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صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  التقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمـــس، رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة أخاه صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة 
الزيـــارة األخويـــة التي يقوم بهـــا جالته 
لدولة اإلمارات. كما تناول اللقاء جوانب 
والســـبل  المشـــترك  والعمـــل  التنســـيق 
الكفيلـــة بدعمه وتنويـــع آفاقه في جميع 
المجـــاالت انطاًقا مـــن الروابط األخوية 
المتينـــة التـــي تجمـــع البلديـــن وإيمانهما 
بوحدة المصير المشـــترك.  وأشاد جالته 
بالـــدور المحـــوري الفاعـــل الـــذي تقوم به 
دولـــة اإلمـــارات بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان على 
الســـاحة اإلقليميـــة والدولية ومســـاعيها 
األمـــن  مقومـــات  ترســـيخ  فـــي  الخيـــرة 

واالستقرار .

دور محوري لإلمارات في ترسيخ األمن ونشر السالم
وحدة المصير المشترك وأواصر األخوة تجمع ما بين البلدين... الملك المعظم:
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المنامة - بنا

أكد نائب جالة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة أن المســـيرة الوطنيـــة المباركـــة 
بمـــا يبذلـــه  تواصـــل تحقيـــق منجزاتهـــا 
أبنـــاء مملكة البحرين من جهوٍد مخلصة 
بـــروح الفريـــق الواحـــد فـــي كل مجـــال 
والتـــي تصـــب في رفعـــة ونمـــاء المملكة 
وإعـــاء مصلحتها دائًمـــا وأبًدا، الفًتا إلى 
أن تاريـــخ الوطن يشـــهد على العديد من 
المحطـــات التـــي أثبتت أن إصـــرار وعزم 

فريق البحرين في تحقيق اإلنجازات.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصر 

الرفـــاع أمـــس، الممثـــل الخـــاص لجالـــة 
الملـــك المعظـــم، ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفة، ونائـــب رئيس مجلس 

الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتية الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، ووزيـــر 
راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 

)04(خليفة آل خليفة.

المسيرة الوطنية المباركة تواصل تحقيق منجزاتها ... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

تاريخ الوطن يشهد على عزم فريق البحرين

نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة،  حضر نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير البنية التحتية، 
الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، حفل االستقبال الذي نظمته سفارة المملكة 
العربيـــة الســـعودية لـــدى مملكـــة البحريـــن مســـاء أمس، وذلـــك بمناســـبة اليوم 

الوطني السعودي الثاني والتسعين.
وأوضح الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أن الخصوصية الفريدة التي تتصف 
بها القواســـم المشـــتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية جعلت 
منهـــا أمانة تتناقلها األجيال المتعاقبة بكل مســـؤولية، مما أفرز عاقات نوعية 
راسخة ومتميزة بين البلدين، وأصبحت مثاالً ُيحتذى لما يجب أن تكون عليه 

عرى األخوة واالحترام والتكامل بين الدول الشقيقة.

الشيخ خالد بن عبداهلل: طبيعة خاصة 
للعالقات البحرينية السعودية

تـــم اإلعـــان عن فـــوز البنـــك األهلـــي المتحد بثمانـــي جوائز مـــن مجلة 
غلوبال فاينانس، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز في فئة الخدمات 
المصرفية الرقمية للشـــركات والمؤسســـات. وتعد غلوبال فاينانس من 
بيـــن أهـــم المجات وأكثرها موثوقية في عالم المـــال واألعمال، كما أن 
برنامج الجوائز الرقمية الذي تقيمه هو من بين أهم األحداث الســـنوية 

في مجال الخدمات المصرفية على مستوى المنطقة.

“األهلي المتحد” يحصد 8 جوائز بفئة 
الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات
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التقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، أمـــس، رئيس دولـــة اإلمارات 
أخـــاه  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان بمناســـبة الزيـــارة األخويـــة 
التي يقوم بها جالته لدولة اإلمارات.
وتبادل جالته وســـموه خـــال اللقاء 
األحاديـــث األخويـــة الودية التي تعبر 
عمـــا يجمـــع مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
عاقـــات  مـــن  وشـــعبيهما  اإلمـــارات 
تاريخيـــة متجـــذرة متمنييـــن للبلدين 

دوام التقدم والرفعة.
كمـــا تنـــاول اللقـــاء جوانب التنســـيق 
الكفيلـــة  والســـبل  المشـــترك  والعمـــل 
جميـــع  فـــي  آفاقـــه  وتنويـــع  بدعمـــه 
المجـــاالت بمـــا يعـــزز جهـــود التنميـــة 
تحقيـــق  فـــي  ويســـهم  المســـتدامة 
ومصالحهمـــا  شـــعبيهما  تطلعـــات 
الروابـــط  مـــن  انطاًقـــا  المشـــتركة 
األخويـــة المتينة التي تجمـــع البلدين 

وإيمانهما بوحدة المصير المشترك. 
 وأعرب جالة الملـــك المعظم وأخوه 
صاحب الســـمو رئيـــس دولة اإلمارات 
اعتزازهمـــا  عـــن  المتحـــدة  العربيـــة 
بأواصر األخوة الراســـخة بين البلدين 
ومســـتوى مـــا وصـــل إليـــه تعاونهمـــا 

المثمر على مختلف المسارات.
المحـــوري  بالـــدور  جالتـــه  وأشـــاد 
الفاعـــل الذي تقوم به دولـــة اإلمارات 

بقيادة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
الســـاحة  علـــى  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن 
ومســـاعيها  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
الخيـــرة في ترســـيخ مقومـــات األمن 
واالستقرار ونشر السام في المنطقة 
العالميـــة  والعالـــم بجانـــب مبادراتهـــا 
لتعزيـــز القيم اإلنســـانية في التعايش 

والتسامح والتعاون بين الشعوب. 
 كما بحـــث الجانبان عدًدا من القضايا 
والمســـتجدات  والعربيـــة  الخليجيـــة 
على الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية، 
بجانـــب تبـــادل وجهـــات النظر بشـــأن 
االهتمـــام  ذات  المســـائل  مـــن  عـــدد 

المتبادل.

المنامة - بنا
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الجانبان بحثا القضايا 
الخليجية والعربية 

والمستجدات 
اإلقليمية والدولية

دعم التنسيق 
المشترك وتنويع 

آفاقه لتعزيز جهود 
التنمية المستدامة

المنامة - بنا

تلقـــى ملك الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
شـــكر جوابية من الرئيـــس دانيال أورتيجا 
نيكاراغـــوا  جمهوريـــة  رئيـــس  ســـافيدرا 
الصديقـــة؛ وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة التهنئة 
التـــي بعث بها جالته بمناســـبة ذكرى عيد 

االستقال لجمهورية نيكاراغوا.

الملك المعظم 
يتلقى شكر 

رئيس نيكاراغوا



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الـــوزاري  االجتمـــاع  فـــي  الزيانـــي، 
المشترك بين وزراء خارجية الدول 
واالتحـــاد  واإلســـامية  العربيـــة 
بمدينـــة  عقـــد  الـــذي  األوروبـــي، 
نيويورك، وذلك على هامش انعقاد 
أعمـــال الدورة الســـابعة والســـبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وتـــم خال االجتماع، بحث الســـبل 
األفضـــل لحل القضية الفلســـطينية 
وتنســـيق العمـــل العربـــي األوروبي 
فـــي  الســـام  لتحقيـــق  األميركـــي 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، وتعزيـــز 

األمن واالستقرار فيها.
المملكـــة  االجتمـــاع،  فـــي  وشـــارك 
العربية السعودية، وجمهورية مصر 
العربيـــة، ودولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة، ودولة الكويت، وســـلطنة 
عمـــان، ودولـــة فلســـطين، والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، ودولـــة قطـــر، 
ومملكة إســـبانيا، ومملكة النرويج، 
ومملكـــة  الفرنســـية،  والجمهوريـــة 
المتحـــدة،  والمملكـــة  الســـويد، 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
واألمم المتحدة، والجامعة العربية، 

ومنظمة التعاون اإلسامي.

اجتمع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، في مقر األمم المتحدة في 
نيويورك أمس، مـــع وزير الخارجية 
العربيـــة  بالجمهوريـــة  والمغتربيـــن 
الســـورية الشـــقيقة فيصـــل المقداد، 
وذلـــك علـــى هامـــش انعقـــاد أعمـــال 
الدورة الســـابعة والسبعين للجمعية 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك. 
جـــرى خـــال االجتماع، اســـتعراض 
مســـار العاقات األخوية التي تجمع 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والجمهورية 
تعزيـــز  وســـبل  الســـورية،  العربيـــة 

مختلـــف  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
المصالـــح  يحقـــق  بمـــا  المجـــاالت 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الشـــقيقين، إضافـــة إلـــى بحث عدد 
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام المشـــترك. حضر االجتماع، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، والمندوب الدائم لمملكة 
البحريـــن لـــدى األمـــم المتحـــدة في 
نيويـــورك الســـفير جمـــال الرويعـــي، 

والوفد المرافق لوزير الخارجية.

تنسيق العمل العربي األوروبي األميركي لتحقيق السالم بالمنطقة

زيادة التعاون الثنائي مع سوريا

برامج لتمكين األسر المنتجة والمستفيدات من المساعدات
األنصاري تؤكد أهمية تفعيل لجنة تكافؤ الفرص في “التنمية”

اســـتقبلت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري في مقـــر المجلس 
بالرفاع، وزير التنمية االجتماعية أســـامة 
العصفـــور، وجـــرى خال االجتمـــاع بحث 
عدد من الموضوعات المشتركة والمتعلقة 
والمجتمعـــي،  األســـري  باالســـتقرار 
ومســـارات التعـــاون القادمة التـــي تتناول 
خدمـــات الرعايـــة االجتماعيـــة والبرامـــج 
التـــي ُتعنـــى بالتمكيـــن االقتصادي لألســـر 
المنتجـــة والمســـتفيدات من المســـاعدات 
االجتماعيـــة، ونوهـــت األنصـــاري بجهـــود 
الوزارة في توفير البيئة المناسبة لتطوير 

خدمات اإلرشاد األسري.
كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل لجنة 

تكافـــؤ الفرص فـــي الـــوزارة للحفاظ على 
وتيـــرة العمل والمنجزات المتحققة للمرأة 
فـــي بيئـــة العمـــل، وعلـــى صعيـــد تحقيـــق 
مبدأ تكافـــؤ الفرص للخدمات المقدمة لها 

ولألسرة البحرينية.

مـــن جانبـــه، أكـــد العصفـــور حـــرص وزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة على تعزيـــز التعاون 
أجـــل  مـــن  للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  مـــع 
تحقيـــق األهـــداف اإلنمائية والمســـتدامة 
المشـــتركة علـــى صعيـــد مواصلـــة تقـــدم 

المرأة وتعزيز دورها المحوري واالساسي 
في النهضة الوطنية، إضافة إلى ترســـيخ 
االســـتقرار األســـري فـــي مملكـــة البحرين، 
في ظل الرعاية الملكية السامية من ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، والمســـاعي الجليلة 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، والدعـــم الامحـــدود مـــن قرينـــة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم، رئيســـة المجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
وإتاحـــة  وتمكينهـــا،  البحرينيـــة  للمـــرأة 
الفرص لها لتحقيق المشـــاركة الكاملة في 

المجتمع.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مقـــر األمـــم المتحدة 
وزيـــر  مـــع  أمـــس،  نيويـــورك  فـــي 
ميكرونيســـيا  واليـــات  خارجيـــة 
االتحاديـــة كانـــدي إليســـار، وذلـــك 
على هامـــش انعقاد أعمـــال الدورة 
السابعة والسبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
تم خـــال االجتماع، تدارس ســـبل 
تعزيـــز التعاون الثنائـــي بين مملكة 
ميكرونيســـيا  وواليـــات  البحريـــن 
كافـــة،  االتحاديـــة علـــى األصعـــدة 

إضافة إلى بحـــث عدد من القضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمام 
المشـــترك. كما تم خـــال االجتماع، 
مشـــترك  بيـــان  علـــى  التوقيـــع 
بشـــأن إقامـــة عاقات دبلوماســـية 
وواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

ميكرونيسيا االتحادية.
حضـــر االجتمـــاع، المنـــدوب الدائم 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 
الســـفير  نيويـــورك  فـــي  المتحـــدة 
جمـــال الرويعـــي، والوفـــد المرافق 

لوزير الخارجية.

إقامة عالقات دبلوماسية مع 
واليات ميكرونيسيا

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، في مقـــر األمـــم المتحدة 
فـــي نيويورك، أمس، مـــع جيريمايا 
جـــزر  خارجيـــة  وزيـــر  مانيلـــي، 
ســـليمان، وذلك على هامش انعقاد 
أعمال الدورة الســـابعة والســـبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وجرى خال االجتماع، بحث أوجه 
التعاون الثنائي بين البلدين وسبل 
االرتقـــاء بـــه علـــى كافـــة األصعدة 
بما يخدم مصالـــح البلدين، إضافة 

إلـــى بحـــث عدد مـــن القضايـــا ذات 
االهتمام المشـــترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
وفـــي ختام االجتماع، تـــم التوقيع 
علـــى بيان مشـــترك إلقامة عاقات 

دبلوماسية بين البلدين.
جمـــال  الســـفير  االجتمـــاع،  حضـــر 
فـــارس الرويعـــي، المنـــدوب الدائم 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 
والوفـــد  نيويـــورك،  فـــي  المتحـــدة 

المرافق لوزير الخارجية.

بيان مشترك إلقامة عالقات دبلوماسية مع جزر سليمان

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد: المواطن محور التنمية ويحظى باألولوية
مواصلة تحقيق المنجزات بالجهود المخلصة ألبناء البحرين وبروح الفريق الواحد

أكـــد نائب جالة الملـــك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
المباركـــة  الوطنيـــة  المســـيرة  أن  خليفـــة 
تواصـــل تحقيق منجزاتها بمـــا يبذله أبناء 
مملكـــة البحرين من جهـــوٍد مخلصة بروح 
الفريق الواحد في كل مجال والتي تصب 
في رفعة ونماء المملكة وإعاء مصلحتها 
دائًمـــا وأبـــًدا، الفًتـــا إلـــى أن تاريـــخ الوطن 
يشـــهد علـــى العديـــد مـــن المحطـــات التي 
أثبتـــت أن إصـــرار وعـــزم فريـــق البحريـــن 
فـــي تحقيـــق اإلنجازات يســـتند إلـــى نهٍج 
وطنـــي خالص هدفه الوطـــن والمواطنين؛ 
لمواصلـــة مســـيرة الوطن تحقيًقـــا للغايات 
المنشـــودة وفق رؤى وتطلعات ملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر الرفاع 
الملـــك  لجالـــة  الخـــاص  الممثـــل  أمـــس، 
المعظـــم، ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفـــة، ونائب رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبد 

هللا آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفة آل خليفة، حيث نوه ســـموه بما 
تحقـــق مـــن تطويـــٍر فـــي كافـــة القطاعات، 
مؤكًدا أهمية مواصلة تعزيز كافة مساعي 

التنمية والدفع بها نحو آفاٍق أوسع. 
وأشـــار ســـموه إلى أن المواطـــن هو محور 

باألولويـــة  ويحظـــى  وأساســـها،  التنميـــة 
عنـــد وضـــع مختلـــف البرامج والمبـــادرات 
والخطـــط التنموية، الفًتا إلـــى أن المرحلة 
المقبلة من مسيرة البناء والتطوير تتطلب 
اإلنجـــاز  بوتيـــرة  للدفـــع  البـــذل  مضاعفـــة 
المتقن نحو مســـتويات متقدمة بما يسهم 
فـــي تحويـــل التحديات إلى فـــرٍص نوعية 

واعدة يعود أثرها على المواطنين.

الســـمو  أصحـــاب  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
والمعالي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب 
الســـمو الملكـــي نائـــب جالـــة الملـــك ولي 
العهـــد على مـــا يوليه من حـــرٍص واهتمام 
المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق  بمواصلـــة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة جالـــة الملـــك 
المعظـــم بمـــا يعـــود بالخيـــر علـــى الوطـــن 

والمواطنين.

المنامة - بنا

تطوير أوجه التعاون االستراتيجي بين البحرين وبريطانيا
سموه استعرض مع اللورد ستيوارت بوالك مختلف المستجدات...سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

أكـــد نائـــب جالة الملك ولي العهد صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة عمـــق العاقـــات التي 
تربـــط مملكة البحريـــن مع المملكة المتحدة، الفًتا ســـموه 
إلـــى أهميـــة مواصلـــة العمـــل على تطويـــر أوجـــه التعاون 

االستراتيجي والتنسيق المشترك بين البلدين لمستوياٍت 
أكثر تقدًما على كافة األصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه 
أمـــس في قصـــر الرفاع، بحضور وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، اللـــورد 
ستيوارت بوالك عضو مجلس اللوردات البريطاني، حيث 

نوه ســـموه بالعاقات الثنائيـــة التي تربط مملكة البحرين 
بالمملكة المتحدة وما وصلت إليه من مستويات متقدمة 
فـــي ســـائر المجـــاالت. وجـــرى خـــال اللقـــاء اســـتعراض 
مختلـــف  ومناقشـــة  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 

المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا
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الحفاظ على ٣٠ % من المحيطات بحلول٢٠٣٠
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي، أمـــس، في منتدى القـــادة الزرق 
والبحـــار،  المحيطـــات  بحمايـــة  المعنـــي 
والذي ُعقد في مدينـــة نيويورك، بتنظيم 
مشـــترك مـــن مملكـــة بلجيـــكا وجمهورية 
نيجيريـــا االتحاديـــة، بحضـــور عـــدد مـــن 
الحكومـــات  ورؤســـاء  الـــدول  رؤســـاء 
دول  مـــن  عـــدد  فـــي  الخارجيـــة  ووزراء 
العالـــم، وذلك على هامش أعمـــال الدورة 
الســـابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع، بحـــث مجـــاالت 

الخاصـــة  والمســـاعي  الدولـــي  التعـــاون 
بيئـــة  وتعزيـــز  االنبعاثـــات  بخفـــض 
التقلبـــات  مواجهـــة  فـــي  المحيطـــات 
المناخيـــة، وتعزيز جهود المجتمع الدولي 

تجاه هذه القضية البيئية المهمة.
ويهـــدف المشـــاركون فـــي المنتـــدى إلـــى 
الحفـــاظ علـــى مـــا ال يقـــل عـــن ٣٠ ٪ من 
المحيـــط بحلول عـــام ٢٠٣٠م، ودرء آثار 

تغير المناخ الســـيئة عليه، وإنشاء مناطق 
بحريـــة محميـــة بشـــكل كامل فـــي أعالي 
فـــي  البشـــرية  األنشـــطة  وإدارة  البحـــار 

خارج المناطق المحمية.

المنامة - وزارة الخارجية



أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلعالم 
والثقافة األمنيـــة العميد محمد بن دينه 
أن مركـــز اإلعـــالم األمنـــي، وفـــي إطـــار 
بزيـــادة  المجتمعـــي  لالهتمـــام  رصـــده 
ملحوظـــة فـــي معـــدل حـــاالت التســـول 
فـــي عـــدد مـــن مناطـــق المملكـــة، يعمـــل 
علـــى إعـــداد برامـــج توعويـــة مدروســـة 
فـــي إطـــار التفاعـــل مـــع نبـــض الشـــارع 
والتعامـــل المجتمعـــي الفاعل مع حاالت 
التســـول ومســـئولية كل أفـــراد المجتمع 
فـــي التصدي لهـــذه األمـــور، والتي تمثل 
حـــاالت محـــددة، يمكـــن الحـــد منهـــا من 

خالل تعاون الجميع.

وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة لإلعالم 
مكافحـــة  أن  إلـــى  األمنيـــة  والثقافـــة 
التســـول، مســـئولية مجتمعيـــة، تتطلب 
بمســـؤولياته،  النهـــوض  الجميـــع  مـــن 
وفـــي المقدمـــة المواطـــن، والـــذي يجب 
الحـــاالت،  هـــذه  مـــع  تعاملـــه  يكـــون  أن 
بإرشـــادها للتوجه للجهـــات المختصة أو 
اإلبالغ عنها التخاذ اإلجراءات القانونية 
المقررة، الفتا إلى أن التعاطي مع حاالت 
التســـول وتقديـــم المال لهم، يســـهم في 
نشـــر هـــذه الســـلوكيات التـــي تخرج عن 
البحرينـــي،  المجتمـــع  وتقاليـــد  عـــادات 
والذي يتســـم بالتكافـــل االجتماعي عبر 
قنوات معروفة ومرخصة وذات أهداف 

مجتمعية نبيلة.
وأوضـــح العميـــد محمـــد بـــن دينـــه، أنـــه 
إلدارة  التوعـــوي  الـــدور  مـــن  انطالقـــا 

الثقافـــة األمنية، فإن الجوانب القانونية 
المتبعـــة فـــي مثل هـــذه الحـــاالت، تأتي 
وفـــق مواد القانـــون رقم 5 لســـنة 2007 
بشـــأن مكافحة التســـول، منوهـــا إلى أن 
القانـــون، يتضمن معاقبة المتســـول، بعد 
شـــموله بالرعايـــة االجتماعيـــة، بالحبس 
مـــدة ال تجاوز ســـنة وغرامـــة ال تقل عن 
أو  المائـــة  تجـــاوز  وال  دينـــارا  خمســـين 
إحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن، أمـــا اذا كان 
المتســـول أجنبيا، فيتم إبعاده عن البالد 
بعـــد تنفيذ العقوبة، كمـــا بين القانون أنه 
فـــي حالـــة العـــودة إلـــى التســـول، تكون 
العقوبـــة، الحبـــس مدة ال تقل عن ســـتة 

أشهر وال تجاوز سنة.

العميد محمد بن دينه

المنامة - بنا

زار ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
عبـــدهللا  الشـــيخ  األمريكيـــة  المتحـــدة 
بوســـطن  مدينـــة  خليفـــة،  آل  راشـــد  بـــن 
األمريكيـــة، حيث شـــارك خاللها في اللقاء 
الحـــواري الـــذي حضـــره عـــدد مـــن الطلبة 
واألخصائيين في جامعة هارفرد العريقة، 
والـــذي عقـــد فـــي مركز بلفـــر التابـــع لكلية 
كنـــدي بالجامعـــة، ويعـــد أحـــد أبـــرز مراكز 

الفكر الجامعي على مستوى العالم.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
راشـــد آل خليفة في الكلمة التي ألقاها أن 
العالقـــات البحرينيـــة األمريكيـــة عالقات 
تاريخيـــة وطيـــدة تتســـم بـــروح الشـــراكة 
والصداقـــة والتضامن، وقد ســـاهمت هذه 
العالقات فـــي تعزيز آفاق التعاون، خاصًة 
في الجانب العســـكري واألمني والتجاري 
واالقتصادي والثقافي، مشـــيًرا إلى أهمية 
االتفاقيـــات المبرمـــة بيـــن البلديـــن والتي 
ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي تعزيـــز وتقوية 
الشراكة االستراتيجية القائمة بين البلدين 
الصديقيـــن، مشـــيًدا بالـــدور البـــارز الـــذي 
تضطلـــع به الواليـــات المتحـــدة األمريكية 
فـــي تعزيز األمن والســـلم واالســـتقرار في 
المنطقة. وأكد أن مرور 50 عاًما على قيام 
العالقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية، عكس عمق 
العالقات بين البلدين الصديقين، وحققت 
هذه الصداقة على مدار السنوات الماضية 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات فـــي 
مختلـــف األصعـــدة، ومنهـــا التوقيـــع علـــى 
اتفاق مبادئ إبراهيم، والذي يتماشـــى مع 
تاريـــخ المملكة العريق في التنوع الثقافي 
والتعدديـــة واإلخـــاء والتعايش الســـلمي، 
حيـــث اجتمعت فيها المســـاجد والكنائس 
والمعابد بمختلف أطيافهـــا وأديانها، وهو 
مـــا صانـــه النهـــج اإلصالحـــي لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، حتـــى باتـــت المملكـــة 
والتســـامح  الســـلمي  للتعايـــش  نموذًجـــا 
الديني على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

كمـــا أكـــد الســـفير حـــرص المملكـــة بفضل 
الرؤيـــة الثاقبـــة والمتجـــددة لجاللة الملك 
الُمعظـــم، حفظه هللا ورعاه، على ترســـيخ 
الدينـــي  التعايـــش  ومفاهيـــم  التعدديـــة 
والحضـــاري، مشـــيًرا فـــي هذا الصـــدد إلى 
إنشـــاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 

السلمي، وتدشين )إعالن مملكة البحرين(، 
وكرســـي الملك حمـــد للحوار بيـــن األديان 
والتعايـــش الســـلمي فـــي جامعة ســـابينزا 
مـــن  وغيرهـــا  اإليطاليـــة،  بالجمهوريـــة 
والتنميـــة  للســـالم  الداعمـــة  اإلســـهامات 
المســـتدامة. وتطـــرق الشـــيخ عبـــدهللا بن 
راشـــد آل خليفة إلى العديد من المواضيع 
األخـــرى من ضمنهـــا أبرز التحديـــات التي 
تواجههـــا مملكـــة البحريـــن فـــي المنطقـــة، 
والخطوة الشجاعة التي اتخذتها المملكة 
بالتوقيع على اتفاق تأييد السالم مع دولة 
إســـرائيل تحت إطار االتفـــاق اإلبراهيمي 
لكل ما من شأنه تحقيق األمن واالستقرار 
والســـالم واالزدهـــار فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط. وتحدث ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األمريكية خالل 
اللقاء حـــول خطة “التعافـــي االقتصادي”، 
مشـــيًرا إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية 
السامية من صاحب الجاللة الملك المعظم، 
والمتابعة المســـتمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، تواصل 
العمـــل علـــى تحقيـــق تطلعاتهـــا  المملكـــة 
إطـــالق  تـــم  المنشـــودة، حيـــث  التنمويـــة 
الحزمة المالية واالقتصادية وذلك إلسناد 
والمحافظـــة  تضـــرًرا  األكثـــر  القطاعـــات 
علـــى وظائف المواطنيـــن ووضع البحرين 
بالموقع األنســـب لالســـتفادة مـــن التعافي 
االقتصـــادي، مشـــيًرا إلى جهـــود الحكومة 
خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
والتـــي تركـــزت فـــي حمايـــة المجتمـــع من 
اآلثار الصحية، وحماية المجتمع من اآلثار 
االقتصادية، مضيًفا أن الوضع االقتصادي 
االتجـــاه  فـــي  يســـير  البحريـــن  لمملكـــة 
الصحيح. واطلع الشـــيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفـــة الطلبـــة علـــى الجهـــود الكبيـــرة 

والملموسة التي قامت بها مملكة البحرين 
في مجـــال الطاقة المســـتدامة ومبادراتها 
الرائـــدة في هذا المجـــال، موضًحا أنه من 
النهـــوض  علـــى  المملكـــة  منطلـــق حـــرص 
بقطـــاع الطاقـــة المســـتدامة، تـــم إطـــالق 
)جائـــزة هيئة الطاقـــة المســـتدامة للطاقة 
التـــي  2021م،  ديســـمبر  فـــي  المتجـــددة( 
تهـــدف إلـــى النهـــوض بالطاقـــة المتجددة 
فـــي المملكـــة وتعزيـــز الوعـــي العـــام حول 
تلـــك الطاقـــة، إضافًة إلـــى تحقيق أهداف 
الوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفـــري للكربون، 
وانضمـــام المملكـــة في عـــام 2009 كعضو 
دائـــم للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجددة 
)IRENA( منـــذ تأسيســـها، إلـــى جانب دعم 
الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية 
واألجنبيـــة فـــي مجـــاالت اســـتدامة ورفع 
كفاءة الطاقة، مشـــيًرا إلـــى أن جميع هذه 
الخطـــوات تأتـــي تحقيًقا وتنفيـــًذا للخطة 
الوطنيـــة لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة والخطـــة 
تـــم  التـــي  المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
2018. كمـــا تحـــدث عـــن  اعتمادهـــا عـــام 
التحديات اللوجســـتية التي يمر بها العالم 
وتداعياتهـــا علـــى األمـــن الغذائـــي بما في 
ذلـــك منطقة الشـــرق األوســـط، وكذلك أثر 
التحديـــات الجيوسياســـية علـــى أســـواق 
الطاقة. وفي ختام الحوار، أعرب الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة عـــن فخره 
واعتـــزازه بالمســـتوى الـــذي وصلـــت إليـــه 
عالقـــات الصداقـــة البحرينيـــة األمريكيـــة 
المبنيـــة علـــى أرضيـــة صلبـــة مـــن القيـــم 
إلـــى  أدت  والتـــي  المشـــتركة،  والمصالـــح 
شـــراكة اســـتراتيجية تحـــرص على صون 
اإلقليمييـــن والدولييـــن،  األمـــن والســـالم 
وذلك كنتيجة طبيعية للسياسة الخارجية 
الحكيمة التي تتبعهـــا مملكة البحرين في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المعظم.

البحرين نموذًجا للتعايش السلمي والتسامح الديني في العالم ... عبداهلل بن راشد:

االتفاق اإلبراهيمي خطوة شجاعة ... والعالقات مع أميركا صلبة

سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصليـــة واإلدارية، محمد بهزاد، امس 
في مكتبه بمقر الوزارة، اللورد ستيوارت 
بوالك، عضو بمجلس اللوردات بالمملكة 
المتحدة، وذلك بمناســـبة زيارته لمملكة 
البحريـــن. وجرى خـــالل اللقـــاء، التأكيد 
على متانـــة العالقات التاريخية الوثيقة 
التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة 
المتحـــدة، وبحـــث ســـبل تعزيـــز أوجـــه 

ومســـار التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن 
الصديقيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت بما 
يخـــدم المصالح المشـــتركة، إضافة إلى 
مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا 
محـــل االهتمام المشـــترك. حضـــر اللقاء 
السفير أروى حسن السيد، رئيس قطاع 
شـــؤون حقوق اإلنسان، والسفير نانسي 
عبـــدهللا جمـــال، رئيـــس قطاع الشـــؤون 

االستراتيجية بوزارة الخارجية.

تأكيد متانة العالقات بين البحرين وبريطانيا

مدير عام اإلعالم والثقافة األمنية: مكافحة التسول مسؤولية مجتمعية
تقديم المال لهم يسهم بنشر هذه السلوكيات

المنامة - وزارة الداخلية

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة 
البحرينيـــة  اللجنـــة األولمبيـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، ينطلق 
 THE WORLD( اليوم الخميـــس المؤتمر الدولي
CIO 200 SUMMIT (، بتنظيـــم مـــن المجموعـــة 
العالمية للذكاء االصطناعي وجي اي سي ميديا 

اإلماراتية في فندق ومنتجع أرت.
بمجموعـــة  لالحتفـــاء  المؤتمـــر  هـــذا  ويأتـــي 
لالبتـــكار  الداعميـــن  التنفيذييـــن  الرؤســـاء  مـــن 
التكنولوجي ومجموعة من المديرين التنفيذيين 

لتقنية المعلومات. كما ســـيتم تكريم أكثر من ١٧ 
رئيًســـا تنفيذًيا من المؤسسات الخاصة والعامة، 
والذين يعدون مجموعة من النخبة الذين قدموا 
الدعـــم واالبتـــكار في مجـــال التقنيـــات الحديثة 
المؤتمـــر  تتخلـــل  كمـــا  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
مجموعـــة مـــن الجلســـات الحواريـــة فـــي مجال 
الـــذكاء االصطناعي والتحول الرقمي مع فقرات 
لمتحدثيـــن متخصصيـــن في مجـــال تكنولوجيا 
المالـــي والمصرفـــي واألمـــن  القطـــاع  وتقنيـــات 

السيبراني وعلوم المستقبل. 
ويعـــد هـــذا المؤتمـــر أكبر حـــدث عالمـــي لتكريم 
رؤســـاء تنفيذييـــن انخرطـــوا بفاعليـــة وإتقـــان 

لتطوير استراتيجيتهم للعمل بتوظيف التقنيات 
والذكاء االصطناعي.

من جانبه، عبر رئيس المجموعة العالمية للذكاء 
االصطناعـــي رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر 
جاســـم حاجي عن شـــكره وتقديره لسمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة على رعايتـــه الكريمة 
للمؤتمـــر ودعمـــه المتواصـــل لالبتـــكار وتوظيف 
الذكاء االصطناعي، حيث يعتبر سموه من أوائل 
الشـــخصيات الذيـــن بـــادروا في إنشـــاء مبادرات 
فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي فـــي الخليـــج 
العربي، والـــذي كان بمثابة نقطة انطالقة للطلبة 
والشباب لالبتكار واإلبداع في علوم المستقبل.

اللجنة اإلعالمية - المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي

خالـد بـن حمـد يرعى اليوم مؤتمـر الذكـاء االصطناعـي
يحتفي بالداعمين لمجال التقنيات الحديثة
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تعلــن القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن عــن فتــح بــاب التطــوع للمدنييــن 
ــارب  ــك ألق ــى، وذل ــة األول ــة اســتمراراً للمرحل ــوة االحتياطي ــاق بالق لاللتح
الوطنــي  والحــرس  البحريــن،  دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعديــن  العامليــن 
)العســكريين والمدنييــن(، لــذا علــى الراغبيــن التقــدم بطلــب التطــوع القيــام 
ــى  ــن عل ــاع البحري ــوة دف ــاص بق ــي الخ ــع اإللكترون ــي الموق ــجيل ف بالتس

https://www.bdf.bh :الرابــط اآلتــي

على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1.   أن يكون بحريني الجنسية.
2.   أن ال يقــل عمــره عــن )18( عامــاً، وال يزيــد علــى )55( عامــاً، ويســتثنى مــن 

الحــد األعلــى للعمــر، الفنيــون، واالختصاصيــون، أو حســب متطلبــات الواجب.
3.   أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بجنايــة، أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف، أو األمانــة.
ــاز  ــة، ويجت ــوة االحتياطي ــي الق ــة العســكرية ف ــاً للخدم ــاً صحي ــون الئق 4.   أن يك
بنجــاح الفحــص الطبــي المقــرر حســب نظــام اللجــان الطبيــة العســكرية فــي قــوة 

دفــاع البحريــن.
5.   أن يقدم طلباً للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني.

ــتقراره وســامة  ــه واس ــى أمن ــة الوطــن، والمحافظــة عل ــي حماي ــاهمة ف إن المس
ــم قانــون القــوة  أراضيــه هــو واجــب وطنــي مقــدس وشــرف للمواطنيــن، وقــد نظّ
االحتياطيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 1987م، واألنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه جميــع الحقــوق والواجبــات الخاصــة بالقــوة 
ــا  ــاع البحريــن، كمــا تضمــن المزاي ــة( لقــوة دف ــة باعتبارهــا قــوة )رديف االحتياطي

ــك. ــى ذل ــة عل ــتحقاقات المترتب واالس

ــن  ــاب التطــوع للمواطني ــح ب ــى فت ــى( االقتصــار عل ــة األول ــي )المرحل ــيتم ف وس
ــي  ــرس الوطن ــن، والح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــارب منتس ــن أق ــط م ــور( فق )الذك
ــة(  ــة الثاني ــي )المرحل ــيتم ف ــا س ــم، فيم ــن منه ــن والمتقاعدي ــكريين والمدنيي العس
ــاث(،  ــور وإن ــن )ذك ــع م ــات المجتم ــي فئ ــاب التطــوع لباق ــح ب ــن فت اإلعــان ع

ــى. ــة األول ــتكمال المرحل ــد اس ــك بع وذل



نيابــة عــن ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، حضر نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير البنية 
التحتيــة، الشــيخ خالــد بــن عبد هللا آل خليفــة، حفل االســتقبال الذي نظمته 
ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية لدى مملكــة البحرين مســاء أمس، وذلك 

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.

ولـــدى وصـــول نائـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء ووزير البنيـــة التحتية، موقع 
االحتفـــال يرافقـــه عـــدد من الـــوزراء، 
ســـفير  مســـتقبليه  مقدمـــة  فـــي  كان 

خادم الحرمين الشـــريفين لدى مملكة 
البحرين صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلطان بـــن أحمد بـــن عبـــد العزيز آل 
ســـعود، حيـــث نقـــل  الشـــيخ خالد بن 

تهانـــي وتبريـــكات صاحـــب  عبـــدهللا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء، إلى عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية خـــادم الحرميـــن 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، وإلـــى ولـــي العهـــد نائـــب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن ســـلمان بـــن عبد العزيز آل ســـعود، 
وإلى الشعب الســـعودي الشقيق بهذه 
المناســـبة الوطنية العزيـــزة، وأمنيات 

ســـموه بأن يعيد المولـــى العلي القدير 
هذه المناســـبة وأمثالها علـــى المملكة 
العربية الســـعودية وهـــي تنعم بمزيد 

من التقدم والمنعة واالستقرار.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة: “إن مملكـــة 
البحريـــن بقيـــادة ملك البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة،  ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

 لتولـــي اهتمامـــا خاصـــا بعاقاتها مع 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، 
ومســـاندة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
وزير الدفاع، وتتطلع على الدوام إلى 
ما يضفي على تلك العاقات األخوية 
الرســـوخ  مـــن  مزيـــدًا  والتاريخيـــة 
والمتانة بما يعود بالخير والنماء على 
البلدين وشعبيهما الشقيقين في كافة 

المجاالت”.

الفريـــدة  الخصوصيـــة  أن  وأوضـــح 
التـــي تتصف بها القواســـم المشـــتركة 
بيـــن مملكة البحرين والمملكة العربية 
الســـعودية جعلت منهـــا أمانة تتناقلها 
األجيال المتعاقبة بكل مسؤولية، مما 
أفرز عاقات نوعية راسخة ومتميزة 
بين البلديـــن، وأصبحت مثاالً ُيحتذى 
لما يجـــب أن تكون عليه عرى األخوة 
الـــدول  بيـــن  والتكامـــل  واالحتـــرام 

الشقيقة.
وأضـــاف قائـــاً: “إن مملكـــة البحريـــن 

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

البحريـــن والسعوديــــة قلبــــان فــــــــــــي جســــــد واحــــــد ال يفترقــــان

مشاركة األشقاء 
أفراحهم ومسراتهم 

ا تكنه البحرين  تعبير عمَّ
من تقدير بالغ للسعودية

عالقات نوعية 
راسخة ومتميزة 

بين البلدين أصبحت 
مثااًل ُيحتذى به

البحرين تولي 
اهتماما خاصا 
بعالقاتها مع 

السعودية

وقفات أخوية 
مشرفة للسعودية 

تجاه البحرين في 
مختلف الظروف

البحريني سعودي 
والسعودي بحريني.. 

ومجتمعون دائما 
على الحق والخير

تطلع إلى ما يضفي 
على العالقات األخوية 

والتاريخية مزيدا من 
الرسوخ والمتانة

نيابـــة عن سمــو ولــي العهــد رئيـــس الوزراء..  الشيـــخ خالد بــن عبد اهلل يحضر احتفــال اليـــــــــــــــــــــوم الوطني السعودي

نستذكر الملحمة البطولية التي قادها بكل بسالة وشجاعة المؤسس الراحل الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

local@albiladpress.com local@albiladpress.com07الخميس 22 سبتمبر 2022 - 26 صفر 1444 - العدد 065091 الخميس 22 سبتمبر 2022 - 26 صفر 1444 - العدد 5091

لتشاطر – بكل فخر واعتزاز – المملكة 
الفرحـــة  مشـــاعر  الســـعودية  العربيـــة 
الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه  والبهجـــة 
اليـــوم  بهـــا  ُيحتفـــى  التـــي  العزيـــزة 
التـــي  البطوليـــة  الملحمـــة  لنســـتذكر 
قادها بكل بســـالة وشـــجاعة المؤسس 
الراحـــل الكبيـــر الملـــك عبـــد العزيز بن 
عبـــد الرحمـــن آل ســـعود – رحمـــه هللا 
– لتوحيـــد أرض بـــاد الحرميـــن تحت 

راية المجد والعلياء”.
وشـــدد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 

أنهـــا  علـــى  التحتيـــة،  البنيـــة  ووزيـــر 
مناســـبة تدعونـــا كذلـــك الســـتذكار ما 
أوصانـــا واســـتوصانا بـــه األوائـــل مـــن 
إلينـــا  نقلـــوا  الذيـــن  واألجـــداد  اآلبـــاء 
إرثـــًا لن نفرط فيـــه قائما علـــى المودة 
فالبحريـــن  واالحتـــرام،  والمحبـــة 
والســـعودية قلبـــان فـــي جســـد واحـــد 
ســـعودي  والبحرينـــي  يفترقـــان،  ال 
والسعودي بحريني، وأهلها مجتمعون 

دائمًا على الحق والخير بإذن هللا.
وقال: “إن مشـــاركة األشـــقاء أفراحهم 

ومسراتهم التي هي أفراحنا ومسراتنا 
ـــا تكنـــه مملكـــة  مـــا هـــو إال تعبيـــر عمَّ
شـــوارعها  ازدانـــت  التـــي  البحريـــن 
مـــن  واألبيـــض،  باألخضـــر  ومبانيهـــا 
الريـــادي  للـــدور  ورفيـــع  بالـــغ  تقديـــر 
والمحـــوري الـــذي تضطلع بـــه المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي توحيـــد صف 
األمـــة، واإلعـــاء مـــن شـــأنها، ونصـــرة 
قضاياهـــا، وذلـــك انطاقـــًا مـــن عمقهـــا 
العربـــي واإلســـامي، وثقلهـــا ومكانتها 
على الخارطة الدولية، باعتبارها السد 

المنيـــع والحصـــن الحصين الذي تشـــد 
المنطقـــة بـــه أزرهـــا في مواجهـــة كافة 

المخاطر التي تجابهها”.
وأثنى على ما تشـــهده المملكة العربية 
السعودية من مظاهر النهضة والعمران 
علـــى صعيد تنفيذ المشـــاريع التنموية 
واالستراتيجية الكبرى التي تستهدف 
تعظيم االســـتفادة من المقومات التي 
تتمتع بهـــا، والتي ُينظـــر إليها كواحدة 
من قصص النجاح التي تسطر اإلرادة 
والهمة الســـعودية التي ترنو إلى العام 

2030 – عام الرؤية الســـعودية – بعين 
متفائلـــة نحـــو مزيـــد من الفـــرص التي 
تحقـــق للوطن والمواطنيـــن مزيدا من 

الرقي واالزدهار.
ن الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا آل  كمـــا ثمَّ
خليفـــة، الوقفـــات األخويـــة المشـــرفة 
تجـــاه  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
مملكة البحرين فـــي مختلف المواقف 

والظروف.
الســـمو  صاحـــب  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الملكي األمير سلطان بن أحمد بن عبد 

العزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين 
الشـــريفين لـــدى مملكـــة البحريـــن، عن 
لصاحـــب  واالمتنـــان  الشـــكر  جزيـــل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء، علـــى مـــا يوليـــه من 
حرص واهتمام بالدفع قدمًا بالعاقات 
البلديـــن  بيـــن  والمتينـــة  الراســـخة 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الشـــقيقين 
معربـــا فـــي الوقت نفســـه عـــن تقديره 
لنائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء ووزير 

البنية التحتية لتشريفه الحفل.



المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المجلس  ــيــس  رئ ــائــب  ن اســتــقــبــل 
رئــيــس محكمة  لــلــقــضــاء  األعــلــى 
آل  علي  بن  خالد  الشيخ  التمييز 
أمــس،  صــبــاح  مكتبه  فــي  خليفة 
المغربية  بالمملكة  ــعــدل  ال وزيـــر 
عبداللطيف وهبي، وذلك بحضور 
اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزيــر 
واألوقاف نواف المعاودة ورئيس 
ــتــيــش الـــقـــضـــائـــي الــقــاضــي  ــف ــت ال

العام  واألمين  المعال  عبدالرحمن 
والقاضي  الكعبي  علي  الــقــاضــي 

جواهر العبدالرحمن. 
وأشاد الشيخ خالد بن علي بعمق 
بــيــن مملكة  ــصــادقــة  ال ــعــالقــات  ال
البحرين والمملكة المغربية، معرًبا 
عـــن تــرحــيــبــه بــتــطــويــر عــالقــات 
الــتــعــاون الــمــشــتــرك فـــي الــمــجــال 

القضائي والعدلي.

تطوير التعاون القضائي مع المغرب

تكثيف التعاون بين دول مجموعة العشرين
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  شــارك 
آل  أحمد  بن  عبدهللا  الشيخ  السياسية 
الخامس  الــوزاري  خليفة، في االجتماع 
 ،)3G( العالمية  عشر لمجموعة الحوكمة 
برئاسة جمهورية إندونيسيا، وبمشاركة 
والذي   ،)G20( العشرين  مجموعة  دول 
بعثة جمهورية سنغافورة  عقد في مقر 
في نيويورك، وذلك على هامش أعمال 
للجمعية  والــســبــعــيــن  الــســابــعــة  ــدورة  ــ الـ

العامة لألمم المتحدة.
ــاد الــمــشــاركــون  ــالل االجــتــمــاع، أشــ وخــ

ــادة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  ــي ــق ب
التي  وبــالــجــهــود  للمجموعة،  المتميزة 
ــيــة خــالل  بــذلــتــهــا الــجــمــهــوريــة اإليــطــال
ــعــشــريــن لــلــعــام  ــا مــجــمــوعــة ال ــه ــاســت رئ
تعزيز  ضرورة  مؤكدين   ،2021 الماضي 
مجموعة  دول  بين  الــتــعــاون  وتكثيف 
الــحــوكــمــة  مــجــمــوعــة  ودول  الــعــشــريــن 
تحقيق  شــأنــه  مــن  مــا  كــل  فــي  العالمية 
االســـتـــدامـــة والــتــنــمــيــة لــكــافــة شــعــوب 
العالم، إضافة إلى بحث عدد من القضايا 

والمسائل محل االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صاحب  المعظم  البالد  ملك  من  بتكليف 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ ــارك  شـ خليفة، 
االفتتاحية  الجلسة  في  النعيمي،  ماجد 
ــثــالــث لــمــؤتــمــر قمة  لــفــعــالــيــات الـــيـــوم ال
تحويل التعليم )يوم القادة(، المنعقد في 

نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.
وخالل الجلسة، ألقى أنطونيو غوتيريش 
المتحدة  األمـــم  لمنظمة  ــعــام  ال األمــيــن 
يواجه  التعليم  أن  إلــى  فيها  أشــار  كلمًة 
ــدرة 70  ــ ــدم قـ ــة عــمــيــقــة، بــســبــب عــ ــ أزمـ
% مــن األطــفــال فــي ســن الــعــاشــرة في 
ــن الــحــصــول على  ــفــقــيــرة مـ الـــبـــلـــدان ال
في  بأقرانهم  أسوًة  التعليم  في  نصيبهم 
في  فجوًة  يخلق  مما  المتقدمة،  البلدان 
بينهم،  والتمويلية  الــرقــمــيــة  الــجــوانــب 
وآليات جديدة  اعتماد خطط  إلى  داعيًا 
بما  الــجــيــد،  التعليم  فــي  الــحــق  لحماية 
والتنمية  واألمــن  السالم  تحقيق  يضمن 

المستدامة في كل أرجاء العالم. 
الــمــديــرة  أزوالي  أودري  تــحــدثــت  كــمــا 
أن  مــؤكــدًة  الــيــونــســكــو،  لمنظمة  الــعــامــة 
مع  عملت  قــد  إنــشــائــهــا  ومــنــذ  المنظمة 
التعليم  لــضــمــان حــق  ــدول األعـــضـــاء؛  ــ ال
تطويرات  إحـــداث  إلــى  ودعــت  للجميع، 
ــذي  ال بــالــشــكــل  التعليمية  األنــظــمــة  فــي 

الــحــادي  ــقــرن  ال متطلبات  مــع  يتناسب 
والعشرين. 

والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  شـــارك  بــعــدهــا، 
التي  المستديرة،  الــمــائــدة  جلسات  فــي 
في  التعليم  حـــول  مــنــاقــشــات  تضمنت 
في  الرقمي  والتحول  األزمـــات،  أوقـــات 
الجنسين  بين  المساواة  وتعزيز  التعليم، 

في التعليم، وتمويل التعليم.
وقد تضمن بيان االلتزام الوطني لمملكة 
القمة،  هـــذه  انــعــقــاد  بمناسبة  الــبــحــريــن 
مع  الوطنية  المشاورات  إثر  والــذي جاء 
والخاصة  الحكومية  المؤسسات  ممثلي 
والطلبة  الــمــدنــي،  المجتمع  ومــؤســســات 
ــري الــــــمــــــدارس، والـــمـــؤســـســـات  ــ ــديـ ــ ومـ
التعليمية، عددًا من النقاط التي تأتي في 
الهدف  متطلبات  لتحقيق  الجهود؛  إطار 
المستدامة  التنمية  أهـــداف  مــن  ــرابــع  ال
المنصف  الــجــيــد  التعليم  ضــمــان  بــشــأن 
التعلم  فــرص  وتعزيز  للجميع،  الشامل 
ــــرز تــلــك الــنــقــاط:  مـــدى الــحــيــاة، ومـــن أب
ضمان توفير التعليم المجاني واإللزامي 
والعمل  للجميع،  األساسية  المرحلة  في 
التعليمية  ــمــرافــق  ال لــتــطــويــر  الـــــدءوب 
الحديثة، واالستمرار  بالتقنية  وتزويدها 
جميع  الستيعاب  الــمــدارس  تهيئة  فــي 
بــمــن فــيــهــم ذوو االحــتــيــاجــات  الــطــلــبــة 

الـــخـــاصـــة، ومــتــابــعــة الــمــســتــجــدات في 
مجال التعليم لتطوير مخرجاته وضمان 
التعليم  مــؤســســات  وتــطــويــر  ــه،  ــودتـ جـ
العالي والتشجيع على االستثمار في هذا 
التي  األكاديمية  البرامج  القطاع، وطرح 
سوق  متطلبات  وتلبي  التنمية  تــخــدم 
وبرامج  العلمي  البحث  وتشجيع  العمل، 
وتــطــويــر سياسات  والـــريـــادة،  االبــتــكــار 
ونـــظـــم الــتــعــلــيــم فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة 
المبكرة والتشجيع على زيادة االستثمار 
الــقــطــاع، والــتــحــديــث المستمر  فــي هــذا 
والتدريب  التعليم  في  الــجــودة  ألنظمة 
من خالل هيئة جودة التعليم والتدريب، 
واالستمرار في توفير المعلمين المؤهلين 
وتحسين أدائهم عبر التدريب والتطوير 
المناهج  تطوير  في  واالستمرار  المهني، 
المستجدات  مع  يتناسب  بما  الدراسية 
في  الرقمي  التمكين  وتعزيز  العالمية، 
التعليم، واالستمرار في تحديث التعليم 
ــمــهــنــي بــإضــافــة تــخــصــصــات  ــفــنــي وال ال
جـــديـــدة لــلــطــالب والــطــالــبــات، وتــعــزيــز 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
فـــي مـــجـــال االســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــعــلــيــم، 
استباقية؛  ــادرات  ــبـ ومـ ــرامــج  ب ــداد  ــ وإعـ
التعليمية خالل  العملية  لضمان استمرار 

األزمات.

مستعرضا أبرز بنود بيان االلتزام الوطني للبحرين

النعيمي يشارك في فعاليات يوم القادة ضمن قمة تحويل التعليم

وزير التربية والتعليم خالل مشاركته في يوم القادة بقمة تحويل التعليم

المنامة - بنا

ــاء  ــكــهــرب ــؤون ال ــ ــر شــ ــ ــ ــام وزي ــ قـ
ــمــاء، يــاســر حــمــيــدان بــزيــارة  وال
في  التحكم  مركز  إلى  ميدانية 
الكهرباء  وتــوزيــع  نقل  شبكات 
ونـــقـــل الـــمـــيـــاه الـــتـــابـــع لــهــيــئــة 
الكهرباء والماء، بحضور رئيس 
وبمشاركة  أحــمــد،  كمال  الهيئة 
ــيــن، بــهــدف  ــمــســؤول عـــدد مـــن ال
ــالع عــلــى ســيــر الــعــمــل في  االطــ
الــمــركــز واالطــــالع عــلــى كيفية 
أوقات  مع  واالستجابة  التعامل 
ــذروة والــحــاالت الــطــارئــة، مع  الـ
المحافظة على جودة الخدمات 
ــتــي تــقــدمــهــا هــيــئــة الــكــهــربــاء  ال

والماء للمشتركين.
منطلق  من  الزيارة  هذه  وتأتي 
أهمية المركز الذي يعنى بتشغيل 
ــاء  ــكــهــرب ــة شــبــكــتــي ال ــبـ ــراقـ ومـ
ــاء، لــتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات  ــمــ ــ وال
الكهرباء  خدمات  من  المتنامية 
والماء في مملكة البحرين على 
مدار الساعة، من خالل تشغيل 
معدات وبرمجيات جمع البيانات 

والـــتـــحـــكـــم بــتــشــغــيــل شــبــكــات 
إلى  باإلضافة  والمياه،  الكهرباء 
السريع  الــتــدخــل  آلــيــات  تفعيل 
ــوارئ واتــخــاذ  ــطـ ــاالت الـ فــي حــ
اإلجــــــراءات الـــالزمـــة فــي حــال 

وجود أي حدث.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال وزيــر 
ــاء “إن  ــمـ ــكــهــربــاء والـ شــــؤون ال
عمليات المراقبة والتشغيل في 
مركز التحكم تسير بشكل يضمن 
مــســتــوى عــالــيــا مــن الــجــهــوزيــة 
الكفاءة  وتعكس  واالعتمادية، 

الكهرباء  هيئة  إلدارة  الــعــالــيــة 
أهمية  مــؤكــًدا  للمركز”،  والــمــاء 
االستمرار في تحسين مؤشرات 
األداء األساسية الخاصة بشبكة 
لضمان  والــمــاء  الكهرباء  توزيع 
جـــودة  ذات  خـــدمـــات  تــقــديــم 
آلليات  الــدوري  والتقييم  عالية 
وتطويرها،  والتحكم  التشغيل 
بما يحقق األهداف المرجوة في 
مجال البنية التحتية واستدامة 

الطاقة في مملكة البحرين.

وزير الكهرباء يؤكد أهمية التقييم الدوري آلليات التشغيل وتطويرها
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المبارك: الشراكة المجتمعية تعزز مستوى النظافة العامة
دعم المبادرات الرامية للحفاظ على المكتسبات الوطنية

والزراعة  البلديات  وزير شؤون  أكد 
ــدور الــمــهــم الـــذي  ــ وائــــل الــمــبــارك الـ
االرتــقــاء  فــي  المجتمع  بــه  يضطلع 
مــشــدًدا  الــعــامــة،  الــنــظــافــة  بمستوى 
المجتمعية في  الشراكة  على أهمية 
الحفاظ على المرافق العامة ودورها 
نحو  المنصبة  الــجــهــود  تــعــزيــز  فــي 

حماية البيئة.
جاء ذلك خالل مشاركته في حملة 
في  ــوزارة  ــ ال نظمتها  الــتــي  النظافة 
ســاحــل الــمــالــكــيــة، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
العالمي للنظافة، بالتعاون مع جمعية 
المالكية،  وجوالة  أب،  كلين  بحرين 
وبمشاركة أهالي المنطقة وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني، بحضور 
وكــيــل الــــــوزارة لـــشـــؤون الــبــلــديــات 
المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل 

المنطقة  بلدية  عــام  ومدير  خليفة، 
الفضالة  لمياء  المهندسة  الشمالية 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
الـــوزارة ترحب  أن  المبارك  وأوضــح 
تعزيز  شأنها  مــن  الــتــي  بــالــمــبــادرات 
في  المجتمعية  الــشــراكــة  مــســتــوى 

على  الــحــفــاظ  فــي  رؤيــتــهــا  تحقيق 
النظافة العامة، سواء التي تستهدف 
تنظيف السواحل والتي تمثل أهمية 
لدى المواطنين والمرتادين ومقصًدا 
السكنية  األحــيــاء  فــي  أو  للسياحة، 
أهمية  مــؤكــًدا  الــمــنــاطــق،  ومختلف 

استغالل أية مناسبات بيئية لتحفيز 
السلوك  المجتمع وأفراده في تعزيز 

الحضاري المتعلق بالنظافة العامة. 
ــر الــــمــــبــــارك جــمــيــع  ــ ــ ــوزي ــ ــ ودعــــــــا ال
تبني  إلــى  المجتمعية  الــمــؤســســات 
“أن  إلــى  مشيًرا  البيئية،  الــمــبــادرات 
الوزارة داعمة ألية مبادرة مجتمعية 
تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات 
الوطنية وتعزز ثقافة العمل المشترك 

لتحسين الواقع البيئي”.
بمشاركة  المبارك  الــوزيــر  أشــاد  كما   
ــي  ــدنـ ــمـ ــع الـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ مــــؤســــســــات الـ
ــرق  ــ ــف ــ والـــجـــمـــعـــيـــات الـــبـــيـــئـــيـــة وال
التطوعية في اليوم العالمي للنظافة 
ــراك  ــى إشـ الــعــامــة والــــذي يــهــدف إلـ
البيئة  على  الــحــفــاظ  فــي  المجتمع 

والنظافة العامة.

المنامة - بنا

ساحل المالكية

المنامة - وزارة الداخلية

دور  أمين،  عادل  العميد  البشرية  للموارد  المساعد  الوكيل  أكد 
لبقية  الدعم  وتوفير  والبيئة  الــجــودة  ثقافة  نشر  في  اإلدارة 
إدارات وزارة الداخلية وعدد من الجهات األخرى، فيما يتعلق 

بتطبيق نظام إدارة الجودة.
الــجــودة  إدارة  “نــظــام  آيـــزو  تسلمه، شهادتي  ذلــك خــالل  جــاء 
العالمية  بالشركة  األنظمة  توثيق  خدمات  مدير  من  والبيئة” 
نجاح  نظير  منور،  “نعمان   BUREAU VERITAS  “ الفرنسية 
الجودة  مراقبة  لنظام  الخارجي  التدقيق  في  البشرية  الموارد 
والتزام إدارات الموارد البشرية واستمرارها في تطبيق معايير 
الجودة والبيئة والمحافظة على اإلنجازات التي حققتها خالل 

السنوات األخيرة.
أوائــل  مــن  كانت  الداخلية،  بـــوزارة  البشرية  الــمــوارد  أن  يذكر 
إدارة  نظام  في  اآليــزو  شهادة  نالت  التي  الحكومية  اإلدارات 

البيئة “ 14001:2015” قبل خمسة أعوام.

العميد عادل أمين يتسلم شهادتي اآليزو في إدارة الجودة والبيئة



أكد  رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حرص 
قـــدرات موظفيـــه  تنميـــة  الديـــوان علـــى 
ودعمهم للحصول على المؤهالت المهنية 
بمـــا  العالمـــي،  المســـتوى  المعتمـــدة علـــى 
ينعكـــس علـــى جـــودة األداء والخدمـــات 

المقدمة.
جاء ذلك خالل استقباله الوكيل المساعد 
للرقابـــة اإلداريـــة فـــي الديوان، المشـــرف 
على أعمـــال فريق التدقيق االســـتقصائي 
عيســـى النعيمـــي؛ بمناســـبة حصولـــه على 
مكافحـــة  فـــي  المتخصصـــة  الشـــهادة 
الفســـاد التي تمنحهـــا جمعية األخصائيين 
المعتمديـــن فـــي مكافحة غســـيل األموال 

 ،)ACAMS( بالواليات المتحدة األمريكية
أن الديوان سيواصل االســـتثمار بالكوادر 
البشـــرية والكفـــاءات الوطنيـــة من خالل 
التدريـــب والتطويـــر والنهـــوض بقدراتهم 

المهنية والفنية.
وهنـــأ الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد، النعيمي 
علـــى هـــذا اإلنجـــاز، متمنيـــًا له مزيـــدًا من 
التقـــدم والنجـــاح، مشـــيًرا إلـــى القـــدرات 
التـــي يمتلكها الديـــوان من جهة الكفاءات 
البشرية واإلمكانيات الفنية واللوجستية.
وبيـــن أن هنـــاك ضـــرورة دائمـــة للتطويـــر 
البرامـــج الجديـــدة  والتحديـــث وإدخـــال 
التـــي تواكـــب آخـــر ما توصـــل إليـــه العالم 
فـــي مجـــال الرقابـــة والتدقيـــق، خصوًصا 
مـــا يتعلق بتدريـــب الموظفين وإكســـابهم 

المهـــارات الالزمـــة، داعًيا جميـــع العاملين 
بالديـــوان إلـــى اســـتثمار الدعـــم والفـــرص 
التي يقدمها الديـــوان بهذا الخصوص من 
خـــالل الحصول علـــى المؤهـــالت المهنية 
المعتمدة مـــن المعاهد والجهـــات العالمية 

المعتبرة.
وشـــغل عيســـى النعيمـــي منصـــب الوكيل 
المســـاعد للرقابة اإلداريـــة بديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة فـــي ســـنة 2014، وهو 
صاحـــب خبـــرة تصـــل إلـــى 18 عاًمـــا فـــي 
مجال القانون والرقابة على القطاع العام. 
وعمـــل ســـابًقا كضابط في إدارة الشـــؤون 
بـــوزارة الداخليـــة وكمستشـــار  القانونيـــة 
قانونـــي بهيئة التشـــريع والـــرأي القانوني 
قبـــل انضمامه إلـــى ديوان الرقابـــة المالية 

واإلدارية كمستشار قانوني.
ويحمـــل النعيمـــي شـــهادة الدكتـــوراه في 
القانون العام وماجســـتير في القانون من 
جامعـــة القاهـــرة، وشـــهادة البكالوريـــوس 
من أكاديمية الشـــرطة فـــي دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، باإلضافـــة إلى حصوله 
على شـــهادات عليـــا في العلـــوم القانونية 
مـــن كلية بورنمـــوث لألعمال فـــي المملكة 
المتحدة، والشـــهادة التنفيذية من جامعة 

هارفرد بالواليات المتحدة األمريكية.
حضـــر اللقاء وكيل ديـــوان الرقابة المالية 
واإلدارية للرقابة اإلدارية الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالد آل خليفة، ووكيل ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة للرقابـــة الماليـــة فائـــق 

ضيف.

المنامة - بنا

إدخال برامج جديدة لمواكبة مستجدات الرقابة والتدقيق
مواصلة االستثمار بالكوادر البشرية والكفاءات الوطنية ... أحمد بن محمد:
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أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه في 
ضـــوء ما قامت ولية أمر يوم أمس األول 
٢٠ ســـبتمبر ٢٠٢٢ بنشـــره علـــى وســـائل 
فـــي  وتحديـــًدا  االجتماعـــي،  التواصـــل 
حسابها الشـــخصي على موقع إنستغرام، 
حيـــث ادعـــت فـــي الفيديـــو المنشـــور أن 
ابنهـــا ومعه طالب آخـــر أظهرته في نفس 
الفيديـــو الـــذي قامـــت بنشـــره قـــد تعرضا 
إلى ضرب من قبل معلمين في المدرســـة، 
جســـديهما،  علـــى  كدمـــات  أحـــدث  ممـــا 
حيـــث قامت باســـتعراض هـــذه الكدمات 
فـــي الفيديو المنشـــور، بأنه فـــور ورود ما 
تم نشـــره من قبـــل ولية األمـــر المذكورة، 
باشرت وزارة التربية والتعليم ممثلة في 
إدارة العمليـــات للمنطقة التعليمية الثالثة 
بالتواصل معها، حيث تم االســـتعالم منها 

عـــن هوية المعلم الذي تـــم اتهامه بضرب 
ابنهـــا، وتمـــت اإلفـــادة بـــأن الحادثـــة قـــد 
وقعت بمدرســـة مدينة عيسى االبتدائية 
اإلعدادية مع ذكر اسم أحد المعلمين على 
أنه هو من قام باالعتداء على ابنها مسببًا 
له الكدمات التي تم إظهارها في الفيديو.
وعلى إثر ذلك، باشـــرت اإلدارة المختصة 
عمليـــات التحقيـــق مـــن خالل اســـتدعاء 
المعلم الذي تم اتهامه بضرب ابن السيدة 
صاحبة الحســـاب على موقع االنستغرام، 
كما تم إرســـال فريق مختـــص من اإلدارة 
التعليميـــة إلـــى المدرســـة؛ للوقـــوف على 
مالبســـات الحادثـــة، حيـــث تم االســـتماع 
إلـــى أقـــوال الطالبيـــن اللذيـــن ظهـــرا فـــي 
الفيديـــو المنشـــور، وكذلك أخذ شـــهادات 
عـــدد مـــن الطلبـــة والمعلميـــن حـــول ذات 

الحادثة.
أجرتهـــا  التـــي  التحقيقـــات  وفـــي ضـــوء 

التربيـــة  بـــوزارة  المختصـــة  اإلدارة 
والتعليـــم، تبيـــن للوزارة بـــأن المعلم الذي 
اتهـــم بضرب الطالب ابن الســـيدة صاحبة 
لـــم  االنســـتغرام  موقـــع  علـــى  الحســـاب 
يثبـــت بحقه قيامه بأي عنـــف بدني تجاه 
الطالـــب، ولـــم يقـــم بمـــد يـــده عليـــه بـــأي 
طريقـــة كانت، بل على العكـــس، فقد بين 
التحقيـــق أن الطالـــب المشـــار إليه هو من 
قام باإلســـاءة إلى المعلم والتطاول عليه 
ومحاولة اســـتفزازه، كما تبين من ســـجل 
الطالـــب الموثـــق لـــدى المدرســـة بأنـــه ذو 
ســـلوك عدائي تجاه الزمالء في المدرسة 
األدب  إســـاءة  تكـــرار  بحقـــه  ثبـــت  كمـــا 
مـــع أعضـــاء الهيئـــة التعليميـــة واإلدارية 
واســـتمرار التأخـــر المســـتمر عـــن دخـــول 
الحصـــص الدراســـية، فضـــالً عن رســـوبه 
فـــي تطبيقـــات التعلـــم عن بعد فـــي العام 
الدراســـي الماضـــي، حيـــث يقـــوم حاليـــًا 

بإعادة السنة الدراسية.
كمـــا بينـــت تحقيقـــات الـــوزارة أن حادثة 
الطالب الثاني الذي قامت السيدة صاحبة 
بتصويـــره  االنســـتغرام  علـــى  الحســـاب 
وإظهـــاره مـــع ابنهـــا علـــى أنه قـــد حدثت 
بـــه كدمات نتيجة تعرضـــه إلى ضرب من 
قبـــل أحـــد المعلميـــن عاريـــة عـــن الصحة 
تمامـــًا، حيث أفاد الطالب فـــي أقواله بأن 
هذه العالمات في جســـده قديمة وليست 
نتيجة ضرب وال عالقة للمعلمين بها، كما 
أكدت ذلك ولية أمر الطالب نفسه التي تم 
طلبها إلـــى وزارة التربية والتعليم وأدلت 
بأقوالهـــا، حيـــث أكدت أن هـــذه العالمات 
موجودة في جســـد ابنها منذ مدة طويلة 
قبل العـــودة إلى المدارس، كما عبرت في 
أقوالها عن استيائها مما قامت به السيدة 
صاحبة الحســـاب على االنستغرام، حيث 
تـــم اســـتدراج ابنهـــا إلـــى مســـكن صاحبة 

وقامـــت  االنســـتغرام،  علـــى  الحســـاب 
بتصويـــره دون علـــم ولية أمره، ثم ادعت 
أن العالمـــات التـــي بجســـده هـــي نتيجـــة 
ضـــرب تعرض له من قبل أحـــد المعلمين، 
وهـــذا ما نفاه الطالب نفســـه ووالدته. كما 
أكـــدت وليـــة األمر بأنهـــا لم تقـــم بتكليف 
صاحبة حســـاب االنستغرام بتصوير ابنها 

وأنها غير راضية عما فعلته.
التربيـــة  لـــوزارة  ثبـــت  مـــا  ضـــوء  وفـــي 
أي  قيـــام  صحـــة  عـــدم  مـــن  والتعليـــم 
مـــن المعلميـــن بمدرســـة مدينـــة عيســـى 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن بضـــرب أي 
مـــن الطالبيـــن اللذيـــن ظهرا فـــي الفيديو 
حســـاب  صاحبـــة  قبـــل  مـــن  المنشـــور 
اإلنســـتغرام، وذلـــك بشـــهادة الشـــهود من 
المعلمين والطلبة وأقـــوال الطالب الثاني 
ووليـــة أمـــره، بل إن ما ثبـــت هو قيام ابن 
صاحبـــة الحســـاب بالتطاول علـــى المعلم 

الـــذي تـــم اتهامه بما ال صحـــة فيه، وعلى 
خلفيـــة قيام وليـــة األمر صاحبة حســـاب 
اإلنستغرام بتصوير ونشر فيديو يتضمن 
معلومـــات غيـــر صحيحـــة وإســـاءة بحق 

منتسبي المدرسة، فقد تقرر:
أوالً: حفـــظ الموضوع فيمـــا يتصل باتهام 
المعلميـــن، حيث لـــم يثبت بحقهـــم ما تم 

اتهامهم به.
ثانيًا: مجـــازاة الطالب الـــذي تطاول على 
أحـــد المعلميـــن بعزله عـــن أقرانـــه الطلبة 
مـــدة ١٠ أيـــام دراســـية مع تكليفـــه بمهام 

تربوية وانضباطية داخل المدرسة.
ثالثـــًا: إحالـــة الفيديـــو المنشـــور مـــن قبل 
االنســـتغرام  حســـاب  صاحبـــة  الســـيدة 
الجرائـــم  لمكافحـــة  العامـــة  اإلدارة  إلـــى 
اإللكترونية؛ التخاذ ما يلزم من إجراءات 

قانونية تجاه هذا الموضوع.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عزل ابن الشاكية على االنستغرام 10 أيام دراسية عن أقرانه
إحالة الفيديو المنشور إلى “مكافحة الجرائم” بعد “تبلي” األم على المدرسين ... “التربية”:

آل خليفة وآل سعود.. الزيارات المتبادلة

بقلم: د. منصور محمد سرحان

تؤكد الكثير من الوثائق والمصادر المتوفرة 
عمق العالقات الراســـخة بين آل خليفة وآل 
ســـعود، والتـــي ميزتهـــا الزيـــارات المتبادلـــة 
الملـــوك واألمـــراء وشـــيوخ الدولتيـــن  بيـــن 
الشقيقتين والتي استمرت والزالت مستمرة 
على مدى عشرات العقود، وستبقى مستمرة 
نتيجـــة لخصوصيتهـــا التي تتمثـــل في صلة 
القربـــى بين األســـرتين الكريمتين بانتمائهما 
إلـــى قبيلـــة واحدة هـــي قبيلة )عنـــزة(، وهو 
ترابط زاد قوة ومتانة بشـــكل كبير في عهد 
صاحـــب العظمة الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفـــة وجاللة الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود 
لدرجـــة أصبحـــت مملكة البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية وطن واحد.
الملـــك  الجاللـــة  عـــن صاحـــب  عـــرف  وقـــد 
عبدالعزيز آل ســـعود حبه الخـــاص للبحرين 
وشـــعبها فاعتبـــر المواطن البحرينـــي بمثابة 
مجلـــة  نشـــرت  فقـــد  الســـعودي.  المواطـــن 
)صـــوت البحرين( فـــي عددهـــا الخامس من 
الســـنة الثانيـــة، الصـــادر في جمـــادى األولى 
سنة 1371هـ المرســـوم الملكي الذي أصدره 
جاللـــة الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود والـــذي 
اعتبر فيه المواطن البحريني بمثابة مواطن 
ســـعودي في جميع المعامـــالت. وجاء الخبر 
الـــذي نشـــرته مجلة )صـــوت البحريـــن( وفق 
النـــص األتي: “أصدر حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود مرســـوًما ملكًيا 
يقضي بأن يعامل كل وافد من رعايا حكومة 
البحريـــن إلـــى المملكـــة بنفس مـــا يعامل به 
الســـعودي من امتالك وأخـــذ مقاوالت وغير 

ذلك مما يتمتع به كل سعودي”.
وحـــري بالذكـــر أن الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن 
الملـــوك واألمراء والشـــيوخ مـــن كال البلدين 
عمـــق  فـــي  بجذورهـــا  تضـــرب  الشـــقيقين 
التاريـــخ. فقد تم توثيق بداية تلك الزيارات 
بالزيـــارة التـــي قـــام بهـــا األميـــر ســـعود بـــن 
فيصـــل بـــن تركـــي إلـــى البحريـــن في شـــهر 

فبرايـــر 1871م الموافق ذي القعدة 1287هـ. 
وشـــهدت هـــذه الزيـــارة قيـــام األمير ســـعود 
بـــن فيصـــل بن تركي إهداء الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفـــة حاكم البحرين الســـيف 
المعـــروف بالســـيف )األجـــرب( تقديـــًرا منـــه 
لمقـــام الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة. 
ومثلـــت تلك الهدية المكانة التي يحظى بها 
صاحـــب العظمة الشـــيخ عيســـى بن علي آل 

خليفة لدى األسرة السعودية.
كانت تلك الزيارة فاتحة خير لتبادل العديد 
من الزيارات بين األســـرتين الكريمتين. فقد 
شـــهد عـــام 1876م قيام اإلمـــام عبدالرحمن 
بـــن فيصل آل ســـعود والد الملـــك عبدالعزيز 
آل ســـعود بزيارة البحريـــن التي وصلها لياًل، 
فاتجه مباشرة إلى مدينة المحرق التي هي 
سكن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفة.
آل  فيصـــل  بـــن  عبدالرحمـــن  اإلمـــام  وقـــام 
ســـعود بزيارته الثانية إلى البحرين في عام 
1890م، واصطحـــب فـــي هـــذه الزيـــارة أبنه 
الملـــك عبدالعزيز، فأكرم الشـــيخ عيســـى بن 

علي آل خليفة وفادتهم.
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  العالقـــات  ازدادت 
والمملكة العربية الســـعودية متانة ورسوًخا 
عندمـــا تولـــى الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود 
الزيـــارات  تبـــادل  وتـــم  الحكـــم،  مقاليـــد 
بيـــن العاهليـــن، وبصـــورة خاصـــة فـــي عقـــد 
ثالثينيـــات القرن العشـــرين. ففي 27 فبراير 
الملـــك  زيـــارة  البحريـــن  شـــهدت  1930م 
عبدالعزيـــز آل ســـعود. وجاءت هـــذه الزيارة 
بعـــد حضور جاللتـــه اجتماع جمعـــه والملك 
فيصـــل األول ملـــك العـــراق مـــن أجـــل دعم 
العالقات الودية بين البلدين الجارين، حيث 
عقـــد االجتمـــاع علـــى ظهـــر ســـفينة تســـمى 
)لوبيـــن( كانـــت راســـية فـــي ميـــاه الخليـــج 

العربي.
وبعد انتهاء االجتمـــاع قام الملك عبدالعزيز 

إلـــى البحريـــن مباشـــرة،  آل ســـعود بزيـــارة 
بالعواطـــف  مفعمـــة  الزيـــارة  تلـــك  وكانـــت 
فقـــد  حـــاًرا.  اســـتقبااًل  واســـتقبل  الجياشـــة 
وصـــف الســـيد )برايـــور( المعتمـــد البريطاني 
في البحرين االســـتقبال الرائع الذي استقبل 
به الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود في البحرين 
مـــن قبـــل خمســـة آالف شـــخص مـــن أهـــل 
البحرين. وكان يرى )برايور( ذلك االستقبال 
الرائع أكثر من رسمي كما هي العادة عندهم 
في الغرب، لدرجة أن حرس الشرف شاركوا 
فـــي االســـتقبال، ودخـــل الملك في الســـيارة 
المخصصـــة لـــه بصعوبـــة لكثـــرة الجماهيـــر 

المستقبلة.
عبـــرت الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن آل خليفـــة 
وآل سعود عن متانة العالقات الحميمة بين 
األسرتين الكريمتين، وحرص الجانبان على 
االســـتفادة من المناســـبات لتبادل الزيارات. 
ففـــي عـــام 1937م وصـــل صاحـــب العظمـــة 
الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حاكم 
البـــالد إلـــى الظهـــران فـــي موكـــب كبير ضم 
بعـــض أفـــراد أســـرته للســـالم علـــى صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـعود بـــن عبدالعزيز 
ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة 

قيام سموه بزيارة المنطقة الشرقة.
ورد ســـمو األمير ســـعود بـــن عبدالعزيز على 
تلـــك الزيـــارة بقيامـــه بزيـــارة البحريـــن فـــي 
15 ديســـمبر مـــن نفس عـــام 1937م لحضور 
احتفـــاالت البحريـــن بعيـــد جلـــوس صاحب 
العظمـــة الشـــيخ حمد بن عيســـى آل خليفة. 
وغـــادر ســـمو األميـــر ســـعود بـــن عبدالعزيـــز 

البحرين في 19 ديسمبر 1937م. 
مـــن بيـــن الزيـــارات المهمـــة التـــي قـــام بهـــا 
صاحـــب الجاللة الملك عبدالعزيز آل ســـعود 
إلى مملكة البحريـــن، تلك الزيارة التي تمت 
فـــي 2 مايـــو مـــن عـــام 1939م وكان يرافـــق 
الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود األميـــر ســـعود 
واألمير فيصل وأفراد من األسرة السعودية. 

وكان في استقبالهم صاحب العظمة الشيخ 
حمـــد بن عيســـى بن علـــي آل خليفـــة حاكم 
البحرين وكبار أفراد أســـرته. ودامت زيارته 
خمسة أيام حيث غادر البالد في السابع من 

مايو 1939م.
قـــدم الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود دعوة إلى 
صاحـــب العظمـــة الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى 
لزيـــارة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فلبـــى 
الدعـــوة وقام في نفس عـــام 1939م بزيارة 
إلـــى مكـــة ألداء  إلـــى المملكـــة كمـــا توجـــه 

فريضة الحج. 
كثـــرة الزيـــارات المتبادلـــة فـــي عهد صاحب 
الســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة 
أمير دولة البحرين، والتي منها قيام ســـموه 
بزيـــارة المملكـــة العربية الســـعودية في عام 
1965م وااللتقـــاء بجاللـــة الملـــك فيصل بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود. كما قـــام جاللة الملك 
خالـــد بـــن عبدالعزيـــز بزيـــارة رســـمية إلـــى 

البحرين في شهر مارس 1976م.
يعـــد اليوم الحادي عشـــر من نوفمبر 1982م 
يوًمـــا مهًمـــا فـــي تاريـــخ البحريـــن والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، ففيـــه أزيحت الســـتارة 
عن اللوحة التذكارية لمشـــروع جســـر الملك 
فهـــد فـــي احتفـــال حضـــره خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
وصاحب الســـمو الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
آل خليفـــة أمير دولة البحرين. وبعد اكتمال 
تشييد الجســـر تم افتتاحه في عام 1986م 
بحضـــور خـــادم الحرمين الشـــريفين وســـمو 

األمير.
المملكتيـــن  قـــادة  بيـــن  الزيـــارات  اســـتمرت 
الشـــقيقتين بزخـــم كبيـــر فـــي عهـــد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
ملـــك مملكـــة البحريـــن المعظـــم. ففـــي عـــام 
بـــن  عبـــدهللا  الملـــك  البحريـــن  زار  2010م 
الحرميـــن  خـــادم  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز 
الشـــريفين، وقـــدم جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيســـى آل خليفـــة الســـيف )األجـــرب( إلـــى 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبدهللا بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، وهو السيف الذي قام 
بإهدائـــه األميـــر ســـعود بن فيصـــل بن تركي 
إلى صاحب العظمة الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة حاكم البحرين أثناء زيارة األمير 
سعود بن فيصل بن تركي البحرين في شهر 
فبراير من عـــام 1871م والذي تم االحتفاظ 

به حتى عام 2010م زهاء 139 سنة.
خاطـــب جاللة الملـــك المعظـــم ضيفه خادم 
الحرميـــن الشـــريفين أثنـــاء تقديمه الســـيف 
مـــن  رمـــًزا  الســـيف  هـــذا  “لقـــد ظـــل  قائـــاًل: 
الواحـــد  واألصـــل  الواحـــدة  العائلـــة  رمـــوز 
والموقـــف الواحـــد علـــى مـــر الســـنين، ولقد 
ارتأينـــا بهـــذه المناســـبة المباركـــة أن يكـــون 
مكانـــه بين أيديكـــم الكريمة تـــذكاًرا لما بناه 
األولـــون، وأمانـــة خالصة لألخـــوة الحقيقية 
والتاريخيـــة بيننـــا وللتكاتـــف والتالحم بين 
الشعبين السعودي والبحريني، وهي حقيقة 
المؤســـس جاللـــة  للقائـــد  التاريـــخ  يذكرهـــا 
الملـــك عبدالعزيـــز بن عبدالرحمن آل ســـعود 
في هذا القصر العامر، حين قال ألخيه الجد 
صاحب العظمة الشـــيخ حمد بن عيســـى آل 
خليفة رحمهما هللا : إن القلوب مجتمعة إلى 

يوم الدين”.
رد خـــادم الحرميـــن الشـــريفين بقولـــه: “إن 
ســـيف اإلمـــام تركـــي الـــذي تقدمونـــه اليوم 
ألخيكـــم بمـــا يحملـــه مـــن رمزيـــة تاريخيـــة 
بالنســـبة لنـــا ولكم، تعبر عن مـــكارم االخالق 
والقيـــم التـــي حفظتـــه، وصانتـــه، وأكرمته، 
عندما حل في وطنه اآلخر البحرين. فشكًرا 

لكم وألهلنا شعب البحرين الشقيق”.
من بين الزيارات المهمة التي شهدتها مملكة 
البحريـــن زيـــارة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود إلى 
2016م حيـــث  عـــام  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
التقـــى بحضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفة، وقوبلـــت تلك الزيارة 
بالحفاوة والترحيب، فهي تعبر بشـــكل جلي 
عما يجمع المملكتين والشـــعبين الشـــقيقين 

من أواصر األخوة والمحبة.
وبعـــد مضـــي أقـــل مـــن عاميـــن علـــى زيارة 
خـــادم الحرمين الشـــريفين لمملكة البحرين، 
قام صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ولي عهد 
نائـــب رئيـــس  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
مجلس الـــوزراء وزير الدفـــاع بزيارة مملكة 
البحرين في نوفمبر من عام 2018م والتقى 
بحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، حيث تؤكـــد تلك الزيارة 
المستوى المتميز الذي وصلت اليه العالقات 

بين البلدين الشقيقين.
ومما يؤكد عمق العالقات بين آل خليفة وآل 
ســـعود مبادرة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلطان بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
بتوجيهـــه إصـــدار مجلد فخم مصـــور يوثق 
ســـيرة حياة األمير الراحل. وجاء في بداية 
التصديـــر الـــذي كتبه الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة تحـــت عنـــوان )صـــور القيـــم في 
صور الواقع(: “لقد جاءت مبادرة جميلة من 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير األخ ســـلطان 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز -رئيس مؤسســـة 
التراث الخيرية بالمملكة العربية السعودية- 
بقيـــام هذه المؤسســـة الفتيـــة بإصدار مجلد 
مصـــور عـــن والـــد الجميـــع، صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة، أميرنا 
الراحل طيب هللا ثراه، وذلك بعد إصداراتها 
الالفتة والممتازة عن الملك الموحد المصلح 
عبدالعزيز آل سعود، طيب هللا ثراه، وأبنائه 
الملـــوك الغـــر المياميـــن مـــن بعـــده -رحمهـــم 
هللا- الذيـــن دخلـــوا التاريـــخ، وأصبحوا في 
ذمة هللا. فصـــار من الواجب توثيق حياتهم 
الجديـــدة  لألجيـــال  وإنجازاتهـــم  وســـيرهم 

ولسائر الباحثين والمؤرخين”.



نائب رئيس الوزراء العماني يستقبل زينل ورؤساء برلمانات الخليج
نيابـــًة عـــن حضرة صاحـــب الجاللة الســـلطان 
هيثم بن طارق المعظم، اســـتقبل نائب رئيس 
الـــوزراء صاحـــب  لشـــؤون مجلـــس  الـــوزراء 
الســـمو فهد بن محمود آل سعيد، فوزية زينل 
ضمن وفد رؤســـاء مجالس الشـــورى والنواب 
والوطني واألمة، بدَول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة المشـــاركين فـــي االجتمـــاع 

السادس عشر للمجالس التشريعية الخليجية 
الذي تستضيفه سلطنة ُعمان حالًيا.

ه تجربة الشورى الُعمانية التي  استعرض سموُّ
ترتكز على إرٍث حضاري وتستجيب لمتطلبات 
العصر، مشـــيًدا بما يقـــوم به مجلس ُعمان من 
دور بّنـــاء بالتعـــاون مع مؤسســـات الدولة في 
دعم مســـيرة التنمية الشـــاملة بالبـــالد، مؤكًدا 

ســـموه أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس 
التشـــريعية الخليجيـــة فـــي توطيـــد التعـــاون 
وتعزيـــز الروابـــط بيـــن شـــعوب دول مجلـــس 

التعاون تحقيًقا لألهداف المنشودة.
وتنـــاول الحديـــث خـــالل المقابلة اســـتعراض 
الخليجيـــة  التشـــريعية  المجالـــس  مســـيرة 
وتجربـــة كل دولـــة فـــي بناء مؤسســـاتها التي 

تحقـــق أفضـــل مردود لمســـار العمـــل الوطني، 
كمـــا تم اســـتعراض التطورات والمســـتجدات 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
مـــن جانبهم أعرب رؤســـاء مجالس الشـــورى 
والنـــواب والوطنـــي واألمـــة بـــدول مجلـــس 
ُعمـــان  لســـلطنة  شـــكرهم  عـــن  التعـــاون 
الســـتضافة االجتماع والتحضير الجيد الذي 

ســـاهم في التوصـــل إلى العديد مـــن النتائج 
اإليجابيـــة، كما أشـــادوا بدعم ســـلطنة ُعمان 
المســـتمر والدائم لمسيرة التعاون الخليجي، 
مشـــيدين بالتجربـــة الُعمانيـــة في بنـــاء دولة 
المؤسســـات وســـيادة القانون وتعزيـــز ركائز 
البنـــاء الداخلـــي الـــذي يوفر الحيـــاة الكريمة 

لكافة المواطنين.

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
بنـــت عبدهللا زينـــل أن التعاون الخليجي 
الموحد، يمثل خيارا اســـتراتيجيا لمملكة 
المعظـــم   البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
تتصـــل  راســـخة  وعقيـــدة  خليفـــة،  آل 
علـــى نحـــو وثيـــق بالهوية الوطنيـــة التي 
تمتـــد وشـــائجها باألشـــقاء الخليجييـــن، 
وتتعمـــُق التحامـــا وانتماء بكيـــاٍن أخوٍي 
تتأكـــد ضرورتُه اليوم أكثـــر من أي وقٍت 
مضى، في ظل تحديات تمر بها المنطقة 
والعالـــم، وتـــزداد تعقيداتهـــا بعـــد جائحة 
كورونا، وبروز النزاعات، وظهور أشـــكال 
علـــى  مشـــددة  المخاطـــر،  مـــن  جديـــدة 
ضـــرورة إحـــداث مقاربـــٍة لهـــا علـــى نحو 

عملٍي.
جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركة وفد الشـــعبة 
البرلمانية برئاســـة رئيسة مجلس النواب 
فـــي أعمـــال االجتمـــاع الدوري الســـادس 
عشـــر لرؤساء مجالس الشـــورى والنواب 
والوطنـــي واألمـــة فـــي عاصمـــة ســـلطنة 

عمان الشقيقة “مسقط” .

وأكدت - خالل الورقة التي قدمتها - بأن 
لقـــاء البرلمانـــات الخليجية يحمـــُل داللة 
واضحـــة، وينم عـــن اإلرادة الصادقة في 
مواصلـــة العمـــل إلنفـــاذ العزم المشـــترك، 
واالنفتـــاح علـــى خطـــى يفرضهـــا الواقـــع 
الخليجيـــة  المشـــاريع  لدعـــم  الراهـــن، 
ـــن الوصـــول إلـــى  الموحـــدة، والتـــي تؤمِّ
المجـــاالت  فـــي  مطـــرد  خليجـــي  تقـــدم 
السياســـية واالقتصادية، ورفع مســـتوى 
الرئيســـية،  القضايـــا  تجـــاه  الشـــراكة 
المتصلـــة باألمـــن واالســـتقرار، والتنميـــة 
المستدامة، ومناهضة اإلرهاب والتطرف 
والتعصب، وإشـــاعة التســـامح والســـالم، 
وتســـخير الجهود واإلمكانيـــات من أجل 
الخليجيـــة،  الشـــعوب  تطلعـــات  تلبيـــة 
وصناعـــة مســـتقبل أفضـــل لهـــا. وقدمت 
عـــددا مـــن المبـــادرات والتصـــورات فـــي 
إطـــار التشـــاور بيـــن رؤســـاء البرلمانـــات 
الخليجيـــة، داعيـــة لوضعهـــا علـــى طاولة 
الحـــوار البنـــاء للخـــروج برؤيـــة تكاملية 
تخدم العمل المشـــترك. ونوهـــت معاليها 
- ضمـــن التصـــورات التـــي قدمتهـــا - إلى 

أهميـــة مواءمـــة اآلليـــات المعمـــول بهـــا، 
بالمســـتجدات والمتغيـــرات والتحديـــات 
المتصلـــة بكل مرحلـــة زمنيـــة وظروفها، 
مشـــيرة إلى أن ذلك يتطلب معه التفكير 
فـــي إيجـــاد صيغـــِة عمـــٍل أكثـــر فاعليـــة 
المشـــترك،  الخليجـــي  البرلمانـــي  للـــدور 
مســـتوى  علـــى  ســـواء  وعمـــالً،  تنظيمـــا 
العمـــل  أو  التعـــاون،  مجلـــس  منظومـــة 
بـــروح الفريـــق الواحد في بنـــاء عالقات 
قوية ومؤثرة مع البرلمانات واالتحادات 
األثـــر  مـــع  خاصـــة  الدوليـــة،  البرلمانيـــة 
البالـــغ لـــدور الدبلوماســـية البرلمانية في 
الوقـــت الحالي. وأضافـــت “ أرى ضرورة 
وضع أنفســـنا فـــي إطار الســـعي لتحقيق 
التكامل في التطبيـــق الفّعال للمخرجات 
والتوصيات المنبثقة من القمم الخليجية 
دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة  ألصحـــاب 
مجلس التعاون، واالســـتفادة من أدواتنا 
الدستورية والدبلوماسية، وبالتعاون مع 
األمانة العامة لمجلس التعاون في إيجاد 
الموضوعـــات  رؤيـــة استرشـــادية حـــول 
والتأثيـــر  العمـــل  دائـــرة  فـــي  تقـــع  التـــي 

البرلماني”.

ودعـــت إلى وجـــوب العمل معـــا لمواجهة 
ومعالجة التحديات واألزمات التي تطفو 
على السطح اليوم، وتشهد تفاقمًا سريعًا، 
وتلقـــي بظاللها على االســـتقرار الشـــامل 
على المدى القريب والبعيد، كأزمة التغير 
المناخـــي، وملف األمـــن الغذائي والمائي، 
والمهـــددات المحيطة بالموارد الطبيعية، 
واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة  والضغـــوط 
تبـــادل  عبـــر  األمنيـــة،  والتحديـــات 
الخبـــرات، وتشـــارك الـــرؤى والتوجهـــات 

إزاء التطلعـــات التنمويـــة، والدفع باتجاه 
الخليجيـــة  للمشـــاريع  الفّعـــال  التنفيـــذ 

المشتركة في هذا اإلطار.
وأكـــدت ضرورة الحـــرص على إبراز روح 
المشـــترك،  الخليجـــي  البرلمانـــي  العمـــل 
مختلـــف  حـــول  المواقـــف،  وتوحيـــد 
القضايا والملفـــات ذات االهتمام الواحد، 
مشـــيرة إلى أن لغَة العمل الجامعة يكون 
صوتهـــا أرفـــع، وصداها أوســـع، وتأثيرها 
أعمـــق، وبذلـــك يكـــون الـــدور البرلمانـــي 

الخليجـــي المشـــترك في حـــدود التعاون 
الدولـــي متعـــدد األطـــراف مـــع المنظمات 
واالتحـــادات البرلمانيـــة، أكثـــر وقعـــًا في 

الحضور والتأثير.
وأوضحت رئيســـة مجلـــس النواب خالل 
كلمتهـــا بـــأن المشـــتركات التـــي تجمعنـــا 
تمثُل الشـــاهد األوضح لمنظومة التعاون 
تشـــريعية  كســـلطة  ونحـــن  الخليجـــي، 
لمملكـــة البحريـــن، نســـتنيُر بـــرؤى جاللة 
الملـــك المعظـــم رعـــاه هللا، فـــي االنحيـــاز 
علـــى  القائمـــة  الخليجيـــة  للتوافقـــات 
االرتقـــاء بمقومات الوحـــدة االقتصادية، 
المشـــتركة،  التنمويـــة  البرامـــج  وتعزيـــز 
والجهـــود الدفاعيـــة واألمنيـــة الموحدة، 
وتنســـيق المواقف لتعزيـــز تضامن وأمن 
واســـتقرار دول المجلـــس ووحدة صفها، 
ورفض كافة أشكال التدخل في شؤونها 
الداخلية، وترســـيخ دورهـــا اإلقليمي في 
التعـــاون مـــع المجتمـــع الدولـــي، لمعالجة 
القضيـــة  الســـيما  القضايـــا،  مختلـــف 
معالجتهـــا  تشـــكل  التـــي  الفلســـطينية، 
بتســـوية عادلة ودائمـــة، النقطـــة الفارقة 

في تحقيق األمن واالستقرار للمنطقة.

القضيبية - مجلس النواب

للتفكير في صيغة عمل أكثر فاعلية للدور البرلماني الخليجي المشترك
زينل مشاركة في قمة رؤساء برلمانات الخليج في مسقط:

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

 أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية بمجلس الشورى دالل الزايد 
أهميـــة أن يكـــون اختيار المرشـــح حًرا 
مصلحـــة  تكـــون  وأن  تأثيـــر،  أي  دون 
الوطـــن والمواطن هـــي المعيـــار األول، 
الـــذي  العالـــي  الوعـــي  إلـــى  منوهـــًة 
يتمتـــع بـــه الناخبون بعـــد مضي خمس 
خاللهـــا  اكتســـب  انتخابيـــة،  دورات 
والثقافـــة  التامـــة  المعرفـــة  المواطـــن 
الثقـــة  مؤكـــدة  السياســـي،  بالعمـــل 
مـــن  المواطنيـــن  باختيـــارات  التامـــة 
منطلـــق إيمانهـــم بأهمية دعم المســـيرة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الديمقراطيـــة 
والمشروع التنموي الشامل لملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
أولـــى  انطـــالق  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء 
بنـــدوة  “شـــارك”  برنامـــج  فعاليـــات 

جماهيرية بعنوان “ممارسة االنتخاب.. 
وانعكاســـاته وأثـــره”، الثالثـــاء الماضي 
)20 سبتمبر( الجاري، والذي يأتي ضمن 
المرحلـــة العامـــة من البرنامـــج الوطني 
)دّرب  والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  بتنظيـــم   ،)2
السياســـية، والذي يســـتهدف من خالله 

جميع أفراد المجتمع.
وفـــي بداية الندوة أكـــدت الزايد أهمية 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي  المشـــاركة 
والبلديـــة؛ بوصفها حقا وواجبا على كل 
مواطن، موضحة القوانين والتشريعات 
المنظمـــة للعملية االنتخابيـــة والمنبثقة 
عـــن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي ودســـتور 
مملكة البحرين، والمحاطة بالعديد من 
الضمانـــات القانونية وبإشـــراف قضائي 
تـــام ومراقبـــة مـــن مؤسســـات المجتمع 

المدني ومختلف وسائل اإلعالم.

يجب اختيار األفضل ليكون ممثال عن الشعب... الزايد:

المشاركة في االنتخابات واجب وطني

المنطقة الدبلوماسية - االدارة التنفيذية لالنتخابات

التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  صـــرح 
والـــرأي القانونـــي المديـــر التنفيذي 
والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
المستشـــار نواف عبـــدهللا حمزة، أن 
العدد الكلـــي للذين قامـــوا بمراجعة 
إلـــى  وصـــل  الناخبيـــن  جـــداول 
265,138 ألًفـــا، حيـــث انتهـــت فترة 
عـــرض الجـــداول وتقديـــم طلبـــات 
أمـــس  االعتـــراض،  أو  التصحيـــح 
األربعـــاء الموافـــق 21 ســـبتمبر فـــي 

تمام الساعة 9 مساًء.
مـــن  الكبيـــر  العـــدد  هـــذا  أن  وأكـــد 

المراجعات وتلقي طلبات التصحيح 
أو االعتـــراض تـــم وفـــق إجـــراءات 
ميســـرة وسلســـة، ســـواء عن طريق 

الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع 
اللجـــان  بمراجعـــة  أو  لالنتخابـــات 

االشرافية األربع في المحافظات.
االقبـــال  حمـــزة  المستشـــار  وثمـــن 
الواســـع مـــن قبـــل المواطنيـــن على 
مراجعة جداول الناخبين للتأكد من 
بياناتهـــم المدرجـــة فيهـــا، باعتبارها 
أولى المراحل األساســـية في مســـار 
العمليـــة االنتخابيـــة، وهو ما جســـد 
الناخـــب  بـــدور  الوطنـــي  الوعـــي 
كشـــوفات  إعـــداد  فـــي  األساســـي 

الناخبين والرقابة عليها.

انتهاء المدة القانونية لعرض الجداول وتقديم طلبات التصحيح أو االعتراض

أكثر من ربع مليون مراجع لجداول الناخبين خالل أسبوع

نواف حمزة
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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

في اليوم األخير من عمل إشـــرافية 
بمدرســـة  الشـــمالية  المحافظـــة 
يثـــرب اإلعداديـــة للبنـــات، رصـــدت 
“البـــاد” حضـــوًرا هادًئا للمترشـــحين 

والناخبين على حد سواء.
وقـــال المترشـــح النيابـــي المحتمـــل 
خالـــد القعود إن نزولـــه للمرة الثانية 
علـــى التوالـــي جـــاء بناء علـــى رغبة 
أهالـــي المنطقـــة، وتأكيد الممارســـة 
خدمـــة  فـــي  والبنـــاءة  المؤثـــرة 
الفعالـــة،  بالمشـــاركة  المواطنيـــن 
وتفعيل دور المجلس التشريعي بما 
يلبي تطلعـــات المواطنين، خصوًصا 
التـــي  الصعبـــة  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 

تتطلب تكاتف الجميع.
وأشار القعود في تصريحه لـ “الباد” 
ســـيغلب  المقبلـــة  المرحلـــة  أن  إلـــى 
التـــي  الصعبـــة،  التحديـــات  عليهـــا 
تتطلـــب أن يكـــون هنالـــك كفـــاءات 
تحلـــل  أن  تســـتطيع  المجلـــس  فـــي 
الميزانيـــة الحكومية، وبرنامج عمل 
البحريـــن  لتفعيـــل رؤيـــة  الحكومـــة 

.”2030
المترشـــحة  أوضحـــت  بدورهـــا، 
النيابية المحتملة عن الدائرة الثانية 
روى  الشـــمالية  بالمحافظـــة  عشـــرة 
العلوي أن ترشـــحها جـــاء إيمانا منها 
بأهميـــة وجـــود الضميـــر فـــي خدمة 
الوطن، في ظل الظروف المعيشـــية 
الصعبة التي يعيشها المواطن اليوم 
ودعم المسيرة التنموية االقتصادية 

واالجتماعية.
المحتمـــل  البلـــدي  المترشـــح  وقـــال 
عـــن ثالثة الشـــمالية بال إســـماعيل 
بـــال إنـــه يعمل ومنـــذ العـــام 2008 
مخلصـــا حكوميـــا، مضيفـــا “كان لـــي 
الفرصة بأن التقي المواطنين خال 
هـــذه الســـنوات، وأتعـــرف عـــن قرب 
على مشـــكاتهم وأولوياتهم، وعليه 
أهالـــي  أخـــدم  أن  أمنياتـــي  فجـــل 
دائرتي بالخدمات البلدية التي تلبي 

طموحهم وتطلعاتهم”.

حضــــور هــــادئ للمترشحيــــن والناخبيــــن
إشرافية الشمالية في يومها األخير

local@albiladpress.com11 الخميس 22 سبتمبر 2022 - 26 صفر 1444 - العدد 5091

المحافظة
الشماليـــة

ذكرت رئيســـة اللجنة اإلشرافية 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي 
القاضي فاطمة حبيل أن اللجنة 
اســـتقبلت 461 طلبـــا منذ بداية 
فتـــح اللجـــان، مشـــيرة إلـــى أن 
اللجنـــة قبلـــت 245 طلبـــا وتـــم 
رفـــض 62 ، بينمـــا اليـــزال تحت 

قيد الدراسة 154 طلبا.
وقالـــت حبيـــل أن عـــدد طلبـــات 
الموقـــع اإللكترونـــي بلغت 292 
بينمـــا بلـــغ عـــدد الحضـــور أمـــام 
اللجنـــة  169، أما بشـــأن طلبات 
 60 بلغـــت  فقـــد  األخيـــر  اليـــوم 
طلبـــا، المقبـــول منهـــا 27 طلبـــا 
وقيد االنتظار 33 طلبا وتشـــكل 
طلبـــات الموقـــع اإللكتروني 39 
طلبا بينما كانت طلبات الحضور 

21 طلبا.
مـــن جهة أخـــرى قال المترشـــح 
النيابي عن أولى الجنوبية خالد 

ملفـــات  ســـيفتح  أنـــه  هجـــرس 
مغلقـــة وايجـــاد حلول مناســـبة 
لهـــا، وعلى رأســـها ملـــف البطالة 
وارتفـــاع األســـعار وأخيـــرا ملف 
التقاعـــد إذا نجح فـــي الوصول 

لقبة برلمان 2022.
وأوضح هجرس خال تواجده 
في إشـــرافية الجنوبية بمدرسة 
المستقبل االبتدائية للبنات، أنه 
سيعمل على تحقيق نقلة نوعية 
فـــي المجلس المقبل، منوها إلى 
الطيبـــة  االنتخابيـــة  حظوظـــه 
وتشـــجيع اهالي الدائـــرة وافراد 

العائلة.
إلى ذلك أكد عضو مجلس بلدي 
الجنوبيـــة طـــال بشـــير عتيـــق 
مجلـــس  رئيـــس  ســـيكون  أنـــه 
بلـــدي للجنوبية المقبل، مشـــيرا 
إلـــى إنجازاتـــه ومقترحاته التي 
وصلت إلى الموســـوعة العالمية 

“غينيـــس” بحـــد تعبيـــره والتـــي 
تصل إلى عشرات المقترحات.

عـــدد  عـــن  عتيـــق  وكشـــف 
رفضتهـــا  التـــي  المقترحـــات 
الحكومة من مجموع مقترحاته 
والتـــي تبلـــغ نحـــو مـــن 8 إلـــى 9 
مقترحـــات، وجاء فـــي مقدمتها 
إنشـــاء ســـوق مركـــزي  اقتـــراح 
ألهالي الزالق، مبينا أنه لم يفهم 
لحـــد اآلن لمـــاذا تم رفـــض ذلك 
المقترح لما له من أهمية ألهالي 

دائرته.

وختـــم حديثـــه بـــأن لديـــه نيـــة 
مســـتقبلية بخـــوض االنتخابات 
النيابيـــة، ولكن فـــي العام 2026 

وفق خطة مدروسة يعمل عليها 
وذلـــك بعد نيـــل الدكتـــوراه في 

تخصص القانون الدستوري.

أنــا الـرئيــــس.. وســــوق الــــزالق مـــرفــــوض
لجنة الجنوبية تقفل أبوابها على 461 طلبا.. وعتيق:

•

المحافظة
الجنوبيــــة

إبراهيم النهام | تصوير: حوراء مرهون

بدر الحايكي | تصوير خليل إبراهيم



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

شـــهد المركـــز اإلشـــرافي بمحافظـــة 
األربعـــاء،  أمـــس  يـــوم  العاصمـــة، 
زيـــارات متكـــررة لـــكل مـــن النائـــب 
ممـــدوح الصالـــح والنائب عمـــار آل 
عبـــاس إلدراج عـــدد مـــن األســـماء 
في كشـــوف جـــداول الناخبين، كما 
حضـــر للمركز عدد من المترشـــحين 
ســـلطان،  حميـــد  المتوقعيـــن، 
عبدالكريم إسماعيل، ابتهاج خليفة، 
كامل ميراز، سلمان الحوطي، زينب 
زيـــن الدين، أمل بودهيش، حســـين 
إضرابـــوه، زهـــراء الوطنـــي، فيصل 

المال وآخرون.
ومـــن أســـباب زيـــارة األفـــراد الذين 
لالنتخابـــات  الترشـــح  يعتزمـــون 
النيابية مراجعة لجنة إدخال بيانات 
الناخبيـــن، وذلك لتصحيـــح وإدراج 
أســـماء األفراد المســـقطة أسماؤهم 

من جداول كشوف الناخبين.
من جهته قال فيصل المال إنه يرغب 
االنتخابـــي  المعتـــرك  خـــوض  فـــي 
عـــن ثامنـــة العاصمة خدمـــة للوطن 
والناس، مشيرا إلى أن أبرز الملفات 
لطرحهـــا  يســـعى  التـــي  والقضايـــا 
في المجلـــس النيابـــي المقبل، ملف 

العاطلين، تطوير النية التحتية.
فيما قـــال عبدالكريم إســـماعيل إنه 
يعتزم الترشح عن الدائرة الخامسة 
فريقـــه  وأن  العاصمـــة،  بمحافظـــة 
التطوعـــي يتكـــون من نخبـــة أهالي 

حملتـــه  أن   إلـــى  مشـــيرا  الدائـــرة، 
ســـتكون “مبتكرة”، وأن فترة عرض 
المرحلـــة  تعـــد  الناخبيـــن  كشـــوف 

األولى لما قبل االنتخابات.
إلى ذلك قال ســـلمان الحوطي الذي 
يعتزم الترشـــح عن ثانيـــة العاصمة 
المتعلقـــة  الملفـــات  علـــى  ســـيركز 
بالشـــباب والمـــرأة والعاطليـــن عـــن 

العمل واإلسكان.
وشهد المركز زيارة للنائبة معصومة 
عبدالرحيـــم قبل ســـاعة مـــن إغالق 
باب عرض كشـــوف الناخبين باليوم 
األخيـــر، حيث قالـــت “جئت ألطيب 
والمصوريـــن  الصحافييـــن  خاطـــر 
وما نرضى عليكم، الصحافة شـــيء 
مقـــدس وال نرضى بالتطاول عليكم 

أو اإلساءة إليكم”.
وتابعت عبدالرحيم أعتزم الترشح 
مجـــدًدا بدائرتـــي، علـــى الرغم من 
تحديـــات جائحـــة كورونـــا، حيث 
العمـــل فـــي مجلـــس النـــواب ليس 
باألمر الســـهل، وليس قطعة كعك، 
وسأســـتمر في النهـــج الذي اتبعته 

في السنوات األربع الماضية.

معصومة عبدالرحيم زيارتي ألجل تطييب خاطر الصحافيين
زيارات متكررة للراغبين في الترشح في العاصمة
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محافظة
العاصمة

ســـيطرت أجواء الهـــدوء على لجنة 
اإلشـــراف علـــى ســـالمة االســـتفتاء 
المحـــرق  بمحافظـــة  واالنتخـــاب 
بمدرســـة الهداية الخليفية الثانوية 
للبنيـــن فـــي يومهـــا الســـابع األخيـــر 
لعرض جـــداول الناخبين وتصحيح 
االعتراضـــات،  وتقديـــم  البيانـــات 
ليخرقهـــا حضـــور عدد محـــدود من 
المواطنين والعازمين على الترشـــح 

لالنتخابات من دوائر مختلفة.
وأعلـــن رئيـــس لجنة االشـــراف على 
واالنتخـــاب   االســـتفتاء  ســـالمة 
بمحافظـــة المحرق المستشـــار علي 
الشـــويخ أن عدد االعتراضات التي 
تلقتها اللجنة  بنهاية اليوم  بلغ 204  
ومنهـــا 160 بشـــكل إلكترونـــي “أون 

الين” و 44 بشكل حضوري.
وأشار الشـــويخ إلى أنهم قبلوا 191 
بينمـــا رفضـــوا 13 لعدم اســـتيفائهم 

الشروط القانونية.
و حضر المترشـــح النيابـــي المتوقع 
عن الدائرة األولى بمحافظة المحرق 
عصـــام العلـــوي بمعية منافســـة عن 
ذاتهـــا  بالدائـــرة  البرلمانـــي  المقعـــد 
محمد المطـــوع، مؤكَدين أن خدمة 

المواطن والوطن غاية.
شـــريفة  منافســـتهما  أن  وأوضحـــا 

والفاصل بينهما صندوق االقتراع.
وأشـــارا إلـــى أن اإلحبـــاط بالشـــارع 
هـــذه  وتغييـــر  موجـــود  البحرينـــي 

النظرة أولوية حال فوزهما.

ولفتـــا إلـــى أنهمـــا ســـيتبنيان ملفات 
عدة ومـــن أبرزها الصحـــة والتعليم 

والبطالة.
مـــن جانبه، أبدى علي حســـن رغبته 
بالترشح برلمانيا عن الدائرة الرابعة 
بمحافظـــة المحـــرق خـــالل زيارتـــه 
المركز االشرافي بمحافظة المحرق.

وقـــال “أعتقـــد أن الشـــباب اكثر فئة 
عانت في المجتمع من “التخبطات” 
ســـواء  النـــواب  بمجلـــس  الســـابقة 
تشـــريعية أم سياسية وتحديدا في 

إدارة العملية السياسية”

وزاد “الشـــباب أكثـــر فئـــة تأثرت 
أخيـــرا  السياســـية  بالقـــرارات 
فوجودهـــم في المجلـــس المقبل 

سيكون له تأثير”.
وأكـــد أن الشـــاب البحرينـــي واع 
ومثقـــف فكرًيـــا ســـواء بالعمليـــة 
الدستورية أو المذكرة التفسيرية 

للدستور.
وذكر “نحن نفتقر اليوم إلى وعي 
للمجلـــس”،  الداخليـــة  باللوائـــح 
يحظـــى  أن  البـــد  أنـــه  مردفـــا 
المجلـــس المقبـــل بتكتل شـــبابي 

من أجل إحداث التغيير.
وأوضـــح انـــه ســـيتبنى جملة من 
البطالـــة  أهمهـــا  ومـــن  الملفـــات 

والتقاعد.
واختتـــم “يجب أن يتم ترشـــيح 
دســـتوريا  الواعـــي  الشـــخص 
وتشـــريعيا في اللوائـــح الداخلية 
األدوات  أن  واعتقـــد  للمجلـــس 
الدســـتورية التـــي تـــم تقليصهـــا 
بالمجلس الســـابق يجب الرجوع 
إليهـــا لنحقق المعادلة السياســـية 

المتكاملة”.

العلوي والمطوع: منافستنا شريفة والفاصل صندوق االقتراع
204 إجمالي اعتراضات “إشرافية المحرق”

•

محافظة
المحــــرق

حسن عبدالرسول | تصوير: أيمن يعقوب

منال الشيخ | تصوير: رسول الحجيري



عـــاًما
سجل حافل وخبـــرة 
ممتـــــدة في مجـال 
البنـــاء والتشييـد

إحــدى  تعتبــر  والتــي  غرناطــة  مقــاولات  خبــرة  تمتــد 
تأتــي  والتــي  الحيويــة  غرناطــة  مجموعــة   / شــركات 
العقاريــة  الحلــول  سلســلة  فــي  الحلقــة  لتكمــل 
المتكاملــة التــي تقدمهــا مجموعــة غرناطــة- لمــا يزيــد 
��عــام فــي مجــال الإنشــاءات والتشــييد والبنــاء �عــن 
بمختلــف أنواعهــا مــن مبانــي متعــددة الأدوار، الفلــل 
ــة  ــة التحتي ــل الســكنية والبني الفاخــرة ومشــاريع الفل
والســباكة  الكهربــاء  وأعمــال  الحديديــة  والهيــاكل 

والأعمال الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة.

(+973)

(+973) 

17555593 
37731155

t. 

m.
P.O.Box: 2038 - Manama 
Kingdom Of Bahrain

Contracting
@grnata.com

e.

follow us on instagram

grnata.contracting
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising عالناتكـــم إلإ

أوقات الدوام:  األأحد - الخميس: 8 صباحًا ح�ت 4 مساًء

عالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501 للتواصل مع قسم األإ

 For Advertising      عالناتكـــم إلإ

أوقات الدوام: األأحد - الخميس: 8 صباحًا ح�ت 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية 

شركة البحرين للتسعيرات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 121334

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة البحرين للتسعيرات 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 121334، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين 

السيد علي عادل علي موسى جعفر العالي مصفيا للشركة . عنوان المصفي :
علي عادل علي موسى جعفر العالي 

رقم الهواتف : 36466445
a-alaali@hotmail.com : البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن رقم )113137( لسنة 2022 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بيزات ذ.م.م

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  التجارة  و  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ذ.م.م  بيزات  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  العبدهللا  عبدهللا  محمد  عبداللطيف 

،المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 137608، طالبا إشهار 

إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 147522
التاريخ : 20/9/2022

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )126370( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة فافاد للمصممين الداخليين. ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
طالبين   ،147522 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الداخليين.  للمصممين  فافاد  شركة 
للتنظيفات  فافاد  الى  ذ.م.م  الداخليين.  للمصممين  فافاد  شركة  من  التجاري  االسم  تغيير 
والمقاوالت ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 133791( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  فاطمه علي جاسم سبت  المعلنه  السيده  إلينا ورثة  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيده امل خليفه حسين القالف 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 : 1-54632

االسم التجاري : المواردي لبيع مواد البناء

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن تصفية

فور دايركشنز للتجارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم144822

إليها شركة فور دايركشنز  بأنه قد تقدم  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  تعلن إدارة 

تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،144822 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتجارة 

)اختيارية( وتعيين السيد فيصل عبدالعزيز مهدي الفندي للشركة. عنوان المصفي:

فيصل عبدالعزيز مهدي الفندي 33111814 )973 +(

alfes414@HOTMAIL.COM 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2022- 135604( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  الياس محمد  نوره عبدالصمد  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيدة فوزيه عبدالجبار محمود الكوهجي 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 : 1-62937

االسم التجاري : صالون الفيال للتجميل

تاريخ :20-9-2022
)CR2022- 135873( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة عبدالكريم عبدهللا علي محمد بتحويل المحل التجاري 
أي  لديه  من  كل  فعلى  البقالي  علي  احمد  فاطمه  السيدة  السيد/  إلى  التالي: 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 4-29478

االسم التجاري : خيبر لألجهزة الرياضية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)بيك بوس - شركة تضامن بحرينية(
سجل تجاري رقم )41107-1(

)بيك  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بوس - شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم )1-41107(، بطلب تصفية 
الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )فاضل ميرزا محمد ابراهيم حسن عنان( مصفيا 

للشركة. عنوان المصفي:
)فاضل ميرزا محمد ابراهيم حسن عنان( 

)39444923 )973 +((
)bigboss-vip@hotmail.com(

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
إدارة المحاكم

CS3007781942   رقم الخطاب
التاريخ   2022 / 09 / 18

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف  022022118803

تعلن المحكمة الكبرى الثانية بأن المدعي : عبد الرحمن عبد الواحد جاسم قراطه الرقم 
الشخصي  620056452  قد أقاموا هذه الدعوى ضد  المدعى عليه : هدى محمد علي 
بموجب  المنامة  في  الكائن  للعقار  فاقد  بدل  وثيقة  اثبات  فيها  الصعقبي وآخرون  طالب 
الوثيقة 1352 / 52 والمقدمة رقم 1386 / 1350 لذا فان كل من لديه اعتراض على 
طلب المدعين ان يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع باوجه اعتراضه  وقد حددت المحكمة 

جلسة بتاريخ 5/10/2022  لنظر الدعوى .

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل    -   إعالن تصفية
عبايات 2008 تضامن بحرينية ألصحابها نسيم كوثر محمد رفيق عطا محمد دين محمد وشريكه

سجل تجاري رقم 66578

إليها شركة عبايات 2008  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم 
تضامن بحرينية ألصحابها نسيم كوثر محمد رفيق عطا محمد دين محمد وشريكه المسجلة 
السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،66578 رقم  القيد  بموجب 

التاليين مصفيان للشركة. نسيم كوثر محمد رفيق عطا محمد دين محمد
MD RAZZAB ABDUL SOBAN

MD RAZZAB ABDUL SOBAN :عنوان المصفي األول
bh.at7019@gmail.com     -     + 973 38155880

عنوان المصفي الثاني: نسيم كوثر محمد رفيق عطا محمد دين محمد
2008abayat@gmail.com     -     + 973 33165027

تاريخ :12-9-2022
إعالن رقم )CR2022- 131573 (   -  تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة هبه يحيى حسن الصباغ عن ورثة يحيى حسن علي الصباغ التجاري التالي: 
إعالن رقم )CR2022-131573 ( تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري إلى السيد/ السيدة خالد صالح 
محمود عبدالكريم عبدالرحمن 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 رقم القيد

بقاله الصباغ 1-1596

مطحنه الصباغ للبهارات 2-1596

خياطة جهاد للسيدات 3-1596

مطحنة الصباغ لتعبئة البهارات 5-1596

محمصة الصباغ 6-1596

وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف  -  ادارة المحاكم
CS3007685610 :رقم الخطاب

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - مدنية
رقم الملف: 022022113819

تعلن المحكمة الكبرى الثانية بآن المدعي: وحيد محمد احمد البديد المناعي. قد اقاموا هذه 
الدعوى ضد المستأنف ضده: جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

 138628 رقم  وثيقة  الحد  بمنطقة  الكائن   -١ للعقارين:  ملكيتهم  اثبات  فيها  طالبين 
والمقدمة رقم 2013/15413 ، ٢- الكائن بمنطقة المحرق وثيقه رقم 29331 والمقدمة 

.2013/15413
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المستأنفين آن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 

بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 2022//27 م لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-133690   إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبد هللا عيسى محمد ناصر

االسم التجاري الحالي : ركائز لألدوات الصحية ومواد البناء وتاجير معدات البناء
االسم التجاري الجديد : ركائز لألدوات الصحية ومواد البناء

قيد رقم :     26445 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة  شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة  شركة تضامن

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد رقم    المسجلة بموجب  ذ.م.م  افران لإلستشارات  تقدمت شركة  
من   المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  بطلب    111584-2

شركة    ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير ا لسم التجاري شر كة نيلوفا للتجارة و اإلنشاءات ذ.م. م

و  للتجارة  نيلوفا  إليها شركة  تقدم  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اإلنشاءات ذ.م. م والمسجلة تحت قيد رقم 147056 بطلب تغيير االسم التجاري من :

شركة نيلوفا للتجارة و اإلنشاءات ذ.م.م
NELOVA TRADING & CONSTRUCTION COMPANY W.L.L

لتصبح :
شركة نيلوفا لإلنشاءات ذ.م.م

NELOVA CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير السم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

تاريخ :23/6/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
) CR2022- 94519( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  العم  كاظم  حبيب  عبدعلي  احمد  يوسف  ادناه:  المعلن  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي إلى السيدة سحر علي محمد حسن العريض فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 4-46579
االسم التجاري : بوتيك القهوة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(

وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(

الفردية  المٔوسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
والمسجلة  المديفع(  علي  محمد  تقي  )محمد  للسيد/السيدة  والمملوكة  للمجوهرات(  )بيسبوك  المسماة 
بموجب القيد رقم )2-103946(، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد 
إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة( برٔاسمال وقدره )21000( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل 
التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء من ٔاصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
)محمد تقي محمد علي المديفع( بنسبة )33.333333( %
)علي تقي محمد علي المديفع( بنسبة )33.333333( %

)بسمه تقي محمد علي المديفع( بنسبة )16.666667( %
)ندى تقي محمد علي المديفع( بنسبة )16.666667( %

Vacancies Available
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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

ALKAF MECHANICAL AND ELETRICAL CARS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39699296 or ESHEHABI@HOTMAIL.COM

N . SPA FAST GLAMOUR FOR NAILS 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39933766 or LARASHUKRALLA@HOTMAIL.COM

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17811688 or hrg.bh@rameehotels.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

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 77371757 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

Dar zaheda abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39681440 or AL_AMEERA25@HOTMAIL.COM

SOUTHERN AREA AUTO REPAIRE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39040517 or SULTAN1948.8@HOTMAIL.COM

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

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

ALZAHRAA CARGO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17141162 or HR@ALZAHRACARGO.COM

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH

AVAILABLE CONTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34035017 or Mukhtarsrd@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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM

MOHAMMED HASAN EBRAHIM RAJAB 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36444242 or RAJAB80770@HOTMAIL.COM

FOUAD CARPENTRY ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants can contact

 17786098 or fouadgeneraltrade@gmail.com

MARSH (BAHRAIN) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INSURANCE ADVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17226002 or PAUL.TOLFREY@MARSH.COM

GREEN CHANEL COMPUTERS 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39690001 or james@gccbah.com

MOH'D QAMBAR AUTO ELECTRICAL & A/C REPAI 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17723704 or hello@qamber.me

MARWAH SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39633648 or AL_QASSAB5@HOTMAIL.COM

LEBANESE RESTAURANT W L L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

SEVEN DOORS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33501111 or SALEHJASSIM@GMAIL.COM

BUALI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39682220 or SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM

AL NOORAIN BAKERY EST. 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
, suitably qualified applicants can contact
 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM

Laundry 2013 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33995508 or ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH

SONDUS A/C AND REFRIGERATION REPAIRS WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33688585 or SONDUSAC19@GMAIL.COM

AL RAHMA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39110378 or UMAMMAR87@HOTMAIL.COM

GILLANI CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17470373 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM
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Vacancies Available
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

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, 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

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 77488080 or AAZ@EAGELEHILL.COM

LIMITED SPARE PARTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66910660 or A.ALSHAMLAN@HOTMAIL.COM

ALFA CARE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS)

, suitably qualified applicants can contact
 17002051 or ALIHANDOMA@GMAIL.COM

DOC MAKERS CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 34387916 or SAJMALPULIKKAL34@GMAIL.COM

K4T GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39804325 or S4SAHLAS@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32306963 or PASRECOVE09@GMAIL.COM

M B K FURNITURE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 33580641 or MOZUMDER35@GMAIL.COM

SMU FOOD TRANSPORTATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37274264 or RAJPUTTKHAN04@GMAIL.COM

MINSA CONSTRUCTION OF FLOATING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33124163 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

DESICORE DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 38229971 or HASSAN.MLAIH@GMAIL.COM

MOHAMED JASIM ALSALMAN MEAT SHOP BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 33323108 or ELENAECLARINAL@GMAIL.COM

TINGLE MINGLE CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 33068239 or ALIRAZAANSARI781@GMAIL.COM

LUXURY COMMUNICATION EQUIPMENT EST 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 35418281 or SYEDNAVEED0011@GMAIL.COM

SOFT HAND FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33579959 or SOFTHANDINTERIOR@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38871934 or UMOHD373@GMAIL.COM

RASHED ALI MOHAMED MOHAMED ALARADI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39671787 or thalaradi@gmail.com

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33978558 or HASAN.BH7@GMAIL.COM

ABDULHUSAIN ABDULALI ALI MOHAMED SHARAIAT ZADA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39933404 or AHMEDHOSEN236@GMAIL.COM

YATHRIB UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33323888 or M3293@LIVE.COM

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, 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

 MACHINIST
, suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

 WELDER
, 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

 LABOURER
, 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

 LABOURER
, 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

 MASON
, 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

 CLEANER (GENERAL)
, 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

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.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

Alakas restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39214792 or info@lucidt.com

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

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

SCALDO INTERNATIONAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17503006

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

ANWAR ALNUJABA BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33358176 or yyyhhh1965@gmail.com

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 77131005 or A87A@HOTMAIL.COM

ANWAR AL KARRAR GENRAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

, suitably qualified applicants can contact
 33099666 or EBRAHIM9161@HOTMAIL.COM

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

BAKER STREET 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39939974 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

Magic Needle Fabrics 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38455475 or MAGICNEEDLEBH@GMAIL.COM

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 33444545 or KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM

BASF PLASTIC ADDITIVES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17585262 or ali090@hotmail.co.uk

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 37722884 or GOVERNMENT@MRE.CO

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM

A R 2 MIDDLE EAST MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact

 17245405 or annachitraa@gmail.com

LOVE AND PEACE READYMADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17670610 or UMMER084@YAHOO.COM

BEST KARAK cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM

International elevators co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17811323 or AAS@IELEVATORSBH.COM

IN TIME DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39666050 or BE.SPORT.1@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

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

 SUPERVISOR
, 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

 LABOURER
, 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

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER
, 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.BH

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact
 38855558 or JALIL@DESIGNGRAFIX.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
, 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

JOYCE FOR EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36600817 or DHAIFALI59@GMAIL.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33161222 or SARBJEET2003@YAHOO.COM

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

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66937703 or ALIHAZAR1234@GMAIL.COM

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66370888

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

Aljadaan for car services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33840077 or jadeenalali@gmail.com

ARADOUSK kitchen& closet 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39333743 or habib.alkazaz@titolodesign.com

SHABER SPICY ALOO SAMOSA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36701769 or SARFRAZJUTT267@GMAIL.COM

NAWANSHAHR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35309554 or KULDIPRAM946@GMAIL.COM

ALGHABRAA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 37330225

TANZEEL GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 33038990 or NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM

GHULAM MURTAZA RASHEED AHMED CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37137994 or GHULAMAHMED4050@GMAIL.COM

BIG BOSS ELECTRICAL AND ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36627494 or BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM

HOLLYOUD VENTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 39744999 or m.alfahad313@gmail.com

ALRAFEA ELECTRICAL INSTALLATION AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36542949 or FIYAZAED82@YAHOO.COM

FIVE HAND BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111343 or ADHIMALGHALI1968@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

White Mountain Fashion 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17258181 or ASKALSADA@HOTMAIL.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM

THE EXHIBITION 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 39730000 or ARALAMIN@BATELCO.COM.BH

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com

ARAD CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17256338 or ACE.5391@GMAIL.COM

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 17224214 or SYSCON@BATELCO.COM.BH

LOTUS ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36675227 or SAMANDERAB@GMAIL.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact
 36552200 or abuobaidgroup@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com
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الرياض ـ واس

الســـعودية،  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
أمـــس األربعـــاء، عن نجاح مبـــادرة ولي 
العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان 
باإلفـــراج عـــن 10 أســـرى مـــن مواطني 
المغـــرب والواليات المتحـــدة وبريطانيا 

والسويد وكرواتيا.
مـــن  “انطالقـــًا  الخارجيـــة  وقالـــت 
اهتمامات صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل 
ســـعود ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء - واســـتمرارًا لجهود ســـموه في 
تبنـــي المبادرات اإلنســـانية تجاه األزمة 
الروسية - األوكرانية، وبفضل المساعي 

المستمرة لسموه مع الدول ذات العالقة، 
تـــم بتوفيـــق هللا نجاح وســـاطة ســـموه 
باإلفراج عن عشـــرة أسرى من مواطني 
المملكـــة المغربية، والواليـــات المتحدة، 
والمملكـــة المتحـــدة، ومملكـــة الســـويد، 
وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي اإلفراج 
عنهم في إطار عملية تبادل أســـرى بين 

روسيا وأوكرانيا”.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وأضافـــت 
)واس(” “قامـــت الجهـــات المعنيـــة فـــي 
المملكة باســـتالمهم ونقلهم من روســـيا 
تســـهيل  علـــى  والعمـــل  المملكـــة،  إلـــى 

إجراءات عودتهم إلى بلدانهم”.

نجاح وساطة سعودية باإلفراج عن أسرى من 5 دول

بكين ـ وكاالت

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 
الصيني  الشعبي  التحرير  جيش  إن 
“يــجــب أن يــركــز عــلــى االســتــعــداد 

ألعمال قتالية حقيقية”.
المركزي،  الصين  تلفزيون  وبحسب 
فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى 

الدفاع  ندوة  في  المشاركين 
الــــوطــــنــــي واإلصــــــــالح 

ــتـــي  الــــعــــســــكــــري، الـ
عقدت في بكين.

ــيــة  ــفــعــال ــر ال ــضــ وحــ
أعـــــضـــــاء الـــمـــكـــتـــب 

ــة  ــجــن ــل الــــســــيــــاســــي ل
ــــحــــزب  ــل ــ ــة ل ــ ــ ــزي ــ ــ ــرك ــ ــ ــم ــ ــ ال

الشيوعي الصيني.
بااللتزام  الصيني  الرئيس  أوعز  كما 
ــارم بــخــطــة تــحــقــيــق أهــــداف  ــصــ ــ ال
الحاجة  إلى  وأشار  الجيش.  إصالح 
لاللتزام الصارم بمسار تنفيذ أهداف 

اإلصالح المحددة مسبقا.
السلطات  أعــلــنــت   ،2015 عـــام  فــي 
قواتها  إصالح  على  عزمها  الصينية 
المسلحة بشكل كبير؛ من أجل زيادة 
الصيني  الرئيس  يــحــاول  فعاليتها. 
شي جين بينغ إنشاء جيش حديث 
للغاية يكون قادًرا، إذا لزم األمر، 
على صد أي عدو، حسب قوله، 
فإن أهم مطلب للجيش هو 
وقدرته  القتالية  قــدراتــه 

على االنتصار.
وفي وقت سابق، وردا 
الرئيس  تــصــريــحــات  عــلــى 
ــدن حـــول  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ األمــــيــــركــــي جـ
إمكانية استخدام الجيش األميركي 
الحكومة  أعــربــت  تــايــوان،  لحماية 
“التــخــاذ  اســتــعــدادهــا  عــن  الصينية 
لحماية  الــالزمــة”؛  ــراءات  اإلجــ كافة 

سيادة دولتها.

شي يدعو الجيش االستعداد ألعمال قتالية حقيقية
نيويورك ـ وكاالت

قـــال الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
الــروســي،  نظيره  إن  ــعــاء،  األرب أمــس 
“نوويا”،  أوروبا  هدد  بوتين  فالديمير 
ــى حــديــث موسكو عن  ــارة إل فــي إشـ
خياراتها العسكرية في خضم الحرب 
روسيا  أن  مضيفا  بأوكرانيا،  الــدائــرة 

دون  عسكرية  عمليات  أطلقت 
تــعــرضــت  ــد  ــ ق تـــكـــون  أن 

بايدن،  وشــدد  لتهديد. 
في كلمة أمــام الــدورة 
ــعــة والــســبــعــيــن  ــســاب ال
ــة  ــامــ ــعــ ــ ــة ال ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ

ــتــــحــــدة فــي  ــمــ ــ لــــأمــــم ال
نـــيـــويـــورك، عــلــى مــواصــلــة 

دعــم أوكــرانــيــا مــن أجــل التصدي 
التي  الــروســيــة  العسكرية  للعمليات 
ــار  ــمــاضــي. وأشـ ــــدأت فــي فــبــرايــر ال ب
الــواليــات  أن  إلــى  األمــيــركــي  الرئيس 
المتحدة قدمت مساعدات اقتصادية 

لكييف،  مــســبــوقــة  غــيــر  وعــســكــريــة 
مؤكدا أن واشنطن ترفض استخدام 
القوة الجتياح الدول. وتابع بايدن أن 
بالده تعمل مع الشركاء من أجل منع 
دول حلف  على  االعتداء  من  روسيا 
ــاتــو”، مضيفا  ــن شــمــال األطــلــســي “ال
سعت  الـــتـــي  هـــي  مــوســكــو  أن 
إلــى الــنــزاع الــدائــر حاليا في 
ــا. واســتــطــرد أن  ــيـ ــرانـ أوكـ
التعبئة  أعــلــنــت  روســيــا 
الــعــســكــريــة الــجــزئــيــة 
مـــــن أجـــــــل تــصــعــيــد 
ــهــجــوم فـــي أوكــرانــيــا.  ال
وفي المنحى نفسه، قال الرئيس 
روسيا  إليه  تهدف  ما  إن  األميركي 
“إلغاء  هــو  العسكرية،  عملياتها  عبر 
وجود أوكرانيا كدولة”، متهما موسكو 
لميثاق  األســاســيــة  العناصر  بانتهاك 

األمم المتحدة.

الرئيس األميركي: بوتين يهدد أوروبا نوويا
نيويورك ـ وكاالت

الـــدول  مـــن  العديـــد  غـــرار  علـــى 
العـــام  األوروبيـــة، شـــجب األميـــن 
ســـتولتنبرغ  ينـــس  الناتـــو  لحلـــف 
الرئيـــس  خطـــاب  األربعـــاء  أمـــس 
الروسي، فالديمير بوتين الذي أكد 
فيـــه أنـــه مســـتعد الســـتخدام “كل 

الوســـائل” في ترســـانته ضد 
الغرب، بما فيها أســـلحة 

الشـــامل،  الدمـــار 
تـــدل  أنهـــا  معتبـــرًا 
علـــى أن “الحـــرب ال 
تسير وفقًا لخططه”.

ســـتولتنبرغ  وقـــال 
علـــى هامـــش اجتماعـــات 

الجمعية العامة لأمم المتحدة 
فـــي نيويـــورك أمـــس “هـــذا خطاب 

نووي خطير ومتهور”.
لكنه أشـــار إلى أن تلـــك التهديدات 
ليست بالجديدة، معتبرًا أن “بوتين 

فعل ذلك مرات عدة من قبل”.
مـــن  اســـتدعاء اآلالف  أن  واعتبـــر 
القـــوات الروســـية اإلضافية للقتال 
الصـــراع،  ســـيصعد  أوكرانيـــا  فـــي 
واصفا تصريحـــات بوتين باللجوء 
“بالخطيـــرة  نوويـــة  ألســـلحة 

والمتهورة”.
كمـــا أضـــاف قائـــال إن “أول 
تعبئة فـــي الجيش تقوم 
بها روسيا منذ الحرب 
الثانيـــة  العالميـــة 
ليســـت مفاجـــأة، لكنها 
ســـتصعد مـــن حـــدة الصـــراع”، 
بحســـب مـــا نقلـــت رويتـــرز. ورأى 
أن خطـــوات بوتيـــن أوضحـــت أن 
“الحـــرب ال تســـير وفقـــا لخططـــه”، 
وأنه مـــن الواضح أنه ارتكب “خطأ 

كبيرا في الحسابات”.

الناتو: بوتين أخطأ وخطابه “متهور وخطير”

اإلمارات تعزز سالحها 
الجوي بمسّيرات من تركيا

الجوي  أســطــول سالحها  اإلمــــارات  دولـــة  عـــززت 
بــمــســيــرات مـــن تــركــيــا، فــيــمــا يــأتــي هـــذا الــتــطــور 
عــلــى وقـــع تــقــارب بــيــن الــبــلــديــن بــعــد ســنــوات من 
على  أبوظبي  فيه  تعمل  الــذي  الوقت  وفي  التوتر 
تحسين أداء قواتها الجوية في ظل االضطرابات 
الجيوسياسية في المنطقة. وقال مصدران تركيان 
بايكار  التركية  الدفاعية  التكنولوجيا  شركة  إن 
هذا  مسلحة  مسيرة  طــائــرة   20 اإلمــــارات  سلمت 
الشهر ويمكن أن تبيع المزيد، مع تحسن العالقات 
السابقين  اإلقليميين  الخصمين  بين  الدبلوماسية 

بدرجة تسمح بإبرام عقود في المجال العسكري.

أثارت وفاة أميني غضبا بإيران وخارجها كهذه المسيرة في إسطنبول

أنقرة - وكاالت

متظاهرون يمزقون صورا لخامنئي ويرفعون شعارات مسيئة لرموز السلطة

وفاة مهسا أميني تشعل غضبا كامنا في إيران
أشـــعلت وفاة الفتـــاة الكردية اإليرانية 
مهســـا أمينـــي بعـــد تعرضهـــا لالعتقال 
والضـــرب قبـــل نحو أســـبوع، مـــن قبل 
المكلفـــة  األخـــالق  شـــرطة  عناصـــر 
ارتـــداء  لضوابـــط  صـــارم  بتطبيـــق 
الحجاب، احتجاجات هي األســـوأ في 
إيـــران فـــي مشـــهد تخطـــى االحتجاج 
علـــى الحادثة إلـــى انتفاضة ضد تردي 

الوضع االقتصادي والمعيشي.
ولليـــوم الخامـــس على التوالي تشـــهد 
العديد من المدن اإليرانية اضطرابات 
شـــديدة ومواجهات داميـــة مع قوات، 
فيما اتســـع نطاق االحتجاجات لتشمل 
إلـــى جانب المناطـــق الكرديـــة مناطق 

أخرى بينها العاصمة طهران.
أمـــس  اإليرانيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
األربعـــاء مقتـــل ثالثة أشـــخاص بينهم 
أحد أفراد قوات األمن، وســـط تصاعد 
الغضب الشـــعبي من ممارسات شرطة 
األخالق أو ما تسميها السلطات وحدة 
اإلرشـــاد. وذكـــرت منظمـــات حقوقيـــة 
أن شـــخصا آخر على األقل قتل مساء 
الثالثـــاء، مـــا يرفع عدد القتلـــى إلى 7، 
بينما تستمر قوات األمن والميليشيات 
شـــبه النظاميـــة فـــي اســـتخدام القـــوة 

إلخماد االحتجاجات وتطويقها.
وأثـــارت وفاة مهســـا أمينـــي )22 عاما( 
التي ألقت شرطة األخالق في طهران 
القبض عليها األســـبوع الماضي بسبب 
مالبس وصفت بأنها “غير الئقة” غضبا 
عارما بشـــأن قضايا من بينها الحريات 
في الجمهورية اإلســـالمية واالقتصاد 

الذي يعاني تحت وطأة العقوبات.
الســـبت  االحتجاجـــات  وانطلقـــت 
خالل تشـــييع جنازة أمينـــي في إقليم 
كردســـتان بإيران، وما تـــزال متواصلة 
أثـــار  مـــا  البـــالد،  أنحـــاء  معظـــم  فـــي 
مواجهـــات في ظل ســـعي قوات األمن 

لقمع التظاهرات.
ولم يشـــر الزعيم اإليرانـــي األعلى آية 
هللا علـــي خامنئي خالل خطـــاب ألقاه 

الحـــرب  ذكـــرى  فـــي  األربعـــاء  أمـــس 
 ،1988  -  1980 اإليرانيـــة  العراقيـــة 
لالحتجاجـــات التي تعد من بين أســـوأ 
االضطرابات التي تشـــهدها إيران منذ 
االشـــتباكات التـــي شـــهدتها شـــوارعها 

العام الماضي بسبب شح المياه.
وقـــدم أحـــد كبـــار مســـاعدي خامنئـــي 
التعـــازي ألســـرة أمينـــي هذا األســـبوع 
إن  وقـــال  القضيـــة.  بمتابعـــة  ووعـــد 
باأللـــم  وشـــعر  تأثـــر  األعلـــى  الزعيـــم 
أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت  لوفاتهـــا. 
الجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانية )إرنا( 
متأثـــرا  توفـــي  شـــرطة”  “معـــاون  أن 
بجـــروح أصيب بها الثالثاء في مدينة 

شيراز بجنوب البالد.
وقالت الوكالة إن “أشـــخاصا اشـــتبكوا 
مـــع أفراد األمن وأســـفر ذلك عن مقتل 
أحـــد معاوني الشـــرطة. وفـــي الواقعة 
نفســـها، أصيب أربعة من أفراد األمن”. 
ونقلـــت الوكالـــة عن مســـؤول قوله إنه 
جـــرى إلقـــاء القبض علـــى 15 متظاهرا 
في شيراز. وتشارك النساء بكثافة في 
االحتجاجـــات وتلـــوح كثيـــرات منهـــن 
بحجابهـــن أو يقمـــن بحرقـــه أو بقـــص 

شعرهن في األماكن العامة.
كما أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
رمـــوز  يشـــتمون  وهـــم  متظاهريـــن 

الجمهورية اإلسالمية.
وفي أحد المقاطع قام شـــخص بتسلق 
واجهة مبنى البلدية في مدينة ســـاري 
بشـــمال إيـــران ومـــزق صـــورة آية هللا 
الخميني الذي أسس النظام اإلسالمي 

اإليراني بعد ثورة 1979.
وأظهـــر مقطـــع آخـــر احتشـــاد النـــاس 
مجـــددا في طهران أمـــس حيث هتف 
المئات “الموت للديكتاتور” عند جامعة 
طهران. وقالت منظمة حقوقية كردية 
إن اإلنترنـــت انقطـــع تمامـــا فـــي إقليم 
كردســـتان حيـــث تشـــتد االحتجاجات 
خصوصا، وحيث يوجد تاريخ للحرس 

الثوري في قمع االضطرابات.
الســـلطات  إن  طهـــران  حاكـــم  وقـــال 
حددت هوية 1800 شـــخص “شـــاركوا 
مـــن قبل في أعمال شـــغب، مـــن بينهم 
لـــدى  خطيـــرة  ســـوابق  لديهـــم   700
مختلـــف مؤسســـات الشـــرطة واألمـــن 

والقضاء”. 

للمـــرة الثانيـــة خالل ســـاعات تعرضت 
مواقـــع مؤسســـات رســـمية فـــي إيران 
لعمليـــات اختـــراق مـــن قبـــل قراصنة، 
بالتزامن مع تواصل االحتجاجات في 

البالد لليوم الخامس على التوالي.
الثقافـــة  وزارة  موقـــع  تعـــرض  فقـــد 
اإليرانية فضال عـــن المصرف المركزي 
إلـــى االختراق مـــن قبـــل مجموعة من 

القراصنة.
عـــن  اإلنترنـــت  علـــى  البحـــث  وأظهـــر 
موقـــع المركـــزي، علـــى ســـبيل المثـــال، 
عالمـــة “خطـــأ”. فيمـــا تبنـــت مجموعة 
عالـــم  فـــي  الشـــهيرة  “أنانيمـــوس” 
القرصنة، عملية االختراق هذه للموقع 
وكذلـــك  المركـــزي  للبنـــك  اإللكترونـــي 

وزارة الثقافة واإلرشاد اإليرانية.
وتعرضت أيضًا وكالة األنباء اإليرانية 
“فارس” لالختراق وتوقفت مؤقتًا قبل 

عودتها للعمل مجددا. 
اإليرانيـــة  الســـلطات  أكـــدت  بدورهـــا، 
المركـــزي،  البنـــك  منظومـــة  قرصنـــة 
بـــأن  الرســـمية  إيرنـــا  وكالـــة  وأفـــادت 
قراصنـــة تمكنـــوا مـــن اختـــراق موقـــع 

المصرف.

طهران - وكاالت

الحرب على أوكرانيا تدخل منعطفا خطيرا

بوتين يصّعد.. تعبئة عسكرية وتلويح بـ ”النووي”
عكـــس كالم الرئيـــس الروســـي فالديميـــر 
دفاعـــه  ووزيـــر  األربعـــاء  أمـــس  بوتيـــن 
ســـيرجي شـــويغو عـــن التعبئـــة الجزئيـــة 
مـــن  ألـــف   300 واســـتدعاء  للجيـــش، 
االحتياط تبدالً كامالً في المزاج الروســـي 

في الحرب على أوكرانيا.
وأمـــر الرئيس الروســـي أمس بـــأول تعبئة 
للجيـــش في بـــالده منـــذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، وقـــال إن موســـكو ســـتدافع عـــن 
فـــي  قـــوة  مـــن  أوتيـــت  مـــا  بـــكل  نفســـها 
ترســـانتها الضخمـــة إذا واجهـــت تهديـــدا 

نوويا من الغرب.
ويمثـــل التحذير الصريح من بوتين، الذي 
تمتلك بالده رؤوســـا نووية أكثر حتى مما 
لدى الواليـــات المتحدة، أكبـــر تصعيد في 
الصراع منذ غزو روســـيا ألوكرانيا في 24 
فبرايـــر ورافقـــه قرار باســـتدعاء 300 ألف 

جندي إضافي من قوات االحتياط.
وقـــال بوتيـــن في خطـــاب بثـــه التلفزيون 
أراضينـــا  وحـــدة  تعرضـــت  “إذا  الروســـي 
للتهديد، سنســـتخدم كل الوسائل المتاحة 

لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا”.
وتعهـــد بوتيـــن باســـتخدام جميـــع الســـبل 
الضرورية للدفاع عن األراضي الروســـية، 
فيـــه  يســـتعد  الـــذي  الوقـــت  فـــي  وذلـــك 
الكرمليـــن لضـــم أجـــزاء من أوكرانيـــا، مما 

يهدد بتصعيد النزاع.
وقـــال بوتين “إن فـــي تقليدنـــا التاريخي، 
مـــن المقدر لشـــعبنا وقـــف الذين يســـعون 
للهيمنـــة على العالم، الذين يهددون وطننا 
األم، بلدنـــا عـــن طريـــق تقطيـــع االوصـــال 

والقمع”.
واتهـــم بوتيـــن الغرب بالمخاطـــرة “بكارثة 
ألوكرانيـــا  الســـماح  خـــالل  مـــن  نوويـــة” 
بقصف محطـــة زابوريجيا للطاقة النووية 
الخاضعـــة لســـيطرة روســـيا فـــي أوكرانيا 

وهو أمر نفته كييف.
وأعلن بوتين دعمه الصريح لالستفتاءات 
التـــي ســـتجرى فـــي األيـــام المقبلـــة فـــي 
مســـاحات شاســـعة مـــن أوكرانيا تســـيطر 
ســـتعد  فيمـــا  الروســـية  القـــوات  عليهـــا 

الخطوة األولى لضم تلك المناطق رســـميا 
لبالده.

وقال الرئيس الروســـي إن الغرب يخطط 
لتدمير روســـيا. وأضاف إن “الغرب تجاوز 
العدوانيـــة  سياســـته  فـــي  الخطـــوط  كل 

المناهضة لروســـيا”. وتابع “مـــن يحاولون 
أن  عليهـــم  النوويـــة  باألســـلحة  ابتزازنـــا 

يعلموا أن األمر يمكن أن ينقلب عليهم”.
ألســـوأ  أدت  التـــي  الحـــرب،  وتســـببت 
مواجهـــة مع الغـــرب منذ أزمـــة الصواريخ 
الكوبيـــة فـــي 1962، فـــي مقتـــل عشـــرات 
اآلالف وأطلقت العنان لتضخم جامح أثر 

بشدة على االقتصاد العالمي.
الروســـي ســـيرجي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
شـــويغو فـــي تصريحـــات منفصلـــة إن من 
المتوقـــع اســـتدعاء 300 ألف فرد من قوة 
يبلـــغ  والتـــي  بالبـــالد  الكبيـــرة  االحتيـــاط 

قوامها حوالي 25 مليون شخص.
وقال شـــويغو “تمتلك روسيا موارد تعبئة 
ضخمـــة، ما يقرب من 25 مليون شـــخص، 
والذيـــن ســـيخضعون للتعبئة يشـــكلون 1 

.”%
وأشـــار إلى أن الذين ســـيخضعون للتعبئة 
الجزئيـــة هـــم مـــن قامـــوا بـــأداء الخدمـــة 

عســـكري  ســـجل  ولديهـــم  العســـكرية، 
متخصص وخبـــرة قتالية، منوهـــا بأنه لن 
يتم إرســـال الطالب وجميع من يخدمون 
منطقـــة  إلـــى  اإلجبـــاري  التجنيـــد  فـــي 

العمليات الخاصة.
وبعـــد أن طلـــب مســـؤولون متحالفون مع 
روســـيا في أربع مناطق أوكرانية تســـيطر 
عليهـــا القـــوات الروســـية إجراء اســـتفتاء 
علـــى االنضمـــام لروســـيا قبـــل يـــوم، قـــال 
بوتين إن موســـكو ليس من حقها أخالقيا 

التخلي عنهم “للجالدين”.
 ويأتـــي اإلعـــالن عـــن التعبئـــة بعـــد يـــوم 
مـــن إعـــالن االنفصالييـــن المدعوميـــن من 
موسكو عن خطط إجراء استفتاءات في 
مناطق لوهانســـك ودونيتسك وخيرسون 
و زابوريجيـــا فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا 
االســـبوع بشـــأن االنضمـــام لروســـيا. وقد 
أثـــارت هـــذه الخطـــوة إدانـــة قويـــة مـــن 

المجتمع الدولي.

عواصم ـ وكاالت

روسيا تعلن التعبئة الجزئية للجيش
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اليوم الوطني السعودي.. يوم خالد في الحياة اإلنسانية
إن اليـــوم الوطنـــي للشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربية الســـعودية 
الـــذي يصادف يوم غد الجمعة 23 ســـبتمبر، يوم خالد في الحياة 
اإلنســـانية ولـــدى جميع الشـــعوب الناطقـــة بالضـــاد، مملكة عربية 
شـــامخة ترفـــرف عليها أعـــام العروبة والتوحيـــد بفضل الفارس 
والقائـــد المؤســـس الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود رحمـــه هللا الذي 
اســـتطاع بحكمتـــه وشـــخصيته القياديـــة الفـــذة وبعد نظـــره، أن 
يوحـــد القبائـــل والمناطق تحـــت حكم واحد وشـــعار واحد ودين 
واحد، وأن يزرع بذور األمن واالستقرار على مساحة شاسعة من 
األرض، مـــا جعلـــه ملـــكا يتميز بمنهج خاص في التاريخ وتنســـب 

إليه البطوالت وروعة االنتصارات.
إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة تنفـــرد بتاريـــخ خـــاص 
يضعها في موقع الريادة في شتى بقاع األرض، ولها مكانة رفيعة 
بين كل األمم، وتحتاج لموسوعات مطولة لتتبع ما قام به الملك 

المؤسس رافع راية التوحيد خفاقة إلى يوم الدين.
نبارك للشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية يومها الوطني 

وإلـــى مزيد مـــن المكتســـبات واإلنجـــازات الرفيعة بقيـــادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
هللا، وولي عهده صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان 

حفظه هللا.
يقـــول الكاتـــب العراقي خالد القشـــطيني “ظلت المملكـــة العربية 
الســـعودية الدولة الوحيدة التي لم تتعرض وحدتها إلى التهشـــم 
أو يشـــكك بها أحـــد، إنها ظاهرة نادرة تماما، إن دلت على شـــيء 
فعلـــى حكمة شـــعبها مـــن ناحية وصـــواب سياســـة حكومتها من 
ناحية أخرى، وكأننا بالملك عبدالعزيز قد أحس في أعماق نفســـه 
في صيف 1932 أنه موشك على القيام بخطوة تاريخية حاسمة 
ســـتكون داللتهـــا الكبـــرى وذلـــك بإعانـــه قيـــام المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، فاتخـــذ مـــن تاريـــخ إقامتهـــا يومـــا وطنيـــا تحتفل به 

مؤسساتها ويعتز به أبناء المملكة”.
حفظ هللا شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية، قلعة التاريخ 

العربي واإلسامي والبلد العظيم قديما وحاضرا ومستقبا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يوم عزيز على قيادة وشعب البحرين 
 اليـــوم الوطنـــي الســـعودي هـــو يوم عزيـــز على قيـــادة وشـــعب البحرين، وهو 
حاضـــر فـــي الوجـــدان والقلـــب والـــروح، ويعبر عـــن الهوية الواحـــدة والمصير 

المشترك، ويجسد اللحمة ووشائج القربى بأزهى صورها.
وال يختلـــف اثنـــان فـــي أن النهضـــة العظيمـــة التـــي تحققهـــا المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية على كل األصعدة، اليوم وكل يوم، هي مصدر ســـعادة وفرح وفخر 
لنا كبحرينيين، فالبحرين والســـعودية بلد واحد، وما يمس الســـعودية يمسنا، 

وما يكون عليها، فهو علينا أيضا.
والســـعودية في يومهـــا الوطني المجيد، ال تعبر بهذا الحـــدث المهم، عن قصة 
نجـــاح دولـــة لهـــا حدودهـــا وعلمهـــا واســـتقالها فحســـب، إنما عن تفـــوق أمة، 
حرصـــت منـــذ البدايات على أن تغيـــر العالم، وتصنع األثـــر الخير، أمة أضحت 
اليـــوم مصـــدر فخر واعتزاز لكل من هو عربي ومســـلم الهويـــة، وصاحب مبدأ 

وموقف.
الســـعودية تقـــدم دومـــا دروســـا عظيمـــة، ومســـتفادة، فـــي اســـتقالية القـــرار 
السياســـي، وفـــي التعامـــل بــــ “الند” مع أكبـــر انف بالعالـــم، وفي دحـــر األعداء، 
واللئـــام، ممـــن يتربصـــون بأمـــة العـــرب، ويحاولـــون النيـــل مـــن هويتهـــا، ومن 

استقرارها، ووجودها.
والســـعودية تقـــدم دروســـًا أخرى فـــي إغاثة األمـــم الفقيـــرة، والمكلومة، ممن 
تعاني الضيم والجوع والحاجة، فهي كدولة وشعب في الصدارة دومًا بعطاء 

ال ينضب، وكرم يعكس الهوية، والمنشأ، والمنبت، والقيم ذاتها.
هذه الدولة العظيمة، بقادتها، وإرادة شعبها، هي السند والظهر والعضيد الذي 
يساند أشقاءه، مهما كانت الظروف، دون أن تنتظر شكرًا، أو عرفانًا، أو مقاباً.
هـــذه الدولـــة نحـــن نحبها، ونســـتذكر مآثرها فـــي كل األوقات، الســـيما بيومها 
الوطنـــي المجيـــد، والـــذي يتحـــدث بصوت عال، عـــن قصص المجـــد، والعطاء 
والنهضـــة، ألرض الحرمين الشـــريفين، والتي تتجه لها أنظـــار العالم دائمًا، في 
كل األحداث العالمية المهمة، والثقيلة، مترقبة موقفها السياسي، وقرارها مما 

يحدث.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

اليوم الوطني السعودي
تحتفل المملكة العربية الســـعودية وشـــعبها في الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر 
مـــن كل عـــام باليـــوم الوطنـــي الســـعودي الـــذي يعـــود لتحديـــد حـــدود المملكـــة 
وتوحيد ُحكمها تحت قيادة واحدة، وسيتم االحتفال هذا العام بالعيد الوطني 
الثانـــي والتســـعين بمجموعة من الفعاليات واألنشـــطة السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة من ترفيهيـــة وفنية بما ُيعزز االنتماء والوحدة الســـعودية، وذلك 
تحت شـــعار “لنا دار”. الدار الســـعودية التي تفتخر بتوحدها في مثل هذا اليوم 

وبانتماء الشعب السعودي إليها الذي ساهم في بناء هذه الدار وازدهارها.
وتتمتع الســـعودية بمكانـــة خليجية وعربية وإقليمية ودولية رفيعة المســـتوى 
منـــُذ أن قامـــت وتأسســـت حتـــى الوقت الحاضـــر، وهي مكانة تحظـــى باحترام 
وتقديـــر دول العالـــم، والقائمـــة علـــى تشـــريعات العقيدة اإلســـامية التي تتخذ 
منها دســـتورها، والعمل على إرســـاء دعائم األمن واالستقرار والرخاء وتصعيد 
النهضة الســـعودية فـــي مختلف المجـــاالت والميادين التنموية. ومـــد يدها وما 
تحويه خزانتها لمســـاعدة األقطار الخليجية والعربية واإلســـامية ُمجسدة في 

ذلك تحمل مسؤوليتها التعاونية اإلنسانية تجاه جميع البلدان.
تربـــط البحريـــن بالســـعودية عاقـــات تاريخيـــة ُمتجـــذرة فـــي أعمـــاق تاريـــخ 
الجزيـــرة العربيـــة والخليج العربـــي، يؤطرها التعـــاون االســـتراتيجي والتكامل 
الدبلوماســـي الذي يســـقي شـــجرة اإلخاء والتوافـــق بينهما بمختلـــف المجاالت 
الثنائية واألوضاع الخليجية والعربية واإلقليمية والدولية، وبما يؤكد الشراكة 
البحرينية الســـعودية القوية والمشتركة والراسخة.. شراكة متميزة قائمة على 
األخـــوة والتعـــاون الُمســـتدام وتعززها اللجـــان المشـــتركة والزيـــارات الُمتبادلة 
واالجتماعـــات المكثفة التي ســـاهمت ببناء هذه الشـــراكة التعاضدية، ومازالت 
مســـيرة التعـــاون المتناميـــة بيـــن الشـــقيقتين تمضي والتـــي أثمـــرت الكثير من 
المشـــاريع االقتصادية واالســـتثمارية من مالية وتجاريـــة وعقارية واجتماعية، 
والتي عززت العاقة االستراتيجية بينهما، وتضافرتا مًعا في خندق التحديات 

التي واجهتها المنطقة والعمل على تحقيق األمن واالستقرار فيها.
تجســـدت قوة ومتانـــة العاقة بين المملكتين الشـــقيقتين فـــي التطابق بالرؤى 
واألهـــداف وبالتناغـــم الواضـــح بيـــن البلديـــن والشـــعبين، يؤصل ذلـــك التعاون 
والتكاتـــف علـــى كل األصعـــدة، ومســـتندة إلـــى اإلرث الحضـــاري والتاريخـــي 
والثقافي وبمقومات العمل المشـــترك، وتدعمها رؤى متوحدة ومواقف واضحة 
وطموحات واحدة وبتطلعات الشـــعب العربي البحريني والســـعودي وبالتعاون 

بينهما الذي يصُب في مصلحة بلديهما.
نـــزُف أجمـــل التهانـــي والتبريكات إلى المملكـــة العربية الســـعودية أرًضا وقيادًة 

وشعًبا. وكُل عام وجميعنا بخير.

 

عبدعلي الغسرة

ســـؤال ملح لطالما تبادر إلى األذهان، كلما رأيت أفواج الخريجين من طلبة 
الثانوية العامة وهم يخرجون إلى الميدان، يا ُترى كم طالبا منهم ســـينجح 
فـــي اختبـــارات القبول بالجامعـــات، على شـــاكلة “توفل وآيلـــس” أو غيرها، 
فهي ضمن المتطلبات وبمعدالت عالية قبل التسجيل في معظم الجامعات 
تقريبـــًا، وأحســـب الجـــواب ال يخفـــى على كل متابـــع، فمعظم الذيـــن عبروا 
بوابات الجامعات إنما كانت بمجهوداتهم الشخصية وليس نتاج تحصيلهم 
الدراسي إال النزر اليسير، هذا واقع يجب أن نلتفت إليه، قبل أن نضع اللوم 

على الطلبة أو طاقم التدريس.
الســـؤال مـــازال قائمـــًا، كـــم عـــدد الخريجيـــن المؤهليـــن فعـــاً لخـــوض بيئة 
تعليميـــة جديـــدة، دون اللجوء لـــدورات تأهيلية مكثفـــة؟ وبمعنى أدق، هل 
ترقـــى حصيلتهم الدراســـية بعد مشـــوار 12 ســـنة من الدراســـة بالمدرســـة، 
لمجابهة الحياة الجامعية ومتطلباتها؟ أحسب الجواب واضحا في إعانات 
دروس التقوية وانتشار العديد من المعاهد الخاصة، كماذ يفرض نفسه أو 
كبديل ال مفر منه أمام واقع مشاهد، بل ومقروء قبل ذلك في نظرات أبنائنا 
الخريجيـــن أنفســـهم بمـــا ال يقبل المزيد من االســـتعراض والتمويه، ولســـان 

حالهم يتساءل! ها قد رجعنا “بخفي حنين”.

كان األجـــدر بنـــا قبـــل أن نبالـــغ فـــي االســـتعراض أن نكـــون علـــى قـــدر مـــن 
االســـتعداد، وأفضـــل مـــا يمكن فعله – من باب اإلنصـــاف - قبل تعميم بعض 
المـــواد وإرهـــاق كاهـــل الطلبة بالمهمات، أو زيادة ســـاعات الـــدوام وتقليص 
وســـائل المواصـــات والخدمـــات، هو أن يتـــم تطبيقها أوالً علـــى كوكبة من 
متخذي القرار وعلى أعضاء اللجان من المستشارين وغيرهم ممن يقبعون 
بـــاألدوار العليا، وليرتشـــفوا منها أوالً قبل غيرهـــم، وليقفوا موقف المعلمين 
والمعلمات قبل محاســـبتهم، وليراعوا قـــدرة الطاب والطالبات قبل فرضها 
عليهـــم! فـــإن نجحوا فيها وتخطوها فلهم ذلك، أما أن يفرضوها وهم بمنأى 
عنها فا يجوز، فليس الكل لديه سائق خاص عندما يتعارض وقت المدرسة 
مـــع وقت الـــدوام، وليـــس الجميع لديهم مـــن ينوب عنه في حـــل الواجبات 
وطهي الطعام عندما يصل البيت بعد فوات األوان، وأحسبهم يعلمون جيدًا 
أن االســـتيعاب يختلف بل ينعدم عندما يتجاوز عدد الطلبة “30” طالبا في 
الفصل الدراســـي الواحد، ناهيك عن انعدام أو تردي الخدمات اللوجســـتية 
والطبيـــة وغيرهـــا حيـــث ال ُتقارن بمـــدارس البلـــدان التي يســـتوردون منها 
أفكارهم، وحسبنا من كل ذلك أن نعي الحكمة القائلة، “إذا أردت أن ُتطاع.. 

فاطلب المستطاع”. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

عصام عبداهلل

المناهج الدراسية بين الكم والكيف )4(

أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية 
فـــي يومهـــا الوطني، وفي المقدمة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظه هللا ورعاه، وصاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن ســـلمان قائد مســـيرة التحديث في المملكة الشـــقيقة، وكل مواطن ســـعودي 

شقيق.
ونقـــول لهم جميعا في هذه المناســـبة الوطنية العزيزة عشـــتم جميعا وعاشـــت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ســـندا لشـــقيقاتها العربيـــات عمومـــا والخليجيـــات 
خصوصا، بل عاشـــت المملكة العربية الســـعودية ســـندا لكل القضايا اإلســـامية 

ولكل المسلمين في هذا الكون.
المملكـــة العربية الســـعودية هي عمـــود الخيمة العربية وقائدة العالم اإلســـامي 
ورمز كل مقدســـاته، وإليها يحج المســـلمون من كل بقاع األرض لزيارة األماكن 
المقدســـة وممارســـة الشـــعائر التي أمرنا بها هللا ورســـوله، حيث ينالون الرعاية 
واالحترام واألمن واألمان برعاية مباشـــرة من خادم الحرمين الشـــريفين الملك 

سلمان.
المملكـــة العربية الســـعودية هي واحة األمن واألمان لكل المســـلمين بحفظ هللا 
ورعايتـــه وعـــزة أهلهـــا وفهمهم دورهـــا ومكانتهـــا الكبيرة لدى العالم اإلســـامي 

كله.. المملكة العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
وبرعايـــة ســـمو األميـــر محمد بن ســـلمان الشـــاب الطمـــوح الذي يحلـــم ويحقق 
أحامه لهذه المملكة العزيزة، حافظت على مكانتها كرمز لإلســـام والمســـلمين 
وتصـــدت بقـــوة وحســـم لكل محـــاوالت النيل مـــن مكانتها ورمزيتهـــا وجدارتها 
برعاية المشـــاعر المقدســـة وقدرتها على توفير األمن واألمان وحســـن الضيافة 

لمايين المسلمين.
المملكة العربية الســـعودية تشـــهد فـــي يوم عيدها نقات، بـــل قفزات هائلة في 
كل المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية في ظل قيادة حكيمة 
تمضي بقوة نحو مســـتقبل مشـــرق للشعب الســـعودي الشقيق الذي يستحق كل 

االحترام.
في يومها الوطني العزيز تمضي سفينة المملكة العربية السعودية الشقيقة في 
أمن وســـام وســـط تاطم األمـــواج ورغم كل العواصف التـــي هبت وتهب على 
العالم كله في هذه األيام العصيبة. المملكة العربية السعودية في يومها الوطني 
بقيت وســـتبقى عزيزة وقوية ورائدة وســـتبقى ســـندا لكل العرب والمســـلمين، 
عاشـــت المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، وعاش خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان، وعاش قائد نهضتها الحديثة األمير محمد بن سلمان.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

إلى الشقيقة الكبرى في يومها الوطني 



علي مجيد

اتحاد كمال األجسام

يشـــارك الحكم البحريني يوســـف خنجي 
في إدارة منافسات بطولة عمان دايموند 
األجســـام  لبنـــاء  الدوليـــة  األولـــى  كاب 
والفيزيـــك التـــي ينظمها االتحـــاد الدولي 
 IFBB لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنيـــة
بمجمع الســـلطان قابوس ببوشر بسلطنة 
عمـــان وذلك في الفترة من 23 وحتى 24 
من شـــهر ســـبتمبر الجاري، علـــى أن تقام 
مراسم الميزان من صباح اليوم الخميس 

الموافق 22 من سبتمبر الجاري.
وتأتي مشـــاركة الحكم البحريني خنجي 
بنـــاء علـــى دعـــوة اللجنـــة العمانيـــة لبناء 
األجســـام تلقاها االتحاد البحريني لكمال 
األجســـام واللياقـــة البدنيـــة وانطالقًا من 
مبدأ التعاون فيما بين البلدين الشقيقين 
فـــي شـــتى المجـــاالت الســـيما الرياضـــي 

منها.  وقد أعرب الحكم البحريني يوسف 
لالتحـــاد  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  خنجـــي 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
البدنية وعلى رأســـه ســـامي الحداد على 
كل الدعم الذي يقدمه للطاقم التحكيمي 
وإلـــى لجنة بنـــاء األجســـام العمانية على 

الدعوة الكريمة للمشاركة مع األشقاء في 
الســـلطنة إلدارة وتحكيم منافســـات هذه 
البطولـــة التي تعـــد من أقـــوى البطوالت، 
ويشـــرف عليهـــا االتحـــاد الدولـــي لبنـــاء 
األجسام والتي ستضيف الكثير لرصيده 

في عالم تحكيم هذه الرياضة.

بناء على دعوة من اللجنة العمانية لبناء األجسام

خنجي يشارك بإدارة بطولة عمان دايموند كاب الدولية

الحكم البحريني يوسف خنجي

اللجنة األولمبية

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  تعلـــن 
عـــن فتح بـــاب الترشـــح لرئاســـة لجنة 
مقاعـــد  وأحـــد  لهـــا  التابعـــة  الالعبيـــن 
العضويـــة، حيث تم فتح باب الترشـــح 
ابتداء من الســـاعة الثامنة صباحا يوم 
الســـاعة  حتـــى  م   2022 ســـبتمبر   18
الثامنة مساء اليوم 22 سبتمبر 2022م 
استكماال للدورة 2021، 2024م، وذلك 
والنظـــم  القوانيـــن  ألحـــكام  اســـتنادا 

واللوائح ذات الصلة. 
مـــن  كال  األولمبيـــة  اللجنـــة  وتدعـــو 
القـــوى،  ألعـــاب  اليـــد،  )كـــرة  اتحـــادات 
البولينـــج،  البحريـــة،  الرياضـــات 
كـــرة  الرمايـــة،  الســـباحة،  الترايثلـــون، 
الجوجيتســـو،  المصارعـــة،  القـــدم، 

الدراجـــات  التايكونـــدو،  الســـامبو، 
الهوائية، الفروســـية وســـباقات القدرة( 
الالعبيـــن  مـــن  منتســـبيها  لترشـــيح 
أن  بشـــرط  األولمبييـــن  البحرينييـــن 
تتوافـــر في الالعب المرشـــح الشـــروط 

التالية: 1. أن يكون بحريني الجنسية، 
2. أال يقـــل ســـنه عن 21 ســـنة ميالدية 
يوم غلق باب الترشـــح، 3. أن يكون قد 
شـــارك في إحـــدى الـــدورات األولمبية/  

اآلسيوية الصيفية األخيرة.

 فتح باب الترشح لرئاسة 
وعضوية لجنة الالعبين باألولمبية

جانب من انتخابات اللجنة األخيرة

دخـــل عدد من العبي وعدائي فريق الهابي تيم 
مرحلـــة اإلعـــداد األخيـــرة وذلك للمشـــاركة في 
خوض منافســـات الرجل الحديدي )آيرون مان 
70.3( الذي ستســـتضيفه مدينة صاللة بسلطنة 
ُعمان الشـــقيقة، والمشـــاركة في سباق ماراثون 
برلين الذي سيقام في ألمانيا يوم األحد المقبل. 
ودخـــل كل مـــن الالعبيـــن والعدائيـــن حســـين 
عبـــدهللا قمبر وســـلمان المعاودة وعبدالباســـط 
صبـــاح محمـــد من العبي فريـــق الهابي تيم في 
مرحلـــة اإلعـــداد األخيـــرة قبـــل توجههـــم إلـــى 
صاللـــة بســـلطنة ُعمـــان يـــوم أمـــس، فـــي حين 
الكوهجـــي  عبـــدهللا  الالعبيـــن  مـــن  كل  أنهـــى 
وعبدالرحمـــن الكوهجي وهيمـــان بيتل اإلعداد 

المكثف، والذي استمر لمدة ٣ أشهر تقريبا.

“الهابي تيم” يشارك في 
بطولة الرجل الحديدي بصاللة
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مباريات اليوم الخميسنتائج مباريات األربعاء

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهلي

البحرين

30

31

27

36

االتحاد

الدير

البحرين6776المحرق

دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

توبلي

النجمة

 الساعة 5.30 مساًء

الساعة 7.15 مساًء

باربار

سماهيج

كأس السوبر البحريني لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

األهليالساعة 7 مساًءالمنامة

ســيكون عشــاق كــرة الســلة علــى موعــد نــاري اليــوم )الخميــس( حينمــا تقــام مباراة 
بطولــة الســوبر علــى كأس المرحوم الشــيخ محمد بن عبدالرحمــن آل خليفة، والتي 
تجمع فريقّي المنامة واألهلي في تمام الســاعة 7 مســاًء على صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.

بطـــل دوري  بيـــن  البطولـــة  هـــذه  وتقـــام 
زيـــن وهو المنامة وبطـــل كأس خليفة بن 
ســـلمان األهلـــي وذلك بالموســـم الماضي، 
فيمـــا تم تســـمية البطولة باســـم المرحوم 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
باعتباره أحد الرؤســـاء السابقين لالتحاد 
وأيًضا تكريًمـــا وتقديًرا لجهـــوده الكبيرة 
الســـلة  كـــرة  تطويـــر  فـــي  بذلهـــا  التـــي 
البحرينية حينما كان رئيًسا التحاد اللعبة 

ورئيًسا لجهاز كرة السلة بنادي المحرق.

ومـــن المؤمـــل أن تشـــهد مدرجـــات صالة 
اتحاد اللعبة حضوًرا جماهيرًيا غفيًرا من 
أنصار وعشـــاق القلعة البيضاء والصفراء 
وأيًضا لمحبـــي الكرة البرتقاليـــة، لمتابعة 

مواجهة قطبي اللعبة البحرينية.
المنامـــة يعتبـــر هـــو األكثـــر تتويًجـــا بهذا 
اللقب )4 مرات( وآخرها كان في الموسم 
2018/2019، فيمـــا األهلـــي هـــو متســـيد 
ألقـــاب(،   3( الماضيتيـــن ولـــه  النســـختين 
ويســـعى كل منهمـــا الفتتاحيـــة الموســـم 

هنـــاك  ســـتكون  وأيًضـــا  الـــكأس،  بهـــذه 
منافســـة شرســـة بيـــن الالعبيـــن من أجل 
اننـــزاع الجوائـــز الفرديـــة التـــي خصصها 
اتحـــاد اللعبـــة فـــي مبـــاراة اليـــوم، وهـــي 
جائـــزة أفضل العب في المبـــاراة، هداف 

المباراة باإلضافة لهداف الثالثيات.
يدخـــل المنامـــة بقيـــادة تدريبيـــة متمثلة 
ولديـــه  جوردانكـــو،  المقدونـــي  فـــي 
انتصاران في منافســـات الدوري، ويعول 
على نجومية كل من أحمد سلمان، أحمد 

الدرازي، حســـن نوروز، محمد أمير، أحمد 
عزيز، والمحترف جوردان الذي ســـيكون 
متاًحـــا للظهور األول بعـــد قدومه للفريق 

منذ أسبوعين تقريًبا.
وفـــي الجهة األهالويـــة، حقق فوزين في 

الـــدوري، أحدهما صعـــب واآلخر كان في 
متنـــاول اليد، ويعتمد مدربه عقيل ميالد 
على كل من: ميثم جميل، هشام سرحان، 
محمـــد كويد، صباح حســـين، علي عقيل، 

محمد قربان والمحترف جيفرسون.

فريق المنامة لكرة السلة فريق األهلي لكرة السلة

مواجهة مرتقبة فنيا وجماهيريا بأولى بطوالت الموسم

المنامة واألهلي.. من يخطف لقب السوبر؟

اللجنة اإلعالمية

أكد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد 
بـــن دعيـــج آل خليفة أن مملكـــة البحرين مقدمة على 
اســـتضافة كأس العالـــم للبوتشـــيا البحريـــن - 2022 
برعاية كريمة من لـــدن النائب األول لرئيس المجلس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الفترة من 6 - 11 

نوفمبر 2022. 
إلـــى  البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
كأس العالـــم للبوتشـــيا البحريـــن - 2022 تأتي تنفيًذا 
لتوجيهـــات ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وتدعم سياســـات وأهـــداف المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة والهيئـــة العامـــة للرياضـــة، مؤكـــًدا حجـــم 
الرعاية والدعم الكبير من قبل ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة لرياضـــات ذوي العزيمة، والذي جعل 
مملكـــة البحرين موطًنا لتنظيـــم العديد من البطوالت 

في مختلف األلعاب والرياضات. 
ونوه الشـــيخ محمد بن دعيج على أهمية االستضافة 
فـــي ترجمـــة كل ما تطمـــح لـــه اللجنـــة البارالمبية من 
رؤيتهـــا وأهدافهـــا، وهـــي نشـــر ثقافـــة رياضـــة ذوي 
العزيمـــة، ودمجهـــم فـــي المجتمـــع وتشـــجيع أوليـــاء 
أمورهم على إشـــراك أبنائهم إلى جانب تهيئة الكوادر 
الوطنية الستضافة أكبر البطوالت على أرض المملكة، 
مؤكـــدا جاهزيـــة اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة مـــن 

إداريين وفنيين لتنفيـــذ األهداف وتحقيق التطلعات 
المنشودة بجميع النواحي. 

يذكـــر أن اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة نجحـــت في 
الرياضيـــة  والبطـــوالت  الـــدورات  مـــن   4 اســـتضافة 
بمشـــاركة أكثـــر من 82 دولة مـــن جميع اقطـــار العالم 
وبمشـــاركة أكثر مـــن 2,200 العب والعبـــة، من أهمها 
“البحريـــن” 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلســـيوية 
للشـــباب، ودورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة - 
البحريـــن 2022، والبطولة الدوليـــة األولى البارالمبية 
للريشـــة الطائـــرة - البحريـــن 2022، وبطولة “األبســـا” 
لمنطقة آســـيا واوقيانوســـيا لكـــرة الهـــدف - البحرين 
2022 )للمكفوفيـــن(، حيـــث حصلـــت مملكـــة البحرين 

على إشادات دولية واسعة بمستوى التنظيم.

أكد جهوزية اللجنة البارالمبية البحرينية من إداريين وفنيين

محمد بن دعيج: المملكة قادرة 
على استضافة كأس العالم للبوتشيا

محمد بن دعيج

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
البحرينـــي للكرة الطائـــرة رئيس مجلس 
عبدالجليـــل  الشـــاطئية  الطائـــرة  الكـــرة 
فتيـــل أن المجلـــس قـــرر إعـــداد روزنامة 
لمختلـــف البطـــوالت والجـــوالت المحلية 
الفتـــرة  خـــالل  تنظيمهـــا  يعتـــزم  التـــي 
القادمـــة لتكون األندية على دراية كاملة 

مسبقا بمواعيد البطوالت الشاطئية.
لــــ “البـــالد ســـبورت” أن  وأضـــاف فتيـــل 
المجلس ســـيرفع لمجلـــس إدارة االتحاد 
التـــي  والجـــوالت  البطـــوالت  سلســـلة 
ثـــم ســـيتم  ومـــن  ســـينظمها العتمادهـــا 
إصـــدار تعميـــم رســـمي لجميـــع األنديـــة، 
حيـــث مـــن المقـــرر إقامـــة جولـــة العيـــد 
الوطنـــي بشـــهر ديســـمبر 2022 لألنديـــة 
والمراكـــز الشـــبابية والجاليات، وســـتقام 
بمناســـبة  للســـيدات  شـــاطئية  جولـــة 
ذكـــرى ميثـــاق العمل الوطنـــي 14 فبراير 
2023، وتنظيـــم دوري عيســـى بن راشـــد 
للشـــواطيء بشـــهر مايو أو يونيو 2023، 
والناشـــئين  للشـــباب  مفتوحـــة  وجولـــة 
بشـــهر يوليـــو 2023 وأخيرا جولـــة العيد 

الوطني بشهر ديسمبر 2023.
وعـــن أهـــم المشـــاركات الخارجيـــة قـــال 
فتيـــل إن العـــام الجـــاري لـــن يشـــهد أي 

مشـــاركة خارجيـــة لمنتخبات الشـــواطئ 
بينما مـــن المؤمل أن تتواجـــد منتخباتنا 
علـــى مســـتوى بطـــوالت غرب آســـيا بعد 
تلقـــي دعـــوة رســـمية تتضمـــن بطـــوالت 

2023 وهي سلســـلة بطوالت غرب آســـيا 
الشاطئية للرجال والسيدات بشهر يناير 
وسلســـلة بطوالت غرب آســـيا الشاطئية 
للرجال والســـيدات بشهر مايو، باإلضافة 
إلى البطولة األولى لمنتخبات غرب آسيا 
للناشـــئين تحت 17 في شـــهر أغســـطس 
وأخيـــرا البطولة األولـــى لمنتخبات غرب 
آســـيا للناشـــئات تحـــت 17 دون تحديـــد 
موعدهـــا، الفتـــا النظـــر إلـــى أن الدعـــوة 
لـــم تتضمـــن مـــكان إقامـــة جميـــع تلـــك 

البطوالت.
وأوضـــح فتيـــل أن المجلس بصـــدد رفع 
يعتـــزم  التـــي  المشـــاركات  عـــن  مقتـــرح 
المشاركة فيها وإعداد ميزانية ستعرض 

على مجلس اإلدارة العتمادها.

 إعادة بطوالت الفئات العمرية

فتيل: روزنامة محلية ومشاركات 
خارجية على مستوى غرب آسيا

حسن علي

إحدى البطوالت الشاطئية المحلية

عبدالجليل فتيل



اتحاد السلة

يشــارك المراقــب الدولــي فاضــل غلــوم عضــو لجنــة الحــكام باالتحاد 
البحرينــي لكــرة الســلة، فــي مراقبــة مباريــات بطولة األنديــة العربية 
للســيدات لكــرة الســلة والُمقامــة حاليًا فــي تونس وتســتمر حتى يوم 
28 سبتمبر الجاري، وكذلك يتواجد بصفته عضوًا في اللجنة الفنية.

وتأتي مشـــاركة غلـــوم، بناء على 
االتحـــاد  مـــن  الصـــادر  التكليـــف 
العربـــي لكـــرة الســـلة، بعـــد تميزه 
فـــي مراقبة المباريـــات الخارجية 
اآلســـيوي  الصعيـــد  علـــى  ســـواًء 
والعربـــي والخليجي طيلة الفترة 

والسنوات الماضية.
كدليـــل  غلـــوم  اختيـــار  وجـــاء 
قاطع علـــى الكفـــاءات البحرينية 
البطولـــة  هـــذه  فـــي  للمشـــاركة 
المهمـــة، ليؤكـــد الســـمعة الكبيـــرة 
الكـــوادر  بهـــا  تحظـــى  التـــي 
البحرينية السالوية في المحافل 

الخارجية.

غلوم مراقبًا في عربية السيدات للسلة

تحقيـــق  مـــن  األهلـــي  فريـــق  تمكـــن 
انتصـــاره األول فـــي دوري خالـــد بـــن 
حمـــد لكـــرة اليـــد، وذلك على حســـاب 
االتحاد بنتيجـــة )27/30( في المباراة 
التي جمعتهما مساء االربعاء لحساب 

الجولة الثالثة من المنافسات.
وأنهى األصفر الشـــوط األول بنتيجة 
 ،)12/16( أهـــداف   4 بفـــارق  التقـــدم 
وبذلـــك صـــار رصيـــده )3 نقـــاط( مـــن 
مباراتين، فيما االتحاد منّي بالخسارة 
الثانية وبات رصيده )5 نقاط(. وعلى 
رغـــم فـــوز األهلـــي المســـتحق إال أن 
االتحاد كان نًدا على مدار الشـــوطين 
كلفـــه  واالســـتعجال  األخطـــاء  أن  إال 
الكثيـــر في الدقائق األخيـــرة من عمر 

المباراة.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، واصـــل فريق 

دوري  فـــي  القويـــة  عروضـــه  الديـــر 
خالـــد بـــن حمـــد لكـــرة اليـــد، وكســـب 
هـــذه المـــرة نظيـــره البحريـــن بنتيجة 

األول  الشـــوط  وانتهـــى   .)31/36(
 ،)15/19( بنتيجـــة  البرتقالـــي  لصالـــح 
وبذلك نـــال نقاط الفوز وصار رصيده 

)6 نقاط(، فيما البحرين تكبد الخسارة 
الثالثة علـــى التوالي وبات رصيده )3 
نقـــاط(. وبســـط الديـــر أفضليتـــه فـــي 

المبـــاراة بعناصره المميـــزة بالجوانب 
الدفاعية والهجومية وأخذ األســـبقية 
في التقدم وتوســـيع الفـــارق لصالحه، 

فـــي  نوًعـــا  البحريـــن  أداء  ليتحســـن 
الشـــوط الثانـــي، ويمكـــن مـــن إحداث 
األمـــور  حســـم  الديـــر  أن  إال  النديـــة، 

لصالحه.

اليوم مباراتان 

تستكمل اليوم )الخميس( المنافسات 
بإقامـــة مباراتيـــن، توبلـــي مـــع باربـــار 
وتليهـــا  مســـاًء   5.30 الســـاعة  فـــي 
النجمة وســـماهيج عند الساعة 7.15. 
حيـــث توبلـــي لتحقيق المفاجـــأة غير 
المنتظـــرو والفـــوز األول، فيمـــا باربار 
يســـعى للفوز األول بعد خسارتيه في 
الجولتيـــن الماضيتيـــن. وفـــي اللقـــاء 
اآلخر، سيكون ســـماهيج أمام اختبار 
قوي بمواجهة “حامل اللقب”، إذ يأمل 
األول فـــي االنتصار األول، أما النجمة 
يســـتهدف نقـــاط الفـــوز للمـــرة الثالثة 

على التوالي.

األهـلي يحقـق انتصـاره األول بـدوري خـالـد بـن حمـد
الدير يواصل عروضه القوية واليوم مبارتان

لقاء البحرين والمحرق

لقاء الدير والبحرينمن لقاء األهلي واالتحاد

1 نوفمبر انطالق دوري عيسى بن راشد العام
تعميم الجدول قبل أسبوعين

وكان االتحـــاد قد أعلن عـــن إقامة دوري 
والثانيـــة  األولـــى  للدرجتيـــن  الدمـــج 
للرجال، وذلك من خالل تقســـيم األندية 
الــــ 14 إلـــى مجموعتين )ســـبعة فرق في 
كل مجموعة( لتلعب كل مجموعة دوري 
مـــن دور واحد وتتأهل الفـــرق من األول 
حتـــى الثالـــث مـــن كل مجموعـــة )ســـتة 
أندية( إلى دوري عيسى بن راشد وتلعب 
الفـــرق اصحـــاب المراكز مـــن الرابع حتى 
االتحـــاد  دوري  أنديـــة(  )ثمانيـــة  الســـابع 
مجلـــس  عضـــو  وقـــال  الطائـــرة.  للكـــرة 
إدارة االتحـــاد رئيـــس لجنـــة المســـابقات 
عبدالرضـــا عاشـــوري أن اللجنـــة حـــددت 
موعـــدا مبدئيـــا النطـــالق دوري عيســـى 

بن راشـــد العـــام بتاريـــخ 1 نوفمبر 2022 
وقـــد تم توزيع األندية على مجموعتين، 
األهلـــي  )أ(  المجموعـــة  تضـــم  حيـــث 
والنجمـــة والنبيـــه صالـــح وبنـــي جمـــرة 

والشـــباب والمعامير واتحاد الريف، فيما 
تضـــم المجموعـــة )ب( النصـــر وداركليب 
والمحـــرق وعالي والتضامن والبســـيتين 
والدير. وأشـــار إلى أن دوري عيســـى بن 
راشـــد الذي يضم ستة أندية من المؤمل 

أن ينطلـــق 19 ديســـمبر ودوري االتحـــاد 
الذي سيشـــارك فيه ثمانية أندية بتاريخ 
21 ديسمبر، وأن االتحاد سيقوم بتعميم 
قبـــل  األنديـــة  علـــى  الرســـمي  الجـــدول 

انطالق المسابقة بأسبوعين.

اتحاد كمال األجسام

تـــرأس إبراهيـــم الشـــيبة نائـــب رئيـــس 
األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي  االتحـــاد 
واللياقة البدنية رئيس لجنة التســـويق 
اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق عمل االتحاد 
مساء أمس األول الثالثاء الموافق 20 
من شـــهر ســـبتمبر الجاري بمقر االتحاد 
بالبيـــع، حيـــث حضر االجتمـــاع كل من 
عبـــدهللا فـــرج رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة، 
عايشـــة أحمـــدي عضو مجلـــس اإلدارة 
رئيـــس اللجنة القانونية، زبير عســـكري 
رئيـــس لجنـــة الحـــكام وأســـامة الليـــث 
رئيـــس اللجنـــة اإلعالميـــة عضـــو لجنة 
اإلعالم باالتحاد الدولي لبناء األجسام.

وأشـــاد الشـــيبة بالنتائج األخيـــرة التي 
ببطولـــة  الوطنـــي  المنتخـــب  حققهـــا 
آســـيا لبناء األجســـام واللياقـــة البدنية 
بقرغيزســـتان وحصـــد فيهـــا المنتخـــب 
برونزيـــات،  و3  ذهبيـــة  ميداليـــة 
أحمـــدي  عايشـــة  اســـتعرضت  ثـــم 
بالـــدورة  الخاصـــة  االســـتعدادات 
األكاديميـــة التي يشـــرف عليها االتحاد 

الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية، 
حيـــث ينتظـــر أن يتم اعتمادها بشـــكل 
نهائي لإلعـــالن عنها، بعدها اســـتعرض 
عبـــدهللا فـــرج اســـتعدادات المنتخـــب 
الوطنـــي لبطولة العالم والمقرر أن تقام 
في مدينة ســـانتا سوسانا بإسبانيا في 
الفترة من 2 وحتى 7 من شـــهر نوفمبر 
المقبل والتجهيزات الخاصة بالالعبين.

 واستمع الشيبة للخطة اإلعالمية التي 
قدمها رئيس اللجنة أســـامة الليث؛ من 

أجل تغطية مشاركة المنتخب الوطني 
القادمـــة، حاثًا اللجنـــة على بذل أقصى 
جهودها إلبراز هذه المشـــاركة بالشـــكل 
الالئق، وقدمت عايشة أحمدي اقتراحًا 
بتنظيـــم بطولـــة محلية للياقـــة البدنية 
تضـــم عـــددا من األلعـــاب والمســـابقات 
وتكـــون  البدنيـــة  للياقـــة  المخصصـــة 
مفتوحـــة للجميع علـــى أن يتم إقامتها 

أواخر شهر نوفمبر المقبل.

ناقش استعدادات المنتخب للبطولة العالمية وتنظيم بطولة محلية

الشيبة يرأس اجتماعا تنسيقيا لفريق عمل اتحاد كمال األجسام

الشيبة مترئسًا االجتماع التنسيقي

اتحاد الدراجات الهوائية

االتحـــاد  فـــي  المســـؤولون  عقـــد 
الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي 
فـــي مســـاء أمـــس األول بمقـــره فـــي 
الرفـــاع اجتماعـــا تنســـيقيا مـــع عـــدد 
“مجموعـــة  فـــي  المســـؤولين  مـــن 
عبدالحكيـــم الشـــمري”، ويأتـــي هـــذا 
االجتمـــاع األولـــى؛ بهـــدف التنســـيق 
واإلعـــداد المبكريـــن إلقامـــة فعاليات 
وبرامـــج النســـخة الثالثة من “ســـباق 
الشـــمري  عبدالحكيـــم  مجموعـــة 
ورســـم   ”2022 الهوائيـــة  للدراجـــات 
أسس نجاحه بما يتناسب مع طموح 

المسؤولين والقائمين على التنظيم.
وحضر االجتماع الشيخ خالد بن حمد 
بـــن أحمـــد آل خليفة رئيـــس االتحاد 
البحريني للدراجات الهوائية وســـيد 
شـــبر الوداعـــي أميـــن الســـر العام في 
االتحاد، ومـــن “مجموعة عبدالحكيم 
الشـــمري” حضر الوجيـــه عبدالحكيم 
الشـــمري صاحب المجموعـــة الراعية 
لهـــذا الحـــدث الرياضـــي وإلـــى جانبه 

المســـؤولين واإلدارييـــن  مـــن  نخبـــة 
فـــي المجموعة، وتنـــاول المجتمعون 
الزمـــان  حـــول  المطروحـــة  الـــرؤى 
ســـباق  المناســـبين إلقامـــة  والمـــكان 
التجمـــع  هـــذا  مـــن  الثالثـــة  النســـخة 
وأهميـــة تحقيقـــه  الكبيـــر  الرياضـــي 

حيـــث  النبيلـــة،  أهدافـــه  لجميـــع 
احتضانـــه للعـــدد الكبيـــر المتوقع من 
الفئـــات  مختلـــف  فـــي  المشـــاركين 
العمريـــة ونجـــوم رياضـــة الدراجـــات 
الهوائيـــة ومـــن ذوي الهمـــم والعبـــي 

األولمبياد الخاص.

توقع بمشاركة كبيرة بمختلف الفئات العمرية 

اجتماع تنسيقي إلقامة سباق “مجموعة الشمري” للدراجات
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عبدالرضا عاشوري

فاضل غلوم

بنظيره  البحرين  فريق  ألحق 
في  األولـــى  الهزيمة  المحرق 
لــكــرة  زيـــن  دوري  مــنــافــســات 
في   )67/76( بنتيجة  الــســلــة 
مساء  جمعتهما  التي  المباراة 
االربعاء بختام الجولة الثانية 

من دوري زين لكرة السلة.

وجـــــــاءت نـــتـــائـــج األشــــــواط 
األربـــــــــــــــعـــــــــــــــة كـــــــــــاآلتـــــــــــي: 
 13/20 ــن،  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ )20/24 ال
البحرين،  الــبــحــريــن،  13/20 
وبـــذلـــك  ــرق(،  ــحــ ــمــ ــ ال  12/21
ــاره  ــصـ ــتـ ــن انـ ــريـ ــحـ ــبـ ــق الـ ــقـ حـ
ــتــوالــي وصــار  الــثــانــي عــلــى ال
فــيــمــا  نـــــقـــــاط(،   4( رصــــيــــده 
المحرق بهذه الخسارة أصبح 

ــقــاط(. وبـــرز في  رصــيــده )3 ن
المحترف  الــبــحــريــن  صــفــوف 
 34( بتسجيله  وايــن تــشــيــزم 
نقطة(، علي أصغر )13 نقطة(، 
عــلــي جعفر  الـــمـــحـــرق  وفــــي 
 12( عبدهللا   بــدر  نقطة(،   23(

نقطة(.
البحرين  فــريــق  أفـــراد  وقـــدم 
أداء عاليا للغاية خالل شوطّي 

في  والجدية  بالتركيز  اللقاء، 
ــجــوانــب الــدفــاعــيــة وأيــًضــا  ال
وتحت  بالثالثيات  الهجومية 
الحلق، ليوسع الفارق لصالحه 
ويـــــفـــــرض ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
المجريات، وسط أداء مترنح 
من جانب المحرق الذي افتقد 
لــلــحــلــول وجــعــلــتــه يــتــخــلــف 

بالنتيجة ويتلقى الخسارة.

البحـريـن يهـزم المحـرق بـدوري زيـن

حسن علي

حسن علي

علي مجيد
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يستعد كيانو 
ريفز إلعادة دوره الشهير في 

فيلم Constantine الذي 
عرض عام 2005، خالل 

فيلم جديد يتم االستعداد 
له حاليا حسب تقرير موقع 

Daily Mail الذي أكد أن 
الفيلم في مرحلة الكتابة 

اآلن من قبل أفيكا 
جولدزمان.

السعودية في عيون شباب البحرين.. 

مصير واحد وقلب واحد

السعودية  العربية  المملكة  تحتفل 
ــيــوم الــوطــنــي فـــي الـــيـــوم الــثــالــث  ــال ب
كل  مــن  سبتمبر  شهر  مــن  والعشرين 
ــيــوم الـــذي يمثل ذكــرى  عـــام، وهـــو ال
يد  على  وتأسيسها  المملكة  توحيد 
جاللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود رحمه هللا، ويعتبر هذا اليوم 
الــســعــودي  للشعب  عظيمة  مــنــاســبــة 
لــمــا لـــه مـــن فــخــر وتــجــديــد االنــتــمــاء 
طويلة  عقود  ومنذ  والــوطــن،  للقيادة 
ــة قــويــة  ــويـ ــة أخـ ــطـ تـــوجـــد هـــنـــاك رابـ
ــيــن أبـــنـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  بــيــنــهــا وب
ــعـــدة وتــمــثــل جـــزءا  عــلــى كــافــة األصـ
يحرصون  والــذيــن  قلوبهم  في  كبيرا 
عــلــى مــشــاركــة أقــرانــهــم بــهــذا الــيــوم، 
الشباب  المناسبة عبر عدد من  وبهذه 
ــتــواصــل  ــبــحــريــنــي  عــلــى مـــواقـــع ال ال
االجتماعي عما تمثله المملكة العربية 

السعودية في عيونهم، وكان التالي:

تاريخ عريق 

بين يوسف أحمد العمق التاريخي 
الـــــــعـــــــريـــــــق الــــــــذي 
ــكــة  ــل ــمــم تـــمـــثـــلـــه ال
السعودية  العربية 

ــرى  ــ ــب كـــشـــقـــيـــقـــة كــ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــخ  ــاريـ ــتـ الـ إن  إذا 

قامت  التي  المشرفة  للمواقف  يشهد 
تجاه  السعودية  العربية  المملكة  بها 
يمكن  “ال  وأضــــاف:  البحرين،  مملكة 
الــورق؛  أن تترجم هــذه األفــعــال على 
قلب  في  محفورة  المواقف  هــذه  ألن 
المملكة  أن  كما  بحريني،  مواطن  كل 
الرسالة  أرض  هي  السعودية  العربية 

ومهد النبوة“.

توأمة رائعة

ــعــالقــات  ــل أشــــــار عـــلـــي الـــخـــرفـــوش ل
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط الــمــمــلــكــة 
البحرين  بمملكة  السعودية  العربية 
وباستمرارية التواصل والود والمحبة 
وأثنى  البلدين،  وشعبي  قيادتي  بين 
للثوابت  نظرًا  الوثيقة؛  العالقة  على 
بينهما  تجمع  التي  المشتركة  والــرؤى 
تـــجـــاه مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا، وروابـــــط 
والمصاهرة  القربى  ووشائج  األخــوة، 
والنسب، ووحدة المصير، التي تجمع 
جــوارهــمــا  عــن  فــضــالً  شعبيهما،  بــيــن 

مجلس  في  وعضويتهما  الجغرافي، 
وقال:  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
والبحرين  الــســعــوديــة  ــيــوم  ال “تعتبر 
مصير واحد وقلب واحد وكل سعودي 
بحريني  وكــل  بحريني  البحرين  فــي 
التوأمة  وأن  سعودي  السعودية  في 
الرائعة بين المملكة العربية السعودية 
ومــمــلــكــة الــبــحــريــن قــيــادة وحــكــومــة 

وشعًبا تعد نموذًجا أخويا رائعا.

الظل والسند

أصــالــة  عــن  بوحسين  عــائــشــة  عــبــرت 
المملكة  بين  العميقة  الرابطة  وعراقة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــبــحــريــن التي 
وقالت:  الــواحــد  كالجسد  تكون  تكاد 
البعض  لبعضنا  امــتــداد  بالشك  “نحن 
والمصير  والــلــغــة  والــــدم  الــديــن  فــي 
اليوم  وهــذا  والظل  والسند  المشترك 
المملكة  وتــعــتــبــر  جــمــيــعــًا  يــومــنــا  هـــو 
العربية السعودية بالنسبة لي العروق 
اتحدث  عندما  وأنا  بجسدي  المتصلة 
عنها؛ فكأنني أتحدث عن بالدي”.

عالقات أخوية

أثــنــى جــاســم ســيــف على 
عمق العالقة األخوية بين 
والمملكة  البحرين  مملكة 
ــســعــوديــة في  ــعــربــيــة ال ال
ــال:  ــ شـــتـــى الـــمـــجـــاالت وقـ
“كـــلـــمـــا نـــظـــرت إلـــــى الـــرايـــة 

إال  إلــه  ال  عليها  المنقوش  الــخــضــراء 
لـــهـــذه األرض  قــلــبــي حـــًبـــا  يـــزيـــد  هللا 
ابتعدت عنها  فمهما  الطاهرة،  الحبيبة 
ستظل  األرض  كــوكــب  أقــاصــي  ــى  إلـ
الــيــوم، هذه  5 مــرات في  إليها   تتجه 
ليمتد  عطاءها  يفيض  التي  المملكة 
إلى الدول الفقيرة والمتنامية، تساعد 
جميع الدول في ِمَحِنهم وفي الكوارث 
واألزمات كما أنها تضخ المليارات في 
مع  تعاملها  رأيــنــا  كما  والــطــب  الــِعــلــم 
أصبحت  باختصار  كــورونــا،  فــايــروس 
الدولة  السعودية هي  العربية  المملكة 
التي يتمنى الجميع بأن تحذو حذوها 
والتقدم  والعطاء  السالم  في  دولهم 

واالزدهار ورفاهية الشعب”.

قلب واحد

ــان الــشــروقــي عــلــى عمق  عــــززت حــن
البحرين  مملكة  تربط  التي  الشراكة 
وعلى  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة 
ــعــالقــات األخـــويـــة عــلــى مــر الــعــقــود  ال
األول  الحليف  كونها  وأيضا  واألزمنة 
ســيــاســًيــا، أمــنــًيــا واقــتــصــادًيــا وقــالــت: 
اسم  اسمع  دائما  وأنــا  أن فطنت  “منذ 
مقترن  البحرين  مملكة  الغالي  بلدي 
السعودية،  العربية  بالمملكة  ومرتبط 
هذه  تــدوم  أن  وأتمنى  واحــد  والقلب 
العالقة الحميمة بين البلدين وتسيران 
هللا  وحفظ  والتطور  التميز  إلــى  مًعا 

حكامها وأمدهم بالصحة والعافية“.

جاسم سيف حنان الشروقي يوسف أحمد عائشة بوحسين علي خرفوش
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انطالق بيع تذاكر حفل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية 
أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار عــن بــدء بيع تذاكــر حفل “أوركســترا 
بقيــادة  البحريــن،  مملكــة  فــي  أوركســترا  أول  الفيلهارمونيــة”،  البحريــن 
المايسترو مبارك نجم. والذي يأتي كباكورة حفالت مهرجان البحرين الدولي 
للموســيقى فــي نســخته الحاديــة والثالثيــن، ويقام يــوم 1 أكتوبــر 2022 في 
مســرح البحرين الوطني. ويمكن الحصول على التذاكر عبر محالت فيرجين 

ميغاستور البحرين سيتي سنتر أو من على الموقع اإللكتروني للمحالت.  

وتــأســســت أوركـــســـتـــرا الــبــحــريــن 
مــارس   26 فــي  الفيلهارمونية 
ــمــوســيــقــار  ال ــد  ــ ي عـــلـــى   2022
الــمــايــســتــرو مـــبـــارك نــجــم قــائــد 

الـــفـــرقـــة الــمــوســيــقــّيــة 
ــؤّســـس  ــلــشــرطــة ومـ ل

ــن  ــريـ ــحـ ــبـ مـــعـــهـــد الـ
ــى.  ــ ــق ــ ــي ــوســ ــ ــم ــ ــل ــ ل
وتـــــــــــــــــضـــــــــــــــــم 
األوركــــــســــــتــــــرا 
حـــــالـــــيـــــًا 

أكــثــر 

من 100 موسيقّي وكورال. 
ــذا  ــى هــ ــظــ ــحــ ــ وي
بدعم  الــمــشــروع 
ــبــحــريــن  ــة ال ــئ هــي
ــثــقــافــة واآلثــــــار  ــل ل
فــــــــــــــي إطــــــــــــــار 
ــايـــة حــكــومــة  رعـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للفنون  المتواصل 
السامية  ورســالــتــهــا 
عراقة  عن  ُتعّبر  التي 

األمم 

واالرتقاء  وجدانها،  وتشكيل  وتطّورها، 
ــام، وضــمــن االهــتــمــام في  ــعـ ــذوق الـ ــالـ بـ
المملكة كواجهٍة حضارّيٍة جاذبة  تقديم 

لكافة أشكال اإلبداع الثقافي.  
 ويعد هذا الحفل أول محّطات أوركسترا 
انطالقة  ليكون  الفيلهارمونية،  البحرين 
الحضاري  للوجه  الترويج  فــي  رحلتها 
البحريني ولتأخذ مكانها كَمعلم موسيقي 
البحرين.  في  الثقافي  المشهد  في  مهم 
على  الجمهور  سيكون  الحفل  وخـــالل 
البحرينية  األلــحــان  إبــداعــات  مع  موعد 
والــعــربــيــة الــتــي صــاغــهــا أوركــيــســتــرالــيــًا 
فنية  قوالب  في  نجم  مبارك  الموسيقار 
العالمية  الكالسيكية  الموسيقى  تدمج 
واأللــحــان  الموسيقى  ورونـــق  سحر  مــع 

العربية.  

للموسيقى  البحرين  مهرجان  أن  يذكر 
يقام ما بين 1 و7 أكتوبر 2022م. ويلقي 
األنماط  مختلف  على  الضوء  المهرجان 
منها  الشعبّية  والــغــنــائــّيــة،  الموسيقّية 
والعالمّية.  العربّية،  المحلّية،  والحديثة، 
المتناغمة،  الموسيقّية  التوليفة  هــذه 
مــدار  على  الفّنانون  بألحانها  سيصدح 
ــا مـــن مــســرح  ــطــالًق ــمــهــرجــان، ان ــام ال ــ أّيـ
ودار  الثقافّية  الصالة  الوطني،  البحرين 

المحّرق.  
مهرجان  حــول  المعلومات  من  وللمزيد 
يمكن   ،31 للموسيقى  الــدولــي  البحرين 
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  مــوقــع  ــارة  ــ زيـ
متابعة  وكـــذلـــك  اإللــكــتــرونــي  واآلثــــــار 
التواصل  مــواقــع  على  الهيئة  حسابات 

.CultureBah@ االجتماعي على

أغنية  العبيدلي  محمد  الفنان  سيطرح  السعودي  الوطني  اليوم  بمناسبة 
جديدة من كلمات الشاعر القدير إبراهيم األنصاري بعنوان “جمعنا الحب”، 
كمان  وصولو  الجار،  عيسى  الفنان  وتنفيذ  وتوزيع  العبيدلي،  تلحين  ومن 
سيد حسن ناصر، وكورال الفنان فهد الزري، وسيتم بث األغنية يوم األربعاء 

 ”Obaidli Music“ على قناة الفنان محمد العبيدلي على اليوتيوب
وصرح الشاعر الغنائي القدير إبراهيم األنصاري بأن هذا العمل يجسد أواصر 
المحبة التي تجمع الشعبين تاريخًا وأصالًة وأن التالقي الوطني والفني في 
أفراح البلدين هو من مميزات النتاج األدبي والثقافي المتبادل بين مبدعي 
لالنتماء  وترسيخًا  واالجتماعية  الوطنية  المناسبات  جميع  فــي  الــوطــن 

والوالء والتآخي والوفاء.
قلبية  تهنئة  عن  عبارة  هو  العمل  هــذا  أن  العبيدلي  محمد  الفنان  وأوضــح 
وشعبًا،  قيادًة  السعودية  العربية  المملكة  الكبرى  للشقيقة  محبة  ورسالة 

فالعمل يعزز جسور الترابط والتالحم بين البلدين. 
وقال “حرصُت على تلحين األغنية بنكهة وروح خليجية تعكس وتؤكد على 

الموروث الثقافي المشترك والفني المتمثل بالنغم واإليقاع”.

ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ أعـــلـــنـــت الـ
لــلــتــرفــيــه إطـــــالق بــرنــامــج 
فــعــالــيــات وأنــشــطــة الــيــوم 
ـــ 92  ــســعــودي الـ الــوطــنــي ال
دار”،  لنا  “هــي  شــعــار  تحت 
 9 فعالياته  ستستمر  الــذي 
مناطق  مختلف  فــي  ــام  أيــ
 18 من  الفترة  في  المملكة 
الــجــاري.  سبتمبر   26 ــى  إلـ
ــاطــق الــمــمــلــكــة  وتــتــهــيــأ مــن
ــيـــة  ــنـ لــــالحــــتــــفــــاالت الـــوطـ
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ الـــكـــبـــرى، وفـ
والبحرية  الجوية  العروض 
الــمــهــيــبــة الـــتـــي ســتــنــّفــذهــا 
ومدنية  عسكرية  قطاعات 
بــمــجــمــوعــة مــن الــمــقــاتــالت 
ــمــروحــيــات والــطــائــرات  وال
ــزوارق  وال والسفن  المدنية 
في واحد من أكبر العروض 
الـــجـــويـــة والــبــحــريــة الــتــي 
ــام الــوطــنــيــة،  ــ شــهــدتــهــا األيـ
وطــن”؛  “تحية  شعار  تحت 
المملكة  ســمــاء  فــي  لترسم 

والقيادة  للوطن  وانتماء  وعــز  فخر  تحية 
الرشيدة والشعب السعودي.

في مجال الترفيه يقدم سيرك “دو سوليه” 
عرضًا مميزًا في واحد من أضخم عروضه 
العالمية المنفردة والمصممة خصيصًا لليوم 
الوطني السعودي الـ 92 على مسرح جامعة 
بالرياض،  الرحمن  عبد  بنت  نــورة  األمــيــرة 
ــن”، على مــدى 4  ــروة وطـ تحت عــنــوان: “ثـ
 24 ــى  إل  21 الــفــتــرة مــن  أيـــام متتالية، فــي 
سبتمبر الجاري. وتضم المهرجانات منصات 
تقنيات  بأحدث  مجهزة  للعروض  تفاعلية 
المملكة  اإلضاءة والصوت لالحتفاء بتراث 
من خالل العروض األدائية المستوحاة من 

التراث الشعبي لكل منطقة.
وتــحــتــضــن مــديــنــة األمــيــر مــحــمــد بــن عبد 

ــي الــمــديــنــة  الـــعـــزيـــز الــريــاضــيــة فـ
ــمــنــورة “األوبـــريـــت الــوطــنــي”  ال

الــــــــــــــذي ســــــيــــــروي 
تــاريــخ الــبــالد عبر 
بمؤثرات  العصور 

ــيــات مــبــهــرة  ــن ــق وت
ــات  ــ ــوحـ ــ مـــــــن خـــــــــالل لـ

إطالق  إلى  إضافًة  مبتكرة،  فلكلورية  فنية 
ُيبرز  لألوبريت  مصاحب  تاريخي  معرض 

تاريخ السعودية.
فنيًا؛ سيشهد عدد من مدن المملكة مجموعة 
في  الوطني  باليوم  لالحتفاء  الحفالت  من 
واألحساء،  وجــدة  والقصيم  وأبها  الرياض 
والخليجي  السعودي  الطرب  يحييها نجوم 
محمد  الفنانون  فيها  سيشدو  إذ  والعربي، 
وماجد  ورابــح صقر  الجوهر  وعبادي  عبده 

المهندس وأحالم وأنغام وأحمد سعد.
رسميًا  روبـــي  الــمــصــريــة  النجمة  تــعــاقــدت 
مقار  ريمون  للمنتج  مصر  فنون  شركة  مع 
عــبــدالــعــزيــز، على  مــحــمــود  والــفــنــان محمد 
تـــقـــديـــم بـــطـــولـــة مــســلــســل 
وهو  العمدة”،  “حضرة 
مـــن  ــل  ــ ــمـ ــ عـ أول 
المطلقة  بطولتها 
يشارك في موسم 
درامــــــا رمـــضـــان ومــن 
ــاج مــجــمــوعــة فــنــون  ــ ــت ــ إن
ــع الــشــركــة الــمــتــحــدة  مــصــر مـ

للخدمات اإلعالمية.

“الترفيه” السعودية تطلق 
برنامجها لليوم الوطني

العبيدلي واألنصاري يطرحان

 أغنية “جمعنا الحب”

شيماء عبد الكريم

محرر مسافات
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أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنه 
تمـــت تغطية اإلصـــدار رقـــم 1931 من 
أذونـــات الخزانـــة الحكوميـــة الشـــهرية 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا  التـــي 
مملكـــة  عـــن حكومـــة  نيابـــة  المركـــزي 
البحرين.تبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 35 
مليون دينار بحريني لفترة اســـتحقاق 
182 يومًا تبدأ فــــي 25 ســـبتمبر 2022 
وتنتهـــي في 26 مـــارس 2023، كما بلغ 
معدل ســـعر الفائدة على هذه األذونات 

4.68 % مقارنة بســـعر الفائدة 4.02 % 
لإلصدار الســـابق بتاريخ 28 أغســـطس 

.2022
وقـــد بلغ معدل ســـعر الخصـــم 97.690 
للمشـــاركة  أقـــل ســـعر  % وتـــم قبـــول 
بواقـــع 97.606 % علمـــًا بأنـــه قد تمت 
تغطية اإلصدار بنسبة 195 %. كما بلغ 
الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصـــدار مـــا قيمته 2.010 مليـــار دينار 

بحريني.

35 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

من مجلة “غلوبال فاينانس”

“األهلي المتحد” يحصد 8 جوائز بفئة الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات
تـــم اإلعـــان عـــن فـــوز البنـــك األهلـــي 
المتحـــد بــــ 8 جوائـــز من مجلـــة غلوبال 
فاينانـــس، وذلك في حفل توزيع جوائز 
التميـــز فـــي فئـــة الخدمـــات المصرفية 

الرقمية للشركات والمؤسسات.
وتعـــد غلوبـــال فاينانـــس من بيـــن أهم 
المجـــات وأكثرهـــا موثوقيـــة في عالم 
المال واألعمال، كما أن برنامج الجوائز 
الرقميـــة الـــذي تقيمـــه هو مـــن بين أهم 
األحداث الســـنوية في مجال الخدمات 
المصرفية على مســـتوى المنطقة. وقد 
تـــم اختيـــار البنـــوك الفائـــزة بنـــاًء علـــى 
قـــوة اســـتراتيجياتها الخاصـــة بجـــذب 
العماء وخدمتهم عبر مختلف القنوات 
الرقمية، إضافة إلى نمو قاعدة العماء 
الخدمـــات  نطـــاق  واتســـاع  الرقمييـــن، 

المقدمة، وعدد من المعايير األخرى.
وأحـــرز البنـــك األهلـــي المتحـــد جائـــزة 
أفضـــل خدمـــات إدارة االســـتثمار عبـــر 
الشـــرق األوســـط. كمـــا  فـــي  اإلنترنـــت 
حصـــل البنـــك على جائزة أفضـــل بوابة 
إلكترونيـــة /  تجربة مســـتخدم، وأفضل 

موقـــع للخدمـــات المصرفيـــة المتكاملة 
للشـــركات، وأفضـــل تطبيـــق للخدمـــات 
وأفضـــل  الجـــوال،  عبـــر  المصرفيـــة 
خدمات إدارة االســـتثمار عبر اإلنترنت، 
وأفضل خدمات تمويل التجارة، إضافة 
إلـــى لقب البنـــك الرقمي األكثـــر ابتكارًا 
فـــي البحرين. كمـــا أحرز البنـــك األهلي 
المتحـــد )الكويـــت( علـــى جائـــزة أفضل 

خدمات إدارة النقد عبر اإلنترنت.
عثمـــان  صـــرح  الخبـــر،  علـــى  وتعليقـــًا 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  حجـــازي، 

المصرفيـــة  الخدمـــات   – للمجموعـــة 
مســـرورون  “نحـــن  بالقـــول  للشـــركات، 
غلوبـــال  مـــن  الجوائـــز  بهـــذه  للغايـــة 
مـــن  الكثيـــر  تكلـــل  والتـــي  فاينانـــس، 
الجهـــود التـــي بذلهـــا البنـــك فـــي مجال 
التحـــول الشـــامل علـــى صعيـــد تحليل 
البيانات، ورقمنـــة الخدمات، واجتذاب 
أفضـــل المهـــارات. نحـــن نســـعى بجـــد 
مـــن أجـــل تقديم نمـــوذج خدمـــة يتميز 
بالمرونة والفعالية وســـرعة االستجابة، 
ليـــس فقـــط عبـــر االعتماد علـــى أحدث 

التقنيـــات المالية، بـــل وأيضًا من خال 
تقديمهـــا ضمن تجربة ســـهلة وســـريعة 
تصميـــم  علـــى  حاليـــًا  نعمـــل  للعمـــاء. 
وتنفيـــذ المزيـــد مـــن الحلـــول المبتكرة 
تهـــدف  مـــن نوعهـــا، والتـــي  والفريـــدة 
لتمكيـــن عمائنـــا مـــن تنميـــة ثرواتهـــم 
بطرق أيسر وأســـرع وأكثر شفافية من 

قبل”.
آخـــر  تمثـــل  الجوائـــز  هـــذه  أن  يذكـــر 
إضافـــة لسلســـلة طويلـــة مـــن الجوائـــز 
التـــي أحرزها البنك مؤخـــرًا من العديد 
الماليـــة  والمؤسســـات  المجـــات  مـــن 
المتخصصة والمرموقة، والتي كان من 
بينهـــا جائزة أفضـــل بنك فـــي البحرين 
جائـــزة  يورومانـــي،  مجلـــة  مـــن   2022
أفضـــل بنـــك فـــي البحريـــن 2022 مـــن 
مجلـــة غلوبـــال فاينانـــس، إضافـــة إلـــى 
أفضل بنك للعمليات المصرفية الخاصة 
في البحرين، ومصر، والكويت، وعمان 
فـــي تقريـــر عالـــم األعمـــال 2022 مـــن 

مجلة ميد.

“نيسان” تستعرض أبرز 6 مزايا مبتكرة ُتمّيز سيارة باثفايندر العائلية
تقـــّدم نيســـان، مـــع إطـــاق طـــراز باثفاينـــدر 2022 
الجديد كلًيا في الشـــرق األوســـط، ســـيارة رياضية 
ممّيـــزة  مواصفـــات  ذات  االســـتخدامات  متعـــّددة 
ومبتكـــرة تلّبي متطّلبـــات وتوّجهـــات العائات في 
كافة أنحاء المنطقة. وفي هذا اإلطار، تلقي نيسان 
الضوء على ست مزايا مبتكرة تجذب محّبي سيارة 
باثفاينـــدر 2022 التي أعيد تصميمها بالكامل حيث 
تتضمـــن مجموعـــة ترقيات تصميميـــة وميكانيكية 
وتكنولوجية مميزة تتيح لها تلبية كافة احتياجات 

العائات العصرية في مجال التنّقل.
تتمتع باثفايندر الجديدة كلًيا بمزايا رائدة في فئتها 
مـــن ناحيـــة الســـامة والترفيـــه والراحـــة والعملية، 
وتشـــّكل ســـيارة مثالية للعائلة علـــى طرقات المدن 
وخارجها. فقد حصدت للســـنة الثالثة على التوالي 
جائزة “أفضل ســـيارة عائلية لعام 2022” من مجلة 
Parents العالميـــة التـــي تعـــّد مصـــدر المعلومـــات 
الرئيســـي ألمهـــات وآبـــاء وعائـــات جيـــل األلفيـــة، 
بعدما تم اختيارها من بين أكثر من 50 سيارة توّفر 

أبرز معايير السامة في القطاع.
العربيـــة  نيســـان  رئيـــس  صبـــاغ،  تييـــري  وقـــال 
الســـعودية وإنفينيتـــي الشـــرق األوســـط، والمديـــر 
التنفيذي في نيسان الشرق األوسط “تعّد باثفايندر 
طراًزا رائًجا ضمن فئة الســـيارات الرياضية الكبيرة 
متعددة االســـتخدامات، حيث أتاحت للعائات في 
منطقة الشـــرق األوسط على مدى عقود االستمتاع 
بطابـــع الفخامـــة وبخـــوض المغامـــرات”. ومـــع بدء 

العـــام الدراســـي الجديـــد، يحـــرص األهالي بشـــكٍل 
أكبر على ســـامة عائاتهم على الطرقات من خال 
اقتناء ســـيارة عائلية ذات تصميم عصري وتقنيات 

مبتكرة. 6 مزايا رئيسة توفرها السيارة وهي:

1( أداء ديناميكي وقيادة سلسة

توفـــر باثفاينـــدر الجديـــدة كلًيا التي تتســـع لثمانية 
ركاب تجربـــة قيـــادة سلســـة. فقـــد زّودت بمحـــرك 
قـــوي من ســـت أســـطوانات بســـعة 3.5 لتـــر وتقنية 
حقن مباشـــر، والذي يوّلد 271 حصاًنا وعزم دوران 
يبلـــغ 340 نيوتـــن متـــر. كمـــا زّودت الســـيارة بناقل 
حركـــة أوتوماتيكي جديد كلًيا من 9 ســـرعات يعزز 
تســـارعها بنســـبة %30 مقارنًة بالجيل السابق، مما 
يمنـــح الســـيارة الرياضيـــة متعددة االســـتخدامات 
الجديـــدة قـــوة الفتـــة أثنـــاء قيادتهـــا عبـــر شـــوارع 

المدينة أو الطرق الوعرة.

2( سالمة مدّعمة بتكنولوجيا مبتكرة

تتضمـــن باثفاينـــدر الجديـــدة كلًيا تقنيـــات مبتكرة 
توّفر الســـامة داخل السيارة وخارجها. فباإلضافة 
إلى الوسائد الهوائية الـ10 التي تتوفر فيها قياسًيا، 
يعّزز درع السامة 360 من نيسان مستوى الحماية 
مـــن خـــال نظـــام الفرملـــة الطارئـــة األوتوماتيكـــي 
المزود بخاصية استشـــعار المشـــاة، ونظام التحذير 
فـــي المناطق العميـــاء، ونظام التنبيـــه عند الرجوع 
للخلـــف، ونظام التدخـــل لمنع مغادرة حارة الســـير، 
ونظـــام المســـاعدة بالضوء العالي، ونظـــام التحذير 

الذكي قبل االصطدام األمامي.

3( اتصال وترفيه للعائلة 

يعـــّد االتصال ميزة رئيســـية في باثفايندر الجديدة 
Nissan�  كلًيـــا حيـــث تضـــّم بشـــكٍل قياســـي نظـــام

An�و ®Apple CarPlay Connectt® مـــع تطبيـــق 

droid Auto™. كمـــا تتضمـــن الفئـــات األكثـــر تطوًرا 

نظـــام Apple CarPlay الاســـلكي ولوحـــة شـــحن 
الهواتف الذكية الســـلكًيا. وللرحات األطول، تتيح 
5 منافـــذ USB شـــحن كافـــة األجهـــزة واالســـتماع 
 Bose® Premium إلى الموســـيقى بواســـطة نظام

الصوتي الذي يتضمن 12 مكّبر صوت.

4( راحة مطلقة لكافة الرّكاب

توّفـــر باثفايندر مزايـــا الراحة لكافة الرّكاب ســـواء 
خال الرحلة اليومية إلى المدرسة أو نزهات عطلة 
نهاية األسبوع. فقد تم تعزيز مرونة المقاعد لتتسع 
قياســـًيا لثمانية أشخاص، أو لسبعة أشخاص حيث 
تتوفـــر باثفايندر وألول مـــرة بمقعدين فردّيين في 

الصف الثاني قابلين للطّي. 

5( مقصورة ذكية التصميم تتيح سعة 

تخزين وافرة 

زادت مســـاحة تخزيـــن األغـــراض الشـــخصية فـــي 
باثفاينـــدر حيـــث يتوّفـــر فيهـــا 16 حامـــًا لألكواب، 
ورّف تخزيـــن جديـــد فـــوق صندوق القفـــازات. كما 
يوفـــر صنـــدوق األمتعـــة الجديـــد ســـهل التنظيـــف 
مســـاحة تخزين تبلغ 54.4 لتـــًرا إضافًيا وهو مائم 
للرحات إلى البحر، فضًا عن صندوق تخزين كبير 
عند اللوحة المركزية لألجهزة اللوحية والحواسيب 

المحمولة والهواتف الذكية.

6( السيارة المثالية للمغامرات العائلية

تعـــّد باثفاينـــدر مثالية للعائـــات التي تحب خوض 
المغامـــرات مثـــل الرحـــات علـــى الطـــرق الوعـــرة، 
حيـــث زّودت بنظـــام دفـــع رباعـــي ذكي جديـــد كلًيا 
وبسبعة أوضاع قيادة مختلفة تتاءم وكافة أنواع 

التضاريس. 
تتوافر سيارة نيسان باثفايندر 2022 الجديدة لدى 
شبكة شـــركاء نيسان المنتشـــرة في منطقة الشرق 
األوســـط ومن بينهم شـــركة المسعود للسيارات في 
أبوظبي، وشـــركة يوسف خليل المؤيد وأوالده في 
البحريـــن، والشـــركة العربيـــة للســـيارات فـــي دبـــي، 
وعبد المحســـن عبـــد العزيز البابطين فـــي الكويت، 
وشـــركة سهيل بهوان للســـيارات في سلطنة ُعمان، 

وشركة صالح الحمد المانع في قطر.

 ،)BisB( نظـــم بنـــك البحريـــن اإلســـامي
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  الرائـــد  البنـــك 
المصرفيـــة الرقميـــة اإلســـامية بمملكـــة 
 Town( العمـــل  لقـــاء  مؤخـــرًا،  البحريـــن 
Hall( لموظفي البنك والذي تم استئناف 
تنظيمـــه هـــذا العـــام بعـــد توقـــف عامين 
بســـبب الجائحة، حيث شـــهدت الفعالية 
مشـــاركة أكثر من 340 موظفـــًا حضوريًا 

بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.
 )Town Hall( وبـــدأ برنامـــج لقـــاء العمـــل
بتـــاوة آيـــات عطرة مـــن القـــرآن الكريم 
بصـــوت الموظـــف عبدالرحمـــن جابر، ثم 
ألقى رئيس مجلس اإلدارة عصام فخرو 
كلمـــة خاصة لـــه بهـــذه المناســـبة. بعدها 
استعرض الرئيس التنفيذي للبنك حّسان 
جـــرار أهم اإلنجازات المالية للربع الثاني 
مـــن العام الجاري. بعد ذلـــك قام الرئيس 
التنفيـــذي بتكريـــم الموظفيـــن مـــن ذوي 
سنوات الخدمة الطويلة. واختتم اللقاء 
بفتـــح المجال لإلجابة على استفســـارات 

ثـــم  ومـــن  البنـــك،  وتســـاؤالت موظفـــي 
إجراء ســـحوبات على عدد مـــن الجوائز 

النقدية والعينيـــة للموظفين، وبعدها تم 
تقديم وجبة الغداء لجميع الحضور.

الفعالية شهدت مشاركة أكثر من 340 موظفا

“البحرين اإلسالمي” ينظم لقاء العمل لموظفيه
أكـــد عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة رجال 
األعمـــال البحرينيـــة رئيـــس لجنـــة العقار 
أّن  األهلـــي  علـــي  ناصـــر  والمقـــاوالت 
انطاقة معرض ســـيتي سكيب البحرين 
أحد أعـــرق وأبرز المعـــارض المتخصصة 
فـــي مجال االســـتثمار والتطوير العقاري 
واســـع  نطـــاق  علـــى  عالمًيـــا  والمشـــهور 
وبرعايـــة كريمـــة من ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، والذي 
ســـيقام في عالم المعـــارض البحرين في 
الفتـــرة من 22 - 24 نوفمبـــر 2022 يمثل 
خطـــوة اســـتراتيجية بالغـــة األهمية من 
شـــأنها أن تضع البحرين فـــي عهد جديد 
فـــي عالـــم العقـــار وتدخل ضمـــن النطاق 
العالمـــي لمعـــارض العقار الرئيســـية التي 

تقام في المنطقة.
وأضـــاف األهلـــي “ال شـــك أن احتضـــان 
المعـــارض  مـــن  النوعيـــة  لهـــذه  المملكـــة 
لكبـــرى  دوليـــة  وبمشـــاركة  العالميـــة 

الشـــركات والمؤسســـات العقارية ســـوف 
االســـتثمارات  وقيمـــة  نمـــو  مـــن  تعـــزز 
العقاريـــة، إذ إن اســـتضافة هـــذا الحـــدث 
لمركـــز  الجديـــد  الموقـــع  وفـــي  الدولـــي، 
البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 
لـــم تـــأت من فراغ و إنما نتـــاج جهد كبير 
العقـــاري  التنظيـــم  بـــه مؤسســـة  قامـــت 
برئاســـة الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة 
التنظيم العقاري وفريق عمل المؤسســـة 

بـــن خليفـــة آل  الشـــيخ محمـــد  برئاســـة 
خليفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة”.

تمـــت  أن  منـــذ  أنـــه  األهلـــي  وأوضـــح 
الموافقة من قبل مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيم العقاري على استضافة المعرض 
قامت المؤسســـة ببـــذل الجهـــود الكبيرة 
لضمـــان نجاحه وهـــذا بطبيعـــة الحال له 
أهمية كبـــرى للبدء برســـم خارطة العقار 
في دورتها الجديدة لألعوام القادمة من 
خـــال تحفيز وتنشـــيط الســـوق العقاري 

في المملكة.
العقارييـــن  تطلـــع  عـــن  األهلـــي  وعّبـــر 
البحرينييـــن ومـــن خـــال هـــذا المعرض 
العالمـــي أن يتـــم التركيـــز علـــى تطويـــر 
المهـــن  مختلـــف  فـــي  العامليـــن  أداء 
المحليـــة  الكـــوادر  مـــن خـــال  العقاريـــة 
المتخصصة وبمشـــاركة النخـــب العالمية 
ومنـــح المزيد من المجال لعرض مختلف 
أنـــواع العقـــارات لمختلـــف الشـــرائح من 

المواطنين والمقيمين والوافدين.

ناصر األهلي

سيقام في “عالم المعارض” الجديد خالل 22 - 24 نوفمبر

األهلي: “سيتي سكيب” يضع البحرين على أجندة المعارض العقارية العالمي

“يوسف المؤيد وأوالده” تشارك في اليوم العالمي للتنظيف
تجميع حوالي 5000 كجم من النفايات بمختلف أنحاء البحرين

شاركت شركة يوسف خليل المؤيد 
وأوالده في اليوم العالمي للتنظيف 
الموافق 17 ســـبتمبر، والذي نظمته 
يوســـف وعائشـــة المؤيـــد لألعمـــال 
آب  كليـــن  مـــع  بالتعـــاون  الخيريـــة 
نورانـــا  شـــاطئ  لتنظيـــف  بحريـــن 
الكائـــن في كرانة. يذكـــر أنه تم في 
هـــذا اليـــوم تجميـــع حوالـــي 5000 

كجـــم مـــن النفايـــات مـــن مختلـــف 
أنحاء المملكة.

وشـــارك أكثـــر مـــن 70 موظفـــًا فـــي 
هـــذا الحدث وكان الهـــدف من هذه 
الفعالية هو زيادة توعية الموظفين 
النفايـــات  بمشـــكلة  يتعلـــق  فيمـــا 
مشـــكلة  ذلـــك  فـــي  وبمـــا  الصلبـــة 

الحطام البحري.



أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
عن دخولها كشريك استراتيجي لمهرجان 
“بحريـــن كوميك كون”، الحدث األكبر من 
نوعه فـــي مملكة البحرين، والذي ســـيتم 
تنظيمـــه على مدى يومي 28 و29 أكتوبر 

في حلبة البحرين الدولية.
ويقـــدم مهرجـــان “بحرين كوميـــك كون” 
الكثيـــر من األنشـــطة الفنيـــة والترفيهية، 
ويســـلط الضـــوء علـــى عدد من مشـــاهير 
أفـــام  اســـتوديوهات  مـــن  الكوميكـــس 

هوليوود إلى شركات األلعاب الدولية.
وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة ناصر 
قائدي إن دعـــم مهرجان “بحرين كوميك 
كـــون” يعكـــس حـــرص الهيئة علـــى إثراء 
جـــدول الفعاليـــات الســـياحة والترفيهية 
المنتـــج  البحريـــن، وتنويـــع  فـــي مملكـــة 
الســـياحي، وزيـــادة مـــدة إقامـــة الســـائح 
والزائـــر، ورفـــع معـــدالت إنفاقـــه، وتلبية 

احتياجاته وتحقيق تطلعاته.
وفـــي تصريـــح لـــه علـــى هامـــش توقيـــع 
الســـياحة  هيئـــة  بيـــن  تعـــاون  اتفاقيـــة 
ومهرجـــان “بحريـــن كوميـــك كـــون”، أكد 
الســـياحة ســـتقدم كل  قائـــدي أن هيئـــة 
المســـاندة الازمـــة لهـــذه الفعاليـــة علـــى 
صعيـــد التنظيم والترويج لهـــذه الفعالية 

الفريدة من نوعها.
وأضـــاف “يعـــود هـــذا المهرجـــان لانعقاد 
ألول مـــرة بعـــد جائحة فيـــروس كورونا، 
للـــدورات  الكبيـــر  النجـــاح  علـــى  ويبنـــي 
الســـابقة منـــه، وقدرتـــه علـــى اســـتقطاب 
شـــريحة واسعة من المتابعين والمهتمين 
بمجال الكوميكس، خصوصا من الشباب 

والناشئة، من داخل وخارج البحرين”.
مـــن جانبهمـــا، اعتبر كل مـــن خالد بخاري 
اإلداريـــان  المديـــران  بخـــاري،  وســـلمان 
فـــي مهرجان “بحريـــن كوميك كـــون” أن 
الشـــراكة مع هيئة البحرين للســـياحة في 
تنظيـــم هـــذا المهرجـــان من شـــأنها منحه 
زخما غير مســـبوق على صعيـــد االهتمام 
الفعاليـــات  برنامـــج  وتنـــوع  والتوســـع 

الحافل الذي سيقدمه.
كـــون”  كوميـــك  “بحريـــن  أن  وأوضحـــا 
سيضم قاعة للعارضين تمكن المشتغلين 
فـــي الكوميكس مـــن جميع أنحـــاء العالم 
مـــن عـــرض منتجاتهـــم وأعمالهـــم التـــي 
ترتبط بشـــكل أساســـي بالفيلـــم واأللعاب 
وعالـــم الكوميديـــا، كمـــا ســـتضم القاعـــة 

أنشطة أخرى.
وســـيتضمن المهرجان العديـــد من ورش 
العمـــل مثـــل الدبلجـــة الصوتيـــة للرســـوم 
وكتابـــات  الوجـــه  وتعبيـــرات  المتحركـــة 

المتحركـــة  الرســـوم  ورســـم  الســـيناريو 
وغيرها الكثير، بما في ذلك صالة ســـينما 
الدعائيـــة  المقاطـــع  يعـــرض  واســـتوديو 

الجديدة.
وســـيحل بول أندرســـون ديفيـــد أنجيلو، 
الـــذي يلعـــب دور آرثر شـــيلبي في أشـــهر 
مسلســـات نتفلكس، بياكـــي بلينديرس، 
كأحـــد النجـــوم الضيوف الرئيســـيين في 
مجموعـــات  ستشـــمل  كمـــا  المهرجـــان، 
الضيـــوف األخـــرى مشـــاهير مـــن عروض 
أخـــرى علـــى نتفلكس ونجـــوم دبليو دبلو 
وســـائل  علـــى  عالمييـــن  ومؤثريـــن  إيـــه 
التواصـــل االجتماعـــي، وســـيكون هنـــاك 
أيًضـــا الفنـــان األكثـــر شـــهرة لعملـــه فـــي 
“مارفيـــل” و”حـــرب النجـــوم”، إضافة إلى 
أن فنانيـــن مـــن البحريـــن ودول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي ســـيعرضون مواهبهم 
أيًضا، مـــا يجعل من حضـــور هذا الحدث 

فرصة للجميع ال يمكن تفويتها.

ينظــم يومــي 28 و29 أكتوبر في حلبــة البحرين الدولية
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الغـــذاء  التجاهـــات  عـــرض  افتتـــاح  تـــم 
العالمية في لولـــو هايبر ماركت في مجمع 
الدانـــة من قبـــل محافظ العاصمة، الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــد الرحمن آل خليفـــة والمدير 
التنفيـــذي لمجموعـــة لولو الدولية أشـــرف 
علي ام أي والمدير لمجموعة لولو الدولية 
جوزيـــر روبـــاواال. كان الهدف مـــن العرض 
هو تســـليط الضوء علـــى اتجاهات الطعام 
المختلفة التي اســـتخدمها لولو، والمتاحة 
أكان  ســـواء  البحريـــن:  فـــي  للمتســـوقين 
النظام الغذائي الكيتو الخاص أو مجموعة 
واســـعة مـــن األطعمـــة “الخاليـــة مـــن” مثل 
األطعمـــة الخاليـــة مـــن الســـكر والاكتـــوز 
والخاليـــة مـــن الغلوتيـــن ومـــا إلـــى ذلـــك، 
األطعمة العضوية الخاليـــة من اإلضافات، 

اللحـــوم  أغذيـــة  فـــي  االتجاهـــات  أحـــدث 
االصطناعيـــة النباتيـــة، واألطعمـــة الفائقة، 
والمنتجـــات المحلية، إضافـــة إلى النكهات 

العالميـــة، لدى لولو جميـــع أنواع المنتجات 
التي تتناسب لجميع فئات الناس بمختلف 

أنظمتهم الغذائية وتلبي احتياجاتهم.

محافظ العاصمة يفتتح الفعالية في مجمع الدانة

“لولو” يستعرض اتجاهات الغذاء العالمية

عززت شـــركة “هاوس مي بروكر” مؤخرا 
من طاقمها المتخصص بالتثمين العقاري 
بإنضمـــام مثمنييـــن عقارييـــن معتمديـــن 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  قبـــل  مـــن 
RERA وحاصليـــن على رخصـــة التثمين 
A ، و اإلعتماديـــة الدوليـــة MRICS مـــن 
Royal Institution of Char�  قبـــل
أول شـــركة  لتصبـــح    ،tered Surveyor
محليـــة تحتوي على طاقـــم مهني محلي 
قبـــل هاتيـــن  مـــن  متخصـــص و معتمـــد 

المؤسستين المرموقتين. 
وتعليقا على ذلك صرح الرئيس التنفيذي 
لـ “هـــاوس مي بروكر”، جعفر العريبي بأن 
الشـــركة تراهـــن على الكفـــاءات الوطنية 
في المجال العقاري عامة و في تخصص 
التثميـــن العقـــاري خاصـــة، وذلـــك بالعمل 
علـــى إســـتقطاب كفـــاءات بحرينية ذات 
مؤهـــات عالميـــة فـــي ذات المجـــال مـــن 
جهـــات ذات ســـمعة عاليـــة دوليـــا مثل الـ 
Royal Institution of Chartered Sur�

veyour وهو ماقمت به الشركة مؤخرا. و 
أضـــاف نهدف من خال ذلك على تكوين 
فريق عمل ذو خبرة عالية و متنوعة في 

المجال العقاري لتقديم اإلفضل لعمائنا، 
حيـــث يمتك الفريق حاليـــا خبرة تتجاوز 
الــــ 16 عامـــا بالســـوق العقـــاري المحلـــي، 
وذو إطـــاع عميـــق ســـبق لهـــم العمل في 
اإلستثمار العقاري، والخدمات المصاحبة 
واإلســـتثمارية  الماليـــة  اإلنشـــطة  و  لـــه، 

المتعلقة بالتطوير العقاري. 
قســـم  رئيـــس  العلـــوي  محمـــد  وعلـــق 
اإلســـتثمار و التثمين بالشـــركة على هذه 
ذلـــك تحديـــا  قائـــا “سيشـــكل  اإلضافـــة 
جديدا بالنســـبة لنا من أجل توفير تقارير 
خاصـــة بالتثميـــن العقاري عاليـــة الجودة 
علـــى خبراتنـــا  فيهـــا  والدقـــة معتمديـــن 

بالســـوق  العميقـــة  ودرايتنـــا  المتراكمـــة 
عاليـــة  جـــودة  ذات  وبمعرفـــة  المحلـــي 
معتمـــدة مـــن قبـــل مؤسســـات عالميـــة”. 
و أضـــاف “ نطمـــح مـــن خـــال ذلـــك على 
رفـــد منتجـــات التثميـــن العقـــاري بتقارير 
رصينة تســـاهم في إثراء الســـوق وتترك 
أثرا ملموســـا لعمائنا ســـواء فـــي القطاع 
المصرفـــي أو اإلســـتثماري أو اي قطـــاع 
آخـــر في حاجـــة لهـــذه الخدمـــة العقارية 
مـــع  نتواصـــل  إت  ويســـعدنا  المهمـــة, 
الراغبين باإلستفادة من خدمتنا و معرفة 

المزيد بالتواصل معنا”.

لتصبح أفضل شركة عقارية محلية وفقا للمؤهالت والخبرات العملية

“هاوس مي” تعزز طاقمها الخاص بالتثمين العقاري

جعفر العريبيمحمد العلوي
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.170

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 0.360

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 0.495

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

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 0.351   

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.479  

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 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754



البدء بتخصيص بعض المناقصات 
الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

للمساهمة في رفع قدرتها التنافسية وتعزيز مساهمتها في االقتصاد الوطني

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات 
بعـــض  تخصيـــص  فـــي  البـــدء  عـــن 
المناقصـــات  الحكوميـــة للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة، والتي تهدف 
إلى زيادة نسبة ترسيات المناقصات 
لصالحهـــم، مما ينعكـــس إيجاًبا على 
زيـــادة أعـــداد المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة المســـتفيدة مـــن هـــذه 
المبادرة، وذلك ضمن الجهود الرامية 
لتخصيص حصة نســـبتها 20 % من 
الحكومـــة  ومناقصـــات  مشـــتريات 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أنه سيشـــارك 
هـــذه  مـــن  األولـــى  المرحلـــة  فـــي 
المبـــادرة وزارة الصناعـــة والتجـــارة، 
والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
التنميـــة  مجلـــس  األشـــغال،  وزارة 
المناقصـــات  مجلـــس  االقتصاديـــة، 
والمزايدات، صندوق العمل “تمكين”، 
ومبينـــًا  للتنميـــة،  البحريـــن  وبنـــك 
طرحـــت  قـــد  األشـــغال  وزارة  بـــأن 
مناقصتين مخصصتين للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.
مجلـــس  دعـــا  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

المناقصات والمزايدات المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة التسجيل في 
نظام تســـجيل المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة عبر الموقع اإللكتروني 
لوزارة الصناعـــة والتجارة للحصول 
علـــى شـــهادة تصنيـــف المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، والتســـجيل 
فـــي نظـــام المناقصـــات اإللكترونـــي 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  لمجلـــس 
فـــي  المشـــاركة  لهـــم  ليتســـنى 
مـــن  المطروحتيـــن  المناقصتيـــن 
قبـــل وزارة األشـــغال، باإلضافـــة إلى 
المناقصـــات القادمـــة التي ســـتطرح 
تباعـــًا من بقيـــة الجهـــات الحكومية 

اآلنفة الذكر.
ولفـــت المجلس إلى أن المؤسســـات 
تصنيـــف  شـــهادة  علـــى  الحاصلـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة  المؤسســـات 
ستتمّكن من التقدم لهذه المناقصات، 
مما سيشكل فرصة كبيرة لها إلثبات 
تنفيـــذ  علـــى  وإمكاناتهـــا  قدراتهـــا 

العقود الحكومية.
مجلـــس  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
المناقصات والمزايدات حرصه على 

رفع القدرة التنافسية للمشاركين من 
الصغيـــرة  والمتوســـطة  المؤسســـات 
بمـــا  الحكوميـــة،  المناقصـــات  فـــي 
يمكنهم من تقديم عطاءات متكاملة 
ومتوافقـــة مـــع شـــروط ومتطلبـــات 
قدراتهـــم  ويرفـــع   المناقصـــات 
لترســـية  ويؤهلهـــم  التنافســـية 
المناقصـــات لصالحهـــم، مما ســـيعزز 
من مساهمتها في االقتصاد الوطني.
وذكر أن ذلـــك يأتي ضمن الخطوات 
المتقدمة التي تبذلها مملكة البحرين 
في ســـبيل تمكين ودعم المؤسسات 
يعـــزز  بمـــا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
موقعهـــا كمركز رائد في هذا المجال، 
وبمـــا يدعـــم االقتصاد الوطنـــي، إلى 
بتشـــجيع  المجلـــس  التـــزام  جانـــب 
فيهـــم  بمـــا  والمقاوليـــن  المورديـــن 
الصغيـــرة والمتوســـطة  المؤسســـات 
المناقصـــات  فـــي  المشـــاركة  علـــى 
والمزايـــدات الحكوميـــة، ممـــا يزيـــد 
وجـــودة  التنافســـية  معـــدالت  مـــن 

العطاءات المستلمة.
المناقصـــات  مجلـــس  أن  يذكـــر 
والمزايـــدات قـــام بتطبيـــق عـــدد من 

مجلـــس  لقـــرار  تنفيـــذًا  المبـــادرات 
الوزراء الموقر منها اإلعالن المركزي 
المؤسســـات  وإعطـــاء  للمناقصـــات 
الصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 
10 % فـــي  المناقصـــات الحكوميـــة 
ومزايـــدات المرافـــق الخدمية داخل 
كمـــا  الحكوميـــة.  الجهـــات  منشـــآت 
يعتـــزم المجلس تنفيـــذ حزمة أخرى 
مـــن المبادرات للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة خالل الفترة المقبلة.
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يسر شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، مع انطالق النسخة األولى من جائزة درع 
“البــالد” للمســؤولية االجتماعيــة، تقديــم رعايتها البالتينيــة لمبادرة صحيفة 
“البــالد” وذلــك إيماًنــا مــن الشــركة بمفهــوم وأهميــة المســؤولية االجتماعية 

للشركات وأثرها اإليجابي الكبير على المجتمع.

وتفخـــر الشـــركة بســـجل حافـــل مـــن 
التميـــز على مـــدى 51 عاًمـــا في كافة 
جوانب العمليات التشغيلية والسالمة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  والبيئـــة 
واالقتصاديـــة، ومنـــذ تأسيســـها فـــي 
الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينيات  بدايـــة 
عمدت ألبا إلحداث تأثير إيجابي في 
المجتمـــع البحريني وذلـــك من خالل 
توزيـــع الميـــاه الصالحة للشـــرب التي 
تنتجها الشـــركة على ســـكان المناطق 

المجاورة لها. 
كبـــرى  إحـــدى  اليـــوم  وباعتبارهـــا 
مملكـــة  فـــي  الصناعيـــة  الشـــركات 
البحريـــن، تحـــرص ألبـــا علـــى تعزيـــز 
المحلـــي  المجتمـــع  نحـــو  التزامهـــا 
وذلـــك  ســـواء  حـــد  علـــى  والدولـــي 
مـــن خـــالل إنتـــاج األلمنيـــوم بطريقة 

وتلتـــزم  كمـــا  ومســـتدامة،  مســـؤولة 
بتطبيق أعلـــى المعايير في الجوانب 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات، وذلـــك من خـــالل خارطة 
أبريـــل  فـــي  التـــي أطلقتهـــا  الطريـــق 
2022 لهـــذه الجوانب والتي ســـتمّكن 
الشـــركة مـــن تحقيـــق أهـــداف مملكة 
الحيـــاد  إلـــى  للوصـــول  البحريـــن 
الكربونـــي الصفري بحلول عام 2060 
بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، إلـــى جانب 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

التابعة لألمم المتحدة.
ويأتـــي مصنـــع معالجـــة بقايـــا بطانـــة 
خاليا الصهر التابع للشـــركة – واألول 
مـــن نوعه فـــي المنطقـــة – كأحد أبرز 

الجهـــود الملموســـة علـــى التـــزام ألبـــا 
عملياتهـــا،  فـــي  االســـتدامة  بمبـــادئ 
الـــذي  المصنـــع  هـــذا  يضمـــن  حيـــث 
تـــم تدشـــينه فـــي ديســـمبر الماضـــي 
التخلص من هذا النوع من المخلفات 
بطريقـــة آمنـــة ومســـؤولة، إلى جانب 
إلـــى منتجـــات ذات قيمـــة  تحويلهـــا 
يمكـــن االســـتفادة منها فـــي صناعات 
آخـــرى. كما أن الشـــركة بصدد إنشـــاء 
حديقـــة للطاقـــة الشمســـية لتوليد ما 
بيـــن 5 إلـــى 7 ميغـــاوات مـــن الطاقـــة 

النظيفة، وإضافة مجمع طاقة جديد 
لمحطة الطاقة الخامســـة فيها يعتمد 
أحدث تقنيات التوربينات الغازية من 
سلســـلة الفئة J، وهي التقنية الرائدة 
حـــول العالم على صعيد الكفاءة، إلى 
جانب اســـتعداديتها الستخدام وقود 
الهيدروجيـــن الذي يســـهم في خفض 

انبعاثات الغازات الدفيئة. 
وفـــي هذا اإلطار، حرصـــت ألبا كذلك 
الخضـــراء  مبادراتهـــا  توســـيع  علـــى 
إلـــى خارج نطـــاق الشـــركة من خالل 

والبيئـــة  النفـــط  وزارة  مـــع  التعـــاون 
والمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 
الزراعـــي، حيـــث قدمـــت ألبـــا مؤخًرا 
ســـند  رأس  مشـــتل  لتطويـــر  الدعـــم 
الستزراع أشـــجار القرم ذات األهمية 
الشـــركة  وقامـــت  العاليـــة،  البيئيـــة 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي بإطـــالق حملة 
)شـــجرة لكل موظف( لتشـــجيع جميع 
موظفيهـــا – ويبلـــغ عددهـــم أكثر من 
ألخـــذ   – وموظفـــة  موظـــف   3,100
دور فاعـــل فـــي دعـــم جهـــود المملكة 

فـــي الحد من انبعاثـــات الكربون. كما 
وبـــادرت الشـــركة بزراعـــة وتوزيع ما 
يزيد عن 5,000 شجيرة في المناطق 
المحيطـــة بهـــا، إلـــى جانـــب عـــدد من 
ومؤسســـات  التعليميـــة  المؤسســـات 
المجتمـــع المدني بالمملكـــة، وتركيب 
أنظمـــة متكاملة للري فـــي بعض هذه 
المؤسســـات وذلـــك في ســـبيل تعزيز 
الخضـــراء  الرقعـــة  زيـــادة  أهـــداف 
فـــي المملكـــة ومواجهـــة آثـــار التغيـــر 

المناخي.

“ألبا” تدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
business@albiladpress.comالشركة تفخر بسجل حافل من التميز على مدى 51 عاًما
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شركة مجموعة البستاني من الشركات التجارية 
األســـواق  بتزويـــد  اشـــتهرت  التـــي  المعروفـــة 

المحلية بالخضروات والفواكه الطازجة.
بـــدأت األعمـــال التجارية عندما باشـــر المرحوم 
التاجر أبوالحســـن محمد، تجـــارة بيع الحلويات 
فـــي ســـوق الخضـــروات فـــي العـــام 1965، ثـــم 
عمـــل في تجـــارة بيع الخضـــروات والفواكه في 
ســـوق المنامـــة القديمـــة، حيـــث امتلك “فرشـــة 

أبوالحسن”.
وفي العام 1978، انتقل إلى السوق المركزية مع 
االستمرار في تجارة الخضروات والفواكه، وقد 

التحق بالعمل معه ابنه رضا في العام 1980.

وفـــي العـــام 1987 أســـس رجـــل األعمـــال رضـــا 
البســـتاني مؤسســـة البســـتاني التـــي تعمـــل في 
تجارة بيـــع الخضـــروات والفواكه واســـتيرادها 

من دول الشرق األوسط. 
وأضافـــت مؤسســـة البســـتاني خـــالل األعـــوام 
العشـــرة الماضيـــة المزيـــد من األســـواق الدولية 
التـــي يتـــم اســـتيراد الفواكـــه والخضـــروات من 

بينها نيوزيلندا، أستراليا، والصين.
 وال تـــزال مجموعـــة البســـتاني تعمل في مجال 
استيراد الفواكه والخضروات، وتزويد األسواق 
المحليـــة بالخضروات والفواكـــه، حيث تعد من 

الشركات الرئيسة في هذا المجال.

أمــل الحامــد

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

 شــركة مجموعة البســتاني تأسســت في بدايتها كمؤسســة البســتاني في العام 1965. “البالد” تنشر نبذة عن 
الشركة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية.

شركة مجموعة البستاني
تأسست في العام 1965
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الســـعودية  الصـــادرات  ارتفعـــت 
 %  26.4 بنســـبة  النفطيـــة  غيـــر 
خـــالل يوليـــو الماضـــي، مســـجلة 
26.7 مليـــار ريـــال ) 7.12 مليـــار 
دوالر( مقابـــل 21.1 مليـــار ريـــال 
ســـجلتها فـــي الشـــهر نفســـه مـــن 
بيانـــات  وأظهـــرت   .2021 العـــام 
للهيئة العامة لإلحصاء، انخفاض 
قيمـــة الصـــادرات غيـــر البترولية 
بمقـــدار 4 مليارات ريال وبنســـبة 
13 % مقارنـــة مـــع شـــهر يونيـــو 
إلـــى  البيانـــات  وأشـــارت   .2022
ارتفـــاع الصـــادرات الســـلعية في 
يوليـــو الماضـــي بنســـبة 58.8 % 
على أســـاس ســـنوي إلـــى 140.8 
مليـــار ريـــال بدعـــم مـــن ارتفـــاع 
الصادرات البترولية بنحو 69 %، 
حيـــث ارتفعـــت نســـبة الصادرات 
البترولية مـــن إجمالي الصادرات 
إلـــى 81 % فـــي يوليـــو مـــن العام 
يوليـــو  فـــي   % 76 مـــن  الحالـــي 

.2021
أمـــا علـــى صعيـــد الـــواردات، فقد 

ارتفعـــت في يوليو 2022 بنســـبة 
18.3 % بمقـــدار 8.5 مليار ريال؛ 
حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 55.1 مليار 
ريال فـــي يوليو الماضـــي، مقابل 
46.6 مليـــار ريال في شـــهر يوليو 

.2021
كمـــا انخفضـــت قيمـــة الـــواردات 
بالمقارنة مع الشهر السابق )يونيو 
2022(، بمقـــدار 5.8 مليـــار ريـــال 

وبنسبة 9.5 %.
وكانت الصادرات الســـعودية غير 

النفطية قد ســـجلت خـــالل الربع 
الثاني من العام الجاري، مســـتوى 
قياســـيا بعـــد بلوغهـــا 86.2 مليار 

ريال.
وقفـــزت قيمـــة صـــادرات النفـــط 
يوليـــو  شـــهر  خـــالل  الســـعودية 
ســـنوي،  أســـاس  علـــى  الماضـــي 
بنسبة 68.9 %، لتبلغ نحو 114.2 
مليـــار ريـــال مقابـــل 67.6 مليـــار 
ريـــال فـــي نفس الشـــهر مـــن عام 

.2021

في يوليو الماضي وفًقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء

 صادرات السعودية غير النفطية 
تقفز 26.4 % إلى 7.12 مليار دوالر



بشمي  تــاال  البحرينية  الشيف  حصلت 
على المرتبة 93 في مسابقة أفضل 100 
اإلنجاز  وهــذا  العالم،  مستوى  على  طــاٍه 
ليس األول لبشمي، حيث سبق أن فازت 
بجائزة أفضل طاهية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا عن فئة النساء، 
المنظمة   )50 )بـــســـت  أعــلــنــتــه  حــســبــمــا 
الــمــســؤولــة عــن وضـــع قــائــمــة أفــضــل 50 

مطعمًا عالمًيا.
لـ  بشمي  صــرحــت  بالجائزة  الــفــوز  وعــن 
“البالد االقتصادي قائلة “إنها كانت ضمن 
 The Best Chef بـــ  لالحتفال  الحضور 
)أفضل 100 طاٍه (، وهو مشروع مخصص 
لالحتفال بالعديد من الطهاة الموهوبين 
الطعام  تــجــارب  أفضل  يصنعون  الــذيــن 
الــعــالــم ويــضــم جميع  أنــحــاء  فــي جميع 

 ، العالم  أنحاء  جميع  من  الطعام  محبي 
مضيفة “فوجئت بالفوز وهذا فخر كبير 
العربي أن يتم اختيار شيف  لي وللعالم 
القائمة  هــذه  ضمن  مــن  خليجية  عربية 
اآلن  وحتى  عالميين،  طهاه  تضم  التي 
الجائزة  هــذه  ومثل  الــفــوز  استوعب  لــم 
تعتبر تأكيدا وتتويجا لعملي الشاق، مما 

يدفعني لتحقيق المزيد من النجاح”.
وتابعت بشمي “طموحي بالفترة المقبلة 
وعرض  وشغلي  مشواري  في  االستمرار 
األطباق الخليجية التراثية للعالم لتذوق 
أطمح  كما  الخليجية،  األصــنــاف  نكهات 
الــفــوز فــي مسابقات  لــمــزيــد مــن  دائـــمـــًا 

عالمية”.
بـــدأت رحلتها  تــاال بشمي  أن  إلــى  يــشــار 
في  حلوياتها  بتقديم  بالشهرة  المهنية 
 ،”Baked by T“ اســـم  تــحــت  الــبــحــريــن، 
والتي حصلت على إحدى جوائز وسائل 

أن  قــررت  وبذلك،  االجتماعي،  التواصل 
انضمت  حيث  كطاهية،  مشوارها  تكمل 
كمتدربة،  البحرين”  “الخليج  فندق  إلــى 
المطاعم  مختلف  فــي  الحــقــا  عملت  ثــم 

لتطوير معرفتها وصقل مهاراتها.
The Best Chef هو مجتمع عالمي نابض 
بالحياة يضم عشاق الطعام المتحمسين، 
بالعديد من  لالحتفال  مشروع مخصص 
الطهاة الموهوبين الذين يصنعون أفضل 
العالم  أنحاء  جميع  في  الطعام  تجارب 
، فــضــالً عــن كــونــهــم عــائــلــة عــالــمــيــة من 
والذين  التفكير  في  المتشابهين  األفــراد 
الــطــهــي. ويشمل  مــغــامــرات  يــشــاركــون 
المحترفين من صحافيي الطعام والنقاد 
والــمــدونــيــن والــمــصــوريــن وغــيــرهــم من 
معرفة  لديهم  الذين  البارزين  األشخاص 

واسعة بالطعام الفاخر.

اســتــعــرض الــقــائــم بــأعــمــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
العلوي  ولــيــد  الكابتن  القبطان  الخليج  لــطــيــران 
المقابالت  من  عدد  الناقلة خالل  إنجازات  مؤخرًا 
من  عدد  معه  أجرتها  التي  الصحافية  واللقاءات 

المطبوعات اإلعالمية المحلية والدولية.
نقدم  أن  “يسعدنا  بقوله  العلوي  القبطان  وصــرح 
التي تشيد بها  الخليج  خدمات ومنتجات طيران 
الصلة  ذات  والــقــطــاعــات  المؤسسات  مــن  العديد 
ــذي نــحــافــظ فــيــه على  ــ بــالــطــيــران، فــي الــوقــت ال
مكانتنا كعضو فعال ونشط على الساحة الدولية. 
من  لمسافرينا  التميز  لتقديم  الــدوام  على  نسعى 
من  المرنة:  الخيارات  من  واسعة  مجموعة  خالل 
الرحالت  من  والعديد  المريحة،  رحالتنا  جــداول 
الجوية الدولية واإلقليمية، إلى مجموعة متنوعة 
ــخــدمــات األرضـــيـــة والــجــويــة.  مــن الــمــنــتــجــات وال
طيران  اللــتــزام  انعكاًسا  إلنجازاتنا  تحقيقنا  يعد 
الخليج المستمر بتلبية احتياجات السفر المتغيرة 
لمسافرينا، األمر الذي يضعنا حًقا في “فئة خاصة 
بنا”. أثناء الجائحة، وكوننا إحدى الناقالت الجوية 
الطيران،  عن  تتوقف  لم  التي  العالم  في  القليلة 
أجــلــت طــيــران الــخــلــيــج الــعــديــد مــن الــمــواطــنــيــن 
وغير المواطنين الذين تأثروا باإلغالق، وساعدت 
ــى ذلــك،  ــى أوطــانــهــم. إضــافــة إلـ فــي إعــادتــهــم إلـ
الغذائية  المواد  شحن  عاتقها  على  الناقلة  أخــذت 
واإلمدادات الطبية إلى البحرين باستخدام مقاعد 
 9-787 بوينج  طــراز  مــن  طائرتها  فــي  المقصورة 
ذلك، شكرت  على  البضائع. عالوة  لنقل  دريمالينر 
على  رسمًيا  الخليج  طيران  األميركية  الحكومة 
أفغانستان،  مــن  األمــريــكــيــيــن  الــمــواطــنــيــن  ــادة  إعــ
كعربون تقدير للفتة اإلنسانية التي قامت بها الناقلة 
تصنيف  على  الخليج  طــيــران  حصلت  الوطنية. 
خمس نجوم لسالمة الطيران خالل جائحة كورونا 
كوفيد 19 من قبل سكاي تراكس، وذلك بعد عملية 
الخاصة  الــســالمــة  معايير  لجميع  شاملة  تدقيق 
تراكس  سكاي  أبحاث  شركة  أجرتها   19 بكوفيد 

وديسمبر  نوفمبر  بين شهري  المتخصصة  العالمّية 
نجاح  على  كدليل  التصنيف  هــذا  ويــأتــي   .2021
خالل  بأمان  الطيران  في  الخليج  طيران  عمليات 
الوباء وتعزيز بروتوكوالتها في المطار وعلى متن 
حصلت  وقد  الفيروس.  انتشار  لمكافحة  رحالتها 
الناقلة الوطنية على هذا التصنيف من خالل توفير 
أعلى المعايير للعمالء والموظفين مع الحفاظ على 
العربية  الضيافة  لتقديم  الخاصة  إستراتيجيتها 
األصيلة التي تتميز بها. كما حصلت طيران الخليج، 
وعلى مدار عامين متتاليين، على تصنيف خمس 
التصنيف  هــذا  الجوية.  الناقالت  فئة  فــي  نجوم 
الذي يعتمد على آراء المسافرين يأتي كدليل على 
والتحسينات  الخليج  طيران  استراتيجية  نجاح 
إطالق  منذ  وخدماتها  منتجاتها  على  التي طرأت 
الــهــويــة الــتــجــاريــة الــجــديــدة وتــحــديــث األســطــول 
العلوي  الكابتن  وأضــاف  مؤخًرا.   بالناقلة  الخاص 
هذا  مع  للعمل  لي  الفرصة  بإتاحة  فخور  جد  “أنــا 
الفريق المتفاني المتمثل في القوى العاملة للناقلة 
الخليج  تغيير طيران  في  التي ساهمت  الوطنية، 
حول  تتمحور  التي  الطيران  شركة  اليوم  وجعلها 
العمالء. وقد أدى جهد الفريق الهائل لتحقيق هذا 
التي  واألوسمة  اإلنجازات  من  العديد  إلى  الهدف 
آخر  أن  يذكر  الخليج”.  اآلن في طيران  بها  نتمتع 
حفل  في  تكريمها  كــان  الوطنية  الناقلة  إنــجــازات 
للطيران؛  )شانغي(  سنغافورة  مطار  جوائز  توزيع 
“جائزة  و  االتــصــال”  “جائزة  بـ  الناقلة  فــازت  حيث 

خطوط الطيران الجديدة”.

ــنــفــط الـــخـــام 3 % فـــي الــتــعــامــالت  قــفــزت أســـعـــار ال
األربعاء، وسط مخاوف من تصعيد  أمس  الصباحية، 
جــديــد لــلــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا خـــالل األيـــام 

المقبلة.
الروسي فالديمير بوتين عن  الرئيس  واألربعاء، أعلن 
تعبئة جزئية للجيش، ما يؤشر الحتمالية تنفيذ حمالت 
عسكرية إضافية في أوكرانيا. وبحلول الساعة )08:06 
ت.غ( أمس، صعدت أسعار العقود اآلجلة لخام القياس 

العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 3.02 % أو 
2.96 دوالرا إلى 93.11 دوالرا للبرميل. وتخشى أسواق 
الطاقة العالمية، من حدوث أزمة نقص إمدادات للنفط 
الخام والغاز الطبيعي عالميا، بينما تعيش أوروبا أزمة 
قــرب حلول  الشتاء. ومــع  إمـــدادات قبل حلول فصل 
الشتاء، يشهد الطلب العالمي على النفط ارتفاعا، بينما 
أوروبية على  األســواق دخول حزمة عقوبات  تترقب 

الخام الروسية، بحلول نهاية العام الجاري.
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الحلواني: عالقة البحرين بالسعودية 
مثال للحمة واالنصهار بين البلدين 

حّيا “العيد الوطني” للشقيقة الكبرى وهنأ القيادة والشعب

الشيف البحرينية: فوجئت بالفوز وهذا فخر كبير لي 

هنأ رجل األعمال والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “جي بي اس” العالمية لصناعة األسنان، رشيد 
الحلوانــي وشــريكه المديــر الفنــي مهند عبد الجواد، باســمهما وباســم الشــركة، خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود وولي عهده األمين صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود وشــعب المملكة العربية الســعودية الشــقيق، بمناســبة اليوم الوطني الـ “الثاني 
والتســعين”، قائــا “أدام هللا علــى المملكــة العربيــة الســعودية عزها وأمنهــا وأمانها ورفعتهــا”. وأوضح 
الحلوانــي “مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية تحمــان فئــة دم واحــدة، إخــوان متراحميــن 
فيمــا بينهمــا، متوافقيــن فــي الــرؤى والمواقف واألفــكار، معززين حســن الجوار، مجســدين مثال للحمة 
واالنصهــار بيــن البلديــن وبين المملكتيــن بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما هللا 

ورعاهما، وبين الشعبين الشقيقين محققين مقولة “نحن منكم واليكم وأنتم منا وإلينا”.

كما أكد الحلواني على العمق في الشراكة بين البلدين وزيادة التبادل التجاري عاما 
بعد عام، حيث احتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة األولى في النصف 
األول من العام 2022 من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ لدى البحرين 
الذي صدر عن غرفة تجارة  التقرير  87 مليون دينار، وبحسب  بلغت  حيث 
خالل  السعودية  مع  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  فقد  البحرين،  وصناعة 
النصف األول من العام الجاري 1.903 مليار دوالر بنسبة نمو بلغت 21.1 

% مقارنة مع العام 2021.
التجاري  الشريك  السعودية  أن  اإلحــصــاءات  “تظهر  الحلواني  وأضــاف 
على  حافظت  وقــد   ،2021 الــعــام  فــي  التصدير  فــي  للبحرين  األكــبــر 
مكانتها في الربع الثاني 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى 
السعودية حوالي 744 مليون دوالر، وكانت أكبر السلع المصدرة إلى 
 192 المملكة الشقيقة هي خامات الحديد ومركزاته المكتلة بقيمة 

مليون دوالر وهي تمثل 26 % من إجمالي الصادرات.
كبيرا  السعودية تشغل حيزا  العربية  المملكة  أن  الحلواني  وبين 
في قلبه خصوصا مدينة الخبر، حيث نشأ بها وترعرع بين أهلها 
أساتذتها  أيــدي  وعلى  بمدارسها  الدراسية  مراحله  معظم  وأنهى 
“المملكة  قائاًل  وتابع  فيصل.  الملك  جامعة  من  تخرج  بأنه  وسعيد 
العربية السعودية لها دور في بناء شخصيتي وثقافتي وأفكاري وأعتبرها 

دائًما مصدًرا لنجاحي ما دمت حًيا”.

تاال بشمي تحصد المركز 93 
بمسابقة أفضل 100 طاٍه في العالم

أسعار النفط تقفز 3 % وسط مخاوف تصعيد الحرب بأوكرانيا

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ “طيران 
الخليج” يستعرض دور الناقلة كعضو دولي فعال

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

ترقبـــوا

قائمة 
ألقوى 50 شركة بحرينية 

لعام 2023
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للتواصل مع مدير المشروع 39761177

السنة الرابعة عشرة - العدد 5091

الخميس
22 سبتمبر 2022 - 26 صفر 1444

هبة محسن


