
ــائــب ســفــيــر الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  أكـــد ن
الـــســـعـــوديـــة لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العالقات  تشهده  مــا  العتيبي  صالح 
تطور  من  الشقيقتين  المملكتين  بين 
مــســتــمــر، مــعــبــرا عـــن ثــقــتــه أن هــنــاك 
التي  العالقات  لهذه  واعــدا  مستقبالً 
القيادة  كبير  باهتمام ورعاية  تحظى 

السياسية في البلدين الشقيقين.
“البالد”  مع  لقائه  في  العتيبي  وأشــار 
ــاالت بــالــيــوم  ــفـ ــتـ ــع االحـ بــالــتــزامــن مـ

ملك  أن  ــى  ــ إل ــودي،  ــعـ ــسـ الـ الـــوطـــنـــي 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــادم 
لــمــلــك سلمان  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 
المملكة  مكانة  جعل  عبدالعزيز  بــن 
ومصلحة ورفاهية المواطن السعودي 

قضيته األولى وأوالها جل اهتمامه.
وأكد أن “مملكة البحرين بلدي الثاني 
درة  فهي  قلبي،  من  يتجزأ  ال  وجــزء 
ودانــة  عريق  وتاريخ  أصالة  الخليج 

في داخلي العميق”.

ــات  ــصــ ــاقــ ــ ــن ــ ــم ــ ــس ال ــ ــل ــجــ ــح مــ ــ ــتـ ــ فـ
والمزايدات الحكومية في جلسته 
ــوعــيــة أمــــس الــخــمــيــس 57  األســب
 14 بــعــدد  للظفر  تــنــافــســت  عــطــاء 
مــنــاقــصــة حــكــومــيــة، لــصــالــح عــدد 
والهيئات والشركات  الــوزارات  من 

العامة.
ــل الـــعـــطـــاءات  ــ ــغ إجـــمـــالـــي أقـ ــلـ وبـ
ــوم أمـــس،  الــمــقــدمــة فـــي جــلــســة يـ
ليس  إذ  ديــنــار،  مــلــيــون   1.8 نــحــو 

األقل  العطاء  يكون  أن  بالضرورة 
هــو الــعــطــاء الــفــائــز، حــيــث تخضع 

العطاءات لتقييمات فنية.
وفــتــح الــمــجــلــس 4 مــنــاقــصــات لم 
وهي  مــالــيــة،  عــطــاءات  فيها  تكن 
الــتــي  ــال  ــغــ األشــ وزارة  مــنــاقــصــة 
االستشارية  للخدمات  خصصت 
لبرنامج تقييم السالمة على شبكة 
وتقدمت  البحرين،  بمملكة  الطرق 

لها 4 شركات.

57 عطاء تتنافس على 14 مناقصة لصالح 
عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة

التقييس لدول مجلس  منحت هيئة 
التعاون لدول الخليج العربية الزميل 
الصحافي حسن عبدالرسول عضوية 
سفراء التقييس لدول الخليج ليكون 
صحافي  أول  عــبــدالــرســول  الــزمــيــل 
الخليجي  للتقييس  سفيرا  بحريني 
مبادرة  وتأتي  البحرين.  مملكة  في 
التقييس  هيئة  من  التقييس  سفراء 
الخليجية بهدف استقطاب المهتمين 
ــادة  ــ فـــي نــشــر ثــقــافــة الــتــقــيــيــس وزي

الوعي بأهمية التقييس.

الزميل حسن 
عبدالرسول سفيرا 

للتقييس الخليجي
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عاد ملك البالد المعظم صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الــوطــن،  أرض  إلـــى  خليفة  آل 
بــزيــارة إلى  أمــس، بعد أن قــام 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة الــصــديــقــة، 
ــتــعــازي  ــتــه ال حــيــث قــــدم جــالل
المملكة  مــلــك  إلـــى  ــمــواســاة  وال
العظمى  لــبــريــطــانــيــا  الــمــتــحــدة 
ــيــة صــاحــب  ــشــمــال وإيـــرلـــنـــدا ال
الثالث،  تشارلز  الملك  الجاللة 
ــلــة الــمــالــكــة  ــعــائ ــى أفـــــراد ال ــ وإلـ
في  بريطانيا  وحكومة  وشعب 
الملكة  الــجــاللــة  وفـــاة صــاحــبــة 
الثانية، أعقبتها زيارة  إليزابيث 
العربية  اإلمــارات  لدولة  أخوية 
الـــمـــتـــحـــدة الـــشـــقـــيـــقـــة، الــتــقــى 
جــاللــتــه خــاللــهــا بــأخــيــه رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
نهيان، حيث جرى  آل  زايــد  بن 
اســتــعــراض الــعــالقــات األخــويــة 
البلدين الشقيقين،  الوثيقة بين 
بــاإلضــافــة إلــى بحث تــطــورات 
ــجــــدات  ــتــ ــســ ــمــ ــ األحـــــــــــــداث وال

اإلقليمية والدولية.
مستقبلي  مــقــدمــة  فــي  ــان  وكــ  
جاللة الملك المعظم، ولي العهد 
الــوزراء صاحب  رئيس مجلس 
السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
 وكـــان صــاحــب الــجــاللــة الملك 
المعظم قد غادر دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، وكان 
فـــي مــقــدمــة مـــودعـــي جــاللــتــه 
العربية  ــارات  اإلمــ دولــة  رئيس 

المتحدة.

الملك المعظم يعود إلى أرض الوطن
بعد زيارة إلى المملكة المتحدة واإلمارات

ــي الـــعـــهـــد رئــيــس المنامة - بنا ــ ـــــرى ولـ أجـ
مــجــلــس الــــــــــوزراء صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
اتــصــاالً  خليفة،  آل  حمد  بــن 
البحرينية،  بالشيف  هاتفيًا 
تاال بشمي، حيث هنأها سموه 
باختيارها ضمن  أفضل 100 
شــيــف عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بيست  ذا  ــزة  ــائـ جـ قــبــل  مـــن 
شيف في نسختها السادسة، 
العاصمة  فــي  أقيمت  والــتــي 

األسبانية مدريد.
وأعـــرب ســمــوه عــن االعــتــزاز 
باإلنجاز الدولي الذي حققته 
الـــشـــيـــف الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، تـــاال 

بــشــمــي، بــاخــتــيــارهــا ضــمــن  أفضل 
100 شــيــف عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
لــتــضــاف إلـــى ســلــســلــة اإلنـــجـــازات 

في  البحرينية  المرأة  تحققها  التي 
كل محفل ومجال بفضل ما تمتلكه 
متمنيا  والتميز،  لإلبداع  شغٍف  من 

سموه لها دوام التوفيق والنجاح.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: إنجاز الشيف 
البحرينية بشمي يضاف إلى سلسلة اإلنجازات

المنامة - بنا
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مستقبل واعد للعالقات األخوية البحرينية السعودية
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عـــاد ملك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة إلـــى أرض الوطن، 
أمـــس، بعد أن قام بزيـــارة إلى المملكة المتحدة 
الصديقة، حيث قدم جاللته التعازي والمواساة 
إلـــى صاحب الجاللة الملك تشـــارلز الثالث ملك 
المملكـــة المتحـــدة لبريطانيا العظمـــى وإيرلندا 
الشـــمالية وإلـــى أفـــراد العائلـــة المالكة وشـــعب 
وحكومـــة بريطانيـــا فـــي وفاة صاحبـــة الجاللة 
الملكـــة إليزابيث الثانية، أعقبتهـــا زيارة أخوية 
لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، 
دولـــة  رئيـــس  بأخيـــه  خاللهـــا  جاللتـــه  التقـــى 
الســـمو  صاحـــب  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان، حيث جرى 
بيـــن  الوثيقـــة  العالقـــات األخويـــة  اســـتعراض 
البلدين الشقيقين، باإلضافة إلى بحث تطورات 

األحداث والمستجدات اإلقليمية والدولية.
الملـــك  مســـتقبلي جاللـــة  مقدمـــة  فـــي  وكان   
المعظـــم، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
 وكان صاحـــب الجاللة الملـــك المعظم قد غادر 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
وكان فـــي مقدمة مودعي جاللتـــه رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

المنامة - بنا

الملـــك المعظــــم يعــــود إلـــى أرض الوطــــن
بعد زيارة الى المملكة المتحدة واإلمارات
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تلقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية شكر 
جوابية من رئيســـة جمهوريـــة الهند الصديقة 
برقيـــة  علـــى  رًدا  وذلـــك  دراوبـــادي مورمـــو، 
التهنئـــة التي بعث بها جاللته بمناســـبة ذكرى 

عيد االستقالل لجمهورية الهند.

الملك المعظم 
يتلقى شكر 

رئيسة الهند



بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة إلـــى أخيه ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، أعـــرب جاللته فـــي البرقيـــة عن أطيب 
تهانيـــه وتمنياتـــه ألخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
حفظه هللا بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد 

ولشـــعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 وأشاد جاللته في هذه المناسبة الوطنية بمستوى 
عمـــق العالقات األخويـــة الوطيـــدة والمتميزة التي 
تربط بين البلدين والشـــعبين الشقيقين وما تشهده 
مـــن تطـــور ونمـــاء مســـتمر ومتصاعـــد علـــى كافـــة 
األصعدة والمستويات، مؤكًدا جاللته حرص مملكة 
البحرين الدائم على تعزيز وترســـيخ هذه العالقات 
مملكـــة  بيـــن  الزمـــان  عبـــر  المتجـــذرة  التاريخيـــة 

البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية واالرتقـــاء 
بهـــا إلـــى آفاق أرحب وأشـــمل لما فيـــه خير وصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين.
وبعـــث ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة  
برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة 
ذكـــرى اليـــوم الوطني للمملكـــة العربية الســـعودية، 
تهانيـــه  أطيـــب  عـــن  البرقيـــة  فـــي  ســـموه  أعـــرب 
وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة 

والســـعادة والعمر المديد، ولشـــعب المملكة العربية 
السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار في 

ظل قيادته الحكيمة.
 وأشـــاد ســـموه، فـــي هـــذه المناســـبة الوطنيـــة، بما 
وصلت إليه العالقات األخوية الراسخة بين مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة من 
ا  مســـتويات متقدمة، والتي تشـــهد على الدوام نموًّ
يســـتند إلـــى إرث تاريخـــي مـــن المحبـــة واألخـــوة 
والترابـــط، مؤكـــًدا ســـموه حـــرص مملكـــة البحرين 

علـــى مواصلة تنمية العالقـــات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين والوصول بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما 

فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.
 كما بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقيـــة تهنئة مماثلة إلى أخيه ولي 
العهـــد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 

سعود.

فـــي  األشـــقاء  البحريـــن  مملكـــة  تشـــارك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية احتفاالتهـــم 
بذكرى اليـــوم الوطني الثاني والتســـعين، 
حيـــث تتوشـــح البحريـــن، في هـــذا اليوم 
المجيد، باللون األخضر وتكتســـي مظاهر 
البهجـــة والفـــرح بهـــذه المناســـبة العزيـــزة 

والغالية على قلوب البحرينيين جميعًا.
تتفرد العالقات البحرينية السعودية بأنها 
راســـخة،  وأصـــول  جـــذور  ذات  عالقـــات 
امتدت وتجّذرت بروابط األخوة ووشائج 
وأزهـــرت  بالمحبـــة  وُرويـــت  القربـــى، 
باستمرارية التواصل والتعاون والتنسيق 
المشترك وتعزيز المصالح العليا المتبادلة، 
حتى أثمـــرت حزمة هائلة مـــن اإلنجازات 
والشراكات والمكتســـبات التي عززت من 
قوة هـــذه العالقات وأّهلتها ألن تســـتكمل 
والسياســـية  الدبلوماســـية  حياتهـــا  دورة 
واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية من 
خـــالل العمل المشـــترك، وتوحيد المواقف 
والـــرؤى، تحقيقـــًا لمـــا فيـــه خيـــر وســـالم 
شـــعبي البلدين الشـــقيقين وســـائر شعوب 

المنطقة والعالم.

زيارات متبادلة 

ال  وأخـــوة  واحتـــرام  حـــب  عالقـــات 
الكلمـــات،  وأبلـــغ  الصـــور  أروع  تضاهيهـــا 
أكـــدت عليهـــا دومـــًا قيادتـــا البلديـــن فـــي 
والمحافـــل،  واللقـــاءات  المناســـبات  كل 
اســـتمدت خصوصيتهـــا من األخـــوة التي 
تربـــط العائلتين الكريمتين، والتي تضرب 
العربيـــة  الجزيـــرة  قلـــب  فـــي  بجذورهـــا 
والتاريـــخ الزاخـــر الذي يقف شـــاهدًا على 
شـــموخ قادة وحكام البلدين عبر الســـنين، 
وتمســـكهم بـــإرث إنســـاني عظيـــم ينبـــض 
باألصالـــة عبر الزيـــارات المتبادلـــة، والتي 
ســـجلها التاريخ كشـــاهد علـــى عراقة هذه 
العالقـــات منـــذ عهـــد المغفور لـــه بإذن هللا 
اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل آل ســـعود، 
الملـــك  بـــإذن هللا  لـــه  المغفـــور  وزيـــارات 
المؤســـس عبدالعزيـــز آل ســـعود لمملكـــة 
البحرين، والتي شكلت الركيزة التي تقوم 
عليها العالقات بين البلدين على المستوى 
الرســـمي والشعبي منذ ذلك الحين وحتى 
يومنـــا هـــذا. توالـــت الزيـــارات المتبادلـــة 
بيـــن قادة وملـــوك البلدين الشـــقيقين ولم 
مملكـــة  وتســـتذكر  تنقطـــع،  أو  تتوقـــف 
البحريـــن بـــكل المحبـــة واالعتـــزاز، وهـــي 
تحتفـــل باليـــوم الوطني الســـعودي الثاني 
والتســـعين، الزيـــارة التاريخيـــة األخويـــة 
التـــي قام بها خـــادم الحرمين الشـــريفين، 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى 
مملكـــة البحرين في ديســـمبر عـــام 2016 
، حيـــث قلـــد خاللهـــا ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، أخـــاه خـــادم الحرمين الشـــريفين 
وســـام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
مـــن الدرجـــة الممتـــازة “القـــالدة”، ترحيبـــًا 

وتكريمًا لضيف البالد العزيز.

كما جاءت الزيارة الثانية لخادم الحرمين 
البحريـــن مطلـــع  مملكـــة  إلـــى  الشـــريفين 
أبريـــل عـــام 2019 ، تلبيـــة لدعـــوة كريمـــة 
من لدن جاللة عاهل البالد المعظم لبحث 
التطورات اإلقليمية والدولية والتحديات 
التـــي تواجـــه المنطقـــة وتســـتدعي تعزيز 
للمكانـــة  وكانعـــكاس  المشـــترك.  العمـــل 
العربيـــة  المملكـــة  توليهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
البحريـــن؛  مملكـــة  لشـــقيقتها  الســـعودية 
حـــرص ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان آل ســـعود، ، على 
القيام بزيارتيـــن مهمتين للبحرين، األولى 
فـــي نوفمبـــر2018، والثانية في ديســـمبر 
من العام الماضـــي، وكانت زيارة تاريخية 
وناجحـــة بـــكل المقاييـــس، حيث شـــهدت 
عقـــد االجتمـــاع الثانـــي لمجلس التنســـيق 
الســـعودي البحريني، برئاسة مشتركة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

محمد بن سلمان.
وأثمـــر االجتمـــاع عـــن إطـــالق 11 مبادرة 
اقتصاديـــة بيـــن البلديـــن تشـــمل مجاالت 
االقتصـــاد والطاقـــة والصناعـــة والتجارة، 
إلى جانب استهداف الصناديق السعودية 
فـــي  دوالر  مليـــارات  خمســـة  الســـتثمار 
مشـــاريع تنموية بمملكة البحرين، وهو ما 
يمثل أرفع درجات التكامل والشراكة بين 

المملكتين الشقيقتين.
البحرينـــي  التنســـيق  “مجلـــس  ويعتبـــر 
العالقـــات  لتاريـــخ  تتويجـــًا  الســـعودي” 
وجـــاء  البلديـــن،  بيـــن  الممتـــد  والتعـــاون 
مـــن  الســـامي  الملكـــي  للتوجيـــه  تنفيـــذًا 
لـــدن جاللـــة الملـــك المعظم وأخيـــه خادم 

لتطويـــر  كمظلـــة  الشـــريفين  الحرميـــن 
العالقات والتعاون بين البلدين في جميع 

المجاالت.

مستويات رفيعة

العالقـــات الثنائية بين البلدين الشـــقيقين 
علـــى مـــدار الحقـــب التاريخيـــة المتتالية 
عكســـت مســـتويات رفيعـــة وراقيـــة جدًا 
مجمـــل  تجـــاه  والتنســـيق  التقـــارب  مـــن 
القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية ذات 
االهتمـــام المشـــترك، انطالًقا من القواســـم 
المشـــتركة التي مبعثهـــا الموقع الجغرافي 
المجـــاور ووحـــدة اللغة والديـــن والتاريخ 
والدم وانتمائهما للبيت الخليجي الواحد، 
ممثـــالً في مجلس التعـــاون لدول الخليج 
ومنظمـــة  العربيـــة  والجامعـــة  العربيـــة، 
المتحـــدة،  واألمـــم  اإلســـالمي  المؤتمـــر 
إضافـــة إلـــى عضوتيهمـــا فـــي العديـــد من 
المنظمـــات والمجالس والهيئات اإلقليمية 

والعالمية.
ويحظـــى التنســـيق والتكامـــل والتشـــاور 
بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله 
فـــي العهـــد الزاهر لجاللـــة الملـــك المعظم 
وأخيه خـــادم الحرمين الشـــريفين، حيث 
القيـــادة الحكيمـــة والتوجيهات الســـديدة 
والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء 
والسالم وتحقيق المزيد من التقارب بين 
الشـــقيقتين، وعاونهمـــا فـــي تحقيـــق هذه 
الـــرؤى، العمل الـــدؤوب والمخلص والفكر 
الشاب والمستنير لكل من سمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وأخيـــه صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان.
عالقـــات  عـــن  الحديـــث  كان  ولطالمـــا 
عنوانـــه  حديثـــًا  الشـــقيقتين  المملكتيـــن 

والعمـــل  والتضامـــن  “الوحـــدة  العريـــض 
مـــن  العديـــد  علـــى  واالرتـــكاز  المشـــترك” 
المواقف والثوابت التي ال تتقادم بالزمن، 
المملكـــة  تلعبـــه  الـــذي  المحـــوري  فالـــدور 
السعودية في محيطها الخليجي والعربي 
واإلســـالمي واإلقليمي ســـاهم كثيـــرًا في 
فـــي  الســـالم واالزدهـــار والنمـــو  تحقيـــق 

المنطقة ككل.

عدالة المواقف

وقد ســـجلت المملكـــة العربية الســـعودية 
انطالقـــا مـــن الواجـــب األخـــوي وإيمانهـــا 
بعدالـــة المواقف والقـــرارات التي تتخذها 
ذات  ومـــن  وبالمثـــل  البحريـــن،  مملكـــة 
المواقـــف  شـــكلت  االخـــوي،  المنطلـــق 
الثابتـــة لمملكـــة البحريـــن تجاه شـــقيقتها 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية عبـــر 
والسياســـي  األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
والعســـكري الرفيـــع نموذجـــًا يحتـــذي في 
العالقـــات التكامليـــة بيـــن الـــدول، حيـــث 
قدمـــت البحريـــن كل الدعـــم والمســـاندة 
واالصطفـــاف  الســـعودية  فـــي  لألشـــقاء 
معهـــا في خنـــدق واحـــد في التصـــدي لما 
يواجهها مـــن تهديدات وتحديات، فكانت 
مملكـــة البحرين أول دولة تنضم للتحالف 
العربـــي لدعم الشـــرعية في اليمـــن بقيادة 
الســـعودية وتشارك بعناصر من قوة دفاع 

البحرين في الحد الجنوبي.

محطات تعاون

أن  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أثبتـــت 
يســـتذكر  ســـيظل  العربيـــة  أمتنـــا  تاريـــخ 
لخـــادم  المشـــرفة  التاريخيـــة  المواقـــف 
الحرميـــن الشـــريفين، وقراراته الحاســـمة 

والحازمة في مواجهة األطماع الخارجية 
ومحـــاوالت التدخل في شـــؤون المنطقة 
العربيـــة، ودوره في خلـــق موقف خليجي 
عربي موحد في التصدي لهذه التدخالت، 
وهـــو مـــا يتجســـد بوضـــوح فـــي عمليـــة 
استعادة الشرعية في اليمن الشقيق، التي 
ســـيقف أمامها التاريخ طويـــالً ليؤكد أنها 
كانـــت محطة فارقـــة وفاصلة فـــي تاريخ 
العمل العربي الشجاع القائم على المبادرة 
واالعتماد على الذات في حماية المصالح 
مخططـــات  وإجهـــاض  العليـــا  العربيـــة 
التوســـع والهيمنـــة والفوضـــى واإلرهـــاب 
بالتعـــاون  يتعلـــق  وفيمـــا  المنطقـــة.  فـــي 
االقتصادي والســـياحي؛ تمثل الســـعودية 
وأكبـــر  للبحريـــن،  هامـــًا  اقتصاديـــا  عمقـــًا 
شـــريك اقتصادي وتجاري وســـياحي، كما 
تمثل ســـلة غذائية أساســـية كونها ســـوقًا 
اقتصاديـــًا ضخمـــًا للتجـــارة البينيـــة، كمـــا 
تمثل البحرين امتدادًا للســـوق الســـعودية 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  واألعمـــال 
والخدمـــات اللوجســـتية والشـــحن، وذلك 
بفضـــل مـــا يتمتـــع بـــه البلـــدان مـــن موقع 
جغرافي متميز، وانفتاح اقتصادي وتنويع 
فـــي مصادر الدخل وسياســـات اقتصادية 
المســـتثمرين  تحمـــي  مرنـــة  وتشـــريعية 
وتوفر لهم المناخ األمثل للتبادل التجاري 
الســـعودية  تعـــد  إذ  واالســـتثمار،  البينـــي 

الشريك التجاري األول للبحرين.

التعاون النفطي

وعلـــى صعيد التعـــاون النفطـــي والطاقة؛ 
جددت المملكتان تعاونهما القديم في هذا 
القطـــاع، والذي بدأ مطلع القـــرن الماضي، 
بتدشين جاللة العاهل المعظم وسمو ولي 

العهد السعودي، خالل زيارته التي قام بها 
للبحريـــن عام 2018، لخـــط أنابيب نفطي 
جديـــد بالتعـــاون بيـــن شـــركتي “أرامكـــو” 
بطـــول  البحرينيـــة  و”بابكـــو”  الســـعودية 
يبلـــغ 110 كلـــم ويربـــط بين معامـــل بقيق 

السعودية ومصفاة بابكو في البحرين.

انتعاش سياحي

النمـــو  معـــدالت  بارتفـــاع  يتعلـــق  وفيمـــا 
واالنتعـــاش الســـياحي والترفيهي البيني؛ 
فقد شـــهدت الحركة السياحة بين البلدين 
تنامًيـــا ملحوًظـــا بفضل اإلجـــراءات التي 
لتيســـير  والريـــاض  المنامـــة  اتخذتهـــا 
إجـــراءات العبـــور بيـــن البلدين عبر جســـر 
الملك باستخدام بطاقات الهوية لمواطني 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمقيميـــن، 
إضافة للجهـــود المبذولة من كال الطرفين 
لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة 
المنشـــآت الســـياحية المتطورة وتشـــجيع 
الســـياحة العائلية وســـياحة اليوم الواحد 
التـــي جذبـــت أعـــدادًا كبيـــًرا من األشـــقاء 
ترتفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن  الســـعوديين، 
وتيرة الحركة الســـياحية بين البلدين بعد 
االنتهـــاء من مشـــروع “جســـر الملك حمد” 
وشـــبكة الســـكك الحديديـــة بيـــن البلدين، 
والـــذي ســـيمثل نقلة نوعية فـــي التنقالت 
وشـــريانًا جديـــدًا لتقويـــة هـــذه الشـــراكة 
التعـــاون  مجـــاالت  تنوعـــت  األخويـــة. 
والتكامـــل وتوحـــدت األهـــداف وتطابقت 
الـــرؤى لتبقـــى العالقـــات بيـــن المملكتيـــن 
الناجحـــة  النموذجيـــة  للعالقـــات  عنوانـــًا 
والراســـخة مـــدى الدهـــر، وبما يؤكـــد يومًا 
بعد يوم أنهمـــا مملكتان ترتبطان كارتباط 

الروح بالجسد.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

حريصون على االرتقاء بعالقتنا المتجذرة عبر الزمان مع السعودية

البحريـن والسعوديـة... روحــان ال يفرقهمـا إال المـوت

إرث تاريخي من المحبة واألخوة والترابط... الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

حزمة هائلة من الشراكات السياسية واالقتصادية واألمنية والتصدي للتحديات تحت خندق واحد
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ــه مع  ــقــائ ــي ل ــار الــعــتــيــبــي فـ ــ وأشــ
االحتفاالت  مع  بالتزامن  “الــبــاد” 
ــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي إلــى  بــال
الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن  أن خــــادم 
ملك  العزيز  عبد  بن  سلمان  لملك 
جعل  السعودية  العربية  المملكة 
مكانة المملكة ومصلحة ورفاهية 
المواطن السعودي قضيته األولى 
وأوالها جل اهتمامه، كما ساهمت 
الرؤية الثاقبة لولي العهد صاحب 
بن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
ــة  ــد الـــعـــزيـــز  رؤيـ ــن عــب ــمــان بـ ســل
الــدول  مــصــاف  فــي  2030،  تقف 
مشروعات  خــال  مــن  المتقدمة 
وإصــاحــات  وثقافية  اقتصاديه 
على  الزمن  اختصرت  اجتماعية 

كافة المستويات.
المجلس  أهــمــيــة  أن  إلـــى  ــفــت  ول
التنسيق  تــعــزيــز  فــي  التنسيقي  
ــمــشــتــرك وتــحــقــيــق  والـــتـــعـــاون ال
كافة  ليشمل  الــثــنــائــي،  الــتــكــامــل 
المجاالت السياسية واالقتصادية 
ــة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ واالســــتــــثــــمــــاريــــة والـ
والــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة، وذلـــك 
المملكتين  يــربــط  مـــا  إطــــار  فـــي 
تاريخية  عاقات  من  الشقيقتين 

راسخة ومتميزة.
وفيما يلي نص اللقاء:

ما هي رسالتكم بمناسبة  «
احتفاالت المملكة العربية 

السعودية في 23 سبتمبر 
باليوم الوطني السعودي تحت 

شعار “هي لنا دار”؟

 23( اليوم  - نحتفل في مثل هذا 
ســبــتــمــبــر( مـــن كـــل عـــام بــالــذكــرى 
العربية  المملكة  لتوحيد  السنوية 
الــســعــوديــة عــلــى يــد الــمــغــفــور له 
ــإذن هللا الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز بن  ــ ب

سعود  آل  الــفــيــصــل  عــبــدالــرحــمــن 
بفخر  ونــســتــذكــر  هللا(،  )رحـــمـــه 
الثاقبة  ــرؤيــة  وال الصلبة  اإلرادة 
المؤسس  الــمــلــك  بــهــا  تميز  الــتــي 
الواسعة  الباد  هذه  شمل  لّم  في 
تحت راية التوحيد، وبسط األمن 
واألمان في ربوعها، وتأمين سبل 
والمقيمين  ألبنائها  الرغيد  العيش 
على أرضها وهو األمر الذي سارت 
السعودية  الــقــيــادات  نهجه  على 

المتعاقبة.
العزيزة  المناسبة  بهذه  وفرحتنا 
لخادم  ــزاهــر  ال العهد  فــي  تــتــزايــد 

الحرمين الشريفين 

ــد الــعــزيــز  ــن عــب ــمــان بـ ــمــلــك ســل ال
السعودية،  العربية  المملكة  ملك 
المملكة  ــذي جــعــل مــكــانــة  الـ وهـــو 
ــة الــمــواطــن  ــيـ ــاهـ ومــصــلــحــة ورفـ
األولــى وأوالهــا  السعودي قضيته 
ــيـــث حــقــقــت  جــــل اهـــتـــمـــامـــه، حـ
توجيهات  على  مرتكزة  المملكة 
خادم الحرمين الشريفين، والرؤية 
الثاقبة لولي العهد صاحب السمو 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي 
التي   ،2030 رؤيــة  العزيز  عبد  بن 
مصاف  في  تقف  المملكة  جعلت 
ــال  الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة مــــن خـ
وثقافية  اقــتــصــاديــة  مــشــروعــات 
اختصرت  اجتماعية  وإصاحات 

الزمن على جميع المستويات.

ماهي أبرز الخصائص التي تميز  «
طبيعة العالقات بين مملكة 

البحرين والمملكة العربية 
السعودية الشقيقة؟

بين  التاريخية  العاقات  تتسم   -
المملكة العربية السعودية ومملكة 
ــتــواصــل والـــود  الــبــحــريــن عــلــى ال
قــيــادتــي وشعبي  بــيــن  والــمــحــبــة 
مستمرًا  تــطــورًا  وتشهد  البلدين، 
فــــي كــــل الـــمـــســـتـــويـــات انـــطـــاقـــًا 
المشتركة  والــــرؤى  الــثــوابــت  مــن 
مختلف  تجاه  بينهما  تجمع  التي 
ووشائج  األخوة  وروابط  القضايا 
ــنــســب  ــاهـــرة وال ــمـــصـ الـــقـــربـــى والـ
ووحدة المصير والهدف المشترك 

التي تجمع بينهما.
مستمرًا  تطورًا  تشهد  والعاقات 
عــلــى كـــل الــمــســتــويــات، انــطــاقــًا 
المشتركة  والــــرؤى  الــثــوابــت  مــن 
الرعاية  بفضل  بينهما  تجمع  التي 
الكريمة لخادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــعـــود مــلــك ال سـ
صاحب  حضرة  وأخيه  السعودية 
الــمــلــك  حمد بــن عيسى  الــجــالــة 
المعظم،  ــبــاد  ال مــلــك  خليفة  آل 
القربى  األخــوة ووشائج  وروابــط 
ــدة  والـــمـــصـــاهـــرة والـــنـــســـب ووحــ
التي  المشترك  والــهــدف  المصير 

تجمع بين شعبيهما.

المتنامي  االهــتــمــام  أن  ــك  والشــ
في  السياسية  الــقــيــادة  قــبــل  مــن 
الــعــاقــة  عــمــق  يــؤكــد  المملكتين 
ــتــطــور فــي مــجــاالت الــتــعــاون  وال
كبيرًا  حافزًا  ويشكل  البلدين  بين 
الثنائية  العاقات  بشكل  لارتقاء 
وتعدد مجاالتها في المستقبل بما 
يعود بالنفع والخير على الشعبين 

الشقيقين.
كما تشهدت العاقات بين البلدين 
التنسيق في  من  متقدمًا  مستوًى 
اإلقليمية  القضايا  مــن  الــمــواقــف 
ــل عـــلـــى دفـــع  ــمـ ــعـ ــة والـ ــ ــي ــ ــدول ــ وال
ــاع  الــجــهــود نحو اســتــقــرار األوضـ
فضاً  والعالم،  المنطقة  دول  في 
عن التعاون في مجاالت مكافحة 
اإلرهـــــــاب، والــعــمــل عــلــى إخـــاء 
مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط مــن 
وتفعيل  المشترك  الــدمــار  أسلحة 
العمل الدولي والخليجي والعربي 

المشترك. 
بين  األخــويــة  الــعــاقــات  وتتميز 
مملكة  السعودية  العربية  المملكة 
الخصائص  من  بالعديد  البحرين 
والمزايا والتي تجعل منها نموذجًا 
العاقات  فــي  بــه  يحتذى  مــمــيــزًا 
ــقــوم على  ــدول، والـــتـــي ت ــ ــ بــيــن ال
لترسيخ  مشتركة  رؤيـــة  صياغة 
دعائم التعاون القائم بين البلدين 
فــــي كــــل الــــمــــجــــاالت، وتـــطـــابـــق 
القضايا  تــجــاه  والــمــواقــف  ــرؤى  الـ
جميع  ودعــم  واإلقليمية  العربية 
الجهود التي تضمن تحقيق األمن 

واالستقرار في المنطقة. 
مستقباً  هناك  أن  ثقة  على  ــا  وأن
واعدًا لهذه العاقات التي تحظى 
ــايـــة كــبــيــر الــقــيــادة  بــاهــتــمــام ورعـ

السياسية في البلدين الشقيقين.
  
بعد 6 سنوات على إطالق رؤية  «

المملكة العربية السعودية 
2030، ما الذي تحقق من هذه 

الرؤية الطموحة اليوم؟

المملكة  رؤيــــة  تــمــكــنــت   -
تـــحـــقـــيـــق  مـــــــن   2030
مسبوقة،  غير  إنجازات 
ــت بـــشـــكـــل  ــ ــجــ ــ ــ ــال ــ وعــ
اســتــثــنــائــي تــحــديــات 
هيكلية تحت إشراف 
ــعــهــد نــائــب  ولــــي ال
رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــر  ــ الــــــــــــوزراء وزيـ
صاحب  الـــدفـــاع 
الملكي  الــســمــو 
ــر مــحــمــد  ــيــ األمــ
بــن ســلــمــان بن 
ــز  ــ ــزي ــعــ ــ ــدال ــ ــب عــ
ــود،  ــ ــعـ ــ سـ آل 
المملكة  لتنقل 
الــــــعــــــربــــــيــــــة 
ــة  ــعــــوديــ ــــســ ال
إلـــــــى حــقــبــة 
عبر  جـــديـــدة 

تنويع مصادر الدخل، واليوم وبعد 
ــرور ســت ســنــوات عــلــى إطــاق  مـ
ــة، نــجــد إنـــجـــازات  ــ ــرؤي ــ بـــرامـــج ال
واقعية تحققت في كل القطاعات 
ــلـــى رأســـهـــا بــنــاء  ــكــة، وعـ ــمــمــل ــال ب
أنــمــاط صــحــيــة تــخــدم الــحــجــاج، 
جميع  من  والسياح  والمعتمرين، 
المملكة  واحتضان  العالم،  أنحاء 
فيها،  الموجودة  األثــريــة  للمواقع 
إلــى  بــاإلضــافــة  عليها،  والــحــفــاظ 
ذلك إدراجها في قائمة اليونيسكو 

للتراث العالمي.
وعملت المملكة كذلك على تنمية 
وزيــادة  العام،  االستثمار  صندوق 
مــســاهــمــة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
ــاتــج الــمــحــلــي،  ــن ــنــاشــئــة فـــي ال وال
بما  المملكة  فــي  الترفيه  تنشيط 
الشركات  أسهم في تضاعف عدد 
إنشاء  الترفيه،  العاملة في قطاع 
ــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  صـ
المملكة  في  االستثمارات  لزيادة 
مــن خــال إنــشــاء صــنــدوق ضخم 
ــات  ــروعـ ــشـ ــمـ ــر الـ ــويـ ــطـ مــهــمــتــه تـ
فــي تحفيز  لــلــمــشــاركــة  الــضــخــمــة 
اقتصاد المملكة، ومن المشروعات 
ــذا الـــصـــنـــدوق  ــ الــــــذي يــشــمــلــهــا هـ
“نيوم”،  “أمــاال”، ومشروع  مشروع 
ــافـــة إلــــى مـــشـــروع الــبــحــر  بـــاإلضـ

األحمر، ومشروع القدية. 

مالذي يمثله إنشاء المجلس  «
التنسيقي للمملكتين 

الشقيقتين؟

- يعتبر إنشاء المجلس التنسيقي 
السعودي البحريني خطوة جديدة 
ــة  ــويـ ــي إطــــــار الـــعـــاقـــات األخـ فــ
والـــتـــاحـــم الـــقـــوي بــيــن الــبــلــديــن 
التنسيق  تــطــويــر  فــي  الشقيقين 
الثنائي  الــتــعــاون  ــيــات  آل وتــعــزيــز 

على جميع األصعدة. 
ــي تــعــزيــز  ــمــجــلــس أهـــمـــيـــة فــ ــل ول
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
ــيـــق الـــتـــكـــامـــل الـــثـــنـــائـــي  ــقـ ــحـ وتـ
السياسية  الــمــجــاالت  كــل  ليشمل 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة 
واألمنية،  والعسكرية  والتنموية 
وذلك في إطار ما يربط المملكتين 
تاريخية  عاقات  من  الشقيقتين 

راسخة ومتميزة.
  

م مستوى التطور  « كيف تقّيِ
والنهضة الحضارية التي 

تشهدها مملكة البحرين؟

تشهد  الشقيقة  البحرين  مملكة   -
جميع  في  تنموية  حضارية  نقلة 
المجاالت االقتصادية والسياسية 
إنــجــازات  حققت  كما  والثقافية، 
متنوعة في مجاالت الديمقراطية 
ــاح الــســيــاســي والــتــنــمــيــة  ــ واإلصــ
وحماية  والــبــشــريــة  االقــتــصــاديــة 
في  وذلــك  والطفل،  المرأة  حقوق 
ضوء المشروع اإلصاحي الشامل 

فــي الــبــاد ومــا كفله مــن احــتــرام 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات األســاســيــة 
وتعزيز  السلطات،  بين  والفصل 
ــار  ــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة، فـــي إطـ ال
البحرين  وأصبحت  القانون  دولة 
مختلف  فــي  ونشطة  قوية  دولــة 
المجاالت واستطاعت أن تتجاوز 
والتغلب  الــتــحــديــات  مــن  الــعــديــد 
في  قصيرة  تعد  فترة  فــي  عليها 

عمر التجارب.
إن هـــذه اإلنـــجـــازات والــمــكــاســب 
الحكيمة  الــرؤيــة  تــؤكــد  الوطنية 
البحرين  مملكة  لــقــيــادة  الــثــاقــبــة 
الجالة  صاحب  لحضرة  الشقيقة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ــا على  ــمــعــظــم، أمــ ــاد ال ــبـ مــلــك الـ
ــي فــانــتــهــجــت  ــارجـ ــخـ الــصــعــيــد الـ
خارجية  سياسة  البحرين  مملكة 
متوازنة وفاعلة، وتعمل من خالها 
األمة  رفعة  فيه  ما  كل  دعم  على 
وتشجيع  واإلســـامـــيـــة  الــعــربــيــة 
ــمــا يحقق  ب ــهــا  وتــكــامــل وحـــدتـــهـــا 
مــبــرزة أهمية  مــصــالــح شــعــوبــهــا، 
ــتــعــاون بــيــن الــــدول والــشــعــوب  ال
ومبادئ  بأسس  االلتزام  إطار  في 
واحترام سيادة  الدولية  الشرعية 
التدخل في  الــدول األخــرى ومنع 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، وقـــد وصلت 
مملكة البحرين إلى مكانة مرموقة 
مكانة  واحتلت  العالم  دول  بين 
والمحافل  التنظيمات  في  كبيرة 

اإلقليمية والدولية.
ــبــحــريــن بـــلـــدي الــثــانــي  مــمــلــكــة ال
فهي  قلبي،  مــن  يتجزأ  ال  وجـــزء 
الخليج اصالة وتاريخ عريق  درة 

ودانة في داخلي العميق. 
بلغته  ــذي  ــ الـ الـــتـــطـــور  أرى  كــلــمــا 
محليًا وإقليميًا وعالميًا في شتى 
البيضاء  ــادي  ــ األي أرى  الــمــجــاالت 
والحكومة  المعظم،  الملك  لجالة 
الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس 
السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
خليفة، التي بنت وتعبت وسهرت 
ــي رقـــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الــجــمــيــل  فــ
للعالم  وأثبتت  الصعاب  وتحدت 
العقل والمنطق  بأنها مملكة  أجمع 
والحكمة، حتى أن من يعيش بها 

ال يشعر إال أنه في بيته ووطنه.

ما هي تطلعاتكم للفترة  «
المقبلة؟ 

- أســـأل هللا عــز وجــل أن يحفظ 
العربية  المملكة  فــي  الــقــيــادتــيــن 
ــكــة الــبــحــريــن  الـــســـعـــوديـــة ومــمــل
البلدين  على  يديم  وأن  الشقيقة، 
الشقيقين نعمة األمن واالستقرار.

ألداء  يوفقني  أن  هللا  أســـأل  كما 
مــهــام عــمــلــي والـــقـــيـــام بــواجــبــي، 
ورعـــايـــة مــصــالــح بـــادي وخــدمــة 
أبنائه في مملكة البحرين وتطوير 
البلدين  بــيــن  ــة  األخــوي الــعــاقــات 

الشقيقين إلى آفاق أرحب.

أكــد نائــب ســفير المملكــة العربية الســعودية لــدى مملكة البحريــن صالح العتيبي ما تشــهده العالقات بيــن المملكتين 
الشــقيقتين من تطور مســتمر، معبرًا عن ثقته بأن وأنا على ثقة أن هناك مســتقبالً واعدًا لهذه العالقات التي تحظى 

باهتمام ورعاية كبير القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

للمجلس التنسيقي دور مهم في تحقيق التكامل الثنائي بين البحرين والسعودية
من يسكن البحرين يشعر أنه في وطنه... نائب السفير السعودي لـ“^”:

local@albiladpress.com الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 27 صفر 1444 - العدد 045092

سيدعلي المحافظة

جانب من اللقاء 

رؤية 2030 نقلت 
السعودية إلى 

حقبة جديدة عبر 
تنويع مصادر الدخل

حققت البحرين 
إنجازات متنوعة في 

مجاالت الديمقراطية 
واإلصالح السياسي

البحرين تشهد 
نقلة حضارية 

تنموية في جميع 
المجاالت

البحرين تنتهج 
ســياســـة 

خارجيـــة متوازنة 
وفاعلة

صالح العتيبي



مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  التقـــى 
ماجـــد النعيمي، مـــع المديرة العامة 
لمنظمـــة اليونســـكو أودري أزوالي، 
خـــال مشـــاركته في قمـــة تحويل 
التعليـــم بمقـــر األمـــم المتحـــدة في 

نيويـــورك، حيـــث بحث معها ســـبل 
التعاون مع هـــذه المنظمة الدولية، 
التـــي  المشـــتركة  والمشـــروعات 
تتطلع الـــوزارة لتنفيذهـــا بالتعاون 

مع اليونسكو.

اســـتقبل رئيـــس ديوان ولـــي العهد 
الشيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفـــة، في مكتبه صباح أمس، 
ســـفير جمهورية الهند لـــدى مملكة 

البحرين بيوش سريفاستافا.
وقد رحب الشـــيخ سلمان بن أحمد 
آل خليفـــة بســـفير جمهوريـــة الهند 
الصديقة، منوها بعاقات الصداقة 

المتينة التي تجمع مملكة البحرين 
وجمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة، ومـــا 
تحظى به من دعم واهتمام متبادل 

من قبل قيادة البلدين الصديقين.
مـــن جانبه، أعرب ســـفير جمهورية 
الهنـــد عن شـــكره وتقديـــره لرئيس 
ديـــوان ولـــي العهد، متمنًيـــا لمملكة 
البحرين مزيدا من التقدم والنماء.

بحث التعاون بين “التربية و”اليونسكو”

رئيس ديوان ولي العهد يشيد بعالقات الصداقة مع الهند
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رئيس الوزراء الكويتي: عالقتنا مع البحرين تاريخية

فتح آفاق أرحب للتعاون مع أميركا بالمجال التعليمي
العالقات الثنائية تتسم بالتطور المستمر... رنا بنت عيسى:

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولة 
الكويـــت الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ أحمـــد 
نـــواف األحمـــد الصبـــاح، في مقـــر إقامة 
ســـموه بنيويورك أمس، وزيـــر الخارجية 
عبداللطيـــف بن راشـــد الزيانـــي، بحضور 
وزيـــر الخارجيـــة الكويتي الشـــيخ أحمد 
ناصـــر المحمـــد الصبـــاح، وذلك بمناســـبة 
انعقاد أعمال الدورة الســـابعة والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
ونقل وزير الخارجية إلى ســـموه تحيات 
المعظـــم صاحـــب  البـــاد  وتقديـــر ملـــك 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، وتمنياتهما لسموه بدوام 
ولدولـــة  والتوفيـــق  والعافيـــة  الصحـــة 

الكويت بمزيد من التطور واالزدهار.
وحمـــل ســـموه وزيـــر الخارجيـــة تحياته 
إلـــى صاحـــب الجالـــة الملـــك  وســـامه 
المعظـــم، وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكي 

الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
وتمنيـــات ســـموه لهمـــا بموفـــور الصحـــة 
والعافيـــة ولمملكة البحرين بدوام النماء 

واالزدهار.
األحاديـــث  تبـــادل  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
الوديـــة والتأكيـــد علـــى عمـــق العاقـــات 

األخويـــة التاريخيـــة القائمة بيـــن مملكة 
الشـــقيقة،  الكويـــت  ودولـــة  البحريـــن 
ومـــا تمتـــاز بـــه من تطـــور وتناٍم مســـتمر 
فـــي شـــتى المجـــاالت، خدمـــًة لتطلعات 

وأهداف البلدين الشقيقين.
الخارجيـــة  اللقـــاء، وكيـــل وزارة  حضـــر 
عبـــدهللا  الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، والمنـــدوب الدائم 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى األمـــم المتحـــدة 
فـــي نيويـــورك الســـفير جمـــال الرويعي، 
ومدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية الشيخة 
منيرة بنت خليفة آل خليفة، ومدير عام 
شـــؤون وزارة الخارجيـــة الســـفير طال 

عبدالسام األنصاري.

اســـتقبلت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائـــب رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي بمكتبهـــا أمـــس، 
ســـتيفن بوندي ســـفير الواليـــات المتحدة 

األميركية الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخال اللقاء، رحبت األمين العام بستيفن 
بونـــدي، مشـــيدة بمـــا تتســـم بـــه عاقـــات 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  القويـــة  الصداقـــة 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة من تقدم 

مســـتمر وعمـــل مشـــترك ومتواصـــل لفتح 
آفـــاق أرحـــب لمجـــاالت التعـــاون الثنائـــي 

بمـــا يلبـــي طموحـــات وتطلعـــات البلديـــن 
والشعبين الصديقين في مجال التعليم.

وأكـــدت األمين العام وجـــود فرص كبيرة 
لتعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن البلديـــن 
الصديقيـــن فـــي مجـــال التعليـــم والبحث 
بـــأداء  لارتقـــاء  يـــؤدي  وبمـــا  العلمـــي 
مؤسســـات التعليم العالي وتطوير العملية 
التعليمية. من جانبه، أعرب السفير بوندي 
عـــن اعتزازه بلقاء األميـــن العام، وتقديره 
لدورهـــا وجهـــود المجلـــس فـــي االرتقـــاء 
مقومـــات  كل  وتوفيـــر  العالـــي  بالتعليـــم 
تشـــجيع ونجـــاح االســـتثمار فـــي التعليـــم 

العالي.

المنامة - وزارة الخارجية

مجلس التعليم العالي

تنمية التعاون الخليجي األوروبي في المجاالت االقتصادية واألمنية
يشمل استقرار المنطقة والتغير المناخي والطاقة واألمن الغذائي

شـــارك وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أخمـــد آل 
خليفـــة، في االجتمـــاع الوزاري المشـــترك 
بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
واالتحـــاد األوروبـــي، الـــذي عقد فـــي مقر 
البعثـــة الدائمة لاتحـــاد األوروبي بمدينة 

نيويورك، وذلك على هامش انعقاد أعمال 
الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
التعـــاون وزيـــر  وتـــرأس جانـــب مجلـــس 
خارجية المملكة العربية السعودية رئيس 
الدورة الحاليـــة للمجلس الوزاري صاحب 
الســـمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود، 

وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس 
التعـــاون، واألمين العام لمجلـــس التعاون 

نايف الحجرف.
تـــرأس جانـــب االتحـــاد األوروبـــي  بينمـــا 
الخارجيـــة  للشـــؤون  الســـامي  المفـــوض 
االتحـــاد  فـــي  واألمنيـــة  والسياســـية 

األوروبي جوزيف بوريل. 

عاقـــات  بحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
الصداقـــة التاريخيـــة الوثيقـــة التي تربط 
بيـــن دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة واالتحـــاد األوروبـــي، فـــي إطـــار 

الحوار االستراتيجي بين الجانبين.
التعـــاون  مجـــاالت  الجانبـــان  وتـــدارس 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المشـــترك 

واألمنيـــة، وســـبل تعزيزهـــا وتنميتهـــا في 
مختلـــف المجـــاالت بمـــا يخـــدم المصالـــح 

المتبادلة.
كمـــا ناقش الجانبان مســـتجدات األوضاع 

اإلقليميـــة والدولية الراهنـــة، والتحديات 
المشـــتركة وفـــي مقدمتها أمن واســـتقرار 
المنطقة والتغير المناخي والطاقة واألمن 

الغذائي.

المنامة - وزارة الخارجية

المحاوالت األجنبية لزعزعة أمن البحرين عصية على النجاح

تعاون إخباري بين “بنا” و “الصين لإلعالم”

االستحقاق الدستوري المقبل سيرسم مستقبل المملكة... عبداهلل بن راشد:

اســـتضافت جامعـــة بنتلـــي األميركيـــة 
ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
المتحدة األميركية الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة في لقـــاء تحدث من 
خالـــه عن عمـــق العاقـــات التاريخية 
المتميـــزة التـــي تربط مملكـــة البحرين 
بالواليـــات المتحدة األميركيـــة، وذلك 
علـــى هامش زيارة الســـفير إلى مدينة 

بوسطن األميركية.
وفـــي بداية اللقاء، تحدث الســـفير عن 
تنوع المجتمع البحريني وثراء ثقافته، 
مؤكًدا أن التسامح الديني متأصل في 
المجتمع البحريني منذ مئات الســـنين، 
وأن هـــذا التســـامح والتعايـــش الـــذي 
صانـــه النهـــج اإلصاحي لعاهـــل الباد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، شـــكل حصًنا منيًعا 
لزعزعـــة  األجنبيـــة  المحـــاوالت  ضـــد 

األمن في المملكة.
المســـيرة  إلـــى  الســـفير  وتطـــرق 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الديمقراطيـــة 
السادســـة  التشـــريعية  واالنتخابـــات 
التـــي ستشـــهدها مملكـــة البحرين في 
نوفمبـــر القـــادم، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 
االســـتحقاق الدســـتوري يشـــارك فيـــه 
المواطن البحريني إيماًنا منه بالعملية 
الديمقراطيـــة كأســـلوب حيـــاة وإطاًرا 

مملكـــة  مســـتقبل  لرســـم  دســـتورًيا 
البحرين.

وفيما يتعلق بالشـــراكة االســـتراتيجية 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الســـفير  أكـــد  األميركيـــة،  المتحـــدة 
علـــى أهميتهـــا ألمن واســـتقرار منطقة 
الشـــرق األوســـط والعالـــم أجمع، حيث 
تســـتضيف مملكة البحرين األســـطول 
الخامـــس األميركـــي وكذلـــك القـــوات 

البحرية المشتركة التي تتكون من 34 
دولة عضو في التحالـــف، وأن البلدين 
الصديقين يتطلعـــان إلى تعزيز أواصر 
هـــذه الشـــراكة االســـتراتيجية خاصـــة 
واألمنيـــة  العســـكرية  المجـــاالت  فـــي 

واالقتصادية والثقافية.
التـــي  االقتصاديـــة  التبعـــات  وحـــول 
يشـــهدها العالـــم جـــراء تفشـــي جائحة 
عـــن  الســـفير  تحـــدث   ،19 كوفيـــد 
يمـــر  التـــي  اللوجســـتية  التحديـــات 
بهـــا العالـــم وانعكاســـاتها علـــى األمـــن 
الغذائـــي، بما فـــي ذلك منطقة الشـــرق 
األوســـط، فضا عـــن تأثيـــر التحديات 

الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
ووجه الســـفير عدًدا مـــن النصائح إلى 
الطلبـــة، بما في ذلك ضـــرورة االجتهاد 
وااللتـــزام لتحقيق أهدافهـــم المرجوة، 
فـــي  التوفيـــق والنجـــاح  لهـــم  متمنًيـــا 

حياتهم التعليمية والمهنية.

اســـتقبل مديـــر عام وكالة أنباء البحرين )بنا(، عبـــد هللا بوحجي، أمس الخميس، المدير 
التنفيذي للمكتب اإلقليمي لمجموعة الصين لإلعام في الشرق األوسط )CMG ( فائزة 
تشـــانغ لي، ونائب رئيـــس التحرير بالمكتب اإلقليمي للمجموعة إلهام لي، ومدير قســـم 
التعـــاون الدولـــي وان زه تشـــون. وخـــال اللقاء، رحـــب مدير عام وكالة أنبـــاء البحرين 
بالمدير التنفيذي للمكتب اإلقليمي لمجموعة الصين لإلعام في الشرق األوسط والوفد 
المرافـــق، وجرى بحـــث التعاون بين الجانبيـــن في المجاالت اإلعاميـــة، خصوصا فيما 
يتصـــل بالتبـــادل االخباري والتقارير التي تعكس جوانـــب متميزة من عاقات الصداقة 

والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مختلف القطاعات.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا
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قال رجل األعمال والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك لالستشارات سهيل غازي القصيبي إن القيم واإلنجازات 
العظيمة الســعودية، لم تكتســب إعجاب الدول العربية فحســب، بل دول العالم أجمع، مضيًفا أن ”للســعودية تاريخ 
عريــق، عاشــت فيهــا حضــارات متنوعة وعريقة تضاهي المصريــة القديمة وغيرها من الحضارات”. وأشــار القصيبي 
فــي حديثــه لـــ ”البالد” بمناســبة اليوم الوطني الســعودي إلى أن الســعودية وقفــت مع البحرين في الســراء والضراء، 
اقة في مناصرة القضايا العربية واإلسالمية واإلنسانية، وهي الحصن المنيع ضد كل من يريد زعزعة أمن  وهي السبَّ

المنطقة أو نشر الفتنة فيها.

كيف تنظر لليوم الوطني  «
السعودي في حلة المملكة 

العربية السعودية وما يشوبها من 
إصالحات ونهضة غير مسبوقة؟

- أنظـــر إلى اليوم الوطني الســـعودي بكل 
فخر واعتزاز، فالمملكة العربية السعودية 
واإلنجـــازات  والقيـــم  الديـــن  دولـــة  هـــي 
العظيمة والتي لم تكتسب إعجاب الدول 

العربية فحسب، بل دول العالم أجمع. 
 

 أنت سعودي األب، ولكنك تعيش  «
في البحرين التي تحبها وتحبك 

منذ فترة طويلة، ما سر هذا 
التمازج الجميل بداخلك والذي 

يجمع بلدين شقيقين؟

البحرينيـــة  الســـعودية  العالقـــة   -
أســـس  علـــى  مبنيـــة  تاريخيـــة 

ووحـــدة  واالحتـــرام  المحبـــة 
المصير المشترك، أما سر حبي 

للبحريـــن قد يكمن في جيناتي 
القصيبـــي  لعائلـــة  كان  حيـــث 

البحريـــن  فـــي  وجـــود  النجديـــة 

منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن، ولهـــم حـــب شـــديد 
للبحريـــن وأهلها الطيبيـــن. وقد كان جدي 
عبدالرحمن رحمه هللا هو الممثل التجاري 
للملـــك عبدالعزيز رحمه فـــي البحرين في 
منتصـــف القـــرن الماضي. وفـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي عمل ســـيدي الوالد رحمه 
البحريـــن،  فـــي  للســـعودية  ســـفيًرا  هللا 
وكـــّرس فينـــا حب هذه الجزيـــرة المعطاء 

وأهلها الطيبين وقيادتها الرشيدة.
  

تهتم البحرين ألن تكون مشاركة  «
في االحتفالية باليوم الوطني 

السعودي، وتستعد هيئة السياحة 
والمعارض اآلن لعدد واسع من 

الفعاليات بهذا الشأن، ما هو 
لنا  الشعور الداخلي الذي يحّمِ

المسؤولية نحو الدفع بهذه 
العالقة لالزدهار والنمو؟

- إن دلـــت هذه االســـتعدادات على شـــيء 
دلَّـــت علـــى صـــدق المحبـــة المتبادلـــة بين 
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى  البلديـــن 

والشعبي.  
الســـعودية وقفت مع البحرين في السراء 
اقة فـــي مناصـــرة  والضـــراء، وهـــي الســـبَّ
القضايا العربية واإلســـالمية واإلنســـانية، 
وهـــي الحصـــن المنيـــع ضـــد كل مـــن يريد 

زعزعة أمن المنطقة أو نشر الفتنة فيها. 
هـــي  الســـعودية  أن  ذلـــك  إلـــى  أضـــف 
الشـــريك التجـــاري األكبـــر للبحرين، وأن 
أكبـــر عـــدد الســـياح إلـــى البحريـــن هم 
مـــن الســـعودية، ناهيك عـــن الروابط 
األســـرية القويـــة والزيجـــات الكثيرة 

بين البلدين. 
أهـــل  يتحمـــس  أن  الطبيعـــي  فمـــن 
الســـعودي  الوطنـــي  باليـــوم  البحريـــن 
الشـــقيقة  والحـــرص علـــى مشـــاركة 
الكبـــرى فـــي احتفاالتهـــا بيومها 

الوطني السعيد.
   

اليوم الوطني  «
السعودي يحكي قصة 
نجاح المملكة العربية 

السعودية في 
العصر الحديث، ما 

أهم مرتكزات هذا 
النجاح من وجهة 

نظرك؟

 - مرتكـــزات النجـــاح كثيـــرة، وربمـــا أهـــم 
ركيـــزة هـــي تمكين الشـــباب فـــي المملكة، 
حيث كان الشـــباب في الماضي يشـــعرون 
بالتهميش، وببعض االســـتياء لشح فرص 
العمـــل وقلـــة خيـــارات الترفيـــه وتفشـــي 

الفساد. 
ولكـــن اآلن أصبحـــت المملكـــة تـــدار مـــن 
قبل الشـــباب وعلى رأسهم صاحب السمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان الذي قاد 
تحـــواًل جبـــاًرا لـــم تـــَره المملكة منـــذ عصر 

المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه هللا. 
لذلـــك أكاد أقول إن األمير محمد - بســـند 
وعـــون مـــن خـــادم الحرمييـــن الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبد العزيـــز حفظه هللا 
ورعـــاه - أطلـــق بدايـــة الدولـــة الســـعودية 
الرابعة التي أبهرت العالم بســـرعة وحجم 
التحول الذي حصل في السنوات الماضية 

القليلة. 
   

بماذا يذكر اليوم الوطني  «
السعودي المواطنين هنالك، 

وكيف ينظر الشباب لهذا الحدث 
المهم محلًيا وعربًيا؟

- طبًعـــا فئـــة الشـــباب هم األكثر اســـتفادة 
مـــن التحوالت الجبارة فـــي المملكة، وهم 

يمثلـــون الجـــزء األكبـــر من الســـكان، فمن 
الطبيعي أن لليوم الوطني أثًرا كبيًرا على 

نفوسهم. 
  

ما قصة النجاح التي حققتها  «
السعودية في الحفاظ على التراث 

وفي إحياء التاريخ السعودي 
األصيل؟

- كان تاريـــخ المملكـــة العربية الســـعودية 
تقليدًيـــا ُيحصـــر في حقبتيـــن تاريخيتين 
أمـــا األولـــى هـــي حقبـــة فجـــر  مهمتيـــن. 
اإلســـالم والســـيرة النبويـــة، والثانيـــة هي 
حقبـــة الحركـــة الوهابيـــة والتحالـــف الذي 
صـــار بين الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالوهاب 
واإلمـــام محمد بن ســـعود، أميـــر الدرعية، 

في القرن الثامن عشر الميالدي.
 ومـــن اإلصالحات الجريئة التي قامت به 
القيادة السعودية هي طرح السؤال المهم 
“لماذا نحصر أنفسنا في هاتين الفترتين؟” 
وعليـــه تم فصـــل بداية الدولة الســـعودية 
األولـــى عن تحالف الشـــيخ واإلمـــام، وتم 
تحديد يوم لتأســـيس دولة آل سعود وهو 

يسبق التحالف بـ 17 عاًما. 
كذلـــك تـــم التركيـــز علـــى تاريـــخ الجزيرة 
العربيـــة القديم الذي ســـبق فجر اإلســـالم 

بـــآالف الســـنين واالعتـــراف بـــه، وإظهاره 
للعالم.

واآلن يتـــم إجـــراء التنقيـــب فـــي المواقع 
األثرية المختلفة في جميع أنحاء المملكة 
عنهـــا،  واألبحـــاث  الدراســـات  وتشـــجيع 
واكتشـــفنا أن للســـعودية تاريًخـــا عريًقـــا، 
عاشـــت فيها حضـــارات متنوعـــة وعريقة 
تضاهـــي المصريـــة القديمـــة وغيرهـــا من 

الحضارات.
طبًعـــا حصل هـــذا دون التخلي عن تاريخ 
المملكة اإلســـالمي األصيل. بل تم تسليط 
الضوء عليه بشـــكل أكبر، ومثال على ذلك 
هو إنشاء المتحف الدولي للسيرة النبوية 
في المدينـــة المنورة الذي ُيعنى بالتعريف 
الحضـــاري الشـــامل بالنبـــي “ص”، وآدابـــه 
وأخالقه. وأضف إلى ذلك عزم السعودية 
علـــى إنشـــاء أكبـــر متحـــف إســـالمي فـــي 
العالم في الرياض حسب رؤية السعودية 
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كلمة أخيرة. «

-  شكًرا لك وألف مبروك لقيادتي وشعبي 
الســـعودية والبحرين علـــى اليوم الوطني 

السعودي المجيد وكل عام وأنتم بخير.

يقود األمير محمد بن سلمان تحواًل جباراً لم تَره المملكة منذ عصر المؤسس
لعائلة القصيبي النجدية وجود بالبحرين منذ أكثر من قرن... سهيل القصيبي لـ “^”:

تطــورت المملكــة العربيــة الســعودية فــي الشــأن الســينمائي والترفيــه منــذ العــام 2017 مــع 
توجيهــات األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولي العهد الســعودي، نائــب رئيس مجلس 
المملكــة  اعتمــاد  لتقليــل  التــي وضعهــا  االقتصاديــة  الخطــة  وهــي  ورؤيــة 2030،  الــوزراء 
االقتصــادي علــى الوقــود األحفــوري لتصبــح مركــزًا للســياحة والترفيــه، بما في ذلــك صناعة 

األفالم والسينما.  

تريـــد المملكة أن تصبح واحدة من أكبر 20 صناعة 
ســـينمائية فـــي العالم في الســـنوات القليلة المقبلة، 
ستؤســـس  التـــي  الجديـــدة  لإلســـتراتيجية  وفقـــًا 
للمملكـــة “كمركز ســـينمائي عالمي المســـتوى يهدف 
إلـــى بنـــاء صناعـــة بإيـــرادات قدرهـــا 500 مليـــون 
دوالر”، والتـــي أعلنـــت عنها لجنة األفـــالم هناك في 
2021 - والتـــي ســـتعزز صناعـــة الترفيـــه  نوفمبـــر 
في الســـعودية، وســـتعمل اإلســـتراتيجية الجديدة 
على تســـريع عملية االســـتثمار والتطوير، وستشهد 
المملكـــة إقبـــاالً هائالً على بناء مجمعات ســـينمائية 

جديدة.
تماشـــيًا مـــع رؤيـــة 2030، فـــإن الســـوق العـــام فـــي 
السعودية قد نما بشكل كبير، حيث أظهرت صناعة 
الســـينما االتجـــاه نفســـه، وتشـــهد نمـــوًا فـــي ســـوق 
السينما بينما تواجه العديد من البلدان األخرى في 
جميـــع أنحاء العالـــم تباطؤًا في أعقـــاب الوباء، مع 
أداء األفالم األكثر توقعًا للعام 2021 بشـــكل أفضل 
في الســـعودية مقارنة األخرى، ال يمكن تلبية شهية 
رواد الســـينما هناك من خالل دور الســـينما الحالية، 
مما يخلق طلبًا مســـتمرًا على دور السينما الجديدة 

التي سيتم بناؤها.
” يتشـــاجر الـــزوج والزوجـــة مـــع تدهـــور زواجهمـــا 
الشـــريرة(،  )األرواح  قبـــل  مـــن  منزلهمـــا  وتجـــاوز 
تاركـــة  زفافهـــا،  حفـــل  خـــالل  العـــروس  وتختفـــي 
انهيـــار،  فـــي حالـــة  ضيوفهـــا ينتظـــرون ووالدتهـــا 
تحـــاول المرأة الحامل التمييز بين الواقع واألحالم 

والوهم الناجم عن المخدرات وتصورات الموت“...  
هـــذه ليســـت ســـوى بعـــض مـــن خطـــوط القصـــص 
المشـــوقة إلصـــدارات األفـــالم الســـعودية األخيرة، 
حمـــزة  الســـعودي  للمخـــرج  “تمـــزق”  فيلـــم  مثـــل 
جمجوم، الـــذي فاز بالجائزة األولى في فئة األفالم 
الســـعودية فـــي مهرجان البحـــر األحمر الســـينمائي 

الدولي في ديسمبر من 
العـــام الماضـــي، والـــذي 
حضرت أيامه وشـــهدت 
النجـــاح الكبيـــر العالمي 
الـــذي قدمه فـــي دورته 

األولى فقط!
قبـــل أربع ســـنوات، كان 
ر  مـــن غير الممكـــن تصوُّ
هـــذه  مثـــل  مشـــاهدة 
الســـعودية،  األفالم في 
ولكـــن اليـــوم مـــع رؤية 
تهـــدف  فإنهـــا   ،2030
القـــوة  تصبـــح  أن  إلـــى 

الجديـــدة لصناعـــة الســـينما فـــي الشـــرق األوســـط 
وأن تغرس في الســـعوديين حب مشـــاهدة األفالم 
وصنعها. وحتـــى اآلن، تعمل الخطة بنجاح واضح، 
وأســـتوديوهات  الدوليـــون  المنتجـــون  يتدفـــق 
هوليوود إلى المملكة إلنتاج األفالم وإبرام صفقات 
في سوق جديدة خصبة مثل منطقة العال وغيرها، 
وتشـــهد دور الســـينما نموًا هائالً مع فتح الشاشـــات 

وتدفق األسر السعودية إلى دور العرض، وارتفعت 
إيرادات ســـوق شـــباك التذاكر في المملكـــة العربية 
الســـعودية إلى 238 مليون دوالر في العام 2021 - 

بزيادة قدرها 95 % عن العام 2020!
واألهـــم مـــن ذلـــك، هنـــاك اآلن العديد مـــن الحوافز 
لتطويـــر  الشـــباب  الســـعوديين  األفـــالم  لصانعـــي 
حرفتهم في المنزل. تســـتثمر الســـعودية المليارات 

فـــي بنـــاء صناعة ســـينمائية ذات طموحـــات دولية 
وإقليميـــة، خالل مهرجان البحر األحمر الســـينمائي 
فـــي جدة، والـــذي منه أعلنـــت وزارة االســـتثمار أن 
المملكـــة ســـتدعم إنتـــاج 100 فيلـــم بحلـــول العـــام 
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هنـــاك  الســـعوديون  األفـــالم  صانعـــو  كان  لطالمـــا 
مفتونيـــن بروايـــة القصـــص، حتـــى وصلـــت اليـــوم 
إلـــى أن تكـــون من أهـــم الصناعـــات هنـــاك، والناس 
متعطشـــون لســـماع القصـــص ومشـــاهدة األفـــالم، 
الســـعودية أوالً“، وتدفـــع هـــذه الطفـــرة العديـــد من 
الذيـــن  الســـعوديين  والمهنييـــن  األفـــالم  صانعـــي 
يعملـــون فـــي هـــذا القطاع المهـــم لتقديـــم األفضل. 
التغييرات ليســـت أقل من ثورية ومع ذلك، لم تكن 
السينما غريبة تمامًا على المملكة، فقط ظل عّشاق 
الســـينما مصمميـــن على مشـــاهدة األفـــالم بصحبة 
زمالئهم المتحمسين، وتم تأسيس مهرجان األفالم 

الســـعودية، الـــذي أقيـــم دورتـــه الثامنة فـــي يونيو 
2022، بعـــد أن تأســـس في الدمام عـــام 2008 على 
يـــد الكاتب والمخرج أحمد المـــال وزمالئه في نادي 

األدب المحلي.
أعطت عودة السينما في المملكة العربية السعودية 
النســـاء، اللواتي يتمتعن اآلن بالعديد من الحريات 
أكثـــر مما كـــّن يتمتعّن بـــه في الســـابق، صوتًا أقوى 
بكثيـــر، فالنـــاس يريدون أفالمًا لنســـاء ســـعوديات 
تروي قصصًا عن قصصهن ومشاركاتهن. إنها حقبة 
مهمة جدًا في صناعة األفالم في الســـعودية، وإنها 
فتـــرة أكثـــر أهمية بالنســـبة للنســـاء المبدعـــات بعد 

فترة من العمل في الظل. 
تنمـــو صناعـــة الســـينما الســـعودية ذات اإلمكانـــات 
الهائلة بســـرعة وثبات حيـــث تقودها قيادة عظيمة 
فـــي الصناعة، مـــع وجود قـــدر كبير مـــن الخطوات 
التـــي تم إنجازها في الســـنوات الــــ 3 الماضية ، فإن 
صناعـــة الســـينما في المملكـــة في طريقهـــا لتصبح 
رائـــدة فـــي المنطقة وقد اكتســـبت بالفعـــل اهتمامًا 
مـــن أصحاب األموال في الســـينما من جميع أنحاء 
العالـــم، وســـتركز مبادرة بناء الســـينما فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية علـــى التحديات التـــي تواجهها 
صناعـــة الســـينما، وتغييـــر االتجاهـــات، فضـــالً عـــن 
التركيز على مشاريع السينما الجديدة التي ستدفع 

عجلة نمو هذه الصناعة.
تبرز اليوم الســـعودية كأكبر ســـوق ســـينما وأكثرها 
ربحيـــة فـــي غـــرب آســـيا، حيـــث مـــن المتوقـــع أن 
يصـــل حجم إيراداتها في الســـوق إلـــى 100 مليون 
علـــى  وبعـــد حصولهـــا   ،2024 عـــام  بحلـــول  دوالر 
Cin-“ في ”Emerging Market Spotlight “جائـــزة 

emaCon 2022” فـــي الس فيغاس، يتم االعتراف 
بالمملكة العربية الســـعودية بشـــكل متزايد كوجهة 
شـــباك  ومبيعـــات  الســـينمائي  لإلنتـــاج  رئيســـية 

التذاكر... وأكثر. 

مركز سينمائي عالمي المستوى يهدف إلى إيرادات قدرها 500 مليون دوالر
لماذا كل هذا االهتمام بصناعة السينما الناشئة في السعودية؟

طارق البحار

مقابلة مع سهيل القصيبي 

إبراهيم النهام



أكــد إعاميــون ســعوديون لـ”البــاد” أن اليــوم الوطنــي الســعودي، هو محطة الســتذكار مآثــر وبناء وإنجــازات الدولة 
السعودية الحديثة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو 
الملكي محمد بن سلمان آل سعود، عبر تطوير الدولة في شتى المجاالت، ومنح الشباب السعودي الفرصة لتقديم ما 

لديهم من عمل ووفاء وإبداع، خدمة لبلدهم.

  عهد جديد
فمن جهته، قال رئيس تحرير صحيفة 
المختصـــر اإلخبارية يوســـف القضيب 
العربيـــة  المملكـــة  “تعيـــش  لـ”البـــاد”: 
السعودية نهضة حضارية كبيرة وغير 
مسبوقة، في ظل عهد خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، بفضل سياسته القائمة على 
ضـــخ دمـــاء جديـــدة وشـــباب قادرين 
على قيادة المملكـــة بإعطائهم الفرص 
للمشاركة الفاعلة في النمو والتطوير”.
وزاد القضيب “وفيما تشـــهده المملكة 
جميـــع  فـــي  تطويريـــة  نهضـــة  مـــن 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
تقـــف  والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة 
نجاحـــات خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز ال ســـعود 
حفظه هللا منذ تقلده الحكم وبمتابعة 
حثيثـــة مـــن قبـــل ســـمو ولـــي عهـــده 
األميـــن صاحب الســـمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.
ويـــردف “ولعـــل أبـــرز مظاهـــر التطور 
تشـــكيل  المملكـــة  شـــهدتها  التـــي 
إدارات جديـــدة تختلـــف عن ســـابقتها 
بدمائها الشـــابة تواجـــه ملفات داخلية 
وخارجيـــة تحمل في طياتها تحديات 
مشـــكات  إلـــى  واالســـتماع  كبيـــرة، 
الشـــباب وإعطـــاء طلباتهـــم األولوية، 
وتطويـــر أداء الخدمـــات الحكوميـــة، 
واالرتقـــاء بالخدمـــات الصحيـــة لـــكل 
المواطنين في جميع أنحاء المملكة”.

نحتفـــل  “ونحـــن  القضيـــب  ويقـــول 
اليوم كســـعوديين بمرور92 عامًا على 
تأسيس وتوحيد مملكتنا الغالية على 
يد المؤســـس الراحـــل المغفور له بإذن 
هللا الملـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن 
آل ســـعود يحق لنـــا بكل فخر أن نقول 
للعالـــم وتحوالته، بأن انعكاســـات هذا 
التطـــّور الســـعودي الكبيـــر لـــن تقتصر 
على المملكة فقط، بل ســـتتعداها إلى 
العالميـــن العربـــي واإلســـامي، حيـــث 
تقع المملكـــة من هذين العالمين موقع 

القلب من الجسد”.
  

رجال المجد

وكاتـــب  اإلعامـــي  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
الـــرأي صالح بن حنيتم “نســـتذكر هذه 
األيـــام ما حققـــه رجالها من أمجاد في 
مقدمتها توحيد هذا الكيان وتأسيس 
أركانـــه علـــى رايـــة التوحيـــد علـــى يد 
الموحـــد الملـــك عبدالعزيـــز رحمه هللا 
ولدينا الحاضر الذي نعيشه ونتعايش 
معـــه بقيـــادة خـــادم الحرميـــن وولـــي 
عهـــده، ونشـــهد النقات الجبـــارة على 

جميع األصعدة”.
ويتابـــع “فالمملكة تعيـــش نقلة نوعية 
مـــن معنـــى  الكلمـــة  مـــا تحملـــه  بـــكل 
وأصبـــح  تمكيـــن المـــرأة الـــذي آمنـــت 

به القيـــادة وبالدور الـــذي تلعبه المرأة 
فـــي دعم االقتصاد الوطني مما جعلها 
جزءًا مـــن هذا الحراك وكلنـــا فخر بما 
يتم إنجازه على كل المســـتويات على 
يـــد أبنـــاء وبنـــات الوطـــن، التعليميـــة، 
الرياضيـــة  السياســـية،  االقتصاديـــة، 

والسياحية والعلوم والتقنية”.
ويـــردف بن حنيتـــم “تواصـــل المملكة 
مختلـــف  فـــي  اإلنجـــازات  تحقيـــق 
العلـــوم  ومنهـــا  العامـــة  القطاعـــات 
المملكـــة  وتعـــد  واالبتـــكار  والتقنيـــة 
األولى عربيًا في الحصول على براءة 
االختراعـــات فـــي عالم التقنيـــة بل إن 
ثلـــث مبـــادرات رؤيـــة 2030  تتصـــل 
بالرقمنـــة وفـــي عالم الصناعـــة  تتجه 
المملكة إلى االســـتثمار في مشروعات 
الطاقة النظيفة والمتجددة  لما لها من 

مردود اقتصادي”.
ويزيـــد “باإلضافـــة إلى كونهـــا صديقة 
للبيئـــة وفيما يخص عالـــم النقل تأتي 
المملكة فـــي المرتبة السادســـة عالميًا 
فمنـــذ انطـــاق برنامـــج رؤيـــة الوطـــن 
2030 ونحـــن نســـابق الزمـــن، وأخيـــرًا 
لدينا مستقبل حافل ونتطلع من خاله 
إلى األعوام المقبلة  عندما يتم افتتاح 
عدد من المشروعات المستقبلية التي 
شـــهدنا بكل فخـــر تدشـــينها   في عهد 
خـــادم الحرمين الشـــريفين التي أعلن 
عنها  صاحب السمو الملكي ولي العهد 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان كمشـــروع 
)نيوم( المدينة الصناعية التي ستسهم 
فـــي إعادة تعريـــف توجـــه العالم نحو 

التنمية الصناعية الحديثة واآلمنة”.

تأثير دولي

وأشـــار الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
الحضـــور  إلـــى  الملحـــم  عبداللطيـــف 
الكبيـــر للمملكـــة منـــذ تأسيســـاها على 
أصبحـــت  حيـــث  الدوليـــة،  الســـاحة 
اآلن مـــن الـــدول األكثـــر تأثيـــرًا علـــى 
أحـــد  ولتصبـــح  الخارجيـــة  الســـاحة 
دول مجموعـــة العشـــرين األكثـــر قوة 
اقتصاديًا واألكثر أهمية إستراتيجيًا”.
فـــي  البنـــاء  “أصبـــح  الملحـــم  وتابـــع 
الداخـــل مهيـــأً لكل مواطـــن ومواطنة 
للقيام بخدمة هذه الدولة التي وفرت 
لهم كل شـــيء، ولتصبـــح اآلن حديث 

القاصي والداني حول العالم”.
ويكمـــل “ولعـــل أهـــم األمـــور هـــو قوة 
الخارجيـــة  العاقـــات  فـــي  المملكـــة 
وأقـــرب مثال هـــو العاقة الســـعودية 
بمملكـــة البحرين، والتي بـــدأت عقود 
مـــن  وذلـــك  المملكـــة  تأســـيس  قبـــل 
خال تواصـــل الملك عبدالعزيز بقادة 
البحريـــن والتي تلتها زيـــارات قام بها 
حتـــى قبـــل أن يصبح ملـــكًا في وقت 
تزامن حكم الملك عبدالعزيز مع ثاثة 

حكام من آل خليفة”.

ويواصل “وهم الشيخ عيسى بن علي 
والشـــيخ   ،)1863-1932( خليفـــة  آل 
حمـــد بن عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
بـــن  )1942-1932(، والشـــيخ ســـلمان 
حمـــد آل خليفـــة )1961-1942( وهي 
عمـــق  علـــى  الضـــوء  ســـلطت  فتـــرة 

العاقة بين الدولتين والقيادتين”.
ويردف “ولتســـتمر هـــذه العاقة التي 
تعتبـــر نموذجًا مـــن األجمـــل واألقوى 
بين جارتين على المســـتوى الرســـمي 
وبعاقة عميقة بين شعب المملكتين، 
وهـــي عاقـــة اســـتمرت علـــى نفـــس 
المنـــوال والقوة إلـــى يومنا هذا، وهي 
بـــل  فقـــط،  ليســـت سياســـية  عاقـــة 

عاقة تشمل كل مناحي الحياة”.
  

يوم عظيم

بـــدوره، أوضـــح الكاتـــب واإلعامـــي 
ســـليمان الباهلـــي “نســـتذكر فـــي هذا 
اليوم العظيم  الماحم الوطنية التي 
ســـطرها المؤســـس الملـــك عبدالعزيز 
طيـــب هللا ثـــراه وجنـــوده األوفيـــاء 
حتـــى تـــم توحيد هـــذا الوطـــن تحت 
رايـــة العز الخضراء، ليســـير من بعده 
أبناؤه الملوك وصوالً إلى العهد الزاهر 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة 
الملـــك ســـلمان وولـــي عهـــده األميـــر 
محمد بن ســـلمان ليقودا الباد برؤية 
حكيمـــة وخطـــى ســـديدة فـــي جميع 

المجاالت”. 
التوحيـــد  “منـــذ  الباهلـــي  ويقـــول 
تمـــد  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
جســـور التواصـــل واألخـــوة واللحمة 
وبالخصـــوص  العربـــي،  عالمهـــا  مـــع 
دول مجلس التعـــاون الخليجي التي 
نتشارك معها بالكثير من المشتركات”. 
ويضيف “تعـــد عاقة المملكة العربية 
الســـعودية مـــع مملكـــة البحريـــن مـــن 
العاقـــات الراســـخة والنموذجية بين 
الـــدول، حيث تمتد هـــذه العاقة منذ 
التأســـيس وحتى اليوم، بل أصبحت 
تنمو وتزدهر لتشـــمل مجاالت عديدة 
من الشراكة، والتحالف اإلستراتيجي، 
الذي جعل من المملكتين شاهدًا على 
النماء والرخاء والتطور الملحوظ في 

ظل رؤى مستقبلية تبشر بالخير”. 
  

موطن السلم 

وقـــال الكاتـــب واإلعامـــي عائـــض 
األحمـــد “لم أقف عاجـــزًا عن وصف 
مشـــاعري أو مـــا يجول بها شـــوقًا ال 
عندما اســـتحضر ذاك العشـــق الذي 
يتلبســـني مـــن رأســـي إلـــى أخمص 
قدمـــي، يصعب على أهله تفســـيره 
فتبـــوح بها كلمات الوطن  “ســـارعي 
جســـدي  فيقـــف  والعليـــاء”  للمجـــد 
منتصبـــًا وأطـــرف أصابعـــي ال تـــكاد 

تامـــس األرض وكأنـــي أحلـــق فـــي 
ســـماء أحامـــي وطفولتـــي، وطـــن 
اإلنســـانية  وطـــن  والشـــموخ  العـــز 
مملكـــة الشـــرفاء في يومهـــا الثاني 
والتسعين أعاده هللا أعوامًا عديدة 
مجدهـــا  خـــادم  وأدام  ومديـــدة 
ووولـــي عهـــده وحفظ شـــعبها وكل 
مقيم على ارضها ينهل من خيراتها 

عامًا بعد عام”.
وأضـــاف األحمد “الوطـــن اليوم وغدًا 
وبعد غد، تعـــددت إنجازاته وابيّضت 

صفحاته وتتالت أصوات محبيه نحن 
هنـــا وطـــن األوفيـــاء، وهـــذه النافـــذة 
الصغيـــرة بالتأكيـــد لـــن تفـــي بغـــرض 
الســـرد، فالمملكـــة العربية الســـعودية 
وتشـــارك  المعاصـــر،  التاريـــخ  تصنـــع 

األمم الفخر بما وصلت إليه”.
ويقـــول “محتفظـــة بأصالتهـــا وتفـــرد 
شـــعبها بتعدد ثقافاتهـــم، أقرب للقارة 
فشـــمالها يختلف عن جنوبها وشرقها 
عن غربها ويتفقون في غراس فدائها 
مهـــد  واألبنـــاء،  المـــال  قبـــل  بالـــروح 

الرســـالة، وموطن العرب، وبلد السلم، 
ومهبط رسالة السام”.

الـــود  “يجمعهـــا  األحمـــد  ويختـــم 
بأشـــقائها، ويســـكنها العـــدل، وتطمئن 
لهـــا األنفس يومها، محفوف بمشـــاعر 
الرضـــى، وابتهـــاالت األخـــوة، وليـــس 
بغريب أن تفـــرد الصفحات وتتحدث 
ملتقيات األشقاء في مملكة البحرين، 
وتكتســـي اللون األخضر، حبًا وكرامة 
كما هي دائمًا، الوفاء عندما يأتي من 

أهله فا غرابة فيه”.

ر الدولة بشتى المجاالت ومنح الشباب السعودي فرصهم المستحقة  عهد جديد طوَّ
إعالميون سعوديون لـ“^”:
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الملحم:
العالقة مع البحرين 

ليست سياسية 
فقط بل تشمل كل 

نواحي الحياة

القضيب:
تعيش السعودية 

نهضة حضارية غير 
مسبوقة بشتى 

المجاالت

الباهلي: 
منذ التوحيد 

والسعودية تمد 
جسور اللحمة مع 

عالمها العربي

حنيتم:
نستذكر ما حققه 

رجال المملكة  من 
دت هذا  أمجاد وحَّ

الكيان الكبير

األحمد:      
السعودية موطن 
العرب وبلد السلم 

ومهبط رسالة 
السالم

إبراهيم النهام

@albiladnews

محمد الستراوي

راشــــد الغـــائـــــب

01
02
03

أبرز اختصاصات

المجالس
البلدية

اقــــتراح إنشـــاء وتحســـين الطـــرق ووضـــع األنظمـــة المتعلقـــة بإشـــغاالتها، 
وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين واألماكن العامة والشواطئ.

وضـــع األنظمـــة الخاصـــة بالمحـــال العامـــة كالفنـــادق والمطاعـــم والمقاهي 09
وغيرهـــا والمحـــال التجاريـــة والصناعيـــة والمحـــال الخطـــرة والمقلقـــة للراحة 

والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

اقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة 05
بالميـــاه والطـــرق والمتــــنزهات والصـــرف الصحـــي واإلنـــارة وإقامـــة المدارس 

والمساكن والمراكز الصحية ومواقـف السيارات.

مراقبة تـنفيذ األنظمة المتعلقة باإلنارة والمياه والصرف الصحي.

تـقرير إنشاء األسواق والمسالخ ومدافن النفايات07

 اقـتراح تسمية الضواحي واألحياء والشوارع والطرق والميادين11

اقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شئون العمران والتعمير13

العمل على حماية البيئة من التلوث.

تـقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة.04

وضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها.08

وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة10

تـنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل األبنية.12

اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها واإلعفاء منها وإلغائها 14
وطرق تحصيلها.

 وضـــع النظـــم الخاصة باإلعالنات الدعائية واقــــتراح الرســـوم المتعلقة بها، 06
وتحديد ضوابط وضع الفـتات المحال التجارية والمحال العامة

يختـــص المجلـــس البلـــدي بوجـــه عام فـــي حـــدود السياســـة العامـــة للدولة 
وخططها التـنموية بتــــقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على 

األخص ما يلي:
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الزميل حسن عبدالرسول سفيرا للتقييس الخليجي
أول صحافي بحريني ينال العضوية

مجلس  لـــدول  التقييس  هيئة  منحت 
الزميل  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
عضوية  عبدالرسول  حسن  الصحافي 
ليكون  الخليج  لــدول  التقييس  سفراء 
صــحــافــي  أول  عـــبـــدالـــرســـول  الـــزمـــيـــل 
للتقييس الخليجي في  بحريني سفيرا 

مملكة البحرين.
وتأتي مبادرة سفراء التقييس من هيئة 
استقطاب  بهدف  الخليجية  التقييس 
التقييس  ثــقــافــة  نــشــر  فـــي  الــمــهــتــمــيــن 
إلى  التقييس  بأهمية  الــوعــي  ــادة  ــ وزي
ــاء قــدراتــهــم الــمــعــرفــيــة في  ــن جــانــب ب
المشاركة  خــال  من  التقييس  مجات 
المتعلقة  ــيــات  ــفــعــال وال ــــدوات  ــن ــ ال فـــي 
ــة:  األربـــعـ األهـــــــداف  ذات  بــالــتــقــيــيــس 
تفعيل المشاركة المجتمعية، نشر ثقافة 
المستهدفين  قــــدرات  بــنــاء  التقييس، 

الــمــعــرفــيــة فــي مــجــال الــتــقــيــيــس، نشر 
التوعية الخليجية بالتقييس.

مجلس  لـــدول  التقييس  هيئة  وتعتبر 
هيئة  العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
المجلس  مــن  بــقــرار  أنــشــئــت  إقــلــيــمــيــة 
الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس  األعلى 
في دورته 22 بمسقط في ديسمبر 2001 
وباشرت أعمالها في مايو 2004 ومقرها 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الــريــاض 
ــهــيــئــة فـــي عــضــويــتــهــا دول  وتـــضـــم ال
البحرين،  اإلمــــارات،  الــتــعــاون،  مجلس 
السعودية، قطر، ُعمان، الكويت، واليمن 

التي انضمت في يناير 2010.
إلـــى تــوحــيــد أنشطة  الــهــيــئــة  وتـــهـــدف 
تطبيقاتها  ومتابعة  المختلفة  التقييس 
مع  والتنسيق  بالتعاون  بها  ــزام  وااللــت
بما  األعــضــاء،  بالدول  التقييس  أجهزة 
اإلنتاجية  قطاعاتها  تطوير  في  يساهم 

البينية،  الــتــجــارة  وتنمية  والــخــدمــيــة 
والصحة  والبيئة  المستهلك  وحــمــايــة 
العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات 
دعم  يحقق  بما  الخليجية  والخدمات 
على  والمحافظة  الخليجي  االقــتــصــاد 
ويساهم  األعـــضـــاء  ــدول  ــ ال مكتسبات 
في تقليص العوائق الفنية للتجارة، بما 
الجمركي  االتحاد  أهــداف  مع  يتماشى 

والسوق الخليجية المشتركة.
مجاالت  فــي  التقييس  نــشــاط  ويتركز 
واللوائح  المواصفات  إصــدار  منها  عدة 
السلع  صــنــاعــة  فـــي  لتطبيقها  الــفــنــيــة 
والمنتجات، والتفتيش وسحب العينات 
الــجــودة،  لضمان  واخــتــبــارهــا  لفحصها 
أنشطة  جانب  إلى  المختبرات  واعتماد 
والمعايرة  الــقــيــاس  نــشــاط  مثل  أخـــرى 
ذلك  وكــل  المختبرات،  اعتماد  ونشاط 
لضبط  األساسية  المكونات  مــن  يعتبر 

وضمان جودة المنتجات والسلع.
وتلعب أنشطة التقييس دوًرا في دعم 
الــجــودة  متطلبات  وتــعــزيــز  االقــتــصــاد 
وحماية  والخدمات  والمنتجات  للسلع 
منتجات  وتــضــمــن  والــســامــة  الــصــحــة 
للناس،  مائمة  أكــثــر  وبيئة  وخــدمــات 
المعايير  تــوحــيــد  فــي  ــا  ــًض أي وتــســاهــم 
اإلنــتــاجــيــة، وتحسين  الــقــدرة  وزيــــادة 
ــبــيــئــة،  ــودة الـــمـــنـــتـــجـــات، حـــمـــايـــة ال ــ جــ
المنتجات،  تــبــادل  وتسهيل  والــســامــة 
وإزالة العوائق الفنية للتجارة من خال 
المطابقة  بشهادة  المتبادل  االعــتــراف 
التقييس  نــشــاط  أن  كــمــا  واالعـــتـــمـــاد، 
للمواصفات  إصـــدار  مــن  بــه  يقوم  وبما 
األدوار  أهم  من  واحدا  يعتبر  القياسية 
االستراتيجية الداعمة لاقتصاد، اذ تعد 
األساس  المرجع  القياسية  المواصفات 
والمنتجات  الــســلــع  جـــودة  تقييم  فــي 

الخدمية وتوفيرها بمعايير محددة في 
السامة واألمان بما يحافظ على صحة 

وسامة المستهلك.
ويــتــضــمــن الــتــقــيــيــس بــشــكــل أســاســي 
بالمواصفات  تعرف  فنية  وثائق  إصدار 
ــيــة، تــحــدد  ــفــن ــح ال ــوائـ ــلـ ــقــيــاســيــة والـ ال

ــاد  ــ ــع ــ الـــخـــصـــائـــص والـــمـــقـــاســـات واألب
الــســلــع  ألداء  الــفــنــيــة  والـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
والــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات ومــســتــوى 
الرموز  وتوحيد  بها،  والسامة  الجودة 
ــوالت  والــمــصــطــلــحــات لــتــكــون لــهــا مــدل

محددة.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

احتفـــاًء بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، فقـــد أقامـــت المحافظـــة الشـــمالية العرضة الشـــعبية 
البحرينية على جســـر الملك فهد ترحيًبا بقدوم األخوة األشـــقاء 
إلـــى مملكـــة البحرين وذلـــك بالتنســـيق والتعاون مع المؤسســـة 

العامة لجسر الملك فهد وجمعية رعاية العرضة البحرينية.
وبهذه المناسبة، رفع محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
وولـــي عهـــده األميـــن وإلـــى حكومـــة وشـــعب المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية باليـــوم الوطني الســـعودي، مشـــيًدا بوشـــائج القربى 
األخويـــة التاريخية بين آل خليفة وآل ســـعود الكرام وما تمثله 
هـــذه العاقـــة للبحريـــن كنمـــوذج متميـــز فـــي العاقـــات للعمـــق 
االســـتراتيجي األمنـــي والسياســـي واالقتصـــادي واالجتماعـــي 
والجغرافي الذي توج بإنشـــاء جســـر الملك فهـــد، معرًبا عن بالغ 
شـــكره وعظيم امتنانه لوزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة لتوجيهه ودعمه إلقامة هذه الفعالية وإلى 
جميع منســـوبي المؤسســـة العامة لجســـر الملك فهـــد واإلدارات 
األمنية والجمركية لتقديمهم كافة التســـهيات وتعاونهم البناء 
إلقامـــة وتنظيم هـــذه الفعالية للترحيب باألشـــقاء القادمين من 

المملكة العربية السعودية.

وبهـــذه المناســـبة، قام المحافـــظ ونائب المحافظ والمســـؤولون 
بالجمـــارك والمحافظـــة بتوزيـــع الـــورود على القادميـــن وعابري 

الجسر ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.
يذكـــر أن العرضـــة البحرينيـــة قـــد شـــملت علـــى فقـــرات منوعة 
شـــعبية تحـــت عنوان )منشـــئ الغيم( للشـــاعر المرحـــوم يعقوب 
الخالـــدي، وبعدهـــا أنشـــدوا قصيدة )دارنـــا دار الكرامة والســـعد( 
للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وقصيدة )فرسان ربعي( للشاعر 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بعدهـــا قصيـــدة )مرحبا 
شـــيخنا والطيـــب ترحيب( وختمـــوا العرضة بقصيدة )وســـمعت 

حس الصايح(.

تأدية العرضة البحرينية وتوزيع الورود للعابرين

“الشمالية” تحتفي باليوم الوطني السعودي على جسر الملك فهد
المنامة - وزارة الداخلية

رفـــع رواد المجلس األســـبوعي لمحافظة 
العاصمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وإلـــى 
ســـلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود 
ســـفير خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لـــدى 
مملكة البحرين، وإلى الشـــعب الســـعودي 
الشـــقيق بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الوطني 

السعودي الثاني والتسعين.
جاء ذلك خال استقبال الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل خليفـــة محافظ محافظة 
العاصمـــة، ضيـــوف المجلـــس األســـبوعي 
للمحافظة، حيث أثنى الحضور على عمق 
العاقات الوطيدة التاريخية التي تجمع 

بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور 
مستمر على كافة المستويات انطاًقا من 
ثوابت ورؤى مشـــتركة لقيادتـــي البلدين 
الشـــقيقين، وتأكيدًا علـــى روابط األخوة 
والقربـــى ووحدة المصير المشـــترك الذي 
يجمع بين الشـــعبين، مؤكديـــن أن مملكة 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
واحـــد  وشـــعب  واحـــدة  دولـــة  بمثابـــة 
وامتداد واحـــد، وأن العاقة بين البلدين 

يحتذى بها في كافة المجاالت.
وأعرب  الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن آل 

خليفة عن سعادته باستقبال األهالي من 
مواطنيـــن ومقيميـــن وااللتقـــاء بهم في 
المجلس األســـبوعي، والـــذي يعد فرصة 
والقضايـــا  المواضيـــع  أبـــرز  الســـتعراض 
المطروحـــة علـــى الســـاحة، إلـــى جانـــب 
واألفـــكار  والطلبـــات  الشـــكاوى  تلقـــي 
والماحظات التي تشغل األهالي بغرض 
دراســـتها وتحويلهـــا للجهـــات المختصة 
الواقـــع،  أرض  علـــى  تنفيذهـــا  لبحـــث 
التنســـيقي  المحافظـــة  دور  يحقـــق  بمـــا 
الحكوميـــة  والجهـــات  المواطنيـــن  بيـــن 

الخدمية.

المملكتان... دولة واحدة وشعب واحد وامتداد واحد

رواد “العاصمة” يهنئون السعودية باليوم الوطني

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
مملكـــة  بعثـــة  مقـــر  فـــي  الزيانـــي، 
البحريـــن فـــي نيويـــورك أمـــس، مع 
وزيـــر خارجية جمهوريـــة ترينيداد 
وذلـــك  بـــرون،  أمـــاري  وتوباغـــو 
علـــى هامش انعقـــاد أعمـــال الدورة 
السابعة والســـبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
بحـــث  االجتمـــاع،  خـــال  وجـــرى 
الثنائـــي  التعـــاون  عاقـــات  أوجـــه 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن على كافة 

األصعدة، باإلضافـــة إلى بحث عدد 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا  مـــن 
ذات االهتمام المشـــترك. وفي ختام 
االجتمـــاع، تـــم التوقيـــع علـــى بيان 
مشـــترك إلقامة عاقات دبلوماسية 

بين البلدين.
حضـــر االجتمـــاع، المنـــدوب الدائـــم 
لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة 
جمـــال  الســـفير  نيويـــورك  فـــي 
الرويعـــي، والوفـــد المرافـــق لوزيـــر 

الخارجية.

إقامة عالقات دبلوماسية مع ترينيداد وتوباغو

هدفنا تقليل الحاجة إلدخال المرضى إلى المستشفيات
تقدم ملموس في تنفيذ برنامج “صحتي”... محمد بن عبداهلل:

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أّكـــد 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، حـــرص مملكـــة البحرين على 
تقديـــم أفضل الخدمـــات الصحية لجميع 
المواطنين والمقيمين وتحســـين جودتها 
وتعزيـــز اســـتدامتها، بمـــا يدعـــم أهـــداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ويأتي وفق الخطط 
الموضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن 
جهود الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
مراكـــز  بـــه  تقـــوم  الـــذي  بالـــدور  وأشـــاد 
باعتبارهـــا  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
حجـــر األســـاس للخدمـــات الصحيـــة فـــي 
المملكـــة، وهـــي نقطـــة االتصـــال األولـــى 
للفـــرد بالرعايـــة الصحيـــة، وتشـــتمل على 
العديـــد من الخدمات ليتمتع الفرد بصحة 
ســـليمة، ومن ضمن هـــذه الخدمات تعزيز 
الســـلوكيات الصحية واالكتشـــاف المبكر 
لألمـــراض والتشـــخيص والعـــاج وإعادة 

التأهيل.

جاء ذلك لـــدى زيارته التفقدية إلى مركز 
جد حفـــص الصحي بمحافظـــة العاصمة، 
وذلـــك ضمن سلســـلة الزيـــارات الميدانية 
لمراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة لمتابعة 
آخر مســـتجدات مشروع التسيير الذاتي، 
بمعيـــة أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء ولولـــوة 
راشـــد شـــويطر القائـــم بأعمـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 
وعدد من المســـؤولين، حيث أثنى معاليه 
علـــى التقـــدم المحرز فـــي تنفيـــذ برنامج 
الضمان الصحي الوطني )صحتي( والذي 

يهـــدف إلـــى تحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة 
والتنافســـية  الجـــودة  وتعزيـــز  الشـــاملة 
فـــي تقديم الخدمـــات الصحيـــة بما يلبي 

تطلعات المستفيدين.
وقال إن مشـــروع التســـيير الذاتي والذي 
طبيبـــك(  )اختـــر  برنامـــج  تحتـــه  ينـــدرج 
يدعم استمرارية كافة الخدمات الصحية 
جـــودة  ذات  لتكـــون  بأنواعهـــا،  المقدمـــة 
عالية وتتســـم بالتنافســـية، ومـــن أهدافه 
المرجوة، تقليـــل وقت االنتظار للخدمات 
التشخيصية والعاجية وتعزيز الخدمات 

إلدخـــال  الحاجـــة  لتقليـــل  وتطويرهـــا؛ 
المرضى إلى المستشفيات، ذلك باإلضافة 
إلـــى توفير حريـــة االختيـــار للمواطن من 
بين المستشـــفيات الحكومية لتلقي كافة 

الخدمات بالمجان.
بدورهـــا، أكـــدت القائـــم بأعمـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 
التســـيير  مشـــروع  أّن  شـــويطر،  لولـــوة 
الذاتي يأتي متوافقًا مع برنامج الحكومة 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  ويجســـد 
2030، حيـــث إنـــه يهدف إلـــى تعزيز دور 
طبيـــب العائلة للفرد واألســـرة والمجتمع، 
لينال رضا المراجعين واألفراد، ويســـاهم 
في تطوير المؤشرات العاجية لما يتسم 
بـــه البرنامـــج مـــن ساســـة فـــي متابعـــة 
للرعايـــة  تلقيهـــم  واســـتمرارية  المرضـــى 

والعاج. 
ونّوهت شويطر بالمضي قدمًا في تفعيل 
كافـــة البرامـــج والخطـــوات الهادفـــة إلى 
تعزيـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة بكفاءة، 
التغطيـــة  لتحقيـــق  األهـــداف  وتنفيـــذ 
ومواكبـــة  للجميـــع  الشـــاملة  الصحيـــة 

المعايير الصحية العالمية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رعى  مدير أركان الحرس الوطني الفريق الركن الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل خليفـــة، حفـــل تخريـــج دورة 
للمســـتجدين العســـكريين، والتي انعقدت تحت إشراف 
مدرســـة التدريـــب بالحرس الوطني، أمس )22 ســـبتمبر( 
بمعسكر الصخير، وبحضور كبار ضباط الحرس الوطني.
وبعـــد وصـــول مدير أركان الحـــرس الوطني، جرى عزف 
ســـام الفريـــق، ثم تفقـــد  الخّريجين المســـتجّدين، ليبدأ 
الحفـــل بعـــد ذلك بتـــاوة آليات من الذكـــر الحكيم، تلتها 
كلمـــة ترحيبيـــة ألقاهـــا آمر مدرســـة التدريـــب رّحب من 
خالهـــا براعـــي الحفـــل والحضـــور، وأكـــد علـــى الدعـــم 
واالهتمـــام الكبير الـــذي تحظى به المنظومـــة التدريبية 

فـــي هـــذا الصـــرح العســـكري، مـــن لـــدن رئيـــس الحـــرس 
الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وذلـــك بمتابعة مديـــر أركان الحرس الوطني 
الفريـــق الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بن ســـعود آل خليفة، 
ممـــا أســـهم فـــي إثـــراء ميادين الحـــرس بأحـــدث العلوم 
والمناهج العســـكرية، ورفع مستوى الكفاءات والخبرات 

البشرية والعملياتية لدى منتسبي هذا الصرح الوطني.
وأعقب ذلك، االستئذان ببدء طابور العرض العسكري، إذ 
شهد الحفل تطبيقات لعروض المشاة العسكرية بالساح 
ومن دونه وعروض للحركات الصامتة قّدمها الخّريجون 
من المستجدين العسكريين، مما عكس مستوى الكفاءة 
التي اســـتحصلوها من المراحـــل التدريبية للدورة خال 

فتـــرة تدريبهـــم، والتـــي تهيئهـــم بشـــكل متقـــّدم لخدمة 
وطنهـــم وتلبية نـــداء الواجب في كافـــة الميادين بأعلى 
جاهزيـــة قتالية. وقـــد أّدى الخريجون القســـم القانوني، 
خدمـــًة لوطننا الغالي وللقائـــد األعلى ملك الباد المعظم 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
بتســـيلم  الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  تفّضـــل  كمـــا 
الشـــهادات والجوائز على الخريجين والمتفّوقين، مهنئًا 
للخريجيـــن  المراكـــز األولـــى ومقدمـــًا شـــكره  أصحـــاب 
والمدربيـــن لجهودهـــم فـــي تحقيـــق متطلبـــات الـــدورة 
واجتيازهـــا بنجـــاح. وفـــي ختـــام الحفـــل، اســـتأذن قائد 
طابـــور العرض باالنصراف، ليجري بعد ذلك عزف ســـام 

الفريق ختامًا للحفل.

الصخير- الحرس الوطني:

مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين

حسن عبدالرسول

مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين
رفع مستوى الخبرات البشرية لدى المنتسبين
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المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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المســـاحات
مــــــن وإلى
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سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17467477 or amin.hameed@unirol.com 

KINGDOM GAS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666995 or NASER3349@LIVE.COM 

Union Press Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17738111 or MD@UNIONGROUP.CC 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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 

Nidukki trading company 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39322900 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

BANZ TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17738800 or HR@banzgroup.com 

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 

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

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 

MCDONALDS

 has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER AND FLAME-CUTTER

 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.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 

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 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

 suitably qualified applicants can contact

 17822223 or dredco.gp@gmail.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

AYUT RECREATION AND SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM 

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

 MASSEUR(MEDICAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

Chtaura daries 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17716310 or CHTAURA@BATELCO.COM.BH 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT

 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

GALALI COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39620055 or ISAALI1956@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

Hardees 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39025100 or ssaleh@americana-food.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 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

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 

MCDONALDS

 has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17514166 or info@panarabco.net 

HAIRPORT SALON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM 

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.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

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66664555 or SASJSMSN@GMAIL.COM 

BEN EID TOWERS CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM 

THE NAILS LAB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 35603718 or STARO_93@HOTMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COUNSELLOR

 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Zawraq Alalwan for Decoration 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com 

BADER MODELS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WOOD CARVER

 suitably qualified applicants can contact

 39603370 or BADER@BADERMODELS.COM 

EM BODYSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)

 suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com 

RIGHT ANGLE GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17780005 or NOORABAADI321@GMAIL.COM 

LADEY OF TODAY 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17554202 or ASHPLOBO@GMAIL.COM 

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & CONT EST 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17551122 or SADDLE.HORN@HOTMAIL.COM 

CREATIVE CLOSETS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17466539 or abdulazeem.ibrahim@aljasser-group.net 

ALAMEED STREET GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 33999068 or HAAK20@HOTMAIL.COM 

PARS INTERNATIONAL HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contact

 17814777 or HAMAN74@GMAIL.COM 

House of glam salon 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17162020 or hyaga2006@gmail.com 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17467477 or amin.hameed@unirol.com 

Kala Line food stuff 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39454824 or hello_STAR16@HOTMAIL.COM 

SUN WAY MENS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33331898 or Nader644@HOTMAIL.COM 

Diva hotel 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM 

212 SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33242255 or 212SUPERMARKET@GMAIL.COM 

RAYBON KINDOM 3 COSMETICS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM 

Bahrain Apparel Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17564451 or SHYNAC@APPARELUAE.COM 

AL SULTANI ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17441669 or MHAS2009@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

Anamta Beauty Salon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34460660 or CRAZY.FOOFA88@GMAIL.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 

VANISH CLEAN W. L L

 has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 136382( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسين محمد حسين جمعه

االسم التجاري الحالي : بن جمعة للنجارة
االســـــم التجـــاري الجديد : بن جمعة للتجارة

قيد رقم : 19259-19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

)CR2022- 135990( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  شهاب  عبدالشهيد  عبدالواحد  عبدالفتاح  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 

التجاري التالي : إلى السيده زهره جعفر عبدالرؤوف فردان 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 : 4-38703 

االسم التجاري :فتيحي للمواصالت

التاريخ :22/9/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -     إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 135588 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ليال كودرز زياد ربيعي

االسم التجاري الحالي : ٔاتك للفنون
االســـــم التجـــاري الجديد : ابو ايفا الصالح االجهزه االلكترونية والكهربائية

قيد رقم: 149756-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة  شركة بربير أخضر للمقاوالت - شركة تضامن بحرينية
إلى شركة  ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /  غالم 
أخضر  بربير  شركة  شركة   السادة  عن  نيابة  رمضان   محمد  مهر  محمد  فتح  شبير 
125461   طالبين  القيد رقم    بموجب  المسجلة  بحرينية   للمقاوالت - شركة تضامن 
للمقاوالت - شركة  بربير أخضر  المذكورة من   شركة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
دينار     1,000 إلى شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره    تضامن بحرينية  
المذكورة خالل مدة  إلى اإلدارة  التقدم باعتراضه  لديه اعتراض  . فعلى كل من  بحريني 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فنوان الحياة الكسسوارات السيارات تضامن الصحابها رضا مكي و شريكه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / رضا 

عبدهلل مدن مكي، باعتباره المصفي القانوني لشركة فنوان الحياة الكسسوارات السيارات 

تضامن الصحابها رضا مكي و شريكه، المسجلة كشركة تضامن بحرينية  بموجب   القيد 

رقم -117641 1   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية من السجل 

رقم   . بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

21 لسنة 2001

التاريخ : 22/9/2022
إعالن رقم

CR2022-13 6788
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  عبدالكريم  رسول  هلل  نور  بروين  السيدة/  إلينا  تقدم 
التالي: إلى السيدة/ رنا محمد حسين جليل

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 : 94494 – 2
االسم التجاري : فاين رايد للترفيه
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ARABIAN SHADE FOR COVERING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36501500 or ARABIANSHADECO@GMAIL.COM

 MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST

 suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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 

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 

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 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 COOK(ASSISTANT)

 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 

AUTO FIT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 TYRES REPAIRMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17675072 or ameera.malalla@gmail.com

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.com 

MIKNAS FOOD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17500777 or HR@SEVEN-ENERGY.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17643606 or AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

THE ARAB ARCHITECTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17243992 or accounts@arabarchs.com 

ALTAWASEL PALACE KARAK 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39556077 or SAJIDAYASEENALI@GMAIL.COM 

RAHEEQ FLOWER CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686404 or RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.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 

POWER TECH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com 

BANK ALFALAH LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 TREASURY MANAGER (BANK)

 suitably qualified applicants can contact

 17203100 or MUSTAFASUBHANI@BANKALFALAH.COM 

AMMAR OPTICIAN (Partnership) 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17593001 or ABOAMMAR72@HOTMAIL.COM 

EVERSHINE JEWELLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17215541 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

Evershine Jewellery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17215541 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

HOWAR SUPERIOR SHINE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36099194 or HOWARMARBLEBAHRAIN@YAHOO.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

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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

 WELDER

 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 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 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 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 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 

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/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 36955566 or unni@expertisebahrain.com 

MAHMOOD ABDUL SHAHEED GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34212278 or BUSAHAIL90@GMAIL.COM 

TAIBA GLASS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 66764404 or saudidoorbahrain@gmail.com 

Verizone Global Trading 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 66764404 or SAUDIDOORBAHRAIN@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

Modern Medical Center W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 77288880 or DROTHMANS@HOTMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

Kansas Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34182435 or hussainch435@gmail.com 

ALYOOM LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39333349 or KHALID_AL_ABBASI@HOTMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

A. A. Car Rental Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17300322 or ali.h@aarentalbh.com 

ANTLER CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34237725 or CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM 

Sansaf Trading Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33921167 or SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

Bahrain Standard Classic Co. Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33183917 or BSCONTRACTING16@GMAIL.COM 

Janet Art Ladies Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or janet.cuervo@tradearabia.net 

Global Bookingwhizz Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17580767 or ahmed@bookingwhizz.com 

BODY & MIND MENS SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33305676 or VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

MANAMA ROAD CONTRACTING COMPANY- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33247319 or MUHAMMEDSHAH338@GMAIL.COM 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33634409 or Control@ALEASTURME.COM 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

DANAT AL MUHARRAQ CLEANING AND SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

ELBOW MASSAGE CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 66765061 or almajed255@gmail.com 

ALKHALIDI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

WANIYA STAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34371747 or asma.minhas005@gmail.com 

ALBANNA TRADING W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17344742 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

RAKAN SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39989188 or SERKENGUZELMANSUR@GMAIL.COM 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

BEAT ALEZZ FURNITURE WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36533930 or JHGFDSA.20133@GMAIL.COM 

CORNER STONE CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33238646 or ALXRAME001@GMAIL.COM 

ALI HUSAIN ABDULLA HAMADA / MAZYUN  6468 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17686522 or ALIHAMADA1955@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 

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

 MECHANIC

 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

 37767097 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

OVA RESTAURANT & CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66300200 or SQUTI73@GMAIL.COM 

ALHUDOOD CARPENTARY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37308355 or ALHUDOODWORKSHOP1@GMAIL.COM 

EMS KUSINA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33448080 or BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

WATER LAND CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 77445556 or wlc.bh@hotmail.com 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 
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السينما في السعودية.. تاريخ 
جديد ومستقبل باهر ونمو مستمر

مهرجان  أول  السعودية  العربية  المملكة  افتتحت 
البحر  مهرجان  في  متمثلة  ناجح  دولــي  سينمائي 
والذي استقطب نجوما  الدولي  السينمائي  األحمر 
أوين  بينهم هيالري سوانك وكاليف  من  عالميين 
وفنسنت كاسل. 

الـــــــــــتـــــــــــزمـــــــــــت 
العربية  المملكة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة 
ــة  ــ ــة رؤيـ ــ ــرون ــمــ ــ ب
ــي  الـــــــتـــــــقـــــــدم فـ
متعهدة  األفـــالم، 

بإصدار 100 فيلم بحلول عام 2030.  
خطوات واثقة في صناعة األفالم تؤتي ثمارها بعد 
العربية  المملكة  استضافت  سنوات  أربــع  من  أقل 
حيث  ــي،  دولـ سينمائي  مــهــرجــان  أول  السعودية 
يتطلع الجميع إلى صناعة جديدة مربحة مع عرض 
بأكثر من  67 دولة  فيلما طويال وقصيرا من   138
المنصور،  للمخرجة هيفاء  لغة. وتكريم خاص   30
أول مخرجة سعودية صورت فيلمها “وجــدة” في 
2012 وهو أول فيلم طويل تخرجه مخرجة  عام 
شابة  سعودية  فتاة  على  الفيلم  يركز  ســعــوديــة، 
تسجل في مسابقة المدرسة لحفظ القرآن الكريم، 
كوسيلة لجمع المال لشراء الدراجة الخضراء التي 
مع  قيادتها في سباق  لتتمكن من   - تريدها  كانت 

صديقها.
ويمكن أن يصل شباك التذاكر السنوي في المملكة 
بحلول  دوالر  مليون   950 إلــى  السعودية  العربية 
عام 2030، وفقا لتقرير صادر عن شركة المحاسبة 
عدد  أن  التقرير  ويقدر   .PwC الجنسيات  متعددة 
سكان المملكة المتوقع بنحو 40 مليون نسمة يمكن 

أن يستوعب ما يصل إلى 2600 شاشة سينما.
هي  السينمائي  األحــمــر  البحر  مــهــرجــان  مؤسسة 

جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لدعم صناعة 
السينما في المملكة العربية السعودية في مجاالت 
انطلقت  والتدريب.  والتعليم،  والتوزيع،  اإلنتاج، 
وزيــر  أول  مــن  بتوجيهات   2018 عــام  المؤسسة 
للثقافة في المملكة، األمير بدر بن فرحان آل سعود؛ 
السعودية.  في  السينمائية  الثقافة  تعميم  بهدف 
الــمــبــادرات  مــن  العديد  إطــالق  المؤسسة  تــواصــل 
الرامية لدعم قطاع الثقافة والترفيه في المملكة، 
تأسيس  القائمة على   2030 رؤية  يتناسب مع  بما 

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
أيــام،  عــام، عــرس سينمائي على مــدى عشرة  كــل 
عمالقتها،  مــن  نتعلم  وقديمها،  بجديدها  نحتفي 

ونكتشف كل ما هو ممتع وجميل.
مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي هو وجهة 
من  فيها  والعاملين  وصانعيها،  ــالم،  األفــ عــشــاق 
جميع أنحاء العالم. نعرض أضخم األفالم قبل أن 
الروائع  أهــم  اكتشاف  نعيد  التذاكر.  شّباك  تكسر 
إعــــادة ترميمها.  تــمــت  الــتــي  الــكــالســيــكــيــة وتــلــك 
وبصرية  سمعية  وتجارب  تجريبية  بأعمال  نأتي 
اكتشف  بالخيال.  الواقع  وتمزج  المألوف،  تتحدى 
ترسم مالمح  التي  واألفكار  والمشاريع،  المواهب، 
العربي،  والــعــالــم  السعودية  فــي  السينما  صناعة 
أنــحــاء  جميع  مــن  السينما  أقــطــاب  مــع  وتــواصــل 
السينمائي سنويًا  األحمر  البحر  يقام سوق  العالم. 
للموزعين  أبــوابــه  ويفتح  المهرجان،  هامش  على 
بإنشاء  الراغبين  والمنتجين  المبيعات  ــالء  ووكـ
أهم  اكتشف  المنطقة.  فــي  مشاريعهم  وتــطــويــر 
إلى  إضافة  القادمة،  السينمائية  األفــالم  وأضخم 
المشاريع واألعمال قيد اإلنتاج. شارك في جلسات 
عرض المشاريع، واالجتماعات المباشرة، والعروض 
الندوات والورش وجلسات  إلى  الحصرية، إضافة 

التعارف.
تورينو  مــع  بالتعاون  األحــمــر  البحر  معمل  يسعى 
إلى  األفــالم ودفعهم  بيد صانعي  فيلم الب لألخذ 

من  باقة  انتقاء  يتم  حيث  األمـــام، 
عليها  واإلشـــراف  السينمائية،  المشاريع 

فنيًا وإبداعيًا؛ بهدف تطويرها وتجهيزها للمرحلة 
المقبلة. 

أما صندوق البحر األحمر، فيطلق حملة لدعم أكثر 
500 ألف دوالر  100 مشروع، بمنح تصل إلى  من 
اإلنتاجية، سواء  لكل مشروع وفي كافة مراحلها 
لتطوير المشاريع، أو إنتاجها، أو دعم عمليات قيد 

اإلنجاز.

مهرجان أفالم السعودية

يسعى مهرجان أفالم السعودية إلى تحفيز صناعة 
المملكة،  الثقافية في  التنمية  األفالم ودفع عجلة 
المهتمين  الــســعــوديــيــن  للفنانين  فـــرص  وتــأمــيــن 

بصناعة األفالم واالحتفاء بأفضل أفالمهم.
ــان أفــــالم  ــرجـ ــهـ ــمـ ــة لـ ــنـ ــامـ ــثـ وجــــــــاءت الـــــــــدورة الـ
مع  بشراكة  السينما  السعودية بتنظيم من جمعية 
“إثـــراء”،  العالمي  الثقافي  عبدالعزيز  الملك  مركز 
الثقافة،  لـــوزارة  التابعة  األفــالم  هيئة  من  وبدعم 
حصولها  بعد  السينما  جمعية  تنظمها  دورة  كــأول 
تنظيم  ــتــزامــات  وال ــيــات  وآل الــحــقــوق  جميع  على 
الدمام  في  والفنون  الثقافة  المهرجان من جمعية 
المقبلة.  دوراتـــه  وحتى  الـــدورة  هــذه  من  انطالقًا 
وتهدف جمعية السينما إلى االستمرار في تطوير 
المهرجان الذي يعتبر المنصة السينمائية السعودية 

األكثر تأثيرًا في تاريخ 
تــــطــــويــــر وتـــمـــكـــيـــن 
صـــــنـــــاعـــــة األفـــــــــالم 
بالمملكة  الــمــعــاصــرة 

العربية السعودية.
وإلـــى جــانــب عــروض 
أفالم النخلة الذهبية، 
ــالم الــمــوازيــة،  ــ ــ واألف
وأفـــــــــــالم الـــســـيـــنـــمـــا 

المهرجان  قــدم  الشعرية، 
البرامج  من  مميزة  حزمة 
التي  واإلثرائية،  الثقافية 
والـــورش  ــنــدوات  ال تشمل 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الــمــتــقــدمــة، 
باإلضافة إلى توفير منصة 

األفـــالم،  ــاع  وصــّن والمنتجين،  اإلنــتــاج،  لــشــركــات 
لتمكين مشاريعهم من خالل سوق اإلنتاج. كما قام 
مهرجان أفالم السعودية بإصدار وترجمة 14 كتابًا 

ضمن السلسلة المعرفية التي يصدرها كل عام.
الــســعــوديــة” ومــنــذ انطالق  حقق “مــهــرجــان أفـــالم 
دورته األولى في عام 2008 وحتى دورته الثامنة 
تأثيرًا غير مسبوق في تطوير وتمكين  العام  هذا 

صناعة األفالم المعاصرة بالسعودية. 

إثراء 

تعرض سينما إثراء العديد من الفعاليات التي تلبي 
المواهب  دعم  عبر  المتنوعة،  الجمهور  اهتمامات 
العربية  بالمملكة  السينما  صناعة  فــي  المحلية 
واألعمال  األفــالم  صانعي  يدعم  حيث  السعودية، 

الفنية الهادفة.
في  رئيسا  هدًفا  السعودية  األفــالم  صناعة  وتعد 
إثراء، إذ يقوم المركز 
بتسليط الضوء على 
الـــمـــواهـــب الــمــحــلــيــة 
وتــــكــــريــــم صـــانـــعـــي 
والمنتجين  األفــــالم 
الطموحين، كما يقوم 
بعرض أفالم وثائقية 
وثقافية  وتعليمية 
مـــن مــخــتــلــف أرجـــاء 

العالم.
ودعم  تشجيع  إلى  لألفالم  إثــراء  مجتمع  ويسعى 
جلسات  عقد  خــالل  من  المحلية،  األفــالم  صناعة 
حوارية ونقدية مع صّناع األفالم المحليين لعرض 
ومناقشة األفالم المحلية والدولية، كما يستضيف 
بصناعة  المتعلقة  الـــنـــدوات  مــن  الــعــديــد  التجمع 
والــكــتــابــة  واإلنـــتـــاج  التمثيل  مــجــال  فــي  األفــــالم 

واإلخراج وغيرها.
مبادرة  السعودي وهي  أيام الفيلم  المركز  ويقدم 
فريدة تسعى لدعم وتعليم وتمويل صّناع األفالم 
في  لالستثمار  المبادرة  هذه  وتهدف  السعوديين، 
إلحياء  ومساعدتهم؛  المحليين  األفـــالم  صانعي 
أفكارهم وعرضها على الشاشات المحلية والدولية.
ــالق أيــام الــفــيــلــم الــســعــودي ألول مـــرة في  تــم إطـ
2016، حيث أنتج في ذلك العام 11 فيلًما قصيًرا، 
و6  طويلين  فيلمين  المبادرة  أنتجت   2019 وفي 
أفــالم قصيرة، وقد عرضت هذه األفــالم في عدد 
من المدن الكبرى في الواليات المتحدة األمريكية، 
األفــالم  ومهرجانات  فعاليات  مــن  العديد  وضمن 
من  العديد  وحــصــدت  العالم،  أرجـــاء  مختلف  مــن 

الجوائز.
وقد كان إلثــراء أثر كبير في زيــادة أعــداد األفالم 
الجديدة والتي القت استحسانا محليا  السعودية 
صانعي  أفق  لتوسيع  إثــراء  مركز  ويتطلع  ودوليا، 
تــقــديــم أعمالهم  الــســعــوديــيــن مــن خـــالل  األفــــالم 

ودفعها نحو العالمية.
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الحارثي: المسرح السعودي يسير على برامج وخطط ضمن رؤية 2030
يرى الكاتب والمخرج المسرحي السعودي 
فهد ردة الحارثي، أن المســـرح الســـعودي 
يســـير على برامج وخطط لمستقبل قادم 
ضمن رؤية عشـــرين ثالثيـــن، وكان الفنان 
الســـعودي يناضل طـــوال الوقت من أجل 
وجـــوده وتواجـــده ووضـــع قيم المســـرح 
ونشـــره دون إمكانيـــات ومـــع ذلـــك وصل 

للعربية.
بمناســـبة اليوم الوطني السعودي “ البالد” 
التقـــت بالفنان الحارثي وحديث عن واقع 

المسرح السعودي:
  المسرح تظاهرة إنسانية بدأ يتخذ لنفسه 
مجاال ملحوظا فـــي مجتمعاتنا.. كيف هو 

المسرح السعودي اليوم؟
قـــادم  لمســـتقبل  وخطـــط  برامـــج   يضـــع 
ضمن رؤية عشـــرين ثالثين لديها مشروع 
متكامل لكل نواحي الحياة ومنها الثقافة، 
واألنديـــة  والجمعيـــات  الفـــرق  تنظيـــم 
المســـرحية، معاهد وأكاديميـــات، ابتعاث، 
دورات وورش مستمرة، هيئة متخصصة 
جمعيـــة  األدائيـــة،  والفنـــون  بالمســـرح 
للمسرحين، نحن في انتظار قادم أجمل. 

  حدثنـــا عـــن حركـــة النقـــد المســـرحي في 
السعودية.. هل تسير على أسس واضحة 

وضوابط موضوعية؟
فاعلـــة  غيـــر  حركـــة  اآلن  حتـــى   التـــزال 
فيمـــا  المســـرحية،  الحالـــة  تواكـــب  وال 
عـــدا البحـــوث العلميـــة والدراســـات،ولكن 
المســـتقبل ســـيكون لهـــا بوجـــود المعاهـــد 
واألكاديميـــات التـــي تؤهل الناقـــد القارئ 

فاعلـــة  تدعمـــه حركـــة  الـــذي  المســـتبصر 
تنشط من مكوناته وتأهيله وأدواته.

  ما رأيك في الخريطة المسرحية في  «
دول مجلس التعاون؟ 

 تعانـــي مـــن مشـــاكل كثيـــرة، أولهـــا عـــدم 
وجـــود المعاهـــد واألكاديميـــات فيمـــا عدا 
الكويـــت والشـــارقة،كما أن قاعات العرض 
محدود ة والحصول عليها صعب، والدعم 
قليـــل وشـــحيح، ورغـــم كل ذلـــك توجـــد 
الفـــردي  طاقـــات مبهـــرة علـــى المســـتوى 
قـــادرة على تقديم نفســـها محليـــًا وعربيًا، 
تنشـــط الشـــارقة باإلمارات بوجود الشيخ 
سلطان القاســـمي وهيئة الشارقة والهيئة 
العربيـــة للمسرح،وتنشـــط الكويت بكوادر 
المعهد المســـرحي المتميزة وتظل الحركة 
والحراك قائم علـــى الجهود الفردية حتى 

اآلن في باقي الدول. 
  ماذا عن المسرح المدرسي في  «

السعودية؟ 

 المســـرح المدرســـي يحمـــل أهميـــة كبرى، 

وقـــد كان وجوده متذبذب الحضور واآلن 
هنالـــك خطـــة كبيـــرة يتـــم العمـــل عليهـــا 
لصالح المســـرح المدرســـي ومنهـــا إدخاله 
فـــي المنهـــج الدراســـي، وإعـــداد كـــوادره، 
والعنايـــة بالتدريـــب المناســـب لهم، وعمل 
وغيـــر  المنهجيـــة  والخطـــط  المســـابقات 
المنهجيـــة لصالـــح هـــذا المســـرح وأيضـــا 
المســـتقبل مبشـــر بخير كبير في ظل هذا 

االهتمام الكبير به 

  كيف يمكن في رأيكم التوفيق فنيا  «
وموضوعيا بين المحلية والعالمية 

الشاملة في مسرحنا المعاصر؟

 المســـرح فن وافـــد علينا لـــم نخترعه ولم 
نهتم به إال قليالً، عمر المســـرح في العديد 
مـــن البلـــدان العربيـــة ال يتخطـــى القرنين 
بينما هو فن إنســـاني قديـــم قدم التاريخ، 
وبالتالي نعمل في إطاره العالمي المنقول 
عالميـــًا  وأبحاثـــه  مدارســـه  ونطـــارد  لنـــا 
ونســـتفيد منهـــا، مـــا يحـــدث هـــو تجـــارب 
محـــاكاة له والمســـرح فن إنســـاني المكان 
والزمـــان لـــه واالجتهـــاد والعلـــم والمعرفة 
والتجارب والخبرات ســـتصل بك لتكوينه 

ونسيجه العالمي. 
  ما مسؤولية الفنان المسرحي  «

السعودي؟

 مســـؤولية كبيرة بدأت منذ زمن، ألنه كان 
طـــوال الوقـــت يناضـــل من أجـــل وجوده 
وتواجـــده ووضـــع قيـــم المســـرح ونشـــره 
دون إمكانيـــات ووصـــل للعربيـــة ورســـخ 

ظـــل  فـــي  اآلن  وهـــو  اإلبداعيـــة  حالتـــه 
تطوير وتحديـــث منظومة العمل وخطط 
واســـتراتيجيات واضحة تساهم معه في 

تحقيق أهدافه وأماله 
   المسرح التجاري.. هل له رئة يتنفس بها في 
الســـعودية على اعتبـــار ان هـــذه النوعية من 

المسارح لها جمهور خاص وعريض؟

 نعـــم.. وتتولـــي حالته هيئـــة الترفية التي 
تدعـــم هذا النوع من العروض على اعتبار 

حالة هذا المسرح كفعل ترفيهي 
  كلمة أخيرة بمناسبة اليوم الوطني  «

للشقيقة الكبرى المملكة العربية 
السعودية؟

كزهـــر  الوطـــن  يـــوم  فـــي  الشـــعر   يزهـــو 
فللوطـــن  العطـــاء.  كثيـــر  كنبـــع  المواســـم 
قامات وهامات تليق بأن تتغنى به ويبدع 
المبدعون ويخلص المخلصون وفي وطن 
يســـابق العلياء ويزهـــو ويزدهـــر. فلتبقي 
الســـعودية فـــي القمـــة محاطـــة بالســـحب 
مشـــبعة بخيـــر وفيـــر وفخـــورة بمجدهـــا، 
تتمتع بالقوة والدعم من أبناء هذا الوطن 
تحت قيادة سلمان الحزم والعزم والخير، 
وولـــي عهده محمد الخيـــر والعمل والجد. 
وطن للمجد له بيـــارق وعالمات كالنجوم 
الباسقات.. عشت ياوطني في رقي وخير 

عاما بعد عام.

فهد ردة الحارثي

العمل جار على إدخال المسرح في المنهج الدراسي وإعداد كوادره

أسامة الماجد

طارق البحار

شارك الفنان عبدهللا 
الرويشد، مقطع 

فيديو جديد عبر 
السوشال ميديا، 

وظهر وهو يرتدي 
الزي الخليجي، 

ويتوشح 
العلَمين 

السعودي 
والكويتي، 
وعلق على 

الفيديو 
قائاًل: “اليوم 

الوطني 
السعودي ألننا 

نحبها“.



opinions@albiladpress.com13
الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 27 صفر 1444 - العدد 5092

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

للتواصل: 17111483

كل عام وذكرى توحيدك بألف خير
يقول الدكتور عبدهللا العيسى: “اليوم الوطني ذكرى عزيزة على كل مواطن، 
وتجـــيء هذه المرة لتؤكد تالحم كل الشـــعب الســـعودي وتعاضده مع القيادة 
الحكيمة، وذلك بعد النصر الذي حققته المملكة على الظلم، إذ إن هذه الذكرى 
تذكرنـــا بالنصـــر األول الـــذي حققـــه المغفـــور لـــه الملـــك عبدالعزيز الـــذي وحد 
الجزيرة العربية، وهنا أقول لإلنســـان الســـعودي.. هنيئا لك هذا اليوم ومزيدا 
مـــن اإلنتـــاج والعمل وكل ذكـــرى تعطينا دافعـــا نحو األمام وتجـــدد انطالقتنا 

بإذن اهللا”.
إن الموقـــع الفريـــد والمكانـــة البارزة عبـــر العالم إضافة إلى القـــوة االقتصادية 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  للشـــقيقة  والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة  والعســـكرية 
الســـعودية، لم تأت من فراغ، إنما بفضل رؤية حكيمة وعزيمة رجال وعقيدة 
عمـــل وإخـــالص ووفـــاء وشـــعب متماســـك يخـــاف علـــى مقدســـاته ونظامـــه 
ومكتســـباته، ناهيـــك عـــن أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية تبـــذل كل طاقاتهـــا 
وقدراتها دفاعا عن العروبة واإلسالم والتصدي لكل المؤامرات الخبيثة وفي 

مختلف الظروف وال تعرف التراجع أبدا. إنها مركز المعالجة ألية قضية، ونور 
العدالة والتصميم، ورائدة التقدم واالنتصار في المعارك وروح الجدية التامة 

والشعور الكامل بالمسؤولية.
المملكـــة العربية الســـعودية هي بيت العرب ومنبـــع األبطال والفاتحين ومركز 
الحرميـــن الشـــريفين وأرض الهـــدى والحـــق والدين، هي عيـــن العروبة وقلعة 
األمجاد وفخر العرب ووطن الكرامة ووميض البرق الذي يتدفق على األرض.

لقـــد أصبحت للســـعودية اليد العليا في األمن والســـالم العالمي والقضاء على 
مختلـــف أشـــكال اإلرهـــاب والتطـــرف، وكل يـــوم تفتـــح للعالم بأســـره فصوال 
لدراســـة النجـــاح وتطبيق الخطـــط واالتجاهات فـــي كل المجـــاالت، والمتتبع 
للتاريخ سيجد أن السعودية دولة راسخة البنيان تنعم باألمن واألمان والخير 
واالزدهـــار منذ عهد المؤســـس الملك عبدالعزيز طيـــب هللا ثراه وأبنائه الملوك 
واألمـــراء، حتـــى أصبحت هـــذه األرض الطاهرة محط أنظـــار العالم. فكل عام 

وذكرى توحيدك بألف خير.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال شـــك فـــي أنني والكثير مـــن أهل البحريـــن والخليجيين والعـــرب معجبون 
جـــًدا بقصيـــدة ســـمو األميـــر الشـــاعر بدر بـــن عبدالمحســـن بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود “فوق هام السحب” التي نتغنى ويتغنى بها كل محب للمملكة العربية 
الســـعودية “بيت العرب الكبير”، الســـيما هذه الكلمات: من على الرمضا مشـــى 
حافي القدم يســـتاهلك.. ومن ســـقى غرســـك عرق دمع ودم يستاهلك.. ومن 
رعـــى صحرا الضما ابل وغنم يســـتاهلك.. حنا هلك يـــا دارنا برد وهجير.. حنا 

هلك يا دارنا وخيرك كثير.
أما بعد، فإنه لشـــرف كبير أن نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بتفرد وتميز صحيفة 
“البـــالد” كأول صحيفـــة عربيـــة وخليجيـــة وعالميـــة تخصص منتدًى ســـنوًيا 
يتزامـــن مـــع اليوم الوطني المجيـــد للمملكة العربية الســـعودية الذي يصادف 
يوم الثالث والعشـــرين من شـــهر ســـبتمبر، ولله الحمد والمنـــة، كانت أصداؤه 
وال تـــزال حاضـــرة في ميدان اإلعالم والثقافة والتوثيق لما له من أهمية عبر 
مشـــاركة نخبـــة من الشـــخصيات بأطروحاتهـــم ومحاورهـــم ومواقفهم تجاه 
“الســـعودية” التي ترفع رؤوســـنا كعرب ومســـلمين لمكانتها وثقلها وحضورها 

العالمي.
إن التحـــوالت الكبـــرى التـــي تشـــهدها المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي عهد 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ورؤية 

2030 التي وضع أسســـها صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الدفاع، 
والرؤيـــة هـــذه لهـــا أبعادها الحضارية كونهـــا تقوم على منظومـــة من البرامج 
والمبادرات المترابطة، هي خطة طريق لتحقيق الرؤية التنموية، بما تشـــمله 
من برنامج التحول الوطني، وتحقيق التوازن المالي، وصندوق االستثمارات 
العامـــة، وتطويـــر القطـــاع المالـــي، وخدمة ضيـــوف الرحمن، وجـــودة الحياة، 
والتخصيـــص، وتطويـــر الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية وتنمية 
القدرات البشرية، عالوة على برنامج تحول القطاع الصحي وريادة الشركات 

الوطنية والشراكات االستراتيجية وتعزيز الشخصية السعودية.
وبـــودي أن أنتقـــل مع القارئ الكريم إلى مقـــال كتبته في صحيفة “البالد” في 
شـــهر مارس من العام 2021 تحت عنوان: “الســـعودية... الثقل االستراتيجي 
للخليج والعالم العربي واإلســـالمي”، نوهت فيه إلى مكانة “الشـــقيقة الكبرى” 
لـــدى حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملـــك البالد 
المعظم، وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء حفظمهـــا هللا، وأهل البحرين الكـــرام اعتزاًزا وعرفاًنا 
بالعالقات التاريخية النوعية بين القيادتين والشعبين، والتوافق في وجهات 

النظر تجاه القضايا الكبرى.”المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

“فوق هام السحب”.. السعودية ترفع رؤوسنا

اليوم الوطني السعودي.. عزة ومجد وفخر واعتزاز
لن نقول احتفاالت المملكة العربية الســـعودية تبدأ اليوم ابتهاجًا باليوم 
الوطنـــي الـ ٩٢، فاحتفاالتها أصبحت مســـتمرة بفضـــل الجهود المبذولة 
والعطاءات الســـخية لجعل المملكة مضيئـــة طوال العام، والفضل يعود 
لحكومتها الرشـــيدة وجميع القائمين عليها وعلى رأســـهم الهيئة العامة 
للترفيـــه التي أقامت ومازالت أضخم الفعاليات في أنحاء المملكة على 

مدار العام.
الســـعودية تحتفل ونحن معها بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، نشاركهم 
أفراحهـــم بـــكل حـــب، فمملكـــة البحرين قيادة وشـــعبًا تحمـــل كل الحب 
والفخـــر والتقديـــر لقيادتهـــا وشـــعبها، والروابـــط بينهما كثيـــرة وكبيرة، 
روابـــط وثيقة تؤكـــد وحدتنا وُلحمتنا وتقارب شـــعوبنا، المملكة العربية 

السعودية فعالً هي هويتنا وكياننا وأهم مكتسباتنا.
هـــذا اليـــوم ليس يومـــًا وطنيـــًا للمملكة العربية الســـعودية فحســـب، بل 
يومـــًا وطنيًا لكل فرد محب لها، فال يغيب عنا دورها المهم في المنطقة 
بقيـــادة خـــادم الحرمين الشـــريفين ومـــا قدمت من خير وعطاء ســـخي 

لنصرة قضايا العرب والمسلمين وقضايا الحق والعدل.
بفضل سياستها وحكمتها استطاعت أن ترسخ أسس األمن واالستقرار 
والوقـــوف صفًا واحدًا بـــكل قوة وحزم أمام الصعـــاب والتحديات على 
الصعيـــد السياســـي واألمني واالقتصادي، جهود يشـــهد بهـــا الجميع لما 

قدمت ومازالت تقدم لحفظ األمن والسالم.
الســـعودية ماضية بقوة وحكمة واتزان رغم التحديات التي تهدد أمنها 
ووحدتها، حيث استطاعت مواجهتها وتذليلها، وبإذن هللا ستكون رؤية 
2030 خارطـــة طريق نحو تحقيق األهداف المرجوة في كل المجاالت، 

والتي ستنقل المملكة نقلة تاريخية يهابها ويحسب حسابها العالم.
خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وإلى صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 
سلمان آل سعود ولي العهد، وإلى الشعب السعودي الشقيق بذكرى هذا 
اليوم، داعين هللا أن يحفظ بالد الحرمين من كل شـــر وسوء وأن يديم 

عليهم األمن واألمان واالستقرار.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

البحرين والسعودية.. عالقات متجذرة ومصير مشترك
ليـــس مســـتغربا ما تعيشـــه مملكة البحريـــن من أجواء ومظاهـــر احتفالية 
بمناســـبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، فالعالقة التي 
تربـــط المملكتيـــن وطيدة جدًا حتـــى باتت االحتفاالت واألفـــراح واحدة، 
فدائمـــًا مـــا شـــعر المواطن في البحرين بقـــوة ومتانة العالقـــة التي تربطه 
بالســـعودية، ذلـــك مـــا أوعز لنـــا الخـــروج والتعبير عـــن فرحتنا ومشـــاركة 

أشقائنا بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
فاالرتباط والعالقة القوية بين المملكتين والشعبين قديمة جدًا ومتجذرة 
وهـــي التـــي تعـــود لســـنين طـــوال صقلتهـــا وعززتهـــا العديد مـــن المواقف 
واألزمـــات التـــي ارتقـــت بتلـــك العالقـــات حتـــى بلغـــت اليوم حـــدًا يقارب 
االنصهـــار المجتمعي الـــذي نرى معالمه حين تحتفي البحرين بالســـعودية 
وكأنه عيدها واحتفال بمملكة لها في قلوبنا الكثير والكثير. تكثر وتتعدد 
األسباب التي من أجلها نخرج اليوم لنعبر عن حبنا الكبير للمملكة العربية 
الســـعودية، تلك األســـباب التي تبتعـــد عن دبلوماســـية المجامالت ولباقة 
االحتفـــاء بالمناســـبات، فمـــا فـــي قلـــب المواطـــن البحرينـــي تجـــاه أرض 
الحرميـــن من حب كبير لهو نابع من صدق مشـــاعر ووعي بوحدة المصير 
المشـــترك الذي يربط المملكتين، وهو ما شـــهدناه خالل الســـنين الماضية 
لينعكـــس اليـــوم في وعـــي وإدراك المواطـــن البحريني بأطـــر تلك العالقة 
المتميـــزة التي جعلتها تســـمو فـــوق أية خطوط معتـــادة لتبلغ في وجدان 
المواطن البحريني ما يتجاوز الحدود الجغرافية والتعريفات السياسية.

كبحرينيـــي الهوية وســـعوديي الهـــوى وخليجيي االنتماء، يحـــق لنا اليوم 
أن نحتفـــي بمـــا بلغته وشـــهدته المملكة الشـــقيقة اليوم من تطـــور ونماء، 
يســـتحق منا ومن العالم بأســـره اإلشـــادة والتقدير، فتلك الجهود الكبيرة 
والجبارة التي قامت بها المملكة العربية الســـعودية بقيادتها المتمثلة في 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان بات يشار 
لهـــا من جميع أصقاع األرض بالبنان نظيـــر التطور المذهل والنقلة الكبيرة 

التي شهدتها المملكة خالل األعوام الماضية.
هنيئًا للمملكة بل هنيئًا لنا وللعالم العربي واإلسالمي هذه المملكة العظمى 
التي نفخر بأنها قائدة العالم العربي واإلســـالمي، وما مشـــاركتنا اليوم في 
هـــذه االحتفاالت إال دليل صدق مشـــاعرنا وأحاسيســـنا بالعزة والشـــموخ. 

حفظ هللا المملكة العربية السعودية وحفظ قادتها وشعبها.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

نعيـــش هذا اليوم )الجمعة 23 ســـبتمبر( ذكرى تأســـيس بالدنـــا الحبيبة على 
يد مؤسســـها المغفـــور له الملـــك عبدالعزيز رحمه هللا، حيـــث نحتفل جميعًا 
باليـــوم الوطنـــي الــــ 92 الذي هـــو فرحة المجتمـــع بكل فئاته، حيـــث يعطينا 
اليوم الوطني، الشـــعور باالنتماء للوطن، ويســـمح لنا بتجديد والئنا لدولتنا، 
ويحـــرص الجميع علـــى توصيل معنـــاه ألبنائنا واألجيـــال الجديدة، وغرس 
قيمته لديهم، لهو اختيار أكثر إلزاما علينا، أن نعرفهم تاريخنا وكيف وصلنا 
لهذا اليوم، كيف اســـتطاع المغفور له المؤســـس الملك عبدالعزيز رحمه هللا، 
توحيد البالد وتأليف القلوب واالتفاق واالتحاد في الرأي والمصير. حقيقة 
يجـــب أن نعلمها: إن حـــبُّ الوطن يولد مع المواطن منذ الوالدة؛ لذلك ُيعتبر 
ًا ينشأ عليه الفرد؛ حيث يشعر بأنَّ هناك عالقة تربط  حبُّ الوطن أمرًا فطريَّ

بينه وبين هذه األرض التي ينمو ويدفأ في حضنها.
وحبُّ الوطن ليس حكرًا على أحد؛ حيث إنَّ كلَّ فرد يعشـــق ويحبُّ وطنه، 
نا على حـــبِّ الوطن والوفاء له، ولعـــلَّ أكبر مثال  وإنَّ ديننـــا اإلســـالميَّ يحثُّ
نورده في هذا الموضوع حين ُأجبر رسولنا الحبيب - صلَّى هللا عليه وسلَّم 
- علـــى فـــراق وطنه الغالي مكَّة، فعندما خـــرج منها قال: “ما أطيبِك من بلد، 

، ولوال أنَّ قومك أخرجوني منِك ما ســـكنُت غيرِك”؛ وكذلك عند  ِك إليَّ وأحبَّ
ســـماع رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم وصف مكـــة من “أصيـــل” فجرى 
دمعـــه حنينـــا إليها، وقال: “يا أصيل دع القلوب تقـــر”، أرأيت كيف عبر النبي 
الكريم صلى هللا عليه وســـلم عن حبه وهيامه وحنينه إلى وطنه بقوله: “يا 
أصيـــل دع القلـــوب تقر”، فإن ذكر بلده الحبيب - الذي ولد فيه، ونشـــأ تحت 
ســـمائه وفوق أرضه وبلغ أشده وأكرم بالنبوة في رحابه أثار شجنه وأجرى 
دمعـــه. نعم هـــذا هو الوطـــن. وحبه والتغني بـــه والدفاع عنـــه وذكر مجده، 
لـــذا علينا أن نعرف ونفـــرق بين معنى الوطن والوطنية، فالوطن هو األرض 
التي نســـكن عليها ونشعر باالرتباط بها وأنه الحب والعطاء والتضحية، أما 
الوطنية فهي ســـلوك يمارس على أرض الواقع وليس شعارات أو احتفاالت 

نرددها لساعات قليلة ثم تنتهي. 
هناك الكثير والكثير من منجزات هذا الوطن ويكفينا فخرًا خدمة الحرمين 
الشريفين وملكنا من لقب بخادم الحرمين حفظك هللا يا سلمان السالم ابن 
عبدالعزيز الذي ندعو له في كل وقت على ما تحقق على يديه لهذا البلد من 

أمن وأمان ورقي ورفعة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

بك يا وطني أفخر



علي مجيد

اليوم انطالق دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة
لرئيـــس  األول  النائـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئـــة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، أكمـــل االتحـــاد البحريني لكرة الســـلة 
اســـتعداداته لتدشـــين دوري األشبال السالوي 
ضمـــن مبـــادرة دوري خالـــد بـــن حمـــد لجيـــل 
الذهـــب، وســـينطلق اليـــوم الجمعـــة بإقامـــة 3 
مباريـــات علـــى صالـــة زين بـــأم الحصـــم، فعند 
الساعة 4 ســـيلتقي األهلي مع المحرق، وتليها 
فـــي 5:30 مباراة المنامـــة والنويدرات، ثم في 

السابعة مساًء سيلعب سترة مع االتحاد.
بـــدوره أشـــار الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة 
للرياضـــة عبدالرحمن عســـكر إلى حرص ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة على تطوير 
جميـــع  علـــى  البحرينيـــة  الرياضـــة  مســـتوى 
األصعـــدة، موضًحـــا أن مبـــادرة دوري خالد بن 
حمد لجيل الذهب تأتي من أجل صناعة جيل 
على أسس صحيحة قادر على مواصلة مسيرة 
المنافســـة وحصـــد األلقاب وتعزيز مكتســـبات 
العصر الذهبي خالل السنوات القليلة الُمقبلة.

العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
الســـلة  كـــرة  مســـابقة  تدشـــين  أن  للرياضـــة 
ضمـــن دوري خالـــد بن حمد لجيـــل الذهب بعد 
منافســـات الكرة الطائرة وكرة اليد، سيســـاهم 
فـــي زيـــادة مســـتوى االهتمـــام بهـــذه المبادرة 
ســـواًء من قبل الوسط الرياضي أو من وسائل 
اإلعالم، مؤكًدا أنه مع انطالق بقية المسابقات 
خالل األسابيع المقبلة ستكتمل الصورة العامة 

لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب.
وتعد مسابقة كرة الســـلة هي المسابقة الثالثة 
التـــي تنطلـــق منافســـتها ضمـــن مبـــادرة دوري 
خالـــد بـــن حمد لجيـــل الذهـــب بعد منافســـات 
الكرة الطائرة وكرة اليد، إذ تأتي هذه المبادرة 
مـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ضمن خطة واعدة لبنـــاء جيل منافس وقوي، 

مؤهـــل علـــى جميـــع المســـتويات مـــن خـــالل 
التركيـــز على الدوري المنتظـــم ألصغر فئة في 
ســـبع رياضات هـــي كرة اليـــد والطائرة والقدم 
والســـلة، باإلضافـــة أللعاب القـــوى والدراجات 

وكرة الطاولة.

العلوي: متأهبون لتنظيم متميز

مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة الســـلة وليـــد العلـــوي بتوجيهـــات ســـمو 

الشـــيخ خالد بن حمد، بإطالق ســـموه لمبادرة 
دوري خالد بن حمـــد لجيل الذهب المخصصة 
للفئات العمرية في ســـبع من األلعاب الرياضية 
بالمملكـــة، مشـــيًرا الى أن هـــذه المبادرة تحمل 
أهداًفـــا مســـتقبلية ونظرة ثاقبـــة وموضوعية 
مـــن قبل ســـموه فـــي تكويـــن جيل قـــادر على 
تعزيـــز القاعـــدة المميـــزة للرياضـــة البحرينيـــة 
والمحافظـــة علـــى مـــا حققتـــه البحريـــن مـــن 
إنجـــازات الفتة فـــي الصعيـــد الرياضي وعلى 

مستوى جميع الفئات.
وأكد العلوي أن االتحاد البحريني لكرة الســـلة 
يعتـــز بتنظيم هـــذا الـــدوري الذي يحمل اســـم 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد، مشـــيًرا إلى أن 
االتحـــاد وضـــع جميـــع إمكاناته وكـــوادره على 
أهبة االستعداد لتنظيم هذا الدوري وإخراجه 
بأفضل صورة ممكنة، موضًحا أنه تم تشـــكيل 
لجان عاملة عدة لتنظيم الدوري، وتم االنتهاء 
من جميع االستعداد لالنطالق اليوم )الجمعة(.
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مباريات اليوم الجمعة نتائج مباريات الخميس

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

توبلي

النجمة

21

37

24

٢٨

باربار

سماهيج

كأس السوبر البحريني لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المنامة8570األهلي

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

مباراة ودية دولية بكرة القدم

الشباب

منتخب البحرين

7 مساًء

6.30 مساًء

االتفاق

منتخب الرأس األخضر

ُتوج فريق األهلي بطاًل للسوبر على كأس 
المرحـــوم الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة لكرة الســـلة للموســـم الرياضي 

 .2022 / 2023
وجـــاء ذلـــك بعدما أطـــاح األهلـــي بغريمه 
التقليـــدي المنامـــة بنتيجـــة )70/85( فـــي 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء الخميس 
على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم وســـط 
حضور جماهيري غفير من أنصار وعشاق 

الطرفين.
وجـــاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: 
 25/30 األهلـــي،   15/19 األهلـــي،   19/23(
األهلـــي، 11/13 األهلـــي(، وبذلـــك حافـــظ 
األهلـــي علـــى لقبـــه للموســـم الثالـــث على 
تـــُوج العبـــي  المبـــاراة،  التوالـــي. وعقـــب 
األهلـــي بـــكأس البطولـــة ودروع تذكاريـــة 
تحمل صـــورة المرحوم الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة، ونال المنامة على 

دروع تذكارية تحمل صورة المرحوم. 
محترفـــه  األهلـــي  صفـــوف  فـــي  وبـــرز 
جيفرسون بتســـجيله )35 نقطة(، هشام 
ســـرحان )18 نقطـــة( منهـــا 3 ثالثيـــات، 
وفـــي المنامة أحمـــد ســـلمان )20 نقطة( 
منهـــا 4 ثالثيات، المحترف جوردان )15 

نقطة(.
ويدين األهلي بهـــذا الفوز لمدربه عقيل 
ميـــالد، الذي أحكم بقبضـــة العبيه على 
مكامـــن القـــوة فـــي المنامـــة، والحد من 
خطـــورة العبيـــه وخصوًصـــا محترفـــه 
جـــوردان الذي انتدبـــه المنامة خصيًصا 

للمحتـــرف  باإلضافـــة  الموقعـــة،  لهـــذه 
جيفرسون الذي توهج بمستواه بخالف 
مـــا خـــرج عليه فـــي مباراتـــّي الـــدوري، 
وساهم بنقاطه في ترجيح كفة فريقه.

الشوط األول

اتســـم الربـــع األول باإلثارة والســـرعة بين 
العبـــي الفريقيـــن، وكان التركيـــز حاضـــًرا 
بقـــوة فـــي الجانـــب الهجومي الذي شـــهد 

نقـــاط عـــدة مـــن كالهمـــا عبـــر الثالثيـــات 
وتحت الحلق، وتميز في األهلي المحترف 
جفيرسون وهشام سرحان وميثم جميل، 
وفـــي المنامـــة جـــوردان وأحمـــد الـــدرازي 

ومحمد أمير.
وفـــي الربـــع الثانـــي، كثـــرت األخطـــاء في 
المنامـــة،  وخصوًصـــا  الفريقيـــن  صفـــوف 
ليتأثر األداء الفني ويقل معدل التسجيل 
عن سابقه، مع أفضلية لألهلي على صعيد 
الدفـــاع والتقـــدم بالنتيجـــة، وســـط تميـــز 
محتـــرف األهلـــي بإحـــراز النقـــاط بشـــكل 

متتاٍل، وفي المنامة توزع ذلك عبر محمد 
أميـــر وعلـــي حســـن وجـــوردان ونـــوروز، 

لينتهي الشوط )34/42( لألهلي.

الشوط الثاني

ضرب األهلي بقوة كبيرة في الربع الثالث 
بالدفـــاع الجاد والهجـــوم الفعال بثالثيات 
هشام ســـرحان وميثم أمير ومحمد كويد 
ونقـــاط جيفرســـون تحـــت الحلـــق، فيمـــا 
المنامـــة بـــأداء باهـــت عانـــى كثيـــًرا علـــى 
الجانبين والدفاعي والهجومي مع أخطاء 

عـــبء  ســـلمان  أحمـــد  ليحمـــل  مســـتمرة 
التســـجيل ويحـــرز 14 نقطة مـــن أصل 25 

نقطة لفريقه.
وجاء الربـــع األخير، مشـــابًها للربع الثاني، 
الذي شـــهد األخطاء في صفوف الطرفين 
فـــي  التركيـــز  وغيـــاب  واالســـتعجال 
التسجيل، مع أفضلية لألهلي بسبب فارق 
النقـــاط، والـــذي تمكـــن المنامـــة من خالل 
الدقائق األخيـــرة من تقليصها نوًعا ما، إال 
أن األهلي ســـيّر ما تبقى مـــن عمر المباراة 

بخبرته وأنهى األمور لصالحه.

بتميز محترفه جيفرسون وسرحان أطاح بالمنامة

األهـــلي بطـــاًل لكــأس الســوبــر الســـــالوي

حـــدد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
28 ســـبتمبر  الموافـــق  يـــوم األربعـــاء 
المقبـــل موعـــًدا إلجـــراء قرعـــة كأس 
جاللة الملك المعظم للموسم الرياضي 
2022/2023 وذلك في قاعة السفراء 

بفندق دبلومات راديسون بلو.
وســـوف تجـــرى مراســـم القرعـــة فـــي 
الســـاعة الســـابعة مســـاء تحت رعاية 
رئيـــس اتحـــاد الكـــرة الشـــيخ علي بن 

خليفة آل خليفة.

األربعاء قرعة 
كأس جاللة الملك 

المعظم

عسكر: مع تدشين مزيد 
من المسابقات ستكتمل 

صورة المبادرة



حسن علي

تحــت رعايــة نائــب رئيــس الهيئة العامــة للرياضة رئيــس المجلــس البحريني 
لأللعــاب القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة، تنطلــق اليــوم 
“الجمعــة” عنــد الســاعة 3 عصــرا منافســات بطولــة المالكمــة المحليــة، التــي 
ينظمها االتحاد البحريني للمالكمة تحت إشــراف المجلس البحريني لأللعاب 
القتاليــة، وذلــك علــى صالة االتحــاد البحريني للكــرة الطاولــة بمجمع صاالت 

عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية.

 وتقتصر المشـــاركة فـــي هذه البطولة 
علـــى الالعبيـــن المحلييـــن والمقيمين 
مختلـــف  فـــي  وذلـــك  المملكـــة،  فـــي 
األوزان التي حددهـــا االتحاد لنزاالت 

هذه البطولة.
 وكان االتحـــاد قد أجرى يوم الســـبت 
البحرينـــي  المجلـــس  بمقـــر  الماضـــي 
لأللعـــاب القتاليـــة، الفحـــص الرســـمي 
جميـــع  حضـــور  شـــهد  الـــذي  للـــوزن، 
الالعبين المشاركين في هذه البطولة.

االتحـــاد  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن   
الســـليس  عمـــر  للمالكمـــة  البحرينـــي 
“بداية، نتقدم بجزيل الشـــكر وعظيم 
االمتنـــان إلـــى ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، علـــى تفضـــل 
ســـموه برعايـــة البطولة، والتـــي تأتي 
ضمن خطـــط وبرامج االتحاد الرامية 

لتطوير رياضة المالكمة”. 
 وتابـــع “إن إقامـــة هـــذه البطولة تأتي 
المجلـــس  سياســـات  مـــع  متوافقـــة 

البحرينـــي لأللعـــاب القتالية، لمواصلة 
اللعبـــة  بمســـتوى  لالرتقـــاء  الجهـــود 
وكفاءة منتســـبيها، على الشـــكل الذي 
يحقـــق أهـــداف الرؤيـــة التـــي رســـمها 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، والداعمة لتشـــكيل الفرق 
فـــي األلعـــاب  الوطنيـــة  والمنتخبـــات 

علـــى  المالكمـــة،  خصوصـــا  القتاليـــة 
الشكل الذي يدفعها لتحقيق مزيد من 
اإلنجازات المشـــرفة لســـجل الرياضة 
الحضـــور  يعـــزز  وبمـــا  البحرينيـــة، 
البطـــوالت  مختلـــف  فـــي  البحرينـــي 

القارية والدولية”.
فـــي  كبيـــرة  “طموحاتنـــا  وأضـــاف   
التطويـــر  لمواصلـــة  المالكمـــة  اتحـــاد 
والبنـــاء علـــى الشـــكل الـــذي يســـاهم 
لضمـــان  الجهـــود  اســـتمرارية  فـــي 
وأنتهـــز  المتميـــزة.  النتائـــج  تحقيـــق 
والتقديـــر  بالشـــكر  ألتقـــدم  الفرصـــة، 
ألمين الســـر العام بالمجلس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة راجـــي عبدالرحمن 
كتمتـــو، والمديـــر التنفيـــذي بالمجلس 
جعفـــر علي وجميـــع منتســـبي الجهاز 
التنفيـــذي بالمجلـــس، وجميـــع اللجان 
دعـــم  فـــي  جهودهـــم  علـــى  العاملـــة، 
االتحاد لتنظيم هـــذه البطولة، متمنيا 
في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح 
لجميع المالكمين المشـــاركين في هذا 

الحدث”. 
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انطالق بطولة المالكمة المحلية... اليوم
تحت رعاية سلمان بن محمد

بوستر البطولة عمر سلمان السليس سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة

جوائز مالية ألبطال بطولة الشيخ محمد بن عبدالرحمن
خطــف فريــق أكاديميــة نادي الحد صــدارة المجموعة الثانيــة بعدما تغلب 
على المالكية بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات بطولة المغفور 
له بإذن هللا تعالى الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة الكروية للفئات 
العمريــة، التــي تنظمها أكاديمية مســتقبل نادي المحــرق على مالعب نادي 

أم الحصم الثقافي والرياضي.

وخطـــف فريق أكاديميـــة الحد الفوز 
الثانـــي ليرفـــع رصيـــده إلـــى 6 نقاط 
فـــي المجموعة الثانيـــة متفوقا على 
)دون  والمالكيـــة  نقـــاط(   3( النجمـــة 

نقاط(.
وتناوب على تســـجيل أهداف فريق 
أكاديمية الحد كل من محمد هاشـــم 
)هدفـــان(، أحمد علـــي )هدف( محمد 
ســـجل  فيمـــا  )هـــدف(  ســـعد  ناصـــر 
للمالكية سيد حسين هاني )هدفان(.

أدار اللقاء طاقم الحكام المكون من 

حكم الســـاحة أحمد مهـــدي والحكم 
المســـاعد األول علي دادهللا والحكم 

المساعد الثاني مبارك الكواري.
وضمن منافســـات المجموعة األولى 
مســـتقبل  أكاديميـــة  فريـــق  واصـــل 
المحـــرق عروضـــه المتميـــزة وحقق 
انتصـــارا كبيرا على الرفاع الشـــرقي 
بخمســـة أهداف مقابل هدف، حيث 
جاءت األهداف الخمسة بتوقيع كل 
من حســـن محمد )هدفـــان(، إبراهيم 
عيســـى  إبراهيـــم،  عمـــران  محمـــد، 

خزامي بواقع هدف لكل منهم.
أدار المواجهة طاقم الحكام المكون 
حســـن  عقيـــل  الســـاحة  حكـــم  مـــن 
والحكم المســـاعد األول علي دادهللا 
أحمـــد  الثانـــي  المســـاعد  والحكـــم 

مهدي.
وبتلك النتيجـــة رفع فريق أكاديمية 
مستقبل المحرق رصيده إلى 6 نقاط 

من فوزيـــن متتالين ويأتي الشـــباب 
والرفـــاع  )نقطـــة(  الثانـــي  بالمركـــز 

الشرقي ثالثا )نقطة( وأخيرا النجمة 
من دون نقاط.

 تخصيص جوائز مالية

وجه رئيس أكاديمية مســـتقبل نادي 
المحرق الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة بتخصيص جوائـــز مالية 
ألصحـــاب المراكز الثالثة األولى في 
بطولـــة المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 

خليفة الكروية.
األول  المركـــز  صاحـــب  وســـيحصل 
على 3 آالف دينار وكأس البطولة مع 
الميداليات الذهبية، فيما ســـيحصل 
الثاني على 1500 دينار والميداليات 
علـــى  الثالـــث  وســـيحصل  الفضيـــة 
1000 دينـــار والميداليات البرونزية، 
فيما خصصـــت جوائز ألفضل العب 

في كل مباراة بقيمة 20 دينارا.

فريقا أكاديميتي 
الحد ومستقبل 

المحرق في 
الصدارة

فريق أكاديمية مستقبل المحرق يحتفل باالنتصار
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الدولـــي  والحكـــم  المحاضـــر  واصـــل 
جمـــال  بـــن  محمـــد  الماســـتر  البحرينـــي 
مشـــاركاته الناجحـــة فـــي أقـــوى بطوالت 
 ،2022 للعـــام  اآلســـيوية  التيكوانـــدو 
التـــي ُطبق فيهـــا قانون لعبـــة التيكواندو 
المســـتخدم، والـــذي تم اعتمـــاده من قبل 

االتحاد العالمي للتيكواندو.
 وجـــاءت مشـــاركته مـــن خـــالل اختياره 
مـــن قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي للتيكواندو 
للمشـــاركة فـــي إدارة مواجهـــات أكبـــر 5 
بطوالت آسيوية لفئة الشباب والناشئين، 
والتـــي ُأقيمـــت فـــي مدينة هوشـــي مين 
كحكـــم  النـــزاالت  أدار  حيـــث  فيتنـــام،   -
أساســـي ومحلل الفيديو للفنيات للفصل 
والحـــد من االحتجاجـــات، التي ترفع من 
قبل المدربين أثناء المباريات، ليكون من 
ضمن قائمة أفضل 26 حكم دولي “نخبة” 
يشـــاركون فـــي هـــذه البطـــوالت الهامـــة 

بالقارة اآلسيوية.
ويأتـــي اختيـــار الحكـــم محمد بـــن جمال 
للمشـــاركة فـــي إدارة تلك البطـــوالت، لما 
يمتـــاز بـــه من خبرة واســـعة فـــي المجال 
الفنـــي، وإلمامـــه التـــام بفنيـــات وقانـــون 

اللعبة ومســـتجداته، عن طريق مشاركته 
بالدورات األكاديميـــة والعملية، ورصيده 
فـــي  الواســـعة  المشـــاركات  مـــن  الكبيـــر 
العديـــد من البطوالت الدوليـــة والعالمية، 
لألطقـــم  مكســـبا  حضـــوره  يعـــد  حيـــث 
القاريـــة والدوليـــة، ما يعزز مـــن الحضور 
القوي للكوادر والكفاءات البحرينية على 

المستوى العالمي.

يذكر أن الحكـــم محمد بن جمال يعد من 
أفضل 100 حكم دولي في العالم، وتمت 
دعوته في جميع بطوالت العالم السابقة، 
وكان آخرها بطولة العالم للتيكواندو في 
مدينة مانشستر 2019، ومن ضمن أفضل 
39 حكمـــا دوليـــا إلدارة بطـــوالت الجائزة 
الكبـــرى، والتي كان آخرهـــا البطولة التي 

أقيمت في مدينة روما اإليطالية.

بن جمال ضمن نخبة حكام آسيا 
ومصــنـف دولي للبــاراتيكــوانــدو

جانب من مشاركات بن جمال في إدارة البطوالت اآلسيوية

هوكـــي  نـــادي  إدارة  مجلـــس  عيـــن 
الجليد مدربا جديدا لقيادة المنتخب 

األول خالل الفترة القادمة.
النـــادي تعاقد مـــع المدرب التشـــيكي 
المنتخـــب  لتدريـــب  بيتـــر دوبســـكي 
القادمـــة  لالســـتحقاقات  اســـتعدادا 
والعمـــل علـــى إعـــداد برنامـــج فنـــي 
إلـــى  بالمنتخـــب  للوصـــول  متكامـــل 
الفنيـــة  الجاهزيـــة  مراحـــل  أعلـــى 

للمسابقات المستقبلية.
وعلـــى صعيـــد متصل، وجهـــت أمين 
ســـر نـــادي البحريـــن لهوكـــي الجليـــد 
ألعضـــاء  الدعـــوة  جناحـــي  مـــالك 
رســـوم  بتســـديد  لإلســـراع  النـــادي 
االشتراك السنوي المقرر ليتسنى لهم 
حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
والمشـــاركة في التصويـــت النتخاب 
األعضـــاء المكمليـــن لمجلـــس اإلدارة 

الحالي.
علمـــا أن آخـــر موعـــد لقبـــول طلبـــات 
تجديد العضوية ســـيكون الســـاعة 7 
مساء يوم األحد الموافق 25 سبتمبر 

.2022
كمـــا أعلـــن النـــادي من قبل عـــن فتح 
باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
وذلـــك  الحاليـــة  االنتخابيـــة  للـــدورة 
اعتبـــارا من يوم الســـبت 10 ســـبتمبر 
ولغايـــة 25 من الشـــهر ذاتـــه، ويجب 
على الراغبين في الترشح أن تنطبق 
فـــي  الـــواردة  االشـــتراطات  عليهـــم 
الالئحة النموذجية للنظام األساســـي 
لألنديـــة الخاضعـــة إلشـــراف الهيئـــة 

العامة للرياضة.

فتح باب الترشح لمجلس إدارة النادي

تشيكي مدربًا لمنتخب هوكي الجليد

منتخب هوكي الجليد للرجال والسيدات

المدرب التشيكي
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قـــرر اتحاد غرب آســـيا لكرة القدم نقـــل بطولة تحت ٢٣ 
عاًما الثالثة التي ستقام نوفمبر ٢٠٢٢ من العراق.

ولم يعلن االتحاد رســـميا عن هوية الدولة البديلة إال أن 
مصـــادر تحدثت عـــن احتمال نقلها إلـــى المملكة العربية 

السعودية.
وجـــاء قرار النقـــل بعد طلب مـــن األمانة العامـــة التحاد 
غرب آسيا لنقلها، على أن يحتفظ االتحاد العراقي بحق 

استضافة النسخة الرابعة من البطولة. 

وأبدى اتحاد غرب آســـيا تقديـــره لتفهم االتحاد العراقي 
هذا الطلب الذي تم التوافق عليه خالل اجتماع الجمعية 
العمومية الثاني عشر الذي استضافته العاصمة األردنية 
عّمان أخيًرا، وبعد االجتماعات التي جرت ما بين األمانة 

العامة ورئيس االتحاد العراقي عدنان درجال. 
وأصـــدر االتحـــاد بيانا ثمـــن فيه تفاعل االتحـــاد العراقي 
الدائـــم مـــع نشـــاطاته، وعبر عـــن امتنانه الكبيـــر لحرص 
رئيســـه عدنان درجال على اســـتضافة النســـخة الرابعة، 
وهو ما يرسخ التعاون المشترك والمتجدد بين الطرفين، 
خصوصا بعدما ســـبق وأن شـــهدت الفترة الماضية دعما 

واضحا مـــن االتحاد العراقي، من خـــالل احتضانه عددا 
من بطوالت اتحاد غرب آسيا وسط تنظيم ناجح ومميز 
لها وإشادات رسمية دولية وقارية وإقليمية حظيت بها.

وأشار اتحاد غرب آسيا إلى مساعيه الدائمة والمتواصلة 
لدعم كرة القدم في العراق، وأكد وقوفه إلى جانب حق 
الجماهير العراقية الشـــغوفة والمميـــزة بمتابعة منتخب 
بالدها وبقيـــة المنتخبات على مالعب العراق وبمختلف 
محافظاته ومدنه، باعتبار ما تشكله هذه الجماهير دائما 
مـــن إضافـــة نوعية للمباريات والبطـــوالت التي تقام في 

العراق.

مصادر تحدثت عن احتمال منحها للسعودية

نقل بطولة غرب آسيا تحت 23 من العراق

وفد العراق في اجتماع عمومية غرب آسيا

حسن علي
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الرياض ـ وكاالت

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين 
ــتــويــجــري، رئــيــســة لــهــيــئــة حــقــوق  هـــا ال

اإلنسان بدرجة وزير.
ــر الــمــلــكــي إعـــفـــاء عـــواد  ــاء فـــي األمــ وجــ
وتعيينه  منصبه،  مــن  الــعــواد  صــالــح  بــن 

مستشارا بالديوان الملكي بدرجة وزير.
وكانت التويجري تشغل قبل ذلك منصب 
لـ “مجلس شؤون األسرة”  العامة  األمينة 
رئــيــســة فريق  2017، وهـــي  يــونــيــو  مــنــذ 
العشرين،  مجموعة  فــي  ــمــرأة  ال تمكين 
الــمــوارد  ــة فــي وزارة  ــ ومــســتــشــارة إداري
السعودية  االجتماعية  والتنمية  البشرية 

اللجنة  عــضــو  وهـــي   .2021 أبــريــل  مــنــذ 
للتميز  “األميرة نورة  االستشارية لجائزة 
االستشاري  بالمجلس  وكذلك  النسائي”، 
ــجــمــعــيــة  ــافـــي فــــي “ال ــقـ ــثـ لـــلـــبـــرنـــامـــج الـ
والـــتـــراث”،  للثقافة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
المتحدة  األمــم  لجنة  في  المرأة  وبلجنة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــغــرب آسيا 
“منظمة  في  المرأة  عمل  ولجنة  “إسكوا، 

العمل العربية”.
كما شغلت التويجري منصب وكيلة كلية 
اآلداب في “جامعة الملك سعود”، ونالت 
ــام الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز مــن الــدرجــة  وســ

الثانية عام 2021.

العاهل السعودي يعين رئيسة 
لهيئة حقوق اإلنسان

نيويورك ـ أ ف ب

أعلنت المدعية العامة لوالية نيويورك 
ليتيشا جيمس رفع دعوى مدنية ضد 
الملياردير والرئيس الجمهوري السابق 
أوالده،  مـــن  تـــرامـــب وثـــاثـــة  ــالـــد  دونـ
الــمــمــارســات  ــار تحقيق حـــول  فــي إطـ
الضريبية لمجموعته “منظمة ترامب”، 
القضائي حول  الطوق  أكثر  ما يضّيق 
ــذي يـــواجـــه أصـــا متاعب  ــ ال تـــرامـــب 
قضية  مــن  بـــدءا  تنتهي،  ال  قــانــونــيــة 
 ،2020 انــتــخــابــات  بــنــتــائــج  الــتــاعــب 
في  الــكــونــغــرس  مــوقــعــة  فــي  ودوره 
مــن  ــــق  ــائ ــ وث ــيـــازتـــه  حـ ــذا  ــ ــ وك  ،2021
ــرئــاســي صـــادرهـــا مكتب  األرشـــيـــف ال
عملية  خــال  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 

ــمــقــره في  ــرا ب ــؤخـ ــفــذهــا مـ ــم ن دهــ
فلوريدا.

وقــــــــــــالــــــــــــت جــــيــــمــــس 
ــة الــتــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
تخوض معركة قضائية 

ضد الملياردير األميركي منذ سنوات، 
 250 بقيمة  بتعويضات  تطالب  إنــهــا 
نــيــويــورك  ــة  مــلــيــون دوالر بــاســم واليـ
ترامب وأوالده دونالد جونيور  وبمنع 
وإيــفــانــكــا وإريـــك مــن إدارة شــركــات. 
وصرحت للصحافيين: “نقاضي دونالد 
ترامب لخرقه القانون.. لتحقيق أرباح 
شخصية وألسرته ولشركته”، مضّيقة 

بذلك الطوق القضائي حول ترامب.
وقــالــت جــيــمــس إن تــرامــب “تــاعــب 
بــصــورة مــتــكــررة ومــتــواصــلــة” بقيمة 
أصوله من أجل “حض المصارف على 
بشروط  قــروضــا  تــرامــب  منظمة  منح 
الضرائب”  أفضل” و”دفع قدر أقل من 
التأمين  شــركــات  “لــحــض  وكــذلــك 
أعلى  لــحــد  تغطية  منحه  عــلــى 
مضيفة:  أدنـــــى”.  وبــأقــســاط 
للحصول  كذب  “باختصار، 
على منافع مالية كبيرة”.

مالحقة ترامب وأوالده بتهمة التهرب الضريبي
بغداد - وكاالت

العراقية  الــحــكــومــة  رئــيــس  يفتح 
بــاده  ملفات  الكاظمي،  مصطفى 
الثقيلة أمام المجتمع الدولي، خال 
زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في 
ــعــامــة لــأمــم  اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة ال
المتحدة باسم العراق، وسط أجواء 
غــيــر مستقرة  ــاع  ــ وأوضـ ســيــاســيــة 
تعيشها الباد، بسبب الخاف بشأن 

تشكيل الحكومة.
وقــبــل مــغــادرتــه الــعــاصــمــة بــغــداد، 
قال الكاظمي “عملنا خال العامين 
ــة أفــضــل  ــامــ الــمــاضــيــيــن عـــلـــى إقــ
العاقات مع جيراننا ومع المجتمع 
الدولي، ورفعنا من مستوى حضور 

الدولية،  المحافل  في  العراق 
وعززنا التعاون والشراكة 

مـــــــع الــــجــــمــــيــــع بـــمـــا 
ينعكس إيجابا على 
بكل  شعبنا  مصالح 

المستويات”.
ــي بـــيـــان صــحــافــي أن  ــاف فـ ــ وأضــ
العراق  أن  أّكدت  حكومتنا  “تجربة 
باستطاعته أن يؤدي دوًرا مهًما في 
وأن  بالمنطقة،  االســتــقــرار  تثبيت 
يكون ساحة لتقريب وجهات النظر 
أن  الجميع، وهذا منهج يجب  بين 

يأخذ مداه على كل المستويات”.
الكاظمي  يبحث  أن  الــمــقــرر  ومــن 
ــات مـــــع مـــســـؤولـــي  ــفــ ــ ــل جـــمـــلـــة مــ
الــزيــارة  تكتسب  إذ  العالم،  وقـــادة 
ــة  ــراهــن ــظــــروف ال ــ أهــمــيــتــهــا مـــن ال
ــراق، فـــي ظل  ــعــ ــ الـــتـــي يــعــيــشــهــا ال
والصدامات  السياسية  الخافات 
بــغــداد،  شــهــدتــهــا  الــتــي  المسلحة 
رغبة  يولد  ما  الماضي،  الشهر 
دولية في نزع فتيل األزمة 
وتـــجـــنـــب االنــــــــزالق إلـــى 

مستويات أخطر.

الكاظمي: أزمة العراق على طاولة العالم
بكين ـ آر تي

وزارة  بـــاســـم  الـــمـــتـــحـــدث  أعـــلـــن 
بين،  ون  وانغ  الصينية،  الخارجية 
الموجودة  األميركية  الــقــوات  أن 
فــي ســوريــا “تــســرق مــا يــصــل إلــى 
66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 
النفط  إنــتــاج  إجــمــالــي  مــن   % 82

السوري”.
وقال وانغ في مؤتمر صحافي إن 
“أعمال السرقة األميركية أصبحت 
صــادر  بيان  فبحسب  تــهــورا،  أكثر 
عن وزارة النفط والثروة المعدنية 
السورية، بلغ متوسط   إنتاج النفط 
من  األول  النصف  خــال  الــيــومــي 
برميل،   80300 نحو   2022 الــعــام 

فيما تــســرق قـــوات االحــتــال 
ما  ومرتزقتها  األميركية 

ألــف   66 ــى  ــ إل يــصــل 
بــرمــيــل يــومــيــا، أي 
 % 82 ــادل  ــعــ ــ ي ــا  مــ

مــن إجــمــالــي إنــتــاج الــنــفــط. ومنذ 
بــدايــة شــهــر أغــســطــس، وقــعــت ما 
وتم  نفط،  سرقات   10 عن  يقل  ال 
لنقل  صهريج   800 نحو  استخدام 
ــقــواعــد  ــفــط الـــمـــســـروق إلــــى ال ــن ال
مشيرا  ســوريــا”،  خــارج  األميركية 
ــك، اضطر  إلــى أنــه “فــي غضون ذل
السوريون إلى الوقوف في طوابير 

لساعات في محطات الوقود”.
واعتبر أن “سوريا هي ضحية أخرى 
للنظام القائم على قواعد الواليات 
أفغانستان  مثل  تماما  المتحدة، 
والــــعــــراق ولــيــبــيــا. بــســبــب ذلـــك، 
السوري من حقوقه  الشعب  يحرم 
داعيا  حمايته”،  من  بدال  وحياته 
الواليات المتحدة إلى “احترام 
ــا ووحــــــدة  ــ ــوريـ ــ ــادة سـ ــ ــيـ ــ سـ
ــا واالســـتـــجـــابـــة  ــهــ ــيــ أراضــ

لنداء الشعب السوري”.

الصين: أميركا تسرق 82 % من نفط سوريا

تمويل أممي 
إلنقاذ “صافر”

 75 الـــ  مبلغ  أمنت  أنها  المتحدة،  األمــم  أعلنت 
من  األولــى  المرحلة  لبدء  الالزمة  دوالر  مليون 
عملية إنقاذ “صافر”، ناقلة النفط المهجورة منذ 
سنوات قبالة سواحل اليمن والمهددة بالتسبب 
بتسرب نفطي ضخم في البحر األحمر. وخالل 
غــريــســلــي، منسق  ديــفــيــد  قـــال  مــؤتــمــر صحفي 
اليمن  فــي  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الــشــؤون 
إلطالق  كافية  والتزامات  تعهدات  تلقينا  “لقد 
قبالة  صافر  النفط  ناقلة  إلنقاذ  طارئة  عملية 
ــرس”. و  ــ الــســواحــل الــيــمــنــيــة”، وفـــق “فــرانــس ب
وُتستخدم  عاما   45 قبل  ُصنعت  التي  “صــافــر” 
كمنصة تخزين عائمة، محّملة بنحو 1,1 مليون 

برميل من النفط الخام.

رقعة االحتجاجات تتسع.. وحجب شبكات تواصل اجتماعي

تظاهرات الغضب تهز إيران وحصيلة القتلى تتصاعد
أفـــــــادت حــصــيــلــة رســـمـــيـــة أمـــس 
في  شخصا   17 بمقتل  الخميس 
ــران منذ  الــتــظــاهــرات الــتــي تهز إيـ
خال  أميني  مهسا  الــشــابــة  وفـــاة 
احتجازها لدى “شرطة األخاق”. 

ــرئــيــس األمــيــركــي جو  ــرب ال ــ وأعـ
مع  تضامنه  عــن  األربـــعـــاء  بــايــدن 
وقد  إيـــران.  فــي  والنساء  الشعب 
ــن مــســتــخــدمــي  واجـــــه الـــعـــديـــد مـ
اإلنترنت في الجمهورية اإلسامية 
صعوبات في التواصل اإللكتروني، 
ــتــبــلــوكــس”  ــد “ن ــرصـ ــر مـ ــ فــيــمــا ذكـ
ومنظمة “هنجاو” وسكان محليون 
على  قيودا  فرضت  السلطات  أن 

الشبكة العنكبوتية.
البالغة  أميني  وأثــارت وفاة مهسا 
شديدة  إدانــة  عاما،   22 العمر  من 
ــم، حيث  ــعــال فــي جــمــيــع أنــحــاء ال
الحكومية  غير  المنظمات  نــددت 
الدولية بقمع “وحشي” للتظاهرات. 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــن عــلــى مــنــبــر األمـ مـ
األميركي  الرئيس  عبر  ــعــاء،  األرب
“نساء  مع  تضامنه  عن  بايدن  جو 

إيران الشجاعات”.
الجمعية  أمام  بايدن  وفي خطاب 
العامة بعد وقت قصير على كلمة 
رئيسي،  إبراهيم  اإليــرانــي  نظيره 
حــيــا بـــايـــدن الــمــتــظــاهــريــن، وأكـــد 
مع  النووي  االتفاق  إلحياء  دعمه 
األميركي  الرئيس  وقــال  طــهــران. 
ــران  ــ ــى جـــانـــب شــعــب إي ــ “نـــقـــف إل
الشجاعات،  واإليرانيات  الشجاع 
دفاعا  الــيــوم  يتظاهرون  والــذيــن 

عن أبسط حقوقهم”.
وأوقـــفـــت الــشــابــة الــمــتــحــدرة من 
غرب  بشمال  كردستان  محافظة 
إيران، في 13 سبتمبر في طهران 
ــاق بسبب  مــن قــبــل شــرطــة األخــ
محتشمة”.  غير  “مــابــس  ارتــــداء 
16 ســبــتــمــبــر في  فـــي  وتـــوفـــيـــت 

المستشفى.

بحسب ناشطين، فقد تلقت ضربة 
قاتلة على رأسها، لكن المسؤولين 
عن  وأعلنوا  ذلــك  نفوا  االيرانيين 

تحقيق.
بعد  ذلك  فور  التظاهرات  اندلعت 
الحين  ذلــك  ومنذ  وفاتها.  إعــان 
إلــى  15 مــديــنــة وصـــــوال  ــالـــت  طـ
في  المقدسة  الشيعية  قم  مدينة 
جنوب غرب طهران مسقط رأس 
المرشد األعــلــى اإليــرانــي آيــة هللا 

علي خامنئي.
بـــحـــســـب آخـــــر حــصــيــلــة نــشــرهــا 
17 قتيا  فإن  الرسمي،  التلفزيون 
ــدالع الــتــظــاهــرات  ــ ســقــطــوا مــنــذ ان
ــران، بــيــنــهــم مــتــظــاهــرون  ــ ــ ــي إيـ فـ

وشرطيون.
أي  اإليــرانــيــون  المسؤولون  ونفى 
ضلوع لهم في سقوط متظاهرين.

نـــــددت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
بــــحــــصــــول “قـــــمـــــع وحــــــشــــــي” و 
”االستخدام غير القانوني لطلقات 
للدموع  المسيل  ــغــاز  وال معدنية 
لتفريق  والعصي  المياه  وخراطيم 

المتظاهرين”.
مــنــذ بـــدء الــتــظــاهــرات، تــبــاطــأت 
االتــــصــــاالت ومــنــعــت الــســلــطــات 
انستغرام  الــى  الــوصــول  ذلــك  بعد 

وواتساب.
“بقرار  وقالت وكالة األنباء فارس 
من مسؤولين، لم يعد من الممكن 
انستغرام  إلى  إيــران  الوصول في 
أيضا  وتعطل  األربعاء  مساء  منذ 
الوصول إلى واتساب”. وأوضحت 
فارس أن هذا اإلجراء اتخذ بسبب 
ــثــورة  “أعـــمـــال نــفــذهــا مــنــاهــضــو ال
ضــد األمـــن الــقــومــي عــبــر شبكات 

التواصل االجتماعي هذه”.
كان انستغرام ووتساب التطبيقين 
منذ  ايـــران  فــي  استخداما  االكــثــر 
حــجــب مــنــصــات مــثــل يــوتــيــوب 
وتيك  وتويتر  وتلغرام  وفيسبوك 
ــمــاضــيــة.  ــوك فــــي الـــســـنـــوات ال ــ تـ
باإلضافة إلى ذلك، فان استخدام 
قبل  مــن  لقيود  يخضع  االنــتــرنــت 

السلطات.
مقاطع  تظهر  ــران،  ــ اي جــنــوب  فــي 

فيديو تعود كما يبدو الى األربعاء 
كبرى  صورة  يحرقون  متظاهرين 
قتل  الــذي  سليماني  قاسم  لــلــواء 
في  ــعــراق  ال فــي  أميركية  بضربة 

يناير 2020.
في أماكن أخرى في الباد، أحرق 
متظاهرون آليات للشرطة ورددوا 
بحسب  للسلطة  معادية  هتافات 
اإليرانية  االنباء  وكالة  أوردت  ما 
بإطاق  الشرطة  ردت  الرسمية. 
ــدمــوع وقــامــت  ــل الـــغـــاز الــمــســيــل ل

بالعديد من االعتقاالت.
متظاهرين  أخــرى  صــور  وأظهرت 
الــصــورة  األمـــن.  لــقــوات  يتصدون 
ــر انـــتـــشـــارا عـــلـــى شــبــكــات  ــ ــث األكــ
لنساء  كانت  االجتماعي  التواصل 

يضرمن النار في حجابهن.
“ال  طــهــران  فــي  متظاهرون  وردد 
للحرية  نعم  للعمامة،  ال  للحجاب، 
الهتافات  والمساواة”، والقت هذه 

صدى في نيويورك وإسطنبول.

عواصم ـ وكاالت

هتافات وشعارات مناهضة للنظام

عواصم ـ وكاالت

ــوزراء اإلســرائــيــلــي، يائير  ــ قــال رئــيــس ال
نــظــيــرتــه  الــخــمــيــس، إن  أمــــس  البـــيـــد، 
البريطانية ليز تراس تدرس نقل سفارة 
ــى مدينة  ــنــدن فــي الـــدولـــة الــعــبــريــة إلـ ل
عبر  تغريدة  فــي  البيد  وأعـــرب  الــقــدس. 

“تويتر” عن شكره لموقف ليز تراس.
بعد  البريطانية  نظيرتي  “أشكر  وكتب: 
إلى  بــادهــا  ســفــارة  نقل  دراســـة  إعانها 
القدس”، مشيرا إلى أنه وإياها سيعمان 

معا على تعزيز عاقات البلدين.
وجــــاء حــديــث البــيــد بــعــد لــقــاء جمعه 
ــيــويــورك عــلــى هــامــش  ــراس فـــي ن ــ مـــع ت
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 

المتحدة، مساء األربعاء.
دوانـــيـــنـــغ   10“ ــم  ــاسـ بـ مـــتـــحـــدث  وأكــــــد 
ستريت” في حديث لصحيفة “الغارديان” 
بشأن  البيد  أبلغت  تراس  أن  البريطانية 
ــة نقل الــســفــارة مــن تــل أبــيــب إلى  دراسـ

القدس.
ــر، حـــذرت حــركــة حماس  مــن جــانــب آخـ
في  كبرى”  “معركة  من  أمــس  اإلسامية 
“االنتهاكات”اإلسرائيلية  استمرت  حــال 
في  االستفزازية”  و”األعمال  القدس  في 
احتفاالت  اقتراب  مع  األقصى  المسجد 

رأس السنة العبرية.
عضو  لسان  على  الحركة  تحذير  وجــاء 

المكتب السياسي للحركة محمود الزهار 
خال مؤتمر صحافي عقده في المسجد 

العمري الكبير وسط مدينة غزة.
ــار إن “اســـتـــمـــرار عــــدوان  ــزهــ ــ ال وقـــــال 
الــصــهــايــنــة ووحــشــيــتــهــم بــحــق الــقــدس 
معركة  فــي  سبًبا  سيكون  والــمــقــدســات 
أن  مؤكًدا  االحتال”  زوال  نهايتها  كبرى 

تلك “االنتهاكات لن تمر”.

حماس تحذر من “معركة كبرى” بسبب المسجد األقصى

البيد: بريطانيا تدرس نقل سفارتها إلى القدس

البيد مصافحا ليز تراس في نيويورك

عواصم ـ وكاالت

قال نائب رئيس مجلس القومي الروسي 
ميدفيديف،  ديمتري  السابق  والرئيس 
ستستخدم  موسكو  إن  الخميس،  أمس 
كــل ســـاح فــي تــرســانــتــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
لحماية  االستراتيجية  النووية  األسلحة 
إلـــى روســيــا في  الــتــي تنضم  ــي  ــ األراضـ

أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
في  االستفتاءات  أن  ميدفيديف  وأكــد 
الموعد  في  أوكرانية ستجري  مناطق   4
ــودة لـــلـــوراء.  إلـــى ذلــك،  الــمــحــدد، وال عـ
ــت كــيــيــف إّنـــهـــا أجــــرت مـــع موسكو  قــال
بدء  منذ  األســـرى  لتبادل  عملية  أضخم 
فبراير.  مــن   24 فــي  العسكرية  العملية 
األوكــرانــي،  الرئيس  مكتب  مدير  وقــال 
أنـــدريـــه يــرمــاك إن كــيــيــف نــجــحــت في 
في  قـــادة  بينهم  عسكريا   215 تــحــريــر 
كتيبة مصنع أزوفستال. من جهته أعلن 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 

أن الــقــوات الــروســيــة أطــلــقــت ســـراح 5 
جميعا  نقلوا  أوكرانيين  عسكريين  قادة 
في  ــه  أّن زيلينسكي  وأوضــح  تركيا.  إلــى 
إطار عملية التبادل، استعادت روسيا 55 
ميدفيدتشوك  فيكتور  بينهم  من  أسيرا، 
الــنــائــب األوكـــرانـــي الــســابــق الــمــقــّرب من 
الرئيس بوتين. وفي السياق، وبعد تلويح 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين بأسلحة 

األوكــرانــي  نظيره  أعلن  الشامل،  الــدمــار 
عن 5 شروط غير قابلة للتفاوض إلرساء 
ــي كلمة  ــا زيــلــيــنــســكــي فـ ــ ــــســــام. ودعـ ال
عادل  عقاب  فرض  إلى  العامة  للجمعية 
ضد روسيا، وفق تعبيره. كما ناشد األمم 
المتحدة لحرمان موسكو من حق الفيتو، 
روسيا  بــشــأن  خــاصــة  محكمة  وتشكيل 

وصندوق للتعويضات.

كييف تضع شروطا للسالم.. وتعلن عن أضخم عملية لتبادل األسرى

ميدفيديف: سنستخدم السالح النووي للحماية

اعتقاالت بالمئات في تظاهرات تندد بتعبئة جنود االحتياط في روسيا

األمم المتحدة ـ أ ف ب
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بالتعاون مع “بيبا” لتمكين الكوادر الشبابية بمجال التقاعد والتأمين االجتماعي

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تطلق مبادرة ”طموح”
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت 
االجتماعـــي أمـــس عن إطـــاق مبادرة 
“طموح” لتمكين الكوادر الشـــبابية في 
مجـــال التقاعد والتأميـــن االجتماعي، 
بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة )بيبا(، 
والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية 
بعـــام   2022 العـــام  لتســـمية  الســـامية 

تمكين الشباب.
وتـــم توقيـــع اتفاقية صبـــاح أمس في 
فنـــدق كـــراون بـــازا بحضـــور الرئيس 
للتأمينـــات  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
اإلجتماعيـــة إيمان المرباطـــي والمدير 
العام لمعهـــد اإلدارة العامـــة )بيبا( رائد 
بن شمس وبحضور منتسبي الجهتين 
وفريـــق العمـــل إلى جانب المشـــاركين 
فـــي البرنامـــج الذيـــن تـــم اختيارهـــم 

وموجهيهم.
وتهـــدف المبـــادرة “طمـــوح” إلـــى خلق 
كـــوادر تأمينية واعدة وتســـتوعب 20 

موظفا من الهيئة. 
وبهذه المناسبة صرحت المرباطي بأن 
الهيئة تســـعى من خال هـــذه المبادرة 
لســـد الفجوة بيـــن خبـــرات الموظفين 
المتوقـــع تقاعدهـــم والشـــباب حديثي 
التوظيـــف الذيـــن يحتاجون إلى صقل 
خبراتهم ومهاراتهم، مضيفة أن الهيئة 
المبـــادرات  خـــال  مـــن  تســـعى  دائمـــا 
المختلفـــة لصقـــل مهـــارات موظفيهـــا 
وتنمية قدراتهم، وقدرت المستفيدين 
من المبادرة بأضعاف عدد المســـجلين 

وهم 20 موظفا.
وتســـعى المبـــادرة إلى الوصـــول ألداء 
حكومـــي متطـــور وتســـخير اإلمكانات 
الكاملـــة لـــرأس المـــال البشـــري ورفـــع 

كفاءة األداء المؤسسي.
وتابعـــت المرباطي “البرنامج توجيهي 
مهني شخصي )Mentorship( ويخلق 
نقطـــة تواصل بين الموظف وبين أحد 
القياديين والموظفين من ذوي الخبرة 
الهيئـــة  فـــي  واإلنجـــاز  واالختصـــاص 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي وتتلخص 

النتائـــج المرجـــوة مـــن المبـــادرة فـــي 
إيجـــاد كادر بشـــري محتـــرف ومؤهـــل 
الخبـــرات  الوظيفـــي، ونقـــل  لإلحـــال 
والمعرفة واكتشـــاف وصقـــل القدرات 
والمواهـــب وتعزيـــز التواصـــل الفعـــال 
وتســـتهدف  للمؤسســـة،  واالنتمـــاء 
مبـــادرة طمـــوح الموظفيـــن مـــن فئـــة 

الشباب الطموحين في الهيئة”.
وأكـــدت المرباطـــي في كلمتهـــا أنه قد 
جـــاء إطاق هـــذا البرنامـــج تعبيًرا عن 
االســـتراتيجية  الهيئـــة  أهـــداف  أحـــد 
وطنيـــة  شـــبابية  كـــوادر  خلـــق  نحـــو 
واعدة ومتخصصة في مجال التقاعد 
والتأميـــن االجتماعـــي، وإعـــداد قـــادة 
المســـتقبل وإبراز قدراتهـــم، من خال 
االســـتفادة من الخبرات الحالية ونقل 
المعرفة إلى شـــبابها الواعـــد، بالتعاون 
مـــع معهـــد اإلدارة العامـــة، الـــذي قـــام 
العلميـــة  المنهجيـــة  األســـس  بوضـــع 
والتدريبيـــة المعتمـــدة للتنفيـــذ الفعلي 

للبرنامـــج، وتحقيق النتائـــج المرجوة؛ 
للوصـــول ألداٍء حكومي متطور، ورفع 
كفاءة األداء المؤسسي. كما أوضحت 
أن الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
تزخر بالكفـــاءات الوطنيـــة المعطاءة، 
التـــي أبرزت هذه المبـــادرة جزًءا منها، 
والتي نطمح أن تحقق مردوًدا إيجابًيا 
ينعكس على كفاءة أداء كوادر الهيئة، 
لنقـــل الخبرات والمعـــارف في مختلف 

المجاالت واالختصاصات.
وأشارت المرباطي إلى أن إدارة الهيئة 
قـــد قامت بتقديم كل الدعم في جميع 
أن  إلـــى  والتنفيـــذ،  الدراســـة  مراحـــل 
أصبحـــت المبـــادرة برنامًجـــا متكامـــاً 
خـــال  مـــن  الفّعـــال،  للتنفيـــذ  قابـــاً 
فريق عمـــل متكامل من كـــوادر الهيئة 
بالتعـــاون مع معهـــد اإلدارة العامة إلى 
أن تـــم اختيـــار نخبـــة المشـــاركين في 
النســـخة األولـــى مـــن البرنامـــج البالـــغ 
عددهـــم 20 موظًفـــا، إلـــى جانـــب عدد 

مـــن الموجهيـــن مـــن أصحـــاب الخبرة 
واالختصاص.

تحويل التحديات لفرص 

تتناسب مع التطلعات 

اإلدارة  لمعهـــد  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
أن  شـــمس  بـــن  رائـــد  “بيبـــا”  العامـــة 
برنامـــج طمـــوح الـــذي ينطلـــق بتعاون 
مشـــترك بيـــن المعهـــد والهيئـــة العامـــة 
للتأميـــن االجتماعي، يعكـــس الطموح 
الوطني المشـــترك الرامـــي إلى تحويل 
الكـــوادر  تواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
الوطنية في الهيئة إلى فرص تتناسب 
مـــع تطلعات المواطـــن، مضيًفا أن هذا 
األمـــر ال يتحقـــق إال بتطويـــر وتمكيـــن 
وتزويدهـــم  والمســـؤولين،  الشـــباب 
كنة ومن أبرزها  باآلليات واألدوات الُممَّ
أدوات اإلرشاد والتوجيه )الكوتشينج 
والمنتورينـــج(، للتعـــرف علـــى مواطن 
القصـــور وأســـباب التحديـــات الحالية 
المســـتقبلية  التحديـــات  واستشـــراف 
تناســـب  محليـــة  حلـــول  وضـــع  نحـــو 

االحتياجات الوطنية. 
وأشـــار بـــن شـــمس إلـــى وجود مســـاع 
مشـــتركة تهـــدف إلـــى خلق صـــف ثان 
الهيئـــة  فـــي  الوطنيـــة  القيـــادات  مـــن 
للتأميـــن االجتماعـــي، تمتلـــك  العامـــة 
الفكر االستشرافي والقدرة على وضع 
الرؤى والحلول االستباقية قبل وقوع 
اإلشـــكاالت والتحديـــات، موضًحـــا أن 
الجميع اليوم يطالب بوضع الشـــخص 
المناســـب في المكان المناســـب، وهذا 
مـــا نعمل على تحقيقـــه في المعهد عبر 
توظيـــف األســـس العلميـــة والُممنهجة 
مـــن خال االختبـــارات الســـيكومترية 
ومنهجيات التطابق الوظيفي، لقياس 
مـــدى ماءمـــة شـــخص معيـــن لشـــغل 
وظيفـــة معينـــة، بناء علـــى احتياجات 
الكفـــاءات  تمكيـــن  نحـــو  الوظيفـــة، 
الوظيفية المائمة من شـــغل المناصب 
الوظيفية المطابقة للمتطلبات الازمة.

هبة محسن

تدشين صالة عرض مكالرين الجديدة في البحرين
مع عرض متألق لـ 3 سيارات خارقة هجينة

أتوموتيـــڤ،  مكاريـــن  شـــركة  أعلنـــت 
فـــي  المتخصصـــة  البريطانيـــة  الشـــركة 
الفاخـــرة  الرياضيـــة  الســـيارات  صناعـــة 
األداء،  عاليـــة  الخارقـــة  والســـيارات 
بالتعـــاون مع مكارين البحريـــن، الوكيل 
الحصري لسيارات مكارين الخارقة في 
البحرين بإدارة كانو موتورز، عن تدشين 
للمبيعـــات  ومتطـــورة  حديثـــة  منشـــأة 
وخدمـــات ما بعد البيع في البحرين.ُأقيم 
حفل التدشـــين الرسمي، الذي حمل اسم 
“تجربة إعادة اكتشـــاف مكارين”، مساء 
يـــوم 21 ســـبتمبر برعايـــة ســـفير المملكة 
المتحـــدة لـــدى البحريـــن رودي دراموند، 
شـــركة  مســـؤولي  مـــن  عـــدد  وبحضـــور 
موتـــورز،  وكانـــو  أتوموتيـــڤ  مكاريـــن 
وشـــهد عرًضا مميـــًزا للســـيارات الهجينة 
مـــن شـــركة مكاريـــن أتوموتيـــڤ الـــذي 
ضـــم ســـيارة مكاريـــن Artura الجديدة، 

 .Speedtail ومكارين P1 ومكارين
علـــى  الجديـــدة  العـــرض  صالـــة  ُتركـــز 
آفـــاق  إلـــى  العمـــاء  بتجربـــة  االرتقـــاء 
جديـــدة، وتعتبر أول صالة عرض لعامة 
مكاريـــن في الشـــرق األوســـط وأفريقيا 
تشـــتمل علـــى مقهـــى صغيـــر، إضافة إلى 
 ”Woking Window“ مفتوحـــة  نافـــذة 
تتيـــح للعمـــاء االطـــاع المباشـــر علـــى 

مركز إنتـــاج مكارين المخصص لتجميع 
الســـيارات الخارقة يدوًيـــا وبدقة عالية. 
ســـتتوفر كذلـــك مجموعـــة مـــن مقتنيات 
وإكسســـوارات مكارين المتاحة لعشـــاق 
عالم السيارات والعماء على حٍد سواء.

و قـــال المديـــر التنفيـــذي التجـــاري فـــي 
شـــركة مكارين أتوموتيڤ جـــورج بيغز 

هـــذه  لتدشـــين  هنـــا  الحضـــور  “يســـرني 
المنشـــأة المميزة رســـمًيا، األمـــر الذي من 
شأنه تعزيز تواجدنا في مملكة البحرين. 
أتوجـــه بخالص الشـــكر والتهاني لشـــركة 
“كانو موتورز” التي لوال دعمها المتواصل 
لمـــا كان نجاحنا اليوم ممكًنا، ونحن على 
ثقـــة بأننـــا ســـنواصل العمـــل مًعـــا لتقديم 
تجربة عماء احترافية وتفاعلية تجسد 

رؤية عامة مكارين”.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة 
فـــي شـــركة “كانو موتـــورز إبراهيـــم كانو 
“يســـعدنا أن نعلـــن رســـمًيا عـــن تدشـــين 
فـــي  الجديـــدة  مكاريـــن  عـــرض  صالـــة 
البحريـــن. يتزامن هذا اإلنجـــاز المهم مع 
مرور أكثر من 5 سنوات على شراكتنا مع 
مكاريـــن أتوموتيڤ. نتطلع مًعـــا للمزيد 
من اإلنجازات المتميزة مع إطاق سيارة 

مكارين Artura الجديدة كلًيا”.

رائد بن شمسإيمان المرباطي

الحوكمة وأثر طموح الشركات
لقـــد ثبـــت من التجربـــة، أن تطبيق مبادئ حوكمة الشـــركات يعود بفوائد جمة 
عديدة على الشركات خاصة وعلى العمل المؤسسي بصفة عامة. وهناك عدة 
أمور يســـاهم وجودها، في الشركة، في دفع التطبيق األمثل لمبادئ الشركات 
الـــى آفـــاق بعيدة ومن هذه األمـــور يأتي “طموح” الشـــركة في هذا الخصوص 
علـــى رأس القائمـــة. إن للطموح أثر كبير في شـــتى األمور الشـــخصية وكذلك 
فإن له دورا كبيرا في األمور األخرى المؤسسية كما يحدث في العمل الفردي 

وعمل الشركات وخافهما.
إن توافـــر الطمـــوح فـــي كل عمـــل يعتبـــر بدايـــة االنطـــاق نحو التميـــز ونحو 
الريـــادة، و فـــي مـــا يتعلق بحوكمة الشـــركات فانـــه يعتبر الـــزاد والعتاد لألخذ 
بيد الشـــركة للوصول للقمة. بل إن الطموح بشـــقيه، الشـــخصي والمؤسســـي، 
يؤخـــذ كأحـــد المتطلبات التي يكـــون لوجودها قوة الزمة قوية لدفع الشـــركة 
نحـــو االلتزام بالتطبيق األمثل لمبادئ حوكمة الشـــركات. ومن الواقع المعاش 
تبيـــن أن الشـــركات ذات الطمـــوح العالـــي هـــي التـــي نجحـــت في الســـير بثقة 
وأمـــان نحو الحوكمة واالســـتفادة من المبادئ التي تنـــادي بتطبيقها. وطموح 
الشـــركة يأتـــي من طمـــوح أولئك القابعين علـــى القمة اإلداريـــة والمتمثلة في 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومن خلفهم التنفيذيين الذين يقودون اإلدارة 

اليومية ويسعون لدفعها لتحقيق إصابة هدف الحوكمة.
بصفـــة عامـــة، وللحصول علـــى الريـــادة والتميز عبـــر التطبيق األمثـــل لمبادئ 
حوكمة الشـــركات، فان الشـــركات “الطموحة” تســـعى حثيثا لتحقيق طموحها 
الـــذي يتأتـــى عبر وضع تلك األهداف والرؤية والقيـــم العليا، وتحديد كل منها 
ثم االلتزام بالسير المنضبط على هدي نهجها. ولتفعيل الطموح فان “أهداف” 
الشـــركة ال بـــد أن تشـــمل، اإلجابـــة على مـــن نحن وماهـــي شـــخصيتنا؟ وماذا 
نفعل؟ ومن أجل ماذا قامت الشركة؟ وما الهدف المنشود من قيامها وما هي 

األولويات لتحقيق هذا الهدف ؟... وغيره. 
ولتفعيـــل الطمـــوح فـــان “رؤيـــة” الشـــركة التي يجـــب بلورتها ال بد أن تشـــمل، 
اإلجابة على ما هي أهم الطموحات التي نحلم في تحقيقها؟ وما هي نظرتنا 
لتنفيـــذ هـــذا الحلم؟ وما هي الخطوات الواجبة التغيير للوصول لتحقيق هذه 
النظـــرة المســـتقبلية ؟ والـــى أيـــن نريـــد الوصول ؟ ومـــا هو الحد الـــذي نطمح 
للوصول إليه، وكما يقول البعض “حدودنا سقف السماء” ؟ ولماذا وكيف ولمن 
نطمـــح في تحقيق هذه المســـاهمات؟ ومـــا هي وما هو مـــدى طموحاتنا على 

المديين القريب والبعيد ؟
ولتفعيـــل الطمـــوح فيما يتعلق بــــ “القيم العليا” فا بد أن تشـــمل، اإلجابة على 
ما هي القيم التي تشـــكل لنا أهمية خاصة ؟ ما هي القيود والمثل العليا التي 
نرى ضرورتها لتوجيه مسارنا ؟ ما هي الخطوط المهمة في تصرفاتنا ؟ كيف 
نتعامـــل مـــع بعضنـــا البعـــض ؟ كيف نعمـــل بروح جماعيـــة ؟ إن وجـــود الرؤية 
الواضحة يعمل على وضع المســـار الصحيح في الحاضر والمســـتقبل. ويجب 
أن تكون الرؤية واقعية متماســـكة، وفي نفس الوقت يجب أن تكون بســـيطة 
لتلك الدرجة الكافية ليســـهل تطبيقها بواســـطة كل شـــخص في الدرجة التي 
يشغلها ووفق مسؤولياته. وبغض النظر عن تحقيق األرباح المادية، فإن رؤية 
الشـــركات الطموحـــة يجب أن تشـــمل خدمـــة المجتمع وكل األفـــراد والجهات 
ذات الصلة العاقة بالشـــركة. إن توافر الطموح إلدارة الشـــركة، والذي يتمثل 
تحقيقـــه عبر االلتزام بتنفيـــذ النقاط أعاه، يجب أن يكـــون متبوعا بالتطبيق 
الســـليم حتى يبقى هذا الطموح مســـتمرا نافذا، وذلك عبر التواصل المســـتمر 
مع كل الجهات ذات الصلة. وهذا األمر يتم بالتواصل عبر المؤتمرات الداخلية 
التي يتم فيها طرح األفكار الطموحة للشركة وتبادلها ليتم تطويرها وبلورتها 
للتطبيق األمثل لتحقيق الغاية. وبعد ذلك تقوم كل دائرة في الشركة بصياغة 
األهـــداف “الطموحـــة” النابعـــة مـــن اختصاصاتهـــا مـــع توضيح كيفيـــة التنفيذ 
والتنســـيق مع الدوائر األخرى في الشـــركة وبطريقة تسعى لتوفر “الهارموني” 
بيـــن الدوائـــر واالختصاصـــات. هـــذا مـــع مراعاة عـــدم االكتفاء فقـــط بصياغة 
األفكار بل ال بد من توافر القناعة والعمل على تنفيذها مع العمل على مراعاة 
أن تتضمـــن كل األفـــكار الحالية وكذلك المســـتقبلية. ولتحقيق هذا التوجه، ال 
بـــد من األخذ في االعتبار آراء العامليـــن ألنهم يعرفون بواطن األمور وكيفية 

االرتقاء بها لتحقيق الطموحات.
إن وجود “الطموح” يفتح اآلفاق للشركة ويكون الدافع القوي لتطبيق حوكمة 
الشركات للوصول لتحقيق المراد على أفضل وجه. ومن دون شك، فإن إعداد 
مبـــادئ حوكمـــة الشـــركات وصياغتهـــا على أفضـــل وجه ال يكفـــي وحده بل ال 
بد من وجود العزيمة لتفعيل الطموح بالشـــركة وطاقمها حتى تصل الســـفينة 
لبـــر األمـــان. ولنـــزرع الطموح في الشـــركة حتي نجني أفضـــل المنتجات التي 
يتطلـــع لها المجتمع، ومن هذه المواقف يتـــم االمتثال األفضل لمبادئ حوكمة 

الشركات.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

“السياحة” تحتفي باليوم الوطني السعودي في سوق المنامة
بالتعاون مع “منشآت الخاص” تحت شعار “#منورة_بشوفتكم”

دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
عـــدًدا مـــن الفعاليـــات فـــي ســـوق المنامة 
بمناســـبة اليـــوم الوطني الســـعودي الذي 
يصادف الـ 23 ســـبتمبر من كل عام، وذلك 
في إطار برنامـــج الفعاليات الحافل الذي 
أطلقته الهيئة بهذه المناسبة بالتعاون مع 
منشـــآت القطاع الســـياحي الخاص تحت 
شعار “#منورة_بشـــوفتكم” واشتمل على 

مختلف مناطق مملكة البحرين.
 وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة 
الهيئـــة  أن  قائـــدي  ناصـــر  والمعـــارض 
اختـــارت ســـوق المنامـــة مكانـــا لاحتفال 
باليـــوم الوطنـــي الســـعودي انطاقـــا مـــن 
العاقـــات التاريخية الوطيدة التي تربط 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
السعودية، والتي يشكل التبادل التجاري 
التركيـــز  مـــع  أركانهـــا،  أحـــد  والحضـــاري 
بشـــكل خاص على التراث المشترك الذي 

يجمع الشعبين الشقيقين.

مملكـــة  فـــي  “نرحـــب  قائـــدي  وأضـــاف   
البحريـــن باألشـــقاء مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية بهـــذه المناســـبة العزيـــزة على 
قلوبنـــا جميعا، ونعدهم ببرنامج ســـياحي 
ترفيهـــي حافـــل يستكشـــفون مـــن خاله 
الكثيـــر مـــن تجـــارب اإلقامـــة والضيافـــة 
والترفيـــه التـــي تقدمهـــا منشـــآت القطاع 
الســـياحي البحريني، بما يعـــزز من مكانة 

البحرين كوجهة أولى مفضلة لديهم”.
العديـــد مـــن  الســـياحة  ـــرت هيئـــة    ووفَّ
مظاهر االحتفال بمناســـبة اليوم الوطني 
السعودي في ســـوق المنامة، بما في ذلك 
فرقـــة شـــعبية بحرينية قدمـــت عددا من 
المعزوفات واألغاني التراثية الســـعودية 
والبحرينيـــة، وحظيت باستحســـان رواد 
والمقيميـــن  البحرينييـــن  مـــن  الســـوق 
هيئـــة  أطلقـــت  كمـــا  والـــزوار.  والســـياح 
الســـياحة بهـــذه المناســـبة فعاليـــة تراثية 
فـــي ســـوق المنامـــة تســـتمر علـــى مـــدى 
عشـــرة أيـــام، وتضمنـــت عرًضا مســـرحيًا 

بالدمى خاص باليوم الوطني الســـعودي، 
وسيستمر حتى غدا السبت.

ـــا مـــن   ويشـــكل هـــذا العـــرض جـــزًءا مهمًّ
الفعاليـــة التـــي تقـــام تحـــت شـــعار “إلـــى 
المنامـــة” وتتضمن برنامجا حافا بالكثير 
مـــن ورش العمـــل الهادفـــة إلـــى التعريف 
بالحرف البحرينية القديمة، وورش عمل 
متنوعـــة بمخرجات ذات طابـــع بحريني، 
كما يقام على هامشـــها أنشـــطة مصاحبة 
مفتوحة من بينها ألعاب بحرينية قديمة، 
وعروض موســـيقية، وحكايات لألطفال، 

وغيرها.

ناصر قائدي

يشكل التبادل التجاري 
والحضاري أحد أركان 

العالقات التاريخية

قائدي: َنِعُد األشقاء 
السعوديين ببرنامج 

سياحي ترفيهي حافل
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استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

أظهـــرت دراســـة أميركيـــة أن تنـــاول اللوز بشـــكل يومي 
يســـاهم فـــي إنقـــاص الـــوزن، وتقليـــص محيـــط الخصر، 
فضالً عن أنه يخفض مســـتويات الكوليســـترول ويحمي 
القلـــب. وأجـــرى باحثون فـــي جامعة بنســـلفانيا دراســـة 
شـــملت 50 شخصًا كانوا في متوســـط أعمارهم، يعانون 

من زيادة الوزن وارتفاع الدهون والكوليسترول.
وقســـم الباحثون، المشـــاركين إلى قسمين، تناول القسم 
األول منهـــم مـــا يعادل 42 غراما من اللوز بشـــكل يومي، 
فيما تناول القســـم الثاني من المشـــاركين كعكا مصنوعا 
مـــن المـــوز بشـــكل يومـــي، ووضـــع فـــي االعتبار تســـاوي 

السعرات الحرارية بين وجبات المجموعتين.
وكشفت الدراسة، التي استمرت 12 أسبوعا، عن أن الذين 
تناولوا اللوز انخفضت لديهم مســـتويات الكوليســـترول 
إضافة إلى انخفاض معدل الدهون في البطن والرجلين 
وقـــل لديهـــم محيـــط الخصـــر. واعتبـــر متخصصـــون أن 
تنـــاول اللوز طريقة مثلى لمواجهة األمراض التي تتعلق 
بالقلـــب واألوعية الدمويـــة، باإلضافة للمشـــاكل الناتجة 
عن اضطراب عمليات التمثيل الغذائي حيث يساعد في 
تنظيمها، لكونه يتكون من دهون غير مشبعة، فضالً عن 

انخفاض نسبة الدهون المشبعة في اللوز.

تناول اللوز يوميا يخفض 
الوزن والكوليسترول
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بالكيلود.ب1.5
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بيض سعودي
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دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

الذهـــب  محـــالت  أصحـــاب  دعـــا 
اقتنـــاء  فـــي  الراغبيـــن  والمجوهـــرات 
المصوغات الذهبية إلى اقتناص الفرصة 
فـــي الوقـــت الحاضـــر مـــع نـــزول أســـعار 
الذهـــب، حيث بلغ ســـعر الغـــرام من عيار 
21 نحـــو 17.7 دينـــار تقريبا، مؤكدين أن 
مثل هذا الســـعر لم تشـــهده األسواق منذ 

سنتين تقريبا. 
وأكد صاحـــب مجوهـــرات “أصيلة” علي 
الصائغ أن هنالك زيادة تقدر بنحو 20 % 
فـــي اإلقبال على شـــراء الذهـــب، مرجًعا 
ذلـــك إلى تراجع ســـعر الذهب مـــن العيار 
21 إلى 17.740 دينار تقريًبا، وهو السعر 
الذي لم تشهده األسواق من قبل جائحة 

كورونا، أي منذ سنتين ونصف تقريًبا.
ولفت إلى أن إقبال الناس لم يقتصر على 
المصوغات والمشـــغوالت الذهبية فقط، 
بـــل حتـــى علـــى الســـبائك، إذ إن النســـاء 
تجذبهن المشغوالت والمصوغات كونهن 
يقتنوهـــا للتزّيـــن وكذلـــك لالدخـــار، فيما 
يميـــل الشـــباب دئًما إلى اقتناء الســـبائك 
الذهبيـــة لبيعهـــا فـــي المســـتقبل حينمـــا 

ترتفع أسعار الذهب من جديد.
ونصح الصائغ الراغبين في االستثمار أو 
شـــراء الذهب إلى اســـتغالل الفرصة في 
الوقـــت الراهن، خصوًصا أن هذا الســـعر 
لم تشهده البحرين منذ أكثر من سنتين، 
خصوًصا أن ســـعر غرام الذهب من عيار 
21 قـــد يرتفع في الفتـــرة المقبلة، وعليه 
ندعو الســـتغالل هـــذه الفرصة، الفًتا إلى 
الدوليـــة  واالضطرابـــات  المتغيـــرات  أن 

تؤثر بصورة سريعة في أسعار الذهب.

الزائـــدة  المبالـــغ  اســـتثمار  بـــأن  وأفـــاد 
لـــدى األفراد فـــي المصوغات والســـبائك 
الذهبيـــة فـــي هذه الفترة ســـيعود عليهم 

بأرباح أفضل من أرباح الودائع البنكية.
بيـــن  المنافســـة  بوضـــع  يتعلـــق  وفيمـــا 
أشـــار  والذهـــب،  المجوهـــرات  محـــالت 
الصائغ إلى أن عدد المحالت في السابق 
المبيعـــات  حركـــة  فكانـــت  قليـــال،  كان 
مختلفة، أما اليوم فتشـــهد السوق تشبًعا 
كبيـــًرا في عدد محالت بيع الذهب، وهو 
ما يدفع بالكثير من محالت الذهب للبيع 
دون تحقيـــق أرباح حقيقيـــة، فقط البيع 

من أجل االستمرارية في السوق.
الراغبيـــن  المســـتثمرين  الصائـــغ  ودعـــا 
لدراســـة  الذهـــب  أســـواق  دخـــول  فـــي 
الســـوق أواًل، والتوجه نحو إنشاء ورش 
المصوغـــات  جلـــب  أو  الذهـــب  صياغـــة 
والمجوهرات من الخارج وبيعها بالجملة 
على محالت الذهب في السوق المحلي، 

فهنالك فرصة جيدة في هذا الجانب.
مـــن جانبـــه، قال صاحـــب محـــالت ميار 
للذهب، نجيب الحايكي “تشـــهد أســـواق 
الذهـــب في هـــذه األيام انتعاشـــة جيدة 
تصل عند البعض لـ 50 %، وذلك بســـبب 
نـــزول أســـعار الغـــرام مـــن عيـــار 21 إلـــى 
17.7 دينار تقريًبا، وهو ســـعر فتح شهية 
الراغبين في شراء المصوغات والسبائك 
الذهبيـــة، خصوًصـــا أن مثـــل هذا الســـعر 

غاب عن أسواقنا لمدة سنتين تقريًبا”. 

زينة وخزينة

وأشار الحايكي إلى أن مخزون السبائك 
الذهبيـــة نفـــد مـــن محلـــه وبدأ يســـتعين 
بمحالت أخرى لتوفير الســـبائك للزبائن، 

فـــي  الراغبيـــن  معظـــم  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
شـــراء الســـبائك هم من فئـــة الرجال، أما 
النساء فغالبيتهن يقبلن على المشغوالت 
والمصوغـــات الذهبيـــة باعتبارهـــا “زينـــة 

وخزينة”.
موســـم  دخـــول  بـــأن  الحايكـــي  وأفـــاد 
المدارس وكذلـــك رهن الكثير من الناس 
ذهبهم من أجل السفر أثر سلًبا على هذه 

االنتعاشة، فكانت السوق تنتظر انتعاشة 
أكبـــر ولكـــن الســـيولة لدى النـــاس ذهبت 
لموســـم المـــدارس. ودعـــا الحايكـــي إلى 
اقتناص هذه الفرصة خصوًصا للراغبين 
والمصوغـــات  المشـــغوالت  شـــراء  فـــي 
الـــزواج  حفـــالت  أجـــل  مـــن  الذهبيـــة 
أنهـــم  إلـــى  المقبلـــة، الفًتـــا  والمناســـبات 
بـــدأوا يســـتقبلون طلبات أطقـــم الذهب 

الخاصـــة بالزواج.  وعن وضع المنافســـة 
فـــي الســـوق بيـــن الحايكـــي أنهـــا قويـــة 
جـــًدا، فالتوســـع في الفضـــاء اإللكتروني 
لـــه  وغيرهـــا  “انســـتغرام”  كحســـابات 
الزبائـــن،  إلـــى  الوصـــول  فـــي  دور كبيـــر 
وكذلك طرح المنتجات من المشـــغوالت 
والمصوغـــات المتميـــزة يجـــذب الزبائـــن 
البحرينييـــن والخليجييـــن، مؤكـــًدا فـــي 

الوقـــت ذاتـــه أن 40 % مـــن زبائنـــه مـــن 
األشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقـــد قلصـــت أســـعار الذهـــب خســـائرها 
أمـــس الخميـــس مـــع تراجع الـــدوالر من 
علـــى  عقديـــن،  خـــالل  مســـتوى  أعلـــى 
الرغم من اســـتمرار الضغط على المعدن 
النفيـــس وســـط ارتفاع عوائد الســـندات 
المتشـــددة  والتصريحـــات  األميركيـــة 
بشـــأن رفـــع أســـعار الفائـــدة مـــن مجلس 
االحتياطـــي االتحـــادي )البنـــك المركـــزي 
األميركـــي( – بحســـب رويتـــرز. وتراجـــع 
 0.2 الفوريـــة  المعامـــالت  فـــي  الذهـــب 
لألوقيـــة  دوالر   1670.40 مســـجال   %
)األونصـــة(، بعد انخفاضه بمـــا يصل إلى 
1 % فـــي الجلســـة اآلســـيوية، وارتفعت 
العقود األميركيـــة اآلجلة للذهب 0.2 % 

إلى 1678.70 دوالر لألوقية.
وقـــال مايـــكل هيوســـون، كبيـــر محللـــي 
ماركتـــس  سي.إم.ســـي  لـــدى  األســـواق 
“يستمر ارتفاع عوائد السندات األميركية 
فـــي الضغط على أســـعار الذهب. وما لم 
تبدأ العوائد فـــي االنخفاض فجأة ويبدأ 
الـــدوالر فـــي التراجـــع، مـــن المحتمل أال 

نشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب”.
ورفع االحتياطي االتحادي ســـعر الفائدة 
75 نقطـــة أســـاس يوم األربعـــاء الماضي 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالي، وأشـــار إلى 
أن مزيدا من الزيادات ســـتأتي لترويض 
التضخـــم المتصاعـــد. وبالنســـبة للمعادن 
النفيســـة األخـــرى، اســـتقرت الفضـــة في 
عنـــد 19.60 دوالر  الفوريـــة  المعامـــالت 
لألوقيـــة، وتراجـــع البالتيـــن 0.4 % إلـــى 
903.90 دوالر، بينما هبط البالديوم 0.2 

% إلى 2150.02 دوالر.

إقبال كبير على شراء الذهب بعد بلوغه 17.7 دينار للغرام
السبائك الذهبية نفدت من بعض المحالت نتيجة إقبال الشباب

حسن عبدالنبي

إعداد: حسن عبدالنبي

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 600 فلسا

 

مانجو: 1 دينار

 

سنطره: 500 فلس

 
الرمان:  750 فلسا

 

أناناس: 800 فلس

 

بطيخ: 350 فلس

 

شمام: 350 فلسا

 

كيوي: 1.4 دينار

 

أفوكادو : 1.2 دينار

 

عنب : 1 دينار

 

جوافة: 1.5 دينار

 

برتقال أبوصرة: 500 فلس

 

جريب فروت: 500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع : 150 فلس للحزمةسبنت : 150 فلس للحزمةبربير : 25 فلسا للحزمة

جرجير : 25 فلسا للحزمةملوخية: 150 فلسا للحزمةبقدونس : 150 فلسا للحزمة

ريحان : 50 فلسا للحزمةرويد : 30 فلسا للحزمةسبانخ : 50 فلسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

500 فلس

 
خيار:

500 فلسا

 
كوسة:

650 فلس

 
فاصوليا:

1.2 دينار

 

باذنجان:
600 فلس

 

ثوم:
750 فلسا

 
بصل أحمر:
200 فلسا

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

650 فلسا

 

زنجبيل:
900 فلس 

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
1.4 دينار

 

فلفل أخضر:
450 فلس

 
قرنبيط:

700 فلس

 

مشروم:
750 فلس

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
700 فلس

ســـنتين منـــذ  األســـواق  تشـــهدها  لـــم  فاألســـعار  الفرصـــة  اســـتغلوا  محـــالت:  أصحـــاب 

الزبائن الخليجيون 
يشكلون نسبة 

كبيرة من القوة 
الشرائية

التوسع في 
الفضاء اإللكتروني 

له دور كبير في 
الوصول للزبائن 

عوائد المصوغات 
والسبائك الذهبية 

أكبر من الودائع 
البنكية



 رصد مخالفات 
بسيطة جاٍر 

متابعتها من قبل 
الجهات المختصة

نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
ورقابيـــة  توعويـــة  حملـــة  والتجـــارة 
لعربات تقديم األطعمة والمشـــروبات 
الموجودة في منطقة ضاحية السيف 
وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، 
ممثلـــة  الداخليـــة  وزارة  شـــاركت  إذ 
بمديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة، 
ووزارة  للمـــرور،  العامـــة  واإلدارة 
وهيئـــة  العاصمـــة،  وأمانـــة  الصحـــة، 

تنظيم سوق العمل. 
وفي تصريح الوكيل المساعد للرقابة 
والمـــوارد عبـــد العزيـــز األشـــراف، أكد 
فيه حـــرص وزارة الصناعة والتجارة 
فـــي القيـــام وبشـــكل مســـتمر بتنفيـــذ 
الحمالت التفتيشية للعربات المتنقلة 
في كافة محافظـــات مملكة البحرين، 
وذلـــك من خـــالل التنســـيق والتعاون 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقة 
تحقيقـــًا لمبـــدئ التكامـــل فـــي الرقابة 
والتفتيـــش، حيـــث تضمـــن مثـــل هذه 
النشـــاط  الحمـــالت ســـالمة ممارســـة 
مـــن الجوانب المختلفة له، كالحصول 
بالعربـــة  الخاصـــة  التراخيـــص  علـــى 
والتحقق من توافر المواصفات الفنية 

للضوابـــط  وفقـــًا  للعربـــة  الصحيحـــة 
الصحيـــة ومتطلبـــات  واالشـــتراطات 
اســـتيفاء  وكذلـــك  للعربـــة،  الســـالمة 
االشتراطات المتعلقة بالعمالة، إضافة 
إلـــى األماكـــن المســـموح بهـــا لوقـــوف 
العربـــات، بمـــا يعطـــي للنشـــاط الصفة 
تحمـــي  التـــي  المتكاملـــة  القانونيـــة 
مـــن  والمســـتفيدين  العربـــة  صاحـــب 

خدماتها.
الحملـــة  أن  األشـــراف  وكشـــف 
التفتيشـــية التي جرت مساء األربعاء 
21 ســـبتمبر 2022 نتجـــت عنهـــا رصد 
مخالفـــات بســـيطة، وجـــاري متابعتها 

مـــن قبـــل الجهـــات المختصـــة، إذ إن 
عمليـــات  ســـتواصل  التفتيـــش  إدارة 

الرقابة من خالل الحمالت التفتيشية 
الممنهجـــة أو التفتيش الدوري للتأكد 

والقـــرارات  القوانيـــن  تطبيـــق  مـــن 
المنظمة لهذا النشاط الحيوي للحفاظ 
على التنافســـية والعدالة في التجارة 
بمـــا يحفـــظ حقوق جميـــع المتعاملين 

في هذا القطاع.
وقد دعا األشـــراف أصحـــاب العربات 
بالتقيد وااللتزام بجميع االشتراطات 
الخاصة بمزاولة هذا النشـــاط لتجنب 
أكـــد  كمـــا  المخالفـــات،  فـــي  الوقـــوع 
علـــى أهميـــة قيـــام أصحـــاب العربات 
بتصحيح المخالفات التي تم رصدها 
خالل هذه الحملة بما يحقق لنشاطهم 

الصفة القانونية الصحيحة. 

خالـــص  بتقديـــم  واختتـــم تصريحـــه 
المبذولـــة  للجهـــود  والتقديـــر  الشـــكر 
مـــن جميـــع المختصيـــن فـــي الجهات 
المشـــاركة فـــي جميع الحمـــالت التي 
تقـــام بهـــذا الصـــدد، ودعـــا المتعاملين 
عـــن  والبالغـــات  الشـــكاوى  بتقديـــم 
المخالفـــات فـــي هـــذا القطـــاع أو ألية 
أنشـــطة غيـــر مرخصـــة أو ممارســـات 
تجاريـــة غيـــر صحيحـــة، وذلـــك مـــن 
خـــالل التواصـــل مـــع إدارة التفتيـــش 
مـــن خالل النظام الوطني للمقترحات 
الخـــط  أو  “تواصـــل”  والشـــكاوى 
رقـــم  وكذلـــك   80008001 الســـاخن: 
البريـــد  أو   17111225 اب  الواتـــس 
inspec�  اإللكترونـــي إلدارة التفتيش

.tion@moic.gov.bh

“الصناعة والتجارة” تنفذ حملة على عربات الطعام بـ “ضاحية السيف”
بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة

 فريق ملحق االقتصاد
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فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
الحكومية في جلســـته األسبوعية أمس 
الخميس 57 عطاء تنافســـت للظفر بعدد 
14 مناقصـــة حكوميـــة، لصالـــح عدد من 

الوزارات والهيئات والشركات العامة.
وبلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة في 
جلســـة يوم أمس، نحو 1.8 مليون دينار، 
العطـــاء  يكـــون  أن  بالضـــرورة  ليـــس  إذ 
األقـــل هـــو العطـــاء الفائز، حيـــث تخضع 

العطاءات لتقييمات فنية.
وفتـــح المجلـــس 4 مناقصـــات لـــم تكـــن 
فيهـــا عطـــاءات ماليـــة، وهـــي مناقصـــة 
وزارة األشـــغال التي خصصت للخدمات 
االستشارية لبرنامج تقييم السالمة على 
شـــبكة الطرق بمملكة البحرين، وتقدمت 
لهـــا 4 شـــركات، ومناقصـــة شـــركة نفـــط 
البحرين )بابكو(، للتأهيل المسبق تشغيل 
وصيانـــة نظـــام معالجـــة ميـــاه الصـــرف 
الصحي، حيث تنافست عليها 11 شركة، 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  ومناقصـــة 
العمرانـــي، للتأهيـــل المســـبق للدراســـات 
شـــركات   9 شـــاركت  حيـــث  المروريـــة، 
في المنافســـة، وأخيـــًرا مناقصـــة الجهاز 
خصصـــت  والتـــي  لإليـــرادات  الوطنـــي 
لدعم الجهـــاز في مراجعة وتعزيز اإلطار 
المســـتقبلية،  الرقمنـــة  لفـــرص  القانونـــي 

وتنافست عليها 3 عطاءات.
ونالت هيئة الكهرباء والماء 4 مناقصات 
ذهبـــت مـــن أجل أعمـــال العقـــود الزمنية 
الخاصة باألعمال الجيوفيزيائية ومسح 
األراضـــي فـــي إدارتـــي توزيـــع الميـــاه و 
الكهرباء والتي تنافســـت عليها شركتان، 
كان أقل عطاء من شـــركة محمد الغريب 

للهندسة بقيمة ألف دينار.
والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة  ُفتحـــت  كمـــا 
االتصـــاالت  خدمـــات  تزويـــد  مناقصـــة 
الداخلية للهواتـــف النقالة والتي تقدمت 
لهـــا 3 شـــركات رئيســـة وهـــي “بتلكـــو” و 
”زيـــن” و “stc البحريـــن”، حيـــث كان أقل 
عطاء مقدم مـــن قبل “بتلكو” بقيمة 327 

ألف دينار.
لغايـــة اســـتئجار  للهيئـــة مناقصـــة  وكان 
والتـــي  الثقيلـــة،  والمعـــدات  المركبـــات 
MODERN ME� شـــركة لهـــا   تقدمـــت 
 CHANICAL ELECTRICAL AND
TRANSPORT CO بعطـــاء قيمتـــه نحو 
171 ألـــف دينار. وكذلـــك مناقصة خدمة 
دعـــم برمجـــة نظـــام SAP ABAP والتي 
تقدمـــت لهـــا شـــركة “المؤيـــد للكمبيوتـــر” 

بأقل عطاء بقيمة 95 ألف دينار.

ونالت وزارة شؤون اإلعالم مناقصة لغاية 
مشـــروع توفيـــر وتوصيـــل االحتياجات 
والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات  الفنيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن لعـــام 2022، حيث 
تقدمت لها شركتان، وكان أقل عطاء من 
شـــركة Glocom بقيمة 478,127 دينارا. 
وُفتحـــت إلدارة المخازن المركزية )هيئة 
الكهرباء والماء( مناقصة مدخل البيانات 
والتي تنافســـت عليها شركتان، كان أقل 
 Gulf services co عطـــاء فيهما من قبل

بمبلغ 127,743 دينارا.
أمـــا هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار فقد 
حظيـــت بمناقصتيـــن، خصصـــت األولـــى 
الصيانـــة  لورشـــة  عمـــال  توفيـــر  لغايـــة 

مبلـــغ  لهـــا  عطـــاء  أقـــل  كان  إذ  بالهيئـــة، 
لبرنامـــج  والثانيـــة  دينـــارا،   341,721
المواقـــع  ومراقبـــة  والمســـح  التنقيـــب 
األثريـــة، كان أقـــل عطاء لهمـــا 134,280 
دينارا، والعطـــاءان لمناقصتي الهيئة من 
 Durrat Al Muharraq Cleaning شـــركة

.& Maintenance
أمـــا شـــركة البحريـــن لالســـتثمار العقاري 
)إدامـــة( فقـــد فتـــح لهـــا مناقصـــة واحدة 
بغيـــة توفيـــر خدمـــات توريـــد وتركيـــب 
أنظمـــة إطفـــاء وإنـــذار حريق فـــي العقار 
الواقـــع بمنطقة ســـترة، وتنافســـت عليها 
6 شـــركات، حيث قدم أقل عطاء شـــركة 

Microcenter بقيمة 54,944 دينارا.

57 عطاء تتنافس على 14 مناقصة لصالح عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة
توفير وتوصيل االحتياجات الفنية لالنتخابات النيابية والبلدية بـ 478 ألف دينار

اعداد:على الفردان

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

عدد المناقصة الجهة 
 أقل عطاء /الشركة العطاءات

دينار 

مشروع توفير وتوصيل االحتياجات الفنية لالنتخابات النيابية وزارة شئون اإلعالم
 2Glocom     478,127والبلدية في مملكة البحرين لعام 2022م

 2Gulf services co127,743مدخل البياناتإدارة المخازن المركزية – هيئة الكهرباء والماء

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

 & 3Durrat Al Muharraq Cleaningتوفير عمال لورشة الصيانة بهيئة البحرين للثقافة واالثار
Maintenance341,721 

 & 2Durrat Al Muharraq Cleaningبرنامج التنقيب والمسح ومراقبة المواقع األثرية
Maintenance134,280 

شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامه( ش.م.ب )م(
توفير خدمات توريد وتركيب أنظمة إطفاء وإنذار حريق                                     

في العقار الواقع بمنطقة سترة
6Microcenter54,944 

هيئة الكهرباء والماء

أعمال العقود الزمنية الخاصة باألعمال الجيوفيزيائية و مسح 

االراضي في إدارتي توزيع المياه و الكهرباء
2Mohamed Algharib Architects & Engineers 1,000 

 3Bahrain Telecommunications Company327,030تزويد خدمات اإلتصاالت الداخلية للهواتف النقالة

 5MODERN MECHANICAL ELECTRICAL ANDاستئجار المركبات والمعدات الثقيلة
TRANSPORT CO WLL 170,923 

SAP ABAP 95,040المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط3خدمة دعم برمجة نظام 

وزارة شؤون الشباب والرياضة
عقد زمني لصيانة مضخات المياه لجميع مرافق                                  

وزارة شؤون الشباب والرياضة
2Saraya Contractors Co. WLL.25,508 

وزارة األشغال
السالمة على شبكة                    تقييم  لبرنامج  الخدمات االستشارية 

البحرين بمملكة  الطرق 
4_ _ 

 _ _11تأهيل المسبق تشغيل وصيانة نظام معالجة مياه الصرف الصحيشركة نفط البحرين )بابكو(

 _ _9التأهيل المسبق للدراسات المروريةهيئة التخطيط والتطوير العمراني

الجهاز الوطني لإليرادات
دعم الجهاز في مراجعة وتعزيز اإلطار القانوني                               

لفرص الرقمنة المستقبلية.
3_ _ 



رفع رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف عيسى 
مقام  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى  نجيبي، 
عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 
آل سعود، وإلى ولي عهده سمو األمير محمد بن سلمان 
بمناسبة  الشقيق  السعودي  الشعب  ــى  وإل ســعــود،  آل 

ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 92.
وثمن نجيبي عاليا عمق العالقات التاريخية التي تجمع 
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما تشهده 
 3 من  ألكثر  القطاعات  مختلف  في  وتطور  نماء  من 
والشراكة  التعاون  لمستوى  تقديره  عن  معربا  قــرون، 
فيما  خصوصا  الشقيقين،  البلدين  بين  االستثنائية 
يتعلق بدعم معدالت النمو االقتصادي ومضاعفة حجم 
قطاعات  فــي  المشتركة  المشاريع  فــي  االســتــثــمــارات 

اقتصادية واعدة عدة. 
كما أعرب نجيبي عن فخره بما تمثله العالقات 

البحرينية السعودية من نموذج ال مثيل له 
في التالحم االقتصادي والمصير المشترك 
في جميع جوانب الحياة اليومية، مشيرا 
خير  يعتبر  فــهــد  الــمــلــك  جــســر  أن  ــى  إلـ
مــثــال على هــذا الــتــالحــم األخـــوي بين 

المملكتين. 
الشقيقة  ما حققته  إلى  نجيبي  وأشار 
الكبرى من إنجازات تنموية وحضارية 

ظل  فــي  الميادين  شتى  فــي  متالحقة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  حكومة 

آل سعود وولي  بن عبدالعزيز  سلمان 
ــر مــحــمــد  ــيــ ــده ســـمـــو األمــ ــهـ عـ

بــن ســلــمــان آل ســعــود، 
والتي لها انعكاسها 

عـــلـــى شــقــيــقــتــهــا 

الصغرى مملكة البحرين، خصوصا أنها نجحت في بناء 
قاعدة اقتصادية متينة خالل السنوات القليلة الماضية، 
وعملت منذ فترة طويلة على تنويع اقتصادها وتعظيم 

مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وبين نجيبي أن اليوم الوطني السعودي ذكرى عزيزة 
على قلوب جميع البحرينيين ومناسبة عظيمة يستذكر 
عبدالعزيز  الملك  المؤسس  ملحمة  خاللها  من  الجميع 
بن عبدالرحمن آل سعود )رحمه هللا( التي أرست دعائم 
المملكة لتكون واحة األمن واالستقرار وأرض الحرمين 
الشريفين، لتصبح اليوم قوة اقتصادية ضاربة تنافس 
أكبر الكيانات االقتصادية حول العالم، مع تبنيها لرؤية 
اقتصادية شمولية للعام 2030 تحمل قواسم مشتركة 
مع شقيقتها الصغرى مملكة البحرين بما يضمن تسريع 

خطى التنمية المستدامة.
واخـــتـــتـــم نــجــيــبــي تــصــريــحــه بــتــأكــيــد 
ــيـــاحـــي  ــرار الــــقــــطــــاع الـــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
مملكة  فـــي  ــلــي  ــعــائ ال والــتــرفــيــه 
الــبــحــريــن فــي اســتــقــطــاب مزيد 
مـــن األشـــقـــاء الــســعــوديــيــن من 
ــم كــل  ــديـ ــقـ ــل وأفــــــــراد وتـ ــ ــوائ عــ
الكفيلة  والتسهيالت  اإلمكانات 
السياحية  احــتــيــاجــاتــهــم  بتلبية 
شركة  التزام  مؤكدا  والترفيهية، 
عــقــارات السيف فــي طــرح كــل ما 
ــوعــه في  هـــو جــديــد وفـــريـــد مـــن ن
العائلي  والترفيه  الضيافة  قطاعات 
لخدمة  الــتــجــاريــة  الــمــراكــز  وإدارة 
الـــزوار من داخــل وخــارج 
من  السيما  المملكة 

الشقيقة الكبرى.
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تغّريم “ميتا” 174.5 مليون دوالر النتهاكها براءة اختراع
بدفع  “ميتا”  شبكة  أميركية  محلفين  هيئة  أمــرت 
اخــتــراع  ــراءات  ــ ب النتهاكها  دوالر  مليون   174,5
قدامى  أحد  طورها  الحي،  البث  بخدمة  مرتبطة 
إلصــالح  سعًيا  األميركي  الجيش  فــي  المحاربين 

أوجه القصور في االتصاالت في ساحة المعركة.
محكمة  في  محاكمة  أن  قانونية  وثائق  وأظهرت 
فدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين 
فيسبوك  على  الحي”  “البث  ميزات  أن  على  ينص 

ببراءة  مسجلة  تكنولوجيا  تستخدم  وإنستغرام 
في  شــارك  التي  “فوكسر”  شركة  بواسطة  اختراع 

تأسيسها توم كاتيس.
أن  “نعتقد  العمالقة  الشبكة  باسم  متحدث  وقــال 
تنتهك  لــم  ميتا  أن  أظــهــرت  المحاكمة  فــي  األدلـــة 
القيام  “نعتزم  واضــاف  فوكسر”.  اختراع  ــراءات  ب

بخطوات إضافية، بما يشمل استئناف الحكم”.

22 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.155

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

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 0.115

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 0.159

بنك مسقط 

سيكو 
SICO-C BD 0.15

BMUSC BD 0.754

استعرضت العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وكيل “الصناعة والتجارة” تبحث التبادل التجاري مع أذربيجان
الــصــنــاعــة  وزارة  وكـــيـــل  ــلــت  ــب ــق اســت
ــارة، إيـــمـــان أحــمــد الـــدوســـري،  ــجـ ــتـ والـ
جمهورية  سفير  أمــس  صباح  بمكتبها 
ــحــريــن  ــب ــكــة ال أذربــــيــــجــــان لـــــدى مــمــل
شاهين  السفير  الــريــاض،  فــي  المقيم 
تعزيز  سبل  لبحث  وذلــك  عبدالالييف، 
بحضور  البلدين،  بين  التجاري  التبادل 
المحلية  لــلــتــجــارة  الــمــســاعــد  ــوكــيــل  ال
آل  سلمان  بن  حمد  الشيخ  والخارجية 

خليفة. 
ــان أحــمــد  ــمـ ــالل الــلــقــاء رحـــبـــت إيـ ــ وخـ
بالسفير األذربيجاني واستعرضت معه 
البلدين  تربط  التي  الثنائية  العالقات 
تــطــورات  مــن  تــشــهــده  ومـــا  الصديقين 
منوهة  األصــعــدة،  كافة  على  إيجابية 

على أهمية مواصلة العمل على ترسيخ 
هذه العالقات وتطويرها. 

األذربيجاني  السفير  أعــرب  جانبه،  من 
ــيـــف عــــن خــالــص  ــدالـــاليـ ــبـ ــيـــن عـ ــاهـ شـ
الصناعة  وزارة  لوكيل  وتقديره  شكره 

ــتــجــارة، عــلــى مــا تــولــيــه مــن حــرص  وال
الصناعية  الــعــالقــات  لتوطيد  مستمر 
ــبــحــريــن  ــكــة ال والـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن مــمــل
وجمهورية أذربيجان بما يخدم مصالح 

البلدين الصديقين المشتركة.

3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل كبار المساهمين

انتخاب 7 أعضاء بمجلس إدارة “دلمون للدواجن” الجديد
اجتماع  الماضي  األربــعــاء  صباح  عقد 
الجمعية العمومية العادية لشركة دلمون 
ــدواجــن فـــي قــاعــة أوال فـــي فــنــدق  ــل ل
الخليج، وقد ضم جدول أعمال الجمعية 
3 بنود، وهي  العادية للشركة  العمومية 
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية 
 31 في  المنتهية  للسنة  العادية  العامة 
ديسمبر 2021 ، والمنعقد في 22 مارس 
لمجلس  أعــضــاء   7 ــتــخــاب  وان  ،2022
اإلدارة للدورة االنتخابية 2022-2025.

تم  الــقــانــونــي  الــنــصــاب  استكمال  وبــعــد 
بين  مــن  أعــضــاء   7 واختيار  التصويت 
أعضاء في مجلس  ليكونوا  المرشحين 
ــقــادمــة، وقــد  ال لـــلـــدورة  الــشــركــة  إدارة 
كل  فــوز  عــن  التصويت  نتائج  أســفــرت 
وعبدالحسين  جمشير  عبدالرحمن  من: 
ــي، ويـــوســـف الـــصـــالـــح، وطـــالل  ــ ــوان ــ دي

المناعي، وفؤاد المطوع، وعصام زينل، 
مجلس  بــعــضــويــة  ضــيــف  آل  وجــعــفــر 
شركة  إدارة  مجلس  ويتكون  اإلدارة. 
دلـــمـــون لــلــدواجــن مـــن 7 أعـــضـــاء يتم 
إلى  باإلضافة  التصويت  اختيارهم عبر 
كبار  قبل  مــن  تعيينهم  يتم  أعــضــاء   3

تـــم تعيين  الــشــركــة، حــيــث  مــســاهــمــي 
عبدالرضا الديلمي من مجموعة شركات 
تــرافــكــو، وعــبــدهللا جــاســم األحــمــد من 
االجتماعية،  للتأمينات  العامة  الهيئة 
فيما لم تحدد شركة البحرين لالستثمار 

القابضة ممثلها لحد اآلن.

عيسى نجيبي


