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رئيـــس  العهـــد  ولـــي  شـــارك 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
وزيـــر  بحضـــور  خليفـــة،  آل 
الزياني  عبداللطيف  الخارجية 
وعـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين، 
فـــي مراســـم الجنازة الرســـمية 
اليابانـــي  الـــوزراء  لرئيـــس 
والتـــي  آبـــي،  شـــينزو  الســـابق 
العاصمـــة  فـــي  أمـــس  أقيمـــت 

اليابانية طوكيو.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود الفقيـــد 
تعزيـــز  فـــي  ودوره  الراحـــل 
العالقات الثنائيـــة بين البلدين 
علـــى  وتنميتهـــا  الصديقيـــن 
مختلـــف األصعـــدة، مســـتذكًرا 
ســـموه إســـهامات الفقيـــد فـــي 

خدمة بلده. 

الراحل عزز العالقات البحرينية اليابانية
شارك بجنازة رئيس الوزراء السابق... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشارك في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق

طوكيو - بنا

أكـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير البنية التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة لدى زيارته وزارة شـــؤون البلديات والزراعة، اســـتمع إلى شـــرح من 
وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل المبارك عن أهم المشروعات التي تنفذها 
الـــوزارة فـــي دورة الميزانيـــة الحالية بكلفـــة إجمالية تقدر بأكثـــر من 32 مليون 

دينار.
وتفضل الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة بتدشـــين الموقع اإللكتروني لوزارة 
شـــؤون البلديات والزراعة في نســـخته المطورة التي تمكن مستخدمي الموقع 

من االستفادة من نحو 75 % من الخدمات البلدية إلكترونًيا.

“البلديات” تنفذ مشروعات في 
دورة الميزانية بـ 32 مليون دينار

المنامة - بنا

)02(

)04(

بجائـــزة  “البـــالد”  صحيفـــة  فـــازت 
لإلعـــالم  كانـــو  علـــي  بـــن  عبـــدهللا 
التطوعي والخيري في حفل نظمته 

جمعية البحرين الخيرية.
وأعلنـــت الجمعية عن فـــوز صحيفة 
“البـــالد” و4 جهـــات أخـــرى عـــن فئـــة 
أفضل مشروع إعالمي ورقي يدعم 

العمل التطوعي والخيري.
برعايـــة  الفائزيـــن  تكريـــم  وجـــرى 
فـــوزي  الجمعيـــة  رئيـــس  وحضـــور 
كانو، وتســـلم جائزة “البالد” سكرتير 
الشـــؤون  قســـم  رئيـــس  التحريـــر 
االلكترونـــي  والمحتـــوى  المحليـــة 

راشد الغائب.
وقال رئيس الجمعية فوزي كانو: إن 
جائزة عبـــدهللا بن علي كانو لإلعالم 
التطوعـــي والخيـــري واحـــدة ضمـــن 
باقـــة مـــن الجوائـــز الجديـــدة التـــي 
أطلقناها منذ العام الماضي؛ تشجيعا 

للجمعيـــات واألفـــراد الناشـــطين في 
مجـــال العمـــل الخيـــري والتطوعـــي 

والتجديـــد  االبتـــكار  مزيـــد  علـــى 
والتطوير.

الزميل راشد الغائب يتسلم الجائزة

حصـــل صندوق العمل “تمكيـــن” على جائزة “أفضـــل تجديد للهوية 
اإلعالميـــة “ للعـــام 2022 مـــن مجلة األعمال الدوليـــة، إذ توثق هذه 
الجائزة جهود ومســـاعي “تمكين” المســـتمرة نحو تبني منهج النمو 
والتغيير من خالل هويته اإلعالمية المســـتحدثة التي تتماشى مع 

إستراتيجيته الجديدة.

“تمكين” يحصد جائزة “أفضل تجديد للهوية اإلعالمية” 2022

)21(

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة أن 
مبادرات الحد من آثار التضخم أســـهمت 
في استقرار معدالته بمستويات أقل مما 
هـــو حاصل فـــي العديـــد مـــن دول العالم 
وبنســـب مقاربة مـــع دول المنطقة، حيث 
تمكنـــت مملكـــة البحرين مـــن المحافظة 
على استقرار معدالت التضخم المسجلة 
إلى أغســـطس 2022 على أســـاس سنوي 
بارتفاعهـــا عالمًيـــا  4 % مقارنـــة  بنســـبة 
والتي تجـــاوزت 10 % في بعض الدول، 
مـــن خالل ما تبنتـــه مملكـــة البحرين من 

سياســـات مـــن بينهـــا ثبـــات أســـعار وقود 
الجازولين.

الماليـــة  وزيـــر  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
واالقتصاد الوطني، أمس، رؤساء تحرير 
اســـتعرض  حيـــث  المحليـــة،  الصحـــف 
النتائج االقتصادية للربع الثاني من العام 

الجاري.
وأشـــار وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
إلـــى أنه تـــم االنتهـــاء مـــن 17 برنامًجا من 
أصل 27 برنامًجا مندرًجا ضمن األولويات 
االقتصـــادي  التعافـــي  لخطـــة  الخمـــس 

وزير المالية واالقتصاد الوطني في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحليةوأهدافها الرئيسة. )08 - ٠٦(

)٠٥(

“البحرين الخيرية” تكرم أفضل المشروعات اإلعالمية الداعمة للعمل التطوعي

“^” تفوز بجائزة       
عبداهلل بن علي كانو لإلعالم

استكمال 17 برنامجا من أصل 27 ضمن األولويات الخمس لخطة التعافي... وزير المالية:

حافظنا على استقرار التضخم بواقع 4 % رغم ارتفاعه عالميا

جاللة الملك المعظم يهنئ 
سمو ولي العهد السعودي

المنامة - بنا

بعث عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
ولي العهد بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة صدور األمر الملكي 
من لدن خادم الحرمين الشـــريفين بتعيين سموه 

رئيســـا لمجلـــس الـــوزراء. وأعـــرب جاللـــة الملك 
المعظم في البرقية عن أخلص تهانيه لسمو ولي 
العهد السعودي على الثقة الملكية الغالية، متمنيا 
لســـموه دوام التوفيق والســـداد لمواصلة جهوده 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لخدمـــة  وعطائـــه 
وشـــعبها الشـــقيق وتحقيق مزيد مـــن اإلنجازات 
والتقدم واالزدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

آل ســـعود، ســـائال جاللته المولـــى تعالى أن يديم 
على خـــادم الحرمين الشـــريفين موفـــور الصحة 

والعافية والعمر المديد. 
يربـــط  بمـــا  المناســـبة،  بهـــذه  جاللتـــه،  وأشـــاد 
المملكتيـــن وقيادتيهمـــا مـــن عالقـــات تاريخيـــة 
راســـخة ومتميزة وبما يجمع شعبيهما الشقيقين 
مـــن روابـــط األخـــوة والصالت الوثيقة ووشـــائج 

القربى والمحبة.

محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم

سمو األمير محمد بن سلمانجاللة الملك المعظم
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شـــارك ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بحضـــور وزير 
الخارجية عبداللطيف الزياني، وعدد من كبار المســـؤولين، 

فـــي مراســـم الجنـــازة الرســـمية لرئيـــس الـــوزراء اليابانـــي 
الســـابق شـــينزو آبـــي، والتـــي أقيمـــت أمـــس فـــي العاصمة 

اليابانية طوكيو.

وقد أشـــاد ســـموه بجهود الفقيد الراحـــل ودوره في تعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة بين البلديـــن الصديقيـــن وتنميتها على 
مختلـــف األصعدة، مســـتذكًرا ســـموه إســـهامات الفقيد في 

خدمـــة بلده، مؤكًدا حـــرص مملكة البحريـــن على مواصلة 
تطوير العالقات بما يصب في تحقيق األهداف المشـــتركة 

ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

قـــام ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتقديم واجب العزاء أمس 
إلـــى رئيـــس وزراء اليابان فوميو كيشـــيدا؛ 
وذلك في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق 
شينزو آبي، حيث استذكر سموه حفظه هللا 
جهود رئيـــس وزراء اليابان الســـابق ودوره 
البـــارز فـــي تنميـــة العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
مملكة البحرين واليابان الصديقة وتعزيزها 

على مختلف األصعدة.
ونـــّوه ســـموه بـــدور رئيـــس وزراء اليابـــان 
الســـابق شـــينزو آبي وإســـهاماته في خدمة 
اليابان وشـــعبها الصديق، مســـتذكًرا جهوده 
فـــي تطويـــر العالقـــات التـــي تجمـــع مملكة 
البحريـــن واليابـــان والدفـــع بهـــا نحـــو آفـــاٍق 
أوسع والتي كان لها األثر في تعزيز التعاون 
المشـــترك على كافة الصعد، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أن اليابـــان والمجتمع الدولـــي قد فقدا 
بوفاة رئيس وزراء اليابان الســـابق شـــينزو 
آبـــي قائًدا بارًزا كرس حياتـــه لخدمة وطنه 

وشعبه.
 كما قام صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بتقديم واجب العزاء 
إلـــى آكي آبي، وذلك في وفاة زوجها رئيس 
وزراء اليابـــان الســـابق شـــينزو آبـــي، حيث 
أعرب ســـموه عن خالص تعازيه ومواســـاته 
فـــي هـــذا المصـــاب، متمنًيـــا لزوجـــة الفقيد 

وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

طوكيو - بنا

طوكيو - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشارك في جنازة شينزو آبي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق

مشيدا سموه بجهود الراحل في تعزيز العالقات البحرينية اليابانية

العالم فقد بوفاته قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشارك في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق

المنامة - بنا

بعـــث ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة برقية تهنئة إلى 
ولـــي العهـــد بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
سعود، بمناسبة صدور األمر الملكي من لدن خادم الحرمين 

الشريفين بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.
وأعـــرب ســـموه فـــي البرقية عن أصـــدق تهانيه لســـمو ولي 
العهد الســـعودي علـــى الثقة الملكية الغالية، متمنًيا لســـموه 

كل التوفيـــق والســـداد لمواصلـــة إســـهاماته وعطائـــه فـــي 
خدمة المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة وتعزيز تقدمها 
وازدهارهـــا فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لخـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشاد سموه بعمق العالقات التاريخية الراسخة التي تربط 
بين البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين، والتطلـــع الدائم لتوثيق 

آفاق التعاون والتنسيق الثنائي على مختلف األصعدة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سمو ولي العهد السعودي
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االستمرار في دعم العالقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا
الدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أرحب... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  
دعـــم  فـــي  االســـتمرار  أهميـــة 
العالقـــات التاريخيـــة بيـــن مملكـــة 
البحرين والمملكة المتحدة والدفع 
بالتعـــاون الثنائي نحو مســـتويات 
أرحب بمـــا يحقق أهـــداف البلدين 

وتطلعاتهما المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه رئيســـة 
وزراء المملكـــة المتحـــدة الصديقة 
إدارة  مجلـــس  رئيســـة  الســـابقة 
مجموعـــة ألديـــرس غيـــت تيريـــزا 
الزيـــارة  إطـــار  فـــي  وذلـــك  مـــاي، 
التي يقوم بها ســـموه إلـــى اليابان، 
العالقـــات  أن  ســـموه  أكـــد  حيـــث 
البحرينية البريطانية تشهد تطوًرا 
وازدهاًرا مســـتمرين يعكس الرغبة 
المشـــتركة في تقويتهـــا على كافة 
األصعدة، منوها ســـموه بما وصلت 
إليـــه الشـــراكة اإلســـتراتيجية بين 
البلديـــن مـــن مســـتويات متقدمـــة 

تعكس متانة العالقـــات التاريخية 
الممتـــدة بيـــن البلديـــن والشـــعبين 

الصديقين. 

كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض 
عـــدد مـــن الموضوعـــات والقضايـــا 
ومنهـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 

الـــدور الـــذي تضطلع بـــه مجموعة 
ألديرس غيت في تعزيز االقتصاد 

األخضر واألمن البيئي.

طوكيو - بنا

١٠ صباح� - ٨ مساًء

العروض الضخمة
نــادي الــنــسـر الـذهـبـي، سـلـمـابـاد

29 سبتمبر - 1 أكتوبر

BD89.9
TCL 43” SMART TV

109.9١٠٩.٩
٨٩.٩ دينار

BD99.9
HITACHI REF 240L

119.9١١٩.٩
٩٩.٩ دينار

BD299.9
HITACHI WASHING

MACHINE 20KG TOP LOAD

WITH HEATER

449.9٤٤٩.٩
٢٩٩.٩ دينار

HITACHI VACUUM CLEANER

2000 WATTS, 6.5L CANISTER

51.9٥١.٩
٢٩.٩ دينار

BD99
ARISTON FRONT

LOAD 9KG

159.9١٥٩.٩
٩٩ دينار

HITACHI REF 990L

499.9٤٩٩.٩
٣٤٩.٩ دينار

BD150
DISCOUNT

خــــــصــــــــم

ديــنــار بـحـريـنـي
150

BD29
SAMSUNG 32” LED TV

89.9٨٩.٩
٢٩ دينار

STOCK
LIMITEDالـكـمـيـة
محدودة

١٦١٦١٢٠٠

صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قرار رقم 
رئيـــس  بتعييـــن   2022 لســـنة   )51(
للمراسم بوزارة الخارجية، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعيـــن الســـيد صـــالح محمـــد شـــهاب 
رئيسًا للمراسم في وزارة الخارجية.

المادة الثانية

هـــذا  تنفيـــذ  الخارجيـــة  وزيـــر  علـــى 
القـــرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة،  قـــرار رقم )49( لســـنة 
2022 بنقـــل وتعيين مديرين في 
مكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 

جاء فيه:

المادة األولى: 

ُينَقـــل الســـيد أحمد ســـامي جواد 
المشـــاريع  إدارة  مديـــر  التاجـــر 
بمكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
العمليـــات  إلدارة  مديـــرًا  ليكـــون 

بذات المكتب.

المادة الثانية:

ُيعيـــن الســـيد وليـــد فيصل محمد 
البســـام مديـــرًا إلدارة الدراســـات 

بمكتب رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:

علـــى مديـــر عـــام مكتـــب رئيـــس 
أحـــكام  تنفيـــذ  الـــوزراء  مجلـــس 
هـــذا القرار، وُيعمل بـــه من تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

صـــدر عن ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
قـــرار رقـــم )53( لســـنة 2022 بنقـــل 
ســـفير فـــوق العـــادة مفـــوض إلـــى 

وزارة الخارجية، جاء فيه:

المادة األولى

ُينَقل السفير هشـــام محمد الجودر 

الدبلوماســـية  البعثـــة  رئيـــس   –
لـــدى جمهوريـــة مصـــر  البحرينيـــة 

العربية – إلى وزارة الخارجية.

المادة الثانية

علـــى وزيـــر الخارجيـــة تنفيـــذ هذا 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  القـــرار، 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

شهاب رئيًسا للمراسم في وزارة الخارجية

نقل وتعيين مديَرين في مكتب رئيس مجلس الوزراء

نقل سفير فوق العادة مفوض إلى “الخارجية”

المنامة - بنا

بعث ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
آل  بـــن حمـــد  األميـــر ســـلمان 
إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
بمناســـبة  ميلونـــي؛  جورجيـــا 
فـــوز حزبهـــا فـــي االنتخابـــات 
إيطاليـــا  بجمهوريـــة  العامـــة 

الصديقة.
وقد أعرب سموه في البرقية  «

عن خالص تهانيه، متمنًيا 
سموه لها التوفيق والنجاح؛ 
لمواصلة تحقيق المزيد من 

النماء والتقدم لجمهورية 
إيطاليا وشعبها الصديق.

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء 
يهنئ ميلوني

صـــدر عن ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
قـــرار رقـــم )52( لســـنة 2022 بنقـــل 
مديـــر إلـــى وزارة شـــؤون البلديات 

والزراعة، جاء فيه:

المادة األولى

ُينَقـــل الســـيد محمـــد ميرزا حســـن 
العمليـــات  إدارة  مديـــر  العريبـــي 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  بمكتـــب 
الهندســـة  إلدارة  مديـــرًا  ليكـــون 
الزراعيـــة ومصادر المياه في وزارة 

شؤون البلديات والزراعة.

المادة الثانية

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  علـــى 
والزراعـــة تنفيذ أحـــكام هذا القرار، 
تاريـــخ صـــدوره،  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

نقل مدير إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة

صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قرار رقم 
)50( لسنة 2022 بتعيين مديرين في 
وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء، جاء 

فيه:

المادة األولى

محمـــد  مضـــاوي  الســـيدة  ُتعيـــن 
إلدارة  مديـــًرا  قراطـــة  عبدالرحمـــن 
التنســـيق والمتابعة في وزارة شؤون 

مجلس الوزراء.

المادة الثانية

ُيعيـــن الســـيد فضـــل جمعـــة عبـــدهللا 
ســـر  أمانـــة  إلدارة  مديـــًرا  الفـــزاري 
الجلســـات في األمانة العامة لمجلس 
مجلـــس  شـــؤون  بـــوزارة  الـــوزراء 

الوزراء.

المادة الثالثة

علـــى وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء 
القـــرار، وُيعمـــل  تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
به مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

قراطة والفزاري مديَرين بوزارة شؤون مجلس الوزراء



local@albiladpress.com

األربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2 ربيع األول 1444 - العدد 5097
04

أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير البنية التحتية الشــيخ خالد بن عبــدهللا آل خليفة أن الخدمات البلدية تشــهد تقدًما مضطرًدا يواكب مســيرة النماء والتطور 
الحضــاري لمملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد المعظم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ومتابعة ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، على الصعيدين الديمغرافي والعمراني.

البلديـــات  شـــؤون  وزارة  زيارتـــه  لـــدى  ه  ونـــوَّ
والزراعـــة بالكـــوادر الوطنيـــة التـــي تعمـــل على 
إدارة وتنظيـــم وتقديـــم الخدمـــات البلديـــة بكل 
كفاءة، ُمســـخرة ما تمتلكه من خبرات ومهارات 
فنيـــة وإداريـــة ومهنية الزمـــة لالرتقـــاء بجودة 
الخدمـــات علـــى نحو يســـهم فـــي الحفـــاظ على 
كبيئـــة  البحريـــن  لمملكـــة  المتقـــدم  المســـتوى 
داعمـــة للتنمية المســـتدامة، وتلبيـــة احتياجات 

المواطنين.
وكان الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل خليفة قد زار 
أمس وزارة شـــؤون البلديات والزراعة بالمنامة، 
لمتابعة ســـير تنفيذ المشـــروعات البلدية. ولدى 
وصوله مبنى الوزارة كان في مقدمة مســـتقبليه 
وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبارك، 

وعدد من المسؤولين.
المبـــادرات  أهميـــة  أكـــد  الزيـــارة،  وخـــالل 
والمشـــروعات البلدية لتعزيـــز التنمية الحضرية 
وتنميـــة  االســـتثمارات،  وجـــذب  المســـتدامة، 
اإليـــرادات البلديـــة، والتـــي امتـــد نطـــاق تنفيـــذ 
وإدارة وتطوير البعض منها، كاألسواق المركزية 
والمراكـــز التجاريـــة والواجهـــات البحريـــة، إلـــى 
مـــع  الشـــراكة  أثبتـــت  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع 
مؤسساته نجاح هذا النموذج الذي يدفع القطاع 
الخـــاص ليتبـــوأ دوًرا أكبـــر كمحـــرك رئيـــس في 
عمليـــة التنميـــة وخلق فرص نوعيـــة للمواطنين 
والعمل واالســـتثمار. واســـتمع في هـــذا الجانب 
إلـــى شـــرح من وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
عن أهم المشـــروعات التي تنفذها الوزارة خالل 
دورة الميزانيـــة الحاليـــة بكلفـــة إجماليـــة تقـــدر 

بأكثر من 32 مليون دينار.
وأثنى على الدور الذي يضطلع به المركز البلدي 
الشـــامل التابع للوزارة، والذي يتمثل في إصدار 
رخص بناء المشـــروعات بجميع أنواعها، السيما 
إلكترونيـــة  منظومـــة  عبـــر  منهـــا،  االســـتثمارية 
متقدمـــة تمّكـــن المكاتب الهندســـية مـــن تقديم 
ومتابعـــة طلبـــات رخـــص البنـــاء ودفـــع رســـوم 
الخدمـــة تحـــت مظلة واحـــدة، مشـــيًدا بمواكبة 
الـــوزارة لواحـــدة مـــن أهـــم سياســـات برنامـــج 
الحكومة وهي تبنـــي التقنيات الحديثة وتعزيز 
التحـــول إلـــى الخدمـــات اإللكترونيـــة والرقمية، 
األمـــر الذي كان له بالغ األثـــر، إلى جانب عوامل 
أخـــرى، في إصـــدار أكثر مـــن 1100 رخصة بناء 

خالل العام الجاري.
ولفت الشيخ خالد إلى أن قطاع البناء والتشييد 
ما يزال يواصل مســـاهمته اإليجابية في الناتج 
المحلـــي اإلجمالي، إذ بلغت مســـاهمته بحســـب 
التقريـــر االقتصـــادي الفصلـــي لمملكـــة البحريـــن 
للربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري ما نســـبته 7.1 
%، وحقـــق القطاع نمًوا باألســـعار الثابتة خالل 
الفتـــرة ذاتهـــا بنســـبة 2.6 %، مدعوًمـــا بازديـــاد 
مساحات البناء للرخص الصادرة بنسبة 1.6 %، 
في حين أن القطاع شـــهد نمًوا ملحوًظا بنســـبة 

5.1 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
كما أعرب عن شـــكره لشـــركات التطوير العقاري 
التـــي تواصـــل رفـــد الســـوق المحليـــة بمزيد من 
المشـــروعات النوعية، والتـــي يتم ترخيصها من 
خالل نظام إصدار رخص البناء “بنايات”، وذلك 
بمـــا يوفر العديد من خيارات الســـكن األساســـي 

واالستثماري أمام المواطنين والمقيمين. 
واســـتمع فـــي هذا الصدد إلى شـــرح مـــن العضو 
الشـــركة  ديـــار،  هيلـــز  إيجـــل  لشـــركة  المنتـــدب 
ماهـــر  البحريـــن  مراســـي  لمشـــروع  المطـــورة 
الشـــاعر، عن مكونات مشروع )مراسي تيراسيز( 
بوصفـــه أكبـــر مشـــروع مبنى ســـكني مـــن حيث 
كلفته التقديرية البالغة حوالي 13 مليون دينار، 
والذي صدرت رخصة بنائه خالل العام الجاري.

وعلـــى هامـــش الزيـــارة، تفضل الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة بتدشـــين الموقـــع اإللكتروني 
لـــوزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة في نســـخته 
المطـــورة التـــي تمكـــن مســـتخدمي الموقـــع من 
االســـتفادة مـــن حوالـــي 75 % مـــن الخدمـــات 

البلدية إلكترونًيا.
وشـــهد توقيع اتفاقية تطوير مشـــروع بوليفارد 
في ضاحية الســـيف بين وزارة شؤون البلديات 
والزراعـــة ممثلة فـــي الوزير، وشـــركة ريلكورب 

للشـــركة محمـــد  المنتـــدب  العضـــو  فـــي  ممثلـــة 
البنفـــالح، وبموجـــب هـــذه االتفاقيـــة، فـــإن مـــن 
المقـــرر تطويـــر هـــذا المشـــروع الـــذي يقـــع على 
مســـاحة تقـــدر بأكثـــر من ســـتة آالف متـــر مربع، 
وبقيمة إجمالية لالستثمار تصل إلى 3.8 مليون 
دينار خالل فترة التعاقد البالغة 25 عاًما، ليكون 
بمثابـــة مركـــز ســـياحي وتجاري صديق للمشـــاة 

والبيئة، ووجهة لالسترخاء وتناول الطعام.
وشـــهد أيًضا توقيـــع اتفاقية أعمال استشـــارات 
ترميـــم مبنى وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة 
بيـــن هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثـــار ممثلة في 
رئيس الهيئة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا 
آل خليفة، ومكتب إعمار لالستشارات الهندسية 
ممثاًل في هدى هجرس، وذلك إلعداد التصاميم 
واإلشـــراف على ترميم المبنـــى وإعادة مالمحه 
المعماريـــة األصليـــة التي تعود إلـــى العام 1962 

حينمـــا تفضـــل بافتتاحه آنذاك المغفـــور له بإذن 
هللا تعالـــى صاحـــب العظمة الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة، أميـــر البـــالد الراحـــل )طيب 
هللا ثـــراه(. وتأتي هذه االتفاقية التي من المقرر 
فـــي  بموجبهـــا  الترميـــم  أعمـــال  بتنفيـــذ  البـــدء 
النصـــف الثانـــي من العـــام 2024، بهدف الحفاظ 

على اإلرث المعماري للمباني القديمة.
كما شـــهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون 
البلديـــات والزراعـــة ممثلـــة فـــي وكيـــل الـــوزارة 
لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمد آل 
خليفـــة، وشـــركة البحريـــن لالســـتثمار العقـــاري 
الثـــروة  لصنـــدوق  العقاريـــة  الـــذراع  “إدامـــة”، 
ممتلـــكات  “شـــركة  البحريـــن  لمملكـــة  الســـيادي 
البحريـــن القابضة” ممثلة فـــي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة أميـــن العريـــض، بهدف التعـــاون وقيام 
الشـــركة بتطويـــر مشـــروعات مرفـــأ راس ريـــا، 

وساحل الغوص، وأرض الســـقية، ومرفأ توبلي، 
وذلك من خالل اقتراح أفضل ســـبل االســـتثمار 
فيهـــا لالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمة. وســـيتمثل 
دور “إدامة” في دراسة السوق، واقتراح الفرص 
االســـتثمارية فـــي هـــذه المشـــروعات، ودراســـة 
الجدوى وصواًل إلى إعداد المناقصات وتقييمها.

مـــن جانبـــه، تقـــدم المبـــارك، باألصالة عن نفســـه 
شـــؤون  وزارة  منتســـبي  جميـــع  عـــن  ونيابـــة 
البلديات والزراعة، بجزيل الشكر واالمتنان إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية 
لتشـــريفه مبنى الوزارة، وذلك في إطار الحرص 
الـــذي يوليـــه لمتابعـــة ســـير تنفيـــذ المشـــروعات 
البلدية التي تقع ضمن أولويات واهتمام اللجنة 
الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية.

وقال في كلمة ألقاها “إن وزارة شؤون البلديات 
والزراعـــة في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 

لصاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، وبنـــاء 
على توجيهات الحكومة برئاســـة صاحب السمو 
الـــوزراء،  الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
تعمـــل على تعزيز التنمية الحضرية المســـتدامة 
من خـــالل منظومـــة متكاملـــة من المشـــروعات 
والبرامـــج والخدمات المقدمـــة للفرد والمجتمع، 
والتـــي تســـهم فـــي االرتقـــاء بمســـتوى ونوعية 
الخدمـــات، والنهوض بالواجهة الحضرية، ودعم 
فـــي  واالقتصاديـــة  العمرانيـــة  التنميـــة  عجلـــة 

المملكة”.
وأكـــد أن الـــوزارة وبمتابعة من اللجنـــة الوزارية 
للمشـــروعات التنموية والبنية التحتية برئاســـة 
معاليـــه، تعمل على تنفيذ العديـــد من المبادرات 
التي تســـير وفق المؤشرات المعتمدة لها، ومنها 
الخطة الوطنية للتشـــجير التي تستهدف زراعة 
140 ألف شجرة سنوًيا، ومضاعفة أشجار القرم، 
ومـــا يســـتلزمه ذلك مـــن تهيئـــة البنيـــة التحتية 
جديـــدة  مشـــاتل  وبنـــاء  وتوســـعة  للتشـــجير، 

وغيرها.
وأضاف المبارك قائاًل “كما تعمل شؤون البلديات 
علـــى تنفيـــذ عدد مـــن المشـــروعات البلدية منها 
تجميـــل عـــدد مـــن التقاطعـــات الرئيســـة علـــى 
شـــارع الشيخ عيسى بن ســـلمان وشارع الشيخ 
خليفة بن ســـلمان، والمرحلة األولى من الواجهة 
البحريـــة لكورنيـــش الملك فيصـــل، ومتنزه عام 
بمدينـــة حمد، عالوة على المشـــروعات المتعلقة 

باإلدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية”.
المؤشـــرات  ضـــوء  وفـــي  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
االقتصاديـــة اإليجابيـــة ســـتواصل اتخـــاذ مزيد 
من المبادرات الرامية إلى تطوير نظام “بنايات”، 
فـــي  يســـهم  بمـــا  اإلجـــراءات  تســـهيل  بهـــدف 
استقطاب مزيد االستثمارات في قطاعي البناء 

والتشييد.
يشـــار إلـــى أن شـــؤون البلديـــات تنفذ عـــدًدا من 
المشـــروعات في مختلف أرجـــاء المملكة تتمثل 
التجاريـــة،  والمراكـــز  المركزيـــة  األســـواق  فـــي 
وتطويـــر الواجهـــات والمرافـــئ البحريـــة وفـــق 
أســـس تجاريـــة جاذبـــة للســـياحة واالســـتثمار، 
المناطقيـــة  والحدائـــق  العامـــة،  والمتنزهـــات 
التقاطعـــات  وتشـــجير  وتجميـــل  والمماشـــي، 

والشوارع الرئيسة.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية

“البلديات” تنفذ مشروعات خالل دورة الميزانية الحالية بـ 32 مليون دينار
دشن موقع الوزارة اإللكتروني وشهد توقيع 3 اتفاقيات... خالد بن عبداهلل:

قطاع البناء والتشييد 
يساهم بـ 7.1 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي 

تطوير مشروع بوليفارد 
بقيمة استثمارية تصل 

إلى 3.8 مليون دينار

التحول الرقمي ساهم 
في إصدار 1100 

رخصة بناء خالل 2022

المبارك: الخطة الوطنية 
تستهدف زراعة 140 

ألف شجرة سنويا



تصوير: رسول الحجيري وخليل ابراهيم

فازت صحيفة “البالد” بجائزة عبدهللا بن علي كانو لإلعالم 
التطوعـــي والخيـــري فـــي حفـــل نظمتـــه جمعيـــة البحريـــن 

الخيرية.
وأعلنـــت الجمعيـــة عـــن فـــوز صحيفـــة “البـــالد” و4 جهـــات 

أخـــرى عن فئة أفضل مشـــروع إعالمـــي ورقي يدعم العمل 
التطوعي والخيري.

وجـــرى تكريـــم الفائزيـــن برعايـــة وحضور رئيـــس الجمعية 
فوزي كانو، وتســـلم جائزة “البالد” ســـكرتير التحرير رئيس 
قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب.

“^” تفوز بجائزة عبداهلل بن علي كانو لإلعالم
“البحرين الخيرية” تكرم أفضل المشروعات اإلعالمية الداعمة للعمل التطوعي

^قال ســـكرتير التحرير رئيس قسم 
الشـــؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني 
رئيس لجنة المشـــاركة بالمسابقات راشد 
شـــاركت  “البـــالد”  صحيفـــة  إن  الغائـــب 
بملـــف متكامـــل لجائـــزة عبـــدهللا بن علي 
كانـــو لإلعـــالم التطوعـــي والخيـــري عـــن 
فئة أفضل مشـــروع إعالمي ورقي يدعم 

العمل الخيري والتطوعي.
وأضـــاف: إدارة “البـــالد” أقـــّرت مشـــروًعا 
لدعم العمـــل الخيري والتطوعي وتوثيق 
 2020 ينايـــر  منـــذ  ورجاالتـــه  أنشـــطته 
بالصحيفـــة  المعنيـــة  األقســـام  ووّجهـــت 
إلطـــالق مبـــادرات للمشـــروع تركـــز على 
تســـليط الضوء بموضـــوع العمل الخيري 
الخيـــري  العمـــل  وتوثيـــق  والتطوعـــي 

بقياداته ومؤسساته.
وتابـــع: روعـــي فـــي المبـــادرات أن تكون 
مبتكـــرة من خالل نشـــرها ورقًيـــا ورقمًيا 
بتصاميـــم حديثة. ومـــن أبـــرز المبادرات 

التي أطلقتها الصحيفة:
وبصماتهـــم  “راحلـــون  زاويـــة  إطـــالق   -
باقيـــة”، وهـــي زاوية دورية توثق ســـيرة 
رجال األعمال الذين لهم بصمات واضحة 
فـــي أوجه عديدة ومن بينهـــا دعم العمل 

الخيري والتطوعي.
- إطالق زاوية “المســـؤولية االجتماعية” 
التـــي توثـــق مبـــادرات وقصـــص النجـــاح 
ثقافـــة  إلشـــاعة  الداعمـــة  للشـــخصيات 

المسؤولية االجتماعية.
لمناقشـــة  دوري  منتـــدى  تنظيـــم   -
العمـــل  بدعـــم  المرتبطـــة  الموضوعـــات 
الخيـــري والتطوعي، ومـــن أبرزها منتدى 
فـــي  الخيـــري  العمـــل  وتحديـــات  آفـــاق 
20 يونيـــو 2021 ومنتـــدى عـــن التجربـــة 
البحرينيـــة فـــي إدارة العمـــل الخيري في 
13 مارس 2022، ومنتدى عن المسؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات فـــي 26 ســـبتمبر 
العمـــل  عـــن  رمضانـــي  ومنتـــدى   ،2021
التطوعـــي والخيـــري فـــي 8 أبريل 2022 

وغيرها من منتديات.
للمســـؤولية  البـــالد  درع  إطـــالق   -
االجتماعية للشـــركات لتشجيع الشركات 
علـــى ثقافة العطاء ودعـــم العمل الخيري 

والتطوعي.
- إجراء حوارات مستمرة مع شخصيات 
وقيـــادات ملهمـــة فـــي مجال دعـــم العمل 

الخيري والتطوعي.

- تسليط الضوء على الحمالت التطوعية 
الخيريـــة، ودعمها إعالمًيا، وأبرزها حملة 
دعم عـــالج محـــارب الســـرطان المرحوم 

حسن الخيج.
- إصـــدار صفحـــات متخصصة بمناســـبة 
اليـــوم الدولـــي للعمـــل الخيـــري وإجـــراء 
بأنشـــطة  مرتبطـــة  تحقيقـــات صحافيـــة 

خيرية وتطوعية.

الصحيفة شاركت بملف متكامل لجائزة عبداهلل كانو لإلعالم... الغائب:

 مشروع “^” الفائز عن توثيق 
العمل الخيري ودعم العمل التطوعي
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قال رئيس جمعية البحرين الخيرية 
عبـــدهللا  جائـــزة  إن  كانـــو  فـــوزي 
التطوعـــي  لإلعـــالم  كانـــو  علـــي  بـــن 
والخيـــري واحـــدة ضمـــن باقـــة مـــن 
الجوائـــز الجديدة التي أطلقناها منذ 
العـــام الماضـــي؛ تشـــجيعا للجمعيات 
واألفراد الناشـــطين في مجال العمل 
مزيـــد  علـــى  والتطوعـــي  الخيـــري 

االبتكار والتجديد والتطوير.
وأضـــاف: ال يخفـــى عليكـــم مـــا لِهذه 
الجوائـــز مـــن أثـــر، فهـــي تحّفـــز على 
التنافس الشـــريف في العمل الخيري 

وتحسين خدماته.

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
البحريـــن  جمعيـــة  بـــأن  الخيريـــة: 
العمـــل  رعايـــة  ســـتواصل  الخيريـــة 
خـــالل  مـــن  والتطوعـــي  الخيـــري 
االســـتعداد لتنفيذ جائزة يوســـف بن 

أحمـــد بن علـــي كانو والتي ســـتطلق 
قريبـــا، حيث نجـــدد ثقتنا فـــي لجنة 
التنظيـــم وعلى رأســـها األميـــن العام 
حســـن إبراهيم كمـــال وكامل أعضاء 

فريقه.

لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  قـــال   ^
البحريـــن الخيرية رئيس تنظيم جائزة 
عبدهللا بن علي كانو لإلعالم التطوعي 
الجائـــزة  إن  كمـــال  حســـن  والخيـــري 
تهدف لنشر ثقافة العمل الخيري ونشر 
جهـــود العامليـــن فـــى مجـــال اإلعـــالم 
وتأتي تقديًرا لجهود العاملين فى هذا 
المجـــال. وأضاف: ندعو هللا أن يوّفقنا 
إلـــى  البحريـــن الخيريـــة  فـــي جمعيـــة 
المساهمة في تعزيز قيم العطاء والبــــر 
والمســـاعدة من خالل برامج الجمعية، 
وكذلك من خالل المســـابقات والجوائز 
العـــام  منـــذ  الجمعيـــة  أطلقتهـــا  التــــي 
الماضـــي تحفيــــزا للجمعيـــات واألفراد 
على مزيد من العطاء في مجال أعمال 
الخيـــر.   وتابـــع: إن االهتمـــام باإلعالم 

الخيـــري من أولويـــات جمعية البحرين 
الخيريـــة ومنذ تأســـيس الجمعية قبل 
4 عقـــود حيث قـــام آباؤنا المؤسســـون 
بإطـــالق مجلة البحريـــن الخيرية، وها 
هـــي اليوم تســـتعد إلصـــدار عددها 92 
المجيـــدة  الوطنيـــة  األعيـــاد  بمناســـبة 
ودون انقطـــاع لتكـــون رائـــدة اإلعـــالم 

الخيري والتطوعي في البحرين.

وأردف األمين العـــام لجمعية البحرين 
الخيرية: ونظًرا ألهمية اإلعالم ودوره 
فـــي نجـــاح األعمـــال الخيريـــة رأينا أن 
نطلـــق جائـــزة عبـــدهللا بـــن علـــي كانـــو 
لإلعـــالم التطوعـــي والخيـــري دون أن 
تشـــارك مجلـــة البحرين الخيريـــة فيها 
حيـــث ال يمكـــن أن ننافس ضيوفنا في 
جائزة أردنا أن تكون لهم أواًل وأخيًرا.

قريبا إطالق جائزة يوسف بن أحمد بن علي كانو

“البحرين الخيرية” تستعد إلطالق عددها الجديد في ديسمبر

فوزي كانو: جائزة اإلعالم محفز لالبتكار

كمال: الجائزة تهدف لتقدير العاملين باإلعالم الخيري

الفائزون بجائزة أفضل مشروع إعالمي ورقي 
يدعم العمل التطوعي والخيري

الفائزون بجائزة أفضل مشروع إعالمي 
إلكتروني يدعم العمل التطوعي والخيري

جوائز تحفيزية

لجنة التحكيم

1. جمعيـــة البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في الســـلوك 
والتواصل عن مجلة عالية للتدخل المبكر.

2. جمعية البحرين للعمل التطوعي عن مجلة تطوع.

3. المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين عن مجلة عطاء.

4. جمعيـــة الهالل األحمـــر البحريني عن مجلـــة الهالل األحمر 
البحريني.

5. صحيفة ”البالد”.

A- Acadamy .1

2. جمعية اإلصالح )كاف اإلنسانية(

3. مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية

4. جمعية الكلمة الطيبة

5. منصة قراء البحرين اإللكترونية

• جمعية البحرين لرعاية الوالدين

• سماهر سيف اليزل

• منصة التعليم مستقبل وطن 

• منصة أصحاب الهمم البحرينيين

• محميد المحميد 

• إيهاب أحمد

• علي سبكار

• أنس سلمان كمال الدين

المكرمون بجائزة عبدالله بن علي كانو لإلعالم التطوعي والخيري



أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفــة أن مملكة 
البحريــن بفضــل التوجيهــات الســامية والدعــم الــا محدود مــن عاهل البــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والمتابعة المســتمرة من ولي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
تواصــل البنــاء علــى مــا تحقــق مــن منجــزاٍت اقتصاديــة لصالــح الوطــن والمواطنين، 
منوًهــا بأنــه بعزيمــة وتكاتــف فريق البحريــن الواحد ســتواصل مملكــة البحرين تعزيز 
النمو االقتصادي، والدور المهم للقطاع الخاص باعتباره محرًكا رئيًســا لاقتصاد في 

تحقيق النتائج واألهداف المرجوة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء وزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي، أمس، رؤســـاء 
حيـــث  المحليـــة،  الصحـــف  تحريـــر 
اســـتعرض النتائـــج االقتصادية للربع 
الثاني من العـــام الجاري، وما حققته 
القطاعات االقتصادية من إســـهاماٍت 
بارزة ضمن خطة التعافي االقتصادي، 
والجهـــود التـــي بذلتهـــا الحكومة من 
أجل تعزيز القوة الشرائية للمواطنين 
مـــع مواصلة تحقيق أهـــداف التوازن 
المالي تماشـــًيا مع مرتكزات وأهداف 
التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
انطلقـــت فـــي أكتوبـــر 2021، والتـــي 
ظهرت آثارها اإليجابية على مستوى 

مؤشرات النمو االقتصادي.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأشـــار 
الوطنـــي إلـــى أنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن 
17 برنامًجـــا مـــن أصـــل 27 برنامًجـــا 
مندرًجـــا ضمـــن األولويـــات الخمـــس 
لخطة التعافـــي االقتصادي وأهدافها 
الرئيسة المتمثلة في خلق فرص عمل 
واعـــدة لجعل المواطـــن الخيار األول 
في سوق العمل، وتسهيل اإلجراءات 
التجاريـــة وزيـــادة فعاليتهـــا، وتنفيـــذ 
المشروعات التنموية الكبرى، وتنمية 
واالســـتقرار  الواعـــدة،  القطاعـــات 
االقتصادي من خالل تحقيق التوازن 
المالـــي بالميزانيـــة العامـــة، الفتا إلى 
اســـتراتيجية  مشـــروعات  إطـــالق 
بقيمـــة تفـــوق 30 مليـــار دوالر، حيث 
تـــم حتـــى اآلن االنتهاء مـــن المرحلة 
األولى من منطقة التجارة األميركية، 
والمرحلـــة األولـــى من بـــالج الجزائر، 
البحريـــن،  مراســـي  فيـــدا  وفنـــدق 
باإلضافة إلى العديد من المشروعات 
التـــي يتم العمل علـــى إنجازها ومنها 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز 
والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، 
ومشـــروع تطوير شبكة نقل الكهرباء 
ومشـــروع  كيلوفولـــت،   220 جهـــد 
مجمـــع الرعايـــة االجتماعيـــة بمدينة 
حمد، ومشروع إنشـــاء شارع جنوب 
البحريـــن الدائـــري المرحلـــة األولـــى، 
الطبيـــة،  عبـــدهللا  الملـــك  ومدينـــة 
وتحديث مصفـــاة بابكو، وغيرها من 
المشـــروعات التنموية الكبـــرى، مبيًنا 
أن وتيـــرة اإلنجـــاز مســـتمرة لتنفيـــذ 
المشـــروعات االســـتراتيجية األخرى 
يســـاهم  بمـــا  األولويـــة  هـــذه  ضمـــن 
النوعيـــة  الفـــرص  خلـــق  زيـــادة  فـــي 

للمواطنين.
وأشـــار إلى أنه متابعـــًة لما يجري من 
تضخـــم فـــي العديـــد مـــن دول العالم 
جـــراء أســـباب عـــدة ومنهـــا الحروب 
والصراعات باإلضافـــة إلى العقوبات 
االقتصاديـــة التـــي تـــم فرضهـــا علـــى 
بعـــض الـــدول، والتـــي أدت إلـــى رفع 
الغذائيـــة،  والمـــواد  الطاقـــة  أســـعار 
بجانب تحديات سالســـل اإلمدادات 

العالميـــة، جـــاءت مبـــادرات الحد من 
آثـــار التضخم، والتي تمت بالشـــراكة 
مع القطاع الخاص عبر غرفة صناعة 
وتجارة البحرين، بجانب الرقابة على 
األســـواق من قبل الجهات الحكومية 

المختصة.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
الوطنـــي أن مبـــادرات الحـــد مـــن آثار 
اســـتقرار  فـــي  أســـهمت  التضخـــم 
معدالتـــه بمســـتويات أقـــل ممـــا هـــو 
حاصـــل فـــي العديـــد مـــن دول العالم 
وبنســـب مقاربـــة مـــع دول المنطقـــة، 
حيـــث تمكنـــت مملكـــة البحريـــن من 
المحافظـــة علـــى اســـتقرار معـــدالت 
أغســـطس  إلـــى  المســـجلة  التضخـــم 
2022 على أســـاس ســـنوي بنســـبة 4 
% مقارنـــة بارتفاعهـــا عالمًيـــا والتـــي 
تجـــاوزت 10 % فـــي بعـــض الـــدول، 
وذلـــك مـــن خـــالل مـــا تبنتـــه مملكـــة 
بينهـــا  مـــن  مـــن سياســـات  البحريـــن 
ثبات أســـعار وقود الجازولين، وثبات 
أســـعار تعرفة الكهرباء والماء، والحد 
مـــن تأثر المملكة من األزمـــة العالمية 
في سالســـل التوريـــد، بجانـــب ثبات 
ســـعر صرف الدينـــار البحريني مقابل 
الدوالر األميركي والذي شهد ارتفاًعا 
مقارنـــة بالعمـــالت الرئيســـة، وبدوره 
أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار 
البحرينـــي، وكذلك الرقابة المشـــددة 
الســـلع  وإعفـــاء  األســـواق،  علـــى 

األساسية من القيمة المضافة.
القـــوة  تعزيـــز  مســـاعي  أن  وأضـــاف 
مســـتمرة  للمواطنيـــن  الشـــرائية 
وســـتبقى على رأس ســـلم األولويات 
ومنهـــا مـــا تـــم تنفيـــذه من مبـــادرات 
منبثقة من برامـــج الدعم االجتماعي 
خالل هـــذا العـــام، ومنها على ســـبيل 
المثال زيادة الدعم المقدم بنسبة 10 
% عبـــر برنامـــج الدعم المالي لألســـر 
محـــدودة الدخـــل فـــي ينايـــر 2022، 
وصرف شـــهر إضافي من مخصصات 
والضمـــان  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
اإلعاقـــة  ومخصصـــات  االجتماعـــي 
في شـــهر مارس 2022 وصرف شـــهر 
إضافي لنفس المخصصات في شـــهر 
يوليـــو من العـــام الجـــاري، وبالتعاون 
مـــع الســـلطة التشـــريعية تـــم صـــرف 
زيادة ســـنوية فـــي أبريل 2022 ألكثر 
مـــن 95 ألف متقاعد بنســـبة 3 % عن 
العـــام 2021 و3 % عـــن العـــام 2022 
بمجمـــوع 6 % بأثر رجعي، ما ســـاهم 
فـــي تعزيـــز القـــوة الشـــرائية لديهـــم، 
طالـــب  لـــكل  ماليـــة  قســـيمة  ومنـــح 
بالمـــدارس الحكوميـــة فـــي ســـبتمبر 
2022 لإلســـهام فـــي توفيـــر الحقيبة 

المدرسية ومستلزماتها.
وأشـــار إلى أن ما تحقـــق ضمن خطة 
فـــي  أســـهم  االقتصـــادي  التعافـــي 
تحقيـــق نمو اقتصادي ملحوظ خالل 

الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، 
حيث نما الناتج المحلي اإلجمالي 
بلغـــت  بنســـبة  الثابتـــة  باألســـعار 
6.9 % محقًقـــا زيادة ســـنوية تعد 
األعلى منـــذ 11 عاًما، منوًها بقيام 
الحكومـــة بمبـــادرات مبتكـــرة مـــن 
الماليـــة  الحـــزم  تدشـــين  ضمنهـــا 
واالقتصاديـــة خـــالل فترة جائحة 
فيـــروس كورونـــا، وإطـــالق خطة 
االقتصـــادي، ومســـاهمة  التعافـــي 
للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
الفـــرص  مـــن  مزيـــد  خلـــق  فـــي 
وجعـــل المواطـــن الخيـــار األفضل 

للتوظيف. 
كمـــا أكد وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي الـــدور البـــارز والمحوري 
الذي تضطلع به الصحافة المحلية 
واإلعـــالم الوطنـــي كشـــريك فاعل 
مســـارات  دعـــم  فـــي  وأساســـي 
التنميـــة والدفع بهـــا نحو مزيٍد من 
الوطـــن  لصالـــح  والنمـــاء  التقـــدم 
تؤديـــه  مـــا  مؤكـــًدا  والمواطنيـــن، 
مهـــاٍم  مـــن  المحليـــة  الصحافـــة 
بالكفـــاءة  تتســـم  ومســـؤوليات 
والمهنيـــة العاليـــة تعزيـــًزا للوعـــي 

المجتمعي لدى الجميع.
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اسـتكـــمـال 17 برنــامجـــــا مـــن أصـــــل 27 ضـمـــــن األولـويــــات الخــمس لخـــطــة التعـــــــــــــــــافي... وزيــر المالـــــية:

ـــاوزت 10 % ـــبة تج ـــا بنس ـــه عالمي ـــة بارتفاع ـــع 4 % مقارن ـــم بواق ـــتقرار التضخ ـــى اس ـــا عل حافظن

الــتــنــمــيــة مــــســــارات  ــم  ــ دعـ ــي  ــ ف واإلعــــــــام  ــة  ــاف ــح ــص ــل ل ــل  ــ ــاع ــ وف ــوري  ــ ــح ــ م دور 

دوالر  ــار  ــي ــل م  30 تـــفـــوق  بــقــيــمــة  ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت اس ــة  ــوي ــم ــن ت ــات  ــروعـ ــشـ مـ إطـــــاق 

ــريـــق الــبــحــريــن ســـنـــواصـــل تــعــزيــز الــنــمــو االقـــتـــصـــادي ــة وتـــكـــاتـــف فـ ــم ــزي ــع ب
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”Power Health“ توقيع اتفاقية التعاون بين المستشفيات الحكومية و
الستحداث نظام متكامل إليرادات وتكاليف الخدمات الطبية

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بمقر المجلس، توقيـــع اتفاقية 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  بيـــن  التعـــاون 
األســـترالية   Power Health وشـــركة 
الســـتحداث نظـــام متكامـــل إلدارة دورة 
اإليرادات المالية الخاصة بالمستشـــفيات 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الحكوميـــة، بحضـــور 
للمستشـــفيات الحكومية  أحمد األنصاري 

وعدد من المسؤولين.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
اإليـــرادات  دورة  نظـــام  أّن  خليفـــة  آل 
أحـــد الدعائم األساســـية للتســـيير الذاتي 
للمستشفيات الحكومية من خالل تمكين 
المستشـــفيات مـــن تقديم خدمـــات طبية 
تنافســـية؛ لتواكـــب إســـتراتيجية الضمان 
المستشـــفيات  ســـيّمكن  والـــذي  الصحـــي 
مـــن عمـــل المطالبات بكفـــاءة وفاعلية بما 
يتماشى مع إستراتيجية المجلس األعلى 

للصحة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيس مجلـــس أمناء 

المستشـــفيات الحكومية الشيخ هشام بن 
عبدالعزيز آل خليفة: “نحن سعداء بتوقيع 
هـــذه االتفاقيـــة والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار 
االستعدادات القائمة لتهيئة المستشفيات 
الحكوميـــة للتعامل مع متطلبـــات برنامج 
وتنفيـــذ  الوطنـــي،  الصحـــي  الضمـــان 
إســـتراتيجية التســـيير الذاتـــي مـــن خالل 
بمـــا يحقـــق  للمـــوارد  األمثـــل  االســـتغالل 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة وفـــق أعلـــى 

مستويات الجودة والكفاءة”.
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
النظـــام  أّن  األنصـــاري  أحمـــد  الحكوميـــة 
إســـتراتيجية  تطبيـــق  فـــي  سيســـاهم 

التســـيير الذاتـــي مـــن خـــالل تغييـــر نظام 
مـــن  الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التمويـــل 
ميزانيـــة مخصصـــة إلـــى جهـــة تنافســـية 
مقدمـــة للخدمات الطبية؛ بغرض التمويل 
عـــن طريـــق مطالبـــات الضمـــان الصحـــي، 
نظيـــر احتســـاب تكاليف جميـــع الخدمات 
الطبيـــة المقدمـــة لمرتـــادي المستشـــفيات 

الحكومية”.
عمـــل  نطـــاق  أّن  إلـــى  األنصـــاري  وأشـــار 
االتفاقيـــة يشـــمل إجـــراء دراســـة شـــاملة 
لتكاليـــف جميـــع الخدمـــات الطبيـــة التـــي 
تقدمها المستشفيات الحكومية، والتأكيد 
علـــى زيادة جـــودة عمليـــة الترميز الطبي، 

فضالً عن ضمان جودة المطالبات الخاصة 
بالتأميـــن الصحـــي بما يتوافق مـــع النظام 
الوطني للضمان الصحي وتشـــمل تدريب 

الموظفين واإلدارات ذات العالقة.
 Power Health شـــركة  أّن  إلـــى  يشـــار 
متخصصة فـــي مجال تحديـــد التكاليف 
الطبـــي،  النشـــاط  أســـاس  علـــى  الطبيـــة 
عـــالوة علـــى توفيـــر الجاهزية المناســـبة 
لنظـــام فواتيـــر المستشـــفيات الخاضعـــة 
للضمـــان الصحـــي، وقد تـــم اعتمادها من 
قبـــل منظمـــات الرعايـــة الصحيـــة علـــى 
مســـتوى العالم في أســـتراليا ونيوزيلندا 
والمملكـــة  وكنـــدا  المتحـــدة  والواليـــات 
المتحـــدة وأيرلنـــدا وهونـــغ كونغ وآســـيا 

والشرق األوسط.

المنامة - بنا

البحرين تترشح لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
23 % من الطالب في المملكة مسجلون بمجاالت علمية ورقمية

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  أعلـــن 
محمـــد الكعبـــي ترشـــح مملكـــة البحرين 
الدولـــي  االتحـــاد  مجلـــس  لعضويـــة 
لالتصاالت، وذلـــك في إطار عزم المملكة 
علـــى اســـتكمال عمـــل المجلـــس بنهجهـــا 
والتزامهـــا  اآلراء،  توافـــق  علـــى  القائـــم 
برؤية عالمية وشـــاملة، ودعمها المستمر 
لضمان أن يحصد الشـــعوب والدول على 

فوائد االقتصاد الرقمي.
جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة مملكـــة البحرين 
التي ألقاها الوزير خالل مشاركته بمؤتمر 
 – ببوخارســـت  المفوضيـــن  المندوبيـــن 
رومانيا، حيث أشـــار فيها إلـــى أّن مملكة 
البحريـــن نجحت فـــي مواكبـــة التغيرات 
فيـــروس  لجائحـــة  العالمـــي  االنتشـــار 
كورونا )كوفيد 19(، وذلك إثر االســـتثمار 
الـــذي وضعتـــه فـــي قطاعـــي االتصـــاالت 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

حيث تعـــاون القطاعـــان العـــام والخاص 
وتأميـــن  الجائحـــة،  تداعيـــات  لمواجهـــة 
اســـتمرار الحياة والخدمات في المملكة، 

ومواصلة الحدود لعملها دون إغالق.
مملكـــة  حـــرص  إلـــى  الكعبـــي  وأشـــار 
البحريـــن على دعم نمو وتطور الشـــركاء 

اإلقليمييـــن والدولييـــن، في إطـــار نهجها 
الراســـخ لضمـــان النمـــو المســـتدام للبنية 
التحتية والكوادر البشرية لتحقيق مزيد 

من المنفعة المتبادلة والتنمية.
البحريـــن  مملكـــة  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
كوادرهـــا  وتعزيـــز  بتطويـــر  ملتزمـــة 

الوطنيـــة، حيـــث أّن أكثـــر مـــن 23 % من 
الطالب في البحرين مســـجلين بمجاالت 
علمية ورقمية )STEM(، وأكثر من 50 % 
مـــن هؤالء الطـــالب هم من فئة النســـاء، 
مشيرًا إلى أنه على صعيد القوى العاملة، 
فأن نســـبة النســـاء المســـجالت بمجاالت 
علميـــة ورقميـــة يقـــارب 40 %، وهـــو ما 

يقارب ضعف المتوسط العالمي.
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  وقـــال 
“لمســـنا االبتـــكار النوعـــي للكـــوادر الفنية 
في مملكـــة البحرين والتـــي تنافس على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والدولـــي، وأّن توافر 
مثل هذه المواهب أدى إلى إنشـــاء مراكز 
برمجـــة وخدمات فنيـــة ومنصات رقمية 
تعـــزز قـــدرة المملكة علـــى توفيـــر الدعم 
للـــدول الصديقـــة وأن تكـــون رائـــدة فـــي 
االقتصـــاد الرقمي العالمي المتســـارع في 

النمو”.

المنامة - بنا

تتقدم

عائلة المرحوم

جاسم بن أحمد بن جاسم عاشور

بخالص الشكر وعظيــــــــم االمتنـــــان

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة

أفراد العائلة المالكة الكريمة

وإلى جميع األهل واألصدقاء وكل من واسانا في مصابنا

رحمتـه  بواسـع  فـقـيدنـا  يـتـغمـد  ٔان  الـقـدير  العـلـي  الـمـولـى  سـائـلـيـن 

ٕانـه  والـسـلوان  الـصـبـر  بفـقـده  ويـلـهـمـنـا  جـناته  فـسـيح  ويسـكـنه 

سمـيـع مجـيـب الـدعـاء. داعين اهلل عز وجل ٔاال يريهم مكروًها في عزيز 

لديهم ؤان يديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

شكر على تعاٍز

إنا هلل وإنا إليه راجعون

المنامة - بنا

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، 
امـــس الثالثـــاء، ســـفير جمهوريـــة 
الهند الصديقة لدى مملكة البحرين 
بيوش شريفاستافي رافقه العقيد 
علـــي خـــان  بحـــري نوشـــد  الركـــن 
الملحق العسكري بسفارة جمهورية 

الهند لدى مملكة البحرين.
 وخـــالل اللقاء رحب وزير شـــؤون 
الهنـــد  جمهوريـــة  بســـفير  الدفـــاع 

البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة 
بســـفارة  العســـكري  والملحـــق 
مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
البحرين، مشيًدا بعالقات الصداقة 
المســـتمرة والمتميـــزة القائمـــة بين 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي مختلـــف 

المجاالت.
 حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن طيار 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 

مدير التعاون العسكري.

وزير الدفاع يشيد بعالقات الصداقة مع الهند

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها 

سفير جمهورية باكستان اإلسالمية لدى مملكة البحرين محمد أيوب.
وخالل اللقاء، رحبت األمين العام بالســـفير، مشـــيدة بما تتســـم به عالقات 
الصداقة القوية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان اإلسالمية، ودعم 

وتعزيز القواسم المشتركة في مجال التعليم.
وأكدت األمين العام على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الصديقين في مجال التعليـــم والبحث العلمي وبما يؤدي لالرتقاء 

بأداء مؤسسات التعليم العالي وتطوير العملية التعليمية.

تعزيز التعاون التعليمي مع باكستان

المنامة - وزارة الداخلية

لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
والتحديـــث  التطويـــر  عمليـــة  مواصلـــة 
في كافـــة خدمات الجنســـية والجوازات 
البرامـــج  توفيـــر  خـــالل  مـــن  واإلقامـــة، 
التدريبيـــة المتخصصـــة وتزويـــد الكوادر 
البشـــرية بالخبـــرات الالزمة واســـتخدام 
أحـــدث التقنيـــات، بما يســـهم في تحقيق 
الســـفر  لحركـــة  الالزمـــة  االنســـيابية 

والسياحة في مملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خالل الجولـــة التفقديـــة التي 
قـــام بها، امـــس، بمطار البحريـــن الدولي، 
يرافقه الوكيل المســـاعد للمنافذ والبحث 
والمتابعـــة العميـــد عبدالعزيز عبدالرحمن 
الدوســـري، حيث أشـــاد الشـــيخ هشام بن 
عبدالرحمن بجاهزية منتســـبي “جوازات 
المطـــار” ومـــا يتمتعون به مـــن احترافية 
فـــي األداء، كونهم فـــي الواجهة األمامية 
للبلد ويعملون على تســـخير كافة الجهود 

واإلجـــراءات فـــي إطـــار تقديـــم أفضـــل 
الخدمات للمسافرين، وبما يعكس الوجه 

الحضاري للبالد.
وخـــالل الجولـــة التفقديـــة، اطلـــع وكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجـــوازات واإلقامـــة علـــى التســـهيالت 
المقدمـــة والمتمثلـــة في إنهـــاء إجراءات 
المسافرين بسهولة ويسر، وفي أقل وقت 
ممكـــن، مـــن خـــالل 44 كابينـــة للقادميـــن 
والمغادريـــن، و 22 بوابة إلكترونية تعمل 
بنظـــام بصمة اليد والوجه، كما اطلع على 
آليـــة العمـــل في مركـــز عمليـــات جوازات 

المطـــار والمجهـــز وفـــق أحـــدث األنظمـــة 
لمتابعـــة ومراقبـــة ســـير العمـــل، ويعمـــل 

كمركز اتصال مع المحطات الدولية.
كما تفقـــد وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون 
قاعـــة  والجـــوازات واإلقامـــة،  الجنســـية 
التدريب بمطـــار البحريـــن الدولي، حيث 
تعقـــد دورة “كشـــف التزوير” التي تنظمها 
إدارة المنافذ لمنتســـبيها، بهدف إكسابهم 
المهارات الالزمة في هذا المجال، مشيدا 
المتخصصـــة،  الـــدورات  هـــذه  بتنظيـــم 
متمنًيا التوفيق والنجاح للمشـــاركين في 

أداء مهامهم العملية.

مشيدا بجهوزية منتسبي “جوازات المطار”... وكيل “الداخلية لشؤون الجنسية”:

رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين

المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
طارق الحســـن، نائب قائد خفر السواحل 
بالواليات المتحـــدة األميركية األدميرال 
بيتر غوتييه وذلـــك بحضور نائب رئيس 

األمن العام وقائد خفر السواحل.
ورحـــب رئيـــس األمـــن العـــام باألدميرال 
إلـــى  المرافـــق، منوهـــا  غوتييـــه والوفـــد 
أهميـــة مثـــل هـــذه الزيـــارات فـــي تعزيـــز 
التواصل وتبادل وجهات النظر بما يسهم 
األمنـــي  التعـــاون  تدعيـــم عالقـــات  فـــي 
بيـــن البلديـــن خصوصا في مجـــال األمن 

البحري.

مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
الموضوعـــات والقضايا في إطار التعاون 
والتنســـيق، من بينها التمارين المشتركة، 

وتبـــادل الخبـــرات، في إطار مـــا توصلت 
األمـــن  مجـــال  فـــي  التكنولوجيـــا  إليـــه 

البحري.

تدعيم عالقات التعاون بمجال األمن البحري مع أميركا
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أكثر من 34 % نسبة اإلنجاز بمشروع تطوير شارع الفاتح
بتكلفة 29.6 مليون دينار... ويجري صب القطع الخرسانية للنفق والجسر

صـــرح وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
بأن مشـــروع تطوير شارع الفاتح وصل 
إلى مراحل متقدمة، حيث يجري العمل 
علـــى صب القطع الخرســـانية للنفق عند 
تقاطع فندق الخليج وعلى صب أسطح 
الجسر أحادي االتجاه لالنعطاف لليسار 
عنـــد تقاطـــع شـــارع الشـــيخ دعيـــج مـــع 

شارع الفاتح.
وتعـــد أعمـــال صـــب القطـــع الخرســـانية 
الجاريـــة مـــن المراحـــل األولـــى إلنشـــاء 
النفـــق والتـــي ســـوف تليهـــا أعمال صب 
جـــدران النفـــق، علًمـــا بأنـــه تـــم تقســـيم 
كافـــة أعمال النفق علـــى مراحل متتالية 
من أجـــل تنفيذهـــا بكل انســـيابية وأقل 
تأثير على الحركة المرورية على شـــارع 
الفاتـــح. يذكـــر أن أعمـــال صـــب القطـــع 
للنفـــق  اإلنشـــائية  الخرســـانية لألعمـــال 
تتزامـــن مـــع أعمـــال حفـــر النفـــق التـــي 
مازالت مستمرة لقطع النفق األخرى ، ما 

سيساهم في تسريع وتيرة العمل.
إلـــى أعمـــال الجســـر أحـــادي  وبالنســـبة 
تـــم  فقـــد  لليســـار،  لالنعطـــاف  االتجـــاه 
االنتهاء من أعمال األساسات الخرسانية 
وأعمدة الجسر وجاري العمل على صب 
أســـطح الجســـر. يذكـــر بأنه يتم إنشـــاء 
دعامـــات علـــى شـــكل ممـــرات للحركـــة 
المرورية على شارع الفاتح عند تقاطعه 
مع شـــارع الشـــيخ دعيج لضمـــان توفير 

3 مســـارات فـــي كل اتجـــاه أثنـــاء تنفيذ 
أعمال أســـطح الجســـر، ويعد ذلك جزًءا 
من سياســـة الوزارة في تنفيذ مشاريعها 
االســـتراتيجية مع تقليل اآلثار الســـلبية 

على حركة المرور.
وأكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة تتخـــذ كافـــة 
الخطوات الممكنة لتســـريع تقدم أعمال 
المشـــروع، وتعمل على تطبيق سياســـة 
المشـــروع  لعناصـــر  المرحلـــي  االفتتـــاح 
الرئيســـية فـــور االنتهـــاء منهـــا كاًل علـــى 
حـــدة ، مـــا يســـاهم فـــي تحســـين تدفق 
الحركـــة المروريـــة علـــى شـــارع الفاتـــح 
األجـــزاء  إنجـــاز  أثنـــاء  متقـــدم  بشـــكل 
وتيـــرة  وأن  المشـــروع،  مـــن  المتبقيـــة 
العمل تسير بشكل متصاعد على الجسر 

العلوي للدوران العكســـي الواقع بالقرب 
والـــذي  الفاتـــح  كورنيـــش  مدخـــل  مـــن 
وصلـــت نســـبة اإلنجـــاز فيه إلـــى 56 %، 
فيما يســـتمر العمل على إنشـــاء الجســـر 
أحـــادي االتجـــاه، والـــذي وصلـــت نســـبة 
اإلنجـــاز فيه إلـــى 35 %، ليتـــم افتتاحه 
بعد جسر الدوران العكسي بعدة شهور.

 يذكر أن مشـــروع تطوير شـــارع الفاتح 
يمتد من جســـر الشـــيخ حمد شـــمااًل إلى 
تقاطـــع مينـــاء ســـلمان جنوًبـــا ويشـــمل 
تطويـــر كافـــة تقاطعـــات شـــارع الفاتـــح 
بهـــدف توفيـــر حركـــة مروريـــة سلســـة 
باالتجاهيـــن. وتشـــمل األعمال الرئيســـة 
للمشـــروع على توســـعة وتطوير شـــارع 
الفاتـــح إلـــى 4 مســـارات فـــي كل اتجاه 

بامتداد ما يقارب 4 كيلومترات، وإنشاء 
نفـــق بــــ 3 مســـارات باالتجاهيـــن بطـــول 
595 مترا في تقاطع فندق الخليج لنقل 
الحركة المرورية بين الشـــمال والجنوب 
بإشـــارات  يـــدار  تقاطـــع  إلـــى  إضافـــًة 
ضوئية على المستوى األرضي. ويشمل 
المشـــروع أيضا على إنشـــاء جسر علوي 
لالنعطـــاف  بمســـارين  االتجـــاه  أحـــادي 
يســـاًرا للقادمين من المنامة شـــمااًل على 
شارع الفاتح باتجاه شارع األمير سعود 
الفيصـــل مـــع إلغـــاء اإلشـــارة الضوئيـــة 
الحاليـــة عنـــد تقاطـــع شـــارع الفاتـــح مع 
شـــارع الشـــيخ دعيـــج لتحريـــر الحركـــة 
المروريـــة على المســـتوى األرضـــي. كما 
يشـــمل على إنشاء جسر علوي بمسارين 
للـــدوران العكســـي بالقـــرب مـــن مدخـــل 
المروريـــة  للحركـــة  الفاتـــح  كورنيـــش 

المتجهة شمااًل.
المشـــروع  ترســـية  تـــم  قـــد  أنـــه  علًمـــا 
علـــى ائتـــالف شـــركتي نـــاس للمقاوالت 
مجلـــس  قبـــل  مـــن  هيجرفيلـــد  وهوتـــا 
المناقصـــات والمزايدات بتكلفة إجمالية 
تبلـــغ 29,662,316 دينـــارا بتمويـــل مـــن 
الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة، حيث تم 
بـــدء تنفيـــذ المشـــروع في أبريـــل 2021 
بمـــدة زمنية تمتد على 3 ســـنوات تحت 
إشـــراف شـــركة بارســـونز لالستشـــارات 

الهندسية.

المنامة - وزارة األشغال

ارتفاع نسب توظيف البحرينيين في الشركات
تكريم خليجي لمنشآت محلية متميزة في توظيف المواطنين... حميدان:

كرمـــت لجنـــة وزراء العمل بـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، بحضور 
وزير العمل جميل حميدان، ووزراء العمل 
في دول المجلـــس األحد، بمدينة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على 
هامـــش أعمـــال الـــدورة الثامنـــة للجنة، 3 
منشـــآت بحرينيـــة، وهي: شـــركة عقارات 
غرناطة، وشركة الخدمات المالية العربية، 
لتميزهمـــا في مجال توظيـــف المواطنين، 
إضافـــة إلى شـــركة الريف العربيـــة للثروة 
البحريـــة، عن فئـــة المشـــروعات الصغيرة 

الناجحة.
وهنأ حميدان الشركات البحرينية المكرمة 
نظيـــر تميزها فـــي تحقيق نســـب مرتفعة 
وتوظيـــف  اســـتقطاب  فـــي  ومتطـــورة 
المشـــروعات  ونمـــو  الوطنيـــة  الكفـــاءات 
الصغيرة، مؤكًدا أن هذا التقدير الخليجي 
يعد دافًعا للمنشـــآت الوطنيـــة العاملة في 

القطـــاع الخـــاص لمواصلـــة جهودهـــا نحو 
المساهمة الفعالة في استقطاب الكفاءات 
اإلنتـــاج  مواقـــع  مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة 
للتنميـــة  األساســـية  الركيـــزة  باعتبارهـــم 
الشاملة، منوًها بالتجارب الناجحة للعديد 
مـــن الشـــركات والمؤسســـات التـــي ترتفع 

فيها نسب توظيف البحرينيين.
الشـــركات  العمـــل مســـاهمة  وثمـــن وزيـــر 

مـــع  وتعاونهـــا  المكرمـــة  والمؤسســـات 
الجهـــود الوطنية لتنمية الموارد البشـــرية 
توظيـــف  مشـــروعات  ودعـــم  الوطنيـــة، 
المواطنيـــن فـــي القطـــاع الخـــاص، الفًتـــا 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة،  أن  إلـــى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
تحرص علـــى تقديم مختلف أنواع الدعم 

والتسهيالت للمنشآت العاملة في القطاع 
الخـــاص لدورها المحوري في خلق المزيد 
مـــن فـــرص العمـــل النوعيـــة فـــي مختلف 

القطاعات اإلنتاجية.
الشـــركات  ممثلـــو  اعتبـــر  جانبهـــم،  مـــن 
البحرينيـــة المكرمـــة أن هـــذا التكريم يعد 
حافًزا لبذل المزيد من الجهود في ســـبيل 
الوطنيـــة،  البشـــرية  بالمـــوارد  االرتقـــاء 
وخدمـــة المجتمـــع وتنميتـــه، والعمل على 
تحقيـــق مبادئ الشـــراكة المجتمعية لدعم 
مبادرات توظيف المواطنين في منشـــآت 
القطـــاع الخـــاص، مشـــيدين بالدعـــم الذي 
تحظى به القوى العاملة الوطنية من قبل 
الحكومـــة وتوفيـــر التدريـــب المهني الذي 
يســـهم في جعـــل البحريني الخيـــار األول 
في ســـوق العمل، معربين فـــي هذا اإلطار 
عن شـــكرهم لوزارة العمل على ترشيحهم 

لهذا التكريم الخليجي.

المنامة - وزارة العمل

المحرق - دار المحرق لرعاية الوالدين

زار وفد مـــن دار المحرق لرعاية 
حمـــد  الملـــك  مركـــز  الوالديـــن 
للتعايش السلمي، حيث كان في 
اســـتقبالهم األميـــن العـــام للمركز 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد بـــن 

سلمان آل خليفة. 
العـــام  األميـــن  واســـتعرض 
الحضارية والتاريخية  الجوانب 
التـــي تميـــز مملكـــة البحرين في 
مختلـــف المجاالت وعلى رأســـها 
والتعايـــش  التســـامح  مجـــال 

الســـلمي بيـــن مختلـــف مكونات 
والعرقيـــة  الدينيـــة  المجتمـــع 
والثقافيـــة، مؤكـــدًا الـــدور الـــذي 
يقـــوم بـــه عاهـــل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي تعزيـــز 
قيـــم المحبة واألخوة اإلنســـانية 

واالنفتاح على اآلخر.
مجلـــس  عضـــو  اللقـــاء  حضـــر 
أمنـــاء مركز الملك حمـــد العالمي 
للتعايش السلمي صالح الجودر.

تعزيز قيم المحبة واالنفتاح على اآلخر

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار تنفيـــذ القانون ومكافحة 
الجريمـــة، تمكنت شـــرطة مكافحة 
اآلداب  وحمايـــة  بالبشـــر  االتجـــار 
العامـــة بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلـــة الجنائيـــة مـــن القبض على 
3 أشـــخاص من الجنسية األسيوية 
و47   30 بيـــن  أعمارهـــم  تتـــراوح 
وبيـــع  بتخزيـــن  يقومـــون  عامـــا، 
المواد المســـكرة بإحدى الشقق في 
منطقـــة العكـــر الغربـــي. وأوضحت 

اإلدارة أنـــه فـــور تلقـــي معلومـــات 
بهذا الشـــأن، تمت مباشرة عمليات 
البحث والتحري والتي أسفرت عن 
القبض على المذكورين وبحوزتهم 
كميات مـــن المواد المســـكرة قاموا 
بتخزينهـــا في الشـــقة، مشـــيرًة إلى 
أنه تـــم التحفظ علـــى المضبوطات 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
الالزمة تمهيـــدًا إلحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

القبض على 3 آسيويين بتهمة تصنيع وبيع المواد المسكرة

المنامة - وزارة الداخلية

العاصمـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة، ســـفير جمهوريـــة الهند 
بيـــوش  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

شريفاستافا.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد المحافـــظ 
بيـــن  التعـــاون  عالقـــات  متانـــة 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي العديد 
مـــن المجـــاالت ومـــن بينهـــا تلك 
المحافظـــات  بعمـــل  المتعلقـــة 

بهـــا  المنوطـــة  والمســـئوليات 
ودورها في المجتمع المحلي.

من جهته، أشاد سفير جمهورية 
الهنـــد بعمـــق العالقـــات الوثيقـــة 
التي تجمع البحرين والهند، وما 

تشهده من تقدم وازدهار.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عـــدد 
الصلـــة  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
بعمل المحافظة في إطار تعزيز 

المصالح المشتركة للجانبين.

محافظ العاصمة يؤكد متانة العالقات مع الهند

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس األمن العام الفريق طارق الحســـن، أمس، الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمراني أحمد الخياط، بحضـــور وكيل وزارة 
الداخليـــة الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، ونائب رئيـــس األمن 
العام اللواء الشـــيخ حمد بن محمد آل خليفة، والوكيل المساعد للتخطيط 

والتنظيم الشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة. 
وتم خـــالل االجتماع، بحـــث المعاييـــر التخطيطية للمشـــروعات العمرانية 
واالشـــتراطات الفنيـــة للخدمات األمنية، إذ أكد رئيـــس األمن العام ضرورة 
العمـــل علـــى توفيـــر جميـــع الخدمـــات األمنيـــة، ومن بينهـــا مراكز الشـــرطة 
والدفاع المدني واالسعاف الوطني وغيرها في المخططات العمرانية، قبل 
اعتمادهـــا، بحيـــث تمثل هذه المخططات مدنا متكاملـــة تتوافر فيها البنية 

التحتية األمنية وعناصر األمن والسالمة.

بحث توفير الخدمات األمنية في المخططات العمرانية

“البحرين للمعارض” وجهة جديدة لصناع المؤتمرات
قطاع السفر سيخلق 126 مليون وظيفة بحلول 2032... “العالمي للسياحة”:

عقـــدت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــع  عمـــل  اجتمـــاع 
للمجلس العالمي للســـياحة والسفر جوليا 
سيمبســـون، وذلك على هامش مشـــاركتها 
فـــي اجتماعات منظمة الســـياحة العالمية 
المنعقـــدة فـــي جزيرة بالـــي - إندونيســـيا 

بمناسبة يوم السياحة العالمي.
وأكدت الصيرفـــي خالل االجتماع حرص 
مملكة البحرين على بناء جســـور شـــراكة 
مثمـــرة مـــع مختلـــف المنظمـــات الدوليـــة 
المعنية بالســـياحة، وذلـــك في إطار جهود 
المملكـــة لزيادة مســـاهمتها في التوجهات 
العالمية الرامية إلى تسريع تعافي القطاع 
معـــدالت  واســـتعادة  العالمـــي  الســـياحي 
النمو التي كانت ســـائدة قبل الجائحة في 

مختلف دول العالم.
كما قدمت الوزيرة خالل االجتماع عرضًا 

موجزًا عن اإلمكانات المتميزة لدى القطاع 
السياحي في مملكة البحرين بما في ذلك 
البنيـــة التحتية والمشـــروعات الســـياحية 
الكبـــرى، مشـــيرة أيضـــا فـــي هـــذا اإلطـــار 
الســـتراتيجية  الطموحـــة  األهـــداف  إلـــى 
جانبهـــا،  مـــن   .2026  -  2022 الســـياحة 
الفاعلـــة  بالمشـــاركة  سيمبســـون  نوهـــت 
لمملكة البحرين ممثلة في وزارة السياحة 

بمختلف الفعاليات والمؤتمرات اإلقليمية 
القطـــاع  بتنميـــة  الصلـــة  ذات  والدوليـــة 
الســـياحي واستكشـــاف تطـــورات صناعة 
السياحة وكيفية ضمان استدامتها، معربة 
عن إعجابها بدعم حكومة مملكة البحرين 
للقطاع الســـياحي انطالقا من الثقة بقدرة 
هـــذا القطاع على المســـاهمة فـــي التنمية 
االقتصادية والبشـــرية بمختلـــف أبعادها، 

ـــت بالذكـــر إنشـــاء مركـــز البحريـــن  وخصَّ
العالمي للمعارض الذي سيشـــكل بال شـــك 
وجهـــة جديـــدة ورائـــدة لمختلـــف صنـــاع 

المعارض والفعاليات والمؤتمرات.
هـــذا وبحـــث الطرفـــان خـــالل االجتمـــاع 
دور قطاع الســـفر والســـياحة في انتعاش 
االقتصـــاد العالمـــي، خصوصـــا فـــي ضـــوء 
التوقعـــات بنمو هذا القطاع بمعدل ضعف 
مـــدى  علـــى  العالمـــي  االقتصـــاد  ســـرعة 
الســـنوات العشـــر المقبلة، وقـــدرة القطاع 
علـــى خلـــق أكثر مـــن 126 مليـــون وظيفة 
علـــى مســـتوى العالم خالل العقـــد المقبل. 
إضافة إلى الحاجة إلى إنشاء أساس أكثر 
شموالً واســـتدامة لنمو القطاع السياحي، 
وزيادة دور العوائد اإليجابية لهذا القطاع 
والشـــركات  واألفـــراد  المجتمعـــات  علـــى 

الصغيرة والمتوسطة خصوصا.

المنامة - بنا
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ناقشــت “البــاد” مــع عدد من المواطنين ملف اإلنجــازات الخدمية، حيث هناك كثير 
مــن الخدمــات الســريعة التي تقدمهــا بعض الــوزارات والجهات الحكوميــة المعنية 
باألمــر للمواطنيــن والمقيميــن فــي مختلــف مناطــق المملكــة، ومنهــا ســرعة توفيــر 
مولــدات الكهربــاء للمنــازل وأماكــن الســكن فــي حــال وجود خلــل أو أعمــال صيانة 
تــؤدي النقطــاع الكهربــاء عــن المجمعــات الســكنية والمحــال التجاريــة، ولتفــادي 
انقطاع الكهرباء عن األحياء السكنية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن والمقيم، 
تقوم هيئة الكهرباء والماء من خال خطوط الطوارئ واالتصال الســاخن بســرعة 
التجاوب مع شــكاوى الناس على مدار الســاعة لوضع الحلول والمعالجات السريعة 
العاجلة لتجنب األعطال واالنتظار، وهو األمر الذي يســتحق اإلشــادة والثناء وفق 

ما عبر عنه بعض المتحدثين عن تجاربهم لـ “الباد”.

مولد لكل منزل

التشـــكيلي  الفنـــان  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
فـــي  بحريـــن،  محمـــد  والموســـيقار 
الســـنوات األخيرة نادًرا ما صرنا نســـمع 
عـــن انقطـــاع الكهرباء لســـاعات طويلة 
عـــن منـــازل النـــاس، وبفضـــل الجهـــود 
الحكوميـــة فـــي التواصـــل المباشـــر مع 
شكاوى ومقترحات المواطن من خالل 
وخطـــوط  الذكـــي  “تواصـــل”  تطبيـــق 
الكهربـــاء  بهيئـــة  الســـاخنة  االتصـــال 
والماء، يتم التجاوب السريع والمتابعة 
مـــن خالل التواصـــل واالتصال الهاتفي 
قبل وبعد عالج الشـــكاوى عبر المتابعة 
للهواتـــف  النصيـــة  الرســـائل  وإرســـال 

الذكية.
ولفـــت بحريـــن الـــذي تحـــدث لنـــا عـــن 
تجربتـــه الشـــخصية فـــي التواصـــل مع 

هيئة الكهرباء والماء، مستذكًرا انقطاع 
الكهرباء قبل نحو شهرين أو أكثر لعدد 
مـــن منـــازل طريـــق 536 بمجمـــع 1205 
بمنطقـــة مدينة حمد، حيث ســـرعان ما 
تـــم توفير مولـــدات كهربائية لكل منزل 
تتجـــاوز  بمـــدة ال  فـــي وقـــت قياســـي 
ســـاعتين، وعملت المولـــدات لمدة نحو 
جهـــود  اســـتمرار  مـــع  تقريًبـــا،  يوميـــن 
“الهيئـــة” إلصـــالح الخلل الرئيســـي في 
محطة كهرباء الطريـــق المذكور، وذلك 
نتيجـــة الضغـــط العالي في االســـتهالك 
الكهربائـــي مـــن قبـــل المنـــازل التـــي ال 
تستغني عن تشـــغيل المكيفات بموسم 

الصيف في األشهر الماضية.
ومـــن جانب آخر، ذكـــر بحرين أن هيئة 
الكهرباء والماء تتجاوب بشـــكل سريع 
فـــي حـــال رفـــع الشـــكاوى عبـــر تطبيق 
“تواصـــل” عـــن تعطل اإلضـــاءة ألعمدة 

واألحيـــاء،  العامـــة  بالشـــوارع  اإلنـــارة 
الفًتـــا إلى أنـــه رفع أكثر مـــن مرة طلب 
إلصالح اإلنارة لتفادي اســـتمرار الظالم 
فـــي الطرق، فيما تـــم التجاوب إلصالح 
عطـــب أعمدة الضوء لتفادي مشـــكالت 
وتوفـــر  المروريـــة  الحـــوادث  وقـــوع 

اإلضاءة، وهو أمر يستحق اإلشادة.

مقارنة بالخارج

إلـــى ذلـــك، اعتبـــر يونـــس التيتـــون أحـــد 
الخدمـــات  أن  اللـــوزي،  منطقـــة  قاطنـــي 
العالجيـــة التـــي تقدمهـــا هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء لتفـــادي حاالت انقطـــاع الكهرباء 
عن المنازل واألحياء السكنية من األمور 

اإليجابيـــة التـــي يشـــار لها بالبنـــان، وهذا 
يـــدل على حرص الحكومة لتوفير ســـبل 
الراحـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، مقارنـــة 
ببعـــض الـــدول التي تعاني من مشـــكالت 
تكرار انقطـــاع الكهرباء لســـاعات طويلة 
وال يتـــم توفيـــر مولـــد كهربائـــي لألحياء 

السكنية أو المنازل.
إحـــدى  فـــي  مقيًمـــا  كان  أنـــه  وأوضـــح   
الـــدول لمـــدة 20 عاًمـــا حيـــن كان يعمـــل 
خارج البحريـــن، وعندما تنقطع الكهرباء 
فـــي فصل الصيـــف أو ألي أســـباب أخرى 
يعيش الناس حالة من “المأســـاة” بســـبب 
يـــؤدي  وذلـــك  الكهربـــاء،  عـــودة  انتظـــار 
لبعض الخسائر ســـواء للمواد الغذائية أو 
تعطل سير األمور، إال أن التطور الحديث 
في إدارة شـــؤون الخدمات وأمور الناس 
وســـرعة التجـــاوب لعالج هـــذا النوع من 
المشـــكالت فـــي البحريـــن بات أمـــًرا غير 

البحرينـــي  المواطـــن  بـــه  مقلـــق ويفخـــر 
مقارنة مع ما يحصل في دول أخرى.

نعمة لالستثمار 

أمـــا حســـين الحايكـــي الـــذي يعيـــش في 
المحـــرق، فقال بأن تراجع نســـبة انقطاع 
الكهرباء بشكل ملحوظ في البحرين من 
النعـــم التي يحظى بهـــا المواطن والمقيم 
أســـباب  أهـــم  مـــن  وهـــي  المملكـــة،  فـــي 
استقطاب المستثمر الخليجي أو األجنبي 
الذي يرغب بفتح المشاريع التجارية في 
البحريـــن، حيـــث ال توجـــد اليـــوم حاالت 
انقطـــاع للكهرباء في ظل توفير مولدات 
كهربائية للمنازل والمحال التجارية التي 
توفرها هيئة الكهرباء والماء باســـتجابة 
ســـريعة عند وجـــود شـــكاوى للمواطنين 
المحفـــزة  األمـــور  مـــن  وهـــي  وغيرهـــم، 
ا والســـتقطاب  للترويـــج للمملكة ســـياحيًّ
أصحـــاب المشـــاريع من الخـــارج في ظل 
عـــودة الحيـــاة الطبيعية مـــن بعد جائحة 

كورونا “كوفيد 19”.
تســـليط  أهميـــة  إلـــى  الحايكـــي  ولفـــت 
ا على كثير من األمور التي  الضوء إعالميًّ
تعتبـــر مـــن صميـــم إنجـــازات مؤسســـات 
الحكومـــة والخدمـــات التـــي يحظـــى بها 
الفـــرد البحرينـــي وفـــي مقدمتها خدمات 
الكهرباء والماء التي ال تنقطع إال ألسباب 
فنية أو في حال وجود صيانة أو نتيجة 
خلـــل بســـبب حـــدوث عطـــب مـــن كثـــرة 
االستهالك والضغط العالي على الكهرباء 

خصوًصا في مواسم الحر.

عدم انقطاع الكهرباء محفز لجذب السواح والمستثمرين
توفير المولدات الكهربائية للمنازل نعمة... مواطنون:

محمد بحرين حسين الحايكي يونس التيتون

مولد كهربائي “أرشيفية”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقـــدت وزارة التربية والتعليـــم اجتماعًا مع 
واالبتدائيـــة  االبتدائيـــة  المـــدارس  مديـــري 
اإلعداديـــة المطبقة لبرنامـــج التربية العملية 
لطلبة كلية البحرين للمعلمين للعام الدراسي 
الجـــاري 2022/2023، والـــذي يســـتفيد منه 

هذا العام 1050 من طلبة الكلية.
بمدرســـة  أقيـــم  الـــذي  االجتمـــاع  وتطـــرق 
عالـــي االبتدائيـــة للبنـــات إلـــى توزيـــع طلبة 
التربيـــة العمليـــة علـــى المـــدارس، وأهميـــة 
دور اإلدارات المدرســـية فـــي دعمهـــم، مـــع 
الخـــاص  البرنامـــج اإللكترونـــي  اســـتعراض 
إلـــى أســـس اختيـــار  بمتابعتهـــم، واإلشـــارة 

المعلميـــن المتعاونين، والمنســـقين، وعرض 
التخصصات المطروحة في الكلية.

مـــن جانبهـــا، أشـــادت رئيس مـــدارس بإدارة 
العمليـــات التعليمية للمنطقة الثالثة بالوزارة 
فاطمـــة النعيمي بالدور البارز لكلية البحرين 
للمعلميـــن فـــي رفد الميدان التربـــوي بكوادر 
تعليميـــة متميـــزة، مؤكـــدًة أن الـــوزارة تقدم 
كل الدعـــم لبرنامج التربيـــة العملية، إلتاحة 
العمـــل  تجربـــة  لخـــوض  للطلبـــة  الفرصـــة 
ومعارفهـــم،  لقدراتهـــم  المعـــززة  الميدانـــي 
والتي تعينهم على تحقيق النجاح المطلوب 

في العمل بعد التخرج.

1050 من طلبة “المعلمين” يتدربون في المدارس

العصفور: البحرين تزخر بمنظومة متكاملة للعمل التنموي والتطوعي
على هامش تكريم رواد األعمال والمشروعات الرائدة في مجال العمل االجتماعي

أكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
المنشـــآت  تكريـــم  أن  العصفـــور، 
والمشـــروعات الرائـــدة بمجـــاالت العمـــل 
والتنمية االجتماعية في مملكة البحرين 
على مستوى دول مجلس التعاون لدول 
إنجـــاًزا يضـــاف  ُيعـــد  العربيـــة،  الخليـــج 
إلى سلســـلة إنجـــازات المملكـــة وأبناءها 
مهنًئـــا  االجتماعـــي،  العمـــل  مجـــال  فـــي 
المكرمين لما حققوه من مســـتوى متقدم 
فـــي المســـؤولية المجتمعيـــة، األمر الذي 
يعكـــس تقديـــر دول المجلـــس لما تبوأت 
بـــه البحرين من تنمية ونهضة على كافة 

المستويات.
وأشاد الوزير بمبادرة حفل التكريم الذي 
أقيـــم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
انعقـــاد  هامـــش  علـــى  وذلـــك  الشـــقيقة، 
الوزاريـــة  للجـــان  الثامـــن  االجتمـــاع 
والشـــؤون  والعمـــل  المدنيـــة  للخدمـــات 
مجلـــس  بـــدول  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، لنخبة 
مـــن الشـــخصيات والمشـــروعات الرائدة 
في مجال العمل االجتماعي، والشـــركات 
المتميـــزة وأصحـــاب المشـــاريع الصغيرة 

بدول مجلس التعاون.
وأوضـــح أهميـــة التكريم لـــرواد األعمال 
خليجيـــة  كوكبـــة  وضمـــن  البحرينييـــن 

مميـــزة، لتنـــال الدكتـــورة شـــيخة ســـالم 
العريض التكريم ضمن فئة الشـــخصيات 
االجتماعـــي،  المجـــال  فـــي  الرائـــدة 
ومؤسســـة المبرة الخليفية، عن مشروع 
بـــن  “برنامـــج رايـــات”، وشـــركة يوســـف 
أحمـــد كانو، عـــن مشـــروع “مركـــز مبارك 
كانـــو االجتماعـــي الشـــامل”، وذلـــك لفئة 
المشـــاريع االجتماعية الرائدة في مجال 
العمل االجتماعـــي، معرًبا عن تقديره لما 
تميـــز بـــه المكرمين مـــن البـــذل والعطاء 
لرفعـــة الوطـــن ونمـــاءه، مشـــيًرا إلـــى ما 
تزخـــر بـــه مملكـــة البحرين مـــن منظومة 
التطوعـــي  األهلـــي  للعمـــل  متكاملـــة 
المحترف ضمن أطر قانونية وتشـــريعية 
لحمايتها وتسهيل منجزاتها في مختلف 

مجاالت العمل التنموي.
ودعـــا العصفور، المنشـــآت والمؤسســـات 

حـــذو  يحـــذو  أن  إلـــى  األعمـــال  ورواد 
الجهـــات المكرمة في مجال تنمية العمل 
االجتماعـــي، عبـــر تعزيـــز مبـــدأ الشـــراكة 
والمســـؤولية االجتماعية بين القطاعات 
ومؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المجتمـــع المدنـــي والتي تســـاند الجهود 
الوطنية بصـــورة فاعلة وبما يعود بالنفع 
المســـتويات  مختلـــف  علـــى  اإليجابـــي 
االجتماعية واالقتصادية، مؤكًدا في هذا 
الشـــأن حرص وزارة التنمية االجتماعية 
علـــى تمكين العمـــل االجتماعي بمختلف 
صوره لتحقيق أهداف الخطط التنموية 

المستدامة في المجتمعات.
مـــن جانبهـــم، أكـــد المكرمـــون مواصلـــة 
العمـــل التنمـــوي لدعـــم الجهـــود الوطنية 
والرعائيـــة  االجتماعيـــة  المجـــاالت  فـــي 
والتأهيليـــة فـــي ســـبيل تنميـــة ونهضـــة 

المجتمع البحريني، معربين عن شـــكرهم 
وتقديرهم للوزير وكافة منتســـبي وزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة، علـــى ثقتهـــم فـــي 
ترشـــيحهم لنيل هذا التكريم الرفيع على 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، 
والـــذي ُيعد حافًزا لبذل المزيد من الجهد 
والعطـــاء لمواكبـــة التطلعـــات الحكومية 
بالمجـــال  والنهـــوض  والمجتمعيـــة 
النجـــاح  مســـتويات  إلـــى  االجتماعـــي 
والتميـــز بما يســـاهم فـــي تقديـــم أفضل 

وأجود الخدمات اإلنمائية. 
وثمنت مؤسســـة المبرة الخليفية ثقة 
وزارة التنميـــة االجتماعية وترشـــيح 
المشـــروعات  كأحـــد  رايـــات  برنامـــج 
الرائـــدة التـــي يقدمها القطـــاع األهلي 
في مجـــال العمـــل االجتماعي بمملكة 
البحريـــن، مشـــيرة فـــي هـــذا الســـياق 
أن التكريـــم يعتبر دافـــع كبير لتمضي 
بـــه المؤسســـة نحو تفعيـــل المزيد من 
المبـــادرات والمشـــاريع النوعيـــة وبما 
يتماشى مع اســـتراتيجية المسؤولية 
االجتماعيـــة المســـتدامة، إلـــى جانب 
المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن  الوعـــي  نشـــر 
وخاصـــة الفئـــة الشـــابة منهـــم بأهمية 
التطوعيـــة  الخدمـــة  فـــي  المســـاهمة 

المجتمعية.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

 

 

 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم

حسن عبدالرسول

ترخيص مرافق الرعاية وتجديد االعتماد للمستشفيات
غدا افتتاح مؤتمر “تنظيم المهن” بمشاركة كبار االختصاصيين في المنطقة

تفتتـــح وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، 
الهيئـــة  “مؤتمـــر  مـــن  الثانيـــة  النســـخة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة”، والـــذي يقـــام تحـــت رعايـــة 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــد هللا آل 
خليفة، يوم غد الخميس ويســـتمر على 
مـــدى 3 أيـــام حتـــى األول مـــن أكتوبـــر 

.2022
وينظـــم هـــذا المؤتمـــر الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة” 
تحـــت شـــعار “خدمـــات رعايـــة صحيـــة 
آمنة وعالية الجـــودة”، ويتناول العديد 
مـــن المحاور من بينهـــا ترخيص مرافق 
الصحيـــة، وتفعيـــل مبادرتـــي  الرعايـــة 
“منشـــآت”، و “مهـــن”، وتنظيـــم ومراقبة 
والمســـتحضرات  الطبيـــة  األجهـــزة 
الصيدالنية والدوائيـــة، ومنح وتجديد 
االعتماد للمستشفيات والمراكز الطبية، 
وتطويـــر اللوائـــح والتشـــريعات، وغيـــر 

ذلك من الموضوعات.
ويعمل المؤتمر على تعزيز التواصل بين 
جميع الممارسين الصحيين والمهتمين 
بتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة والخدمـــات 
والصناعـــات  الطبيـــة  والمنتجـــات 
الدوائيـــة ومؤسســـات الرعاية الصحية 
وســـالمة المرضى والمدربيـــن الطبيين 
وخبـــراء االعتماد من المنطقـــة والعالم 
وإدارة  تنفيـــذ  حـــول  األفـــكار  لتبـــادل 
اللوائح الصحية، إضافة إلى جذب كبار 
المتخصصين فـــي الرعاية الصحية من 
البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وخارجها، من أجل تحســـين 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، ويقام بالتـــوازي معه معرضا 
مـــن  عـــدد  ومنتجـــات  يقـــدم خدمـــات 

الجهات المشاركة.
كمـــا يوفر هـــذا المؤتمـــر منصـــة لتبادل 
وجهـــات النظـــر بيـــن جميع الممارســـين 
في قطـــاع الرعاية والخدمات الصحية 

والطبية، فـــي مملكة البحرين والخليج 
العربـــي حول الكثير من المواضيع ذات 
الصلـــة بالقطـــاع الصحي، بمـــا في ذلك 
تعزيـــز ريـــادة مملكة البحريـــن في تلك 
المجـــاالت، وبحـــث تبـــادل المعلومـــات 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  والخبـــرات 
بمـــا فيهـــا التعليـــم والتدريـــب الصحي، 
والبحوث الصحية والطبية، واالستثمار 
الصحي، وحماية البيانات في مجاالت 
الطـــب، والصحـــة العامـــة، وغيـــر ذلـــك 

مـــن المجـــاالت. ويقـــدم “مؤتمـــر الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الخدمـــات  لمقدمـــي  الصحيـــة” منصـــة 
الصحية والطبية في مجاالت مختلفة، 
دور  مســـتجدات  بأحـــدث  وتعريفهـــم 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي وضـــع 
الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
للصحـــة، الهادفـــة إلى تطويـــر منظومة 
الخدمـــات الصحية بالكامل بما يجســـد 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  أهـــداف 
برنامـــج  مـــع  ذلـــك  ويتســـق   ،2030
الحكومة، ويواكـــب المبادرات الوطنية 
جـــودة  تحســـين  لمواصلـــة  الراميـــة 
الخدمـــات الصحية المقدمة للمواطنين 
برنامـــج  ذلـــك  فـــي  بمـــا  واســـتدامتها، 
الضمان الصحـــي الوطني، والذي يمثل 
أحد المشاريع االســـتراتيجية لتحسين 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

البحرين.

المنامة - وزارة الصحة

وزيرة الصحة 
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تنظمـــه  الـــذي  الدولـــي  المؤتمـــر  أعمـــال  انطلقـــت 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة 
البحريـــن تحت شـــعار “قانـــون العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة: تجربـــة نوعيـــة فـــي التشـــريع الجنائـــي”، 
بمشـــاركة محلية وإقليمية ودولية واســـعة وفاعلة 

في المجال الحقوقي.
ويناقـــش المؤتمـــر كيفيـــة تطبيق قانـــون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة، والتطبيقات والجهـــات المعنية 
بتنفيذ القانون، ودور الجهات المســـاندة في تفعيل 
القانـــون، باإلضافة الى طبيعة األعمال التي تســـند 
إلـــى المحكـــوم عليهم، وذلك في ظـــل الجهود التي 
توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية.

ويشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر مـــن 300 مشـــارك من 
بينهـــم عـــدد مـــن الـــوزارات والجهات الرســـمية في 
مملكـــة البحريـــن كـــوزارة الداخليـــة ووزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف والمجلس األعلى 
للقضـــاء والنيابـــة العامـــة ومجلـــس أمنـــاء المرصد 
العربـــي لحقـــوق اإلنســـان، ورئيس الشـــبكة العربية 
وممثلـــو  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  للمؤسســـات 
المؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان األعضاء في 
الشـــبكة، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنســـان فـــي المكتـــب التنفيـــذي للتحالـــف العالمي 
للمؤسســـات الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، إلى جانب 
ممثلين عـــن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وخـــال كلمتـــه فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة ألعمـــال 
المؤتمـــر، أوضح رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان علي الدرازي أن تنظيم هـــذا المؤتمر جاء 
فـــي ظل مـــا تشـــهده البحريـــن مـــن تقدم بـــارز في 
مجـــال حقوق اإلنســـان، بقيادة ملـــك الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والحـــرص البالغ الذي توليه الحكومة برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ونتاًجـــا للرغبة 
الحقيقيـــة والجادة لدى المؤسســـة الوطنية - التي 
أخـــذت علـــى عاتقهـــا منذ تأسيســـها تنفيـــذ ما جاء 
فـــي التشـــريعات المختلفـــة بصفتها إحـــدى اآلليات 
الوطنية المســـتقلة المعنية بحمايـــة وتعزيز حقوق 
اإلنســـان في البحرين - وجميع الشركاء في تفعيل 
نظام العقوبـــات البديلة، الذي اســـتطاعت البحرين 
من خاله أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في 
منظومتها التشريعية والعدلية والحقوقية بوصفه 

ا في آن واحد. ا وإصاحيًّ نظاًما عقابيًّ
ونـــّوه الدرازي بالدور الكبيـــر الذي تضطلُع به وزارة 
الداخليـــة فـــي تنفيـــذ اإلجـــراءات المعنيـــة بنظـــام 
العقوبـــات البديلـــة، بوصفـــه نقلة نوعيـــة في تطور 
وتعزيـــز منظومـــة حقـــوق اإلنســـان، ويســـهم فـــي 
تعزيـــز االســـتقرار المجتمعـــي واألســـري، وترســـيخ 
النهج اإلنســـاني والحقوقي من تأهيل المحكومين 

لجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
ختـــام كلمته إلـــى التكاتف والتعاون مـــن أجل بذل 
المزيد من الجهد لتعزيز الوعي لدى الجميع بأهمية 
المشاركة في تفعيل بنود قانون العقوبات والتدابير 
ا في  البديلـــة، لتكـــون تلـــك الجهـــات شـــريًكا حقيقيًّ
تأهيـــل المحكـــوم عليهـــم لإلســـهام فـــي تقبلهم من 
قبـــل المجتمع، معربا عن أملـــه في أن يضع المؤتمر 
توصيـــات وخطـــة عمل لمتابعـــة تنفيذهـــا بما يلبي 

التطلعات المرجوة منه.
مـــن جانبه، قـــال مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لتنفيذ 
األحـــكام والعقوبات البديلة الشـــيخ خالد بن راشـــد 
بتطبيـــق  قامـــت  الداخليـــة  وزارة  أن  خليفـــة،  آل 

الرؤية الملكية الســـامية المتعلقة بترسيخ الحقوق 
والحريـــات على أرض الواقع، حيث ســـعت الوزارة 
خـــال الســـنوات الماضيـــة إلى بنـــاء اســـتراتيجية 
خـــال  مـــن  اإلنســـان  حقـــوق  الحتـــرام  متكاملـــة 
االهتمام بالعنصر البشري لمنتسبيها وبصفة خاصة 

رجال األمن المعنيين بإنفاذ وتطبيق القانون.
وأكـــد حـــرص الـــوزارة علـــى التوســـع والتقـــدم في 
نطـــاق تطبيـــق القانـــون وتطويـــر اآلليـــات المتبعـــة 
وتنميـــة الشـــراكات المثمـــرة لمزيـــد مـــن النهـــوض 
والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص  عـــن  معربـــا  واإلنجـــاز، 
للمؤسسة الوطنية لحقوق االنسان على تنظيم هذا 
المؤتمـــر الذي يعكس مســـتوى األهمية البالغة التي 
شـــكلتها العقوبـــات البديلـــة وأثرهـــا اإليجابـــي على 
أرض الواقـــع في تعزيز اإلصـــاح وصيانة الحقوق 
والحريات وســـيادة القانون بما يتوافق مع المعايير 
واالتفاقيـــات والمواثيـــق والبروتوكـــوالت الدوليـــة 

وذلك منذ البدء بتنفيذ المشروع في عام 2017.
مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيس البرلمـــان العربـــي، رئيس 
مجلـــس أمنـــاء المرصـــد العربـــي لحقوق واالنســـان 

وتقديـــره  شـــكره  خالـــص  عـــن  العســـومي،  عـــادل 
للمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان لتنظيم هذا 
المؤتمـــر، لمـــا يقدمه من رســـالة نبيلة وســـامية في 
الدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه األساســـية 
والعمـــل علـــى تعزيزهـــا وحمايتهـــا، الفتـــا إلـــى أن 
تجربـــة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة، أعطت لها الســـبق والريادة في 
محيطها العربي واإلقليمي وعلى المستوى الدولي 
أيًضا، حيث إنما تمثل نقلة حضارية غير مســـبوقة، 
تجســـد المعانـــي اإلنســـانية النبيلـــة المتجـــذرة في 
المجتمـــع البحرينـــي، كما تمثـــل إنجـــاًزا جديًدا في 
مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة 
التنموية الشـــاملة فـــي مملكة البحريـــن، التي تأتي 
انعكاًســـا للرؤيـــة الملكيـــة المســـتنيرة لملـــك البـــاد 
المعظـــم، تجـــاه تعزيز قيم ومبادئ حقوق اإلنســـان 
فـــي التشـــريعات الوطنيـــة، بما يســـهم فـــي تحقيق 
االســـتقرار المجتمعي بمفهومه الواســـع، وتجسيًدا 
للنهـــج اإلنســـاني الـــذي يتبنـــاه جالتـــه تجـــاه ملف 

حقوق اإلنسان.

وأشـــاد رئيـــس البرلمان العربـــي، بالجهـــود الحثيثة 
التـــي تقـــوم بهـــا وزارة الداخلية البحرينيـــة بقيادة 
معالـــي الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة وزير 
ترجمـــة  أجـــل  مـــن  البحريـــن،  بمملكـــة  الداخليـــة 
أهـــداف ومرئيات قانون العقوبات البديلة وبرنامج 
الســـجون المفتوحـــة إلـــى سياســـات تنفيذيـــة على 
النقاشـــات  إلـــى أن تحقـــق  الواقـــع، متطلعـــا  أرض 
ـــاءة التي ســـتدور في إطار المؤتمـــر الى غاياته  البنَّ

وأهدافه نبيلة.
مـــن جانبه، أكد رئيس الشـــبكة العربية للمؤسســـات 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان أحمد بوحبينـــي، أهمية 
الجنائيـــة، مشـــيرا  للعقوبـــات  البديلـــة  اإلجـــراءات 
إلـــى تجارب بعض الـــدول التي انتهجت سياســـات 
بديلـــة لعقوبـــة الســـجن كاألعمـــال ذات النفـــع العام 
وغيرهـــا، أظهـــرت نتائج جـــد إيجابيـــة، تجلت في 
التراجـــع الملحوظ للجريمة بشـــكل عـــام، وتقليص 
عدد المحتجزين داخل السجون، وانتشار السكينة 

واألمن بين صفوف الساكنة.
وأكـــد رئيس الشـــبكة العربية للمؤسســـات الوطنية 

لحقوق اإلنســـان، على أهمية موضوع هذا المؤتمر 
وحســـن اختياره الذي ينم عن وضوح الرؤية وبعد 
النظر، ولفت إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى 
انخفـــاض معدل العودة إلى اإلجرام عند الجانحين 
المدانيـــن بعقوبـــات بديلـــة مقارنـــة بأولئـــك الذيـــن 
تعرضـــوا للعمليـــة التقليدية للســـجن، مشـــدًدا على 
أهميـــة التطلع إلى المســـتقبل وليس إلـــى الماضي؛ 
نحـــو الفعـــل الذي يتعيـــن القيام بـــه والنتائج المراد 

الحصول عليها، أكثر من الجريمة المرتكبة.
مـــن جهتـــه، أشـــار رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المنظمـــة 
العربيـــة لحقوق اإلنســـان عاء شـــلبي، إلـــى الرغبة 
فـــي مواصلـــة مســـيرة  البحريـــن  لمملكـــة  المعلنـــة 
اإلصـــاح والتحديـــث بصـــورة عامة وفـــي المجال 
الحقوقـــي بصفـــة خاصـــة، حيـــث يشـــكل المؤتمـــر 

عامة مهمة على تفعيل ذلك.
ولفـــت شـــلبي إلـــى أن مبـــادرة المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقوق اإلنســـان لعقد هذا المؤتمر ســـتعمق النقاش 
حـــول هذه التجربـــة المهمة، وستســـاهم بالرأي في 
سبل إثرائها وتطويرها، وكذا على صعيد االستفادة 
مـــن دروســـها فـــي الســـاحات األخـــرى، وخاصة في 
المنطقة العربية، مؤكًدا في ختام كلمته على أهمية 
الحاجـــة لتعزيـــز احتـــرام وحمايـــة حقوق اإلنســـان 
التـــي لم تعد أمرًا ترفيًا، فضاً عن األهمية الجارفة 
لحقوق اإلنســـان في إنجاح جهـــود التنمية وترقية 

عوائدها.
ويهـــدف المؤتمر إلى تقريب وجهات النظر وإجراء 
تكامـــل بيـــن الجهـــات المســـؤولة عـــن تنفيـــذ هـــذا 
القانون عبر تســـليط الضوء علـــى دور كل جهة من 
الجهات ذات العاقة في القيام بالمطلوب، من أجل 
تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة وتعدياته 
التنفيـــذ األكمل، مـــع الوقوف علـــى التحديات التي 
تواجـــه تلك الجهـــات في تنفيذ القانـــون، واالطاع 
المجـــال  ذات  فـــي  أخـــرى  دول  تجـــارب  علـــى 

واالستفادة منها.
قانـــون  اليـــوم األول،  فـــي  المؤتمـــر  هـــذا وناقـــش 
الجهـــات  وجهـــود  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
المختلفة في هذا المجال، حيث اشـــتملت الجلســـة 
األولـــى على خمســـة محاور تم التطـــرق من خالها 
إلـــى جهـــود وزارة الداخليـــة فـــي إجـــراءات تنفيذ 
وتطبيـــق العقوبـــات والتدابير البديلـــة، ودور وزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف في برامج 
التأهيـــل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة 
وإجـــراءات تنفيذهـــا، إلـــى جانـــب جهـــود المجلس 
األعلى للقضاء في تطوير منظومة العمل القضائي 
من خال دور قاضي الموضوع في استبدال العقوبة 
األصليـــة بعقوبـــة بديلـــة، وكيفية تعزيـــز إجراءات 
العدالـــة الجنائيـــة في النيابة العامـــة، باإلضافة إلى 
تنفيذ نظام الســـجون المفتوحـــة ودوره في إدماج 
المستفيدين من القانون في المجتمع. فيما ناقشت 
الجلســـة الثانية دور عدد من المؤسســـات الوطنية 
العربيـــة واألجنبيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي متابعـــة 
تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، حيث 
اشتملت على خمسة محاور تم خالها التطرق إلى 
تجـــارب دول تلـــك المؤسســـات في تطبيـــق قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.
وستناقش عدد من جلسات اليوم الثاني التحديات 
التي تواجه الجهات المشـــرفة علـــى تنفيذ القانون، 
والمحكـــوم عليهـــم في تطبيقه، وســـتتبعها جلســـة 
مؤسســـات  “مرئيـــات  بعنـــوان:  مشـــتركة  حواريـــة 
المجتمـــع المدنـــي فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلـــة وأهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه 
التنفيـــذ”، فيما ستشـــهد الجلســـة األخيرة مناقشـــة 

واعتماد التوصيات الختامية للمؤتمر.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

استراتيجية متكاملة الحترام حقوق اإلنسان... وسنتوسع في “البديلة”
الدرازي: المنظومة العدلية في البحرين عقابية وإصالحية في آن واحد... خالد بن راشد:

حقوقيون: انخفاض العودة لإلجرام عند المدانين بعقوبات بديلة أكثر من المســجونين تقليديا

للمؤسســـات  العربيـــة  الشـــبكة  رئيـــس  أوضـــح 
اللجنـــة  رئيـــس  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان بالجمهورية اإلسامية 
المؤتمـــر  خـــال  بوحبينـــي  أحمـــد  الموريتانيـــة 
البديلـــة:  والتدابيـــر  العقوبـــات  “قانـــون  الدولـــي 
تجربـــة نوعية في التشـــريع الجنائي” أن تجارب 
بعـــض الـــدول التـــي انتهجـــت سياســـات بديلـــة 
لعقوبات الســـجن أظهـــرت نتائـــج جدوية تجلت 
فـــي عـــدة أمور ومنهـــا تقليص عـــدد المحتجزين 

داخل السجون وانتشار السكينة واألمن.
وقال “ليس الغـــرض من العقوبة بالمعنى الدقيق 

للكلمـــة عقـــاب على فعل ســـابق كما لـــوكان األمر 
أو  الفرضـــي  لانتقـــام  شـــعور  بإرضـــاء  يتعلـــق 

الجماعي بل هو بحث عن نتيجة للمستقبل”.
وتابـــع “يجب أن تكـــون وظيفـــة العقوبة موجهة 
نحو هدفها االجتماعي وتتكيف مع مفترض انها 

أداة للنتيجة”. 
وزاد “يجـــب التطلـــع إلـــى المســـتقبل وليـــس إلى 
الماضـــي نحـــو الفعـــل الـــذي يتعيـــن القيـــام بـــه 
والنتائج المراد الحصول عليها أكثر من الجريمة 
المرتكبة”. وشدد على أهمية المؤتمر والموضوع 
الذي تناوله، موجها شكره الجزيل إلى المؤسسة 

الوطنية لحقوق االنسان.

أشـــادت النائب الســـابق في البرلمان 
أعمـــال  بتســـيير  المكلفـــة  األردنـــي 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنـــي  المركـــز 
فـــي المملكة األردنية الهاشـــمية ريم 
أبودلبـــوح بتطـــور بـــدور المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان في حماية 
حقـــوق اإلنســـان وتنظيمهـــا للمؤتمر 
الدولـــي “قانـــون العقوبـــات البديلة”، 
واصفـــة إياها بالتجربـــة النوعية في 
التشـــريع الجنائـــي في بيـــان التطور 
الكبير فـــي منظومة العـــدل وحماية 

حقوق االنسان.
وذكـــرت أبو دلبوح فـــي ورقة العمل 
التـــي قدمتها فـــي المؤتمـــر التجربة 
األردنية في تطبيق قانون العقوبات 

البديلـــة “أن األردن شـــهد فـــي العـــام 
2017 بـــدء تطبيق قانـــون العقوبات 
الســـالبة  للعقوبـــات  البديلـــة كبديـــل 
للحريـــة، وذلـــك اســـتجابة لتوجيهـــا 
المعظـــم  الثانـــي  عبـــدهللا  الملـــك 

للنهوض بقطاع العدالة الجنائية”.
وأشـــارت أبـــو دلبـــوح إلـــى أن جهود 
المركـــز الوطنـــي فـــي األردن تتمثـــل 

قانـــون  علـــى  تعديـــل  أو  باقتـــراح 
وذلـــك هـــو ديـــدن المراكـــز الوطنيـــة 
لحقوق اإلنســـان فـــي مختلف البقاع 
من خال دراســـة وإجـــراء القراءات 
وإجـــراء االقتـــراح على التشـــريعات 
بشـــكل عـــام وتأتي بعد ذلـــك مرحلة 
الرصـــد وبهذا كانت مســـئولياتنا في 

المركز الوطني.

األردن بدأ تطبيق القانون في 2017... أبو دلبوح:

للبحرين تجربة نوعية في التشريع الجنائي

أكـــد مديـــر الهيئة المســـتقلة لحقوق 
اإلنســـان فـــي دولـــة فلســـطين عمار 
الدويـــك لدى مشـــاركته فـــي أعمال 
المؤتمـــر الدولـــي “قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلـــة، أن تجربة مملكة 
البحرين في قانون العقوبات البديلة 
هي تجربة ثرية ويمكننا االســـتفادة 

من تلك التجربة المتطورة.
فـــي  “تجربتنـــا  الدويـــك  وأضـــاف 
الباد بســـيطة في قانـــون العقوبات 
فـــي  القانـــون  وضـــع  وأن  البديلـــة 
فلســـطين معقد جدا؛ نتيجـــة لتعقد 
والتشـــريعات  السياســـي،  الوضـــع 
الســـائدة هناك هي تشريعات قديمة 
حتـــى أن بعض التشـــريعات ســـارية 

المفعـــول تعود إلى العهـــد العثماني، 
وكذلك تشريعات بريطانية وأردنية 
ومصرية وأوامر إســـرائيلية وأخيرا 

تشريعات فلسطينية”.
التشـــريعات  أن  الدويـــك  وذكـــر 
بحاجـــة  فلســـطين  فـــي  الجنائيـــة 
للمزيـــد مـــن العمـــل، حيـــث إن أغلب 
بعـــض  فـــي  الســـائدة  التشـــريعات 

المناطـــق ال تواكـــب العصـــر، ولكـــن 
فـــي العـــام 2019 أصـــدرت حكومـــة 
غزة قانون العقوبـــات البديلة، وكان 
الدافع األساســـي لهذا المشـــروع هو 
دافـــع اقتصـــادي لعدم توافـــر أماكن 
احتجـــاز فـــي غـــزة، وهـــذا القانـــون 
متأثر في 6 بنود من قانون العقوبات 

البديلة في مملكة البحرين.

تشريعاتنا الحالية تعود إلى العهد العثماني... الدويك:

6 عقوبات فلسطينية مرجعيتها العقوبات البديلة في البحرين
بدر الحايكيبدر الحايكي

العقوبة ليس غرضها إشباع شعور االنتقام ... بوحبيني :

نتائج مثمرة لدول انتهجت سياسات بديلة عن السجن
منال الشيخ من فندق الخليج
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لمـــاذا
غرنــاطة؟

نظام إلكتروني
أنظمة إلكترونية في متابعة 

العقارات والمستأجرين ، تعزز 
العمل اإلداري في أسرع وقت 

وأقل جهد.

تقارير  دوريــة
تصدر مختلف التقارير المالية 
والفنية بشكل دوري ومنتظم  

إلى جميع العمالء بشكل 
دقيق وسريع.

خدمات ذات جودة عالية
خدمات ذات جودة عالیة 

ضمن فریق عمل متخصص 
واحترافي وغيرها.
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Vacancies Available
MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or LIJUPETER@YAHOO.COM 

MARINA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17701115 or ALMUTAWA7@GMAIL.COM 

DUTCHIPS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33237558 or FARHAN_ILYAS13@YAHOO.COM 

WHITE ZONE TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39883277 or ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

MARIO GAMES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36364269 or Khurram_leo82@yahoo.com 

Wld alhidd for Car Electricity 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33388516 or NOORAALBURESHAID@GMAIL.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

AFRAH ALBAHRAIN CONCERTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34060478 or zuherm044@gmail.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

PRIME Technicians for Machinery & Equipment Installation  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34424947 or PRIMETECHNICIANS2018@GMAIL.COM 

ZAINAB COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17253012 or HUSSAIN_597@ICLOUD.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

Clean and green services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17792434 or cleangreenbh@gmail.com 

LYNX CONTRACTING AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 35106262 or IRSHADTABASSAM@GMAIL.COM 

ALSALAM GAS ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17401212 or MOHSEN@SALAMGAS.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

GULF VOYAGER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 32220528 or HEADOFFICE5555@GMAIL.COM 

Bader Alwazeer Photography 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39406262 or ME@BADERALWAZEER.COM 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 17234240 or RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17823703 or mahmood@ibnalnafees.com 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

NAGMA FOOD BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37366677 or MUHAMMEDNIZAMUDHEEN53@GMAIL.COM 

ABO KIRSH RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33392230 or NADER.SAIF11@GMAIL.COM 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17243953 or EALFARIS@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 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33999840 or MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@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 

BAYET AL FARAH JEWELRY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 33345044 or abdulraziq.odetallah@arzojewelry.com 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

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 

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39888023 or chshafiq581@gamil..com 

SAROOH GENERAL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36659989 or ALMURBATI.TRADING@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية )اب وانجز للفعاليات( 
إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
للسيد/ )عيسى  للفعاليات( والمملوكة  )اب وانجز  المسماة  الفردية  المؤسسة 
احمد علي يوسف( والمسجلة بموجب القيد رقم )2-135234(، بطلب تحويل 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  المذكور  الفردية  المؤسسة  قيد 
والتزامات  وموجودات  أصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1,000( وقدره 

المحل التجاري.

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+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- 139970( إعالن رقم

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 : مريم علي جمعه علي فردان

االسم التجاري الحالي : مطعم كوي اكاس
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم رسم

قيد رقم : 41670-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 139949( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  علي  عبدالرزاق  جابر  عبدهللا  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيدة نوريه عبدهللا جابر عبدالرزاق فعلى كل من لديه 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 3-8139 

االسم التجاري : مركز براويز االندلس

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

شركة ويسق ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 141166

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة ويسق 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،141166 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م 
مصفيا  الخلف  سلمان  حسن  ميرزا  عبدالرزاق  السادة  وتعيين  )اختيارية( 

للشركة. عنوان المصفي:
عبدالرزاق ميرزا حسن سلمان الخلف

info@ijawda.com - 36622828 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مطعم انوار باريس( وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسؤولية محدودة(

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة )مطعم انوار باريس( والمملوكة للسيدة )فوزيه عثمان احمد عبدهللا( والمسجلة بموجب القيد 

رقم )5-2024(، بطلب بيع المحالت التجارية )مطعم انوار باريس )CR2024-5(، كفتيريا بوابة أنوار 

باريس )CR2024-7( ، بروستد انوار باريس )CR2024-8( ( المذكورين وتحويل القيد إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره )1000( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )مطعم 

التالية  للشركاء  ليصبح مملوكا  التجاري  المحل  كافة أصول وموجودات والتزامات  باريس( عن  انوار 

أسماؤهم:

)احمد عبدهللا فهد الدوسري( بنسبة )1( % 

)ABDUL MAJEED KATTUMURICHA PARAMBATH( بنسبة )99( %

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف   -  إدارة المحاكم
CS3007826371 : رقم الخطاب

التاريخ: 21/09/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

رقم الملف: 022022082868
 

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية بأن المدعي : خالد احمد احمد المريسل 
قد أقاموا هذه الدعوى ضد : جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها 
: اثبات ملكيتهم للعقار الكائن بالمحافظة الجنوبية منزل 1623 طريق 1327 
مجمع 913 الرفاع الشرقي وثيقة رقم 189286 والمقدمة رقم 14800/2021 
المحكمة  يتقدم لهذه  المستأنفين أن  لديه اعتراض على طلب  لذا فإن كل من 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت  المحكمة الجلسة6/10/2022  م 

لنظر الدعوى.

التاريخ : 26/9/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-138570 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : مريانه إبراهيم حسن محمد رحمه

االسم التجاري الحالي : صالون ليدي ام
االسم التجاري الجديد : صالون سكر وردي

قيد رقم : 145316 – 1

التاريخ : 22/9/2022
CR2022-138001

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ سارة فرحان سعود  عالوش  تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/  ريمه علي إبراهيم سليمان 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 : 145272 – 1  

االسم التجاري : ورشة بوسعود للحام والحدادة والفبركة  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة شارليز أباريل تريدينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
عبدالحسين علي محمد متروك الدرازي نيابة عن السادة شركة شارليز أباريل تريدينغ 

ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-133810 (، طالبين تغيير اسم الشركة من:
شركة شارليز أباريل تريدينغ ذ.م.م

CHARLIES APPAREL TRADING CO W.L.L
الى: شركة تشارليز لتصميم األزياء ذ.م.م

CHARLIES FASHION DESIGNING COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ 2022/9/27
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 

 إدارة التسجيل
 CR2022-139555 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم المالك : عبدالقادر بن عبدالرحمن بن ابراهيم القوزي

االسم التجاري الحالي : ابو رياض لمعطرات الجو
االســـــم التجـــاري الجديد : جست امينت اير فريشنرز

قيد رقم: 147304-2

القيد : 149488  التاريخ : 27/9/2022
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )137110( لسنة 2022

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ترو فاليويشنس سيرفيسيس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  المسجلة  ذ.م.م  سيرفيسيس  فاليويشنس  ترو  شركة  اصحاب  السادة 

القيد رقم 149488، طالبين تغيير االسم التجاري
من ترو فاليويشنس سيرفيسيس ذ.م.م

الى ماكسويل العالمية لتحليل األنابيب واالختبار ذ.م.م
المذكورة خالل مدة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )جراند باك للتجارة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )جراند 
باك للتجارة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )145828(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)جراند باك للتجارة ذ.م.م(
)GRAND PACK TRADING W.L.L(

الى:
)جراند باك للتغليف ذ.م.م(

)GRAND PACK PACKAGING W.L.L(
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة ٔاس ناس للتكنولوجيا ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة سامي عبدهللا احمد ناس نيابة عن السادة شركة ٔاس ناس للتكنولوجيا 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-94488(، طالبين تغيير اسم الشركة من:

ٔاس ناس للتكنولوجيا ذ.م.م
S NASS TECHNOLOGY W.L.L

الى: إمتداد ذ.م.م
IMTIDAD W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
طالبين   ،)147494( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  كاترينج  ريبلز  شركة 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم )7(
من: ريبلز كيتشن ذ.م.م 

RIPPLES KITCHEN W.L.L
الى: )بوكس ات ذ.م.م 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل التجاري
CR2022- 139548 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدالقادر بن عبدالرحمن بن ابراهيم القوزي
االسم التجاري الحالي

باللغة العربية: ابو رياض للمبيدات الحشرية
ABU RIYADH PESTICIDES :باللغة اإلنجليزية

االسم التجاري الجديد
باللغة العربية: جست امينت بستيسايد

JUST A MINUTE PESTICIDES:باللغة اإلنجليزية
قيد رقم: 147304-1

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
CS3007717157 :رقم الخطاب
رقم الملف: 022022123709

المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: مصطفى محمد علي يوسف 
مزعل محامي المدعي د. علي جاسم البحار

قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعي عليهم: جهاز المساحة والتسجيل العقاري وآخرون.
رقم  الوثيقة  بموجب  سترة  منطقة  في  الكائن  للعقار  فاقد  بدل  وثيقة  إصدار  فيها:  طالبا 

559/1973 والمقدمة رقم 1971/1263

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 
بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 5/10/2022 لنظر الدعوى.

CHANGE NAME MAJOR

I IMRAN AKA INTAJBIN SAEED ARIB S/O SAEED 
SULEMAN ARAB holding Indian Passport No K5855824 dated 
23/10/2012 issued at 22/10/2022 having permanent resident 
GADH VPER, NEAR TIRGARVAS LUNAWADA, PAIVCH 
GUJARAT, INDIA.
 RESENTLY RESIDING AT 3-987-1, TEERGARWAS 
MAHOLLA, LUNAWADA, MAHISAGAR GUJARAR, INDIA
henceforth be known as )Given name( ARAB )surname( IMRAN. 
Objection )s(, if any, may be forwarded to Embassy of India, P.O 
Box 26106 Al-SEEF, and KINGDOM OF BAHRAIN.

األربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2 ربيع األول 1444 - العدد 145097



15 األربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2 ربيع األول 1444 - العدد 5097 Vacancies Available
Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

 ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MACDONALD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

MOHAMMED HASAN EBRAHIM RAJAB 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36444242 or RAJAB80770@HOTMAIL.COM 

FOUAD CARPENTRY ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact

 17786098 or fouadgeneraltrade@gmail.com 

MARSH (BAHRAIN) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INSURANCE ADVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17226002 or PAUL.TOLFREY@MARSH.COM 

GREEN CHANEL COMPUTERS 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39690001 or james@gccbah.com 

MOH’D QAMBAR AUTO ELECTRICAL & A/C REPAI 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17723704 or hello@qamber.me 

MARWAH SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39633648 or AL_QASSAB5@HOTMAIL.COM 

LEBANESE RESTAURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

SEVEN DOORS TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33501111 or SALEHJASSIM@GMAIL.COM 

BUALI ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39682220 or SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM 

AL NOORAIN BAKERY EST. 

has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER

 suitably qualified applicants can contact

 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Laundry 2013 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33995508 or ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

JASSIM GARDEN CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

SONDUS A/C AND REFRIGERATION REPAIRS WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33688585 or SONDUSAC19@GMAIL.COM 

AL RAHMA GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39110378 or UMAMMAR87@HOTMAIL.COM 

GILLANI CARGO HANDLING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17470373 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

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

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Hardees 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 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 

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

 TECHNICIAN

 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

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 35603718 or STARO_93@HOTMAIL.COM 

Black and white laundry w  l l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17532268 or I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

AUDIO ZONE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39643189 or INFO@AWTADI.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 A/C MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17730017 or vincent.hybrid@gmail.com 

SEA STAR CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17677025 or ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

Sweet box foodstuff 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

AL AMEEN ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 33799005 or AXADOCLEARANCE@GMAIL.COM 

AZTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39741514 or MAIL@AZTEC-GULF.COM 

SO SHEEK SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33236825 or NAFOOLAD@GMAIL.COM 

Planet Donut and Bakery W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17735917 or TAN66A@HOTMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33265545 or MJ261721@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33858115 or MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

GENESIS GATE LIFT AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39333528 or RASHID.FAQIH@GMAIL.COM 

AL DAR EQUIPMENT HIRING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33331489 or BRONSONJOHN@REDIFFMAIL.COM 

EEHAA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39997757 or AFARDAN88@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Mr. sparkle cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

Makkah Motor Cycles 

has a vacancy for the occupation of

 REPAIRMAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17500030 or info@awtadi.com 

ALYAQOOT ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33308686 or alyaqootabayat33@gmail.com 

Hadoota Masreya Cafe & Restaurant W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39611230 or hadootamasreya@HOTMAIL.COM 

Top 5 gents salon. 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36992996 or WALD.RAMADAN.84@GMAIL.COM 

JAPANESE WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39300545 or allbranch2013@gmail.com 

INDIA & GULF TRADING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39457607 or DANISABU@GMAIL.COM 

Davies & mills co. .wl.l 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

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 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 36955566 or unni@expertisebahrain.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Fabtech contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(METAL CLEANING)

 suitably qualified applicants can contact

 17701112 or idawani@fabtechbahrain.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

TMM PAPER INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36316394 or ADMIN@TEXSTYLE.IN 

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 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DEPARTMENT)

 suitably qualified applicants can contact

 33119110 or hr@grandsafirhotel.com 

SULTAN PALACE  CAR WASHING 

has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36721123 or A.ALROWAIE1986@GMAIL.COM 

AROOS ALBADDEYA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17885531 or ALDANAALSALEM65@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

AL HAMRA  COMPUTER CONSULTANCY CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or TOQEER3324@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17290600 or CORP@DADABAI.COM 

Plastico Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHIFT LEADER

 suitably qualified applicants can contact

 39600605 or INFO@ALGHANAH.COM 

AQUA PRO AQUARIUM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36448688 or AQUAPRO.BH@GMAIL.COM 

MACDONALD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

BLACK DROP CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

SABHA TOWERS TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33018332 or SABBATOWERS@GMAIL.COM 

JAHRAN LOCAL HONEY 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36544344 or HANEEFAALZIDJALI@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 

RICE AND RIBS 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 32116996 or GOOZYNA.BH@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 

AHEL FAS TAILORING OF MAGHRABI JALABIYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33554838 or SALAHMOHAMME208@GMAIL.COM 

HM HYPER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMPUTER)

 suitably qualified applicants can contact

 37371876 or BH@COMPUTERCODING.NET 

MUMBAI RASOI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 38193984 or MUMBAI.RASOI@OUTLOOK.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

LAHORE CITY INDUSTRIAL REPAIR OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33957731 or MSALEEM3395@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 

ALKHASHAB CARPENTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36261044 or 33KAWSARAHMED@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 

VEG HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17217800 or ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

OLIVETO RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)

 suitably qualified applicants can contact

 33445884 or NADER0601@GMAIL.COM 

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 13691113 or SABT001@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

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

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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 

SARFRAZ BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34120084 or sarfraz111@hotmail.com 

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 

GULF SNIPE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 33191564 or GULFSNIPEBAHRAIN@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

HAROON RASHEED AHMAD FOR INTERIOR DECORATION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38376757 or HAFIZHAROON666@GMAIL.COM 

Indian dish restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 16635566 or BOMARWAH7@YAHOO.COM 

SWEET CORN FOODSTUFFS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39788328 or fatimamarzooq48@gmail.com 

CITY OF LIGHTS REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AGENT(COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39827293 or surjianico@gmail.com 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

ZAINAB COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17253012 or HUSSAIN_597@ICLOUD.COM 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM 

GRILLE TECH METAL PRODUCTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36691460 or INFO@GRILLETECHBAHRAIN.COM 

KHADIJA ALI AHMED HUSSAIN ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36392299 or KHADIJA050505@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ALFRIH STARS MEN SALON CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 37358811 or AMASH.FREEH74@GMAIL.COM 

Child Willing Specialist Rehabilitation Center 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 17001020 or INFO@CHILDWILLING.COM 

STERLING SITES TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39025069 

JULU ELEVATORS WLL 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 35483237 or S.KARAKI@SCHNEIDERLIFTS.COM

KHAWATER CECORATION CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33240961 or A.A1961@HOTMAIL.COM 

CROWN MIDDLE EAST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35394808 or NASEEM1960@LIVE.COM 

DIAMOND STAR MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33582134 or SJHSHEHEHE8@GMAIL.COM 

AL-KARAMA SANDWITCHES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39611067 or manzoorkk1970@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

NAN TECHNICAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17212023 or NAN@NANTECHGROUP.COM 

AFWAJ GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33863353 or ALSIADY70@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34444609 or fasalutpfazal@gmail.com 

ASIM AHMAR JEWELLERY -BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 33157262 or 7STARDESIGNSBH@GMAIL.COM 

ALMANAR CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

GEORGIA UNIFORMS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

FRANCE LANDURY 

has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 33345110 or FAROOOHA75@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FLAME-CUTTER(HAND)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

RAHIM KHA YOUNUS MAINTENANCE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33154343 or MDPAPPU0410@GMAIL.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 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39656671 or SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39722232 or almohin111@hotmail.com 
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اللبناني  البرلمان  رئيس  أن  الثالثاء  أمس  لبنانية رسمية  إعالم  ذكرت وسائل 
نبيه بري سيدعو إلى عقد جلسة النتخاب رئيس جديد للبالد في 29 سبتمبر 
على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاءلت الفرص 

بشأن نجاح التصويت.
أكتوبر،   31 في  سنوات   6 استمرت  التي  عون  ميشال  الرئيس  فترة  وتنتهي 
المنصب، وهو ما سيعمق من  بالفعل عن قلقهم بشأن شغور  الساسة  وأعــرب 
تشكيل  عــن  السياسية  فصائله  عجزت  الــذي  لبنان  فــي  المؤسساتية  األزمـــة 

حكومة كاملة الصالحيات منذ مايو.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن الجلسة ستعقد الساعة 11 من صباح غد 

الخميس.
ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 
عضًوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة األولى من التصويت، 

وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.
يتمكن  لم  29 شهًرا  استمر  رئاسي  فــراغ  بعد  الرئاسة  إلى مقعد  ووصــل عون 

خاللها البرلمان من االتفاق على انتخاب رئيس.
وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحلفائه.

برلمان لبنان يعقد جلسة غدا النتخاب الرئيس

االتحادية  المحكمة  رئيس  أكد 
محمد  جاسم  العراق  في  العليا 
الــســلــطــات  “جـــمـــيـــع  أن  ــود  ــبـ عـ
تــعــمــل  أن  يـــجـــب  ــة  ــ ــادي ــحــ ــ االت
ــتـــور”. وأضـــاف  بــمــوجــب الـــدسـ
ــة  ــع وكــال ــي مــقــابــلــة مـ عـــبـــود فـ
ــاء الــعــراقــيــة: “الــغــايــة من  ــب األن

هي  االتــحــاديــة  المحكمة 
صيانة الدستور ومنع 

السلطات”،  تجاوز 
مــــــؤكــــــًدا “عـــــدم 
أي  تــــــــقــــــــديــــــــم 
ــات مــن  ــرحـ ــتـ ــقـ مـ

ــا تـــتـــعـــلـــق  ــ ــن ــ ــل ــ ــب ــ ق
بـــمـــنـــح الـــمـــحـــكـــمـــة 

االتــحــاديــة صــالحــيــات 
“المشكلة  أن  وتــابــع  ــع”.  أوسـ

العراق ليست في  بها  التي يمر 
اختصاصات  فــي  وال  الدستور 
ــة وإنـــمـــا  ــاديــ ــحــ ــ ــمــحــكــمــة االت ال

الدستور  تطبيق  فــي  المشكلة 
وأوضــح  معه”.  التعامل  وســوء 
االتــحــاديــة هي  “الــمــحــكــمــة  أن 
السلطات  جميع  على  الــرقــيــب 
الدستور وليس  لكي ال تتجاوز 
من اختصاصاتها حل البرلمان”.

“مــــوضــــوع  أن  ــى  ــ ــ إلـ ولــــفــــت 
ال  المستقيل  النائب  عـــودة 
المحكمة  لــرئــيــس  يــمــكــن 
يعطي  أن  االتـــحـــاديـــة 
الخصوص  بهذا  رأيه 
ــه يــصــبــح محل  ــ ألن
جميع  بين  نــقــاش 
المحكمة  أعــضــاء 
وبالتالي يجب أن يبحث 
في ضوء دستوري”، الفًتا إلى 
أن “هــنــاك عــدة دعـــاوى أقيمت 
بخصوص استقالة نواب الكتلة 
ألن  بعضها  ردت  وقد  الصدرية 

طريقة إقامتها غير صحيحة”.

محكمة العراق العليا: األزمة سببها سوء تطبيق الدستور
ــلـــن فـــريـــق الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة  أعـ
تعز،  منافذ  فتح  بــشــأن  الــمــفــاوض 
من  جــديــدا  مقترحا  تسلمه  أمـــس، 
ــــخــــاص إلـــى  ــمــــي ال الـــمـــبـــعـــوث األمــ
ــدبـــرغ، بــشــأن  ــرونـ الــيــمــن هــانــس غـ
ــة لـــفـــتـــرة إضــافــيــة  ــدنـ ــهـ تـــمـــديـــد الـ
التي  الــمــديــنــة  مــنــافــذ  فــتــح  تضمن 

 8 منذ  الحوثيون  يحاصرها 
ســنــوات، ودفــع مرتبات 

الــمــوظــفــيــن. وقـــال 
ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ عـــــضـــــو الـ
ــي نــبــيــل  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الفريق  إن  جــامــل، 

ــا  ــرحـ ــتـ ــقـ ــم مـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ “تـ
ــن الــمــبــعــوث  ــدا مـ ــديـ جـ

ــار  ــسـ ــمـ ــمــــن الـ األمـــــمـــــي ضــ
الواسع للهدنة”.

ــطــرقــات  إلــــى أن “فـــتـــح ال وأشــــــار 
الرئيسة في تعز وبقية المحافظات 
بمناطق  الموظفين  رواتـــب  ودفـــع 

على  يــأتــي  الميليشيات”  ســيــطــرة 
رأس أولويات المقترح األممي.

“أهمية  إلى  الحوثيين  جامل  ودعا 
لرفع  الدولية  الجهود  مع  التجاوب 
عن  بــعــيــدا  اليمنيين  عــن  الــمــعــانــاة 

الحسابات اإلقليمية”.
ــو الـــفـــريـــق  ــضــ ولـــــــم يـــكـــشـــف عــ
الحكومي مزيدا من التفاصيل 
عن المقترح األممي الجديد، 
ميليشيا  تــرفــض  حــيــث 
ــمــدعــومــة  الـــحـــوثـــي ال
من إيــران، منذ بدء 
ــة  ــدنـ ــهـ ســـــريـــــان الـ
األمـــــمـــــيـــــة فــــــي 2 
طرق  فتح  الماضي،  أبريل 
تعز وإنهاء الحصار عنها بموجب 
ــتـــزامـــات الــهــدنــة الــتــي تــرعــاهــا  الـ
األمم المتحدة والتي أوشكت على 
لفترة  لتمديدها  مساٍع  مع  االنتهاء 

ستة أشهر إضافية.

اليمن: مقترح أممي لتمديد الهدنة وفتح منافذ تعز
روما - وكاالت

في  المتطرف  اليمين  زعيمة  بــدأت 
وحلفاؤها،  ميلوني  جورجيا  إيطاليا 
تستغرق  أن  يــرجــح  عملية  أمــــس، 
جــديــدة  حــكــومــة  لتشكيل  أســابــيــع 
وســط أزمـــات تلوح فــي األفــق على 
عدة جبهات. وليس لحزب فراتيلي 

الذي  إيطاليا(  )إخــوة  ديتاليا 
والفائز  ميلوني  تتزعمه 

األحد  انتخابات  في 
أي خبرة في الحكم، 
لـــكـــن يــتــعــيــن عــلــيــه 
من  فريقا  يجمع  أن 

ــلـــف األحـــــــــزاب  ــتـ مـــخـ
يــعــالــج أزمـــــة االرتـــفـــاع 

للتضخم وأسعار  الصاروخي 
الــطــاقــة، ومــشــكــلــة الــعــالقــات مع 

وتأمل  بالقلق.  تشعر  الــتــي  ــا  ــ أوروب
تكون  أن  عــاًمــا   45 البالغة  ميلوني 
الــحــكــومــة  رأس  عــلــى  ــرأة  ــ امــ أول 

لحليفيها  بحاجة  لكنها  اإليــطــالــيــة، 
المتطرف  اليميني  الــرابــطــة  حـــزب 
ــزب  بــزعــامــة مــاتــيــو ســالــفــيــنــي وحـ
ــيــا بـــزعـــامـــة رئــيــس  فـــورتـــســـا إيــطــال
برلوسكوني  السابق سيلفيو  الوزراء 
ــبــيــة فـــي الــبــرلــمــان.  لــضــمــان غــال
وتوزيع الحقائب األكثر أهمية، 
االقتصاد  وزارات  سيما  وال 
ــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــ وال
ــيــة،  والـــدفـــاع والــداخــل
ــا  ــ ــ ــم ــ ــ ــون دائ ــ ــكــ ــ ــ ــي ــ ســ
ــألـــة ســيــاســيــة،  مـــسـ
وأكـــثـــر  اآلن  ــنـــه  لـــكـ
مـــن أي وقـــت مــضــى “يــجــب 
االختصاص”  مــجــاالت  يعكس  أن 
المرات  وفق صحيفة الستامبا. في 
إدارة جــديــدة  تــولــي  ــان  كـ الــســابــقــة 
المهام يستغرق ما بين أربعة أسابيع 

إلى 12 أسبوعا.

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة بإيطاليا

الجزائر تسلم المغرب دعوة 
لحضور القمة العربية

الرباط - وكاالت

الرشيد  عبد  الجزائري  العدل  وزير  سلم 
المغربي  الخارجية  وزيـــر  أمـــس،  طــبــي، 
عبد  الرئيس  من  رسالة  بوريطة،  ناصر 
ــســادس،  ال محمد  للملك  تــبــون  الــمــجــيــد 
العربية  الــقــمــة  لــحــضــور  ــوة  دعـ تتضمن 
الــمــقــررة مــطــلــع نــوفــمــبــر الــمــقــبــل. جــاء 
في  لطبي  بوريطة  استقبال  خــال  ذلــك 

الرباط.
ــارة األولـــــى لــمــســؤول  ــ ــزي ــ ــذه ال وتــعــد هــ
جزائري إلى المغرب منذ سنوات طويلة، 
على خلفية الحدود المغلقة بين البلدين.

كييف: تسرب الغاز في نورد ستريم 1 و2 “هجوم إرهابي”

موسكو تجدد تهديداتها بـ“النووي” وتأييد قوي لضم 4 مناطق أوكرانية
أعلنت اللجنة االنتخابية الروسية أن 
النتائج األولية الستفتاءات ضم أربع 
لسيطرة  خاضعة  أوكــرانــيــة  مناطق 
فــوز  تظهر  جــزئــيــة  أو  كلية  روســيــة 
الـ”نعم” وذلك بعد فرز أصوات مكاتب 
ــا فــيــمــا جــددت  ــتـــراع فــي روســي االقـ
موسكو تهديداتها باستخدام السالح 

النووي للدفاع عن هذه األراضي.
وأفادت وكاالت ريا نوفوستي وتاس 
ــبــاء الــروســيــة أن  ــتــرفــاكــس لــأن وان
أّكــدت  الــروســيــة  االنتخابية  اللجنة 
أن التأييد جاء بنسبة 97 % إلى 98 
% من األصوات بعد فرز ما يتراوح 
بين 20 % و27 % من األصوات في 
مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ 
فرز األصوات في المناطق األوكرانية 

الخاضعة لسيطرة روسية.
أن  األوكــرانــيــة  الخارجية  واعتبرت 
نــتــائــج االســتــفــتــاءات الــروســيــة “لــن 
تؤّثر” على تحركات األوكرانيين على 

الجبهة.
ــي الــســابــق  ــروســ ــ وأّكــــــد الـــرئـــيـــس ال
ونائب رئيس مجلس األمن الروسي 
دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف أن مــوســكــو 
ــي الــتــي تنوي  ــ ســتــدافــع عــن األراضـ
“األسلحة  خــالل  مــن  سّيما  ال  ضّمها 
ــنــوويــة االســتــراتــيــجــيــة”. وأضـــاف  ال
“ســأكــّرر الــمــوضــوع بعد مـــّرة لــآذان 
الصّماء )...( لروسيا الحّق باستخدام 

أسلحة نووية إذا لزم األمر”.
الكرملين  باسم  الناطق  سؤال  ولدى 
كانت  إذا  ــا  عــّم بــيــســكــوف  دمــيــتــري 
موقف  تمّثل  ميدفيديف  تصريحات 
ــر بــالــعــقــيــدة  ــ مــوســكــو الـــرســـمـــي، ذّكـ
على  تنص  التي  الروسية  العسكرية 
ــة إذا  ــات نـــوويـ ــربـ إمــكــانــيــة شـــن ضـ
مــوســكــو  تــعــتــبــرهــا  أراض  تــعــرضــت 

روسية لهجوم.
جوهرية  تــغــيــيــرات  “ستحصل  لــكــن 
ــنــاحــيــة  ــن ال ــذه األراضــــــــي مــ ــ فــــي هـ
القانونية ومن ناحية القانون الدولي 

وبسبب جميع العواقب )الناجمة عن 
المّتخذة( لضمان األمن، في  التدابير 
تنوي موسكو ضّمها  التي  األراضــي” 

بعد االستفتاءات كما قال.
ــنــــت الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوويـــة  وتــــزامــ
ــغــرب عــلــى محمل  الــتــي يــّتــخــذهــا ال
ــاء االســـتـــفـــتـــاءات  ــهـ ــتـ ــع انـ ــّد مــ ــجــ ــ ال
منطقتي  فــي  موسكو  نظمتها  التي 
االنفصاليتين  ولوغانسك  دونيتسك 
فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا ومــنــطــقــتــي 
خــيــرســون وزابــوريــجــيــا فــي الــشــرق 
الــخــاضــعــتــيــن لــالحــتــالل الـــروســـي. 
بهذه  وحلفاؤها  أوكرانيا  نددت  وقد 

االستفتاءات “الزائفة”.
وأّكد الناطق باسم مسؤول السياسة 
ــي  ــ الــخــارجــيــة فـــي االتـــحـــاد األوروبـ
التي  الــضــّم  اســتــفــتــاءات  أن  امـــس 
“غير  أوكــرانــيــا  فــي  روســيــا  نّظمتها 
قانونية” وأن جميع األشخاص الذين 
شاركوا في تنظيمها سُتفرض عليهم 

عقوبات.
إال ان هذه االنتقادات والتهديدات لم 
تردع موسكو التي نظمت على عجل 
االستفتاءات  هذه  الماضي  األسبوع 
العسكرية  الــمــكــاســب  خــلــفــيــة  عــلــى 
ــيــــة فــاتــحــة مـــئـــات مــراكــز  ــ ــران األوكــ
وفي  األربـــع  المناطق  فــي  االقــتــراع 

روسيا لكي يصوت النازحون.
ــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر  ــد ال ــ وأك
بوتين أمس أن االستفتاءات تهدف 

إلى “إنقاذ سكان” هذه المناطق.

فرار روس 

“عدم  السبع  وتعهدت دول مجموعة 
االنتخابات  بنتائج  مطلقا”  االعتراف 
فــيــمــا وعــــدت واشــنــطــن بـــرد “ســريــع 
وقــــاس” مــن خـــالل فـــرض عــقــوبــات 
ــال ضم  اقــتــصــاديــة إضــافــيــة فــي حـ
حصل  مــا  غـــرار  على  المناطق  هــذه 
مــع شــبــه حــزيــرة الــقــرم فــي مــارس 
2014. ودعت الصين شريكة موسكو 
الكبرى إلــى احــتــرام “وحـــدة أراضــي 
الـــدول” مــن دون أن تــنــدد بهذه  كــل 

االستفتاءات.
وقال قائد االنفصاليين في لوغانسك 
من  نتوّقع  “ماذا  باسيتشنيك  ليونيد 
واالستقرار  االستقرار  الحدث؟  هذا 

االقتصادي والثقة بالمستقبل”.
الفرنسية  الخارجية  وزيـــرة  وزارت 
للتعبير  كييف  أمــس  كولونا  كاترين 
ــا ولــلــقــاء  ــي عــن دعـــم بــالدهــا ألوكــران
الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي.
وبـــــمـــــوازاة ذلــــك تـــواصـــل مــوســكــو 
من  االحــتــيــاط  لجنود  جزئية  تعبئة 
ألــف عسكري   300 نحو  أجــل تجنيد 
أوكرانيا  غزوها  في  المشاركة  بغية 
المضاد  األوكراني  للهجوم  والتصدي 
الذي سمح بفضل امدادات األسلحة 
الغربية، باستعادة آالف الكيلومترات 

المربعة منذ مطلع سبتمبر.
قاسم  الكازاخستاني  الرئيس  وأكــد 
بــالده  أن  أمــس  توكاييف  جــومــارت 
الــذيــن يــفــّرون إلى  الـــروس  ستحمي 
التعبئة  مـــن  لـــإلفـــالت  كــازاخــســتــان 
الــعــســكــريــة فــي روســيــا لــلــقــتــال في 
أوكرانيا. وأعلنت وزارة الداخلية في 
الوافدين  الـــروس  عــدد  أن  جورجيا 
إلـــى هـــذا الــبــلــد تــضــاعــف إلـــى نحو 
عشرة آالف يوميا بعد إعالن التعبئة.

 تسرب الغاز

من جهة أخرى، اعتبرت كييف أمس 
أن الــتــســرب غــيــر الــمــفــّســر لــلــغــاز من 
الغاز  أنابيب  من خّطي  مواقع  ثالثة 
“نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2” هو 
له”  مخطط  إرهــابــي  “هــجــوم  نتيجة 
من موسكو “ضد االتحاد األوروبي”، 
بدون أن تقّدم أي براهين على قولها.

األوكــرانــيــة  الــرئــاســة  وقــال مستشار 
“إن  تويتر  على  بــودولــيــاك  ميخايلو 
تــســّرب الــغــاز على نــطــاق واســـع من 
نورد ستريم 1 ليس إاّل هجوًما إرهابًيا 
وعماًل  روســيــا  قبل  مــن  لــه  مخطًطا 

عدوانًيا ضد االتحاد األوروبي”.
ــمــاركــيــة  ــدن ــدت الـــســـلـــطـــات ال ــ ــ ورصـ
يعرف  لــم  للغاز  تــســرًبــا  والــســويــديــة 
أنابيب “نورد ستريم  سببه، من خط 
1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر 
سبتمبر،  منذ  المشّغل  وغير  البلطيق 
ومن “نورد ستريم 2” الذي لم ُيشّغل 
إطالًقا نتيجة عدم إقرار إذن تشغيله 

بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا.
ورغــــم أنــهــمــا غــيــر مــشــغــلــيــن إال أن 
ــغــاز،  ــال األنـــبـــوبـــيـــن كـــانـــا مــمــتــلــئــيــن ب
تسجيل  ــم  ــّرب.وتـ ــسـ ــتـ الـ يــفــّســر  ــا  مـ
اكتشاف  قبل  الماء  تحت  انفجارين 
ــى خـــط نـــورد  ــات عــل ــب ثـــالثـــة تــســري
رصد  معهد  أفــاد  ما  بحسب  ستريم، 

الزالزل السويدي.

موسكو، كييف - وكاالت

عواصم - وكاالت

75 شــخــًصــا فــي الحملة  ُقــتــل أكــثــر مــن 
اإليرانية  السلطات  تنّفذها  التي  األمنية 
أميني  مهسا  وفــاة  إثر  المتظاهرين  ضد 
ــال، كـــمـــا أفـــــــادت مــنــظــمــة  ــقــ ــ ــت ــي االعــ فــ
حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط 
على طهران لوقف العنف، لكن الحصيلة 
الرسمية الصادرة عن السلطات اإليرانية 
ال تزال 41 قتياًل منذ السبت، بما يشمل 
عناصر من قوات األمن، فيما تشهد البالد 
سنوات   3 منذ  احتجاجات  موجة  أكبر 
الشوارع  إلى  المتظاهرون  ونزل  تقريًبا. 
مجدًدا أمس كما هو الحال كل ليلة منذ 
وفاة أميني في 16 سبتمبر إثر توقيفها 
لدى “شرطة األخالق” بسبب مخالفة في 

وضع الحجاب.
وفي سنندج عاصمة محافظة كردستان 
في غرب إيران التي تتحدر منها أميني، 

صــعــدت نــســاء إلـــى ســقــوف الــســيــارات 
ــام حــشــود كــانــت  لــتــمــزيــق حــجــابــهــن أمــ
تصفق في مشاهد نشرتها منظمة “إيران 
ال  أوســلــو  فــي  رايــتــس” ومقرها  هيومن 

تظهر وجوًدا للشرطة في المكان.
طــهــران شعارات  فــي  وأطــلــق محتجون 
وهتفوا  خامنئي،  علي  للمرشد  مناهضة 

“الموت للدكتاتور”.
وأظهر تسجيل فيديو من أحد الطوابق 
العليا ُيعتقد أنه التقط في مدينة تبريز، 
إطــالق  وقــع  على  يتظاهرون  أشــخــاًصــا 
قوات األمن قنابل الغاز المسيل للدموع 
منظمة  نشرتها  مشاهد  وفــق  لتفريقهم، 

“إيران هيومن رايتس”.
 76 أن  الحكومية  غير  المنظمة  وأعلنت 
شخًصا قتلوا في حملة القمع التي أدت 
إلـــى فـــرض قــيــود كــبــرى عــلــى اإلنــتــرنــت 

بينها حجب إنستغرام وواتساب.
اعتقلوا  إنهم  االثنين،  مسؤولون،  وقــال 
أكــثــر مــن 1200 شــخــص. وبــيــن الــذيــن 

ناشطون  االحتياطي  الحجز  إلــى  نقلوا 
ــــك  ــذل ــون وكــ ــ ــي ــ ــاف ــحــ ــون وصــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ومـ

متظاهرون.

األمــم  مــفــوض  مكتب  أعــلــن  مــن جهته، 
أنه  اإلنــســان،  لحقوق  السامي  المتحدة 
ــرد العنيف  ــ ال ــًدا مــن اســتــمــرار  “قــلــق جــ

لقوات األمن على التظاهرات في إيران”.
المكتب  بــاســم  الــمــتــحــدثــة  ــد عــبــرت  وقـ
ــانـــي خــــالل تــصــريــح  ــامـــداسـ رافـــيـــنـــا شـ
صــحــافــي، أمــــس، عــن “قــلــق شــديــد من 
التي تشوه سمعة  القادة  تعليقات بعض 
الواضح  االستخدام  ومن  المتظاهرين، 
غير الضروري وغير المتكافئ للقوة ضد 

المتظاهرين”.
فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال مــديــر منظمة 
أميري  محمود  رايــتــس”  هيومن  “إيـــران 
مـــقـــدم “نــــدعــــو الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة 
ــى اّتــــخــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة بــشــكــل  ــ إلـ
ــوقــف قــتــل وتــعــذيــب  حــاســم ومـــوحـــد ل
التسجيالت  أن  مضيًفا  المتظاهرين”، 
التي حصلت  الوفاة  المصورة وشهادات 
عليها المنظمة تظهر أن “الذخيرة الحية 

تطلق مباشرة على المتظاهرين”.

“مفوض حقوق اإلنسان” قلق جدا من الرد العنيف على التظاهرات

االحتجاجات مستمرة في إيران.. وقمعها يخلف 75 قتيال
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صناعة األوثان
عبر التاريخ ومنذ طوفان نوح وانتهاء بآخر يوم للخليقة، كانت مختلف 
الفلسفات واآليديولوجيات واألديان والثقافات والحضارات، تستخدم 
أيقونات وشعارات وثماثيل ثقافية كانت أم دينية أم ثقافية واقتصادية 
وسياســـية للتعبير رمزيا عن هوية هذه الفلســـفة أو اآليديولوجيا، ومع 
مـــرور القـــرون، أصبحت هذه األيقونـــات والشـــعارات والتماثيل حقيقة 
وواقعا مؤرخا تاريخيا، وفي عالم السياســـة تم اســـتخدام هذا المفهوم 
في تحقيق مصالح وأهداف الدول الكبرى وبشكل أكثر توضيحا الدول 

الغربية، خصوصا دول األنجلوسكسونية الجديدة أميركا وبريطانيا.
لكـــن هـــذا المفهـــوم تـــم تطويـــره وتكييفـــه ليالئـــم الفلســـفة السياســـية 
لهـــذه البلـــدان من خـــالل صناعة أشـــخاص ال قيمة لهم ورفعهـــم لمرتبة 
القديســـين السياســـيين واإلعالميين والحقوقيين، ليكونوا رموزا ويتم 
اســـتخدامهم لتحقيـــق مصالـــح الـــدول العظمـــى، حتـــى إن كان هـــؤالء 
األشـــخاص أمواتـــا أو قابعيـــن بالســـجون، بـــل وحتى مـــن دون االتفاق 
معهم ودون علمهم، ولعل اســـتخدام قضية مقتل الصحافي الســـعودي 
خاشـــقجي دليال واضحا على كيفية اســـتغالل الدول الكبرى األشخاص 
لمصالحها السياســـية، وقد رأينا الحمالت السياســـية واإلعالمية للدول 
الكبـــرى وحمـــالت وبيانـــات منظمـــات حقوق اإلنســـان الســـتغالل مقتل 
خاشـــقجي، فقد جعلوه ورفعوه فوق مســـتوى العـــرب جميعا، ووصفوه 
بأوصاف ال تطلق إال على من خلدهم التاريخ، وتباكوا بدموع التماسيح 
ونظمـــوا المظاهـــرات لـــه.. وتركت منظمـــات حقوق اإلنســـان كل القتلى 
األبريـــاء وتحالفـــت كلها ووقفت ضـــد الرياض، كل ذلك حـــدث بالوقت 
الـــذي تقوم به هذه األطراف بقتل آالف العرب بالعراق وســـوريا واليمن 
وليبيـــا، بـــل وأغمضت المنظمات الحقوقية أعينهـــا عن آالف االنتهاكات 
بالعالـــم العربـــي وآخرهـــا مقتـــل شـــيرين أبوعاقلـــة صاحبـــة الجنســـية 

األميركية، كون استغالل مقتلها ال يحقق مصالح الدول الكبرى.
إنهـــا صناعـــة األوثان التي تجيدها هذه الـــدول وتريدنا أن نكون أدوات 
مطبلـــة لهـــذه األوثـــان حتى تحقـــق مصالحها، لهـــذا علينـــا أن نضع هذه 
األوثان المصنوعة تحت أقدامنا حتى نحترم أنفسنا نحن كعرب وكأمة 

واعية ال تحركها أالعيب سياسية.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

وجود التاجر في البرلمان
المواطن يشـــكو من ارتفاع أســـعار المواد الغذائية والسلع االستهالكية 
بنســـب متصاعـــدة فاقـــت الخمســـين بالمئـــة وأكثـــر فـــي بعـــض الســـلع 
الغذائيـــة األساســـية، ثـــم يخـــرج علينا تاجـــر ويقول إن دخـــول التجار 
مجلـــس النواب ســـيخدم المواطن ولـــن تتعارض مصالحـــه مع مصالح 

الشارع والمواطن العادي.
في اعتقادنا وبحسب خبرتنا المستفادة من الممارسة، ان كل من يصل 
إلى البرلمان ينســـى المواطن ويتركه مدفونا في األعماق، إال من رحم 
ربـــي، فقد وصل المســـتقلون بعد أن صوروا أنفســـهم في أعلى صورة، 
وخذلـــوا المواطـــن وال حاجـــة لنتأمـــل ونســـتنبط، ووصلـــت الجماعات 
الدينيـــة وحينهـــا بلغـــت المـــرارة الـــذروة، فـــكل يـــوم أصبـــح المواطـــن 
يكتشـــف كذبـــة تلو الكذبـــة جعلته يعيـــش الكوابيس وهو يشـــاهد من 
يدعي التقوى والورع والدفاع عن مصالحه ينجرف للجشع المتوحش 
إلشـــباع حاجاتـــه والفوز بأكبر قدر من التســـهيالت التـــي يوفرها مقعد 

النائب في البرلمان.
ووصـــل مـــن صـــور نفســـه أنه ســـوبرمان وســـيناضل مـــن أجـــل الدفاع 

عـــن المواطن وقضايـــاه، وهو على أتم االســـتعداد للتضحيـــة بـ “راتبه” 
ومـــا أكثـــر ما ســـمعنا هذه العبـــارة، وفي النهاية تشـــكلت معـــان جديدة 
للســـوبرمان بمجرد جلوســـه على الكرســـي الوثير وتغير إيقاع الحركة، 
وهـــي حركة متطـــورة تنتقل من األدنـــى إلى األرقـــى، أي حركة تهدف 

للمصلحة الذاتية فقط.
حياة اإلنســـان كما نعلمها هي لحظة شـــد وجذب، لكن هل يمكن للتاجر 
في البرلمان أن يقف ضد مصالحه.. هل من الممكن أن يشغل المواطن 
البســـيط حيزا كبيرا من اهتمامه على حســـاب مصالحه، على اعتبار أن 
هنـــاك قرارات تجارية واقتصادية وصراعـــات أخرى قد تكون ملحمية 

في جلسات البرلمان. 
ليس من الصعب البرهنة التاريخية على أن وجود التاجر في البرلمان، 
خطيئة فادحة يدفع ثمنها المواطن البسيط والمسحوق، فكل القرارات 
ستكون بالنسبة له موضع شك وحذر وتخوف ألنها قد تطال مصالحه 
الشـــخصية ومشاريعه، وال نعرف هل هناك حل لهذه المعضلة العلمية.. 

هللا يعلم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األخت ال تعوض
الفتـــاة الصغيـــرة التي تزاحـــم الغرفة، ترتدي مـــن نفس المالبس 
التي قد ترتديها، تنام ربما في نفس السرير، تبلغ معها الشجارات 
عنان الســـماء في أغلب األحيان، وهي نفسها التي تخبئ لك في 
نهايـــة اليوم قطعة الحلـــوى وتحزن لمرضك، تلك الفتاة ال تزاحم 
المكان فحســـب بل تزاحـــم النبضات بعد حين، إنهـــا األخت التي 
تكمـــل أفـــراد العائلة، ونحن صغـــار كنا ال نـــدرك مكانة األخت في 
حياتنـــا ألن نظرتنا كانت تقف عند هذه اإلنســـانة التي نعتقد أنها 
ولدت فقط لكي تتشـــارك معنا في كل شـــيء، بل وتتقاســـم معنا 
تفاصيـــل الحيـــاة التي نعيشـــها، وعندمـــا كبرنا أدركنـــا أن األخت 
نعمة ال تعوض، لها أدوار متعددة في األســـرة وأحيانًا تجعل منها 
الظروف استثنائية وسط الجميع، قد تكون األم وتكون الصديقة 
ورفيقـــة الـــدرب لتمثـــل شـــيئا جميـــال يضفـــي رونقا علـــى الحياة 

ويضاعف السعادة األسرية.
إن صورة األخت الســـوية في األسرة يحتم عليها أن تكون مالذا 
للـــروح عندمـــا تهلـــك وخير من يعين وقت الشـــدة، وقـــد تختلف 
التوجهات واألفكار التي تجمع األخوات في العائلة الواحدة، وقد 
تحدث بعض المشـــادات التي تســـفر عن وجهات النظر المتعددة، 
لكـــن هذا االختـــالف ال يغير من تلك المكانة التـــي توثقها األخت 

في حياة أختها، إنها العالقة التي تفوق رابطة الدم.
أمـــا في بعض العالقات غير الســـوية التي تجمـــع األخوات داخل 
األسرة يكون الخصام الحل لكل المشكالت التي تواجه األخوات، 
خصوصا في ظل تنوع الســـمات الشـــخصية، مـــا يجعل األطراف 
ال تستشـــعر عظمـــة وقيمة األخت التـــي تعد من النعـــم في حياة 
اإلنســـان، إن استشـــعار قيمة األخت في حياتنا يزيد من طمأنينة 

النفس ويعمق معنى الحب.

ندى نسيم

هـــل العالم فـــي أزمة حقيقية ومصير مجهـــول ال يعلمه أحد إال هللا؟ 
فـــي الغالـــب األعـــم، ذلـــك كذلك، الســـيما بعد قـــرار الرئيس الروســـي 

فالديمير بوتين، إعالن التعبئة الجزئية للقوات المسلحة لبالده.
قـــرار الرئيـــس بوتين، لم يكن ليحدث لوال الحـــرب األوكرانية، والتي 
تبدو عند مفارق طرق مخيفة، ومن غير مقدرة على حســـم أي منها. 
المشـــهد باختصـــار يبـــدأ من عند قصور فـــي تنفيذ الجيش الروســـي 
عملية واسعة ضد أوكرانيا، من غير إعالن حرب كبرى، وفي الجانب 
اآلخـــر، تدخـــل غربي واســـع النطـــاق، من خـــالل تزويـــد األوكرانيين 
بأســـلحة متقدمة من جهة، وهناك من يقطع بأن جنراالت من الناتو، 
قـــد شـــاركوا بدورهم في مســـار العمليات العســـكرية األخيرة، والتي 
أدت إلى تحرير مساحات واسعة من التي احتلتها القوات الروسية. 
مـــن أخطأ في تقدير حســـاباته، قيصر روســـيا أم قـــادة الناتو؟ يمكن 
أن يكـــون بوتيـــن قد ســـقط بالفعل في فـــخ نصبه له الناتـــو، غير أنه 
وفـــي كل األحـــوال فـــخ مميت لـــكل األطـــراف، إذ ال رابح وال خاســـر 
حـــال تحـــول المشـــهد إلى قارعة نووية. الســـؤال المطـــروح اآلن هل 
ستقود األزمة األوكرانية إلى سيناريو حاول العالم تجنبه طويال، أي 

سيناريو المواجهة النووية التي ال تبقي وال تذر؟

باختصار غير مخل، يبدو المشهد كارثيا، خصوصا في ظل إحساس 
الرئيس الروسي بمهانة شديدة مما جرى من دعم أوروبي وأميركي 
ألوكرانيا، لهذا فإن عجلة الحرب الروســـية، غالبا ما ســـتدور بقوة لم 
تعهدها العمليات الحربية منذ اندالع األزمة في فبراير الماضي. في 
المقابل، لن يتم الســـماح بالنصر عسكريا لموسكو، انطالقا من صراع 
إرادات، وتصـــادم قـــوى قطبية على األراضـــي األوكرانية، األمر الذي 
يعنـــي تكثيـــف تســـليح األوكرانييـــن بالمزيد من األســـلحة األميركية 
الذكية، والقادرة على إيقاع المزيد من الخسائر في القوات الروسية. 
هنا لن يكون أمام روسيا – بوتين، غير اللجوء إلى أسلحة اللحظات 
األخيرة، والتي تبدأ من عند األســـلحة النوويـــة التكتيكية، محدودة 
الحجم والفاعلية، وتمضي إلى جهة التلويح ثم اســـتخدام األســـلحة 
النوويـــة االســـتراتيجية. هـــل يعني ذلـــك أن اندالع الحـــرب العالمية 

الثالثة بات مرهونا بالصراع في أوكرانيا؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك في واقع األمر، وعلى غير المصدق العودة 
لسماع خطاب بوتين األخير، وفيه إشارات واضحة على أن بالده لن 
تقبل ما أســـماه المؤامرة الغربية لتفكيك روســـيا، بالضبط كما حدث 
مع االتحاد السوفييتي سابقا. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

 

إميل أمين

روسيا والعالم... المصير المجهول

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يتبـــادر إلـــى الذهن أحيانًا لدى بعض األشـــخاص الســـؤال عن ســـبب 
فرحنا بانقضاء عام من عمرنا، وهو سؤال ال أعتقد أن أحدًا لم يسمع 

به من قبل.
ويجر هذا الســـؤال في الواقع أســـئلة أخرى تحاول أن تجد تفســـيرًا 
لســـلوكيات وتصرفـــات وانفعـــاالت ربمـــا ال تكـــون منطقيـــة؛ مثـــل أن 
نســـجل إعجابـــًا على خبـــر حزين في وســـائل التواصـــل االجتماعي؛ 
ألنـــه ال يوجـــد خيـــار غيره أو أســـرع للتعبير عن الحـــزن، فنضطر إلى 
تســـجيل اإلعجـــاب! أو أن نكتفي برســـالة )واتســـاب( فقط لمواســـاة 
أحدهم، وهي تصرفات باتت تتسم بشيء من االستقرار في أعرافنا 
االجتماعيـــة، رغـــم أنها قد تنافـــي الكثير من معتقداتنا، فهي ليســـت 
مثـــل األعـــراف النقيضة ذات الطابع الشـــكلي كاعتبـــار اللون األبيض 
في الصين لونًا للموت والحداد، بينما يعبر عن الفرح في دول أخرى 

من دول العالم، إنما هي مغالطات يمكن لها أن تتوارث وتصبح جزءًا 
طبيعيًا واعتياديًا من النظام االجتماعي المتعارف عليه، وبهذا يكون 

العكس الصحيح هو الخطأ المرفوض!
علـــى أيـــة حال، هـــذا ال يجعل النظـــر إلى انقضـــاء العام حزينـــًا برأي 
البعض، بل هو مراجعة دقيقة وصريحة مع النفس لما جرى وانقضى 
فـــي العـــام الماضـــي، ومـــن ثم مكافـــأة النفس مـــن ناحيـــة اإلنجازات 
التـــي تحققـــت طالمـــا ُبـــذل الجهـــد واســـُتعين بالصبر، وعتـــاب لعدم 
تكـــرار األخطاء من ناحية أخرى، وتجدد لطاقة أهداف ستســـتمر أو 
سُتستحدث بفسحة من األمل لمستقبل أفضل، وبالتالي حري بنا أن 
نفـــرح بانقضـــاء عام، وأن نتمنى أعوامًا مقبلـــة ملؤها الفرح واإلنجاز 

لنا وألحبائنا.

د. علي الصايغ

انقضاء عام!



حلبة البحرين تستضيف التجارب الرسمية للفورموال 1
الدوليـــة “موطـــن  البحريـــن  أعلنـــت حلبـــة 
رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” 
اليوم عـــن اســـتضافتها التجارب الرســـمية 
والتحضيرية النطالق الموســـم الجديد من 
بطولـــة العالـــم للفورمـــوال وان 2023 وذلك 
في الفترة من 23 حتى 25 فبراير من العام 

المقبل.
وســـتنطلق التجـــارب فـــي حلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة قبـــل أســـبوع فقـــط مـــن انطـــالق 

افتتاحيـــة الموســـم وذلك من خالل ســـباق 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 
للفورمـــوال وان في األســـبوع الذي يليه في 

الفترة من 3 حتى 5 مارس 2023.
وأكـــد الرئيس التنفيذي للشـــؤون التجارية 
فـــي حلبة البحرين الدولية شـــريف المهدي 
قائالً: “تمثل التجارب الرسمية التحضيرية 
حاســـمة  تجـــارب  وان  الفورمـــوال  لموســـم 
للفرق والسائقين استعدادا النطالق موسم 

جديـــد من البطولة، ويســـعدنا اختيار حلبة 
النطـــالق  أخـــرى  مـــرة  الدوليـــة  البحريـــن 
التجارب، كما أنه شـــرف كبيـــر لنا الترحيب 
بقمة رياضة السيارات في البحرين وكذلك 
اســـتضافة التجـــارب التي ســـتضيف مزيدا 
مـــن اإلثارة قبل افتتاحية الموســـم الجديد 

من خالل سباق جائزة البحرين الكبرى”.
مـــن  مزيـــد  عـــن  قريبـــا  اإلعـــالن  وســـيتم 

التفاصيل عن تذاكر التجارب واألوقات.

الصخير - حلبة البحرين الدولية
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أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضـــة 
السيارات في الشرق األوسط” عن موسمها الجديد 
للبطوالت الدوليـــة والمحلية والفعاليات والتجارب 
أكثـــر  مـــن  الـــذي ســـيكون   2023 -  2022 لموســـم 
المواســـم إثارة على اإلطالق فـــي تاريخها الممتد لـ 

19 عامًا.
وتـــم اإلعالن عن جميع هذه الفعاليات ضمن مؤتمر 
صحفـــي أقيـــم أمـــس فـــي حلبـــة البحريـــن الدولية 
وذلـــك بحضـــور الرئيـــس التنفيذي لحلبـــة البحرين 
آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  ســـلمان  الشـــيخ  الدوليـــة 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة القابضة للنفـــط والغاز 
مارك توماس، الرئيس التنفيذي للشـــؤون التجارية 
لحلبـــة البحرين الدولية شـــريف المهـــدي، والرئيس 
التنفيـــذي للعمليات فايز رمزي فايز، وعدد من كبار 

المسؤولين واإلعالم.
وصـــرح الرئيـــس التنفيذي لحلبة البحريـــن الدولية  
الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفة أثناء المؤتمر 
قائالً: “لقد أطلقنا أكثر المواسم إثارة على اإلطالق، 
ونحـــن فخـــورون بـــأن نكـــون قـــد وضعنـــا جـــدوالً 
حافاًل بأكبر بطوالت ســـباقات السيارات في العالم، 
باإلضافة إلى العديد من الفعاليات خارج المضمار.

“إن تنـــوع الفعاليـــات فـــي تقويمنـــا هـــو مـــا يؤكـــد 
التجربة الرائعة التي نقدمها لجماهيرنا في كل مرة 
نرحـــب بهم في المملكـــة، ونحن فخورون بأن حلبة 
البحريـــن الدوليـــة تواصـــل النمو كواحـــدة من أكثر 

الحلبات اختيارا في الرياضة والترفيه العالمي.
“هنـــاك شـــيء للجميـــع علـــى مـــدار العام فـــي حلبة 
البحريـــن الدوليـــة ونحن نتطلع إلـــى الترحيب بكم 
جميًعا لالستمتاع بتجربة ال ُتنسى، سواء كان ذلك 

على مضمار السباق أو خارجه”. 

البطوالت الدولية

تحتـــل مملكـــة البحريـــن مكانة بـــارزة على مســـرح 
رياضـــة الســـيارات العالميـــة، حيـــث من المقـــرر أن 
تقـــام ما ال يقل عن أربع بطوالت دولية كبرى خالل 
موســـم 2022 /  2023 فـــي حلبة البحريـــن الدولية. 
وأبرزهـــا ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج للفورموال وان الذي ســـيقام في الفترة من 

3 حتى 5 مارس كجولة افتتاحيه لموسم 2023.
في موســـم 2023، تســـتضيف الفورمـــوال وان عدًدا 
قياســـًيا مـــن الســـباقات يبلـــغ 24 ســـباًقا، مـــع بداية 
الموســـم فـــي البحريـــن وذلـــك للعـــام الثالـــث علـــى 

التوالي، وللمرة الخامسة بشكل عام.
شـــهد ســـباقنا في 2022 حضـــورا جماهيريا بأعداد 
قياســـية لم نشـــهدها من قبل، وخصوصـــا جمهورنا 
الدولـــي، حيث تضاعف مقارنة بعـــام 2019، ونحن 

حريصـــون علـــى مواصلـــة هـــذا الزخم. لذلـــك نعمل 
بجـــد مـــع شـــركائنا فـــي هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض BTEA وطيـــران الخليج؛ لجذب المزيد 
من جماهيرنا الدولييـــن للحضور لالحتفال الضخم 
باألفضـــل في رياضة الســـيارات العالميـــة والترفيه 
المذهـــل. إلى جانب ســـباق دولي رئيســـي آخر على 
التقويـــم ســـباق بابكـــو البحرين للتحمل 8 ســـاعات 
وذلك يومـــي 11 و12 نوفمبر المقبل، وذلك كجولة 
ختاميـــة لبطولة التحمـــل العالمية لالتحـــاد الدولي 
للسيارات لموســـم 2022، وسيكون تتويًجا للذكرى 

العاشرة للبطولة.
وســـيتم تتويـــج األبطـــال فـــي بطولـــة التحمل في 
البحريـــن، مـــع انطالق ســـباق التحمل خـــالل النهار 
وينتهـــي تحـــت األضواء ليـــال، ومن بيـــن العالمات 
التجارية الرائدة في العالم التي ستنطلق على خط 
االنطـــالق وأبرزهـــا تويوتـــا، ألباين، بيجـــو، فيراري، 

أستون مارتن، بورش وكورفيت.
كما ســـينطلق خالل ســـباق بابكـــو البحرين للتحمل 

8 ســـاعات ســـباق WTCR البطولـــة التابعة لالتحاد 
وســـيكون  مســـاند،  كســـباق  للســـيارات  الدولـــي 
الســـباق االفتتاحي للبطولة في المملكة والمنطقة، 
وســـتكون أيًضا المرة األولى التي تنطلق فيها جنًبا 

إلى جنب مع بطولة العالم للتحمل.
لـــن تكـــون بطولـــة WTCR هـــي البطولـــة الجديـــدة 
الوحيـــدة التـــي ســـتنطلق علـــى مضمـــار الصخيـــر، 
 ProAm ســـتنطلق أيضا وألول مرة ســـباق البحرين
1000 وذلـــك فـــي يومـــي 27 و28 ينايـــر مـــن العام 

المقبل.
ويعتبـــر الســـباق األول على مســـتوى دولي يشـــارك 
بـــه الهـــواة والمبتدئـــون فقط وال يســـمح بمشـــاركة 
المحترفيـــن، وذلك ضمن فئتـــي ProAm وAm، كما 
ويعتبـــر أنـــه ســـباق التحمـــل العالمي الوحيـــد الذي 

يضمن الفوز لفئة الهواة والمبتدئين.

البطوالت اإلقليمية والمحلية

الشـــرق  فـــي  ســـيارات  ســـباقات  بطـــوالت  أفضـــل 
األوســـط وفي مملكة البحرين، ستنطلق مرة أخرى 
على مضمار حلبة البحرين الدولية، وأبرزها “تحدي 
بـــورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط” البطولـــة األولى 

التي انطلقت من الصخير.
 TCR وفي الوقت نفســـه، تســـتضيف الحلبة بطولة
في الشـــرق األوسط، البطولة الوحيدة في المنطقة 
المخصصة حصرًيا لسيارات TCR ففي عام 2016، 
اســـتضافت الحلبـــة بطولـــة TCR الدولية ألول مرة 
كســـباق مســـاند لجائـــزة البحريـــن الكبـــرى. وهـــذا 
العام تســـتضيف الحلبة الجولة الثالثة من الموســـم 
الجـــاري للبطولـــة التـــي أعيـــد إطالقهـــا كجـــزء من 
 ProAm عطلـــة نهاية األســـبوع في ســـباق البحرين

1000 يومـــي 27 و28 ينايـــر. كمـــا ســـتنطلق بطولة 
البحرين الوطنية لســـباقات السرعة “الدراغ” والتي 
تحظـــى بشـــعبية كبيـــرة، والتـــي تضـــم العديـــد من 
الفـــرق والســـائقين مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم. ومن 
المقرر أن يشتمل الموسم على خمس جوالت وتبدأ 

في ديسمبر وتستمر حتى فبراير من عام 2023.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  تحـــدي  إلـــى  باإلضافـــة 
2000cc، حيـــث يتنافـــس نخبـــة من الســـائقين في 
المملكـــة علـــى مضمارنـــا العالـــم، وتنطلـــق البطولـــة 

بخمس جوالت من أكتوبر حتى أبريل 2023.
عـــدد  للكارتنـــج  الدوليـــة  البحريـــن  وتنظـــم حلبـــة 
البطوالت المحليـــة أبرزها بطولة الصخير روتاكس 
ماكـــس للكارتنـــج وذلـــك بأربع جوالت في ســـبتمبر 
وأكتوبـــر، بينمـــا بطولـــة البحريـــن روتاكـــس ماكس 
تنطلـــق بثمانـــي جـــوالت مـــن نوفمبر حتـــى مارس 
2023، إلى جانب بطولتي االوتوكروس والدرفت.

تجارب الحلبة بشركاء جدد

فـــي  بالتجـــارب  بجـــدول حافـــل  الموســـم  ينطلـــق 
حلبـــة البحريـــن الدولية التي يمكـــن أن يتطلع إليها 
الجماهيـــر هـــذا الموســـم ال يكتمـــل تقويـــم حلبـــة 
البحرين الدولية من دون تجارب وفعاليات الحلبة 

المقدمة لعشاق رياضة السيارات.
ورحبـــت الحلبـــة باألمـــس بــــ BNI بصفتهـــم الراعي 
الرســـمي لتجربـــة الكليـــو كـــب، والتي تعـــد من أبرز 
التجـــارب، حيـــث تعتبـــر المرحلـــة األولـــى النطالق 
عشـــاق رياضـــة الســـيارات، إلـــى جانـــب الفعاليـــات 
وأبرزها ليالي إبراهيم خليل كانو للدراغ والدرفت، 
وكانـــو موتـــورز رولنغ دراغ، وتجربة يوســـف خليل 

المؤيد للطرق الوعرة، وبتلكو فتنس.

أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضـــة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” عن اســـتضافتها 
2022 – 2023 والمتمثـــل  أول فعاليـــات موســـمها 
في ســـباق بابكو البحرين للتحمل 8 ســـاعات التابع 
للبطولـــة العالميـــة للتحمـــل تحـــت مظلـــة االتحـــاد 

الدولي للسيارات.
وسينطلق ســـباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات 
كجولـــة  وذلـــك  المقبـــل،  نوفمبـــر  و12   11 يومـــي 
ختاميـــة لبطولـــة التحمـــل العالميـــة لموســـم 2022، 

وسيكون تتويًجا للذكرى العاشرة للبطولة.
وصرح الشـــيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس 
التنفيـــذي لحلبـــة البحرين الدولية قائال: “ســـينطلق 
ســـباق بابكـــو البحرين للتحمـــل 8 ســـاعات تتويجًا 
للذكرى العاشـــرة النطالق البطولـــة العالمية، ونحن 
فخورون كوننا جزءا من هذه البطولة منذ بدايتها، 
مع شراكة بابكو طويلة األمد لهذا السباق، ونود أن 

نشكرهم على دعمهم المتواصل”. 
وأضـــاف ســـلمان بـــن عيســـى: “فـــي العـــام الماضي 

أطلقـــت البطولـــة فئـــة جديدة مـــن الدرجـــة األولى 
“هايبـــر كار”، وكان هنـــاك اهتمـــام من كبـــار مصنعي 
الســـيارات في هذه البطولة. ســـنرحب ببيجو ألول 
مـــرة فـــي ســـباقنا لعـــام 2022، كما ســـتنضم بورش 
وفيـــراري وبـــي ام دبليو في عـــام 2023. نحن حقا 

نفخر بدعم نمو هذه البطولة العالمية”. 
وأطلقـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة مبـــادرة تعتبـــر 

األولى من نوعها لســـباق بابكـــو البحرين للتحمل 8 
ســـاعات، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط 
والغـــاز علـــى إطـــالق مبـــادرة جديدة رائـــدة، والتي 
ســـتضع معيـــاًرا لعـــدد من المبـــادرات فـــي مجاالت 

االستدامة.
وصرح ســـلمان بن عيســـى: “نشـــعر جميًعا أن لدينا 
مســـؤولية مســـتمرة لتقليـــل تأثيرنـــا علـــى األرض، 
حيـــث يمكننـــا الحد مـــن هـــذا التأثير - على ســـبيل 
المثـــال مـــن خـــالل حقلنـــا للطاقـــة الشمســـية الذي 
هـــذه  مثـــل  علـــى  ســـنعمل   - العـــام  هـــذا  أطلقنـــاه 
المبـــادرات. ومـــع ذلك، هنـــاك بعض العمليـــات التي 
تخلـــق انبعاثات كربونية ال مفـــر منها. نتيجة لذلك، 
نتعـــاون مع الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز إلطالق 
مبـــادرة خاصة لتذاكر صديقة للبيئة ألول مرة على 

اإلطالق في البحرين. 
لقـــد عملنـــا مـــع الجهـــات الحكوميـــة فـــي البحريـــن 
لحســـاب انبعاثات الكربون للســـباق بأكمله، وسيتم 
التبـــرع بنســـبة من ســـعر التذكرة إلى جانـــب المبلغ 
نفسه مقدم من الشركة القابضة لعدد من المشاريع 

البيئية المحلية، أبرزها برنامج زراعة أشـــجار القرم 
فـــي البحريـــن، ويســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي التزام 
البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة 
بأربعـــة أضعـــاف بحلـــول عـــام 2035. هـــذه مبادرة 
مهمة حًقا لنا ولشركة القابضة وبالتأكيد أنها سوف 
تحظـــى بالترحيب من قبل جماهيرنا والمشـــاركين 

في هذا السباق”. 
وتعليًقـــا علـــى إطالق التذاكـــر الصديقـــة للبيئة أكد 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة شـــركة النفـــط والغاز 
القابضـــة مارك توماس: “إن إطـــالق مبادرة التذاكر 
الصديقـــة للبيئة مـــع حلبة البحريـــن الدولية هي ما 
نحرص بشـــكل خاص على دعمه، حيث إننا نســـعى 
دائمـــا لدعـــم هـــذا النوع مـــن المبـــادرات؛ ألنها تقدم 
دعمًا مباشـــرًا للمشاريع البيئية في المملكة وواجبنا 
أن نقـــوم بمـــا فـــي وســـعنا لتقديـــم طاقـــة موثوقـــة 
ومســـتدامة واقتصاديـــة. نحن نولـــي أهمية كبيرة 
لشـــراكتنا المســـتمرة مـــع حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
ونتطلع إلى العمل مًعا لتقديم المزيد من المبادرات 

ذات التأثير اإليجابي على المجتمع”.

ومـــن جانبـــه علـــق الرئيـــس التنفيذي لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكو( عبد الرحمـــن جواهري على رعاية 
بابكـــو لجولة البطولـــة العالمية للتحمـــل قائالً: “بعد 
تقديمنـــا الدعـــم لبطولـــة العالـــم للتحمـــل لســـنوات 
عديـــدة، يســـعدنا في بابكـــو إعالن اســـتمرارية هذا 
الدعـــم، حيـــث تحتفـــل البطولـــة بالذكرى العاشـــرة 
لتأسيسها. ســـباق البحرين بابكو للتحمل 8 ساعات 
الذي يحتضن روح سباقات لي مانز، يعد جزًءا من 
قمة سباقات التحمل العالمية، ونحن فخورون بأن 
نكـــون شـــريكها على المـــدى الطويـــل. بصفتنا أقدم 
عالمـــة تجارية في البحرين، من المهم بالنســـبة لنا 
ضمـــان إقامة شـــراكات تضيـــف قيمة إلـــى مملكتنا 
وبيئتنا”. وسيتم تتويج األبطال في بطولة التحمل 
في البحرين، مع انطالق سباق التحمل خالل النهار 
وينتهـــي تحـــت األضواء ليـــال، ومن بيـــن العالمات 
التجارية الرائدة في العالم التي ستنطلق على خط 
االنطـــالق وأبرزهـــا تويوتـــا، ألباين، بيجـــو، فيراري، 
أستون مارتن، بورش وكورفيت وبـ 37 سيارة على 

خط االنطالق.

الحلبة ترحب ببطولة “WTCR” وسباق البحرين “ProAm 1000” ألول مرة

الحلبة تستعين باأللواح الشمسية وأشجار القرم لتقليل االنبعاثات الكربونية

إثارة “الفورموال 1” و“عالمية التحمل” تتصدران تقويم الصخير

سباق بابكو للتحمل بتذاكر صديقة للبيئة ألول مرة

لـــدوري  المنظمـــة  اللجنـــة  اليـــوم  تقيـــم 
وكأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم 
حفلها الســـنوي المعتاد التي ترعاه شركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” 
والـــذي توقـــف ألكثـــر من عامين بســـبب 
تفشـــي جائحـــة كورونا. ومـــن المقرر أن 
يحضر الحفل عدد من كبار الشـــخصيات 
والمســـؤولين ورئيـــس اللجنـــة المنظمـــة 
مازن العمـــران، وحضور عدد من مديري 
والمؤسســـات  الشـــركات  ومســـؤولي 

المشاركة والداعمة للمسابقة.

اليوم.. حفل الشركات 
الكروية برعاية “جيبك”



افتتحت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة ملعب الفريج في حديقة 
سماهيج والذي تم تشييده بدعم من بنك ستاندرد تشارترد، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة مــن أجل توفير عــدد من المالعب ذات الجــودة العالية في 

قرى ومدن المملكة. 

هشـــام  النائـــب  االفتتـــاح  شـــريط  وقـــص 
العشيري عضو مجلس النواب ونورة النصف 
رئيســـة شؤون الشـــركات والتسويق في بنك 
ستاندرد تشارترد البحرين والشرق األوسط، 
وبحضور  راشـــد الزياني مدير إدارة الشؤون 
شـــوقي  ومحمـــد  والتراخيـــص  القانونيـــة 
ســـليس مدير إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة 
العامـــة للرياضـــة، وعبـــدهللا الســـهلي مديـــر 
إدارة المشـــاريع وفاضل العـــود ممثل الدائرة 

السادسة في مجلس المحرق البلدي. 
العشـــيري  النائـــب  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه 
بالجهـــود الكبيـــرة التي تبذلها وزارة شـــؤون 
بنـــك  مـــع  وبالتعـــاون  والرياضـــة  الشـــباب 
ســـتاندرد تشـــارترد فـــي تنفيذ مبادرة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
فـــي إنشـــاء مالعب فـــي فرجان قـــرى ومدن 

المملكـــة، مؤكـــًدا أن المالعب ســـتكون مكانا 
مناسبا لممارسة الشـــباب للرياضة واكتشاف 
مواهبهـــم وقضـــاء أوقات فراغهم بممارســـة 
الرياضيـــة فـــي أجـــواء مثاليـــة عـــالوة علـــى 

تعارف الشباب فيما بينهم. 
ومـــن جانبهـــا، قالـــت نـــورة النصـــف “دائما ما 
ينصب اهتمام بنك ســـتاندرد تشـــارترد على 
تشجيع الشـــباب البحريني بضرورة استثمار 
بمختلـــف  الرياضـــة  فـــي ممارســـة  أوقاتهـــم 
أنواعهـــا، وهـــو األمر الـــذي جعلنـــا ندخل في 
الجهـــات  مـــن  العديـــد  مـــع  شـــراكة متميـــزة 
الداعمـــة للشـــباب ومـــن بينهـــا وزارة شـــؤون 
الشباب والرياضة لتنفيذ مالعب في فرجان 
قـــرى ومـــدن المملكة والتي تحظـــى باهتمام 
من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الحريـــص دوما على تطوير مهارات الشـــباب 

البحريني في مختلف المجاالت”. 

يذكر أن مبادرة مالعب الفريج تحمل أهدافا 
نبيلـــة من بينها توفير بيئة مناســـبة للشـــباب 
وفئـــات المجتمع من أجل ممارســـة الرياضة 

لـــدور  فـــي أجـــواء مثاليـــة وآمنـــة وتأكيـــدا 
مالعـــب الفريج في اكتشـــاف وصقـــل وإبراز 
المواهـــب الرياضيـــة ورفد األنديـــة الوطنية 

بالالعبيـــن المتميزيـــن مهاريا وفنيـــا، باعتبار 
مالعـــب الفريج تمثل بيئة خصبـــة للمواهب 

الرياضية.

 ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

افتتاح ملعب حديقة سماهيج ضمن مبادرة “مالعب الفريج”

جانب من افتتاح ملعب حديقة سماهيج

عـــزز نادي بني جمرة صفـــوف الفريق 
األول للكـــرة الطائـــرة بنجـــم منتخـــب 
الشـــباب علـــي حســـين ليلعـــب ضمـــن 
الكتيبـــة “الجمراويـــة” الموســـم القادم 

.2023 – 2022
وتعاقد بني جمرة رســـميا مع الالعب 
علي حســـين وتم قيده في كشـــوفات 
للكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد  النـــادي 

الطائرة.
علـــى  بنـــاء  الالعـــب  اختيـــار  ويأتـــي 
توصية المدرب الوطني جابر جبوري 
الـــذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق 
األول والفئات العمرية الموسم المقبل 

خلفا للمدرب الوطني محمد جالل.
ومثـــل الالعـــب علي حســـين منتخب 
الشـــباب في بطولـــة غرب آســـيا التي 
مـــع  واحـــرز  الســـعودية  اســـتضافتها 

المنتخـــب المركـــز الثانـــي والميداليـــة 
البطولـــة  فـــي  شـــارك  كمـــا  الفضيـــة 
اآلسيوية التي نظمتها المملكة وأحرز 

فيها المنتخب المركز السابع آسيويا.
الموســـم  هـــذا  بنـــي جمـــرة  ويشـــارك 

بدوري عيســـى بن راشـــد العام )دوري 
الدمـــج(، حيـــث يقـــع فـــي المجموعـــة 
)أ( التـــي تضـــم كال األهلـــي والنجمـــة 
والنبيـــه صالح وبني جمرة والشـــباب 

والمعامير واتحاد الريف.

بني جمرة يخطف نجم منتخب الشباب للكرة الطائرة
االتحاد البحريني لكرة القدم

خســـر منتخبنـــا الوطنـــي األول لكرة 
منتخـــب  نظيـــره  أمـــام  الصـــاالت 
طاجيكســـتان بــــ 4 أهـــداف مقابل 3، 
فـــي المبـــاراة التي جمعـــت الطرفين، 
الثالثـــاء، علـــى صالة ســـعد العبدهللا 
بدولة الكويت، ضمن إطار منافسات 
الثانيـــة  للمجموعـــة  الجولـــة األولـــى 
لكأس آســـيا 2022 التي تستمر حتى 

8 أكتوبر المقبل.
وســـجل أهـــداف منتخبنـــا الالعبـــون 
عمـــار ميحـــد وأحمـــد عنتـــر وجســـام 
المـــدرب  منتخبنـــا  ويقـــود  عنـــان. 

البرازيلي لينو.
وفـــي لقـــاء ضمـــن ذات المجموعـــة، 
فازت أوزبكستان على تركمانستان بـ 

8 أهداف دون رد.
لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  وســـيلعب 
الصاالت لقاء الجولة الثانية من دور 

المجموعات للنهائيات اآلسيوية يوم 
الخميس الموافق 29 سبتمبر الجاري، 

وذلك أمام منتخب تركمانستان عند 
11 صباًحا على صالة سعد العبدهللا.

أحمر الصاالت يبحث عن التعويض أمام تركمانستان

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت
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4 مبـاريــات بـالــدور الـتمهيـدي 
لـكــأس الملـك بـكــرة القــدم

منافســـات  )األربعـــاء(  اليـــوم  تقـــام 
لبطولـــة  الثانـــي  التمهيـــدي  الـــدور 
كأس جاللـــة الملك المعظـــم لكرة القدم 
للموســـم الرياضـــي 2023/2022.  حيـــث 
يلتقي ســـترة مع قاللي على ملعب النجمة، 
ملعـــب  علـــى  البســـيتين  يواجـــه  المالكيـــة 
الرفـــاع، االتفـــاق يالعـــب مدينـــة عيســـى 
على ملعب مدينة حمد، وأخيًرا االتحاد 
يصطدم بالتضامن على ملعب األهلي. 
تمـــام  فـــي  اليـــوم  مباريـــات  وتنطلـــق 

الساعة 6.30 مساًء.
وتقـــام هـــذه المرحلـــة بعدمـــا تأّهلـــت الفرق 
األربع وهي: مدينة عيسى، قاللي، البسيتين 
والتضامن، على حســـاب عالـــي، أم الحصم، 
الـــدور  خـــالل  مـــن  الريـــف  واتحـــاد  بـــوري 
التمهيـــدي األول الـــذي أقيـــم فـــي منتصـــف 
شـــهر ســـبتمبر الجـــاري. وســـتتواجه فـــرق 
اليـــوم بنظـــام )إخـــراج المغلـــوب(، واللجوء 
لـــركالت الجزاء فـــي حال التعـــادل بالوقت 

األصلي للمباراة.
وفـــي الوقـــت الـــذي ســـتقام فيـــه المباريات 

األربع، ســـيجري اتحاد اللعبـــة قرعة تحديد 
المباريـــات بدًءا من دور الـ 16 حتى المباراة 
النهائية بمشاركة فرق الممتاز والفرق األربع 

التي ستتأهل من مباريات اليوم.
وسترسم القرعة مالمح المواجهات المقبلة 
التـــي ســـتكون بيـــن فـــرق المســـتوى األول 
وفرق المستوى الثاني الذي حددها االتحاد 
بنـــاًء علـــى مراكـــز فـــرق الدرجتيـــن األولـــى 
والثانيـــة بالموســـم الماضـــي فـــي مســـابقة 

الدوري.
)الرفـــاع،  األول:  المســـتوى  فـــي  ويأتـــي 

المنامة، الخالدية، المحرق، الرفاع الشرقي، 
الحالـــة، األهلـــي والبديـــع(، وفـــي المســـتوى 
الثانـــي: )الحـــد، النجمة، الشـــباب، البحرين، 
باإلضافـــة للفـــرق األربع الفائـــزة من لقاءات 
اليوم(. وبخالف دور الـ 16، فإن دورّيي ربع 
ونصـــف النهائي لمســـابقة “أغلـــى الكؤوس” 
ســـتلعب مبارياته من مباراة واحدة )إخراج 
المغلوب(، وتحســـم المباراة بركالت الجزاء 
إذا انتهـــت بنتيجـــة التعـــادل فـــي شـــوطيها 

األصلي واإلضافي.

حسن علي

علي مجيد

بدعم بنك “ستاندرد تشارترد”

أنظار الفرق تتجه نحو قرعة “أغلى الكؤوس” اليوم

المير: برامج سياحية على هامش آسيوية رفع األثقال
تواصل اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لرفع األثقال 2022 استعداداتها المكثفة، 
تحضيــرا النطــالق البطولــة التــي تحتضنهــا مملكــة البحرين تحت رعاية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمد آل خليفة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية، 
والتــي ينظمهــا االتحاد البحريني لرفع األثقال تحت إشــراف االتحاد اآلســيوي 

لرفع األثقال، في الفترة 6 - 16 أكتوبر المقبل بـ”فندق كراون بالزا”. 

لجنـــة  رئيـــس  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن    
البرامـــج نيلـــة عبدهللا الميـــر أن اللجنة 

وضعـــت علـــى عاتقهـــا مســـئولية خلق 
أجـــواء منّوعـــة مـــن خـــالل الفعاليـــات 

المصاحبـــة التـــي ســـتقام علـــى هامش 
البطولـــة بتوجيهات من رئيس االتحاد  
إســـحاق إبراهيم إسحاق المتابع لكافة 
التفاصيـــل بدقـــة واحترافية، موضحة 
أن اللجنـــة وضعت خطـــة متكاملة من 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  تنظيـــم  أجـــل 
المصاحبـــة التي ســـتعطي رونقًا مميزا 

من البطولة.
  وأضافـــت “وضعنـــا جـــداول خاصـــة 

بكافة المنتخبات المشـــاركة، من خالل 
البرامج السياحية والزيارات الميدانية 
لعـــدد كبير مـــن األماكن الســـياحية في 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بهـــدف تعزيز 
مكانـــة المملكة في جعـــل المنامة قبلة 
الحتضـــان الفعاليـــات الكبـــرى، والـــذي 
يأتـــي تماشـــيا مـــع الرؤية التي رســـمها 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 

نيله الميرفي جعل المنامة عاصمة الرياضة”.

االتحاد البحريني لرفع األثقال- المركز اإلعالمي
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المكرّمون في نهاية المهرجان  مسرحية “داء النسيان”مسرحية “ذهان” مسرحية “الجزيرة”

ستقدم النجمة سيرشا 
رونان دور البطولة في 
 ”Blitz“ فيلم عنوانه

للمخرج ستيف 
ماكوين الذي 

يتولى أيضًا مهام 
كتابته، وسيكون 
من إنتاج “أبل”. 
الفيلم يحكي 

قصص ُسكان 
لندن خالل 

الحرب 
العالمية 

الثانية.
 

tariq_albahhar

الجميلة نيكول كيدمان: تخاف من الحسد وال تدخل المطبخ أبداً!
ربما  كيدمان”  “نيكول  هوليوود  جميلة 
أنها من مواليد  العالم ال يعرفون  نصف 
جزر الهاواي الخالبة! ويربطون أستراليا 
عمل  أثــنــاء  أختها  مــع  فيها  تــرّبــت  التي 
دائمًا،  لها  كموطن  هناك،  الممرضة  أّمها 
ــوار الـــخـــاص مــعــهــا في  ــحـ هــكــذا بـــدأ الـ
كــوم”، حيث تحدثت  “ هوليوود.  موقع 

المرأة  نيكول  عن  ماكلي”  لـ”ديوين 
الــعــاطــفــيــة والــتــي جــرحــت بعد 

كروز”  “توم  النجم  من  طالقها 
لم  تعبيرها  حــد  على  والـــذي 
داخلها  إلــى  الدخول  يحاول 
المليء باألسرار والعواطف”، 
لم يحاول قط معرفة الفتاة 
التي تعيش بداخلي، لكنني 

بــعــد زواجـــي  اآلن  ــوى  أقــ
ــــي وأقــــــــــدر أن  ــل ــمــ وحــ

أقول إنني تجاوزت 
كـــــــل الـــــصـــــعـــــاب”، 
داخــــل  إن  ــقــــول  ــ ت
كــــل امــــــــرأة فــتــاة 

مراهقة  صغيرة 
ــن  تــــــبــــــحــــــث عــ
ــحــب،  ــان وال ــ األمـ

الــحــاجــات  اخــتــالف  مــع  وهـــذا يختلف 
والثقافات.

عن  كــيــدمــان”  “نيكول  الحسناء  عــّبــرت 
ــي اســـتـــخـــدام اســمــهــا في  ــهــا فـ ســعــادت
الكثير  تدعم  حيث  الخيرية  المشاريع 
كونها  الخيرية  األعــمــال  مؤسسات  مــن 
ــمــتــحــدة في  ــم ال ــ ســفــيــرة مــنــظــمــة األمـ
الحسنة  للنوايا  ــمــرأة  ال قضايا 
ــعــديــد من  ــال حــيــث تـــقـــوم ب
لمعالجة  الخيرية  الحمالت 
ــان الـــثـــدي  ــرطــ ــرض ســ ــ مـ
ــم، تــقــول:  ــالـ ــعـ حــــول الـ
عندي  المهم  هــو  “هـــذا 
سنة   20 ولــمــدة  حاليًا 
أكثر، وأتمنى  أو  مقبلة 
النجوم  كــل  يــقــوم  أن 
ــنــجــمــات فـــي كل  وال
مكان بذلك، هذا هو 
الــمــطــلــوب وســط 
مــــا نــســمــعــه مــن 
دمـــــار وأمـــــراض 
وحــــــــروب فــي 
ــان”،  ــكــ ــل مــ ــ كـ
تــــرفــــض  و 

للصحافيين  الحديث  نيكول  األسترالية 
ألنها  الزوجية  حياتها  في  سعادتها  عن 
مع  المستقبل  لــهــا  يخبئ  ــاذا  مـ تعلم  ال 
تريد  وال  أوربـــان”  “كيث  المغني  زوجها 
حياتها  إلــى  ــدخــول  ال الصحافيين  مــن 
بصورة  أثر  والــذي  السابق  في  كما  اآلن 
سيئة على عالقتها داخل وخارج بيتها، 
الحسد جدًا، وأصدق  “أخاف من  تقول: 
كل األشياء التي يقال عن ذلك، وكذلك 
عن األشباح وكل ما يرتبط بهم”، وعلى 
ال  إنها  “نيكول”  تقول  اليومي  الصعيد 
لألشياء  مــحــددًا  ــدوالً  جــ لنفسها  تــضــع 
أبـــدًا خــصــوصــًا وهي  تــنــوي فعلها  الــتــي 
المشي  “أحــب  األســتــوديــو،  ال تعمل في 

يوميًا،  أو ساعتين  ولمدة ساعة  صباحًا 
والتخطيط  التفكير  في  أبــدأ  ذلك  وبعد 
والتي عادة  أريد فعلها  التي  األمور  في 
أو  التجميل  تكون خاصة في صالونات 
ال  فأنا  األطفال،  مع  اللعب  إلى  الخروج 
في  فاشلة  بأنني  وأعترف  الطبخ  أحب 

المطبخ جدًا ولست فخورة بذلك”.
ــالـــت أخـــيـــًرا الــنــجــمــة نــيــكــول، إنــهــا  وقـ
األســتــرالــي كيث  المطرب  مــن  تــزوجــت 
تمامًا،  أوربــان، ألنه رجل عصامي مثلها 
من  حياتها  بـــدأت  عائلتها  بــأن  منوهة 
الــصــفــر، وكــانــت تــنــام عــلــى مــرتــبــة على 
إلى  أستراليا  من  انتقلت  عندما  األرض 

أميركا.

توّفـــر منصـــة نتفليكس اعتبارًا من اليوم )األربعاء( فيلم “بلوند” الذي يتناول 
ســـيرة أيقونـــة الشاشـــة الكبيـــرة مارليـــن مونـــرو التي تـــؤدي دورهـــا النجمة 

الصاعدة آنا دي أرماس.
وكان أداء الممثلة الكوبية البالغة 34 ســـنة أثار اإلعجاب خالل عرض الفيلم 

فـــي مهرجـــان البندقية الســـينمائي بداية ســـبتمبر، إال أّن العمل 
لـــم َيُفْز بأّي جائـــزة. وعلى غرار إنتاجـــات نتفليكس كّلها، لن 
ُيعـــَرض “بلوند” فـــي دور الســـينما بل ســـتوّفره منصة البث 

التدفقي لمشتركيها البالغ عددهم 220 مليونًا.
وال يركـــز العمـــل على البريق الـــذي كان يحيط بأيقونة 
الثقافـــة الشـــعبية التـــي توفيـــت عـــن 36 عامـــًا، بـــل 
يظهـــر الجانـــب المأســـاوي مـــن حيـــاة مارليـــن مونـــرو 
التـــي حّطمتها الذكورية الســـائدة فـــي هوليوود وفي 
الواليـــات المتحـــدة عمومًا خالل حقبـــة الرئيس جون 

كينيدي.
ويظهـــر الفيلـــم صـــورة مهتـــزة للرئيس كينيـــدي الذي 
أقامـــت الممثلة معه عالقـــة قبيل وفاتها بفترة وجيزة 
قبل ســـتين سنة، إذ يبدو في أحد أقوى مشاهد الفيلم 
مهووسًا جنسيًا يبحث عن فريسة شابة، وتظهر مونرو، 

واســـمها الحقيقي نورما جين، في المشهد وخالل الفيلم 
كّله، بصورة امرأة ضعيفة يســـتغلها الرجال الذين مّروا 

في حياتها.
ومن الجانب النفسي، يتطرق الفيلم إلى طفولة  «

مارلين مونرو المعذبة بسبب والدتها 
العنيفة، دون أن يركز الفيلم 

كثيراً على عمل مارلين مونرو 
الشاق وإرادتها الصلبة.

برعايـــة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
أقيم مساء األحد الماضي بصالة البحرين 
الثقافية، مهرجان عـــروض تجارب األداء 
لمســـرح الصواري، حيث قدم المهرجان 5 
عروض مسرحية من نتاج مشروع ورشي 
مكثـــف لتطويـــر 40 موهبة مســـرحية في 

مجالي التمثيل واإلخراج.
في مستهل الحفل، ألقى أمين سر مجلس 
إدارة مســـرح الصـــواري عيســـى الـــدرازي 
كلمـــة، أوضـــح فيهـــا أن اليوم نشـــهد أولى 
براعم البذرة التي زرعها مســـرح الصواري 
قبـــل عدة أســـابيع ضمن مشـــروع تجارب 

األداء، هذا المشـــروع الطموح والمســـتمر 
واكتشـــاف  البحـــث  علـــى  يقـــوم  والـــذي 
وصـــوالً  الواعـــدة،  المســـرحية  المواهـــب 
لهدف ســـاٍم يعتمد على نثر بذور المســـرح 

أمالً في غٍد مسرحي ريان ونضر. 
أمامكم اليوم، شـــباٌب ذو طاقات متوقدة 
أشعلت صاالت التدريب حماًسا وعنفوان، 
وأعادت الذكريات حراًكا مســـرحيا مضى، 
حينما كان مســـرح الصـــواري فكرة تختمر 

في خلجات الرعيل األول. 
موضحـــًا الدرازي أن شـــباب الصواري عبر 
محطات تأســـيس مختلفـــة، أخذوا جرعة 

ثقافيـــة في تاريخ المســـرح وأشـــكاله من 
الناقـــد والمؤلف يوســـف الحمـــدان، وقدم 
لهـــم األســـتاذ حســـن عبدالرحيـــم خالصة 
تجربتـــه فـــي إعـــداد الممثـــل، وتدربوا مع 
المخرج جمال الصقر على تقنيات الحركة 
واإليقـــاع المســـرحي، ثـــم أخذهـــم الفنان 
االرتجـــال  رحلـــة  فـــي  الرويعـــي  جمعـــان 
والتقمص، ومن جمهورية تونس الشقيقة، 
وفـــدت المدربة والمخرجـــة وفاء طبوبي 
وقدمـــت لشـــبابنا الواعد تجربـــة ثرية في 
أساســـيات اإلخـــراج المســـرحي. وكانـــت 
آخـــر المحطـــات التدريبيـــة أن اصطحـــب 
الفنـــان مصطفى رشـــيد هـــذه الكوكبة في 

أساسيات التعبير الحركي.
وفـــي ختام كلمته، توجه الدرازي بالشـــكر 
إلـــى كل مـــن ســـاهم فـــي دعـــم المهرجان، 
هيئـــة الثقافـــة، ووزارة التربيـــة والتعليـــم 
التـــي وفرت صـــاالت المـــدارس للتدريب، 

والسادة المدربين. 
كمـــا ألقت مروة الخزاعي كلمة المتدربين، 
أوضحـــت فيها أن مســـرح الصـــواري أخذ 
بيدهـــم كُمتدربيـــن ضمـــن مســـيرة مكّثفة 
تطـــور مـــن مواهبهم، وتتلمـــذوا فيها على 
أيـــدي مدربيـــن مـــن النخبـــة فـــي مجـــال 

المسرح على المستويين المحلي والعربي 
لنـــا مدرســـًة  المســـرح   هنـــا.. حيـــث كان 
للحيـــاة، نتقن فيها الشـــعور. كيف نغضب، 
نحـــزن، كيـــف نقـــول ال وكيف نقـــول نعم. 
كيـــف نبتهج، نبتســـم، نضحك مـــن أعماق 
القلـــب، وكيـــف نســـمح ألعيننـــا أن تغـــرق 

بالدموع سعادًة وبكاًء
وأضافت الخزاعي..

هنـــا بالصـــواري لـــم نتعلـــم التمثيـــل فقـــط 
بـــل، تعلمنـــا أن نكـــون. لـــم نتعلم المســـرح 
فقـــط، إنَّمـــا تعلمنا الحيـــاة، تعلمنا كيف لنا 
أن ُنخرج مشـــاهد حياتنا، نعبر عن ذواتنا، 
أحاسيســـنا، أن نكـــون كيانـــًا واحـــدا مـــع 
أنفســـنا، وكيـــف نتناغم مع مـــن حولنا في 

عمل جماعـــّي، وأن الفرد يعنـــي الجماعة. 
أتقنـــا لعبة الحضور، وســـط عالم، يســـرقنا 
فيه الزحام، والكثير من المشتتات..وكلي 
ثقـــة وإيمـــان بـــأن هـــذه المواهـــب الفّنيـــة 
االستثنائية ســـترفع راية الوطن غدًا، في 

مختلف المحافل المحّلية والدولية.

هذا وقد تم في المهرجان عرض 
خمسة عروض هي:

“ذهـــان” عن نص مجنـــون يتحـــدى القدر، 
إخـــراج جعفـــر البصـــري، تأليـــف يوســـف 
حســـن  محمـــود،  طـــارق  تمثيـــل  العانـــي، 
صليـــل.  أميـــرة  ســـينوغرافيا  الفرســـاني، 
صـــراع  موضـــوع  المســـرحية  وتتنـــاول 
اإلنســـان مع القدر وهي تحكي قصة رجل 
يعانـــي مـــن حالـــة ذهنيـــة بســـبب فقـــدان 
أحبتـــه وأقاربه، تجعله يتصـــور أنه يقابل 

قدره المسئول عن كل هذا الفقد.
ومســـرحية “داء النســـيان” تأليـــف ماكس 
رينيـــه، وإخـــراج علـــى ابوديـــب، وتمثيـــل 
حســـن الجمـــري، ونـــور جعفـــر، واحمد آل 
مبـــارك. وتحاكـــي المســـرحية قصة تخلي 
الطبيب عن مهنته وإنســـانيته ويركز على 
االهتمـــام المادي ويهمل الحالة اإلنســـانية 

لدى المريض.
 ومسرحية “خبز بلون الرماد” تأليف فاتن 
حســـين ناجـــي، وإخـــراج زينـــب جهرمي، 
وتمثيل قاسم العجمي، ونور جعفر، سمر، 
وســـينوغرافيا أميرة صليـــل، ومكياج نور 
حميد. وتتناول المســـرحية الصراع القائم 
بيـــن العلم والجهل في عصر الظالم حيث 
يقمع العلم ويسجن المثقف ويمنع تواجد 

الكتب في البيوت.
نـــص  عـــن  “الجزيـــرة”  الرابـــع  والعـــرض 
مســـرحية القرعـــة. تأليـــف بييـــر فيـــراري 
ورويـــك بيك، وإخـــراج علي عادل عمران، 
اريـــان،  علـــى  آل محمـــود،  بـــدر  وتمثيـــل 
فاطمـــة  ســـينوغرافيا  الشـــيخ،  محمـــود 
عبـــدهللا منصـــور، مســـاعد مخـــرج فائـــزة 
الشـــيخ. وتتنـــاول المســـرحية قصة ثالثة 
أشـــخاص قـــد غرقـــت ســـفينتهم، وتبـــرز 
المســـرحية فكـــرة الصـــراع للبقـــاء وحـــب 

الذات على حساب الغير.
ــيــف  ــأل ــامــــس “ضـــــيـــــاع” ت ــخــ ــ ــرض ال ــ ــعـ ــ الـ
الــدوســري،  عبدهللا  ــراج  وإخـ المجموعة، 
ــبــوفــالســة،  ومــســاعــد مـــخـــرج عـــبـــدهللا ال
ــل عــــبــــدهللا خـــنـــجـــي، عـــبـــدهللا  ــيـ ــثـ ــمـ وتـ
الـــبـــوفـــالســـة، بـــيـــان الــمــعــلــم، 
جاسم،  محمد  اكــبــر،  حسين 
سينوغرافيا  صـــادق،  محمد 
نور  ومــكــيــاج  صليل،  أمــيــرة 
المسرحية  وتتطرق  حميد. 
ــمــوضــوع الــتــفــكــك األســـري  ل
والــــــخــــــالفــــــات الــــزوجــــيــــة 
النفسي  الجو  على  وتأثيرها 

لألبناء.

مواهب فنية استثنائية بمهرجان عروض تجارب األداء للصواري
مشروع ورشي مكثف لتطوير 40 موهبة مسرحية

أسامة الماجد )تصوير: يوسف سلطان(

عيسى الدرازي

مسرحية “ضياع” مسرحية “خبز بلون الرماد”

اليوم... الفيلم المنتظر “بلوند” على “نتفليكس”

طارق البحار
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دور محوري للبنك في تكريس مكانة االستدامة في المملكة

“البحرين والكويت” يطلق تقرير االستدامة للعام 2021

“تمكين” تحصد جائزة “أفضل تجديد للهوية اإلعالمية” للعام 2022
من مجلة األعمال الدولية

حصـــل صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” علـــى 
جائزة “أفضل تجديد للهوية اإلعالمية“ 
للعـــام 2022 من مجلـــة األعمال الدولية، 
جهـــود  الجائـــزة  هـــذه  توثـــق  حيـــث 
ومســـاعي تمكين المســـتمرة نحـــو تبني 
منهـــج النمو والتغيير مـــن خالل هويتها 
اإلعالمية المستحدثة التي تتماشى مع 

إستراتيجيتها الجديدة.
 )IBM( الدوليـــة  األعمـــال  مجلـــة  وتعـــد 
اإلعالميـــة  المنصـــات  أبـــرز  إحـــدى 
إنجـــازات  علـــى  الضـــوء  تســـلط  التـــي 
وتغطـــي  العالميـــة  والمنظمـــات  القـــادة 
مؤسســـات من الشرق األوسط وإفريقيا 

واألميركيتين وآسيا وأوروبا. 

وتأتـــي هويـــة تمكين الجديـــدة لتعكس 
خطـــة  عـــن  نتجـــت  التـــي  المتغيـــرات 
هيكلـــة  إلعـــادة  الشـــاملة  التحـــول 
المؤسســـة ووضـــع خطـــة دعـــم تتضمن 
ستة عشـــر برنامًجا يتوافق مع أولويات 
مملكـــة البحريـــن لتحقيق أهـــداف خطة 
التعافي االقتصـــادي وتطوير القطاعات 
الواعـــدة. ونتيجـــة لذلك فقـــد كان لزاًما 
علـــى “تمكيـــن” أن تعكـــس هـــذا التحول 
على هويتهـــا اإلعالمية من خالل إعادة 
بنـــاء هـــذه الهويـــة وطرح “عالمـــة النمو 
Growth Mark” التي ترمز إلى االندفاع 
نحو مســـتقبل أفضل وأثـــر إيجابي أكبر 

في االقتصاد الوطني.

إدارة  أعربـــت مديـــر  المناســـبة،  وبهـــذه 
صنـــدوق  فـــي  واالتصـــاالت  التســـويق 
العمـــل “تمكين” فرح ربيعـــة، عن فخرها 
بحصـــول تمكيـــن علـــى هـــذه الجائـــزة، 
وقالـــت “يعكـــس هـــذا اإلنجـــاز التزامنـــا 
بدفـــع عجلـــة النمـــو فـــي ســـوق العمـــل، 
هويتنـــا  خـــالل  مـــن  يترجـــم  والـــذي 
اإلعالمية الجديدة، إذ ترمز عالمة النمو 
إلـــى رؤيتنا في تحقيق النمو المســـتدام 
االســـتراتيجي  توجهنـــا  عبـــر  للمملكـــة 
وخطة التحول الشاملة “. وأضافت “كما 
يعكـــس هذا التكريم جهـــود فريق العمل 
في تجســـيد رؤى وتطلعـــات تمكين من 
خـــالل تطويـــر إســـتراتيجية التســـويق 

واالتصال المؤسسي والتي أسهمت في 
تعزيـــز الحضـــور اإلعالمـــي لتمكيـــن في 
مختلف المنصات ووســـائل اإلعالم عبر 
طرح محتوى مطور ومتنوع يتالءم مع 

كافة فئات العمالء”. 
يذكـــر أن هـــذه الجائـــزة الثانيـــة لتمكين 
هذا العام في مجال التسويق واالتصال 
المؤسســـي، فقد حصـــدت مؤخًرا جائزة 
أفضـــل هوية بصريـــة في القطـــاع العام 
مـــن “جلوبال برانـــد” العالمية، ما يعكس 
جهود صندوق العمل “تمكين” في إعادة 
تصميم هويتها اإلعالمية الجديدة التي 
تـــم إطالقهـــا خـــالل المنتدى التشـــاوري 

السنوي مطلع العام الجاري. فرح ربيعة

بورصـات الخليج تتبع نظيراتها العالمية نحو الصعود
تعافت معظم أسواق المال الخليجية في 
نهايـــة تعامالت أمس الثالثاء، مقتفية أثر 
نظيراتها العالمية، وارتفاع أســـعار النفط، 
بعـــد الهبـــوط العنيـــف الـــذي تعرضـــت لـــه 

خالل الجلستين الماضيتين.
وارتفـــع المؤشـــر العام للســـوق الســـعودي 
“تاســـي” بنســـبة 0.99 % إلـــى 11017.38 
نقطـــة، مـــع ارتفـــاع ســـهم عمـــالق النفـــط 
وعمـــالق   %  1.17 الســـعودية  أرامكـــو 

البتروكيماويات “سابك” بنسبة 0.58 %.
وأوضح إبراهيم الفيلكاوي خبير أســـواق 
األســـهم، أن ما يحدث هـــو تفاعل إيجابي 
مؤقـــت قـــد يمتـــد أســـبوًعا بالتزامـــن مـــع 
بورصـــات  مؤشـــرات  ارتـــداد  وجـــوب 
المنطقـــة مـــن الناحيـــة الفنيـــة مـــع حلـــول 

موعـــد اإلغالقـــات الشـــهرية واألســـبوعية 
لكبرى المحافظ االستثمارية.

وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع أن يســـتمر 
التذبـــذب فـــي أداء أســـواق المنطقـــة إلى 
الروســـية  األوكرانيـــة  األزمـــة  تســـتقر  أن 
محمـــود  رجـــح  وبـــدوره،  وتداعياتهـــا. 
عطـــا خبيـــر االســـتثمار باألســـهم، أن تعود 
األســـواق ســـريًعا لبعض الحركات الحذرة 
بدايـــة مـــن األســـبوع المقبـــل مـــع اقتراب 
للشـــركات  الفصليـــة  اإلفصاحـــات  موعـــد 
المســـتثمرين  تقييـــم  ووســـط  المدرجـــة 
حـــاد  بشـــكل  تزايـــدت  التـــي  للمخـــاوف 
حيـــال تباطؤ االقتصـــاد العالمي تزامنا مع 
التشـــديد النقدي من قبل البنوك المركزية 
الرئيسية للسيطرة على معدالت التضخم 

المرتفعـــة. وفـــي اإلمـــارات، ارتفع مؤشـــر 
ســـوق دبـــي المالـــي بنســـبة 0.7 % بالغـــا 
3373 نقطة مع صعود سهم اإلمارات دبي 
الوطني 5.2 % في مقابل انخفاض ســـهم 
إعمـــار العقاريـــة 0.7 %. وارتفـــع المؤشـــر 
القطـــري 0.52 % إلـــى 12351.31 نقطـــة، 
عقب جلســـتين من التراجع، بعد أن حقق 
ســـهم استثمار القابضة مكاسب بـ 4.8 %، 
وزاد سهم البنك األهلي 4.25 % وكهرباء 
وماء 2.15 %، فيما تراجع سهم بنك قطر 

الوطني، أكبر بنك في الخليج 0.5 %.
وارتفـــع المؤشـــر األول للبورصة الكويتية 
بنســـبة 0.48 % مع ارتفاع ســـهم أجيلتي 
للمخـــازن العمومية بنســـبة 0.44 % وزين 
ســـوق  مؤشـــر  وزاد   .%  2.8 الكويتيـــة 

مســـقط لألوراق المالية 0.8 % مع صعود 
واألســـماك   %  8.2 ظفـــار  أعـــالف  ســـهم 
العمانية 3.8 % وريســـوت لإلســـمنت 2.6 
%. فـــي المقابـــل، انخفـــض مؤشـــر ســـوق 
أبوظبـــي لـــألوراق الماليـــة بنســـبة 0.7 % 
بالًغا 9696 نقطة مع انخفاض ســـهم الدار 
العقارية 2.3 % واتصاالت بنسبة 1.7 %.
وتراجـــع مؤشـــر بورصـــة البحرين بنســـبة 
مـــع  نقطـــة   1883.42 بالًغـــا   %  0.04
انخفاض سهم البحرينية الكويتية 10 % 

وبتلكو البحرينية 0.2 %.
وخـــارج منطقـــة الخليج، انخفض مؤشـــر 
األســـهم القياديـــة المصـــري 0.11 % إلـــى 
9817.37 نقطـــة، بعد أن نزل ســـهم البنك 

التجاري الدولي 1.59 %.

 أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبد الرحمن سيف أن “مشروع 
االســتدامة نضعــه فــي البنــك علــى ســقف أولوياتنــا باعتبــاره توجهــا عالميــا 
ويكتســب أهميــة يوًما بعد يوم”. جاء تصريح ســيف خــال المؤتمر الصحافي 
الــذي ُعقــد صبــاح أمس فــي المكتبــة الخليفيــة بالمحرق، بمناســبة إعــان بنك 
البحريــن والكويــت عــن تقريــر االســتدامة للعــام 2021، والــذي يأتــي بعــد عام 
واحد فقط من إطاق إطار عمل االستدامة الخاص به، قائًا “تم وضع اإلطار 
العــام لاســتدامة فــي العــام 2020 وتشــكيل فريق عمل للتعــرف على خطوات 
المشــروع وتفاصيلــه، ثــم قمنــا بالتدريــب كإدارة عامة ومجلــس إدارة على يد 

اختصاصيين لنثقف أنفسنا حتى نكون قادرين على التنفيذ”.

وأضـــاف ســـيف “أن هـــذا اإلطار الراســـخ 
بشـــكل  إعـــداده  تـــم  والـــذي  لالســـتدامة 
محكم يســـمح لبنـــك البحريـــن والكويت 
بتركيـــز جهوده وترتيـــب أولوياته نحو 4 
ركائز هي: حوكمة الشركات، والمسؤولية 
تجاه الموظفين، وتعزيز العالقات طويلة 
األمـــد مـــع العمـــالء، وتبني منهـــج فكري 

يتمحور حول المسؤولية االجتماعية”.
وأفـــاد ســـيف أن الزيادة فـــي مخصصات 
المســـؤولية االجتماعية من بنك البحرين 
والكويت تقدر بنســـبة 30 % العام 2021 
عـــن العام 2020 حيث تـــم صرف 2.400 

مليون دينار. 
وبين أن العام 2021 شهد تغطية واسعة 
فيمـــا يخص المبـــادرات وقصص النجاح، 

ولعـــل أبرزها حقيقة شـــغل المرأة لنســـبة 
40.4 % مـــن إجمالـــي القـــوى العاملة في 
بنـــك البحرين والكويـــت. ويخطط البنك 
لضمـــان النمـــو فـــي هـــذا الجانـــب وكذلك 
مناصـــب  تولـــي  علـــى  المـــرأة  تشـــجيع 
وظيفيـــة رفيعـــة مـــن خـــالل اســـتحداث 
برامج جديدة للتطوير المهني للموظفات 
التنفيذيـــات. إضافـــة إلى وصولنا لنســـبة 
بحرنـــة تقـــدر بــــ 96 % والتـــي ال تقتصـــر 
فقـــط علـــى المســـتويات اإلداريـــة ولكـــن 

تشمل الوظائف الصغيرة والكبيرة.
كمـــا أكد ســـيف علـــى شـــمولية الخدمات 
التـــي يتبناهـــا البنـــك من خـــالل توصيل 
فئـــات  لجميـــع  المصرفيـــة  الخدمـــات 
المجتمـــع بمـــا فيهـــا الفئات ذات شـــريحة 

الدخل األقل. 
وأوضـــح “نحـــن نسترشـــد برســـالتنا التي 
وتوفيـــر  مجتمعنـــا  خدمـــة  علـــى  تقـــوم 
المنتجـــات والخدمـــات التي تثـــري حياة 
بالبيئـــة”،  األذى  تلحـــق  أن  دون  النـــاس 
وأضـــاف “واننـــا نؤكـــد مـــن خـــالل هـــذا 
التقرير على ترسيخ االستدامة التي هي 
من صميم رسالة بنك البحرين والكويت، 
البنـــاء علـــى فوائدهـــا  فـــي  واالســـتمرار 
بعيـــدة المـــدى لمجتمعنا واالســـتمرار في 

استعدادنا للمســـتقبل في سبيل األجيال 
القادمة”. 

األولويات

وبين أن قصـــص النجاح والمنجزات التي 
يحفـــل بها هـــذا التقريـــر تعكـــس أولويات 
مجـــال  فـــي  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك 
االســـتدامة البيئية واالجتماعية وااللتزام 
بالحوكمـــة إلـــى جانـــب األولويـــات التـــي 
تتوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المســـتدامة والتي تمثل نبراًسا يهتدي به 
البنـــك في رحلتـــه نحو االســـتدامة. وفي 
الوقت الذي يبقى فيه التزام بنك البحرين 
والكويـــت راســـًخا تجـــاه رؤيـــة البحريـــن 
2030 واألهداف التـــي تدفع بالمملكة في 
سبيل االستدامة، فقد قام البنك بمواءمة 
أولوياته مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة، وهي مجموعة مكونة من 17 
هدًفـــا تـــم تحديدها بهـــدف القضـــاء على 
الفقـــر ومكافحة عدم المســـاواة ومعالجة 
التغيـــر المناخي من ضمـــن أهداف أخرى. 
وباإلضافـــة إلى ذلك، يؤكد بنـــك البحرين 
والكويـــت التزامه الكامـــل بدعم الحكومة 
الرشـــيدة فـــي مملكـــة البحرين فـــي إطار 
تبنـــي  أهـــداف  أحـــدث  لتحقيـــق  الســـعي 
انبعـــاث  صافـــي  نحـــو  النظيفـــة  الطاقـــة 

صفرية بحلول العام 2060.
 أما على صعيد خدمة العمالء، قال سيف 
“معدل اســـتجابة بنك البحريـــن والكويت 
لشكاوى العمالء يبلغ حالًيا 1.4 يوًما وهو 
يقـــل بشـــكل كبير عـــن متطلبـــات مصرف 
البحريـــن المركـــزي. وعـــالوة علـــى ذلـــك، 
وبالنســـبة لتوفيـــر قنـــوات بديلة للســـماح 
للعمالء بإنجاز معامالتهم المصرفية دون 
الحاجـــة إلـــى زيـــارة أي من الفـــروع، فإننا 
فـــي بنك البحرين والكويت نفخر أن نذكر 

بأن 78 % من كافة المعامالت التي جرت 
في العام 2021 قد تمت من خالل قنوات 

إلكترونية”. 
يشار إلى أن هذا التقرير االفتتاحي يسلط 
الضوء علـــى التقدم الذي حققه البنك في 
تنفيـــذ مختلف المبـــادرات باالســـتناد إلى 
تهـــدف  محـــددة  رئيســـة  أداء  مؤشـــرات 
إلـــى ضمـــان حيـــاة أفضل لـــكل مـــن يقيم 
علـــى أرض مملكـــة البحريـــن والمســـاهمة 
فـــي نهايـــة المطـــاف فـــي خلق عالـــم أكثر 

استدامة. 
وفـــي إطار الســـير قدًمـــا نحو المســـتقبل، 
يعتـــزم بنـــك البحريـــن والكويـــت تعميـــق 
والبيئـــة  التعليـــم  مجـــاالت  فـــي  التزامـــه 
والشـــمول المالـــي وتمكين المـــرأة وكذلك 

الصحة.
ومـــن خـــالل اتخـــاذ اإلجراءات الحاســـمة 
الدعـــم  وتوفيـــر  المناســـب،  الوقـــت  فـــي 
والمســـاهمين  والموظفيـــن  العمـــالء  إلـــى 
التنظيميـــة  والهيئـــات  والمســـتثمرين 
والمورديـــن والمجتمعـــات، يحـــرص بنـــك 
فـــي  البحريـــن والكويـــت علـــى أن يظـــل 
الطليعة بالنســـبة لجميـــع القضايا المتعلقة 
باالســـتدامة، ويعد تقرير االستدامة للعام 
2021 إحـــدى الخطـــوات األولـــى في هذا 

االتجاه.

 %  30 ــة  ــب ــس ــن ب االجــتــمــاعــيــة  الــمــســؤولــيــة  عــلــى  بـــالـــمـــصـــروف  زيــــــادة  شــهــد   2021
ــة ــي ــف ــي ــوظ وال اإلداريـــــــــة  الـــمـــســـتـــويـــات  ــع  ــي ــم ج وشـــمـــلـــت   %  96 الـــبـــحـــرنـــة  ــة  ــب ــس ن
ــات اإلداريــــــــة ــويـ ــتـ ــسـ ــمـ ــك يـــطـــمـــح فــــي زيــــــــادة تــمــثــيــل الـــــمـــــرأة فــــي الـ ــنـ ــبـ الـ

هبة محسن   تصوير: عبد الرسول حجيري
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.050

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 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.0.460

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 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.614

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 0.754

بنك مسقط 

سيكو 
SICO-C BD 0.15

BMUSC BD 0.754

“stc” البحرين و“sirar by stc” توسعان حلول األمن السيبرانية
تمكين أصحاب األعمال من إدارة المخاطر الرقمية

sir�“ البحرين، شـــراكة مع شـــركة ”stc “عقـــدت 
 ”)stc )Sirar by stc“ لمجموعـــة  التابعـــة   ”ar
وذلـــك من أجـــل تعزيز حلول األمن الســـيبراني 
لألعمـــال التجاريـــة في مملكـــة البحرين. حيث 
علـــى  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  هـــذه  ســـتعمل 
تمكيـــن أصحـــاب األعمـــال مـــن إدارة المخاطـــر 
الرقميـــة والحد منهـــا بكل فعاليـــة وفي الوقت 
ذاته تساعدهم على االمتثال إلى القوانين ذات 
الصلـــة، باإلضافـــة إلـــى دعمهـــم لالســـتمرار في 

رحلة التحول الرقمي بكل أمان.
وســـتمد حلول األمن الســـيبراني الجديدة هذه 
ألصحـــاب األعمال بـــاألدوات الالزمـــة لمواجهة 
النمو المتزايد للهجمات السيبرانية في البحرين 
والتـــي ارتفعـــت حصيلتها في الربـــع الثاني من 
هـــذا العـــام بمعـــدل 188 %. باإلضافـــة إلى أنها 
ستســـاهم فـــي رفع نســـبة الوعي بيـــن أصحاب 
األعمـــال التجاريـــة فـــي المملكـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالحلـــول الســـيبرانية المتاحـــة لحماية أصولهم 
الرقميـــة، حيث إن أكثر من نصف رواد األعمال 
في الشرق االوسط صرحوا بأن خطر الهجمات 
الســـيبرانية هو واحـــد من أهم ثالثـــة تحديات 

يواجهونها من خالل أعمالهم التجارية. 
وجـــاء هـــذا اإلعـــالن كجـــزء مـــن أجنـــدة أول 
ورشة نقاشية #stcTechTalk التي استضافت 
تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  بارزيـــن  متحدثيـــن 
االتصـــال، حيث قـــام الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“sirar”، فهد الجطيلي إلى جانب الشيخ سلمان 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي للمركـــز الوطنـــي 
لألمـــن الســـيبراني، وجاد الحاج شـــريك ونائب 
األوســـط،  للشـــرق   ”&Strategy“ فـــي  الرئيـــس 
وحيدر باشـــا رئيس أمن المعلومات في الشرق 
األوســـط وإفريقيـــا لـــدى بالـــو ألتـــو نتووركس، 
للجرائـــم  المتزايـــدة  المخاطـــر  بمناقشـــة 

اإللكترونيـــة. وتـــم بـــث هذه الجلســـات بشـــكل 
مباشـــر علـــى حســـابات شـــركة “stc” البحريـــن 
 ”YouTube“ فـــي المنصـــات االجتماعيـــة مثـــل

.”Instagram”و
وأفاد نـــزار بانبيلـــه، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“stc” البحريـــن، معلقـــًا بشـــأن هـــذه الشـــراكة: 
“إن شـــراكتنا مع شـــركة )sirar by stc( تمنحنا 
آفاقًا جديدة وواســـعة لمواجهة النمو المتزايد 
أصحـــاب  وســـتمكن  الســـيبرانية،  للهجمـــات 
األعمـــال من تخطي هذا النـــوع من التحديات 
الســـيبرانية من خالل نشر الوعي الالزم بشأن 
كيفيـــة التعامـــل معهـــا وأخذ الحيطـــة والحذر 
والذي بدوره سيضمن مستقبالً رقميًا آمنًا لهم. 
كمـــا تصـــّب هذه الشـــراكة في توحيـــد الجهود 
مـــع مجموعـــة )stc( مـــن أجـــل تقويـــة الحلول 
الســـيبرانية اآلمنـــة المقدمـــة لعمالئنـــا الكـــرام 
فـــي المملكة، وبذلـــك ســـتصبح )stc( البحرين 
البيانـــات  مجـــال  فـــي  أمانـــًا  األكثـــر  المنصـــة 
التجارية والتي ســـتضمن عملية تحول رقمية 

آمنة ومحكمة”.
وبدوره، صرح فهد الجطيلي الرئيس التنفيذي 
 )stc( قائالً: “نفتخر بشراكتنا مع ،”sirar“ لشركة
البحريـــن من أجل توفير الحلـــول التكنولوجية 

األكثر تطورًا والتي تساهم في تعزيز االقتصاد 
الرقمـــي وحمايـــة المســـتقبل الرقمـــي لألعمـــال 
التجاريـــة في البحريـــن. ونهدف من خالل هذه 
الشـــراكة إلى توســـعة خدماتنا عبر المنطقة من 
خـــالل تعزيز نشـــر ثقافة األمن الســـيبراني بين 
الشـــركات والمؤسســـات التجارية لمســـاعدتهم 
علـــى تســـيير أعمالهـــم بشـــكل آمن وفعـــال قدر 
اإلمـــكان. كما أننا نطمح إلى رفع مســـتوى وعي 
أصحاب األعمال التجارية بشـــأن كيفية تجنب 
الهجمات السيبرانية وذلك عبر اتباع التعليمات 
واإلجـــراءات الالزمـــة لحماية قواعـــد البيانات 

والمعلومات الحساسة األكثر أهمية لديهم”.
 ”stc“ لمجموعـــة  التابعـــة   ”sirar“ شـــركة 
أحـــدث  توفيـــر  فـــي  متخصصـــة  شـــركة  هـــي 
مـــن  العديـــد  وتغطـــي  التكنولوجيـــة  الحلـــول 
والنفـــط  الحكومـــي  القطـــاع  مثـــل  القطاعـــات 
والغـــاز، والبنـــوك، والخدمـــات الماليـــة وغيرها. 
وتضـــم الشـــركة موظفين مـــن خيـــرة الخبرات 
والقـــدرات المتقدمة في مجاالت األمن الرقمي 
وخصوصية البيانات، وهم على أتم االســـتعداد 
لتقديم شـــريحة كبيرة من الحلول التي تساعد 
أصحاب األعمال التجاريـــة الرقمية من مزاولة 

أعمالهم بشكل آمن ومحكم.

 146 مليون دوالر نمو التبادل التجاري البحريني األردني
خالل انطالق فعاليات منتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني

أكد رئيـــس اتحاد الغـــرف العربية 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس 
متانـــة  نـــاس  ســـمير  البحريـــن 
األردنيـــة،  البحرينيـــة  العالقـــات 
التي ترسخت بفضل رؤى وجهود 
قيادتي البلدين الشقيقين والعمل 
المستمر لتطوير مختلف مجاالت 
االســـتفادة  وتعظيـــم  التعـــاون 
مـــن الفـــرص المتاحـــة، مؤمـــاًل أن 
تشـــهد اللقـــاءات الجانبيـــة التـــي 
ســـتجري بيـــن رجـــال األعمال من 
واألردن  التعـــاون  مجلـــس  دول 
أولى ثمارها في الشـــروع بإطالق 

مشروعات استثمارية مشتركة.
شـــريك  البحريـــن  أن  وأشـــار 
لـــألردن علـــى  اســـتراتيجي مهـــم 
كافة األصعدة، إذ تحرص المملكة 
االقتصـــادي  التعـــاون  رفـــع  علـــى 
بين البلدين إلى مســـتويات أعلى 
والبناء على الشراكات القائمة في 
العديد من المجاالت االستثمارية 
باألخـــص فـــي قطاعـــات التقنيات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  الطبيـــة، 
الزراعـــي،  القطـــاع  واالتصـــاالت، 
وقطـــاع  الصناعـــي  القطـــاع 
حجـــم  أن  إلـــى  يشـــار  الســـياحة، 
التبـــادل التجـــاري بيـــن البحريـــن 
واألردن قـــد ارتفع بحوالي 59 % 
مـــن 92 مليـــون دوالر فـــي نهايـــة 
العام 2020 إلى 146 مليون دوالر 

في العام 2021.
فعاليـــات  انطـــالق  خـــالل  ونـــوه 
االقتصـــادي  التواصـــل  منتـــدى 
الخليجي األردني بدورته الثالثة، 
الذي تنظمه غرفـــة تجارة األردن، 
بالتعـــاون مـــع اتحـــاد غـــرف دول 
التعـــاون الخليجـــي، وبدعـــم مـــن 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية، على أهمية 
بتســـليط  البحريـــن  غرفـــة  دور 
الضوء على الفـــرص واإلمكانيات 

وتبـــادل  المتاحـــة  االســـتثمارية 
التجارب والخبـــرات في مجاالت 
التجارة وتوسيع مجاالت التعاون 
وبمـــا  التجاريـــة  القطاعـــات  بيـــن 

يعود بالمنفعة على البلدين.
مـــن  العديـــد  هنالـــك  أن  وأشـــار 
المجـــاالت والفرص االســـتثمارية 
المتاحـــة فـــي األردن فـــي العديـــد 
رجـــال  داعيـــا  القطاعـــات،  مـــن 
األعمـــال البحرينييـــن لالســـتفادة 
منهـــا، مؤكـــًدا علـــى أهميـــة زيادة 
الصـــادرات األردنيـــة إلـــى الســـوق 
المشـــترك  والعمـــل  البحرينيـــة 
لغايـــات تحقيق التكامل الصناعي 

في العديد من المجاالت.
ولفـــت أن المنتـــدى يشـــكل فرصة 
لتمكين القطاع الخاص الخليجي 
األردني للمضي قدًما نحو تحقيق 
ظـــل  فـــي  اقتصاديـــة  إنجـــازات 
الوضع االقتصادي العالمي الراهن، 
واالســـتفادة من الفـــرص المتاحة 
وتعظيم اإلنجـــازات للوصول إلى 
رؤى مســـتقبلية مـــن أجل تحقيق 
األهداف االستراتيجية والمصالح 

المشتركة بين الطرفين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس اتحاد 
عجـــالن  الخليجيـــة،  الغـــرف 

المتينـــة  العالقـــات  أن  العجـــالن، 
الخليـــج  دول  بيـــن  والراســـخة 
واألردن تســـتند إلـــى رؤية وإرادة 
الرشـــيدة  للقيـــادة  مشـــتركة 
وتعززهـــا  البلديـــن،  مـــن  كل  فـــي 
الروابـــط االقتصاديـــة والثقافيـــة 
واالجتماعيـــة الوثيقة التي تجمع 
الدول، حيـــث تعد بمثابة شـــراكة 
استراتيجية تشهد تطوًرا مستمًرا 
المجـــاالت  مختلـــف  وتشـــمل 

الحيوية.
وأكـــد أن العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
دول الخليـــج والمملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية وصلت لمستوياٍت غير 
مســـبوقة من التعاون والتنســـيق، 
مؤشـــرات  تحقيـــق  علـــى  منوًهـــا 
أفضـــل خـــالل الســـنوات المقبلـــة، 
تـــم  مـــا  علـــى  البنـــاء  ومواصلـــة 
التبـــادل  إنجـــازه، وزيـــادة حجـــم 
التجاري، وتعزيـــز قنوات التعاون 
االرتقـــاء  لمواصلـــة  والتنســـيق 
يخـــدم  بمـــا  الثنائيـــة  بالعالقـــات 
المؤشـــرات  ويعكـــس  التطلعـــات 

االقتصادية اإليجابية.
التواصـــل  منتـــدى  وســـيبحث 
األردنـــي  الخليجـــي  االقتصـــادي 
“آفـــاق  شـــعار  تحـــت  الثالـــث 

االقتصـــادي  للتعـــاون  جديـــدة 
جلســـات  فـــي  واالســـتثماري”، 
عملـــه آفـــاق الشـــراكة االقتصادية 
االســـتثمارية  والفـــرص  المقبلـــة 
األردنيـــة  المملكـــة  بيـــن  المتاحـــة 
الهاشـــمية ودول مجلـــس التعاون 
دراســـات  وعـــرض  الخليجـــي، 
اســـتثمارية  لمشـــروعات  جـــدوى 
لـــرواد األعمـــال بـــاألردن، وأخـــرى 
كبرى فـــي قطاعات واعدة كالنقل 
واللوجستيك والسياحة العالجية 
والمصرفـــي  المالـــي  والقطـــاع 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واألمـــن 

الغذائي والتصنيع الزراعي.
يذكـــر أن حجـــم التبـــادل التجاري 
مجلـــس  ودول  المملكـــة  بيـــن 
التعـــاون الخليجي قـــد وصل في 
العـــام 2021 إلـــى 6.6 مليار دوالر 
ُتشـــكل الصادرات األردنية منه ما 
قيمته 1.7 مليار دوالر وبنسبة 20 
% من إجمالي الصادرات األردنية 
للعالم، فيما ُتشـــكل المســـتوردات 
األردنية من دول مجلس التعاون 
الخليجـــي مـــا قيمتـــه 4.9 مليـــار 
دوالر وبنســـبه 23 % مـــن إجمالي 
المســـتوردات األردنية مـــن العالم 

خالل نفس العام.
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علي الفردان

نظمـــت شـــركة اإلبـــداع للتمويـــل متناهي 
الصغـــر ورشـــة عمـــل لكافـــة كوادرهـــا من 
مختلـــف األقســـام واإلدارات بهدف تنمية 
قدراتهم في مجال مكافحة غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب، وإكســـابهم المهـــارات 
الفنيـــة والمهنيـــة الالزمة في هذا الشـــأن، 
وإجـــراءات  وتدابيـــر  سياســـات  وتعزيـــز 
الشـــركة والمضـــي قدما فـــي تطبيق أعلى 
معاييـــر االلتـــزام بمكافحـــة مختلف أنواع 

الجرائم المالية.
وتناولت الورشـــة عـــددا مـــن المحاور من 
بينها المعـــارف والمهارات الالزمة للتعرف 
علـــى ماهيـــة غســـل األمـــوال وخطورتها، 

التـــي  والدوليـــة  الوطنيـــة  والتشـــريعات 
تحكـــم مكافحة غســـيل األمـــوال وتمويل 
اإلرهاب، وطرق وأســـاليب غســـل األموال 
وآخـــر الطرق والتطـــورات التي يلجأ إليها 

المجرمون في هذا الشأن.
الورشـــة  فـــي  المشـــاركون  تعـــرف  كمـــا 
علـــى أرقـــام ومعلومـــات حـــول عمليـــات 
غســـيل األموال وتمويل اإلرهـــاب العابرة 
للحدود وتنّوعها وتشّعبها، وكيف يستغل 
المجرمـــون التقنيات واالبتـــكارات المالية 
والمعلوماتيـــة الحديثة في وســـائل الدفع 
والخدمـــات المصرفيـــة، إضافـــة إلـــى دور 
الســـلطات الرقابيـــة والقضائيـــة فـــي هـــذا 

الشأن.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة اإلبداع 
للتمويل متناهـــي الصغر خالد الغزاوي إن 
هذه الورشة تأتي في إطار التزام الشركة 
الدائـــم بتدريب وتأهيـــل كوادرها بأحدث 
التطورات في مجـــال الصناعة المصرفية 
عموما وصناعة التمويل األصغر خصوصا، 
وبما يتماشى مع توجهات برنامج الخليج 
العربـــي للتنميـــة “أجفنـــد” الـــذي تتبـــع لـــه 

شركة اإلبداع.
وأضـــاف الغزاوي “ونحـــن نعمل دائما على 
أحـــدث تطبيقات الصناعة المصرفية مثل 
التكنولوجيا المالية، علينا أن نتأكد من أن 

كوادرنا مؤهلة تمامـــا لمواجهة التحديات 
التـــي تجلبهـــا معهـــا تلـــك التطبيقـــات، بما 

في ذلك تحديات اســـتغالل المجرمين لها 
فـــي غســـيل األمـــوال أو تمويـــل اإلرهاب، 

خصوصـــا وأن صناعـــة التمويـــل األصغـــر 
ليست بعيدة عن الجرائم المالية”.

وأكـــد أن مثـــل هـــذه الـــورش تؤكـــد أيضا 
التزام شـــركة اإلبداع بالتوجهات الوطنية 
لـــدى مملكة البحريـــن ومصـــرف البحرين 
المركزي والسياســـات الحصيفـــة المتعلقة 
بإجـــراءات وتشـــريعات حظـــر ومكافحـــة 
غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، والتي 
وضعـــت المملكة فـــي مقدمـــة دول العالم 
فـــي هـــذا الشـــأن بإقـــرار مجموعـــة العمل 
المالـــي لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا )المينافاتف(.

إلكسابهم المهارات الفنية والمهنية الالزمة بالمجال

“اإلبداع” تنمي قدرات كوادرها في مكافحة غسيل األموال

قامت شـــركة البحرين للتســـهيالت التجاريـــة بالتعاون 
مع برنامج “اســـتدامة للمتقاعديـــن” – المبادرة الوطنية 
التي تســـتهدف فئـــة المتقاعديـــن البحرينييـــن – تحت 
مظلـــة مدرســـة بيـــان البحرين؛ وذلـــك من أجـــل تقديم 
الدعـــم الـــالزم وتوفير وتســـهيل المواصالت لمنتســـبي 
البرنامـــج مـــن المتقاعدين، وتم ذلك من خالل مراســـم 

تقديم الدعم بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشـــركة 
البحرين للتســـهيالت التجارية عبـــدهللا بوخوة ورئيس 
مجلس أمناء مدرســـة بيان البحرين الشـــيخة مي بنت 
ســـليمان العتيبـــي وعضـــو اللجنـــة التعليمية بالمدرســـة 
الشـــيخة ألطـــاف بنـــت خليفـــة آل خليفـــة. وفـــي هـــذا 
الصـــدد صرح عبدهللا بوخوة الرئيس التنفيذي لشـــركة 

البحريـــن للتســـهيالت التجاريـــة “أن القيـــم االجتماعية 
بهـــا تحّتـــم علينـــا مواصلـــة  التـــي نؤمـــن  واألخالقيـــة 
جهودنا االجتماعية وباالهتمام بجميع شرائح المجتمع 
البحريني والمشاركة في مختلف المبادرات التي تصب 
في خدمة الفرد والمجتمع ضمن منهجية الشـــركة التي 

تبنتها منذ تأسيسها ومازالت تسير على خطاها”.

التزاماً بمسؤوليتها االجتماعية

“التسهيالت” تقدم دعمًا لبرنامج 
“استدامة للمتقاعدين”

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  التقـــى 
االتصـــاالت  بوزيـــر  الكعبـــي،  محمـــد 
واالقتصـــاد الرقمـــي بجمهوريـــة نيجيريا 
عيســـى علي إبراهيم وذلـــك على هامش 
 PP22 المفوضيـــن  المندوبيـــن  مؤتمـــر 

المقام في بوخارست، رومانيا.
وتـــم خالل اللقـــاء اســـتعراض المبادرات 
التي تدعم التعاون المشـــترك بين مملكة 
البحرين وجمهورية نيجيريا والتطلعات 

المســـتقبلية لتعزيـــز العمـــل فـــي مجلـــس 
االتحـــاد الدولـــي لالتصاالت. مـــن جانبه، 
بمـــا  النيجيـــري  االتصـــاالت  أشـــاد وزيـــر 
توصلـــت لـــه مملكـــة البحريـــن مـــن تطور 
في قطـــاع االتصاالت خاصة فيما يتعلق 
بتجربتها الناجحة في نشـــر شبكة الجيل 
الخامس عبر مملكـــة البحرين، معرًبا عن 
رغبـــة جمهوريـــة نيجيريا االســـتفادة من 

هذه التجربة المتميزة.

وزير “المواصالت” يستعرض مع 
نظيره النيجيري التعاون المشترك “أريـج” تختـار 6 أعضـاء لمجلـس اإلدارة

انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية 26 سبتمبر

اختـــار مســـاهمو المجموعـــة العربيـــة 
للتأميـــن )أريـــج(، 6 أعضـــاء لمجلـــس 
اإلدارة من بينهـــم 3 أعضاء منتخبين 
قبـــل  مـــن  تعيينهـــم  تـــم  أعضـــاء  و3 

المساهمين الرئيسيين.
وبحســـب إفصـــاح لمجموعـــة “أريـــج” 
للمساهمين في بورصة البحرين، فقد 
عقـــدت المجموعـــة اجتمـــاع الجمعية 
العامـــة العاديـــة يوم اإلثنيـــن الموافق 
26 سبتمبر 2022 في الساعة الحادية 
وذلـــك  صباحـــا،  والنصـــف  عشـــرة 
اإللكترونيـــة  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
وبالحضور الشـــخصي وذلـــك بنصاب 
قانونـــی بلـــغ 80.18 %، حيـــث تمـــت 

الموافقـــة علـــى بنود جـــدول األعمال 
التاليـــة: المصادقة على قراءة محضر 
الســـابق  العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
المنعقـــدة بتاريـــخ 29 مـــارس 2022، 
المصادقة على انتخاب مجلس إدارة 

المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.( 
للـــدورة الممتـــدة مـــن ســـبتمبر 2022 
إلی مارس 2025 لشـــغل ثالثة مقاعد 
منتخبـــة في مجلـــس اإلدارة، وقد تم 
التصويـــت علـــى المرشـــحين من قبل 

المساهمين كالتالي:
قبـــل  مـــن  المنتخبـــون  األعضـــاء 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي  المســـاهمين 
العامـــة العاديـــة، وهـــم: ســـعيد محمد 
البحـــار، أحمـــد العربـــي، محمـــد أحمد 

الكربي. 
قبـــل  مـــن  المعينيـــون  األعضـــاء  أمـــا 
المســـاهمين الرئيســـيين وفقـــا للمادة 
للشـــركة  األساســـي  النظـــام  مـــن   31
كالتالـــي: جهـــاز اإلمـــارات لالســـتثمار 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ويمثلـــه  
ومصـــرف  الســـويدي،  ســـيف  محمـــد 
ليبيـــا المركزي، ويمثلـــه وائل إبراهيم 
أبـــو خـــزام، والهيئة العامة للمعاشـــات 
اإلماراتيـــة  االجتماعيـــة  والتأمينـــات 

ويمثلها عبدهللا سعيد الغفلي.
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 )BisB( وقــع بنــك اإلســكان اتفاقيــة تعــاون مــع بنــك البحريــن اإلســامي
مــن  لاســتفادة  المؤهليــن  للمواطنيــن  ميســرة  تمويليــة  حلــول  لتقديــم 
برامــج التمويــات اإلســكانية الجديــدة الــذي أعلنــت عنها وزارة اإلســكان 
والتخطيــط العمرانــي، وذلــك في إطــار ســعيها لتطوير الحلــول التمويلية 
اإلســكانية وتوفير خيارات أوســع لتلبية احتياجات المواطنين اإلسكانية 

بالشراكة مع القطاع الخاص.

بنـــك  مقـــر  فـــي  االتفاقيـــة  ووقـــع   
اإلســـكان كل مـــن مديـــر عـــام بنـــك 
اإلســـكان، خالـــد عبـــدهللا والرئيـــس 
التنفيـــذي لبنـــك البحرين اإلســـالمي 

حسان جرار.
 وفـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة توقيـــع 
بنـــك  عـــام  مديـــر  أكـــد  االتفاقيـــة، 
اإلســـكان، خالـــد عبـــدهللا، أن طـــرح 
برامج تمويلية إسكانية جديدة يأتي 
حرًصا مـــن حكومة مملكـــة البحرين 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، على توفير 
أفضـــل الخدمات اإلســـكانية لألســـر 
البحرينية من أجل تعزيز المســـتوى 

المعيشي، الســـيما من خالل صياغة 
تضمـــن  لإلســـكان  مبتكـــرة  حلـــول 
اإلســـراع بوتيـــرة اإلنجاز عبـــر تعزيز 
الشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص للقيام 
بـــدور رئيـــس فـــي توفيـــر الخدمات 

اإلسكانية للمواطنين.
الـــدور  إلـــى   وأشـــار خالـــد عبـــدهللا 
البنـــوك  بـــه  تقـــوم  الـــذي  المحـــوري 
كشـــريك  التجاريـــة  والمصـــارف 
أساسي في إنجاح وتحقيق األهداف 
المشتركة لبرامج التمويل اإلسكانية 
الخدمـــات  اســـتدامة  يحقـــق  بمـــا 
المقدمـــة للمواطنيـــن، مؤكًدا أن بنك 
اإلســـكان وبالتعاون الممتد مع وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي في 

ســـعي دائـــم لتوفيـــر أفضـــل الحلول 
حصـــول  ُتيســـر  التـــي  والفـــرص 
المواطنيـــن علـــى التمويل المناســـب 
رغبتهـــم  ووفـــق  قدراتهـــم،  حســـب 
بمـــا يســـهم في تســـريع وتيـــرة تلبية 

الخدمات اإلسكانية.
 مـــن جانبه، رحـــب الرئيس التنفيذي 
حســـان  اإلســـالمي  البحريـــن  لبنـــك 
جـــرار بتوقيع هـــذه االتفاقية، والتي 
بنـــك  حـــرص  إطـــار  ضمـــن  تأتـــي 

البحرين اإلسالمي على دعم عمالئه 
الكـــرام وخصوًصا أصحـــاب الطلبات 
وبموجـــب  أنـــه  منوهـــا  اإلســـكانية، 
هـــذه االتفاقية ســـُيقدم البنك حلواًل 
تمويلية تنافســـية لدعـــم المواطنين 

المؤهليـــن لالســـتفادة مـــن البرامـــج 
الجديـــدة،  اإلســـكانية  التمويليـــة 
وذلـــك بالشـــراكة مع وزارة اإلســـكان 
والتخطيط العمراني وبنك اإلسكان، 
المواطـــن  حصـــول  يضمـــن  بمـــا 
المالئـــم  الســـكن  علـــى  البحرينـــي 

بأنسب الخيارات التمويلية.
يذكـــر أن االتفاقيـــة تشـــمل التـــي تم 
توقيعهـــا بيـــن بنـــك اإلســـكان وبنـــك 
البحرين اإلسالمي لدعم المواطنين 
برامـــج  مـــن  لالســـتفادة  المؤهليـــن 
التمويالت اإلسكانية الجديدة، على 
دعم برنامج مزايا بفئته المستحدثة، 
إضافة إلـــى تمويل “تســـهيل” والذي 
يتضمـــن 3 فئـــات تمويليـــة أساســـية 
“تســـهيل  و  عقـــاري”  “تســـهيل  هـــي 
تعـــاون”،  “تســـهيل  العـــود” و  البيـــت 
والتـــي تنـــدرج تحتهـــا العديـــد مـــن 
األغراض التمويلية بحيث تتناســـب 
المواطـــن  متطلبـــات  مختلـــف  مـــع 

البحريني.

توفير خيارات أوسع لتلبية احتياجات المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص

“بنـك اإلسكـان” و“البحريـن اإلسالمـي” يوقعـان 
اتفاقيـة بشـأن “التمويـالت اإلسكانيـة الجديـدة”
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قال محللون في بنك “يو بي إس” 
إن خفض منظمة  الــثــاثــاء،  أمــس 
بلس”  “أوبـــك  فــي  وحلفائها  أوبــك 
ــر حــيــوي لوقف  ــاج الــنــفــط أمـ ــت إلن
هبوط أسعار النفط، وسط مخاوف 

من الركود وارتفاع الدوالر.
“من  مــذكــرة  فــي   ”UBS“ ــح  وأوضـ
ــدم تــحــرك  ــؤدي عــ ــ الــمــرجــح أن يـ
البراميل  تدفق  لخفض  المجموعة 
ــى مــزيــد مــن الــضــغــوط  لــلــســوق إلـ

الهبوطية على أسعار النفط”.
المجموعة  على  “يتعين  وأضـــاف 
أن تعلن خفض اإلنتاج بما ال يقل 

عن 0.5 مليون برميل يوميا خال 
األيام المقبلة”.

تحالف  يــجــتــمــع  أن  ــمــقــرر  ال ومـــن 
أكتوبر  مــن  الخامس  فــي   + أوبــك 

المقبل.
الخام  النفط  إن   :UBS بنك  وقــال 
أن  مــن  مــخــاوف  وســـط  ينخفض 
الطلب،  الركود سيؤدي إلى ضعف 
المخاطرة  تجنب  بيئة  أن  مضيًفا 
ــنـــاجـــمـــة عــــن تــشــديــد  األوســــــــع الـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي الــواليــات 
على  أيًضا  تؤثر  ــا  وأوروب المتحدة 

األسعار.

بنك UBS: تخفيض إنتاج “أوبك” 
أساس لوقف تراجع أسعار النفط  “بافكو” ُتصدر إنتاجها للخارج عقب تلبية حاجة السوق المحلية

الشركة تعين مديرا عاما جديدا

البحرين  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  أعــلــن 
الغذائي  واألمـــن  والــزراعــيــة  الغذائية  للمواد 
وبعد  األمــيــن  عــلــي  خــالــد  ــافــكــو(،  )ب ش.م.ب 
محمد  تعيين  عــن  اإلدارة  مجلس  مــوافــقــة 

عارف الصادق في منصب المدير العام 
للشركة. والصادق شغل سابًقا إدارة 
منذ  كولمبو  سبلتنغ  بلسس  مصنع 
2007 كما شغل منصب مدير  العام 
ويأتي  واالنــضــبــاط.  الــجــودة  إدارة 
بافكو  شركة  في  الجديد  التعيين 
المتقدمة  المراحل  ضمن  الغذائية 

التي تخطوها الشركة لبدء التصدير 
البحرين  خــارج  إلى  مصنعها  من 

والشركة بالفعل قد بدأت 
دبي  إلى  التصدير 

وتـــلـــبـــي حــاجــة 
السوق المحلي 
ــدس  ــعــ ــ مـــــن ال
وتـــــــخـــــــطـــــــط 
لــــلــــتــــصــــديــــر 
ــل مــن  ــى كــ ــ إلـ

العربية  والمملكة  انجلترا  نيويورك،  جيبوتي، 
السعودية إلى جانب دول أخرى. 

الزراعية  لألغذية  البحرين  “شــركــة  تأسست 
بشراكة  البحرين  مملكة  في  بافكو”   -

الخبرة  ذوي  من  شركات 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة مـــن 

سريانكا، مصر، 
والبحرين  الهند 
بطاقة تخزينية 
صوامعها  فــي 
تبلغ 5000 طن 
مـــن الــبــقــولــيــات 

)الــــــعــــــدس، 

الفاصوليا، غيرها( وبطاقة إنتاجية يومية تبلغ 
150 طنًّا لكل خط إنتاج. يذكر أن بافكو تملك 
واستيراد  تصنيع  على  وتعمل  إنــتــاج،  خطي 
وتصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية 
من المحاصيل، والبقوليات، ومختلف 

المنتجات الغذائية والزراعية.
ــارف  عــ مــحــمــد  أن  إلـــــى  يـــشـــار 
ــرة فــي  ــ ــب الـــــصـــــادق يــمــتــلــك خــ
اللوجستية  الــخــدمــات  مــجــال 
مع  العمل  من  اكتسبها  العالمية 
متعددة  المؤسسات  من  العديد 
الخدمات  مجال  في  الجنسيات 
في  الغذائية  المواد  وإنتاج 
آسيا،  أنــحــاء  جميع 
خبراته  تغطي  إذ 
الواسعة التدقيق 
والـــمـــحـــاســـبـــة، 
والـــــتـــــجـــــزئـــــة 
والـــــــــبـــــــــيـــــــــع 

بالجملة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

أبرمت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، 
اتفاقية لتأجير قسيمة صناعية بمنطقة سترة الصناعية 
خطوط  توسعة  لغرض  ذ.م.م؛  للحوم  سترة  مصنع  مــع 
11 ألف متر مربع وبحجم استثمار  اإلنتاج على مساحة 
الصناعة  وزارة  وذكـــرت  بحريني.  ديــنــار  مليون   3 نحو 
والتجارة، أن ذلك يأتي ذلك للمساهمة في تحقيق األمن 
الغذائي للمملكة ضمن خطة إستراتيجية قطاع الصناعة 

)2022 - 2026(. يشار إلى أن مصنع سترة للحوم أسسه 
رائد العمل البحريني عبدهللا جعفر، حيث استثمر خبرته 
في مجال اللحوم ليعمل على نطاق ضيق قبل أن يوسع 
البرغر  منتجات  مختلف  بتصنيع  يقوم  مصنع  في  عمله 
والكباب وغيرها، حيث شكل العام 2010 سنة االنطاقة 

بعد الحصول على التراخيص الازمة.
بالتوسع  أخــذت  التي  الشركة  منتجات  حاليًا  وتحظى 
عاما بعد عام بشعبية كبيرة، كمنتج بحريني ينال إعجاب 

وثقة المواطنين وبأسعار تناسب مختلف المستويات.

مصنع سترة للحوم يستثمر 3 ماليين دينار بمشروع توسعة
السنة الرابعة عشرة - العدد 5097
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

االستئناف تلغي حكم محكمة بدعوى 
تخارج عن عقارات وعقود بـ 40 مليون دينار

بيع  عقود  بتثبيت صحة  االستئناف حكمها  محكمة  أصــدرت 
جهاز  في  وقيدها  دينار  مليون   40 من  أكثر  قيمتها  عقارات 
ملكية  ونقل  التخارج  وعقود  العقاري،  والتسجل  المساحة 
العقارات للمستأنفين حسب ما جاء في منطوق الحكم تمثل 
نسبة حصص أسهم  42 %، وتلغي حكم أول درجة عن هذه 

القضية على سند تنفيذ لالتزامات المتبقية.
المهدي  جاسم  محمد  المحاميان  صــرح  كما  القضية  وترجع 
وسلمان الفردان من مكتب عبر الخليج للمحاماة واالستشارات 
أن  فــي  الواقعة  “تــوجــز  وقــاال  المودعين،  محاميا  القانونية، 
المدعين أقاموا الدعوى بائحة قيدت بتاريخ 9/1/2022 عن 
طريق النظام االلكتروني لمحاكم مملكة البحرين، ومختصمين 

فيه المدعي عليهم بطلب الحكم باآلتي: 
أوالً: بصحة ونفاذ عقود البيع االبتدائية للعقارات محل النزاع، 
ثانيًا: إلزام المدعى عليهم من األول وحتى السابع في مواجهة 
العقاري  والتسجيل  المساحة  )جــهــاز  الــثــامــن  عليه  الــمــدعــى 
للمدعين، وإثبات ذلك  العقارات  البحرين( بنقل ملكية  لمملكة 
المتعلقة  المستندات  وتسليمهم جميع  الرسمية،  الجهات  لدى 
بالعقارات سالفة البيان، ثالثًا: إلزام المدعى عليهم بأداء رسوم 
بالمصاريف  عليهم  المدعى  إلـــزام  رابــعــًا:  الــعــقــارات،  تسجيل 
والمدعى  المدعين  أن  على  تأسيسًا  المحاماة،  أتعاب  ومقابل 
)العدد  العقارات  يمتلكون  والسابعة  والسادسة  األولى  عليهم، 

بينهم،  فيما  التخارج  على  واتفقوا  البحرين  بمملكة   )16
والثاني  األول  المدعون  اشترى  فقد  ذلك  وعلى 

المدعى  بوكالتها عن  المدعى عليها األولى  من 
عليهما الثاني والثالث العقارات عن المدعى 

عقود  بموجب  والخامس  الرابع  عليهما 
 ،2019 سبتمبر   1 في  المؤرخة  البيع 
ــســادســة  وال األولـــــى  ــمــدعــي  ال أن  إال 
والسابعة لم يلتزموا بتسليم المدعين 
محـل  بالعقارات  المتعلقة  المستندات 
الــتــداعــي، وســــداد الـــرســـوم الــمــقــررة 

دعا  مما  الــعــقــاري،  السجل  لــدى  للعقارات  ملكيتهـا  لتسجيل 
المدعين إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. 

وحيث قدمت وكيلة المدعى عليهم األولى السادسة والسابعة 
مملكة  لمحاكم  اإللكتروني  النظام  دفاع عن طريق  مذكرتين 
البحرين - مبينة فيهما دفاعها بأن التزام المدعى عليهم األولى 
وأن  الملكية،  وثائق  تسليم  في  ينحصر  والسابعة  والسادسة 
هذا االلتزام قد انتهى بتنفيذه، وانتهت في الختام إلى طلب 
الحكم باآلتي: أوالً: وقبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوى 
والسابعة  والسادسة  األولــى  عليهم  المدعي  ليثبت  للتحقيق 
بشهادة الشهود االتفاق الحاصل بين االطراف على أن يتحمل 
مسؤولية  وأن  العقارات  تسجيل  ورسوم  مصاريف  المدعون 
المدعى عليهم األولى والسادسة والسابعة تنحصر في توفير 
الوثيقة وسند ناقل للملكية وقد تم تنفيذ ذلك االلتزام. ثانيًا: 
بالمصاريف  المدعين  الدعوى، وإلزام  الموضوع: برفض  وفي 
مذكرتين  المدعين  وكــيــل  وقـــدم  الــمــحــامــاة.  أتــعــاب  ومقابل 
جوابيتين عن طريق ذات النظام اإللكتروني للمحاكم وانتهى 
بائحة  المبينة  بالطلبات  الــحــكــم  طــلــب  إلـــى  ختامهما  فــي 
لدى  الدعوى مؤشرًا عليها  الدعوى. وأرفــق نسخة من الئحة 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمملكة البحرين، وبالجلسة 
والمدعى  المدعين  وكيل  يحضر  لم  الــدعــوى  لنظر  المحددة 

عليهم المعلنين.
ــد حــكــمــت الــمــحــكــمــة بــقــبــول االســتــئــنــاف شــكــاً وفــي  وقـ
الــمــوضــوع بــإلــغــاء الــحــكــم الــمــســتــأنــف والــقــضــاء 
مجددًا بصحة ونفاذ عقود البيع للعقارات المقيدة 
ضدها  المستأنف  وإلــــزام  الملكية  بــوثــائــق 
الثامنة ـ جهاز المساحة والتسجيل العقاري - 
بأسمائهم وبتسجيلها  بإصدار وثائق ملكية 
المستأنف  الــحــكــم  وتــأيــيــد  فــي ســجــاتــهــا، 
المستأنف ضـدها  وألزمت  ذلك،  عدا  فيما 
وبالمقاصة  المصاريف  مــن  بالمناسب 

في أتعاب المحاماة.

هبة محسن

المحامي محمد المهدي

محمد الصادقخالد األمين


