
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

توّقع الرئيس التنفيذي للشـــركة القابضة 
مـــارك  القابضـــة(،  )نوغـــا  والغـــاز  للنفـــط 
توســـعة  مشـــروع  اســـتكمال  تومـــاس 
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  مصفـــاة شـــركة 
وتدشـــينه رســـميا أواخـــر العـــام المقبـــل 
2023 أو مطلع العام 2024، لتزيد الطاقة 
التكريريـــة للمصفـــاة مـــن نحـــو 267 ألف 
برميـــل يوميا لتصل إلى 380 ألف برميل 

يوميا. 
وبيـــن تومـــاس فـــي مقابلـــة أجرتـــه معه 
 OBG مؤخرا مجموعة أكسفورد لألعمال
فـــي أحدث تقرير اقتصادي لها “البحرين 
المصفـــاة  توســـعة  مشـــروع  أن   ،”2022
شـــهد بعـــض التأخيـــر بســـبب مـــا خلفته 
جائحـــة كورونا )كوفيـــد - 19( من تبعات 
رغم توفـــر الكثير مـــن المعـــدات الالزمة 
للمضي قدمًا بمراحل المشروع منذ يناير 
2022، مشـــيرا إلـــى أن قيمـــة االســـتثمار 

مليـــارات   7 إلـــى  تصـــل  المشـــروع  فـــي 
دوالر أميركـــي )أكثر مـــن 2,6 مليار دينار 
بحريني(، ليكون أكبر استثمار فردي في 

تاريخ البحرين. 
وبالنســـبة لقطـــاع اإلنتاج واالستكشـــاف 

)نوغـــا  أن  تومـــاس  كشـــف   ،Upstream
القابضة( ستواصل عمليات االستكشاف 
عـــن مكامـــن الغـــاز الطبيعـــي، خصوصـــا 
وان التركيـــز اليـــزال منصبـــا على تطوير 
للمملكـــة وضمـــان  الغازيـــة  الموجـــودات 

امتـــالك البحرين لمعروض كاٍف من الغاز 
الطبيعي؛ لدفع عجلـــة االقتصاد الوطني 

للسنوات العشر المقبلة وما بعدها.
أكـــد  النفطـــي،  باإلنتـــاج  يتعلـــق  وفيمـــا 
توماس أن مملكة البحرين ليست منتجا 
كبيـــرا للنفـــط الخـــام لغايـــات التصديـــر، 
حيـــث تبقـــى معـــدالت اإلنتـــاج في حقل 
البحريـــن البري مســـتقرة نســـبيا عند 40 
ألف إلى 45 ألف برميل يوميا مع تحويل 
اإلنتاج مباشـــرة إلى مصفـــاة بابكو، فيما 
أبوســـعفة  حقـــل  مـــن  المملكـــة  تســـتلم 
البحـــري المشـــترك مـــع المملكـــة العربيـــة 
ألـــف   150 البالغـــة  حصتهـــا  الســـعودية 
برميـــل يوميـــا.  وبين تومـــاس أن مملكة 
البحرين ســـجلت منحى قويا باإليرادات 
النفطية في العام الماضي 2021 بســـبب 
ما شـــهدته أســـعار النفط مـــن ارتفاع في 
األســـواق العالميـــة فـــي تلك الســـنة، مما 
انعكس بصورة إيجابية لمنفعة االقتصاد 

الوطني ككل.

استكمال توسعة مصفاة بابكو أواخر 2023
ألمح إلى تأخر المشروع بسبب الجائحة.. الرئيس التنفيذي لـ “القابضة للنفط”:

مارك توماس

صرحــت رئيــس نيابــة األســرة والطفــل بــأن النيابــة العامــة تلقت 
بالغــًا مــن مركــز شــرطة البديــع يتضمــن قيــام عاملة بإحــدى دور 
ريــاض األطفال باالعتداء على ســالمة جســم طفلــة داخل الدار، 
وقــد تبيــن أن ذلك االعتــداء قد تم تصويره بمعرفــة عاملة أخرى 

بذات الدار.

العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
التحقيـــق فـــي ذلـــك البـــالغ فـــور 
المقطـــع  علـــى  فاطلعـــت  وروده، 
المرئي المســـجل لواقعة االعتداء 
وأمـــرت بضبـــط وإحضـــار العاملة 
العاملـــة  وكذلـــك  واســـتجوبتها 
تصويـــر  تولـــت  التـــي  األخـــرى 
بالمقطـــع  وواجهتهمـــا  الواقعـــة 
المســـجل للواقعة وباألدلة القائمة 
ضدهما، فاعترفتا بما نسب اليهما، 
وأمـــرت بحبســـهما احتياطيًا على 

ذمة التحقيق، وإزاء ثبوت انتهاء 
ترخيـــص الحضانـــة وأن العاملين 
بهـــا غيـــر مصـــرح لهـــم بالعمل في 
هـــذا المجال، فقد أصـــدرت النيابة 
قـــرارًا بغلـــق الحضانـــة.  كما كلفت 
النيابة مركـــز حماية الطفل ببحث 
المجنـــي  الطفلـــة  حالـــة  ودراســـة 
عليهـــا، هـــذا ومازالـــت التحقيقات 
مســـتمرة لتقديـــم المتهمتين وكل 
الجنائيـــة  مـــن تثبـــت مســـؤوليته 

للمحاكمة.

حبس عاملتين بإحدى دور رياض 
األطفال إلساءة معاملة طفلة

النيابة العامة
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سموه شارك بمعية الملك المعظم في تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يعود إلى أرض الوطن

المنامة - بنا

عـــاد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
أمـــس، قادًما مـــن المملكة المتحدة، بعد أن شـــارك 
ســـموه بمعية ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بتقديم التعازي 

والمواســـاة إلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك تشـــارلز 
الثالـــث ملك المملكـــة المتحدة لبريطانيـــا العظمى 
وأيرلندا الشـــمالية وأفـــراد العائلة المالكة وشـــعب 
وحكومة بريطانيا في وفاة جاللة الملكة إليزابيث 

الثانية.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الســـنوي  االجتمـــاع  انعقـــاد  خـــالل 
للمنظمة الدوليـــة للمالحة الفضائية 
المؤتمـــر  هامـــش  علـــى  تـــم  والـــذي 
الدولـــي الثالـــث والســـبعين للمالحة 
الفرنســـية،  بالجمهوريـــة  الفضائيـــة 
تـــم اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن بجوائـــز 
عليهـــا  يتنافـــس  والتـــي  المنظمـــة 
433 جهـــة مـــن أكثـــر مـــن 72 دولـــة، 
حيـــث فـــازت الهيئة الوطنيـــة لعلوم 
الفضـــاء بجائـــزة “3G” والتـــي تمنح 

وفقـــًا لشـــروط دقيقة للجهـــات التي 
تتفـــوق فـــي معاييـــر تكافـــؤ الفرص 
الشـــباب  وتمكيـــن  الجنســـين،  بيـــن 
وتتميـــز ضمـــن نطاقاتهـــا الجغرافية 
وعلـــى المســـتوى العالمـــي. وقـــد تم 
تكريـــم الهيئـــة ومنحها شـــهادة على 
هـــذا اإلنجـــاز الدولـــي أمـــام الوفـــود 
المشاركة، وقد مثل الهيئة في حفل 
التكريـــم رئيســـها التنفيـــذي محمـــد 

إبراهيم العسيري .

هيئة علوم الفضاء تفوز بجائزة“3G” الدولية
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النيابة أمرت بغلق الحضانة
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء



المنامة - وزارة الخارجية

أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني بالرؤية 
الحكيمة لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي إحـــالل الســـالم 
الكراهيـــة  ونبـــذ  واإلرهـــاب،  التطـــرف  ومكافحـــة 
العنصريـــة والدينيـــة والطائفية، وتعميـــق التعايش 
بيـــن الحضارات والثقافات من أجل عالم أكثر أماًنا 
وازدهـــاًرا. وأعـــرب الوزيـــر، عن اعتـــزازه باالحتفاء 
مـــن   21 يصـــادف  الـــذي  للســـالم  الدولـــي  باليـــوم 
ســـبتمبر، ويركـــز هـــذا العام حـــول موضـــوع “إنهاء 
العنصريـــة، وبناء الســـالم”، في إطار تمســـك مملكة 
القائمـــة  واإلنســـانية  التاريخيـــة  بقيمهـــا  البحريـــن 
علـــى المحبة وقبول اآلخر والتعايش الســـلمي بين 
األعراق واألجنـــاس واألديان، ومواصلـــة مبادراتها 
الدبلوماســـية الداعيـــة للســـالم والتعـــاون الدولـــي 
والتفاهـــم المشـــترك، إيماًنـــا بالترابـــط بين الســـالم 

وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة.

وأكـــد التـــزام مملكة البحريـــن بقيادة جاللـــة الملك 
المعظـــم، وتوجهـــات الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتبني الســـالم كخيار 
استراتيجي ثابت في سياستها الخارجية الحكيمة 
والمتزنـــة، واضعـــة فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا تحقيق 
المصلحـــة الوطنيـــة، والمحافظـــة علـــى أمـــن دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية وتماســـكها، 
وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن اإلسالمي 
واألخـــوة اإلنســـانية، ودعـــم الســـالم والمحبـــة بين 
األمـــم والشـــعوب وفـــق االلتـــزام بمبـــادئ القانـــون 
الدولي. وأشـــار إلـــى تميز مملكـــة البحرين كنموذج 
فريـــد فـــي التســـامح والتنـــوع الثقافـــي والعرقـــي 
واحترام حقوق اإلنســـان دون تمييز بسبب الجنس 
أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفًقا للدستور 
وميثاق العمـــل الوطني وتشـــريعاتها المتوافقة مع 
مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية الســـمحة، والمواثيـــق 
الدوليـــة المنضمـــة إليهـــا، وفـــي مقدمتهـــا: العهدان 

الدوليان للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة، واالتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى 
جميـــع أشـــكال التمييز العنصـــري، واتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(.
وأوضـــح أن جائحة فيروس كورونا أكدت ســـالمة 
النهـــج اإلنســـاني لفريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
االقتصاديـــة  تداعياتهـــا  تجـــاوز  فـــي  ونجاحـــه 
واالجتماعيـــة بكفـــاءة وفاعليـــة وبشـــكل متحضـــر 
كفـــل حقـــوق جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن دون 
تفرقـــة، وعـــزز التعايـــش بيـــن مكونـــات المجتمـــع 
علـــى اختـــالف مشـــاربهم. وأشـــاد وزيـــر الخارجية 
بالتحـــركات الدوليـــة الفاعلة لجاللـــة الملك المعظم 
ومشـــاركته المثمرة فـــي قمة جدة لألمـــن والتنمية 
والتي عكست رؤية جاللته الحكيمة ألمن المنطقة 
واســـتقرارها وتقدمها وازدهارهـــا، من خالل دعوة 
جاللته إلى تســـوية ســـلمية عادلة وشاملة لألزمات 
والصراعـــات، وفـــي مقدمتهـــا القضية الفلســـطينية 

العربيـــة،  الســـالم  الدولتيـــن ومبـــادرة  لحـــل  وفًقـــا 
فـــي  التدخـــالت  فـــي مواجهـــة  الجهـــود  وتوحيـــد 
الشـــؤون الداخليـــة للـــدول، وإخـــالء المنطقـــة مـــن 
أســـلحة الدمار الشـــامل، ومحاربة اإلرهـــاب والفكر 
عـــن  الخارجـــة  المتطرفـــة  وتنظيماتـــه  المتعصـــب 
القانـــون، وتفعيـــل دور القـــوات البحرية المشـــتركة 
في حماية المالحة الدولية وتأمين إمدادات النفط 
والتجـــارة العالمية، والتعاون البنـــاء في دعم النمو 

االقتصادي العالمي وتحقيق األمن الغذائي.
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  بنجـــاح  فخـــره  عـــن  ـــر  وعبَّ
نقـــل تجربتهـــا النموذجيـــة فـــي التعايـــش الســـلمي 
والحريـــات الدينيـــة إلـــى العالـــم أجمـــع مـــن خـــالل 
“إعـــالن  بتدشـــين  الســـامية  الملكيـــة  المبـــادرات 
مملكة البحرين” وإنشـــاء مركـــز الملك حمد العالمي 
للتعايـــش الســـلمي، وتوقيـــع اتفاق مبـــادئ إبراهيم 
إلرســـاء المحبة والتعايـــش بين األديان، وتشـــجيع 
دور التعليم في التنمية ونشـــر ثقافة السالم، ودعم 
الجهـــود الدولية في تقديم المســـاعدات اإلنســـانية 

اإلغاثيـــة والتنمويـــة، إدراًكا بـــأن التفاهـــم والحوار 
ـــاء هـــو الســـبيل الوحيـــد لحـــل النزاعـــات، وأن  البنَّ
ضمـــان الحـــق في األمـــن والســـالم ركيزة أساســـية 
لتعزيز الرخاء االقتصادي واالجتماعي. وفي ختام 
تصريحـــه، توجه وزير الخارجية بالشـــكر والتقدير 
إلـــى الكـــوادر الدبلوماســـية واإلداريـــة العاملـــة في 
الوزارة والبعثات الدبلوماســـية والقنصلية بالخارج 
على تمثيلهم المشرف لمملكة البحرين في مختلف 
المحافـــل الدوليـــة، مؤكًدا حـــرص المملكة في إطار 
الخطـــة الوطنية لحقـــوق اإلنســـان )2022 - 2026( 
علـــى مواصلـــة إنجازاتهـــا الرائدة في ترســـيخ قيم 
التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات واألديان 
وتعزيـــز األمـــن والســـالم الدولـــي العادل والشـــامل 
والمســـتمر، وبنـــاء القـــدرات فـــي حـــل المنازعـــات 
بالوســـائل الســـلمية، ودعـــم جهـــود القضـــاء علـــى 
اإلرهاب الدولي والتطرف، نحو عالم أفضل تسوده 
قيمـــة المحافظـــة علـــى حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه 

األساسية، وتدعيم أهداف التنمية المستدامة.

رؤية حكيمة للملك المعظم في إحالل السالم ونبذ الكراهية والتطرف... الزياني:

البحرين متمسكة بقيمها التاريخية القائمة على المحبة وقبول اآلخر

المنامة - بنا

إلجـــراء  االســـتعدادات  إطـــار  فـــي 
اإلماراتـــي  البحرينـــي  التمريـــن 
المشترك لمكافحة اإلرهاب “جلمود 
3”، والمقـــرر له أواخـــر العام الجاري 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ُعقـــد أمـــس 
تحضيـــري  اجتمـــاع  )الثالثـــاء( 
بمشـــاركة ممثلي القوات اإلماراتية 

المشاركة في التمرين. 
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث كل 

وســـبل  والترتيبـــات  االســـتعدادات 
التنسيق في جميع مراحل التمرين، 
التعـــاون  منظومـــة  ضمـــن  وذلـــك 
العسكري واألمني والعمل المشترك 
لمكافحـــة اإلرهاب ورفـــع الجاهزية 
وتبـــادل الخبـــرات الميدانيـــة؛ ممـــا 
يسهم في تعزيز القدرات العسكرية 
القـــوات  بيـــن  التنســـيق  وزيـــادة 

المشاركة.

اجتماع تحضيري استعدادا لتمرين “جلمود 3”

local@albiladpress.com
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وزير الداخلية يشيد بالعالقات التاريخية مع بريطانيا02

أول  الفريـــق  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمس، عضو مجلس اللوردات البريطاني 
اللورد ســـتيوارت بـــوالك، بحضور نائب 
رئيـــس األمن العـــام اللواء الشـــيخ حمد 

بن محمد آل خليفة.
اللـــورد  بزيـــارة  الوزيـــر  رحـــب  وقـــد 
ســـتيوارت بـــوالك إلى مملكـــة البحرين، 
التواصـــل  إطـــار  فـــي  تأتـــي  والتـــي 
مشـــيدا  النظـــر،  وجهـــات  وتبـــادل 
بيـــن  والوثيقـــة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
علـــى  والعمـــل  الصديقيـــن،  البلديـــن 

دعمهـــا وتطويرها، بما يحقـــق المصالح 
المشتركة.

مجـــاالت  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
التعـــاون والتنســـيق، بجانـــب عـــدد مـــن 

الموضوعـــات األمنيـــة والتطورات على 
الساحة اإلقليمية.

المنامة- وزارة الداخلية

الدفع بمسارات العالقات االقتصادية مع إسرائيل
اســـتقبل وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة، أمس، وزيرة االقتصاد 
والصناعـــة بدولة إســـرائيل أورنا 
باربيفاي، بحضور وزير الصناعة 
والتجـــارة زايد الزياني، وســـفير 
مملكـــة  لـــدى  إســـرائيل  دولـــة 
وعـــدد  نائـــي،  آيتـــان  البحريـــن 
مـــن المســـؤولين وذلك بمناســـبة 

زيارتها للبالد.
وخـــالل اللقاء، اســـتعرض الوزير 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  العالقـــات 
إســـرائيل،  ودولـــة  البحريـــن 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالمجال 
االقتصادي واالستثماري، والدفع 
بمســـارات العمـــل المشـــترك نحو 
آفاٍق أرحب تعود بالخير والنماء 

لصالح الجميع.

المنامة - بنا

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا في السعودية
علي بن عبدالرحمن يؤكد عمق العالقات التاريخية المميزة

العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  تســـلم 
السعودية خادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
ســـعود، أمـــس بقصـــر الســـالم فـــي 
مدينـــة جـــدة، أوراق اعتمـــاد ســـفير 
مملكة البحرين في الرياض الشـــيخ 
علـــي بـــن عبدالرحمـــن بـــن علـــي آل 
خليفـــة، بحضـــور ولـــي العهـــد نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الســـعودي صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبد 

العزيز آل سعود.
ونقل الســـفير تحيات وتقدير عاهل 
الجاللـــة  صاحـــب  الُمعظـــم  البـــالد 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 

وولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
خـــادم  إلـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
الحرميـــن الشـــريفين، وتمنياتهما له 
موفور الصحة والعافيـــة، وللمملكة 

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة دوام 
الرفعة والتقدم والنماء.

كما هنأ الشـــيخ علي بن عبدالرحمن 
بـــن علي آل خليفـــة، خادم الحرمين 
الشـــريفين بمناســـبة الذكرى الثانية 

والتســـعين لليـــوم الوطنـــي للمملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة، مشيًدا 
بعمق العالقـــات التاريخية المتميزة 
التـــي تجمع المملكتين الشـــقيقتين، 
وما تشهده من تكامل وتطور ونماء 
مســـتمر على األصعدة والمستويات 

كافة.
مـــن جانبـــه، حمـــل خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الســـفير نقل تحياته إلى 
ملـــك البـــالد الُمعظـــم، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، متمنًيا للســـفير كل 
التوفيـــق والنجـــاح في مهـــام عمله 

الدبلوماسي.

المنامة - وزارة الخارجية

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس فاهاكن خاتشـــاتوريان رئيس 

جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما له 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
 كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء برقية 

تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

البحرين تهنئ أرمينيا بذكرى االستقالل

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى الرئيـــس جورج فيال رئيس جمهورية 
مالطا، وإلى فرويال تزاالم الحاكم العام لبليز، بمناسبة ذكرى استقالل 
بالدهمـــا، وأعرب جاللته في البرقيتين عن أطيـــب تهانيه وتمنياته 

للرئيسين موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ رئيَسي مالطا وبليز

تلقى عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابية مـــن مارســـيلو ريبيلو دي سوســـا رئيـــس الجمهورية 
البرتغاليـــة الصديقـــة، وذلك ردًا علـــى برقية التهنئة التـــي بعث بها جاللته 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية البرتغالية.

الملك المعظم يتلقى شكر الرئيس البرتغالي

األنصاري تبحث مع الرميحي تعزيز الخدمات اإلسكانية للبحرينية
اســـتقبلت األمين العـــام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصاري فـــي مقر المجلس 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  بالرفـــاع 
العمرانـــي آمنـــة الرميحي، واســـتعرضت 
معهـــا عددًا مـــن الموضوعات المشـــتركة 
ذات الصلة بتوفير الخدمات اإلســـكانية 
للمـــرأة البحرينيـــة، وبمـــا يضمـــن تعزيـــز 
فـــي  واألســـري  المجتمعـــي  االســـتقرار 

مملكة البحرين.
برنامـــج  تنـــاول  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 

الـــذي  الجديـــدة  اإلســـكانية  التمويـــالت 
وامتيـــازات  أنـــواع  توســـعة  تتضمـــن 
إلـــى  لتضـــاف  التمويليـــة  الخدمـــات 
فـــي  والتوســـع  الســـابقة  التمويـــالت 
برنامـــج مزايـــا، وإضافة برنامج تســـهيل 
وغيرهـــا، وانعكاســـات ذلـــك علـــى درجة 
اســـتفادة المـــرأة البحرينيـــة المســـتحقة 
لتلـــك الخدمـــات وكيفيـــة تعظيـــم تلـــك 

االستفادة.
مســـتجدات  االجتمـــاع  ناقـــش  كمـــا 
تشـــغيل مبنى “مســـاكن” بمنطقـــة اللوزي 
الفئـــة  مـــن  للمســـتفيدات  المخصـــص 

أو  المطلقـــة  فـــي  والمتمثلـــة  الخامســـة، 
المهجـــورة أو األرملـــة وليـــس لديهـــا ابن 
أو أكثـــر أو العزبـــاء يتيمة األبوين، حيث 
تمنـــح هذه الفئة خدمة الســـكن المؤقت. 
برنامـــج  وضـــع  علـــى  الطرفـــان  واتفـــق 
عمل مشـــترك لتطوير مشـــروع “مساكن” 
والتوســـع فيـــه عبر إيجاد مبـــاٍن إضافية 
فـــي محافظات المملكـــة؛ لتلبية الطلبات 
التي تنطبق عليها اشتراطات هذه الفئة. 
مـــن جانبهـــا أشـــادت الرميحـــي بجهـــود 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينة 
الســـمو  صاحبـــة  المعظـــم  البـــالد  ملـــك 

الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
تقـــدم  مســـيرة  دعـــم  فـــي  خليفـــة  آل 
وريـــادة المـــرأة البحرينيـــة، مثمنـــة دعم 
ســـموها الالمحـــدود لتحقيـــق اســـتفادة 
المـــرأة البحرينيـــة مـــن جميـــع الخدمات 
اإلســـكانية. وشـــددت على حرص وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني على دعم 
خطـــط وبرامـــج المجلس األعلـــى للمرأة 
فـــي إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينية، والتعاون الفاعل والمثمر بين 
الجانبيـــن، لمـــا فيه خيـــر وصالـــح المرأة 

البحرينية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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د. عبد اهلل أحمد منصور آل رضي

م” “ يا أيها المِلُك الُمَعَظّ

مهداة إلى مقام صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه اهلل

ـْم الـُمَعـظَّ ــُك   ــِل ــَم ال ــَهــا   أيُّ ــا   َيـ

ْم ــَقـــــدِّ ـــ ــُم    ُن ـــ ـــ ــُك ـــ َأرَواُحـــــــَنـــــــا  َل

ى ــُك  الــُمـــــَفـــــدَّ ــِل ــَم ــا   ال ــَهـ ـ ــا  أيُّ َيـ

ــَدا ـــ ــْه ــاِس َع ــنَـّ ــى الـ ــ ــَت َأوَفـ ــَأنـ َفـ

ـْل الُمَبـجَّ ــُك   ــِل ـــ ــَم ال ــا  ــَهـــ أيُّ ــا   ـــ َي

ــْل ـــ ــؤَمّ ُي ــيــُر  ــَخ ال ــَك  ــن ِم َو  َشــْهــٌم 

ــُك  الــُمـــــَكـــــرَّْم ــِل ــَم ــا  ال ــَهـ ـ ــا   َأيُّ ــ َي

ُكـــــلٌّ  ِبــَمــا  َأنـــَجـــــــْزَت  َيــْعـــــَلـــــْم

الَحـِلـْيـُم ــُك   ــِل ــَم ال ــا    ـــ ــَه أيُّ ــا   َيـ

ــي  َحــِكـــــيــُم ــِض ــْق ِفـــي ُكـــلِّ َمـــا  َت

ــُك   الــَكـــــِريــُم ــِل ـــ ــَم ــا  ال ـــ ــَه ــا  أيُّ َيـ

َو الــَخـــــيــُر ِمــنــُكـــــم   ُمــْســَتــِدْيـــــُم

الـَقـِديـُر ــُك   ـــ ــِل ــَم ال ــا   ـــ ــَه َأيُّ ــا   َيـ

ــُر ـــ ــِدي ـــ ُت إخــــــالٍص   ــلِّ   ــــ ــُكـ ِبـ َو  

ــُك الــَعـــــُطـــــوُف ــِل ــَم ــا  ال ــَهـ ـ َيـــا  َأيُّ

َيــِحـــــيــُف ال  ـــِة  الـــرٍَّعـــــــيَّ ــى  ــل َع َو 

ــُك  الــِهـــــَمــاُم ــِل ــَم ــا   ال ـــ ــَه َيـــا   َأيُّ

ــاُم ـــ ــَض ِن ــَك   ال    ِبـــِظـــــــلِـّ ـــــــا    ِإَنّ

ــَهـــــا  األســـــــُد الــهــُصـــــوُر ــا  أيُّ ــ َي

َنسـَتِجـيُر ــَك    ـــ ــْزِم ـــ ــَع ِب ــا    ــــ ـ إَنّ

ــواُد ـــ ــَج ــرُّ   ال ـــ ــَب ـــ ــا   ال ــــ ــَهـ ـ ــا  َأيُّ ــ َي

ــا  َمـــــْن لـــــُه  َفــْضـــــٌل  ُيـــــــَراُد ــ َي

ــُك  الــَحــِكـــــْيــُم ــِل ــَم ــا   ال ــَهـ ـ ــا   َأيُّ ــ َي

ُمــْســَتــِقـــــْيــْم ــٌج    ـــ ــْه َن َو    ــٌر   ــكـــ َف

ــُم ــْي ـــ ــرَِّح ــُك  ال ــِل ــَم ــا  ال ـــ ــَه ــا  أيُّ ـــ َي

ّعـِظـيُم ـــــٌب  ــْل َقـــ َلـــــُه   ــْن  ـــ َم َيـــا 

ــُك  الـــــنَّــِجـــــْيــُب ــِل ــَم ـــّهـــا  ال َيـــا  أيُّ

َيِخـيُب ال   ـــــُل   الــُمــَؤِمّ ــُم   ـــ ــُك ِب

ــُك  الـــــَفـــــِريــُد ــِل ــَم ــا   ال ــَهـ ـ ــا   أيُّ ــ َي

ـْـُد ـــ ــِري ـــِة  َمـــــا  ُت ــُر الـــرَِّعـــــــيَّ ــْي ـــ َخ

ــَوُدوُد ــــ ــُك  الـ ــِل ـــ ــَم ــَهـــــا  ال َيـــا  َأيُّ

ــُدوُد ــــ ــُكـــــــُم   ُحـ ــدَّ  ُحـــبَـّ ــــ ــا   َحـ ــ َمـ

ــُف ــِري ــشَّ ــِك  ال ــِل ـــ ــَم ــا  ال ــَهـ ـ َيـــا  أيُّ

ــُف ــْي ـــ ــِظ َن َوِرٌع    ــٍة    ـ ــفَّ ــــ ِعـ ُذو 

ــْد ــَؤَيّ ـــ ــُم ــُك   ال ــِل ـــ ــَم ـــَهـــا   ال ــا  أيُّ َيـ

ٍد ــي ُكــــلِّ  َمـــا  َتــْنـــــِوي  ُمـــَســـدَّ ِفـ

الـُمِهـيُب ــُك   ــِل ــَم ال ــا    ــَهـ ـ َأيُّ ــا   َيـ

َعِصيُب ــًا   ــوَم ـــ َي ِيــْثــِنــُكـــــْم  َلـــْم  

الَعـِتـْيـُد ــُك    ــِل ــَم ال ــا   ــه أيَّ َيـــا   

ــُذوُد ـــ ّت ِبَهـيَبـِتـُكـم    ـــــا    َعـــــنَّ

ــا  الــَمــِلــُك  الــَحـــــُنـــــوُن ـــ ــَه َيـــا  أيُّ

ـــــوُن ــُن ــَك   الــظُّ ــَئ ـــ ــاِن ــَش َخـــاَبـــْت ِب

الَحـِنـيُن ــاَض  ـــ َف ــا   ـــ ــَن ِب ــم   ــُك ــَل َف

ــوُن ـــ ــُك َن ــَك  ال    ــ ـــ ــ ــُدوِن ــ ِب ــــــا    إنَّ

ــَت َصـــــْرَحـــــًا ــْي ــَل ـــ ــا َأْع ــَن ـــ ــٌد َل ـــ ــَم َح

ــْن ــأَم ــَواَك َن ــــ ــِه َلــْيــَس ِسـ ــْي ــَل وَع

عبداهلل بن أحمد: القيادة حريصة على ترسيخ قيم التسامح الديني والتعايش السلمي

البحرين تدعو المنظمات اليهودية األميركية لتحفيز المشروعات االقتصادية
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية الشـــيخ عبدالّله بن أحمد 
آل خليفـــة حـــرص مملكـــة البحرين 
بفضـــل النهج الدبلوماســـي الحكيم 
صاحـــب  الُمعظـــم  البـــاد  لعاهـــل 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وتوجهات الحكومة برئاسة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، على ترســـيخ 
قيـــم التســـامح الدينـــي والتعايـــش 
الســـلمي، بما يلبي تطلعات شـــعوب 
المنطقة والعالم في األمن والســـام 

واالزدهار.
وأعرب الوكيل عن اعتزازه بحضور 

حفـــل العشـــاء الذي أقامتـــه منظمة 
ســـندات إســـرائيل األميركيـــة فـــي 
ناڤيـــه،  دانـــي  برئاســـة  نيويـــورك 
ضمـــن  مشـــاركته  بمناســـبة  وذلـــك 

وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي أعمـــال 
الدورة الســـابعة والسبعين للجمعية 
العامة لألمم المتحدة، وسط وجود 
ورجـــال  قيـــادات  مـــن  مجموعـــة 

أعمال المجتمـــع اليهودي األميركي 
اليهوديـــة  المنظمـــات  ورؤســـاء 
األميركية، والعديد من الشخصيات 

الدبلوماسية واإلعامية.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 
مملكـــة  دعـــم  السياســـية  للشـــؤون 
إلـــى  الراميـــة  للجهـــود  البحريـــن 
تحقيـــق الســـام العـــادل والشـــامل 

في منطقة الشرق األوسط، والبناء 
مكتســـبات  مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى 
استراتيجية في ضوء اتفاق مبادئ 
الســـام  تأييـــد  وإعـــان  إبراهيـــم، 
الدافـــئ  الســـام  واســـتراتيجية 
المشـــتركة، ومخرجات قمـــة النقب 
التاريخيـــة، مثمًنـــا الـــدور المحوري 
األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات 
الصديقة في رعاية عملية الســـام، 
ومؤكـــًدا أهمية مشـــاركة المنظمات 
تحفيـــز  فـــي  األميركيـــة  اليهوديـــة 
المشروعات االقتصادية والتنموية، 
بما يعـــود بالخيـــر والتقـــدم والنماء 
والتنميـــة المســـتدامة على شـــعوب 

المنطقة كافة.

المنامة - وزارة الخارجية

“الجنوبية” عامرة بالمشروعات التنموية في المجال التعليمي
تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجامعة األميركية... سمو الشيخ خليفة بن علي:

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
القائم بأعمال رئيس الجامعة األميركية 
بالبحريـــن برادلـــي كـــوك، وذلـــك ضمـــن 
إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع 

مختلف القطاعات والمؤسسات.
ســـمو  بحـــث  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
المحافظ مع برادلي كوك ســـبل التعاون 
المشـــترك من خال البرامج واألنشـــطة 
التـــي تنظمهـــا وترعاهـــا المحافظـــة وما 
تحققه من أهداف مســـتدامة تسهم في 
تنميـــة المجتمـــع وتحقيـــق تطلعاته، من 

خال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية.
الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  وأكـــد ســـموه 
فـــي  التنمويـــة  بالمشـــروعات  عامـــرة 
المجـــال  بمـــا فيهـــا  المجـــاالت  مختلـــف 
كـــون  الرائـــد؛  واألكاديمـــي  التعليمـــي 
االستثمار في التعليم يعد من اإلسهامات 
والمبادرات التي أْثـــرت مجاالت عديدة 

فـــي التنمية وأبرزت الجانـــب الحضاري 
الـــذي تحتضنـــه المحافظـــة مـــن خـــال 
دورهـــا التنموي المميـــز في هذا المجال، 
والـــذي يعزز من مكانـــة وارتقاء مجتمع 

المحافظة.

بدوره، أشـــاد برادلي كوك القائم بأعمال 
بحـــرص  األميركيـــة  الجامعـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
ألبـــرز  الحثيثـــة  ومتابعتـــه  خليفـــة،  آل 
المشـــروعات التعليميـــة التـــي تقـــع فـــي 

نطاق المحافظـــة الجنوبية والتي تؤطر 
الجهـــود الواضحة والكبيـــرة التي يقوم 
بهـــا ســـموه لخدمـــة مجتمـــع المحافظة، 
ودور ســـموه فـــي التواصل مـــع مختلف 

الجهات التعليمية واألكاديمية.

المنامة - وزارة الداخلية

مواصلة الضغط على الحوثيين للدخول في المفاوضات
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، فـــي مقـــر األمـــم المتحـــدة في 
مجلـــس  رئيـــس  مـــع  أمـــس،  نيويـــورك 
الجمهوريـــة  فـــي  الرئاســـي  القيـــادة 
اليمنية الشـــقيقة اللواء رشـــاد العليمي، 
الـــدورة  اجتماعـــات  هامـــش  علـــى 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  الســـابعة 
لألمـــم المتحـــدة. وتـــم خـــال االجتماع 
األخويـــة  العاقـــات  مســـار  اســـتعراض 
الوطيدة والتعـــاون الثنائي بين البلدين 
الشقيقين في مختلف المجاالت، وسبل 
المتبادلـــة،  للمصالـــح  خدمـــة  تعزيزهـــا 
هـــذا إلـــى جانب بحـــث القضايـــا األمنية 

والسياســـية اإلقليميـــة، وفـــي مقدمتهـــا 
الوضـــع في اليمـــن والجهـــود التي تبذل 
عبـــر  النـــزاع  وتســـوية  الحـــرب  لوقـــف 

إلـــى  إضافـــة  السياســـية،  المفاوضـــات 
القضايا محل االهتمام المشترك.

أهميـــة  تأكيـــد  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 

استمرار الهدنة في اليمن وتنفيذ بنودها 
وضـــرورة فتـــح المعابر نحـــو مدينة تعز 
المحاصـــرة، ومواصلـــة الجهـــود الدولية 
للضغـــط علـــى الحوثييـــن للدخـــول فـــي 
المفاوضـــات السياســـية تحـــت إشـــراف 
األمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي 
شامل يرفع المعاناة عن الشعب اليمني، 
وتحقيـــق تطلعاتـــه لألمـــن واالســـتقرار 

والنماء واالزدهار.
حضر االجتماع، المندوب الدائم لمملكة 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  البحريـــن 
نيويورك السفير جمال الرويعي، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يبحث مع نظيره األوكراني جهود وقف الحرب
اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، مقر األمم المتحدة في نيويورك، 
أمس، مع وزير خارجية جمهورية أوكرانيا ديمترو كوليبا، وذلك على هامش 

أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع بحـــث عاقات التعـــاون الثنائـــي بين البلدين، وســـبل 
تعزيزهـــا فـــي المجـــاالت ذات االهتمام المشـــترك خدمة للمصالـــح المتبادلة، 
كما جرى بحث مســـتجدات األوضاع في أوكرانيـــا، والجهود المبذولة لوقف 
الحرب عبر الوســـائل السلمية بما يكفل عودة األمن واالستقرار والسام الى 

القارة األوروبية.

المنامة - بنا

بحث أوجه التعاون الثنائي بين البحرين والمالديف
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، فـــي مقـــر بعثـــة مملكـــة البجرين 
فـــي نيويـــورك أمـــس، مـــع وزيـــر خارجية 
شـــاهد،  عبـــدهللا  المالديـــف  جمهوريـــة 
الرئيـــس الســـابق للجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
انعقـــاد  هامـــش  علـــى  وذلـــك  المتحـــدة، 
أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية 

العامة.
وتـــم خـــال اللقاء، بحـــث أوجـــه التعاون 
الثنائـــي بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
تعزيزهـــا  وســـبل  الصديقـــة،  المالديـــف 

وتطويرها في شـــتى المجاالت، باإلضافة 
إلى مناقشـــة القضايا الثنائيـــة واإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
التـــي  الطيبـــة  بالجهـــود  الزيانـــي  وأشـــاد 
بذلهـــا عبدهللا شـــاهد طوال مدة رئاســـته 
للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 
الماضيـــة، فـــي تعزيـــز التفاهم والتنســـيق 
المشترك بين الدول األعضاء لمواجهة كل 
التحديـــات التي تهـــدد األمن واالســـتقرار 
العالمي، وزيادة التعـــاون الدولي لتحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة وتعزيز األمن 

والسلم الدولي.

المنامة - وزارة الخارجية



قال خادم الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في مملكة البحرين ورئيس جمعية البيارق البيضاء القس هاني عزيز إن الجمعية قدمت طلبا لوزير التنمية 
االجتماعية أســامة العصفور، وذلك إلقامة فعالية “دعاء ألجل الســام” بكل لغات العالم، مردًفا، وســأقدم طلبا آخر لرئاســة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار إلقامة فعالية “وقفة سام” في موقع أثري. وأضاف: قدمت الدعوة لنحو 150 شخًصا من 14 دولة لزيارة مملكة البحرين ومناقشة ورقة 

كيفية تفعيل السام والتعايش والتسامح على المستوى اإلقليمي والعالمي. وفيما يأتي نص الحوار:

السالم محٍم

ثقافة السالم بالنسبة لك؟ «

الــســام مــبــٍن على الــعــدل والــســام محٍم 
من الدستور والقانون، والبد من االهتمام 
هيئة  كــفــاءة  ورفـــع  الــدراســيــة  بالمناهج 
الديني  بالخطاب  واالهــتــمــام  الــتــدريــس 
ونبذ خطاب التعصب ونبذ العنف وترسيم 
ــل الــشــكــر  قــيــمــة االنـــتـــمـــاء والـــــــوالء، وكــ
المعظم  الباد  لملك  واالحترام  والتقدير 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة، على جل الجهود المبذولة 
لترسيخ وتفعيل روح التسامح والتعايش 
المجتمع وحفظ  أطياف  بين كل  السلمي 

هللا البحرين قيادة وشعبا.

أبهى صورة

ما داللة احتضان البحرين ألكبر كنيسة  «
كاثوليكية في المنطقة )كاتدرائية سيدة 

العرب( إلى جانب عشرات الكنائس 
والمساجد والمعابد؟

ــهـــى صــور  إن الــبــحــريــن تــعــيــش فـــي أبـ
الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي وذلـــك 
الباد  جالة  وملهمه  السام  رجل  بفضل 
وتاريخا  تراثا  تمتلك  والبحرين  المعظم، 
وانتقل  توارثناه  والتعايش  التسامح  من 
ــى األبــنــاء وإلـــى األحــفــاد،  ــداد إل مــن األجــ
األديان  البحرين منفتح على كل  وشعب 
ــارات والــثــقــافــات ويــمــتــاز هــذا  ــحـــضـ والـ
ولكنه  وتقاليده،  بدينه  بتمسكه  الشعب 

منفتح على اآلخر مهما كان اآلخر، وبناء 
أكــبــر كــاتــدرائــيــة فــي الــبــحــريــن وفـــي كل 
المنطقة ما هو إال تجسيد لكل هذه القيم 

الدينية واالجتماعية.

إشعاع التعايش

ما قراءتكم لدعم جاللة الملك المعظم  «
لمسيرة التعايش والتسامح والسالم 

العالمي؟

الــتــراث  هــذا  مــن  تملكه  بما  البحرين  إن 
الـــتـــســـامـــحـــي أصـــبـــحـــت مـــركـــز إشـــعـــاع 
للتعايش السلمي والتسامح، ومركز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي أعطى لكل 
بقيم  يهتموا  بأن  الــدول حافزا وتشجيعا 
التسامح والتعايش السلمي، فكل فعالية 
وبمباركة صاحب  البحرين  مملكة  تقيمها 

ــة طــريــق  ــارطـ ــي خـ الـــجـــالـــة الــمــعــظــم هـ
ومرجع للدول المجاورة ودول العالم.

مطلب دولي

وماذا عن تأييد السالم مع إسرائيل؟ «

أن نعيش في سام داخليا وخارجيا وأن 
تكون عاقاتنا مع الجميع عاقة صحيحة 
ومبنية على االحترام ومراعاة  كل دولة 
لــســعــادة  ــــة  دول كــل  ــتـــرام  واحـ لمصالحها 
الــدول األخــرى، فهذا مطلب دولــي، وأما 
العاقة مع إسرائيل إذا تعاملت مع مملكة 
القوانين  كــل  ــق  بــاحــتــرام ووفـ الــبــحــريــن 
والمواثيق والقيم التي تكلمنا عنها، فليس 
الدبلوماسية  لــلــعــاقــات  مــانــع  أي  هــنــاك 
مــع وضــع مهم جــدا وهــو ان تــكــون هذه 
وشعب  فلسطين  مصلحة  في  العاقات 

فلسطين.

لغات العالم

ما دوركم في جمعية البيارق البيضاء  «

لتعزيز قيم السالم؟

أشهرت الجمعية من نحو  4 سنوات، وكل 
والمذاهب  األديـــان  معظم  مــن  األعــضــاء 
وكــافــة األعـــضـــاء هــم بــحــريــنــيــون، ولقد 
قمنا بفعاليات تخدم السام وتفّعله منها 
ــســام بــكــل لــغــات الــعــالــم،  ــاء ألجـــل ال دعــ
وقــفــة ســـام، مـــاراثـــون لــلــســام وشــبــاب 
السام وكل هذه الفعاليات وغيرها تأتي 
لدعم  السام وتعزيزا لرؤية جالة الملك 

المعظم.

وقفة سالم

وماذا عن فعالية هذا العام؟ «

التنمية  لـــوزيـــر  طــلــبــا  قــدمــت  الــجــمــعــيــة 
ألجل  دعـــاء  فعالية  إلقــامــة  االجتماعية 
طلبا  وســأقــدم  العالم،  لغات  بكل  السام 
ــار  واآلثـ للثقافة  البحرين  هيئة  لرئيس 
بإقامة فعالية وقفة سام في موقع أثري.

ولقد قدمت الدعوة لنحو 150 شخصا من 
14 دولة لزيارة مملكة البحرين ومناقشة 

والتعايش  الــســام  تفعيل  كيفية  ورقـــة 
ــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي  والــتــســامــح عــلــى ال

والعالمي.

سالم مع اهلل

ما رسالتك بمناسبة اليوم العالمي  «
للسالم؟

نكون  أن  أوال  يجب  بالسام  ننعم  لكي 
في سام مع هللا وهذا يعطينا ساما مع 
النفس، وهذا يشجعنا أن نعيش في سام 

مع اآلخرين.

ــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مركز  أكـ
السلمي  للتعايش  العالمي  حمد  الملك 
موجود  السام  أن  الــحــواج  عبدالوهاب 
المعظم  الملك  جــالــة  توجيهات  بفضل 
احتضان  أن  إلــى  وأشـــار  الثاقبة.  ورؤاه 
والمساجد  الــكــنــائــس،  عــشــرات  المملكة 
واالنفتاح  التسامح  على  دليل  والمعابد 
واأللفة بين الجميع. من جهته، أكد راعي 
الــكــنــيــســة اإلنــجــيــلــيــة الــوطــنــيــة ورئــيــس 
جمعية البيارق البيضاء القس هاني عزيز 
صور  بأبهى  تحظى  البحرين  مملكة  أن 
التسامح والتعايش السلمي بفضل حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
تراثًا  وتمتلك  المعظم  الباد  ملك  خليفة 
انتقل  والتعايش  التسامح  من  وتاريخًا 
مــن األجـــداد إلــى األبــنــاء وإلــى األحــفــاد. 
ولفت إلى أن شعب البحرين منفتح على 
والثقافات رغم  والحضارات  األديــان  كل 
تمسكه بدينه وتقاليده وفيما يلي أبرز ما 

جاء عنهم خال حوار “الباد”:

أجمل كلمة 

ثقافة السالم بالنسبة لك؟ «

بالنسبة لي السام أجمل كلمة وال يوجد 
ما يضاهي جمالها في العالم كونها تمنح 
ال  “ســام”  فكلمة  والسعادة،  االطمئنان 

م بثمن. ُتقيَّ

أمر طيب

العامة  الجمعّية  تخصيص  أهمية  مــا 
لألمم المتحدة اليوم العالمي للسام؟

أمـــر طــيــب جـــدًا والــعــالــم بــه مناسبات 

التداخل  من  نــوع  هناك  وأصبح  كثيرة 
غاية  قبلهم  من  اليوم  هــذا  فتخصيص 
ــادة  ــ فـــي األهــمــيــة حــيــث الــتــوعــيــة وزي

االلتفات.

األجيال المقبلة 

كيف نعزز ثقافة السالم؟ «

ــن قــبــل  ــ ــام مـ ــ ــق ــ ــي ت ــ ــت ــ ــاالت ال ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ
مختلف  ضـــوء  عــلــى  الــجــهــات  مختلف 
المناسبات  تعد أكبر تعزيز في الحقيقة 
التي  ألهميته  السام  يوم  ضمنها  ومن 

لربما تنتفع منها األجيال المقبلة.

اإلصغاء الجيد

ما هو دور األفراد في فهم اليوم العالمي  «
للسالم؟

ــاء الــجــيــد والــتــطــبــيــق  ــغــ عــلــيــهــم اإلصــ

ــي  ــالـ ــصــحــيــح كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــى األهـ ال
الضوء  تسليط  التعليمية  والمؤسسات 
أهمية عظيمة  من  له  لما  “السام”  على 

وتوعيتهم توعية حّقة.

توعية

هل تؤيد إدراج مقرر ضمن المنهج  «
الدراسي لجميع المراحل ويعنى بالسالم 

وأهميته؟

بالعكس، أمر طيب وجميل جدًا وإدراج 
في  سيسهم  شك  وبا  مهم  المقرر  هذا 
توعية األجيال المقبلة بالقدر المطلوب.

خطط مستقبلية

العالمي  حمد  الملك  مركز  جهود  مــا    
للتعايش السلمي في تعزيز السالم؟

السام،  هــو  بالمركز  األســاســي  العنصر 

وأعضاؤه من ديانات ومذاهب مختلفة، 
والسام متأصل بنا كبحرينيين وجالة 
به،  بالغًا  اهتمامًا  أولــى  المعظم  الملك 

وإنــــشــــاؤه لــمــركــز 
ــد  ــمـ ــك حـ ــ ــ ــل ــ ــ ــم ــ ــ ال
السلمي  للتعايش 

مهمًا  عــنــصــرًا  يعد 
ــام، ويــبــطــل  ــســ ــ ــل ــ ل
بين  ــا  مـ ــادات  ــمـــشـ الـ
ــا إلــى  ــمــذاهــب ومـ ال

أفتخر  ــا  وأنـ ذلـــك، 
التي  بالمسؤولية 

أوالنـــــي إيـــاهـــا هــذا 
المركز، ولدينا خطط 

مستقبلية ستعزز 
مــــــــن الــــــســــــام 
المملكة  وتـــبـــرز 

بأفضل صورة.

دالالت

ما داللة احتضان البحرين عشرات  «
الكنائس والمساجد والمعابد؟ 

هذا أكبر دليل على التسامح واالنفتاح 
واأللفة بين الجميع.

الجهل عدو

هل تتفق أن “الجهل  «
عدو السالم”؟

أن  نعم وأضــيــف 
الـــجـــهـــل عـــدو 

كل شيء. 
ما قراءتكم  «

لدعم جاللة 

الملك المعظم لمسيرة التعايش 
والتسامح والسالم العالمي؟

هـــذا دلــيــل عــلــى االهــتــمــام الــبــالــغ الــذي 
فاهتمامه  المعظم،  الملك  جالة  يوليه 
ومتابعته تمنحنا قوة ألن نستمر ونعمل 
ــنــصــّب في  كـــل مـــا بــوســعــنــا وأكـــثـــر وت

المصب نفسه.  

رسالتك

رسالتك بمناسبة اليوم  «
العالمي للسالم؟

المعظم  الــمــلــك  ــة  جــال أهــنــئ 
لله  والحمد  البحرين،  ومملكة 
جالة  بفضل  موجود  السام 
الملك المعظم، ونتمنى أن يعّم 
السام بشكل أكبر، وأن تكون 
“لّمة  كبحرينيين  لّمتنا 
يكون  وأال  ــدة”،  واحــ
تفكير  أي  لــديــنــا 
ســـوى الــســام 
لــــمــــا يـــصـــبُّ 
فــــي صــالــح 
ــع  ــيــ ــمــ ــــجــ ال

والبلد.

150 شخصا من 14 دولة سيتلون دعاء السالم بالبحرين

احتضان البحرين للمساجد والكنائس والمعابد دليل التسامح

قدمت طلبا لوزارة التنمية وهيئة الثقافة... القس هاني لـ “^”:

شعب المملكة منفتح على جميع األديان... الحواج لـ ”البالد”:

القس هاني عزيز

عبدالوهاب الحواج 
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المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  ــت  ــ دعـ
والبلدية  النيابية  لالنتخابات 
إلـــى  الـــمـــواطـــنـــيـــن   2022
المدرجة  بياناتهم  مــراجــعــة 
ضمن جداول الناخبين، وذلك 
لمن لم يتسن له بعد االطالع 
عـــلـــيـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو يــمــكــن 
الجميع من مباشرة حقوقهم 
السياسية والمشاركة الفاعلة 
االنتخابي  االســتــحــقــاق  فــي 

في 12 نوفمبر المقبل.
التنفيذية  اإلدارة  وأكــــدت 
عرض  فترة  بأن  لالنتخابات 
ستستمر  الناخبين  جـــداول 
لغاية  القانونية  لآلليات  وفقا 
ستكون  حيث  األربعاء،  يوم 
تصحيح  وطلبات  الــجــداول 
االعــــتــــراض  أو  الـــبـــيـــانـــات 
الفترة  خـــالل  مــتــاحــة  عليها 
الوسائل  كافة  عبر  المتبقية 
الــمــعــلــن عــنــهــا وهـــي الــمــوقــع 
www.vote.( ــكــتــرونــي  اإلل

ــــذي تــتــوفــر فــيــه هــذه  bh( ال
الساعة،  مــدار  على  الخدمة 
إلى  الشخصي  بالحضور  أو 
الموزعة  اإلشــرافــيــة  اللجان 
عــلــى مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة 
تــبــاشــر عملها  ــتــي  األربــــع وال
بــــدءا مـــن الــخــامــســة عــصــرا 

ولغاية التاسعة مساء.
التنفيذية  اإلدارة  تهيب  كما 
لــالنــتــخــابــات بــالــمــواطــنــيــن 
المملكة  خــارج  المتواجدين 
من  االســتــفــادة  يمكنهم  بــأنــه 

إلكترونيًا  المقدمة  الخدمات 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي  ــوقـ ــمـ عـــبـــر الـ
مراجعة  فــي  تتمثل  ــتــي  وال
وتقديم  الــنــاخــبــيــن،  جــــداول 
أو  البيانات  تصحيح  طلبات 
لــدى قضاة  االعــتــراض عليها 

اللجان اإلشرافية.
التنفيذية  اإلدارة  وشـــددت 
حلول  أن  على  لالنتخابات 
نهاية الفترة المحددة لعرض 
جداول الناخبين يترتب عليه 
إدراج اسم  عدم قبول طلب 
يجعل  مما  بعدها،  ناخب  أي 
مــن الــبــيــانــات الـــــواردة فيها 
نهائية وغير قابلة للتصحيح 

أو االعتراض عليها.
ـــت فـــتـــرة عــرض  هـــــذا، وكـــان
ــيــــن فــي  ــ ــب ــاخــ ــ ــن ــ جـــــــــــداول ال
واللجان  اإللكتروني،  الموقع 
ــة، قـــد بــــدأت منذ  ــيـ ــرافـ اإلشـ
الموافق  المنصرم  الخميس 
وذلــك  الـــجـــاري،  سبتمبر   15
بحلول  تنتهي  أســبــوع  لمدة 
ــاء غــد  ــســ ــن مــ ــ الـــتـــاســـعـــة مـ
األربعاء 21 من الشهر نفسه.

قفل جداول الناخبين مساء اليوم

استضاف سفير مملكة البحرين لدى 
الشيخ  األميركية  المتحدة  الواليات 
بــن راشـــد آل خليفة، عــدًدا  عــبــدهللا 
الموجودين  البحرينيين  الطلبة  من 
والواليات  ماستشوستس  في والية 
الــزيــارة  بــهــا، وذلـــك خــالل  المحيطة 
بوسطن،  مدينة  إلــى  بها  قــام  الــتــي 
ــوار مفتوح  حــيــث شــاركــهــم فـــي حــ
على  السفارة  حــرص  أكــد من خالله 
ــهــم، واالطـــــالع على  مــتــابــعــة شــؤون

احتياجاتهم.
الــلــقــاء، أكـــد ســفــيــر مملكة  ــالل  وخــ
الــبــحــريــن لـــدى الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
الطلبة  تــواصــل  أهــمــيــة  األمــيــركــيــة 
الملحقية  مــكــتــب  مــع  البحرينيين 
ــســفــارة، حــيــث تــطــرق  ــال الــثــقــافــيــة ب
الطلبة  تهم  التي  الموضوعات  إلــى 

تقدمها  التي  الخدمات  واستعرض 
الــمــلــحــقــيــة، مــشــجــًعــا الــطــلــبــة على 
لتسهيل  الــســفــارة  لـــدى  الــتــســجــيــل 
عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل مــعــهــم ومــتــابــعــة 
الكوارث  شؤونهم خصوصا في ظل 

واألزمات.
التشريعية  لالنتخابات  واســتــعــداًدا 
العام  مــن  نوفمبر  شهر  فــي  المقبلة 
السفارة  أن  السفير  أوضــح  الــجــاري، 
بــصــدد اتــخــاذ اإلجــــــراءات الــالزمــة 
ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــارســ ــمــ لــتــســهــيــل مــ
المتحدة  الــواليــات  فــي  الموجودين 

عبر مراكز االقتراع خارج المملكة.
ــامــج الــدخــول  ــرن كــمــا تــحــدث عـــن ب
لـــه مملكة  انــضــمــت  الــــذي  الــعــالــمــي 
عربية،  ــة  دول كــأول  أخــيــرا  البحرين 
الــواليــات  إلــى  الــدخــول  وتسهيالت 

الــتــي يقدمها  الــمــتــحــدة ومــطــاراتــهــا 
البرنامج.

بالطلبة  السفير  أشــاد  الختام،  وفــي 
المتحدة  الــواليــات  فــي  البحرينيين 
يمثل  من  خير  أنهم  على  األميركية 
مملكة البحرين في الخارج من خالل 
قيمهم وتسامحهم وتفوقهم العلمي، 
بانتظار  البحرين  مملكة  أن  مضيًفا 
في  البحرينيين  الطلبة  مساهمات 
تشهدها  الــتــي  التنمية  عجلة  دفـــع 
النهج  دعائمها  أرسى  والتي  المملكة 
المعظم  الـــبـــالد  لــعــاهــل  اإلصـــالحـــي 
ــمــلــك حــمــد بن  صـــاحـــب الـــجـــاللـــة ال
عيسى آل خليفة، وذلك من خالل ما 
وقــدرات خالل  اكتسبوه من معرفة 
الــواليــات  فــي  الجامعية  دراســتــهــم 

المتحدة األميركية.

عبداهلل بن راشد لطلبتنا في أميركا:

السفارة ستسهل على المواطنين التصويت

36 ألف طالب مؤهلون للمشاركة في االنتخابات
منصة بجامعة البحرين لحث الطلبة على مراجعة جداول الناخبين

أقامــت اللجنــة التنفيذية لالنتخابــات بالتعاون مع جامعة البحرين 
منصــة لحــث الطلبــة علــى مراجعــة جــداول الناخبيــن والتأكــد من 

إدراج أسمائهم فيها.

رئيسة  أكـــدت  المناسبة  وبــهــذه 
ــر  ــواهــ ــن جــ ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ــة ال ــعــ ــامــ جــ
لوكالة  تصريح  في  المضحكي، 
جامعة  أن  )بــنــا(،  البحرين  أنــبــاء 
البحرين تسخر كل إمكاناتها من 
االنتخابية،  العملية  إنجاح  أجل 
تــمــثــل أحـــد أهـــم معالم  والـــتـــي 
لملك  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الجاللة  صاحب  المعظم  الــبــالد 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشارت إلى أن جامعة البحرين 
تــبــادر دائــمــا فــي دعــم المشاريع 
الوطنية، حيث كانت واحدة من 
المقرات الرئيسية في التصويت 
الذي  العمل الوطني  على ميثاق 
ــا لــتــحــديــث  ــعـ ــاب واسـ ــبـ فــتــح الـ
المملكة،  فــي  السياسية  الحياة 
كما كــانــت مــركــزا لــالقــتــراع في 
والبلدية  النيابية  االنــتــخــابــات 

السابقة.
وأضافت أن الجامعة تضم نحو 
36 ألف طالب وطالبة وغالبيتهم 

في السن المؤهلة للمشاركة في 
زيــادة  المهم  االنــتــخــابــات، ومــن 
ممثليهم  اخــتــيــار  حــول  وعيهم 
ــنــيــابــيــيــن والـــبـــلـــديـــيـــن، وهــي  ال
ــور الــتــي تــحــرص عليها  مــن األمـ

الجامعة.
أحمد  المستشار  قال  جانبه؛  من 
التشريع  هيئة  عــضــو  الـــمـــدوب، 
اللجنة  رئيس  القانوني  والـــرأي 
اإلعالمية لالنتخابات، إن اللجنة 
 2022 لــالنــتــخــابــات  الــتــنــفــيــذيــة 
ــي جــامــعــة  قـــامـــت بــالــتــواجــد فـ
البحرين لحث الطلبة على التأكد 
إتاحة  الى  إضافة  بياناتهم،  من 
ــمــوقــع اإللــكــتــرونــي  ــــك فـــي ال ذل
 www.vote.bh ــتــخــابــات  ــالن ل

والمراكز اإلشراقية.
“الــلــجــنــة  ــدوب أن  ــمـ الـ وأضـــــاف 
التنفيذية وفرت أكثر من وسيلة 
الناخبين،  جداول  على  لالطالع 
والــــــهــــــدف مـــــن الـــمـــنـــصـــة فــي 
الجامعة أن نتواجد بين الشباب 

والمراجعة  التأكد  على  ونحثهم 
لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الــمــشــاركــة 
في  لالنتخابات  التصويت  فــي 
حقهم  وممارسة  المقبل  نوفمبر 

الدستوري باختيار ممثليهم”.
التنفيذية  اللجنة  أن  إلى  ولفت 
مبادرتها خالل  تنوع  عبر  سعت 
الناخبين  ــداول  جــ عـــرض  فــتــرة 
ــة الـــفـــئـــات  ــ ــافـ ــ الســـــتـــــهـــــداف كـ
التأكد  على  وحثها  المجتمعية 
في  أهمية  مــن  الفترة  لــهــذه  لما 

ــن بـــيـــن تــلــك  ــ االنـــتـــخـــابـــات، ومـ
لكونهم  الشباب  شريحة  الفئات 
جزءا أساسيا من المجتمع ولهم 

الدور المهم.
علما بان عرض جداول الناخبين 
ــراض  ــ ــتـ ــ وتـــلـــقـــي طـــلـــبـــات االعـ
الموقع  عبر  مــتــاح  والتصحيح 
www. لالنتخابات  اإللكتروني 
vote.bh لغاية يوم غد األربعاء، 
اإلشرافية  الــمــراكــز  فــي  وكــذلــك 

األربعة.

المنامة - بنا

تعزيز الوعي بشأن أهمية الحق باالنتخاب
“مؤسسة الحقوق” تعد مقطعا مصورا يوضح شروط الترشح

التابعة  الــعــامــة  والــحــريــات  الــحــقــوق  لجنة  عــقــدت 
اجتماعها  اإلنـــســـان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  للمؤسسة 
السادس عشر برئاسة فوزية الصالح، وعضوية بدر 
المؤسسة  عــادل، ودانــيــال كوهين، وذلــك في مقر 

الوطنية لحقوق اإلنسان بضاحية السيف.
قراراتها  اللجنة  استعرضت  االجتماع،  بداية  وفي 
إجــراءات  من  فيها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها 
حيالها، ومن ثم تدارست مرئيات المؤسسة الوطنية 
لحقوق االنسان بشأن العاملين في المنازل، والذي 
ُأعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 
النواب، حيث تعمل على تحديثها وفقا لما ترصده 

المؤسسة في هذا الشأن.
مصور  مقطع  إلعــداد  مقترحها  اللجنة  ناقشت  كما 

االنتخاب  فــي  الحق  بأهمية  الــوعــي  تعزيز  بشأن 
والترشح خالل االنتخابات المقبلة، بحيث يوضح 

شروط الترشح ومراحل العملية االنتخابية السابقة 
والمعاصرة والمقبلة.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - بنا

هيئة التشريع والرأي القانوني

جــداول  مراجعة  على  المواطنين  لحث  مساعيها  إطــار  في 
الناخبين وتسهيل االطالع عليها، فقد قامت اللجنة التنفيذية 
لالنتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 بالتنسيق مع شركات 
إلرســال  البحرين  مملكة  في   )stc زيــن،  )بتلكو،  االتــصــاالت 
الجداول  مراجعة  على  الناخبين  لحث   sms نصية  رسالة 
القانونية لعرضها والتي من  الفترة  والتأكد منها قبل انتهاء 

المقرر أن تنتهي اليوم األربعاء. 
ــة الـــنـــصـــيـــة الـــمـــرســـلـــة: )تــــأكــــد اآلن  ــ ــال ــرســ ــ وجـــــــاء فــــي ال
ــلـــى  ــك فـــــي جــــــــــداول الـــنـــاخـــبـــيـــن عـ ــ ــمـ ــ  مـــــن وجـــــــــود اسـ

 .)https://www.vote.bh/ar/eServices.html

 “مسجات” للحث 
على مراجعة جداول الناخبين
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المواطنون في 
الخارج يمكنهم 

مراجعتها 
إلكترونيا

لجنة الحقوق والحريات العامة التابعة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان



536 ،530 ،528 ،526 ،524 ،522 ،520 ،518 ،514 ،508 ،506 ،504 ،502 ،460 ،458 ،456 ،454 ،450 ،444 األولى 
590 ،588 ،586 ،584 ،583 ،582 ،580 ،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،531 الثانية 

1095 ،1089 ،1010 ،1009 ،1006 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001 ،591 ،589 ،585 ،581 ،587 ،569 ،565 ،561 ،559 ،557 ،555 ،553 ،552 ،550 الثالثة 
744 ،714 ،712 ،708 ،706 ،704 ،702 ،457 ،455 ،447 ،441 ،439 ،435 ،433 ،431 الرابعة 

533 ،529 ،527 ،525 ،523 ،521 ،517 ،515 ،513 ،509 ،507 ،505 ،481 ،479 ،477 ،475 ،473 ،471 ،469 ،465 ،463 ،453 ،449 الخامسة 
742 ،740 ،738 ،736 ،734 ،732 ،730 ،716 ،715 السادسة 

1022 ،1019 ،1014 ،1012 ،762 ،760 ،758 ،756 ،754 ،752 ،579 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545 السابعة 
1206 ،1204 ،1203 ،1016 الثامنة 
1210 ،1209 ،1207 ،1205 التاسعة 
1218 ،1214 ،1212 ،1208 العاشرة 

1216 ،1215 ،1213 ،1211 ،1046 الحادية عشر 
الثانية عشر       1017، 1018، 1020، 1025، 1026، 1027، 1028، 1032، 1033، 1034، 1037، 1038، 1041، 1042، 1044

810 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 ،720 ،718 األولى 
841 ،840 ،814 ،813 ،812 ،809 الثانية 
941 ،937 ،935 ،934 ،933 ،922 الثالثة 
939 ،931 ،929 ،646 ،645 ،643 الرابعة 
927 ،925 ،910 ،905 ،903 ،901 الخامسة 

923 ،921 ،919 ،918 ،917 ،916 ،915 ،914 ،913 السادسة 

932 ،930 ،928 ،926 ،924 ،920 ،912 ،908 ،906 ،904 ،902 ،748 ،746 السابعة 
 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،946 ،945 ،943 ،942 ،911 ،909 ،907 ،636 ،635 ،616 ،615 ،614 ،613 الثامنة 

985 ،983 ،982 ،981 ،959 ،955 ،954 ،953
1099 ،1070 ،1069 ،1068 ،1067 ،1064 ،1063 ،1062 ،1061 ،1058 ،1057 ،1056 ،1055 ،1054 ،1052 ،1051 ،1048 ،986 ،976 ،947 ،944 التاسعة 
 ،997 ،995 ،989 ،988 ،987 ،973 ،971 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،958 ،957 ،956 العاشرة 

1113 ،1112 ،1111 ،1110 ،1108 ،1107 ،1106 ،1104 ،1103 ،1102 ،1101 ،999 ،998

قبل يـــوم من إغـــاق المراكز اإلشـــرافية 
المراجعيـــن  عـــدد  تزايـــد  بالمحافظـــات، 
إلـــى المركـــز  مـــن ناخبيـــن ومترشـــحين 
اإلشـــرافي بالمحافظة الشمالية “مدرسة 
يثـــرب اإلعدادية للبنـــات”، حيث رصدت 
عدســـة “البـــاد” حضورهـــم منـــذ لحظـــة 
فتـــح أبواب المركز. واهتم المترشـــحون 
بتســـجيل حضورهم مع ممثلي الصحف 
مـــن  طلـــب  مترشـــح  ومنهـــم  المحليـــة، 
منـــدوب الصحيفـــة أخـــذ تصريـــح منـــه 
ونشـــره فـــي الموقـــع اإللكترونـــي، قبـــل 
أن يضيـــف “أرجـــو نشـــره فـــي حســـابكم 

باالنستغرام أيضا، ضروري”.
وقـــال المترشـــح النيابـــي المحتمـــل عـــن 
حادية عشـــرة الشـــمالية صالح جعفر إن 
المجلس النيابي المقبل بحاجة للكفاءات 
الشبابية التي تمتلك المؤهات المتنوعة 
شـــتى  فـــي  البرلمـــان  يحتاجهـــا  التـــي 
المياديـــن، موضحـــا أن هـــذا التنـــوع من 
شـــأنه أن يفـــرز مقترحـــات ومشـــروعات 

مبنيـــة علـــى أســـس موضوعية تنســـجم 
مـــع تطلعات النـــاس وحوائجهم، وهو ما 

نحتاجه اآلن.
ورأى المترشـــح النيابـــي المحتمـــل عـــن 
أن  الرويعـــي  عامـــر  الشـــمالية  ثامنـــة 
المجالـــس  أوجدتهـــا  التـــي  اإلخفاقـــات 
زاويـــة  تمثـــل حجـــر  الســـابقة،  النيابيـــة 
لمعرفة المطلوب وغير المطلوب، وأن ما 
تحتاجـــه البحرين هو وصول المخلصين 
إلـــى المجلس التشـــريعي، الذين يعبرون 

بمواقفهم عن إرادة الناس.
وأكد المترشح البلدي المحتمل عن رابعة 
الشـــمالية جاســـم عبدالرحمن المريســـي 
البلديـــون  األعضـــاء  يبـــدأ  أن  أهميـــة 
الجـــدد المســـار مـــن النقطـــة التـــي انتهى 
بهـــا اآلخرون، الفتا إلى أنه ســـينظر حال 
فـــوزه وبـــكل اهتمـــام لاحتياجـــات التي 
يطالـــب بها األهالي، ويمررها كمقترحات 
للجهـــات المختصـــة، مـــع متابعة ســـيرها 

حتى التنفيذ.

مترشح لـ “^”: حطوا صورتي في االنستغرام وأنا أتكلم
تزايد المراجعين في “الشمالية” قبل يوم من إغالق المراكز اإلشرافية

اإلشـــرافية  اللجنـــة  رئيســـة  أوضحـــت 
واالنتخـــاب  االســـتفتاء  ســـامة  علـــى 
في المحافظـــة الجنوبية فاطمة حبيل 
أن اللجنـــة اســـتقبلت 348 طلب إدراج 
منـــذ افتتاح المراكز اإلشـــرافية في 15 

سبتمبر، ولغاية أمس. 
وأشارت حبيل إلى أن هناك 301 طلب 
إدراج و47 طلـــب تغيير عنـــوان، وكان 
عـــدد طلبات أمـــس الثاثـــاء نحو 137 
طلبا، من بينها 35 طلبا كان أمام اللجنة 

و35 طلبا عبر الموقع اإللكتروني.
وأشـــارت حبيـــل إلى أن جميـــع طلبات 
أمـــس تم البـــت فيها، مبينـــة أن بيانات 
السجل الســـكاني هي المرجع األساس 
لمعاينة وبيان العناوين الفعلية والثابتة 

لطلبات اإلدراج وتغير العنوان.
فـــي  اإلشـــراف  لمركـــز  أمـــس  وحضـــر 
الجنوبية عضو بلدي عاشـــرة الجنوبية 
حزام الدوسري، وأكد أن أكثر من 300 
ناخب من عاشـــرة الجنوبية أســـماؤهم 
غيـــر مدرجـــة فـــي كشـــوف الناخبيـــن، 
مشـــيرا إلـــى أن الســـبب قد يرجـــع إلى 
دائرتـــه  طـــال  الـــذي  األخيـــر  التعديـــل 
ودخول عـــدد من المجمعات الســـكنية 
الـــذي أدى لتوســـع دائرتـــه  لهـــا، األمـــر 

االنتخابية.
التوســـع  هـــذا  أن  الدوســـري  وذكـــر 
فـــي الدائـــرة يعنـــي مزيـــدا مـــن العمل 
والجهـــود والمهـــام الخدميـــة، مبينا أن 
دائرته ستشـــهد عددا من المشـــروعات 
المقبلـــة ومنهـــا الجســـر الخامـــس إلـــى 
ووجـــود  الـــدرة  دوار  تطويـــر  جانـــب 

عيـــادة لمنتســـبي الـــدرة وغيرهـــا مـــن 
المشـــروعات المقبلـــة التـــي هـــي قيـــد 

التنفيذ.
كمـــا حضـــرت لجنـــة اإلشـــراف إيمـــان 
القـــاف عضـــو مجلس بلـــدي الجنوبية 
وأشادت بزيادة عدد المترشحات لنيل 
المقاعـــد البلديـــة بمختلـــف محافظات 
المملكـــة، مؤكـــدة أنهـــا ظاهـــرة صحية 
تنم عن مدى وعي المرأة بأهمية العمل 
الخدمي واقتحام هذا المجال الذي لم 

يعد حكرا على الرجال.
كمـــا دعت القـــاف المـــرأة بـــأال تكون 
عـــدوة للمـــرأة، وأن تدعمهـــا بصوتهـــا 
وتثـــق فـــي إمكاناتهـــا وقدرتهـــا علـــى 
التغيير. وعن أســـباب إعادة ترشـــحها 
أكدت أن هناك عددا من المشـــروعات 
مواصلـــة  تســـتوجب  التـــي  العالقـــة 
العمـــل، خصوصـــا أنها لم تنجز ســـوى 
50 % مـــن برنامجها الســـابق، بســـبب 

ظروف جائحة كورونا.

القالف للنساء: صوتن للمترشحات وال تكن عدوات لهن
300 ناخب من “عاشرة الجنوبية” أسماؤهم مسقطة من الكشوفات
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إبراهيم النهام | تصوير: حوراء مرهون

بدر الحايكي | تصوير: خليل ابراهيم 



346 ،344 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،310 ،309 ،308 ،307 األولى 
357 ،356 ،354 ،353 ،351 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 الثانية 
592 ،438 ،436 ،434 ،432 ،430 ،428 ،426 ،424 ،422 ،414 ،412 ،410 ،408 ،406 ،404 ،402 الثالثة 

373 ،345 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،333 ،327 ،326 ،325 ،324 الرابعة 
364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،334 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 الخامسة 

711 ،713 ،707 ،705 ،701 ،425 ،423 ،421 ،419 ،413 ،411 ،407 ،405 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 السادسة 
816 ،733 ،729 ،721 ،709 السابعة 

617 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،382 ،381 ،380 الثامنة 
634 ،633 ،624 ،623 ،619 ،618 ،611 ،609 ،608 ،607 التاسعة 

815 ،745 ،743 ،644 ،626 ،625 العاشرة 

229 ،228 ،226 ،225 األولى 
222 ،221 ،209 ،206 ،205 ،203 الثانية 

227 ،224 ،223 ،210 ،208 ،204 ،202 الثالثة 
217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،207 الرابعة 

269 ،266 ،265 ،264 ،263 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 الخامسة 

262 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 السادسة 

248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 السابعة 

 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 الثامنة 

128 ،122 ،121 ،120

حسن عبدالرسول | تصوير: أيمن يعقوب

قـــال رئيـــس لجنـــة اإلشـــراف على ســـامة 
االســـتفتاء واالنتخـــاب بمحافظة العاصمة 
ســـبب  إن  يوســـف  نايـــف  المستشـــار 
اســـتحداث اآلليـــة الجديدة لرفع األســـماء 
التي ســـقطت من كشـــوف الناخبيـــن يأتي 
من باب التســـهيل على المراجعين لمباشرة 
القوائم بطريق ســـهلة وسلســـلة بالتنســـيق 

مع اللجنة العليا لانتخابات.
إلـــى ذلك قال النائب ممـــدوح الصالح الذي 
جـــاء للمركـــز اإلشـــرافي أمـــس بقائمة 100 
اســـم غيـــر مـــدرج مـــن أهالـــي دائـــرة ثالثة 
العاصمة، تم تغيير آلية رفع األســـماء التي 
ســـقطت مـــن كشـــوف الناخبيـــن مـــن قبـــل 
لجنـــة اإلشـــراف علـــى ســـامة االســـتفتاء 
مـــع  حديـــث  فـــي  مضيفـــا  واالنتخـــاب، 

الصحافـــة أنـــه تـــم إبـــاغ النائـــب عمـــار آل 
عبـــاس الـــذي حضـــر للمركـــز بقائمـــة تحمل 
90 اســـما مـــن أهالـــي تاســـعة العاصمة غير 
مدرجين، بأن يرفع كل منهما خطابا موقعا 
باسمه إلى رئيس اللجنة ألجل رفع األسماء 

بحسب القانون.
بدورهـــا، قالـــت المترشـــحة المتوقعـــة عـــن 
ســـابعة العاصمة ابتهاج خليفة إنها وضعت 
برنامجا انتخابيا يشمل التنوع االقتصادي 
وكيفية التنـــوع لمصادر الدخل االقتصادي 
من خال مبادرات وطنية وسن التشريعات 
للخـــروج بمرئيـــات يمكن مـــن خالها بلورة 
المبـــادرات االقتصاديـــة، مـــن خـــال وضع 
رؤية في البرنامج االنتخابي الذي ســـيعلن 
في وقت الحقا. وشـــهد المركـــز زيارة عدد 

ممـــن يعتزمـــون الترشـــح فـــي االنتخابـــات 
النيابيـــة المقبلـــة، مـــن بينهم هانـــي حمزة، 
نـــواف  الســـماك،  ســـعيد  عواجـــي،  ســـلمان 

الجشي، سعاد المبارك.

آلية جديدة لرفع أسماء الناخبين المسقطة أسماؤهم
الصالح وآل عباس في سباق محموم لضمان إدراج قوائم دائرتيهما

لـــم يتغير الحـــال كثيًرا عـــن األمس، 
اإلشـــرافي  المركـــز  فتـــح  حيـــث 
بمحافظـــة المحرق أبوابـــه في تمام 
الخامســـة وشـــهد حضور جيـــدا من 
المواطنيـــن العازميـــن على الترشـــح 

لانتخابات.
وأوضح المترشـــح النيابي المحتمل 
بمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة  عـــن 
المحرق أحمد بوهزاع أنه ســـينهض 
بمنطقة قالي كونها تعاني من نقص 
في بعض الخدمات ولما يمتلكه من 

خبرات، بحسب قوله.
تواجـــه  الدائـــرة  أن  إلـــى  ولفـــت 
تحديات عدة ومـــن أبرزها افتقارها 
لمركـــز صحي خاص بأهالـــي قالي، 
ديار المحـــرق، دلمونيا وجزر أمواج، 
هـــذه  ســـكان  توزيـــع  إلـــى  أدى  مـــا 
المناطـــق علـــى المركزيـــن الصحيين 

في الحد والدير.
وأكـــد أن المنطقـــة نوًعـــا ما منســـية 
وبالتالي سيركز على الخدمات التي 

تنقصها بجانب األمور التشريعية.
وأشـــاد بوهـــزاع بالجهـــود المبذولـــة 
فـــي المركـــز اإلشـــرافي والخدمـــات 
اإللكترونيـــة المتاحـــة عبـــر الموقـــع 

الرسمي لانتخابات.
من جهته، أبدى رائـــد األحمد رغبته 
بالترشح برلمانًيا عن الدائرة الثامنة 
بمحافظـــة المحـــرق )الحـــد( لخدمـــة 
المواطنين وتغيير النظرة المأخوذة 

على أداء النواب.
وأكـــد األحمـــد أن اإلحبـــاط موجـــود 
وسيســـعى  البحرينـــي  بالشـــارع 
للتغييـــر وتبنـــي الملفـــات المعيشـــية 

وخفض سن التقاعد.
بـــدوره، أعلـــن أنـــور الحريـــري خال 
زيارتـــه المركز اإلشـــرافي بمحافظة 
المحـــرق عن اعتزامه الترشـــح بلدًيا 
بمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة  عـــن 
المقبلـــة  االنتخابـــات  فـــي  المحـــرق 

.2022
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك 4 مشـــروعات 

متوقفة عن العمل وأبرزها شارع ريا 
ومجاري الواحات.

وقـــال “فـــي حال فـــوزي، ســـأقيم ما 
جرى ولن أقفز على اآلخرين”.

واختتـــم الحريـــري “علـــى ضـــوء ما 
طـــرح ســـأكمل وأتابـــع المشـــروعات 

والناس تستاهل”.
وأشار المترشح النيابي المتوقع عن 

الدائرة الســـابعة بمحافظـــة المحرق 
بـــدر الحمـــادي إلـــى أنـــه ســـبق وأن 
ترشـــح فيهـــا العـــام 2014 ولكـــن لم 

يحالفه الحظ للفوز بمقعدها.
يأتـــي  الترشـــح  اعتزامـــه  أن  وأكـــد 
ولمـــا  لـــه  الدائـــرة  أهالـــي  لتشـــجيع 
يمتلكـــه من خبرات في مجال األمن 

والقانون.
قضايـــا  علـــى  ســـيركز  أنـــه  وذكـــر 
القانونيـــة  والشـــؤون  المواطنيـــن 

واألمنية حال فوزه.

“تحسين المعيشة”... الشعار المرفوع الصطياد أصوات المحرقيين
المترشحون يقدمون الوعود تلو الوعود في اليوم األخير لتقديم االعتراضات
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تل أبيب ـ وكاالت

ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن شخصية 
مــرمــوقــة مـــن إنــدونــيــســيــا وصــلــت إلــى 
الكشف  دون  زيــارة سرية،  في  إسرائيل 

عن مزيد من التفاصيل.
أن   ،”i24news“ ــاة  قــن مــوقــع  ــاف  ــ وأضـ
الــمــصــدر الـــذي أبــلــغــه بــذلــك، قـــال أيضا 
في  حالًيا  مــوجــود  باكستانًيا  ــًدا  وفـ إن 

إسرائيل.
الباكستاني  الــوفــد  أن  الــمــصــدر  ــر  وذكــ
يعيشون   4 بينهم  أعضاء،   9 يتكون من 
في باكستان وآخرون أميركيون بارزون 
إمام  إلى  باإلضافة  باكستاني،  أصل  من 
إلى أن رئيس  باكستاني بريطاني، الفتا 

التنمية  وزيـــر  ــرف،  أشـ نسيم  هــو  الــوفــد 
لمجلس  الـــســـابـــق  والـــرئـــيـــس  ــــق،  ــب األســ

الكريكيت الباكستاني.
أي  بــاكــســتــان  وال  إنــدونــيــســيــا  تقيم  وال 

عالقات دبلوماسية مع إسرائيل.
في  اجتماعات  لخوض  الوفد  ويستعد 
الجيوسياسة  بينها  مــن  شتى  مواضيع 
والدين والتراث والثقافة والتكنولوجيا، 

مع التركيز على تقنيات المياه.
وذكر الموقع اإلخباري أن من المقرر في 
وقت الحق من هذا األسبوع، أن يلتقي 
اإلســرائــيــلــي يتسحاق  بــالــرئــيــس  الــوفــد 

هرتسوغ في القدس.

شخصية إندونيسية ووفد باكستاني يزورون إسرائيل

نيويورك ـ وكاالت

“حـــزب هللا”  أمــيــركــيــة  أمـــرت محكمة 
لمجموعة  تــعــويــضــات  بــدفــع  اللبناني 
دعــوى  رفــعــوا  الــذيــن  األميركيين  مــن 
قضائية قائلين إنهم أصيبوا بصواريخ 
الحزب خالل “حرب تموز” عام 2006.

ــون  ــمــوجــب قــان ــوى ب ــدعــ ــ وأقـــيـــمـــت ال
ــي،  ــركــ ــ ــي ــة اإلرهـــــــــــاب األمــ ــحـ ــافـ ــكـ مـ

الـــدعـــوى  أوراق  فـــي  وجـــــاء 
تسبب  هللا”  “حـــــزب  إن 

ــابـــة الــمــدعــيــن  فـــي إصـ
بــــإصــــابــــات جــســديــة 
ونــــفــــســــيــــة وألـــــحـــــق 

أضـــــــرارا بــمــمــتــلــكــاتــهــم. 
وأمـــــــر الـــقـــاضـــي الـــحـــزب 

بــدفــع تــعــويــضــات قــدرهــا 111 
مثل  إنـــفـــاذ  ويــصــعــب  دوالر.  مــلــيــون 
ضد  المرفوعة  المدنية  الــدعــاوى  هــذه 
ليتنر،  دارشـــان  نيتسانا  لكن  الــحــزب، 
أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، 

مهم  قانوني  انتصار  “الحكم  إن  قالت 
ضد الجماعة المدعومة من إيران”.

ــت فـــي بـــيـــان: “دفـــــع مــنــفــذو  ــافــ وأضــ
يمكننا  باهظا  ثمنا  اإلرهابية  األعــمــال 
مــن مــنــع مــعــانــاة وفــقــدان الــمــزيــد من 

الضحايا جراء عنفهم”.
أن إسرائيل و”حزب هللا” خاضا  يذكر 
حــربــا اســتــمــرت شــهــرا عــام 2006، 
أهدافا  خاللها  إسرائيل  قصفت 
“حزب  أطلق  بينما  لبنان  في 
الــــصــــواريــــخ  آالف  هللا” 
شمال  وبلدات  مــدن  على 
ستيفن  وقـــال  ــيــل.  إســرائ
تــيــســيــونــي، قـــاضـــي الــمــحــكــمــة 
بروكلين  فــي  األمــيــركــيــة  الــفــيــدرالــيــة 
بوالية نيويورك في حكم صدر الجمعة 
انتهاك  إثبات  في  نجحوا  المدعين  إن 
اإلرهــاب  مكافحة  لقانون  هللا”  “حــزب 

وحملوا الحزب المسؤولية.

محكمة أميركية تأمر “حزب اهلل” بسداد تعويضات
موسكو ـ وكاالت

ــــروســــي فــالديــمــيــر  قــــال الـــرئـــيـــس ال
تعد  مصر  إن  الثالثاء،  أمس  بوتين، 
إفريقيا  في  روسيا  شركاء  أهــم  من 

والعالم العربي.
سفراء  أمــام  كلمة  في  بوتين،  وذكــر 
مصر  إلــى  “ننظر  موسكو:  فــي  جــدد 
ــم شــركــائــنــا في  ــد أهــ عــلــى أنـــهـــا أحــ

والــعــالــم  اإلفــريــقــيــة  المنطقة 
ــن عــلــى  ــحــ ــ الــــعــــربــــي، ون

تـــــواصـــــل دائـــــمـــــا مــع 
الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح 

السيسي”.
ــات  ــ ــالقـ ــ وأضــــــــــــاف: “عـ

تسمح  مصر  مــع  الصداقة 
ونحن  معها،  الشراكة  بتطوير 

كبيرة  مشروعات  إنــجــاز  على  نعمل 
ــلــتــعــاون مــعــهــا، مــثــل بــنــاء محطة  ل
وإنشاء  الضبعة  في  النووية  الطاقة 
منطقة تجارية روسية في السويس”.

وفــيــمــا يــخــص لــيــبــيــا، قـــال الــرئــيــس 
الروسي إن بالده ستعمل “على دعم 
اســتــقــرارهــا ووحـــدة أراضــيــهــا، نحن 
للتعاون  وكبيرا  خاصا  اهتماما  نولي 
أن  فــي  تكمن  مصلحتنا  ألن  مــعــهــا؛ 

تكون ليبيا مستقرة”.
ــيــن  ــوت ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ذكــــــر ب ــ مـ
ــى “عــلــى  أن روســـيـــا تــعــمــل عــل
الحفاظ على سيادتها وتقدم 
محاولة  فــي  الــمــســاهــمــات 
ــاد حـــلـــول  ــ ــجـ ــ ــا إليـ ــهـ ــنـ مـ
لــلــتــحــديــات الــحــديــثــة، 
ــى هـــــــذا الـــنـــهـــج  ــ ــلـ ــ وعـ
“ال  ــع:  ــاب وت روســـيـــا”.  ستستمر 
الهيمنة  بــمــحــاوالت  الــقــبــول  يمكن 
ــا بــعــض  ــهـ ــقــــوم بـ ــ ــتــــي ت ــ ــة ال ــ ــي ــ ــدول ــ ال
أن  يجب  المعاصر  العالم  األطـــراف.. 
على  ويعتمد  األقطاب  متعدد  يكون 

القانون الدولي”.

بوتين يتغزل بمصر.. أهم شركاء روسيا
جنيف ـ وكاالت

في رد غير مباشر على التصريحات 
المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس 
األميركي جو بايدن، حول الجائحة 
التي خطفت اآلالف خالل السنوات 
الصحة  ــدت  أكــ الــمــاضــيــة،  الـــثـــالث 

العالمية أن كورونا لم ينته بعد.
ــم الــمــنــظــمــة  ــاسـ ــال مـــتـــحـــدث بـ ــ ــ وق

صحافية،  إفــادة  في  العالمية 
إن جائحة  الثالثاء،  أمس 

تمثل  ــزال  ــ ت ال  كـــورونـــا 
حالة طوارئ عالمية.

الوقت  لكنه أوضح في 
عينه أن نهايتها قد تلوح 

استخدمت  إذا  األفـــق  فــي 
الدول األدوات الموجودة تحت 

تصرفها، بحسب ما نقلت رويترز.
أعلن  بعدما  التصريحات  تأتي هذه 
بايدن في مقابلة تلفزيونية أذيعت 
“الجائحة  أن  الــمــاضــي،  األحــد  يــوم 

ــح عـــلـــيـــه بــعــض  ــتـ ــت”، مــــا فـ ــهــ ــ ــت ــ ان
بـــالده، السيما من  االنــتــقــادات فــي 

قبل عدد من المراجع الطبية.
كــمــا أضــــاف قــائــال “مـــازلـــنـــا نــواجــه 
مشكلة مع كوفيد19-، لكن الجائحة 
يضع  أحد  فال  الحظتم،  إذا  انتهت، 
كــمــامــة، ويــبــدو أن الــجــمــيــع في 
ــــذا أعــتــقــد أن  حــالــة طــيــبــة؛ ل
الـــوضـــع بـــدأ يــتــغــيــر”، على 
الــرغــم مــن أن الــواليــات 
ــدة مــــازالــــت  ــحــ ــتــ ــمــ ــ ال
تــــكــــافــــح إصـــــابـــــات 
التي تودي  الفيروس 
بــحــيــاة مــئــات األمــيــركــيــيــن 

يوميا.
وما زالت المراكز األميركية لمكافحة 
األمـــــراض والـــوقـــايـــة، تــؤكــد أن ما 
400 شــخــص يــمــوتــون  يــقــرب مـــن 

يوميا في البالد بسبب كورونا.

ا على بايدن.. الصحة العالمية “كورونا لم ينته بعد” ردًّ

اشتباكات مسلحة 
في الضفة الغربية

في  الثالثاء  أمس  عنيفة  اشتباكات  وقعت 
المحتلة  الغربية  الضفة  فــي  نابلس  مدينة 
الــمــارة، خــالل اعتقال قوات  قتل فيها أحــد 
األمن التابعة للسلطة الفلسطينية عنصرين 
مــن حــركــة حــمــاس، وفــق مــا ذكـــرت مصادر 
مــتــطــابــقــة. وبــــدأت االشــتــبــاكــات فــي وقــت 
إطــالق  واستمر  اإلثــنــيــن،  مساء  مــن  متأخر 
وألقى  الــثــالثــاء.  ظهر  حتى  المتقطع  الــنــار 
مئات الشبان الحجارة على مركبات مدرعة 
تابعة لألمن الفلسطيني، وفق مراسلي وكالة 

فرانس برس.

تجدد تظاهرات الغضب على مقتل مهسا... وتنديد أممي وحقوقي بقمع المحتجين

إيران تغلي... و ”العنف القاتل” سيد الموقف
أعــــــربــــــت األمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ومجموعات حقوقية عن قلقها 
أمس )الثالثاء( حيال ما وصفه 
“قاتلة”  أمنية  بحملة  ناشطون 
ــد مــتــظــاهــريــن  فــــي إيـــــــران ضــ
خــرجــوا احــتــجــاجــًا عــلــى وفــاة 
أيــدي  على  توقيفها  بعد  شابة 

“شرطة األخالق” في طهران.
وتوفيت مهسا أميني )22 عامًا( 
الجمعة بعد ثالثة أيام من نقلها 
المستشفى  إلــى  طـــارئ  بشكل 
بعدما أوقفتها الشرطة اإليرانية 
ــتــحــقــق من  الـــمـــســـؤولـــة عـــن ال
تطبيق قواعد اللباس اإلسالمي 

ومنها إلزامية وضع الحجاب.
تعّرضت  أنــهــا  نــاشــطــون  وذكـــر 
ــرأس أثــنــاء  ــ إلـــى ضــربــة عــلــى ال
تؤكده  لم  أمر  وهو  احتجازها، 
اآلن،  حتى  اإليرانية  السلطات 
وقــــد فــتــحــت تــحــقــيــقــًا بــشــأن 

الحادثة.
وخــــرجــــت احـــتـــجـــاجـــات فــي 
الشابة،  وفــاة  على  ردًا  طهران 
األعنف  كان  صدامات  ووقعت 
كردستان  محافظة  فــي  بينها 
بينما  أميني،  منها  تتحّدر  التي 
الــنــاطــقــة بــاســم مكتب  ــرت  ذكــ
المتحدة لحقوق اإلنسان  األمم 
أن خمسة  رافــيــنــا شــامــدســانــي 
في  اآلن  حتى  قتلوا  أشخاص 
التي استهدفت  الحملة األمنية 

المحتجين.
حقوقية  مــجــمــوعــات  وأفــــادت 
عــن إصــابــة وتــوقــيــف عــشــرات 

المتظاهرين.
رايتس  “هيومن  وقالت منظمة 
ــاة  ووتـــــش” فـــي بـــيـــان إن “وفــ
بسبب  ــهــا  اعــتــقــال بــعــد  امــــــرأة 
ــل عــلــى  ــ ــي ــ طـــريـــقـــة لـــبـــســـهـــا دل
انحطاط فظيع”، مؤكدة أنه “من 
للغاية إجراء تحقيق  الضروري 

المسؤولين  ومحاسبة  شفاف، 
عن وفاة مهسا بشكل مناسب، 

وتقديم تعويضات ألسرتها”.
للسلطات  “يــنــبــغــي  أنـــه  ورأت 
اإليــرانــيــة أيــضــا إلــغــاء قــانــون 
وإلغاء  فورا،  اإللزامي  الحجاب 
أو إصالح القوانين األخرى التي 
استقالليتها  مــن  الــمــرأة  تــحــرم 
وحقوقها. عندها فقط سيكون 
هــنــاك تــقــدم فــي الــقــضــاء على 
الذي  والموت  والعنف،  التمييز، 
يــعــانــي مــنــه نــصــف الــمــجــتــمــع 
اإليراني من دولة قمعية وغير 

خاضعة للمساءلة”.
ــتـــس” إن  وقـــالـــت “هــيــومــن رايـ
ــادات شــهــود وتــســجــيــالت  ــهـ شـ
ــل  ــائـ مــــصــــورة تـــداولـــتـــهـــا وسـ
“تشير  االجــتــمــاعــي  ــتــواصــل  ال

تــســتــخــدم  ــســلــطــات  ال أن  ــى  ــ إل
لتفريق  للدموع  المسيل  الــغــاز 
على  واستخدمت  المحتجين 
ما يبدو عنفًا قاتالً في محافظة 

كردستان”.
وأظـــهـــرت تــســجــيــالت مــصــورة 
على مواقع التواصل االجتماعي 
في  خصوصًا  عنيفة  صــدامــات 
المحتجين  بين  ديواندره  بلدة 
بــيــنــمــا سمعت  ــن،  ــ ــوات األمـ ــ وقـ
أصوات إطالق الرصاص الحي.
وقـــد انــدلــعــت مــواجــهــات بين 
والصناعة  العلوم  جامعة  طلبة 
ــن الـــبـــاســـيـــج فــي  ــر مــ ــاصـ ــنـ وعـ

طهران، وفق ما ذكر ناشطون.
في  احتجاجات  انطلقت  فيما 
تبريز  بمدينة  الطبية  الجامعة 
عــاصــمــة أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة 

وجامعة يزد وسط البالد.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها 
التواصل  مواقع  على  ناشطون 
العشرات  تظاهر  االجــتــمــاعــي، 
تنديدًا  الهتافات  تعالي  وســط 

بمقتل الفتاة العشرينية.
ــاهــــرات  ــظــ ــ ــد ت ــعــ ــ أتـــــــى ذلـــــــك ب
ــــت جـــامـــعـــات “طـــــهـــــران”،  ــّم عــ
مــدرس”،  و”تربيت  و”بهشتي”، 
و”طباطبائي”، و”أمير كبير”، في 
العاصمة أمس )االثنين(، للتنديد 
بمقتل أميني. كما شهدت مشهد 
)مدينة مهمة تعتبر ذات أهمية 
البالد(  شــرق  شمال  فــي  دينية 
تجمعا مماثالً، بحسب ما ذكرت 

وكالة “تسنيم”.
فـــي حــيــن اعــتــقــلــت الــشــرطــة 
عدة أشخاص وفرقت الحشود 
ــراوات والــــغــــاز الــمــســيــل  ــ ــه ــ ــال ــ ب
 5 إصــابــة  إلــى  أدى  مــا  للدموع، 

أشخاص.
ــمــتــحــدرة  ال أمــيــنــي  أن  يـــذكـــر 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة كــــردســــتــــان، 
13 سبتمبر  أوقــفــت فــي  كــانــت 
ــارة ألقاربها  زيـ ــجــاري، خــالل  ال
فــي طــهــران مــن قــبــل “شــرطــة 
األخالق” بحجة ارتداء “مالبس 
ما  سرعان  لكنها  مالئمة”،  غير 
دخلت في غيبوبة بعد ساعات 
إلى  لتنقل الحقًا  توقيفها،  على 
طــهــران  فــي  كــســرى  مستشفى 
وتلفظ أنفاسها، الجمعة الفائت، 

بحسب ما أعلنت عائلتها.
ــن نــاشــطــي  ــع الــعــديــد مـ ــا دفــ مـ
ــبـــالد،  ــان فـــي الـ ــســ ــ ــقـــوق اإلن حـ
ــى  ــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة إل وال
اعـــتـــبـــار وفـــاتـــهـــا “مــشــبــوهــة”، 
مــتــهــمــيــن األمــــن بــالــتــورط في 

مقتلها.

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

للرئيس  سابقة  تأكيدات  من  الرغم  على 
أن  فيها  أكــد  بوتين،  فالديمير  الــروســي 
العملية العسكرية الروسية على األراضي 
تحقيق  حــتــى  ــة  مــتــواصــل األوكـــرانـــيـــة 
أهــدافــهــا، أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغــان، أن بوتين يسعى إلنهاء 
الحرب األوكرانية في أقرب وقت ممكن.

كما أكد أردوغان في الوقت عينه، أنه لم 
بوتين  بين  لقاء  تنظيم  في  األمــل  يفقد 

وزيلينسكي في تركيا.
كــذلــك شــدد على رغــبــة أنــقــرة فــي جمع 
ــًا، مــــن أجـــل  ــعــ ــيــنــســكــي مــ بـــوتـــيـــن وزيــل

االستماع لهما.
إال أنه أوضح أن األمر صعب حتى اآلن، 

لكنه لم يفقد األمل.
إلى ذلك، أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق 
بين موسكو وكييف من أجل تبادل 200 

أسير، معتبرًا أن هذا التطور جيد جدًا.
ــتــقــدم الــــذي أحــرزتــه  وبــالــتــزامــن مـــع ال

المضاد  هجومها  عبر  األوكرانية  القوات 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري فـــي شــرق 
خــاركــيــف،  فــي منطقة  الــبــالد وخــاصــة 
تتسارع وتيرة اإلعالنات عن استفتاءات 
االنــضــمــام لــروســيــا فــي الــمــنــاطــق التي 
في  وحــلــفــاؤهــم  ــــروس  ال عليها  يسيطر 

أوكرانيا.
ــم خــيــرســون الــواقــعــة فــي جنوب  وتــنــظِّ

الــقــوات  لسيطرة  والــخــاضــعــة  أوكــرانــيــا 
إلى  االنضمام  بشأن  استفتاء  الروسية، 
وحتى  الــجــاري  سبتمبر   23 من  موسكو 

27 منه.
كـــذلـــك أعــلــنــت األراضـــــــي االنــفــصــالــيــة 
لــروســيــا فــي منطقة دونــبــاس  الــمــوالــيــة 
الفترة  في  مماثالً  استفتاء  ستنّظم  أنها 

نفسها.

استفتاءات االنضمام لروسيا تضع أوكرانيا في مهب التقسيم

أردوغان: بوتين يسعى إلنهاء الحرب في أقرب وقت

عناصر من الجيش الروسي في خيرسون

نيويورك ـ وكاالت

حذر رئيس األمم المتحدة قادة الدول الذين يجتمعون 
شخصيا ألول مرة منذ ثالث سنوات من أن العالم في 
خــطــر، داعــيــا إيــاهــم إلــى معالجة الــنــزاعــات والــكــوارث 
وكذلك  المساواة  وعــدم  الفقر  من  تزيد  التي  المناخية 
معالجة االنقسامات بين القوى الكبرى التي تفاقمت منذ 

اندالع األزمة األوكرانية.
أنطونيو  الــعــام  األمــيــن  عــن  بـــرس”  “أســوشــيــتــد  ونقلت 
إنقاذ  فقط  ليست  األكــبــر  المهمة  إن  قــولــه  غوتيريش 
جائحة  مــع  التعامل  بــل  حــرفــيــا’’،  “المشتعل  الــكــوكــب 
“عدم  إلــى  أشــار  كما  قائمة،  تــزال  ال  التي   ”-19 “كوفيد 
قدرة البلدان النامية على الوصول إلى التمويل لتعافيها 
من أزمة لم نشهدها منذ جيل وأدت إلى تدهور مجاالت 

التعليم والصحة وحقوق المرأة”.
الذي  العالم”،  “حالة  حــول  خطابه  غوتيريش  وسيلقي 
االجتماع  افــتــتــاح  فــي  إلــيــهــا،  الــمــشــار  القضايا  يــتــنــاول 
باسم  المتحدث  وقال  المستوى.  رفيع  السنوي  العالمي 
أمس  دوغــاريــك  ستيفان  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
عقالنيا  “تقريرا  ستكون  غوتيريش  كلمة  إن  الثالثاء 
ــول فـــي عــالــم تــعــرضــه  ــحــل ــا يــركــز عــلــى ال ومــوضــوعــي

االنقسامات الجيوسياسية للخطر”. وأضاف: “لن يكون 
سيوضح  لكنه  تصريحاته،  فــي  للكلمات  تزيين  هناك 

األسباب التي تحدونا لألمل”.
إجــراءات  اتخاذ  إلى  دعا غوتيريش  وفي وقت سابق، 

في خمسة مجاالت إلحداث تحول في التعليم.
وشدد على الحاجة إلى حماية الحق في التعليم الجيد 
للجميع، وخاصة الفتيات، في كل مكان، كما “يجب أن 

تكون المدارس مفتوحة للجميع، دون تمييز”.

دعا إلى معالجة النزاعات والكوارث التي تزيد من الفقر

غوتيريش يحذر زعماء الدول: العالم في خطر كبير

أمين عام األمم المتحدة

نابلس ـ أ ف ب

شرطي يرفع هراوة خالل تظاهرة في طهران

صورة متداولة للتظاهرات على مواقع التواصل
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Vacancies Available
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

17786500 or careers@kcbahrain.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

PIZZA HUT  

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

17262998 or ssaleh@americana-food.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17468522 or wanglinan@cpicfiber.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

36955566 or unni@expertisebahrain.com 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

ABU RIYADH FOR AIR FRESHENERS  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

35920813 or ABDULKADER25ALGOUZI11@GMAIL.COM 

AMCO COOLTECH TRADING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

33022133 or ZAHRASADIQ82@GMAIL.COM 

CRYSTALWALL METAL WORKS AND TRADING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

39140479 or INFO@CRYSTALWALLBH.COM 

TALAL MARKETS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM 

TRETOL MIDDLE EAST TRADING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

33262671 or WPARKAR.79@GMAIL.COM 

AL NISSA BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

38795151 or IZZANNIS456@GMAIL.COM 

ZANGUL PROMOTION CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36721534 or USMAN.TRAVEL.BH@GMAIL.COM 

GUJRANWALA CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM 

ELSHADDAI CONSULTANCY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

33989293 or GIBIPH@GMAIL.COM 

BISNETO BUILDING CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

13636768 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM 

HOPE 87 SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33268512 or AVTAR.SINGH24248@GMAIL.COM 

ALCHATAR INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39960975 or OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

RONNIES SNOOKER CENTER  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36221188 or CLEARANCE@7STYLECARGO.COM 

BANAN BEAUTY SALON AND SPA  

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

34373716 or HASAN.G.87@HOTMAIL.COM 

BUDGET CARGO SERVICES W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

RED FALCON CONSULTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

35426058 or REDFALCONWR@GMAIL.COM 

AKASH MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

66998542 or SHARIFHOOSEN123@GMAIL.COM 

BUTT G CARGO HANDLING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

35490909 or RASHIDARSHAD1155@GMAIL.COM 

HAMEED AHMED ABDULLA ALHAMRAN / NEAMATAK 8182  

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

33331855 or HAMEEED.70@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

ALUSERV MIDDLE EAST  

has a vacancy for the occupation of

 CRANE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

17830002 or mjaleel@harsco.com 

Elite Crystal Hotel  

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)

 suitably qualified applicants can contact

38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

BABA MARZOOQ TRADING  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

37239999 or QASWACONTRA313@GMAIL.COM 

ALAEKHTIYAR LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

39677640 or fatyebrahim@hotmail.com 

BAWAB CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

17290170 or QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

YOUNIS ALDEMISTANI FOR GENERAL CLEANING.  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

33244441 or YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

SOON LAUNDRY SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

17466778 or ALAHMED33@YAHOO.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

36552200 or abuobaidgroup@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

17725522 or yousif@aanass.net 

Elite Crystal Hotel  

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l  

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BISHNOI FOR DECOR W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

38797925 or S.K.ART.BH@GMAIL.COM 

United International Agencies )Unitag(  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17224678 or fatima@unitag.net 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

17786500 or careers@kcbahrain.com 

ALMANNAI CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39697800 or DM@MANNAIGROUP.NET 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

 STORE MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

GABCO DESIGN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

17830032 or GABCO@ALABBASIGROUP.NET 

BEST DECORATION CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

39669069 or adelameen62@gmail.com 

BADER TRADING COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17583121 or GMCI@BATELCO.COM.BH 

QONOOT MOTOR REWIAINING WORKSHOP  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39252402 or SIGNH1000SINGH@GMAIL.COM 

ZINGER LAND CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact

33388111 or KHAMISEID23@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ARAD GATE SATELLITE SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39460244 or ENTESAR.E1971@GMAIL.COM

MCDONALD,S

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17220060 or HR@FAKHRO.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / جعفر احمد مهدي عياد بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيدة/ منى احمد يوسف علي عبدهللا فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-103922 

االسم التجاري : سبرنج أكسبرس كاليري

القيد : 132291
التاريخ : 19/9/2022

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )133132( لسنة 2022 
بشأن تحويل شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب شركة 
الطيري لزجاج السيارات ) توصية بسيطة( المسجلة بموجب القيد رقم 132291 الفرعين 
1و2 ، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 2000 دينار، بين كل من:
1. إيرادات القابضة ذ.م.م رقم القيد 140400 

2. حسن ناصر حسين الطيري

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واإلوقاف 
إدارة المحاكم

     CS3007732241 : رقم الخطاب
التاريخ: 15/ 08/ 2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022103164

 
تعلن المحكمة الكبرى المدنية )الثانية(  بأن المدعية نبيلة جعفر سلمان علي المطوع قد 
أقامت الدعوى ضد المدعى عليها جهاز المساحة والتسجيل العقاري. طالبه فيها اثبات 
ملكيتهم للعقار الكائن في منطقة رأس رمان من المنامة والمسجل برقم الوثيقة 39979 
أن  المدعية  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فإن  لذا   ,  1984/2585 برقم  والمقدمة 
يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت  المحكمة الجلسة بتاريخ 

4/10/2022 لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن تصفية

أربيا كابيتال أدفايزرز أند مانجرز ذ.م.م

سجل تجاري رقم 104558

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها أربيا كابيتال أدفايزرز 

تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،104558 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  مانجرز  أند 

اختيارية وتعيين السيد هشام احمد كمال محمد عاشور مصفيا للشركة. عنوان المصفي : 

هشام احمد كمال محمد عاشور رقم الهواتف: 36705223 البريد اإللكتروني:

petrovaveronika@ymail.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)إم إم تي سي 333 للتجارة شركة تضامن بحرينية(

سجل تجاري رقم )154300(

إليها السيد /)عبدالرحمن سرداد  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
علي بشير احمد عبدالرحيم( نيابة عن السادة شركة )إم إم تي سي 333 للتجارة شركة تضامن بحرينية( 
السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)154300( رقم  القيد  بموجب  المسجلة 
)عبدالرحمن سرداد علي بشير احمد عبدالرحيم( مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي:
)عبدالرحمن سرداد علي بشير احمد عبدالرحيم(

)ar39313086@gmail.com( )39313086 رقم هاتف(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة: انوار الكرار للتجارة العامة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة: انوار 

الكرار للتجارة العامة ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم: )1-69566(، بطلب تغيير اسم 

الشركة من: انوار الكرار للتجارة العامة ذ.م.م

ANWAR AL KARRAR GENRAL TRADING W.L.L

الى: مفتاح الحلول المتقدمة للتجارة العامة ذ.م.م

ADVANCE KEY SOLUTIONS GENERAL TRADING W.L.L

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 136239( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن حسن عباس علي محمد محفوظ بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيده زينب عباس علي محمد محفوظ حجيري

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

االسم التجاري: الرافد للترجمة
رقم القيد: 1-144424

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
عبدالل  رمضان  ابراهيم  لبنى  للسيد/السيدة  والمملوكة  الهواتف  قرية  المسماة  الفردية 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)67867-10( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
دينار   1000 وقدره  برأسمال  بحرينية  تضامن  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية( 
أصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
SHIBU JOHN بنسبة 50 % 
SHIJU JOHN بنسبة 30 % 

لبنى ابراهيم رمضان عبدهللا بنسبة 20 %

التاريخ : 20/9/2022
إعالن رقم

CR2022-131262
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / امينه حسن عبدالحسين عبدهلل احمد بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ منيره عبدهلل احمد حسان

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

رقم القيد : 149511 – 1
االسم التجاري : ليوبارز كولكشن للعبايات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري  ريم جليتر ان بلس بيوتي الونج اند سبا

وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  ريم جليتر ان بلس بيوتي الونج اند سبا   والمملوكة للسيد  
محمود احمد مصطفى الزمروني  والمسجلة بموجب القيد رقم 147514 - 1   بطلب بيع 
المحل التجاري  ريم جليتر ان بلس بيوتي الونج اند سبا  المذكور وتحويل القيد إلى شركة 
ذات مسوؤلية محدودة برأسمال وقدره   3000   دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل 
التجاري  ريم جليتر ان بلس بيوتي الونج اند سبا  عن كافة أصول وموجودات والتزامات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 MOHAMMED AJAZ ANSARY   بنسبة   99 %  

 رفيقه عبدالصمد علي شوغلي  بنسبة   1%

وزارة الصناعة والتجارة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

ازياء زكريا - شركة توصية بسيطه
سجل تجاري رقم 8336

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة ازياء 
بطلب   ،  8336 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بسيطه  توصية  شركة   - زكريا 
مراد  دلشاد  يحيى  زكريا  السيد  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

زكريا يحيى دلشاد مراد
39744494

motive.car.svc@gmail.com

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 األربعاء 21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444 - العدد 105090



11 األربعاء 21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444 - العدد 5090 Vacancies Available
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)

 suitably qualified applicants can contact

17708888 or lmra@mmetc.com 

AHMAD ALI TRADING EST  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17534342 or sajilnath@urbaser.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER

 suitably qualified applicants can contact

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR (FORKLIFT)

 suitably qualified applicants can contact

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

Mexico cleaning and maintenance services  

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

33974774 or mexicocleaning@gmail.com 

UNICORP COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

ALSHAT AL ARABI BAKERY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39453406 or FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33445560 or aamirbh@gmail.com 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

JUICE LAND CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

33662622 or MAHMOODALNOOH1973@GMAIL.COM 

MARINA POOLS EQUIPMENTS  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

39448205 or DODO-ANGEL31@HOTMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

 suitably qualified applicants can contact

17636363 or ahmed@jazayani.com 

ANAYAT SWEET  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17223297 or NADEEMANAYAT@GMAIL.COM 

ROYAN RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

66708118 or GROUPAWTAD@GMAIL.COM 

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM 

ALZAMIL TRAVEL AND TOURISM  

has a vacancy for the occupation of

 TICKETING CLERK

 suitably qualified applicants can contact

17430363 or d363@hotmail.com 

Wahat Al Jazeera Gents Salon  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17684718 or AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

EAST COST CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

39030554 or AHMEDALSHEROOQI@GMAIL.COM 

NASS COMMERCIAL  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

17567000 or Eman.ghuloom@pocco.com 

JAHIZ CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39333032 or ali.e.isssa@gmail.com 

AL TAWFFEQ SALON  

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

17325528 or HASH-76@HOTMAIL.COM 

AIDA GARDENS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

17695267 or JINESH71@GMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

Tryst restaurant and coffee shop management  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36669924 or mouathen@gmail.com 

CREATIVITY SECRETS DECOR  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

NAMAN GENT SALON  

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

39110664 or ASUMEERAHMED@GMAIL.COM 

Layali Abdulwahab Restaurant W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

17131018 or snair@layaliabdulwahab.com 

BALLARE PERFORMING ARTS  

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

39901990 or HALA.ALZAYANI@GMAIL.COM 

Healthy Calorie Restaurant  

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

33358885 or info@harvard.com.bh 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

REEM ALMAKAHEEL SALON  

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

33334047 or HISSA93HH@HOTMAIL.COM 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

39656671 or SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

17636363 or ahmed@jazayani.com 

Pasta italia restaurant  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33779308 or NOYOMA.77@GMAIL.COM 

Green Himalaya Market  

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

36407755 or SALMANKA81@HOTMAIL.COM 

ALTHURAYA AUTO SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(VEHICLES)

 suitably qualified applicants can contact

17769607 or BIJUALTHURAYA@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD  

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL NADWA ALUMINIUM  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33355422 or ALENEZI99@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C  

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

17110196 or PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Emkan Real Estate Development W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

36652265 or asheeratrading@gmail.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

CITY LIFE TRADERS W L L  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

39628881 or hussain.khalaf2007@gmail.com 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

17227206 or haneefgeepas@gmail.com 

OCEAN  DIVING AND  MARINE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

17737939 or OCENDIVING@BATALCO.COM.BH 

ARAB VAPE GENERAL TRADE  

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

FREEJ BIN RASHDAN  BAHRAINI  AUTHENTIC CUISINE  

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

66355288 or THANICLASSIC@HOTMAIL.COM 

MAGIC NEEDLE TAILORING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

38455775 or helplinebh@gmail.com 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L  

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

DADABHAI TRAVEL  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

17103001 or Hameed912@hotmail.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39470985 or yousif@aanass.net 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

77707070 or adam.mohamed@fairmont.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

RIZWAN AND BAKHSH GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

34424340 or RIZWAN99991@GMAIL.COM 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

17333384 or ashif@map-rental.com 

TRIPLE STAR CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

34070186 or Shoaib5722@hotmail.com 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

ALUMINIUM GALLERY COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

17785907 or SOUTHGRP@YAHOO.COM 

MUHAMMAD SHAHID CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39503788 or chshahid1211@gmail.com 

JUFFAIR TRENDS LUXURY APARTMENTS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

17600568 or ram.noorcapinv@gmail.com 

Wyndham Garden W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

66316666 or mohammed@panoramabh.com 

English Club For Education and Training  

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

33566335 or INFO@ZAROODGROUP.COM 

TRADERS VICS CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

17586906 or TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 

Gulf Certification Office (GCO) W L L  

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

39485858 

BLUE LAGOON INTERNATIONAL FOR FOODSTUFF TRADING CO. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

39665955 or info@blulagoonbh.com

TRANSPOWER TRADING AND CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

37777272 or OMJASSIM844@HOTMAIL.COM 

ZOHA DOCUMENT CLEARANCE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

33919115 or MANSHOORMAHE@HOTMAIL.COM 

FAST TRACK LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

36524249 or BAHRAINTRADING1@GMAIL.COM 

NASEEM ALANDALOS FASHIONS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

39662647 or INFO@NASEEMALANDALOS.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR (FORKLIFT)

 suitably qualified applicants can contact

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 
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أكـــد وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان أن 
مبـــادرات خطـــة التعافـــي االقتصـــادي 
ســـاهمت في رفـــع معـــدالت التوظيف 
وخفض نسبة البطالة بين المواطنين، 
ومواصلـــة العمـــل على رفـــد االقتصاد 
الوطنـــي وتطوير ســـوق العمل وتنمية 
القطاعات الواعدة، واســـتقطاب مزيد 
مـــن االســـتثمارات المولـــدة للوظائـــف 
النوعية التي يرافقها تطوير للخدمات 
الحكوميـــة، وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهل البـــاد المعظم 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ومتابعة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك خـــال إلقـــاء الوزيـــر كلمـــة في 
العربـــي،  العمـــل  لمؤتمـــر   )48( الـــدورة 
والمنعقـــدة فـــي القاهـــرة بجمهوريـــة مصر 
العربية، في الفترة ما بين 18 و26 سبتمبر 
أكـــد أن حكومـــة مملكـــة  الجـــاري، حيـــث 
البحرين أولت اهتمامًا كبيًرا لتهيئة ســـوق 
ودعـــم  الرقمـــي  التطـــور  لمواكبـــة  العمـــل 
الـــذكاء االصطناعي بمبـــادرات رائدة وفق 
متطلبات التنمية وتنوع احتياجات ســـوق 
العمل في القطاعات االنتاجية والخدمية.

اإللكترونيـــة  الخدمـــات  أن  إلـــى  ولفـــت 
المتطـــورة التـــي تقدمها المملكة ســـاهمت 
فـــي مواجهـــة تداعيـــات جائحـــة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( على االقتصاد وســـوق 
العمل، كما ســـجلت البحرين قصص نجاح 
متعـــددة واعتبرت نموذجـــا عالميا يحتذى 
به، حيث تمكنت تلك السياســـة من ضمان 
اســـتقرار العمالـــة الوطنيـــة فـــي وظائفهـــا، 
واالبتعـــاد عـــن التســـريحات العماليـــة مـــن 
خـــال تقديم حـــزم الدعم المالي لمنشـــآت 

القطاع الخاص.
وتطـــرق وزير العمـــل إلى جهـــود البحرين 
في تعزيز تنمية الموارد البشـــرية، مشـــيرا 
إلى أن المملكة سخرت العديد من الموارد 

واإلمكانات لبرامج تأهيل وتنمية الموارد 
البشرية بما يواكب احتياجات المستقبل، 
وأطلقـــت الخطـــة الوطنية لتنظيم ســـوق 
العمل في العام 2021 - 2023 التي تتضمن 
لضمـــان  والبرامـــج  الخطـــط  مـــن  العديـــد 
توفيـــر القـــوى العاملـــة المدربـــة والمؤهلة 
لدخـــول ســـوق العمـــل فـــي التخصصـــات 
مقدمتهـــا  وفـــي  المطلوبـــة،  والمجـــاالت 
ومشـــروع  البحريـــن،  مهـــارات  مشـــروع 
“منصـــة مهـــارات التوظيف”، وهـــي عبارة 
عن منظومـــة إلكترونية تعمل على تقديم 
بيانات شـــاملة ألهم المهـــارات والوظائف 
التي يتطلبها ســـوق العمل، مؤكدا أن ذلك 
سيســـهم في رسم السياســـات المستقبلية 

ومؤسســـات  الحكوميـــة  للمؤسســـات 
التعليـــم العالـــي وكذلك تطويـــر مخرجات 
التعليم بما يخدم احتياجات ســـوق العمل 

المتغيرة.
ونـــوه بالـــدور الـــذي تلعبـــه منظمـــة العمـــل 
العربيـــة فـــي مجال تســـليط الضـــوء على 
االقتصـــاد الرقمـــي وقضايا التشـــغيل، من 
خـــال التقاريـــر والدراســـات المتخصصة، 
داعيا إلى تكثيف هذه الجهود والعمل على 
دراســـة جميـــع الجهـــود والمبـــادرات التـــي 
قامت بها الـــدول األعضاء في هذا اإلطار، 
وبحث إمكان نقل التجـــارب الناجحة بين 
الدول العربية في مجاالت تنظيم أســـواق 

العمل وتنمية الموارد البشرية.

المنامة - وزارة العمل

حميدان: خطة التعافي رفعت معدالت توظيف المواطنين
البحرين سجلت نجاحا عالميا في تجنب التسريحات العمالية خالل كورونا

حميدان متحدثا ً

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه فـــي ضـــوء التنســـيق الدائـــم 
والمســـتمر مع النيابة العامـــة ووزارة الداخلية، وإنفاذًا لقرار النائب 
العـــام، وانطاقـــًا مـــن مســـؤوليتها الرقابيـــة فـــي رصـــد المخالفات 
واتخـــاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين إلدارة 
تراخيـــص ومتابعـــة التعليـــم المبكر بالـــوزارة من وجـــود مخالفات 

تتضمـــن ممارســـة العنف تجاه األطفال في إحـــدى الحضانات، فقد 
قامـــت الوزارة باتخاذ إجراءات الغلق الفـــوري للحضانة، نتيجة ما 
خلصت إليه من انعدام أهلية عدد من منتســـبيها للقيام بمســـؤولية 
وأمانـــة رعايـــة األطفـــال واالهتمـــام بهـــم.  وأكـــدت وزارة التربيـــة 
والتعليـــم، أنهـــا كجهة تنظيميـــة ورقابية على كامل قطـــاع التعليم 
المبكـــر من حضانات ورياض أطفال، فإنها تولي أهمية قصوى إلى 

التحقـــق مـــن قيام مؤسســـات التعليم المبكـــر بواجباتهـــا التعليمية 
والتربويـــة والصحيـــة علـــى الوجـــه األكمـــل تجـــاه فلـــذات أكبـــاد 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وأنها عبر التنســـيق المســـتمر مـــع الجهات 
الحكومية المختصة، سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد 
وتتبـــع المخالفات واتخاذ الازم بشـــأنها بما يضمـــن تطوير التعليم 

المبكر واالرتقاء بجودة أدائه.

عقوبـــة  بـــأن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أفـــادت 
اســـتخدام العقـــاب اللفظـــي أو البدنـــي مـــن قبل 
المعلميـــن أو اإلدارييـــن ســـواء فـــي المؤسســـات 
التعليميـــة الحكوميـــة أو الخاصـــة تجـــاه الطلبة 
هـــي الفصـــل مـــن الخدمة بعـــد إجـــراء التحقيق 
الازم، وذلـــك طبقا لائحة الجـــزاءات المعتمدة 

من قبل جهاز الخدمة المدنية بالنســـبة لموظفي 
الحكومـــة وطبقـــا لقانـــون التعليم الخـــاص فيما 

يخص المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأمـــا الحاالت التـــي تصنف بأنها شـــجار أو تنمر 
بيـــن الطلبـــة فـــإن الائحـــة الطابيـــة المســـلكية 
تعالـــج هذه الســـلوكيات عبر العقوبـــات الطابية 
التـــي تصـــل إلـــى حجـــب نتائـــج العام الدراســـي 
والشـــطب من ســـجل التعليـــم النظامـــي وإحالة 

الطالب إلى نظام تعليمي ال يسمح له باالختاط 
بأقرانه.

وبينت الوزارة أن كل ما يردها من شكاوى بشأن 
اســـتخدام العقـــاب البدنـــي أو ســـلوك االعتـــداء 
يجـــري التعامل معه عبر تشـــكيل لجـــان تحقيق 
مختصـــة تعمل على التحقق من صحة الشـــكوى 

ودقة مابساتها والتوصية بالقرارات الازمة.
وأكـــدت الـــوزارة في الوقت نفســـه أنهـــا تحافظ 

ومنتســـبي  المعلميـــن  وكرامـــة  حقـــوق  علـــى 
المـــدارس فـــا تتهاون مع أي ممارســـات طابية 
تحـــط من قـــدر الـــكادر التعليمـــي واإلداري، وأن 
العقوبات الخاصة بأي ســـلوك غير قويم من قبل 
الطلبـــة تجاه منتســـبي المدارس أو المؤسســـات 
التعليميـــة، في حال ثبوتها عبـــر لجان التحقيق، 
ســـوف تنتهـــي بحرمـــان الطالـــب مـــن امتيازات 

النظام التعليمي.

شطب نتائج العام ألي طالب يسيء إلى الموظفين... “التربية”:

هيئة علوم الفضاء تفوز بجائزة “3G” الدولية
الســـنوي  االجتمـــاع  انعقـــاد  خـــال 
الفضائيـــة  للماحـــة  الدوليـــة  للمنظمـــة 
والذي تـــم على هامـــش المؤتمر الدولي 
الفضائيـــة  للماحـــة  الثالـــث والســـبعين 
اإلعـــان  تـــم  الفرنســـية،  بالجمهوريـــة 
عـــن الفائزيـــن بجوائـــز المنظمـــة والتـــي 
يتنافـــس عليهـــا 433 جهة مـــن أكثر من 
72 دولـــة، حيث فـــازت الهيئـــة الوطنية 
والتـــي   ”3G“ بجائـــزة  الفضـــاء  لعلـــوم 

تمنـــح وفقـــًا لشـــروط دقيقـــة للجهـــات 
التي تتفـــوق في معاييـــر تكافؤ الفرص 
بين الجنســـين، وتمكين الشباب وتتميز 
وعلـــى  الجغرافيـــة  نطاقاتهـــا  ضمـــن 
المستوى العالمي. وقد تم تكريم الهيئة 
ومنحها شهادة على هذا اإلنجاز الدولي 
أمام الوفود المشـــاركة، وقد مثل الهيئة 
فـــي حفـــل التكريـــم رئيســـها التنفيـــذي 
الدكتور محمد إبراهيم العسيري والذي 

ألقى كلمة خال الحفل قال فيها: 
“يشـــرفني للغاية أن أتلقى هذه الجائزة 

تقديـــرًا لالتـــزام طويـــل األمـــد للهيئـــة 
الفضـــاء ومســـاهماتها  لعلـــوم  الوطنيـــة 
الناجحـــة فـــي دعـــم تكافؤ الفـــرص بين 
الجنســـين، وتمكيـــن الشـــباب وحرصهـــا 
الشـــرق  منطقـــة  ضمـــن  التميـــز  علـــى 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، األمـــر الذي 
علـــى  اإلنجـــاز  هـــذا  لتحقيـــق  أوصلهـــا 

المستوى الدولي”.
وأضـــاف: “بهـــذه المناســـبة، أود التأكيد 
أن الحصـــول على هـــذه الجائزة لم يكن 
ممكنـــًا لوال الرعاية الكريمة التي تحظى 

بهـــا الهيئـــة مـــن قبـــل حضـــرة صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة عاهل البـــاد المعظم حفظه هللا 
ورعـــاه، والدعـــم المســـتمر مـــن صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه، والمتابعة المســـتمرة 
مـــن قبـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة مستشـــار األمـــن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي األميـــن العـــام لمجلس 
الدفـــاع األعلـــى حفظـــه هللا. كما أشـــيد 

المخلـــص  والتفانـــي  الرائعـــة  بالجهـــود 
لكافـــة أعضـــاء الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء، الذين تمكنـــوا من وضع مملكة 

البحرين بين الدول المتقدمة في مجال 
الفضاء، والمساهمة في تقدم اإلنسانية 

والعلوم”.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تـــرأس رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 
الحســـن، وفد وزارة الداخلية المشارك في 
اجتمـــاع مديري األمن العـــام بدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، الذي عقد 

أمس في الرياض.
وفـــي مســـتهل كلمتـــه، التـــي ألقاهـــا خال 
االجتمـــاع، رفـــع رئيس األمن العام، أســـمى 
خـــادم  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
الحرمين الشـــريفين وولي عهده والشـــعب 
الســـعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني، 
موضحـــا أنه يـــوم للعزة الوطنية ومناســـبة 
اعتـــزاز وتقديـــر لمســـيرة العطـــاء واإلنجاز 
وللدور الريادي والمحوري للمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في اســـتقرار المنطقة 

ونصرة القضايا العربية واإلسامية.
ونقـــل رئيس األمـــن العام، للمشـــاركين في 
االجتمـــاع، تحيات وتقدير وزيـــر الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح 
والتنســـيق  التعـــاون  مســـيرة  تعزيـــز  فـــي 
اللحمـــة  تأكيـــد  أن  إلـــى  مشـــيرا  األمنـــي، 
الخليجية وتعزيز روابط األخوة التاريخية 

التي تجمع دول المجلس أولوية رئيسة في 
نهج مملكة البحرين، انطاقا من توجيهات 
عاهل الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خلفيـــة، وبمتابعة من 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وتجســـيدا لوحدة الهدف والمصير 

والثوابـــت  الوثيقـــة  والصـــات  المشـــترك 
الجامعة للعمل الخليجي.

وأوضـــح أن المعطيات األمنيـــة واإلقليمية 
والتحديـــات والمتغيـــرات المتســـارعة فـــي 
المحيـــط الخليجي، تفـــرض مواصلة النهج 
المشـــترك لحماية االستقرار األمني وتعزيز 
التهديـــدات  ومواجهـــة  العامـــة  الســـامة 

علـــى  الحفـــاظ  يتطلـــب  مـــا  المحتملـــة، 
الجهوزيـــة واالســـتعداد، وتوحيد المفاهيم 
لمواجهة جميع المخاطر المحيطة وحماية 
مقـــدرات ومكتســـبات دول المجلس، الفتا 
إلـــى أهميـــة مواصلـــة التعـــاون فـــي مجال 
التمارين المشتركة لما لها من اسهامات في 
تطويـــر الخبرات والتجـــارب وتعزيز العمل 

األمنـــي الخليجي، بمـــا ينعكس إيجابا على 
األمن واالستقرار اإلقليمي.

وأكـــد رئيس األمن العام أن تبادل التجارب 
االســـتراتيجية الناجحـــة ووضـــع الخطـــط 
المطلوبـــة  والســـيناريوهات  االســـتباقية 
وتبـــادل المعلومـــات وأفضـــل الممارســـات، 
أمـــر بالغ األهميـــة في تعزيـــز العمل األمني 

الخليجـــي، فـــي إطـــار الجهـــود المشـــتركة 
لترسيخ االستقرار االقليمي وحماية األمن 

والسلم الدوليين.
األمـــن  بحـــث مديـــرو  االجتمـــاع،  وخـــال 
العـــام بـــدول مجلـــس التعـــاون، عـــددا مـــن 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
مرئيـــة  برامـــج  تنفيـــذ  منهـــا  األعمـــال، 
ومســـموعة للتوعية الخليجية في المجال 
مجـــال  فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل  األمنـــي، 
مكافحة الجريمة المنظمة واألدلة الجنائية 
وإدارة الحركـــة المروريـــة، والتعـــاون بيـــن 
الدول األعضـــاء في مجال مكافحة قضايا 
النصب واالحتيال عبر الشبكة اإللكترونية 

واالتصاالت الهاتفية والقضاء عليها.
وبعـــد البحـــث وتبـــادل اآلراء، تقـــرر إحالة 
المتخصصـــة  اللجـــان  إلـــى  الموضوعـــات 
لدراستها والخروج بنتائج وآليات موحدة.

وقـــد ضـــم وفـــد وزارة الداخليـــة المشـــارك 
فـــي االجتماع، المدير العام لـــإدارة العامة 
للمباحـــث واألدلة الجنائية، مســـاعد رئيس 
األمـــن العام لشـــؤون العمليـــات والتدريب، 
قائد خفر الســـواحل، ومديـــر إدارة التعاون 

األمني.

المنامة - وزارة الداخلية

التهديدات في الخليج تتطلب االستعداد ومواصلة التمارين المشتركة
داعيا لوضع الخطط االستباقية والسيناريوهات المطلوبة وتبادل المعلومات... الحسن:

التعـــاون بيـــن دول المجلـــس فـــي مكافحـــة قضايـــا النصـــب واالتصـــاالت الهاتفيـــة والقضـــاء عليهـــا

اليوم الوطني للسعودية يوم للعزة الوطنية وتقدير لدور الرياض المحوري في المنطقة

هيئة تنظيم سوق العمل

استقبلت نوف جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل 
في مكتبها ايســـن تشاكيل ســـفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة 

البحرين.
البلديـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة  العاقـــات  الطرفـــان  واســـتعرض 
الصديقيـــن، وبحثـــا ســـبل تعزيـــز التعاون فـــي المجـــاالت العمالية 
والتنموية، واالستفادة من الخبرات في مختلف المجاالت في كا 

البلدين.
وبحثت جمشير أوضاع القوى العاملة التركية في مملكة البحرين، 
وآفـــاق التعـــاون بيـــن البلديـــن، والعمـــل على تســـهيل اإلجـــراءات 
التجاريـــة المقدمـــة ألصحـــاب العمل مـــن الجالية التركيـــة، بهدف 
زيادة فعالية اســـتقطاب االســـتثمارات لمواكبة متطلبـــات التنمية 

االقتصادية في الباد.
وأشـــادت جمشـــير بـــدور الســـفارة التركيـــة فـــي توعيـــة رعاياهـــا 
بحقوقهـــا وواجباتهـــا، منوهـــًة بحرصهـــم علـــى االلتـــزام بالقوانين 

واألنظمة المتبعة في المملكة. 
من جانبها، أكدت السفيرة  ايسن تشاكيل على أهمية تعزيز العاقة 
مع هيئة تنظيم ســـوق العمل وذلك بما يخدم المصالح المشـــتركة 
بين البلدين، مشـــيدًة بمـــا تزخر به البحرين من تشـــريعات عمالية 
متطـــورة ومتوافقـــة مع معايير العمل الدولية والتي ســـاهمت في 

المحافظة على حقوق جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

 بحث آفاق التعاون 
العمالي بين البحرين وتركيا إنفاذاً لقرار النائب العام.. “التربية” تغلق حضانة أطفال

إنهاء الخدمة عقوبة استخدام العقاب البدني تجاه الطلبة
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



opinions@albiladpress.com13
األربعاء 21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444 - العدد 5090

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

للتواصل: 17111483

االنتخابات طريقنا لبناء الوطن
لقـــد عبـــرت مملكـــة البحرين فـــي ظل قيـــادة رائد المشـــروع اإلصالحي 
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه، نحو آفاق رحبة في تجســـيد حاجتها 
لإلصالحات الشـــاملة التي بدأت باكورتها يوم صوت الشـــعب البحريني 
الوفـــي على مشـــروع ميثاق العمل الوطني بإجماع شـــعبي رائع في 14 
فبرايـــر 2001، وبهذا التصويـــت التاريخي قدم الشـــعب لمليكه المعظم 
صاحـــب المبـــادرة اإلصالحيـــة عربون ثقـــة كبيرة بحمايـــة اإلصالحات، 
وفي شـــهر نوفمبر المقبل يجدد الشعب والءه ومحبته إلى مليكه وإلى 
الوطـــن مـــن خالل االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية التي تعتبـــر من أركان 
ومكتســـبات المشـــروع اإلصالحـــي، والوقائـــع والحقائـــق ال تحتـــاج إلى 
برهان، فجميع أطياف الشـــعب تتحمل المســـؤولية والمشـــاركة الفاعلة 

في صنع القرار. 
ولعـــل أهم ما ســـتتميز بـــه انتخابات نوفمبر 2022 أنهـــا جاءت بعد أكبر 
تعديل وزاري في تاريخ مملكة البحرين، وكذلك فتح آفاق جديدة في 
تطويـــر العمـــل الحكومي برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه، لذلك البد أن يعزز مجلس النواب موقعه وقوته المؤثرة ويسهم 
فـــي مســـيرة البنـــاء والتنميـــة واالزدهـــار، ويواكـــب مســـتجدات العصر 
وصروح التقدم التي تعيشـــها مملكتنا الغالية والرؤية الســـديدة لسيدي 
جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، ومؤازرة سيدي سمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
إن مجلـــس النواب يعتبـــر جبهة وطنية تحقق تطلعات شـــعب البحرين 
وبناء المستقبل، واالستحقاق االنتخابي القادم واختيار الشعب ممثليه 
في المجلس النيابي والبلدي، ســـيكون مرحلة جديدة من مراحل العمل 
الوطنـــي، فاالنتخابات طريقنا إلى بنـــاء الوطن والتصميم على الحفاظ 
علـــى منجزاتـــه ومكتســـباته، فالعمـــل الوطنـــي المخلص والجـــاد هو ما 
تقتضيـــه المرحلـــة الراهنـــة من أجـــل بلوغ الهدف المنشـــود والمســـتقل 
الزاهـــر الذي جاء به المشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلرشاد األسري وحل المشكالت
تعد األسرة البيئة األولى التي تخلق التفاعل لألفراد من خالل التواصل 
اإليجابي بين جميع أطرافها، ومن أهمية األسرة تكمن أهمية أن يتمتع 
أفرادها بقدر من السواء والصحة النفسية التي تساعدهم على التكيف 

ضمن النسق األسري السليم. 
وقـــد جاء اإلرشـــاد األســـري وهو أحـــد التخصصات المهمة فـــي المجال 
اإلنســـاني حيث يهدف إلى مساعدة األســـرة على حل مشكالتها وتفهم 
احتياجاتها والســـعي إلعادة توازن ســـير النسق األسري بصورة طبيعية 
مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــة اإلرشـــادية الفعالة لألفـــراد داخل األســـرة، 
وتعزيز المبادئ والقيم األســـرية اإليجابية من خالل التركيز على النمو 
الشـــخصي لـــدى األفـــراد ومحاولـــة الحد مـــن القيـــم والمبادئ الســـلبية، 
ومساعدة األفراد على تكوين العالقات الناجحة داخل األسرة وخارجها.  
دائمًا نؤكد أن اســـتقرار الفرد النفســـي يبدأ من األســـرة، فاألشخاص هم 
انعـــكاس ألســـرهم وتربيتهم وظـــروف حياتهـــم التي يعيشـــونها، لنا أن 
نتصـــور أن هناك أســـرة لم يخدمها الحظ كثيـــرًا ألن تكون على قدر من 
االســـتقرار ألســـباب متعددة منها: األســـباب المادية أو قصور في درجة 
وعـــي األبوين بأمور التربية، أو عدم الســـكن فـــي مكان مالئم.. إلخ، كل 
هذه الظروف كفيلة بأن تخلق أسرة مضطربة في عالقاتها بسبب كثرة 
المشـــاكل التي تتعرض لها، لذا يبرز هنا الدور الحقيقي لإلرشاد األسري 
من خالل عمل المرشـــد األســـري المختص الذي يسعى لمساعدة األسرة 
لكي تعيد ترتيب احتياجاتها وأولوياتها وتســـعى لحل المشـــكالت بدال 
من أن يترك األفراد في دائرة الصراعات النفسية التي يكون لها أثر بالغ 

على المجتمع.
إن أفراد األســـر الذيـــن يدركون أهمية حل المشـــكالت ويدركون أهمية 
التوافق النفســـي واالجتماعي لألفراد ال يتأخرون في طلب المســـاعدة 
من المرشـــد األســـري الـــذي يترجم بفنـــون عالجه أهمية ودور اإلرشـــاد 
األسري الذي يهتم باألسرة وتحقيق االستقرار النفسي والوجداني لكل 

أفرادها.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم

العرب بين الديمقراطيات العميلة لألحزاب والملكيات
فلســـفة النظام السياســـي ألي بلد ترتكز على عدة مرتكزات وعقائد، منها قيادة 
أمن واســـتقرار البلد وتحقيق مصالحه وتســـخير إمكانات وموارد البلد لتحقيق 
التطور واالزدهار وتسويق ثقافة وآيديولوجية البلد الثقافية، ومن يحقق هذه 
المرتكزات والعقائد مجموعة من األشـــخاص ينتمون للنظام السياســـي، ســـواء 
قـــادة وأعضـــاء األحـــزاب التي تفـــوز باالنتخابات، أو عن طريق قادة الســـلطات 

والهيئات التي تتبع السلطة الملكية.
وبالمقارنـــة بيـــن الديمقراطيـــة العربيـــة العميلـــة لألحـــزاب التـــي تحركها جهات 
خارجيـــة لتحقيـــق مصلحتهـــا على حســـاب الوطـــن والمجتمع العربـــي، وما بين 
الملكيـــات العربية الوراثية، نجد أن األخيرة تفوقـــت على الديمقراطية العربية 
بشـــكل كبيـــر ومذهل بـــكل الجوانب، فمـــن ناحية األمـــن واالســـتقرار والتنمية، 
نجد أن ســـيطرة الديمقراطية العربية العميلة على البلد العربي دمرته وأفقدته 
األمـــن واألمان وعطلت التنمية فيه، وأصبـــح البلد يباع والمجتمع يصرخ ويئن 
لفقدانـــه أبســـط مقومـــات الحياة. ولـــم يكن هناك وجـــود مطلقا لمفهـــوم الهوية 
العربية والســـيادة واالســـتقالل في أجنـــدة أحزاب وقـــادة الديمقراطية العربية 
العميلة. والســـبب بذلك تبعية هؤالء السياســـيين العرب وأحزابهم العميلة لكل 

من الصفويين والعثمانيين واألنجلوسكسونية الجديدة والفرانكفونية.
أمـــا لـــو نظرنـــا للملكيـــات العربيـــة الوراثية، التـــي تصفهـــا الديمقراطيـــة العربية 
العميلة بالفساد وعدم الديمقراطية، فسنجدها وفرت األمان والتنمية والحفاظ 
علـــى الهويـــة والســـيادة العربية للبلد والمجتمـــع العربي، ومـــن دون ديمقراطية 
الخيانة، والســـبب واضح جدا، فالديمقراطية العربية العميلة وأحزابها وقادتها 
مســـتأجرون للبلـــد العربي ويســـعون لســـرقته قدر اإلمـــكان قبـــل اإلطاحة بهم، 
وإذا مـــا تطلـــب األمر فإنهم ســـيحرقونه قبل فرارهـــم بســـرقاتهم، إليمانهم بأن 
مـــدة مكوثهـــم بدفة الحكم قصيـــرة ولن تدوم. أما الملكيـــات العربية فهي تعلم 
أن البلـــد العربـــي ملكها ومأواها ومالذها وأمنها الوحيـــد، لهذا فإنها تحاول قدر 
اإلمـــكان الحفـــاظ عليه وفـــق ترتيـــب األولويات وهـــي األمن واألمـــان والهوية 
والســـيادة والتنميـــة والتطويـــر. فقـــط انظروا للعالـــم العربي وافحصـــوا كل بلد 
عربي على حدة ســـتجدون أن أي بلد عربي كان مدمرا أو شـــبه مدمر أو معطال، 
فإن الديمقراطية العربية العميلة وأحزابها وقادتها هي المســـؤولة عن تدميره، 

وبقيادة طبعا عمالء المرشد والخليفة واألخ سام والمسيو.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

dr.ali.saegh 
@gmail.com

شـــيء ملفت أن ترى معظم المنتجات المعروضة منتجات صحية تتناســـب مع 
األنظمة الغذائية المتوازنة التي تهدف إلى التأثير المفيد على الجسم بابتعادها 
عن المكونات والعناصر التي قد تشكل خطرًا على صحة اإلنسان على المستوى 

البعيد، وهو ما يبدو واضحًا وجليًا في الكثير من دول العالم.
فـــي الواليـــات المتحدة األميركيـــة مثالً، يغلب المعروض مـــن األطعمة الصحية 
علـــى نقيضهـــا مـــن األطعمـــة التـــي تصنف علـــى أنها غيـــر صحية فـــي المحالت 
التجارية، وينم ذلك - دون أدنى شك - عن ثقافة المجتمع ومدى وعيه بأهمية 
ذلـــك علـــى الصحة العامة، ولو كانت ثقافة المجتمع نفســـه عكس ذلك لما عكف 

التجار على تغليب األطعمة الصحية حتى ال يتكبدوا الخسائر.
أما بالنسبة لدولنا، فقد يكون عرض كميات كبيرة من هذه األطعمة الصحية غير 
مجـــد اقتصاديـــًا للتجار؛ لتعارض ما هو معروض مع ما هو مطلوب، لكن بمنطق 

آخـــر، فإن علـــى التجار أن يتحملوا شـــيئًا من العنـــاء باتباع الزيـــادة التدريجية 
لمثـــل هـــذه المنتجات، وهو ما يتطلب خطة وطنيـــة متكاملة لبناء هذه الثقافة 

لدى األجيال.
إحدى الطرق المتبعة للتقليل من استهالك مثل هذه المنتجات الغذائية، هو رفع 
أســـعارها، وهي طريقة متبعة - على حد علمي - في الشـــقيقة اإلمارات العربية 
المتحـــدة؛ فمن الصعب إيجاد بعض العصائر التي تحتوي على نســـب عالية من 
الســـكريات، وذلك للمســـاهمة في تقليل اســـتهالك األطفال لها، وإن وجدت فإن 
أســـعارها تكون عالية نســـبيًا، وفي مقارنة بســـيطة، فمن الصعب إيجاد عصائر 
قليلة السكر )أقل من ١٣ غرامًا( الستهالك األطفال في البحرين، وهو ما يتطلب 
تحـــركًا جادًا لبناء ثقافة غذائيـــة متكاملة، تضمن صحة عامة جيدة للمواطنين 

والمقيمين، وتقلل تكاليف العالج الباهظة التي تتحملها الدولة.

د. علي الصايغ

غياب الثقافة الغذائية

هـــل ال تـــزال المعارك بين الدول قائمـــة على عمل عضلي أكبر وعقلي أقل، أم أن 
حروب األجيال المعاصرة، باتت تتجاوز النســـق التقليدي للقوة الخشنة، ودخل 
العالـــم من أســـف، في مرحلة تالية من موجات الحـــروب المعرفية، تلك التي لم 
تعهدها البشـــرية من قبل؟ التساؤل السابق مرده ما يحدث مؤخرا حول العالم، 
مـــن تحـــوالت وتبدالت في شـــكل الصراعـــات التقليديـــة، والولوج إلـــى منطقة 
الحروب المغايرة، السيما ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس وما بعدهما 

من حروب ما أنزل هللا بها من سلطان.
ولعل المسطح المتاح للكتابة يضيق عن العرض والسرد، غير أن ما نود أن نلفت 
إليـــه االنتباه فـــي هذا اإلطار، هو الخطورة الحقيقية التي باتت تمثلها وســـائط 
التواصـــل االجتماعـــي، وكيف أنها معيـــن ال ينضب من المعلومات، تلك الســـلعة 
التي تمثل وقود المعارك المســـتقبلية وليس البارود. فرحت البشـــرية أيما فرح 
وال تزال، بفكرة الوصل بين شـــعوب العالم، من أقصى الشـــرق إلى الغرب، وبين 
أجناس وأعراق، أديان ومذاهب متباينة، وهذا قد يكون جميال في شكله، لكن 

في موضوعه أمر مختلف. 
ليـــس مجانـــا قدمـــت تلك االبتـــكارات للبشـــرية، وحتى في أفضل أنواع حســـن 

النية، ربما خطرت على عقول بشرية ألهداف التسلية كما الحال مع الفيسبوك، 
غير أن فكرة اإلنترنت في أصلها ومنشأها، ليست سوى أول آلية لوزارة الدفاع 
األميركية، لتبادل المعلومات داخليا، وعلى أعلى مســـتوى من المهارة والســـرية 
في آن معا. ولعل المتابع لبعض تلك الوسائط، السيما تويتر، يكاد يستشعر قلقا 
بعينـــه هذه األيام، ومرجع األمر، تلك الدعوات الخبيثة التي تعاود الصعود مرة 
أخـــرى، داعيـــة لتخريب األوطان، وإعادة الكرة من جديد، كرة العبث والفوضى 

التي عرفتها مواقع ومواضع جغرافية حول العالم، في العقد الماضي.
هـــل مـــن يقـــف وراء تلك الصيحات المســـتنكرة؟ البد أن يكون ذلـــك كذلك، فما 
من شـــيء يحدث في فراغ أممي، بل هناك من يرســـم مخططات استراتيجية، 
الســـيما من جانب الدول الكبرى، ويســـعى إلى تفعيلها، وله في ذلك عدة طرق. 
فـــي البدايـــة تبـــدو الخطـــوط المســـتقيمة ماضيـــة قدمـــا، أي الهجـــوم المباشـــر، 
ومحاولة إصابة قلب الهدف، مرة وإلى األبد، غير أنه في بعض األحايين، يفشل 
الطريـــق األول، غير أن الهدف يبقـــى كما هو، من غير تعديل أو تبديل جوهري، 
وجـــل مـــا يحدث هو االلتفاف من حـــول التضاريس، وهذا ما تقـــوم به الكتائب 

المعرفية اإللكترونية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

 

إميل أمين

الحروب المعرفية ووسائط التواصل االجتماعية



حسن علي

 ”BRAVE CF“ منظمـــة  أعلنـــت 
لشـــراكة  توقيعهـــا  عـــن  أخيـــرًا 
 )DAZN( جديدة مع منظمة دازن
اإلعالميـــة، وذلك لنقـــل فعاليات 
خـــالل  تقـــام  التـــي  والنـــزاالت 
البطـــوالت التـــي تنظمهـــا منظمة 
“BRAVE CF” علـــى قنواتها عبر 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
والمملكـــة المتحـــدة، إضافة إلى 
علـــى  مختـــارة  أخـــرى  مناطـــق 
مســـتوى العالـــم، بمـــا فـــي ذلـــك 

البرازيل وأستراليا وبولندا.
وتهدف الصفقة إلى تقديم عروض فنون القتال المختلطة 
ذات المستوى العالمي للجماهير في تلك المناطق، وتتيح 
للمشـــجعين المحلييـــن فرصة مشـــاهدة المواهـــب األكثر 
إثـــارة في عالم فنـــون القتال المختلطة مـــن جميع أنحاء 

العالم، مع زيادة االنتشار العالمي للمنظمة بشكل عام.
ودازن هـــي منصـــة الترفيـــه الرياضية الرائدة فـــي العالم. 

وهـــي إذاعـــة الرياضـــة الرقمية 
التـــي تبـــث  العالميـــة الوحيـــدة 
 200 مـــن  أكثـــر  فـــي  مباشـــرة 
دولـــة وهـــي رائـــدة في الســـوق 
فـــي إيطاليـــا واليابـــان وألمانيـــا 
وإســـبانيا،  وسويســـرا  والنمســـا 
بـــث  حقـــوق  تمتلـــك  حيـــث 
مباريات كرة القدم المحلية من 

الدرجة األولى.
 ”BRAVE CF“ وتأسست منظمة
وفـــق الرؤيـــة الطموحـــة لســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة، رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية، لتصبح منظمة فنون القتال المختلطة األسرع 
نمـــوًا فـــي العالم في فترة وجيزة منذ تأسيســـها في العام 
2016، حيث اســـتضافت 61 فعالية فـــي 28 بلدًا مختلفًا، 

لتحقق بذلك إنجازًا غير مسبوق في هذه الرياضة.

“برايــف” توقــع اتفاقيــة لنقـل
نزاالتــها في أمــيركا وبريطـانــيا

وقـــع نـــادي البحريـــن اتفاقيـــة توأمـــة 
مـــع نـــادي النهضـــة الســـعودي للتعاون 
واألصعـــدة  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 

الرياضية.
االتفاقية تعتبر امتداد للتعاون الدائم 
بيـــن النادييـــن في مختلـــف المجاالت 
فـــي مصلحـــة  يصـــب  بمـــا  الرياضيـــة 
الطرفيـــن، وتأتـــي تلـــك االتفاقيـــة في 
إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس نادي 
النهضـــة الســـعودي طـــارق الحبيشـــي 
إلـــى مملكة البحريـــن مع بعض أعضاء 
مجلس اإلدارة والفريق الكروي األول 

الذي يخوض معسكرًا تدريبيًا.
ويـــزور وفـــد نـــادي النهضـــة المملكـــة 
والتقـــى  البحريـــن  نـــادي  بضيافـــة 
الفريـــق األول لكـــرة القدم فـــي مباراة 
ودية انتهـــت بالتعـــادل بهدفين وذلك 
للمســـابقات  إطـــار تحضيراتهمـــا  فـــي 

المحلية.

اتفاقية توأمة بين نادي البحرين والنهضة السعودي

إنذارات بالجملة على األندية الكروية بسبب التأخير
أصدرت لجنة االنضبـــاط باالتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، عدًدا مـــن القـــرارات، وذلك في 
اجتماعهـــا الـــدوري برئاســـة رئيـــس اللجنـــة 

يوسف يعقوبي.
 وجاءت القرارات كما يلي:

 ١. إنذار نادي مدينة عيسى لتأخير انطالقة 
المبـــاراة أمـــام أم الحصم فـــي دوري الدرجة 
الثانية لمدة ٥ دقائق؛ بســـبب تعديل معدات 

الالعبين.
 ٢. إنـــذار  النـــادي األهلـــي لتأخيـــر انطالقـــة 
المبـــاراة أمام الخالدية ضمن دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز لمـــدة ٣ دقائق؛ بســـبب تعديل 

معدات الالعبين.
 ٣. إنـــذار  نـــادي الخالديـــة لتأخيـــر انطالقـــة 
المبـــاراة ٣ دقائـــق أمام األهلـــي ضمن دوري 
ناصر بن حمد الممتاز؛ بسبب تعديل معدات 
الالعبيـــن، وتأخيـــر بدايـــة الشـــوط الثاني ٤ 

دقائق؛ بســـبب تأخـــر خروج نـــادي الخالدية 
إلى أرضية الملعب.

انطالقـــة  لتأخيـــر  المنامـــة  نـــادي  إنـــذار   .٤  
المبـــاراة أمـــام ســـترة ضمـــن دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز لمـــدة ٣ دقائـــق؛ بســـبب تأخر 
نـــزول الفريقيـــن إلى أرضيـــة الملعب، كما تم 
إيقاف أحمد جواهـــري 7 مباريات مع تغريم 
النـــادي ٢٠٠ دينـــار بحريني؛ اســـتنادًا للمادة 

)67( البند )١٩( من  الئحة االنضباط.
 ٥. إنذار نادي سترة لتأخير انطالقة المباراة 
أمـــام المنامـــة ضمـــن دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز لمـــدة ٣ دقائـــق؛ بســـبب تأخـــر نزول 

الفريقين إلى أرضية الملعب.
انطالقـــة  لتأخيـــر  الحالـــة  نـــادي  إنـــذار   .٦  
المبـــاراة أمـــام البديـــع ضمـــن دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لمدة دقيقة واحدة في الشـــوط 
الثانـــي؛ بســـبب تأخر نـــزول حـــارس المرمى 

إلى أرضية الملعب.
 7. إنـــذار نـــادي البســـيتين لتأخيـــر انطالقـــة 
المبـــاراة أمـــام بـــوري ضمـــن دوري الدرجـــة 
الثانيـــة لمـــدة ٥ دقائق؛ بســـبب تأخـــر العبي 
نـــادي البســـيتين فـــي النـــزول إلـــى أرضيـــة 
الملعـــب بســـبب إصـــالح معـــدات الالعبيـــن، 
وتغريـــم النـــادي ١٠٠ دينـــار بحريني بســـبب 
حصـــول الفريق على أكثر من ٤ إنذارات في 

نفس المباراة.
لتأخيـــر انطالقـــة  الشـــباب  نـــادي  إنـــذار   .٨  
المبـــاراة أمام الرفـــاع ضمـــن دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز لمـــدة دقيقتيـــن؛ بســـبب تأخر 

الالعبين في النزول إلى أرضية الملعب.
انطالقـــة  لتأخيـــر  االتفـــاق  نـــادي  إنـــذار   .٩  
الريـــف ضمـــن دوري  اتحـــاد  أمـــام  المبـــاراة 
الدرجة الثانية لمدة 17 دقيقة؛ بســـبب عدم 

جاهزية معدات الالعبين.

االتحاد البحريني لكرة القدم

جانب من مباريات دوري ناصر
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مباريات اليوم االربعاء نتائج مباريات اليوم الثالثاء
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مدينة عيسى

البحرين

االتحاد

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  مـــن  بتوجيهـــات 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، نظمـــت الهيئة 
العامـــة للرياضـــة بالتعاون مـــع جمعيـــة الصحفيين 
البحرينيـــة دورة خاصة للمنســـقين اإلعالميين في 
األنديـــة واالتحـــادات الرياضية فـــي المملكة، وذلك 
في قاعة المؤتمرات بستاد البحرين الوطني، وذلك 
بحضـــور الرئيس التنفيـــذي للهيئة العامـــة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر.
مـــن جانبـــه، ثمـــن عســـكر التعـــاون والشـــراكة التي 
تجمع الهيئة العامة للرياضة مع جمعية الصحفيين 
البحرينية، مشيًرا إلى أن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة يولـــي مســـألة تطوير اإلعـــالم الرياضي 
أهميـــة كبـــرى الســـيما فـــي المؤسســـات الرياضيـــة 
التابعـــة للهيئة العامـــة للرياضة، مؤكـــًدا الدور الذي 
تلعبـــه المراكـــز اإلعالمية فـــي األنديـــة واالتحادات 
لدعـــم الحركـــة الرياضية وتشـــكيل الـــرأي العام، ما 
يســـاهم فـــي تحقيـــق رؤى وتطلعات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي االرتقـــاء بمنظومة 

العمل الرياضي في البحرين عموما.
مـــن  مجموعـــة  التدريبيـــة  الـــدورة  واســـتقطبت 
المحاضريـــن األكاديمييـــن والمتحدثيـــن البارزيـــن، 

فـــي  المحاضـــر  الطاهـــر  عبـــدهللا  تحـــدث  حيـــث 
الجامعـــة الخليجيـــة عن الخبـــر الصحافي وطريقة 
إعـــداده الصحيحـــة، فـــي حيـــن ركـــزت اإلعالميـــة 
ســـمر االبيوكي على أثر استخدام وسائل التواصل 
تطـــرق  بينمـــا  االبتـــكاري،  األداء  فـــي  االجتماعـــي 
اإلعالمـــي مـــازن أنـــور لألســـاليب الحديثـــة إلدارة 
بجانـــب  رياضًيـــا،  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
اإلعـــالم  عـــن  شـــريدة  عيســـى  اإلعالمـــي  حديـــث 
الرياضي ودور المنسقين في األندية واالتحادات. 

للمحاضريـــن  شـــكره  جزيـــل  عـــن  عســـكر  وعبـــر 
متحدًثـــا  التدريبيـــة،  الـــدورة  فـــي  والمتحدثيـــن 
عـــن أهميـــة المعلومات واالســـتفادة التـــي قدموها 
التقديـــر  شـــهادات  قـــدم  حيـــن  فـــي  للمشـــاركين، 

للمتحدثين في ختام الدورة.

كريم: تعاون مثمر

فـــي المقابـــل رفـــع رئيـــس لجنـــة اإلعـــالم الرياضي 
بجمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة أحمـــد كريـــم كل 

الشـــكر واالمتنان إلى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة على االهتمام الذي يوليه ســـموه لتطوير 
منظومـــة االعـــالم الرياضي في المملكـــة، مؤكًدا أن 
هـــذه الرعاية ســـيكون لها األثر البـــارز على االرتقاء 
بمســـتوى العاملين في هذا المجال والمساهمة في 
إبـــراز االحـــداث الرياضيـــة بالشـــكل المطلـــوب، إلى 

جانب تحقيق التأثير وجذب الجماهير.
وعبر كريم عن ســـعادته بالتعاون المثمر بين الهيئة 
العامـــة للرياضـــة وجمعيـــة الصحفييـــن البحرينية، 

مشيًرا إلى أن الدورة التدريبية الخاصة بالمنسقين 
اإلعالمييـــن فـــي األنديـــة واالتحادات تمثـــل بداية 
لسلســـلة من البرامج المشـــتركة بين الجانبين على 
ســـبيل تحقيق األهـــداف والتطلعات، مقدًما شـــكره 
للمحاضريـــن والمتحدثيـــن علـــى تعاونهـــم وعلـــى 
التـــي قدموهـــا، مثمًنـــا كذلـــك  الثريـــة  المعلومـــات 
الحضور المميز من المشـــاركين وتفاعلهم الكبير مع 

محاور الدورة التدريبية.

جانب من دورة المنسقين اإلعالميين في األندية واالتحادات عسكر يتوسط أعضاء لجنة اإلعالم الرياضي

تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمد لتطوير اإلعالم الرياضي

عسكر يشيد بالشراكة مع جمعية “الصحفيين” لتنظيم دورة “المنسقين”

لم يتغير موقف األندية الثالثة األولى 
للبولينـــج  العـــام  الـــدوري  بمســـابقة 
للموســـم الجاري 2022 – 2023 حتى 
األســـبوع الثامـــن بعدما واصـــل نادي 
الرفاع الشرقي تصدره 54 نقطة فيما 
حافظ المنامة على مركز الوصافة 46 
نقطـــة والبحريـــن بالمركـــز الثالـــث 46 

نقطة.
وكانـــت نتائـــج األســـبوع الثامـــن قـــد 
المنامـــة علـــى أم  فـــوز  أســـفرت عـــن 
الحصـــم 6/2 وفـــوز الرفـــاع الشـــرقي 
نـــادي  وانتصـــار   ،6/2 الحالـــة  علـــى 
الصـــم على مدينة عيســـى 6/2، وفوز 

البحرين على الرفاع 8/0.

الشرقي يتمسك 
بصدارة دوري البولينغ

مسؤولو الناديين بعد توقيع االتفاقية

فريق البحرين والنهضة السعودي
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الدير



علي مجيد

أعلــن االتحــاد الدولــي للســيارات أمــس أن المجلــس العالمــي لرياضة الســيارات قــد وافق على تقويــم بطولة 
العالم للفورموال وان لعام 2023، والذي يعلن استضافة حلبة البحرين الدولية لسباق جائزة البحرين الكبرى 

للفورموال وان كافتتاحية للموسم.

جائـــزة  ســـباق  وســـينطلق 
البحريـــن الكبـــرى فـــي الفتـــرة 
مـــن 3 حتـــى 5 مـــارس 2023، 
الخامـــس  الســـباق  وســـيكون 
الـــذي تتشـــرف حلبـــة البحرين 
كجولـــة  باســـتضافته  الدوليـــة 

افتتاحية. 
ومن جانبه، أكد الشـــيخ سلمان 
بـــن عيســـى آل خليفـــة الرئيس 
البحريـــن  لحلبـــة  التنفيـــذي 
وبـــكل  “نعلـــن  قائـــاً:  الدوليـــة 
بفخر اســـتضافة حلبة البحرين 
االفتتاحيـــة  للجولـــة  الدوليـــة 
للموسم الجديد للفورموال وان، 
وذلك بعد الحضور الجماهيري 
المثيـــرة  والســـباقات  الضخـــم 

التي ســـعدنا باســـتضافتها عام 
2022. نحن اآلن نستعد إلنهاء 
خططنا للعام المقبل، وســـنعلن 
عـــن مزيـــد مـــن التفاصيـــل عن 
الســـباق  وفعاليـــات  التذاكـــر 
قريًبا، ال يســـعنا االنتظار لنقدم 
لجماهيرنا ســـباق ال ينسى. إنه 
لشـــرف عظيم لموطـــن رياضة 
الســـيارات في الشرق األوسط 
الســـتضافة الســـباق األول لهذا 
الموسم، ونشكر الفورموال وان 
على ثقتهم بنا، ونأمل أن يكون 
السباق مناسبة تاريخية أخرى 

لهذه الرياضة”. 
وسيشهد سباق جائزة البحرين 
للعـــام  وان  للفورمـــوال  الكبـــرى 

المقبل نســـخته التاسعة عشرة 
والسباق العاشر تحت األضواء 
فـــي  حداثـــة  األكثـــر  الكاشـــفة 

حلبة البحرين الدولية.
فـــي موســـم 2023، تســـتضيف 
الفورمـــوال وان عـــدًدا قياســـًيا 
من الســـباقات يبلغ 24 ســـباًقا، 
مع بداية الموســـم في البحرين 
مـــع  والشـــرق األوســـط وذلـــك 
فـــي  الثانيـــة  الجولـــة  انطـــاق 
المملكة العربية الســـعودية بعد 
أســـبوعين. يؤكد التقويم أيًضا 
على الوجـــود المتزايد للرياضة 
فـــي أميـــركا، مع انضمـــام الس 
فيغـــاس إلـــى التقويـــم في 18 

نوفمبر.

 الصخير- حلبة البحرين الدولية:

البحرين تستضيف افتتاحية موسم الفورموال واحد 2023
في الفترة من 3 وحتى 5 مارس

حقـــق فريـــق االتحـــاد بدايـــة إيجابيـــة 
في دوري زين لكرة السلة، بفوزه على 
 )94/106( بنتيجـــة  ســـماهيج  نظيـــره 
في المباراة التي أقيمت بينهما مســـاء 
الثاثـــاء لحســـاب الجولـــة الثانيـــة من 
دوري زين لكرة الســـلة. وجاءت نتائج 
 23/26( كاآلتـــي:  األربعـــة  األشـــواط 
 23/32 االتحـــاد،   19/27 ســـماهيج، 
وبذلـــك  ســـماهيج(،   24/26 االتحـــاد، 
أصبـــح رصيـــد االتحـــاد نقطتيـــن مـــن 
مباراة، فيما ُمني ســـماهيج بالخســـارة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي وصـــار رصيده 
صفـــوف  فـــي  وبـــرز  أيًضـــا.  نقطتيـــن 
االتحاد المحترف ادريان بإحرازه )33 
نقطة(، ســـيد محمد حميـــد )27 نقطة(، 
وفي ســـماهيج جاء المحتـــرف هارت 
كأفضل المســـجلين )31 نقطـــة(، أحمد 
جابـــر وباســـل عـــادل )20 نقطـــة لـــكل 

منهما(.  وفي مباراة أخرى، حقق فريق 
النويدرات انتصاره األول على حساب 
نظيره مدينة عيسى بنتيجة )71/83(، 
 18/29( األربعـــة:  األشـــواط  بواقـــع 
النويـــدرات، 14/20 النويدرات، 15/21 
النويـــدرات(،   18/19 عيســـى،  مدينـــة 
وبذلـــك أصبـــح رصيـــد النويـــدرات )3 
مدينـــة  فيمـــا  مباراتيـــن،  مـــن  نقـــاط( 
عيسى تعرض للخســـارة األولى وصار 
رصيـــده )3 نقـــاط(. وبـــرز فـــي صفوف 
النويـــدرات المحترف توماس بإحرازه 
)23 نقطـــة(، مهيـــد أميـــر )17 نقطـــة(، 
ســـيد هاشـــم حبيـــب )16نقطـــة(، وفي 
مدينة عيسى جاء محمد نبيل وطال 
قاهري كأفضل المســـجلين )16 نقطة( 
لكل منهما، المحترف باري )13 نقطة(. 
وتختتـــم اليوم )األربعاء( الجولة بلقاء 
مرتقـــب يجمع المحـــرق والبحرين في 
تمـــام الســـاعة 7.30 مســـاًء على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

مواجهة مرتقبة تجمع المحرق والبحرين اليوم

انطالقة إيجابية لالتحاد والنويدرات يفوز

لقاء االتحاد وسماهيج

نجـــح فريقـــا قالـــي والتضامـــن بتحقيـــق نتيجتا 
الفـــوز علـــى نظيرهما بـــوري واتحـــاد الريف ضمن 
الملـــك  جالـــة  كأس  لمســـابقة  التمهيـــدي  الـــدور 
المعظـــم لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضـــي 2023 - 

.2022
حيـــث فـــاز قالي علـــى بـــوري بنتيجـــة )0/3( في 
المباراة التي جمعتهما مســـاء الثاثاء على ملعب 
ســـعود،  ناصـــر  قالـــي  أهـــداف  وأحـــرز  النجمـــة. 

البرازيلي ادريان وأيوب صاح الدين. 
وفـــي المبـــاراة األخرى، فـــاز التضامـــن على اتحاد 
الريـــف بعد اللجوء لركات الجـــزاء بنتيجة )0/3( 
بعد التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على 

ملعب الرفاع. 
وســـجل أهـــداف التضامن فـــي ركات الجزاء كل 
من: علي حسن، روميو وعبدهللا علي، فيما أخفق 

اتحاد الريف في تسجيل أي ركلة.
االثنيـــن،  مســـاء  افتتحـــت  قـــد  الجولـــة  وكانـــت 

وشـــهدت فـــوز مدينة عيســـى على عالـــي بركات 
الجزاء )2/4(، وعبور البسيتين لمحطة أم الحصم 
)1/2(. وعقـــب االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى من 
الكـــؤوس”، ســـتكون  لــــ “أغلـــى  الـــدور التمهيـــدي 
مباريات المرحلة المقبلة يوم االربعاء 28 سبتمبر 
الجاري على النحو اآلتي: ســـترة وقالي، المالكية 
وأخيـــًرا  عيســـى  ومدينـــة  االتفـــاق  والبســـيتين، 

االتحاد والتضامن.

ختام الدور التمهيدي األول لكأس الملك لكرة القدم

قاللي والتضامن يهزمان بوري واتحاد الريف

لقاء قاللي وبوري
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علي مجيد

علي مجيد

تعادل ناديا الرفاع الشرقي والشباب بهدف لمثله في بطولة 
المغفور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
خليفة والتي تنظمها أكاديمية مستقبل المحرق لفرق الفئات 

العمرية على ملعب نادي أم الحصم الثقافي والرياضي.
ســـجل هـــدف الشـــباب الاعب عيســـى محمد، فيما ســـجل 
هدف الرفاع الشـــرقي الاعب عبدالرحمن الخياط من ركلة 

جزاء.
وحصل حارس نادي الشـــباب علي سوار على جائزة أفضل 

العب في المباراة.
وبتلـــك النتيجـــة حصـــد كا مـــن الرفاع الشـــرقي والشـــباب 
نقطـــة واحدة ضمن منافســـات المجموعـــة األولى ويتصدر 
الترتيـــب فريـــق أكاديمية مســـتقبل المحرق 3 نقـــاط ويليه 
الشـــرقي والشـــباب نقطة واحدة لكا منهما ونـــادي النجمة 

في المركز الرابع من دون نقطة.
وضمـــن منافســـات المجموعـــة الثانيـــة فـــاز النجمـــة علـــى 
المالكيـــة بأربعـــة أهداف مقابـــل ثاثة، حيث يديـــن النجمة 
بالفضـــل في تحقيق هذا االنتصـــار العريض لاعب عبدهللا 
زكريا الذي ســـجل ثاثة أهداف “هاتريك” فيما جاء الهدف 
الرابـــع بإمضـــاء الاعب حســـن فـــوزي، بينما ســـجل أهداف 

المالكية كل من سلمان حسن )هدفين( وناصر أحمد.
وحصـــل العـــب النجمـــة عبـــدهللا زكريـــا على جائـــزة أفضل 

العب في المباراة.
وتستكمل منافســـات البطولة عندما تقام المباراة الخامسة 
يـــوم الثاثـــاء 20 ســـبتمبر بيـــن كل مـــن الرفـــاع الشـــرقي 
وأكاديمية مســـتقبل المحرق الســـاعة 5:15 مســـاء، ويلتقي 
في المباراة السادسة يوم األربعاء 21 سبتمبر نادي المالكية 

والحد الساعة 5:15 مساء.

بطولة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الكروية

“هاتريك” زكريا يقود النجمة لإلطاحة بالمالكية

تكريم العب النجمة عبدالله زكريا بجائزة أفضل العب

يغـــادر اليوم )األربعـــاء( وفد المنتخب 
فـــي  للمشـــاركة  للترايثلـــون  الوطنـــي 
بطولة كأس الخليج التي ستقام على 
هاشـــم ســـباق الرجل الحديـــدي 70.3 
فـــي صالـــة بســـلطنة عمـــان، والـــذي 
يقـــام خـــال الفترة مـــن 21 ولغاية 25 
ســـبتمبر الجاري، حيث يمثل البحرين 
في هذه البطولـــة 6 العبين هم محمد 
عيسى القيص، حســـين عبدهللا قمبر، 
أحمد المدني، رويـــا عادل، ريم الباش 

ومي محسن.
البطولـــة  منافســـات  فـــي  ويشـــارك 
الخليجية 18 العبًا والعبة يتنافســـون 
على المراكز الثاثة األولى، حيث تأتي 
هـــذه البطولة تماشـــيًا مـــع التوجيهات 
الرســـمية لاهتمام برياضة الترايثلون 
لتطويرهـــا  الخليجيـــة،  الـــدول  فـــي 
ووصـــول الاعبيـــن الخليجييـــن إلـــى 
مـــع  خصوصـــًا  العالمـــي،  المســـتوى 

الفتـــرة  فـــي  للعبـــة  الواســـع  االنتشـــار 
األخيرة بدول الخليج.

وبحســـب البرنامج المعلـــن من اللجنة 
المنظمـــة للبطولـــة، فســـيكون يوم غٍد 
لاعبيـــن  الرســـمي  التســـجيل  موعـــد 
المؤتمـــر  إلـــى  إضافـــة  المشـــاركين 
الصحافـــي الخـــاص الذي يشـــارك فيه 

الاعـــب محمد عيســـى القيـــص، على 
أن يخـــوض الاعبـــون جولـــة تعريفية 
ثـــم  الســـباحة والجـــري ومـــن  بمســـار 
الهوائيـــة  الدراجـــات  وركـــن  فحـــص 
واســـتام المعدات الخاصة بالســـباق، 
علـــى أن يكـــون الســـباق الرســـمي يوم 

السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.

18 العبا والعبة يتنافسون على المراكز الثالثة األولى

منتخب الترايثلون يشارك في “خليجي” عمان

محمد القيص

تفتتح اليوم )األربعاء( منافســـات الجولة 
الثالثة مـــن دوري خالد بن حمد لكرة القد 
بإقامـــة مباراتيـــن، يواجـــه األهلـــي نظيره 
االتحـــاد في الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتليها 
مباراة الدير والبحرين عند الســـاعة 7.15 
مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
أميـــن  مدربـــه  بقيـــادة  األهلـــي  ويســـعى 

بعـــد  األول  االنتصـــار  لتحقيـــق  القـــاف 
تعثـــره بالتعـــادل في الجولـــة األولى أمام 
باربـــار، حيث إنه غاب عن الجولة الثانية. 
واالتحـــاد الـــذي عـــوض خســـارة المبـــاراة 
االفتتاحيـــة بالفوز على ســـماهيج بقيادة 
بتحقيـــق  يأمـــل  الســـباع،  عـــادل  مدربـــه 

المفاجأة واالنتصار الثمين.

وفـــي اللقـــاء اآلخـــر، الدير بقيـــادة مدربه 
نقـــاط(،   3( يمتلـــك  الـــذي  جـــواد  يســـري 
يســـتهدف نقـــاط الفـــوز للمـــرة الثانية من 
بوابة البحرين، الذي سيسعى مدربه علي 
مكـــي بجانـــب العبيـــه، إلـــى إيقـــاف نزف 
النقـــاط إثـــر الخســـارتين فـــي الجولتيـــن 

الماضيتين.

 األهلي والدير يواجهان 
االتحاد والبحرين بدوري خالد بن حمد



أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط لالستحواذ 
النقــدي علــى الحصــة المتبقيــة البالــغ نســبتها 27.29 % والمملوكــة لبنك 
مســقط فــي ســيكو كابيتال، وهي شــركة متخصصة فــي توفير خدمات 

أسواق المال، ويقع مقرها الرئيس في المملكة العربية السعودية.

وتقدر قيمة األســـتحواذ للحصة 
كابيتـــال  ســـيكو  فـــي  المتبقيـــة 
نحـــو 1.9 مليون دينـــار بحريني 
وذلك استنادًا إلى صافي القيمة 
31 مـــارس  الدفتريـــة كمـــا فـــي 
عمليـــة  إتمـــام  وســـيتم   .2022
االستحواذ النقدي فور الحصول 
علـــى جميع الموافقـــات الرقابية 
الســـلطات  جميـــع  مـــن  الالزمـــة 

التنظيمية.
وكانـــت ســـيكو قـــد اســـتحوذت  
حصـــة  علـــى  الماضـــي  العـــام 
األغلبية في الشـــركة التي كانت 
تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل لبنـــك 
مســـقط من خالل صفقة لتبادل 
األســـهم. وأســـفرت هذه الصفقة 
عـــن امتالك ســـيكو 72.7 % من 
امتلـــك  بينمـــا  كابيتـــال،  ســـيكو 
بنك مســـقط بالمقابل حصة في 
ســـيكو تبلـــغ اآلن 10.38 % مـــن 

رأس المال المدفوع.

وبعـــد إتمـــام عملية االســـتحواذ 
ســـتصبح ســـيكو كابيتال شركة 
مملوكـــة بالكامل لســـيكو. وتعزز 
هـــذة الخطوة من اســـتراتيجية 
فـــي  المباشـــر  للتواجـــد  ســـيكو 
والتوســـع  الســـعودية  الســـوق 
وذلـــك  المنطقـــة؛  فـــي  والنمـــو 
كبنـــك  ســـيكو  مكانـــة  لترســـيخ 
اســـتثماري رائـــد علـــى مســـتوى 

المنطقة.

“سيكو” تستحوذ علـى حصــة 
27.29 % في “سيكو كابيتال”

افتتاح مدرسة مستشفى الملك حمد المصغرة بجناح األطفال
تحت رعاية الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

قامت مؤسسة بحرين ترست بالتعاون مع 
مستشـــفى الملك حمد الجامعي بتدشـــين 
مدرســـة مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي 
المصغـــرة بجنـــاح األطفـــال، يـــوم الثالثاء 
الموافـــق  20 ســـبتمبر 2022، تحت رعاية 
كريمة من اللواء طبيب الشيخ سلمان بن 
عطية هللا آل خليفة قائد مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي وبحضـــور الشـــيخة مرام 
بنت عيســـى المدير العـــام لمكتب صاحبة 
السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين.

 وعليـــه أشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن عطيـــة 
هللا آل خليفـــة قائـــد المستشـــفى بجهـــود 
التـــي  األهليـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
تســـاهم في خدمة ورفعة مملكة البحرين 

شـــكره  عـــن  معبـــرا  كافـــة،  ومواطنيهـــا 
وتقديـــره لمؤسســـة بحريـــن ترســـت على 
إنشاء فكرة مدرسة مستشفى الملك حمد 
الجامعـــي المصغـــرة فـــي جنـــاح األطفـــال 
والتـــي ســـتكون وســـيلة لتعليـــم األطفال 
المرضـــى خـــالل إقامتهم في المستشـــفى 
ومزاولة أنشطتهم اليومية والحفاظ على 
التحصيـــل مما ينعكس إيجابيا على ســـير 

العالج. 
وصرحـــت رئيـــس مجلس أمناء مؤسســـة 
أنـــه  البلوشـــي  فاطمـــة  ترســـت،  بحريـــن 
فـــي عهد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، 
وبقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس الوزارء، وبدعم من صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة عاهـــل البـــالد المعظم، ذات 
اليـــد البيضاء في دعم المشـــاريع الخيرية 
والتنمويـــة من أجـــل اإلنســـان والمجتمع. 
تواصل مؤسســـة بحرين ترســـت الخيرية 
مســـيرتها في دعم التعليم بجميع أشكاله 
مـــن خـــالل مشـــروع المـــدارس المصغـــرة 
وبرنامج عّلمني الخاص بمشروع مدارس 
المستشـــفى الـــذي بـــدأ العمل به فـــي عام 

2017 بمجمع السلمانية الطبي.
فـــي  “والجميـــل  البلوشـــي  وأضافـــت   
لـــم  أنـــه  المستشـــفى  مـــدارس  مشـــروع 

إنـــه  بـــل  الســـرطان،  يعـــد فقـــط لمرضـــى 
اتســـع ليشـــمل جميـــع األطفـــال المصابين 
“لمســـنا  وقالـــت  المختلفـــة”،  باألمـــراض 
احتياجـــات عـــدة للمرضـــى وبنينا جســـور 
التعـــاون مـــع الجمعيـــات المعنيـــة برعايـــة 

فـــي  اإلعاقـــة  وذوي  المرضـــى  األطفـــال 
عربـــي  تجمـــع  بـــأول  وبدأنـــا  البحريـــن، 
لمدارس المستشـــفى في كل من البحرين، 
والســـعودية، والكويـــت، واألردن، وليبيـــا، 
مدرســـة  دور  وإن  ولبنـــان.  ومصـــر، 

المستشـــفى ال يقف في تقديـــم الخدمات 
بـــل يتعـــداه بتقديـــم  داخـــل المستشـــفى 
تقديـــم  فـــي  متمثلـــة  خارجيـــة  خدمـــات 
دروس التقويـــة من قبـــل المتطوعين من 
والمعلميـــن  البحرينيـــة  التربوييـــن  نقابـــة 
المتطوعيـــن بجانـــب تقديـــم االستشـــارة 
للطلبـــة وذويهـــم  النفســـية واالجتماعيـــة 
لتكون مدرســـة المستشـــفى نموذجًا رائدًا 

لدعم الطلبة المرضى نفخر به جميعًا”. 
حضـــر حفـــل التدشـــين أعضـــاء مجلـــس 
أمنـــاء المؤسســـة بحريـــن ترســـت ومدير 
الطاقـــم  المصغـــرة،  المـــدارس  برنامـــج 
الملـــك  بمستشـــفى  والتمريضـــي  اإلداري 

حمد الجامعي.

“الجواهر العربية 2022” يحتفي بذكراه الثالثين في “عالم المعارض” الجديد
على امتداد يعادل 3 أضعاف مساحة نسخه السابقة

يســـتعد معـــرض الجواهر العربيـــة 2022، 
مجـــال  فـــي  األبـــرز  الحـــدث  يعـــد  الـــذي 
مســـتوى  علـــى  والســـاعات  المجوهـــرات 
بالذكـــرى  لالحتفـــال  األوســـط،  الشـــرق 
الثالثيـــن النطالقتـــه األولى. ومـــن المقرر 
اســـتضافة المعرض فـــي “عالـــم المعارض 
البحريـــن” الجديـــد بمنطقـــة الصخيـــر في 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 22 إلـــى 26 نوفمبـــر 
2022. ويأتي المعرض بنســـخته الجديدة 
والـــزوار  التجـــار  مـــن  كلٍّ  تجربـــة  ليعـــزز 
بتوفيـــر ممـــرات تســـوق أوســـع، وإطـــالق 
معـــرض العطـــور العربيـــة ألول مـــرة فـــي 

المملكة.
الجديـــدة  بنســـخته  المعـــرض  أن  وُيذكـــر 
والمتفردة، ســـيمتد على مســـاحة 54000 

متـــر مربع، ليتيح للزبائـــن فرصة الوصول 
لمجموعـــة أوســـع من التجـــار والمصممين 
المشـــهورين من أبـــرز العالمـــات التجارية 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة المعروفة 
والمشـــاركة فـــي المعـــرض بشـــكل دوري، 
التجاريـــة  العالمـــات  مـــن  لعـــدد  إضافـــة 
المعـــرض.  فـــي  مـــرة  التـــي تشـــارك ألول 

وعالوة على ذلك، سيضم المعرض منافذ 
وسيشـــمل  والمشـــروبات.  األغذيـــة  بيـــع 
الحـــدث المرتقب انطالقة “ســـوق الذهب” 
البحرينـــي التقليـــدي، ومناطـــق مخصصة 
لعرض الساعات ومنتجات اللؤلؤ، والعديد 

من المجوهرات المشـــهورة من المصممين 
البارزين والجدد.

وتعليقـــًا على هـــذه المناســـبة، ّصرح مهند 
المحجـــوب، المديـــر العام لشـــركة إنفورما 
“تســـرنا  قائـــالً:  البحريـــن   – ماركتـــس 

العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض  اســـتضافة 
بنســـخته االســـتثنائية لهـــذا العـــام، وذلك 
البحريـــن”  المعـــارض  “عالـــم  مركـــز  فـــي 
الجديـــد الذي تـــم افتتاحـــه أخيـــرًا. وعبر 
اســـتقطابه ألكبر عـــدد من التجـــار، نتوقع 
أن يترك المعرض بنســـخته الحالية بصمة 
مؤثرة ومتفردة علـــى جميع الزوار. حيث 
إننـــا نتطلـــع من خالل هـــذا الحـــدث البارز 
لتقديـــم تجربـــة متفـــردة ال ُتنســـى، وذلك 
عبـــر توفيـــر خدمـــات محّســـنة وإضافـــة 
منتجات وخيارات جديـــدة ومختلفة من 
أبرز العالمـــات التجارية العالمية في عالم 

المجوهرات”. 
يشـــار إلى أن معرض العطـــور العربية يعد 
أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى 

المملكـــة، ومـــن المقـــرر انطالقـــه بجانـــب 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2022، ليوفـــر 
منصة لعرض مجموعة واسعة من العطور 
الفاخرة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، 
المجوهـــرات  عشـــاق  ســـيجتمع  وبذلـــك 
والعطـــور فـــي تجربـــة تســـوق فريـــدة من 
نوعهـــا، تشـــمل أنـــواع متنوعـــة ومتميـــزة 
مـــن العطـــور والمجوهـــرات ذات اإلصدار 

المحدود.
ويمكن للزوار تســـجيل حضورهم بشـــكل 
مجانـــي عبـــر زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
ومتابعة   ،”www.jewelleryarabia.com“
www.instagram.“ اإلنســـتغرام  صفحـــة 
 ”c o m / j e w e l l e r y a r a b i a b a h r a i n

لالطالع على كل مستجدات المعرض.

اللؤلـــؤ التقليـــدي وعـــرض للســـاعات ومنتجـــات  البحرينـــي  لــــ “ســـوق الذهـــب”  انطالقـــة 
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ياسر الحمادي

أكبر حدث عقاري بتاريخ البحرين سيقام من 22 ـ 24 نوفمبر

“إنفراكورب” تقدم رعايتها الذهبية لـ “سيتي سكيب”
عـــن  إنفراكـــورب  شـــركة  أعلنـــت 
رعايتهـــا الذهبيـــة لمعرض “ســـيتي 
ســـكيب” الـــذي يعتبـــر أكبـــر حـــدث 
عقاري في تاريـــخ مملكة البحرين، 
والذي ســـيقام خـــالل الفترة من 22 
ـ 24 نوفمبـــر المقبل بمركز البحرين 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  العالمـــي 
الصخيـــر.  منطقـــة  فـــي  الجديـــد 
ويحظـــى برعايـــة كريمـــة مـــن ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وســـتقوم إنفراكورب، وهي الشركة 
المختصة بأنشـــطة البنيـــة التحتية 
أصـــول  تديـــر  والتـــي  االجتماعيـــة 
دوالر  مليـــار   3 قيمتهـــا  تتجـــاوز 
مجموعـــة  باســـتعراض  أميركـــي، 
مـــن مشـــروعاتها العقاريـــة البـــارزة 
في جناحهـــا الخاص فـــي المعرض 
والتي تشـــمل “الهابور رو” و”الهاربر 
هايتس” في مملكة البحرين إضافة 
فيليـــج”  “كالفورنيـــا  مشـــروع  إلـــى 
المقـــام فـــي إمـــارة دبـــي باإلضافـــة 

بأنشـــطتها  المســـتثمرين  لتعريـــف 
ومحفظتها الدولية.

ماجـــد  قـــال  ذلـــك،  علـــى  وتعليقـــًا 
الخـــان، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
المشـــاركة  “يســـعدنا  إنفراكـــورب: 
وتقديم الدعم لهذا الحدث العقاري 
المهـــم الـــذي يعتبـــر األول من نوعه 
البحريـــن،  مملكـــة  مســـتوى  علـــى 
حيـــث يســـاهم هـــذا المعـــرض فـــي 
وضع المملكة على خريطة الســـوق 
جانـــب  إلـــى  العالميـــة  العقاريـــة 
استعراض أبرز اإلنجازات العقارية 
المميزة في البحرين ويتماشـــى مع 

خطة المملكة لجـــذب أكبر عدد من 
الزائرين مـــن خالل تنظيم فعاليات 

نوعية في مختلف القطاعات”.
“يعتبـــر  الخـــان:  ماجـــد  وأضـــاف 
القطـــاع العقاري من أهم القطاعات 
الداعمة لمســـيرة النمـــو االقتصادي 
وسيســـاهم هذا المعـــرض في فتح 
آفاق واســـعة لجذب االســـتثمارات. 
سيضم جناح الشركة مجموعة من 
مشـــروعاتها العقارية البارزة والتي 
وتجاريـــة  ســـكنية  وجهـــة  شـــكلت 
رائـــدة في المملكة”. من جانبه، قال 
نائب الرئيس لدى انفورما ماركتس، 

كريـــس ســـبيلر “نحـــن متحّمســـون 
للغاية بشراكتنا مع إنفراكورب التي 
تعـــد من أبرز الشـــركات فـــي مملكة 
البحريـــن وتمتلـــك محفظـــة قيمـــة 
من المشـــروعات العقاريـــة المميزة، 
وهي تعتبر إضافـــة مميزة لمعرض 
ســـيتي ســـكيب. نحن متأكدون أن 
هـــذا الحدث سيســـاهم فـــي إضافة 
المزيـــد مـــن الزخـــم لقطـــاع العقـــار 
المزدهر في المملكـــة نتيجة للدعم 

الحكومي الكبير الذي يشهده”.
إنفراكورب تقـــوم بتطوير منتجات 
االجتماعيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
المستدامة للمســـتثمرين في جميع 
عوائـــد  وتحقيـــق  العالـــم،  أنحـــاء 
طويلة األجـــل وإضافة قيمة دائمة 
إنفراكـــورب  تمتلـــك  للمجتمعـــات. 
محفظـــة مـــن األصول تبلـــغ قيمتها 
حوالـــي 3 مليـــارات دوالر، وتهدف 
البنيـــة  تطويـــر  نمـــو  تســـريع  إلـــى 
التحتيـــة المســـتدامة عبـــر مناطـــق 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 

وجنوب آسيا.

“درة البحرين” تشارك في “سيتي سكيب البحرين 2022”
أعلنت شركة درة البحرين، أكبر منتجع 
ســـكني فاخـــر فـــي مملكـــة البحريـــن، 
عـــن مشـــاركتها فـــي معـــرض البحرين 
ســـيتي سكيب العقاري والذي سيكون 
تحـــت رعايـــة كريمة من لـــدن صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
مملكـــة  تســـتضيفه  والـــذي  الـــوزراء، 
البحريـــن ألول مرة في مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد 
بمنطقة الصخير خـــالل الفترة من 22 

إلى 24 نوفمبر من العام الجاري.
الرئيـــس  الحمـــادي  ياســـر  وصـــرح 

أن  البحريـــن،  درة  لشـــركة  التنفيـــذي 
مشـــاركة درة البحريـــن فـــي المعـــرض 
تأتـــي ضمن حرص الشـــركة على دعم 
تنظيم البحرين لهذه الفعالية العقارية 
الرائـــدة، من خـــالل مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري برئاســـة الشـــيخ ســـلمان بـــن 
مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
اإلدارة، والشـــيخ محمـــد بن خليفة آل 
خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي، علمـــًا بأن 
هذه المشـــاركة تأتي ضمن مشـــاركات 
عديـــدة لـــدرة البحريـــن فـــي معـــارض 
“سيتي ســـكيب” منذ عام 2006 وكان 
آخرهـــا معـــرض “ســـيتي ســـكيب دبي 

2021” حيث تثق درة البحرين بالدور 
الفعـــال الـــذي تقدمـــه هـــذه المعـــارض 
لتنمية القطاع العقاري وإتاحة الفرص 
والمســـتثمرين  العقارييـــن  للمطوريـــن 
خصوًصـــا فـــي هذه األيام التي يشـــهد 
ا مطـــرًدا.  فيهـــا القطـــاع العقـــاري نمـــوًّ
كمـــا تقـــدم الحمـــادي بشـــكره الجزيـــل 
علـــى  العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
مبادرتهـــا المتواصلـــة والتـــي تضـــاف 
للمجهود الجبار الذي تقدمه المؤسسة 
بأكملـــه  العقـــاري  القطـــاع  لتنظيـــم 

والنهوض به.



رشيد 
المعراج

توقـــع “بنـــك أوف أميركا” أن يبلغ متوســـط أســـعار النفـــط 100 دوالر 
للبرميل في العام المقبل، مع تعافي الطلب الصيني وهبوط إمدادات 
الخـــام من روســـيا. وقـــال البنك إن هنـــاك احتماالً بنســـبة 86 % لكي 
ترفـــع الصين اســـتهالكها مـــن النفط بواقـــع 1.7 مليون برميـــل يوميًا 
فـــي العام المقبل. وأشـــار “بنك أوف أميركا” إلى أن أســـعار النفط قد 
ترتفع بدعم من تقلص المعروض من الخام الروسي في األسواق، مع 

دخول العقوبات حيز التنفيذ.
وشدد البنك على أن مخزونات النفط العالمية تظل محدودة، كما أن 

الطاقة اإلنتاجية الفائضة ال تزال ضعيفة للغاية.

“بنك أوف أميركا”: 100 دوالر 
متوسط أسعار النفط العام المقبل

تواصـــل مدينـــة التنيـــن البحريـــن، أكبـــر مركز 
تســـوق للبيـــع بالجملـــة والتجزئـــة فـــي مملكة 
باليـــوم  لالحتفـــال  اســـتعداداتها  البحريـــن، 
الوطنـــي الســـعودي الثانـــي والتســـعين، حيث 
تحتفـــل بهـــذه المناســـبة مـــن خـــالل فعاليـــات 
رائعـــة تســـتمر لمدة ثالثـــة أيام وتشـــمل عدًدا 
من األنشـــطة لجعـــل التجربة ال ُتنســـى لجميع 

المتسوقين والزوار.
التنيـــن  مدينـــة  فـــي  االحتفـــاالت  وستســـتمر 
البحريـــن مـــن تاريـــخ 22 وحتـــى 24 ســـبتمبر 
والمتســـوقين  للعائـــالت  يتيـــح  ممـــا   ،2022
االســـتمتاع باالحتفاالت الرائعـــة ذات الجانب 
التراثـــي والثقافـــي. كما ســـيتم تزيين المجمع 
بديكـــورات خاصـــة تعكـــس المناســـبة العزيزة 
بطابـــع يجســـد روح الضيافـــة العربيـــة، لتمنح 
الـــزوار تجربة تراثية مميزة. عالوة على ذلك، 
ســـيتم توفيـــر كشـــك ألخـــذ الصـــور التذكارية 

بهـــذه المناســـبة، في حين سيســـتمتع األطفال 
باللعـــب مـــع شـــخصية مدينـــة التنيـــن المرحة 
“دي دي” التنين، إضافة لعرض رقصة العرضة 
الفلكلورية التي ستقدمها فرقة مميزة للفنون 

الشعبية. 
يشـــار إلـــى أن مدينـــة التنيـــن البحريـــن تقـــدم 
للمتســـوقين مجموعة واســـعة مـــن المنتجات 
التـــي تشـــمل المالبـــس الجاهـــزة، واألحذيـــة، 
والحقائب، واإلكسســـوارات، والمكياج، ولعب 
األطفـــال، واألثاث، وأزياء األطفـــال، واآلالت، 
واألجهـــزة، ومـــواد البناء، واألجهـــزة الصحية، 

واإللكترونيات وغير ذلك الكثير.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد متحدث باســـم مدينة 
التنيـــن البحرين على ما يجمع مملكة البحرين 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة قيادة 
وشـــعًبا من عالقات تاريخيـــة وأخوية عميقة 
وممتـــدة، ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــاء في 

العهـــد الزاهر لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم 
وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 

السعودية حفظهما هللا ورعاهما. 
وأضـــاف بالقـــول “نحـــن فخـــورون باالحتفال 
باليـــوم الوطنـــي الســـعودي في مدينـــة التنين 
البحريـــن، ونتطلـــع إلـــى الترحيـــب بزوارنا من 

المملكة العربية الســـعودية ومشـــاركتهم بهذه 
المناســـبة الوطنيـــة العزيزة. كما يســـرنا دعوة 
الجميع من كل األعمار والجنســـيات للمشاركة 
في االحتفـــاالت واالنضمام إلينا في االحتفال 
باليـــوم  الســـعوديين  وأخواتنـــا  إخواننـــا  مـــع 
الوطنـــي الســـعودي. أنـــا متأكـــد مـــن أن جميع 
الـــزوار ســـيقضون وقًتـــا ممتًعـــا معنـــا خـــالل 
هـــذه المناســـبة الخاصة التي تزخر باألنشـــطة 

والفعاليات المميزة”. 
إلى ذلك، تستمر حملة “سحب التنين” الجارية 
حالًيـــا حتـــى تاريـــخ 26 نوفمبـــر 2022، والتي 
تمنـــح جميع المتســـوقين فرصـــة الدخول في 
السحب الشهري على سيارة جديدة مقابل كل 
10 دنانيـــر بحرينية يتم إنفاقهـــا داخل مدينة 
التنين البحرين، لتضمن من خالل هذه الحملة 
للمتســـوقين والزوار من جميع الفئات العمرية 

االستمتاع بتجربة تسوق مجزية ال ُتنسى.

مدينة التنين تحتفل باليوم الوطني السعودي
من خالل فعاليات رائعة تستمر لمدة 3 أيام
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“المركزي” يرصـد عــدم التــزام بعــض 
البنـوك بتدابيـر أمـن الصـراف اآللــي

تفتيش مفاجئ وغرامة 5 آالف دينار على كل مخالفة

رشـــيد  المركـــزي،  البحريـــن  أصـــدر محافـــظ مصـــرف 
المعـــراج، أمـــس )الثالثاء( تعميمـــا إلى البنـــوك العاملة 
فـــي البحريـــن؛ للتأكيـــد على ضمـــان التدابيـــر األمنية 
الملموســـة أو الحســـية فـــي أجهـــزة الصـــراف اآللـــي 
التابعـــة لهذه البنـــوك. وجاء في التعميـــم أن مصرف 
البحرين المركزي الحظ أن إجراءات بعض بنوك البيع 
بالتجزئـــة ال تتوافق مع متطلبات دفتر قواعد المصرف 
المتعلقـــة بتدابير أمان ATM فـــي الفصل OM-5 من 

وحدة إدارة المخاطر التشغيلية.
وجاء في التعميم أنه وفًقا لذلك، يجب 
على جميع بنوك البيع بالتجزئة اتخاذ 
إجـــراءات فوريـــة لضمـــان االمتثـــال 
قواعـــد  دفتـــر  لمتطلبـــات  الكامـــل 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي فيمـــا 

يتعلـــق باألمـــان المـــادي ألجهزة الصـــراف اآللي. ونـــوه التعميم أن 
عدم االمتثال للمتطلبات يزيد من خطر الهجمات وفقدان السمعة 

وثقة العمالء.
وأكـــد التعميـــم أنـــه مصـــرف البحرين المركـــزي ســـيجري عمليات  
تفتيـــش مفاجئة لتركيبـــات أجهزة الصراف اآللي في جميع أنحاء 
المملكـــة على أســـاس انتقائي، وفي حال رصـــد أي جهاز ال يمتثل 
للمتطلبـــات الواردة، فإن ذلك ســـيؤدي إلـــى تعليق أجهزة الصراف 
اآللـــي الموضوعـــة باإلضافـــة إلى عقوبـــة مالية تبلـــغ 5 آالف دينار 

على كل انتهاك.
يشار إلى أن الفصل OM-5 من إدارة المخاطر التشغيلية، يتناول 
عـــددا مـــن المعايير مثل توفيـــر رجال أمن على مدار الســـاعة في 
المقرات الرئيســـة وفق شـــروط محددة، وحمايـــة المداخل العامة 
للمكاتـــب الرئيســـة والفـــروع وأن تكـــون األبـــواب الخارجيـــة مـــن 
الصلـــب أو مادة صلبة مماثلة ذات قـــوة مكافئة ومقاومة للحريق 
وغيرهـــا مـــن متطلبـــات األجهزة والحمايـــة الخاصة بعمـــل البنوك 

والفروع.

“الخليجي التجاري” يكرم موظفيه ضمن برنامج “األداء المتميز”
تقديرا لمساهماتهم االستثنائية وعطائهم تجاه العمالء

احتفـــى المصـــرف الخليجـــي التجـــاري، بمجموعـــة جديـــدة من 
المتميـــز”، وذلـــك  “األداء  برنامـــج  المتميزيـــن ضمـــن  موظفيـــه 
تقديـــًرا لمســـاهماتهم االســـتثنائية ومـــا بذلـــوه من عطـــاء ُمميز 
اتجـــاه العمالء وجهودهم لالرتقاء بمســـتوى أدائهـــم الوظيفي. 
وشـــمل فـــواز محمود الســـندي، أخصائي تمويل عقـــاري، والذي 
حصد جائزة التميز في خدمة العمالء، وشـــيخة ســـامي ســـيار، 
ممثـــل خدمـــات الزبائن، والتـــي نالت جائزة التميـــز في مبيعات 
األصول، ويســـرى عبدهللا المعتوق، أميـــن صندوق، والتي نالت 
جائـــزة التميز بتســـويق واســـتقطاب الودائع، فـــي حين تم منح 
جائـــزة الفريـــق المتميـــز لـــكل مـــن فاطمـــة خليـــل محمـــد، مدير 
أول العمليـــات، وحســـن عبدالعزيـــز الزياني، مديـــر أول التمويل 
التجـــاري، ومريـــم عثمـــان ال محمـــود، مدير العمليـــات، ومحمد 
ســـليمان إسحاق، مدير العمليات، وحســـان غالم معروف، مدير 
العمليـــات، ومحمـــد طـــارق شـــويطر، مديـــر العمليات، وحســـين 
عبداألمير عبدهللا، مدير مساعد التمويل التجاري، ولينا عيسى 
عجالن، مدير مساعد العمليات، وفيصل خالد إبراهيم، مسؤول 

العمليـــات، وعائشـــة عبـــدهللا الصقعبي، مســـاعد أول 
العمليـــات، وعبدهللا عـــارف العلوي، مســـاعد أول 

العمليات. 
الخليجـــي  للمصـــرف  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
التجـــاري، ســـطام ســـليمان القصيبـــي “يســـرنا أن 
نحتفـــي بمجموعـــة جديدة من موظيفنـــا الفائزين 
بجوائز برنامج ’األداء المتميز‘، وأنتهز هذه الفرصة 

ألهنئهم وأشيد بجهودهم المخلصة التي ساهمت 
بالشـــك فـــي تحقيـــق توجهـــات المصرف 

مـــن  مســـتوى  أعلـــى  تقديـــم  نحـــو 
الخدمـــات والمنتجـــات والحلول 

المبتكرة للعمالء الكرام، إضافة 
إلى ســـعيه الدائـــم للمحافظة 
بيـــن  الرائـــدة  مكانتـــه  علـــى 
فـــي  اإلســـالمية  المصـــارف 

سطام القصيبيالمملكة”.

أعلن مصرف البحريـــن المركزي بأنه 
96 مـــن  تـــم تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
أذونات الخزانة الحكومية الشـــهرية 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا  التـــي 
المركـــزي نيابـــة عـــن حكومـــة مملكة 
البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصدار 
100 مليـــون دينـــار بحرينـــي لفتـــرة 
اســـتحقاق 12 شـــهرًا تبـــدأ فــــي 22 
 21 فـــي  وتنتهـــي   2022 ســـبتمبر 
ســـبتمبر 2023، كمـــا بلغ معدل ســـعر 

الفائـــدة علـــى هـــذه األذونـــات 5.38 
% مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 4.88 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 25 أغسطس 
2022. وقـــد بلغ معدل ســـعر الخصم 
94.836 % وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر 
للمشاركة بواقع 94.641 % علمًا أنه 
قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 222 
%. كمـــا بلغ الرصيـــد القائم ألذونات 
الخزانـــة مع هـــذا اإلصدار مـــا قيمته  

2.010 مليار دينار بحريني.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

عقدت شركة خدمات مطار البحرين 
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  )بـــاس( 
تكافـــؤ الفرص برئاســـة محمد خليل 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة خدمات 
مطار البحرين )بـــاس(. حيث تهدف 
اللجنة إلرســـاء وتطوير السياســـات 
واآلليـــات، ووضـــع اإلســـتراتيجيات 
وتبني المبادرات التي تصب لصالح 
تحقيـــق التـــوازن بيـــن الجنســـين 
فـــي الشـــركة. وشـــهد االجتماع 
مناقشـــة جـــدول األعمـــال المعد 
مـــن قبـــل أمانـــة الســـر. كمـــا تـــم 

لعمـــل  التنفيذيـــة  اآلليـــات  تنـــاول 
اللجنـــة وبيان أهمية تحقيق أهداف 
عمل اللجنة ومنها إدماج احتياجات 
كمـــا  الشـــركة،  فـــي  العاملـــة  المـــرأة 
اســـتعرضت اللجنـــة جـــدول أعمـــال 
االجتمـــاع القـــادم والمقـــرر انعقـــاده 

بصورة دورية. 
يذكـــر أن )بـــاس( تعمل علـــى تمكين 
المـــرأة تدريجيـــًا وذلـــك مـــن منطلق 
إيمانهـــا بأهميـــة تعزيـــز دور المـــرأة 
النجـــاح  تحقيـــق  مـــن  وتمكينهـــا 

والتفوق.

“باس” تناقش إستراتيجيات تكافؤ الفرص

علي الفردان

فرض ضرائب على الشركات ليس حال ألزمة الطاقة
خالل كلمته أمام مؤتمر في سويسرا... رئيس “أرامكو”:

قال الرئيس التنفيذي لشـــركة أرامكو 
أمـــس  للنفـــط،  العمالقـــة  الســـعودية 
أقصـــى  حـــد  تطبيـــق  إن  الثالثـــاء، 
لفواتير الطاقـــة وفرض ضرائب على 
طويـــل  حـــال  ليـــس  النفـــط  شـــركات 

األجل ألزمة الطاقة العالمية.
كمـــا أبـــدى الرئيـــس التنفيـــذي أميـــن 
نقـــص  الســـتمرار  أســـفه  الناصـــر، 
االستثمارات في قطاع النفط والغاز.
سويســـرا  فـــي  منتـــدى  أمـــام  وقـــال 
النفـــط  اســـتثمارات  )فـــي  “الزيـــادات 
للغايـــة  قليلـــة  العـــام  هـــذا  والغـــاز( 
ومتأخرة جدا وقصيرة األمد إلى حد 

بعيد”.
وأوضـــح أن ردود الفعـــل علـــى أزمـــة 
فهـــم  ســـوء  تبيـــن  العالميـــة  الطاقـــة 

للمشكلة.
وأكد الناصـــر أن زيادة الضرائب على 

شركات الطاقة ليست خطوة مفيدة، 
وأن أســـاس األزمـــة حاليـــا هـــو نقص 
االستثمارات وال يوجد بدائل جاهزة، 
“إذا انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم 
عندمـــا  الطاقـــة.  أزمـــة  تنتهـــي  فلـــن 
يتعافى االقتصاد العالمي فإننا نتوقع 
بحســـب  أكثـــر”،  الطلـــب  ينتعـــش  أن 

الناصر.
وانتقد رئيس شركة أرامكو السعودية 
الخطـــط العالمية لتحّول الطاقة التي 
وصفهـــا بأنهـــا “غيـــر واقعيـــة”، داعيـــا 
للتوصـــل إلـــى “توافق عالمـــي جديد” 
بما فـــي ذلـــك اســـتثمارات كبيرة في 
الوقـــود األحفـــوري لمواجهـــة النقص 

الكبير في اإلمدادات.
وأعرب الناصر عن أســـفه إزاء “سوء 
الفهـــم العميق” الذي تســـبب في أزمة 
“عامـــل  إّن  وقـــال  الحاليـــة،  الطاقـــة 

الخوف” يعيق مشـــاريع النفط والغاز 
“المهمين” على المدى الطويل.

وقال باإلنجليزية “عندما يتم توجيه 
اللـــوم إلـــى مســـتثمري النفـــط والغـــاز 
وتوضـــع الصعوبـــات أمامهـــم، ويتـــم 
تفكيك محطـــات الكهرباء التي تعمل 

بالنفـــط والفحـــم، وعندما تفشـــل في 
تنويع إمدادات الطاقة )خاصة الغاز(، 
وتعارض إنشاء محطات تسليم الغاز 
الطبيعـــي المســـال، وترفـــض الطاقـــة 
النوويـــة، فمـــن الضـــروري التأكـــد أن 
خطتـــك للتحـــّول تقـــوم علـــى أســـس 

صحيحة”.
وأضاف “ولكن مـــا حدث كما أظهرت 
هـــذه األزمـــة، كانـــت خطـــة التحـــول 
مجرد سلســـلة من قصور الرمال التي 

جرفتها موجات الواقع”.
مـــن  المليـــارات  هنـــاك  “واآلن  وتابـــع 
الناس حول العالم يواجهون تحديات 
الوصول إلى إمدادات طاقة موثوقة 
وبأســـعار معقولة، وفي الوقت نفســـه 
يواجهون ارتفاًعا في تكلفة المعيشة. 
وهذه الظروف ســـتكون على األرجح 

شديدة وطويلة األمد”.

أمين الناصر



يستمتع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عامًا 
بمرافقـــة والديهـــم في لولـــو الحد، حيث تـــم افتتاح الفرع 
الخامـــس لمملكـــة األطفـــال. يتميز مركـــز الترفيـــه العائلي 
الشـــهير بمجموعة كاملة من المرح: جوالت عائلية وألعاب 
Arcade VR وألعـــاب االســـترداد الترفيهية لألطفال. هناك 
عامل جذب إضافي لمساحة حفالت أعياد الميالد لإليجار 
بحيث يمكن اســـتخدام المنطقة لصنع ذكريات عيد ميالد 

جميلة. تبلغ رسوم ألعاب األركيد 500 فلس فصاعدًا.
يوجـــد اآلن خمســـة أفـــرع لمملكـــة األطفـــال فـــي مملكـــة 
البحرين: المنامة، ونادي البحري )فرعان(، ومجمع الجفير، 

ولولو هايبرماركت.

ــاح خــامــس ــت ــت ــد اف ــن ــال ع ــبـ ــادة اإلقـ ــ زيـ
الحد ــو”  ــول “ل ــي  ف ــال  ــف األط لمملكة  فــرع 

 

ذكـــر رجـــل األعمـــال حســـن إبراهيـــم 
حســـن، أن قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة 
يحظـــى باهتمـــام بالـــغ مـــن الحكومة 
الموقـــرة، وهو مـــا يتجلـــى من خالل 
لتطويـــره  الدعـــم  مختلـــف  تقديـــم 
المســـتمرة  والمتابعـــة  والحـــرص 
للتصدي لألمراض السارية وتطورات 
وزيـــادة  العالمـــي،  الوبائـــي  التقصـــي 
االســـتعدادات لتعزيز االستجابة ألية 

مستجدات بهذا الشأن.
كل  تمتلـــك  البحريـــن  إن  وقـــال 
بالســـياحة  للنهـــوض  المقومـــات 
العالجيـــة، مـــن خالل وجـــود الكوادر 
امتالكهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  المؤهلـــة، 
للعديـــد مـــن المراكـــز والمستشـــفيات 
التوســـع  باإلمـــكان  والتـــي  الكبـــرى، 
فـــي إنشـــاء المزيد مـــن هـــذه المراكز 
التخصصية واالستثمار بها بالشراكة 

مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشـــاريع التنموية الكبرى 

والتـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا، تأتـــي كذلـــك 
مـــن أجـــل إيجـــاد الفـــرص االســـتثمارية، 
والتي تأتي على رأســـها انشـــاء المشاريع 
الصحيـــة، واالرتقـــاء بها من أجـــل توفير 
ورفـــده  القطـــاع  لهـــذا  التحتيـــة  البنيـــة 
التـــي  والمعـــدات  األجهـــزة  بأحـــدث 
تجعلـــه مـــن القطاعـــات المهمـــة والمؤثرة 

والمســـاهمة بشـــكل كبيـــر فـــي االقتصـــاد 
الوطني.

وأكـــد أنـــه مـــن المهـــم كذلـــك تحفيـــز 
واســـتقطاب  الدوائيـــة،  الصناعـــات 
الشـــراكة  عبـــر  الكبـــرى،  الشـــركات 
التجارية مع القطاع الخاص، لتنشيط 
هـــذه الصناعـــة المهمـــة والتـــي باتـــت 
تتطلب تظافر الجهود من أجل إنشاء 
صناعـــات دوائية هادفة نحو االرتقاء 
بهـــا إلى فـــي ظل الحاجة الماســـة إلى 
إنشائها، مبيًنا أن رفع جودة الخدمات 
الصحيـــة تتطلـــب كذلك الســـعي نحو 
توفيـــر قاعدة بيانـــات معرفية ورصد 
االحتياجات الصحية، والتشجيع على 
االســـتثمار فـــي القطـــاع الصحي نحو 
تقديـــم التســـهيالت الالزمـــة لالرتقاء 
به، والتي تمضي البحرين بثبات نحو 
التوســـع في تقديم مختلف الخدمات 
التشـــجيع  العالجيـــة، والســـعي نحـــو 

على السياحة العالجية.

مؤكًدا أهمية الشراكة مع “الخاص”.. رجل األعمال حسن إبراهيم:

البحرين تمتلك كل المقومات للنهوض بالسياحة العالجية

 حسن ابراهيم

أقامت عمادة شـــؤون الطلبـــة بجامعة 
رعايـــة  تحـــت  التطبيقيـــة،  العلـــوم 
الدكتـــور  األســـتاذ  الجامعـــة،  رئيـــس 
غســـان عـــواد، فعاليـــات يـــوم التهيئـــة 
بـــدء  بمناســـبة  المســـتجدين  للطلبـــة 
الفصل الدراســـي األول للعام الجامعي 
2022/2023، بحضـــور رئيس الجامعة 

ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا.
ويهدف “يـــوم التهيئة” الـــذي يقام في 
بدايـــة كل فصـــل دراســـي إلـــى تهيئـــة 
الطلبة المســـتجدين نفســـيًا وأكاديميًا 
المتوفـــرة  بالخدمـــات  وتعريفهـــم 
تهـــم  التـــي  واإلرشـــادات  واللوائـــح 
الطالـــب، حيـــث يأتـــي هـــذا العـــام بعد 
ـــا في  عـــودة الطلبـــة للدراســـة حضوريًّ

الحرم الجامعة بعد سنتين من التعليم 
عن بعد بســـبب الظروف التي فرضتها 

على العالم جائحة كورونا.
وشـــهد يـــوم التهيئة فعاليـــات متنوعة 
الطلبـــة  مجلـــس  أعضـــاء  بمشـــاركة 
الذيـــن  الطالبيـــة  األنديـــة  ومنتســـبي 
قامـــوا باســـتقبال الطلبة المســـتجدين 
الطالبيـــة  مجلـــس  بـــدور  وتعريفهـــم 
تواجدهـــم  خـــالل  مـــن  واألنديـــة 

واستقبالهم للطلبة.
الجامعـــة  رئيـــس  رّحـــب  جهتـــه،  مـــن 
بالطلبـــة والحضور، معرًبا عن ســـعادته 
بعـــودة طلبة الجامعة وطلبـــة البرامج 
البريطانيـــة المســـتضافة إلـــى مقاعـــد 
الدراسة، مشيًرا إلى أن عودتهم للحرم 

الجامعـــي أعادت الحياة الجامعية إلى 
ســـابق عهدهـــا كمـــا كانت قبـــل جائحة 
كورونا، منوًها بأن الجامعة هيأت كافة 
الظـــروف المناســـبة الســـتقبال الطلبـــة 
فـــي العام الدراســـي الجديد من خالل 
جهوزية القاعات الدراسية ومختبرات 
الجامعـــة والمختبـــرات الخاصة بكلية 
الهندسة لضمان تجربة تعليمية فريدة 

للطلبة الملتحقين ببرامج الجامعة. 
أن  إلـــى  الجامعـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
الجامعـــة تســـعى إلى احتضـــان الطلبة 
ومســـاعدتهم في مســـيرتهم الجامعية 
طاقاتهـــم  توظيـــف  علـــى  والعمـــل 
إشـــراكهم  خـــالل  مـــن  وإبداعاتهـــم 
فـــي األنشـــطة المختلفـــة التـــي تقيمها 

الجامعة باستمرار، مشجعًا الطلبة إلى 
االنخراط في العمل الشبابي والطالبي 

والمشاركة في األنشطة المختلفة.

مجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  جانبـــه،  مـــن 
الطلبـــة محمد الشـــيراوي كلمة رحب 
المســـتجدين  الطلبـــة  بزمالئـــه  فيهـــا 

كمـــا دعاهم إلى المشـــاركة فـــي كافة 
تنظمهـــا  التـــي  والبرامـــج  الفعاليـــات 
الجامعة بشكل مستمر، وعدم التردد 
الطلبـــة  مـــع مجلـــس  التواصـــل  فـــي 
األنشـــطة  فـــي  واالنخـــراط  لتقديـــم 
التي ينظمها، واالنتســـاب إلى األندية 

الطالبية.
وفـــي الختـــام، قـــام أعضـــاء مجلـــس 
فـــي  الطـــالب  باصطحـــاب  الطلبـــة 
جولـــة تعريفية في مرافـــق الجامعة، 
كلياتهـــم،  علـــى  خاللهـــا  تعرفـــوا 
وإدارات الجامعـــة ومرافقها واألندية 
الطالبية، وقاعات األنشطة الرياضية 
الدراســـية  والقاعـــات  والمختبـــرات 

وغيرها من المرافق.

جامعة العلوم التطبيقية تقيم يوم التهيئة للطلبة المستجدين
بمناسبةبدءالفصلالدراسياألولللعام2022/2023

 تحتفـــل كارفـــور، التـــي تملكهـــا وتديرهـــا 
شركة “ماجد الفطيم” في مملكة البحرين، 
بالذكرى الســـنوية الـ 14 علـــى افتتاح أول 
فـــرع بمملكة البحرين. وانطالًقا من مكانة 
وموقـــع كارفـــور الرائـــد فـــي مجـــال البيـــع 
بالتجزئـــة، ومســـاهمتها الفعالـــة مـــن أجـــل 
المجتمـــع، تدعم نمو وازدهـــار المجتمعات 
والشـــريك المحلي الموثوق به الذي يعمل 
القطـــاع  لهـــذا  أكبـــر  قيمـــة  علـــى تحقيـــق 
واالقتصـــاد ككل، منـــذ انطالقتها في العام 
2008 وستواصل في هذا الدور، من خالل 
إتاحـــة فرصة الفوز للعمـــالء بمبلغ إجمالي 

قدره 7,000 آالف دينار بحريني من خالل 
الحملة التي تم إطالقها مؤخًرا. 

وتمتـــد االحتفاالت بالذكرى الســـنوية على 
انطالقـــة كارفـــور، من 21 ســـبتمبر إلى 11 
أكتوبـــر، وســـيتم منح جائزة كبـــرى قدرها 
5,000 دينار بحريني لفائز واحد من خالل 
السحب اإللكتروني، باإلضافة إلى، اختيار 
200 عميل للفوز بقســـيمة هدية بقيمة 10 

دنانير لكل عميل.
وقال لوران هاوسكنشت، المدير اإلقليمي 
الفطيـــم  “ماجـــد  لـــدى  الخليـــج  لمنطقـــة 
بالذكـــرى  االحتفـــال  “يســـعدنا  للتجزئـــة” 

الســـنوية 14 لكارفـــور مـــع قاعـــدة عمالئنا 
القيمـــة والمتنامية، والتـــي تضم اآلن أكثر 
من 200 ألف عضو “ماي كلوب” سجلوا من 
خالل تطبيق كارفور باإلضافة إلى ماليين 
الزوار إلى فروعنا سنويًا. وتحرص كارفور 
على تقديـــم أفضل الخدمـــات والمنتجات 
للعمالء في جميع أنحـــاء مملكة البحرين، 
التجـــارة  تعزيـــز منصـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
نواصـــل  حيـــث  والرقميـــة،  اإللكترونيـــة 
بتقديم قيمة فريدة من نوعها واستثنائية 
مـــن خالل كل تجربة تســـوق علـــى مدار الـ 

14 عاًما المقبلة وما بعدها”.

مـــن  العديـــد  عـــن  كارفـــور  أعلنـــت  كمـــا 
األنشـــطة الترويجية والعروض الحصرية 
وســـائل  علـــى  الخاصـــة  والمســـابقات 
التواصـــل االجتماعي والتعاون بين صناع 
بهـــذه  الرقمييـــن  والمؤثريـــن  المحتـــوى 
المناســـبة. وســـيتم اختيار 3 عمـــالء للفوز 
بــــ100 دينـــار بحرينـــي علـــى شـــكل نقـــاط 
“مـــاي كلـــوب” مقابل كافة المشـــتريات من 
خالل تطبيق كارفور. باالضافة إلى خدمة 
التوصيل المجاني على جميع المشـــتريات 
مـــن خـــالل تطبيـــق كارفـــور، وذلـــك خالل 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 21 ســـبتمبر إلـــى 11 

أكتوبـــر، إلـــى جانب فرصـــة الحصول على 
رمـــز الخصـــم الخاصـــة بهـــذه االحتفـــاالت 
الذي ســـيتم إرســـاله عبر منصات التواصل 

االجتماعي الخاصة بكارفور البحرين.
وتشـــمل العروض خصومـــات خاصة على 
فئـــات متعـــددة، تصـــل إلـــى 70 % علـــى 

منتجـــات البقالـــة والفواكـــه والخضـــروات 
واللحـــوم وأصنـــاف  الطازجـــة  واألطعمـــة 
إلـــى خصومـــات  باإلضافـــة  المنســـوجات، 
تصل إلى 50 % على األجهزة اإللكترونية 
العنايـــة  ومنتجـــات  المنزليـــة  واألدوات 

الشخصية.

“كارفور” تحتفل بالذكرى السنوية الـ 14 على انطالقتها في البحرين
5آالفدينارلرابحواحدكجائزةكبرىبسحبهاالرقمي
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اختتمـــت فعاليـــة جوائز “سوشـــيال 
ميديـــا” 2022، والتـــي أقيمـــت ألول 
مـــرة فـــي البحريـــن، برعايـــة شـــركة 
وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
الموزع الوحيد لســـيارات نيسان في 
المملكـــة، أعمالهـــا بنجـــاح بمشـــاركة 
عالمية وإقليمية واسعة من مشاهير 

التواصل االجتماعي.
حفـــل الجوائـــز العالمـــي الفريـــد مـــن 
بتنظيـــم شـــركة  أقيـــم  الـــذي  نوعـــه 
بوكـــس  وبرانـــد  للفعاليـــات  ســـايا 
فـــي 9 ســـبتمبر بفنـــق كـــراون بـــالزا 
قـــدم العديـــد مـــن الجوائـــز لمنشـــئي 
منصـــات  علـــى  الرقمـــي  المحتـــوى 
التواصل االجتماعـــي وذلك بحضور 
مجموعـــة مـــن المشـــاهير العالمييـــن 
مـــن بينهـــم الممثلـــة الهنديـــة أميشـــا 

باتيـــل والممثـــل الباكســـتاني عمران 
عبـــاس، إلى جانـــب العديد مـــن كبار 
التواصـــل  نجـــوم ومؤثـــري وســـائل 

االجتماعي من المنطقة والعالم.
و أكـــد أنـــس عبـــد هللا، المديـــر العام 
لشركة نيسان البحرين على االهتمام 
الـــذي توليـــه شـــركة يوســـف خليـــل 
المؤيـــد وأوالده بمنصـــات التواصـــل 
االجتماعـــي في خططها التســـويقية 
ألثرهـــا البالـــغ في التعـــرف أكثر على 
ومتطلباتهـــم،  والعمـــالء  الجمهـــور 
باإلضافة للتواصل مـــع الجمهور في 
والوصـــول  واســـع  جغرافـــي  نطـــاق 
إلى أكبر عـــدد ممكن من العمالء من 
خـــالل األدوات الفريـــدة مـــن نوعهـــا 
التـــي تتيحها هـــذه الوســـائل مقارنة 

بالتسويق التقليدي.

وأضـــاف عبد هللا “لقد قامت نيســـان 
البحرين بدمج التسويق عبر وسائل 
جميـــع  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
هـــذا  وفـــي  التســـويقية،  خططهـــا 
اإلطـــار نحـــن نركز علـــى  التعاون مع 
المؤثريـــن البحرينييـــن على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي منـــذ ســـنوات 
طويلة. ومن خالل شراكتنا ورعايتنا 
لهـــذه الجائـــزة األولى مـــن نوعها في 
البحريـــن، لم تكن إنجازات المؤثرين 
إلهـــام  مصـــدر  فقـــط  البحرينييـــن 
ودافـــع لنـــا فـــي نيســـان البحرين، بل 
شـــعرنا أيًضا بإحســـاس عارم بالفخر 
لمشـــاركتنا فـــي هـــذا الحـــدث المهـــم 
وتكريـــم مواهبنـــا المحليـــة بحضـــور 

عالمي مميز”. 
بتأكيـــده  كلمتـــه  عبـــد هللا  واختتـــم 

على التنظيـــم المميـــز والمبهر لحفل 
توزيـــع الجوائز بما يليق بهذا الحدث 
الفريـــد مـــن نوعـــه، كمـــا أعـــرب عـــن 
تطلع نيســـان البحرين للمشاركة في 
جميـــع األحداث والفعاليـــات القادمة 
التـــي تهدف إلـــى تشـــجيع المواهب 
البحرينيـــة وترويـــج مملكة البحرين 
على خريطة الفعاليـــات العالمية في 

مجال التواصل االجتماعي.  
وقـــد تـــم اختيـــار جوائـــز “سوشـــيال 
ميديا” 2022 من جانب لجنة تحكيم 
بارزة جـــرى تشـــكيلها خصيصا لهذه 
الغايـــة، والتـــي اختـــارت المتأهليـــن 
للتصفيـــات النهائيـــة والفائزيـــن فـــي 
العديـــد من الفئات الحاســـمة بما في 
ذلـــك أفضل مؤثـــر على اإلنســـتغرام 

وأفضل مؤثر على منصة تيك توك.

جوائز “سوشيال ميديا” 2022 تختتم فعاليتها بمشاركة عالمية
أقيمتألولمرةبالمملكةوبالشراكةمعنيسانالبحرين
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محمد الجيوسي

توّقع الرئيس التنفيذي للشــركة القابضة للنفط والغاز )نوغا القابضة(، مارك 
تومــاس اســتكمال مشــروع توســعة مصفــاة شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( 
وتدشــينه رســميا أواخــر العــام المقبــل 2023 أو مطلــع العــام 2024، لتزيــد 
الطاقــة التكريريــة للمصفــاة مــن نحــو 267 ألف برميل يوميــا لتصل إلى 380 

ألف برميل يوميا. 

وبيـــن تومـــاس فـــي مقابلـــة أجرتـــه معـــه 
 OBG مؤخرا مجموعة أكســـفورد لألعمال
في أحـــدث تقرير اقتصادي لهـــا “البحرين 
2022”، أن مشـــروع توسعة المصفاة شهد 
بعـــض التأخير بســـبب مـــا خلفتـــه جائحة 
كورونا )كوفيـــد19-( من تبعات رغم توفر 
الكثيـــر من المعـــدات الالزمة للمضي قدمًا 
بمراحل المشروع منذ يناير 2022، مشيرا 
إلـــى أن قيمـــة االســـتثمار فـــي المشـــروع 
تصـــل إلى 7 مليـــارات دوالر أميركي )أكثر 
مـــن 2,6 مليار دينار بحريني(، ليكون أكبر 

استثمار فردي في تاريخ البحرين. 
وبالنســـبة لقطـــاع اإلنتـــاج واالستكشـــاف 
)نوغـــا  أن  تومـــاس  كشـــف   ،Upstream
القابضة( ســـتواصل عمليات االستكشـــاف 
خصوصـــا  الطبيعـــي،  الغـــاز  مكامـــن  عـــن 
وان التركيـــز اليـــزال منصبـــا علـــى تطوير 
وضمـــان  للمملكـــة  الغازيـــة  الموجـــودات 
امتـــالك البحرين لمعـــروض كاٍف من الغاز 

الطبيعـــي؛ لدفـــع عجلة االقتصـــاد الوطني 
للسنوات العشر المقبلة وما بعدها.

وفيما يتعلق باإلنتاج النفطي، أكد توماس 
أن مملكـــة البحريـــن ليســـت منتجـــا كبيرا 
للنفط الخام لغايات التصدير، حيث تبقى 
معـــدالت اإلنتاج في حقـــل البحرين البري 
مســـتقرة نســـبيا عند 40 ألـــف إلى 45 ألف 
برميـــل يوميا مع تحويل اإلنتاج مباشـــرة 
إلـــى مصفـــاة بابكو، فيمـــا تســـتلم المملكة 
مـــن حقل أبوســـعفة البحري المشـــترك مع 
المملكة العربية الســـعودية حصتها البالغة 

150 ألف برميل يوميا. 
وبين توماس أن مملكة البحرين ســـجلت 
منحى قويـــا باإليرادات النفطية في العام 
الماضـــي 2021 بســـبب ما شـــهدته أســـعار 
النفط مـــن ارتفاع فـــي األســـواق العالمية 
انعكـــس بصـــورة  الســـنة، ممـــا  تلـــك  فـــي 

إيجابية لمنفعة االقتصاد الوطني ككل. 
وفي سؤاله عن استهداف مملكة البحرين 
للوصـــول إلـــى الحيـــاد الكربونـــي الصفري 
مواجهـــة  بهـــدف  2060؛  العـــام  بحلـــول 
تحديـــات التغير المناخـــي وحماية البيئة، 
يعتبـــر هدفـــا طويـــل  إنـــه  تومـــاس  قـــال 
المـــدى، وبالتالـــي فهـــو ليـــس علـــى رأس 
أولويـــات خطة عمل الشـــركة فـــي الوقت 
الحاضـــر، الفتـــا إلـــى أن التركيـــز منصـــب 

بصورة رئيسية حاليا على تحقيق الهدف 
األكثر إلحاحـــًا والمتمثل بخفض انبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة بنســـبة 30 % بحلـــول 

العام 2035. 
واضـــاف توماس فـــي هذا الشـــأن بالقول 
“لقد وضعنا نقطـــة انطالق لتحقيق هدف 
خفـــض انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة فـــي 
إبـــرام  2015 وذلـــك بالتزامـــن مـــع  العـــام 
تقليـــل  حـــول  للمنـــاخ  باريـــس  اتفاقيـــة 
مســـتويات االنبعاثـــات العالميـــة. ســـجلت 
فـــي  الدفيئـــة  الغـــازات  انبعـــاث  معـــدالت 
مملكـــة البحريـــن ثباتًا نســـبي فـــي الفترة 
2020-2015 بمتوســـط يحـــوم حـــول 35 
طنـــا متريـــا و 36 طنـــا متريـــا من أكســـيد 
الكربـــون ســـنويا. وللوصـــول إلـــى هـــدف 

خفـــض االنبعاثـــات بنســـبة 30 % نحتـــاج 
إلى التخلص من 10 أطنان مترية إلى 12 
طنا متريا على أساس سنوي والذي يعتبر 

رقما كبيرا”. 
زراعـــة  أن  “الشـــك  قائـــالً  تومـــاس  وزاد 
التشـــجير  عمليـــات  ومضاعفـــة  األشـــجار 
تســـاعد في خفض االنبعاثـــات الكربونية، 
إلـــى تنفيـــذ حلـــول ذات  أننـــا نحتـــاج  إال 
تأثيـــر أكبـــر مثـــل اعتمـــاد تقنيـــة احتجـــاز 
الكربـــون وتخزينـــه CCS، هـــذه التقنيـــة 
ينظـــر إليها المعنيـــون بقطـــاع الطاقة في 
البحريـــن باهتمام بالـــغ وجدية كبيرة، مما 
ســـيجعل المملكـــة رائدة في هـــذا التوجه؛ 
نظرًا إليجابياته الكثيـــرة، أبرزها ال حاجة 
للجـــوء إلـــى المكامن البحرية الســـتخدام 

هـــذه التقنية، ولدى البحريـــن حقول نفط 
حقنهـــا  يمكـــن  اإلنتـــاج  منخفضـــة  بريـــة 
بأكسيد الكربون واستخدامه في مشاريع 
النفـــط  لمكامـــن  المعـــزز  االســـتخالص 
وتحســـين اســـتخراج النفط مـــع الحد من 

االحتباس الحراري”. 
إيجابيـــة  “نقطـــة  تومـــاس  واســـتطرد 
أخـــرى لتطبيق تقنيـــة CCS فـــي المملكة 
تتمثـــل بتنوع المصادر الصناعية ألكســـيد 
الكربون والمتمثلة بمحطات توليد الطاقة 
الكهربائية في المملكة، إضافة إلى مصفاة 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  التابعـــة  التكريـــر 
)بابكو( كمصدر آخر لالنبعاثات الكربونية، 
ومصنـــع الحديـــد اإلســـفنجي DRI. ومـــن 
األهميـــة بمـــكان إنتـــاج انبعاثـــات أكســـيد 
الكربـــون ضمـــن 12 كيلومتـــرا مـــن نصـــف 
البحريـــن  تملـــك  وبالتالـــي  األرض،  قطـــر 
إيجابيـــة كبيـــرة مـــن حيـــث توفـــر البنيـــة 
التحتيـــة الضرورية لجمـــع االنبعاثات في 

مكان مركزي”.
ولفـــت توماس إلـــى أن المملكـــة لن تكون 
بحاجة إلى نقل أكســـيد الكربـــون المجمع 
بحـــرا. بإمكانهـــا بـــدال من ذلـــك القيام بكل 
شـــيء عبر خطـــوط أنابيـــب بريـــة ونقلها 
الى معمل التجميع. مما ســـيمنح البحرين 
مرتبـــة تفضيليـــة لمقابلـــة هـــذه األهـــداف 

المهمة في الطاقة والبيئة.

استكمال توسعة مصفاة بابكو أواخر 2023 باستثمار 7 مليارات دوالر
ألمح إلى تأخر المشروع بسبب الجائحة.. الرئيس التنفيذي لـ “القابضة للنفط”:
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يســير مشــروع حدائق “مربد فيوز” الواقع في الجســرة والتابع الســتثمارات 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  بــوزارة  القاصريــن  وأمــوال  شــؤون  إدارة 
واألوقاف، وفقًا للخطة الزمنية المعدة من قبل شركة إسناد لإلدارة العقارية 
التي تدير المشــروع كممثل مالك، وذلك بالتزام بمواعيد اإلنجاز والعمل في 
كل مرحلة، وبجودة وإتقان في التنفيذ وفقًا للتصاميم الهندســية اإلبداعية 

التي تم اعتمادها للمشروع.

وتتميز حدائق “مربد فيوز” بالتصاميم 
مـــن  المســـتوحاة  والراقيـــة  الحديثـــة 
الطابـــع الحديـــث وفقًا ألعلـــى درجات 
بمســـاعدة  التنفيـــذ،  فـــي  الجـــودة 
تصميـــم  فـــي  الطبيعيـــة  الجوانـــب 
الحدائق، ما يعطيها طابعًا مشتركًا بين 
اإلبداع الهندســـي واإلتقان في التنفيذ 

الطبيعيـــة  الجوانـــب  مـــع  مدموجـــة 
والحدائـــق  الخضـــراء  بالمســـاحات 

الخاصة. 
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، عبدالرحمـــن أحمد الكوهجي 
“تمكّنـــا فـــي )إســـناد لـــإدارة العقارية( 
مـــن االلتـــزام بالخطة الزمنية والســـير 

فـــي طريـــق متـــواٍز للعمل فـــي مراحل 
المشـــروع، وذلـــك بإنجـــاز كل مرحلـــة 

بأعلـــى مســـتويات الجـــودة واإلتقـــان، 
والرســـومات  للمخططـــات  ووفقـــًا 
الهندســـية، حيـــث يتـــم تنفيـــذ العمـــل 
بدقـــة عاليـــة، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي 

تسريع مراحل العمل واإلنجاز”.
حدائـــق  “مشـــروع  الكوهجـــي  وتابـــع 
المشـــاريع  مـــن  يعتبـــر  فيـــوز  مربـــد 
الجذابـــة، التي تحتـــوي على مجموعة 
مميزات تحرص الشـــركة على إبرازها 
وتقديمهـــا، مـــن جانب دقـــة التصاميم 
الهندســـية، إضافـــة إلـــى اإلتقـــان فـــي 
التنفيـــذ والجـــودة العاليـــة التـــي يتـــم 
اعتمادها في اإلنجاز، وهو ما حرصت 

الشـــركة علـــى إبرازه في فيـــال العرض 
التـــي تـــم تجهيزها، والمصممـــة بعناية 
كبيـــرة لتتوافق مـــع مختلـــف الرغبات 

واألذواق”.
ويتكون مشـــروع حدائق “مربد فيوز” 
ر يحتوي على  من مجمع ســـكني مســـوَّ
)43( فيـــال تتكـــون مـــن ثالثـــة طوابق، 
حيـــث تتكـــون كل فيال مـــن أربع غرف 
مـــع صالـــة  جلـــوس  )ماســـتر( وصالـــة 
طعام مفتوحة، مطبخ داخلي ومطبخ 
دورات   )6( إلـــى  إضافـــة  خارجـــي، 
مياه، شـــرفة )بلكونـــة(، وموقف خاص 
لســـيارتين، ممـــا يوفـــر للســـكان فرصة 

العيش بأســـلوب حياة فخمة وفاخرة، 
ر خدمـــات  كمـــا يوفـــر المجمـــع المســـوَّ
مشتركة متمثل في مسبح عام وصالة 
متعددة االســـتخدام، وصالـــة رياضية 
لألطفـــال  ألعـــاب  ومنطقـــة  )جيـــم(، 
مفتوحـــة، إضافـــة إلـــى أنظمـــة مراقبة 
تعمل على مدار الســـاعة، ما يوفر بيئة 
مريحة من حيث التصاميم بمســـاعدة 

المناظر الطبيعية.
باإلضافة إلى ذلك، فإن مشروع حدائق 
“مربد فيوز” ســـوف يشـــمل أيضًا عددًا 
الترفيهيـــة  المرافـــق والكماليـــات  مـــن 

الراقية لخدمة سكان الوحدات.

“حدائق مربد فيوز” االستثماري... إبداع هندسي وجودة بالتنفيذ والتزام بالخطة الزمنية
المشروع تابع إلدارة شؤون وأموال القاصرين... الكوهجي:

أعلنت مجموعة شيري مؤخًرا عن بيانات 
المبيعـــات الخاصة بها في منطقة الشـــرق 
األوســـط التـــي تجـــاوزت 6.000 وحـــدة 
بزيادة سنوية قدرها 280 % من يناير إلى 
مايو. وقد وصل إجمالي حجم الصادرات 
15,000 وحـــدة بزيادة ســـنوية قدرها 92 
ا جديًدا.  %، محققـــة بذلك إنجاًزا قياســـيًّ
ويعـــود امتيـــاز أداء مبيعـــات موديـــالت 
شـــيري Pro الجديـــدة إلى جـــودة تصنيع 
وتصميم هـــذا الجيل المـــزود بالعديد من 
التقنيـــات الحديثة. تم إطـــالق موديالت 
شـــيري Pro فـــي األســـواق الرئيســـية في 
المنطقة مثل المملكة العربية الســـعودية، 
البحرين، العراق، الكويت وقطر، وتمكنت 

من تحقيق أداء متميز في السوق.
صنفت شـــيري ضمن أفضل عشر عالمات 
في المملكة العربية السعودية. وقد عزت 
شركة ســـنابل الحديثة للسيارات، الموزع 
الرســـمي لعالمة شـــيري هـــذا اإلنجاز إلى 
مســـتوى خدمـــات العمالء المتميـــز لديها. 

 Tiggo وفـــي قطـــر، حققت مركبة شـــيري
Pro 7 المركز األول للســـيارة األكثر مبيعًا 
بفئـــة SUV فـــي أواخـــر ديســـمبر، وذلـــك 
ضمـــن حفـــل توزيـــع جوائـــز ســـيارة العام 
2021. فمنـــذ إطالقهـــا  للعـــام  فـــي قطـــر 
 Tiggo 7 شـــيري  حظيـــت  أبريـــل،  فـــي 
Pro بإقبـــال مذهـــل من العمـــالء في قطر 
نظـــرًا لمظهرها األنيـــق ومزاياهـــا التقنية 
المتطورة باإلضافة إلـــى قوة أدائها، وبدا 
ذلـــك واضًحا من خالل االرتفاع الشـــهري 

المطرد في حجم مبيعاتها بالسوق. 
ومنـــذ إطالق TIGGO 7 PRO في مملكة 
البحريـــن، حققت مبيعـــات تزيد عن 332 
وحدة، وتصدرت بذلك مبيعات السيارات 
المنافسة من فئة )SUV( بمملكة البحرين. 
فتمكنت TIGGO 7 PRO من ريادة سوق 
الســـيارات في البحرين بتصميمها األنيق 
واستخدامها ألحدث التقنيات المتطورة. 
ومـــن المتوقـــع أن ينضـــم لعائلـــة شـــيري 
PRO المزيـــد مـــن العمـــالء فـــي البحرين 

تطويـــر  تشـــهده  لمـــا  وذلـــك  والمنطقـــة 
لموديالتها وتحديث لمزاياها التقنية. 

تضـــم موديـــالت شـــيري Pro حتـــى اآلن 
Tiggo 8 Pro، Tiggo 7 Pro، Tig-

مـــن  وغيرهـــا   go 4 Pro، Arrizo6 Pro
الموديالت. وتعتزم شيري االستمرار في 
التوســـع في ســـوق الشـــرق األوســـط في 
المســـتقبل وتزويد عمالء شـــيري بالمزيد 
من موديالت Pro، وذلك في إطار رؤيتها 
الرامية إلى توفير أحدث موديالت شيري 

الرائـــدة بتقنياتها المتطـــورة لعمالئها في 
منطقة الشرق األوسط. 

للعمـــالء الراغبيـــن في الحصـــول على 
مزيـــد مـــن المعلومـــات حول ســـيارات 
موديـــالت  مـــن  وغيرهـــا   Pro شـــيري 
زيـــارة  البحرين،الرجـــاء  فـــي  شـــيري 
الحصـــري  الوكيـــل  موترســـيتي، 
لموديالت شـــيري فـــي البحرين وذلك 
بمعرضهـــا فـــي ســـند. أو زيـــارة موقهم 
www.CheryBahrain. اإللكترونـــي 

علـــى  االتصـــال  يمكنهـــم  كمـــا   com
17500900 ومتابعـــة صفحـــة شـــيري 

على موقعي الفيســـبوك واالنســـتغرام 
.CheryBahrain@عبر

“شيري Pro” تحظى بإقبال متزايد في الشرق األوسط
بفضل تصميمها القوي ومزاياها العديدة

المقبلـــة  العشـــر  للســـنوات  الطبيعـــي  الغـــاز  مكامـــن  عـــن  االستكشـــاف  لعمليـــات  األولويـــة   
إنتـــاج حقـــل البحريـــن مســـتقر عنـــد 45 ألـــف برميـــل يوميـــا.. وحقـــل “أبوســـعفة” 150 ألـــف برميـــل
ـــري ـــي الصف ـــاد الكربون ـــن الحي ـــاً م ـــر إلحاح ـــول 2035 أكث ـــة 30 % بحل ـــازات الدفيئ ـــات الغ ـــض انبعاث خف

تقنية احتجاز الكربون 
وتخزينه CCS الحل 

األمثل للحد من 
االنبعاثات الكربونية

مارك توماس

عبدالرحمن الكوهجي
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األربعاء
21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444

ميناء خليفة بن سلمان يستقبل 52 سفينة
أعلنت   وزارة   المواصالت   واالتصاالت   إحصاءات   شؤون   الموانئ   والمالحة   خالل   شهر   أغسطس 2022   ،  والتي كشفت 
عن اســـتقبال 2.392 مركبة عبر ميناء خليفة بن ســـلمان ، واستقبال 77.028 طن من البضائع العامة، وتداول 32.398 
من الحاويات النمطية ، كما وصل الميناء 52 ســـفينة. وأفادت   اإلحصاءات   المنشـــورة   على   حســـاب   الوزارة   على   موقع  
 التواصل   االجتماعي   عن   استخراج421   شهادة مغادرة للسفن عبر شؤون المواني، وإصدار وتجديد 18 رخصة تجارية 
وتفتيـــش 11 رخصـــة. كما بينت إحصاءات مناولـــة األرصفة الخاصة أن البضائع الصلبة بلغت كميتها 2.546.069 طن 

والبضائع السائلة 712.633 طنا متريا.

هبة محسن

علي الفردان

20 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.090

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.280

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.462

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.499

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.365

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.480

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

مباحثــات بحرينيــة إسـرائيليـة 
لــتوقيــع اتـفـــاق تـجــارة حــرة

تستهدف إزالة الحواجز وتوسيع التعاون االقتصادي بين الجانبين

كشــفت وزيــرة االقتصاد اإلســرائيلية أورنا باربيفاي لوكالة “رويترز” أمــس الثالثاء عن بدء مباحثات 
بين مملكة البحرين وإسرائيل لتوقيع اتفاق تجارة حرة.

وبحســـب الوكالـــة، فـــإن مملكـــة البحريـــن في 
حـــال إتمـــام المباحثـــات ســـتصبح ثانـــي دولة 
خليجيـــة توقع هذا االتفـــاق بعد دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
مـــع  اإلمـــارات  وقعـــت  أن  وســـبق 
إســـرائيل اتفـــاق تجـــارة حـــرة في 
مايـــو الماضي، وذلـــك بعد توقيع 
البحريـــن واإلمـــارات اتفاقيـــات 
مـــع  اإلبراهيميـــة  الســـالم 
إســـرائيل قبـــل نحـــو عاميـــن. 
ونقلـــت “رويترز” عـــن وزيرة 
أورنا  اإلســـرائيلية  االقتصاد 
باربيفـــاي قولهـــا إن االتفـــاق 
سيســـاعد على تعزيز العالقة 

بيـــن البلدين بشـــكل كبير، إضافة إلـــى “إزالة الحواجز 
وتوســـيع التعـــاون االقتصـــادي والمســـاعدة فـــي بناء 

المزيد من الجسور بين البلدين”.
يذكـــر أن تصريـــح الوزيرة اإلســـرائيلية يأتي بالتزامن 
مـــع زيارتهـــا الرســـمية لمملكـــة البحريـــن حاليـــا، حيث 
التقـــت أمـــس األول وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
الزياني، وقد تم استعراض عدد من الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك وطرق تطوير العالقـــات التجارية 
والصناعية بين البحرين إسرائيل. وأكد الوزير الزياني 
خـــالل اللقاء أهميـــة الزيارات المتبادلة والمشـــروعات 
والمبـــادرات  المشـــتركة  واالقتصاديـــة  االســـتثمارية 
اإليجابيـــة بين أقطاب االقتصاد في كال البلدين، األمر 
الذي يسهم في تعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل 

المشترك بينهما.

أورنا باربيفاي

“الكويت الوطني” يطلق الحملة الصيفية لكأس العالم
العرض ساٍر حتى 29 سبتمبر الجاري

أطلـــق بنك الكويـــت الوطني بالتعاون 
مع شـــركة فيزا، مســـابقة لمكافأة فائز 
Sky�  محظـــوظ بتذكرة لحضـــور باقة

Box الحصريـــة في مبـــاراة ربع نهائي 
كأس العالـــم FIFA قطـــر 2022 علـــى 
اســـتاد البيـــت. للتأهـــل للســـحب على 
الحملـــة، مـــا علـــى العمالء الجـــدد في 
البحرين سوى التقدم بطلب للحصول 
علـــى أي مـــن بطاقـــات فيـــزا الوطنـــي 
فـــي  والدخـــول  الجديـــدة  االئتمانيـــة 
دينـــارا   50 ينفقـــون  الســـحب عندمـــا 
بالنســـبة  أمـــا  أدنـــى.  كحـــد  بحرينيـــا 
لدخـــول  الحالييـــن  الوطنـــي  لعمـــالء 
الســـحب، فبإمكانهم ترشيح األقارب/
الوطنـــي  فيـــزا  لبطاقـــات  األصدقـــاء 
االئتمانية، فكل ترشيح ناجح للبطاقة 
تمنـــح العميل على االقل حق الدخول 

مرة واحدة في السحب.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال نائـــب المديـــر 
العام لبنك الكويت الوطني - البحرين، 

محمـــود العالـــي “يلتـــزم بنـــك الكويت 
الوطنـــي بتقديـــم مكافآت اســـتثنائية 
مصممـــة خصيصـــا لتلبيـــة احتياجات 
حياتهـــم  أنمـــاط  وتناســـب  عمالئنـــا 
شـــراكتنا  “إن  وأضـــاف:  المختلفـــة”. 
حصريـــة  باقـــات  لتقديـــم  ‘فيـــزا’  مـــع 
الوطنـــي  فيـــزا  بطاقـــات  لحاملـــي 
االئتمانيـــة لحضـــور مباريـــات بطولـــة 
كأس العالـــم FIFA قطر 2022 تعكس 

تواصلنا المســـتمر مع عمالئنا لتحديد 
احتياجاتهم، وذلك في إطار مساعينا 
لتقديم تجربة مصرفية متكاملة لهم، 
منتجاتنـــا وخدماتنـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
والمتطـــورة  المبتكـــرة  المصرفيـــة 
وحلـــول الدفع”. وأشـــار العالي إلى أن 
بطاقات فيزا الوطني االئتمانية تتيح 
للعمالء فرصة المشاركة في الحمالت 
التـــي يطلقها البنـــك على مـــدار العام، 

باإلضافة إلى تقديم العديد من المزايا 
لحاملـــي البطاقـــات التي تتناســـب مع 

نمط حياتهم”.
و قالت مالك الصفار، المدير اإلقليمي 
“نحـــن  البحريـــن:  فـــي  فيـــزا  لشـــركة 
فخورون بشـــراكتنا مع بنـــك الكويت 
الوطني - البحرين فـــي قيادة اإلثارة 
لكـــرة القـــدم هنـــا فـــي البحريـــن. مـــع 
تبقـــي شـــهرين علـــى انطـــالق بطولـــة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم قطر 2022، 
فـــإن هـــذا العـــرض الترويجـــي الـــذي 
يقـــدم لحاملي بطاقات فيـــزا الوطني 
تجربـــة ال يمكن أن تأتـــي مرة واحدة 
فـــي العمر فـــي وقت أفضـــل. كما أنها 
طريقـــة رائعـــة لتوســـيع نطـــاق فوائد 
االقتصـــاد الرقمي لتشـــمل المزيد من 
ونحـــن  البحريـــن،  فـــي  المســـتهلكين 
واثقون من أنها ستســـاعد على زيادة 
تفضيلهـــم لتجارب دفع مريحة وآمنة 

ومجزية”.

البحرين تطلق جولة ترويجية الستقطاب السياح الهنود
400 وكيل سفر حضروا االجتماعات في 4 مدن

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  بـــدأت 
جهودهـــا  إطـــار  فـــي  والمعـــارض، 
أولـــى  الهنـــود،  الســـياح  الســـتقطاب 
جوالتهـــا الســـياحية فـــي شـــبه القارة 
البحريـــن  هيئـــة  وأجـــرت  الهنديـــة. 
جولـــة  أول  والمعـــارض  للســـياحة 
ســـياحية ترويجية في أربع مدن هي 
مومباي وتشيناي وبنغالور ودلهي في 
الفتـــرة من 16 إلى 12 ســـبتمبر إلقامة 

عالقات مع وكالء السفر الهنود.
وشـــاركت الشـــركات التي تمثل قطاع 
الضيافـــة والســـفر والســـياحة بأعـــداد 
كبيـــرة فـــي الجـــوالت الترويجية. كما 
حضـــر الفعاليات أكثر مـــن 400 وكيل 

فـــي المـــدن األربـــع. ونقلـــت صحيفـــة 
“انديـــان بلـــوم” عـــن مديرة التســـويق 
والترويج فـــي الهيئة، مريـــم توراني، 
الحملـــة  هـــذه  مـــن  “الغـــرض  قولهـــا 
العالقـــات  تعزيـــز  هـــو  الترويجيـــة 
التجاريـــة للســـفر من أجـــل زيادة عدد 

إلـــى  الهنـــد  مـــن  الوافديـــن  الزائريـــن 
مملكة البحرين الجميلة )...( الهند هي 
واحـــدة مـــن أهـــم األســـواق المصدرة 
فـــإن  النحـــو  هـــذا  وعلـــى  للبحريـــن 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
واثقـــة مـــن أن هـــذه المبادرة ســـتمكن 

وتعزز التوســـع فـــي الســـوق الهندية”. 
وينصـــب التركيـــز األساســـي مـــن قبل 
هيئة الســـياحة على تحقيق عدد كبير 
مـــن الزيـــارات من الهند في الســـنوات 
القليلـــة المقبلة من قطاعـــات متنوعة 
مثـــل الترفيه، والمؤتمـــرات، وحفالت 

الزفاف.
وفـــي هذا الحـــدث، تم تقديـــم مفهوم 
للجمهـــور   friendsofBahrain#
الحاضـــر، والمفهوم الكامـــن وراء هذا 
الهاشـــتاغ هـــو أن أي شـــخص مرتبط 
بالوجهـــة، يروج لها كصديق أو مبشـــر 
البحريـــن.  فـــي  التجاريـــة  للعالمـــة 
friend� #وسيتم اســـتخدام هاشتاغ  
المســـافرين  لتشـــجيع   ،sofBahrain
والتجارة والمؤثرين على استخدامها 

للترويج للدولة الجزيرة.

مالك الصفار محمود العالي

 تصريح الوزيرة اإلسرائيلية يأتي بالتزامن مع زيارتها الرسمية للمملكة حاليا


