
الشـــارقة  جائـــزة  “كفـــو”  برنامـــج  نـــال 
لالتصال الحكومي بفئة أفضل مضمون 
إعالمي بعد التنافس مع مبادرات أخرى 
مـــن مجلـــس الصحـــة لمجلـــس التعاون 

الخليجي ومبادرة رواد سورية 2030.
وقال مخـــرج البرنامج والمشـــرف العام 
أحمد الشـــيخ في حوار خـــاص لـ”البالد” 
إن هـــذه الجائـــزة ســـتعطينا الدافـــع ألن 
نقـــدم أعمـــاالً أفضـــل بالمســـتقبل طبعًا، 

الدعـــم واالهتمـــام  وأتمنـــى أن يســـتمر 
اإلعالمـــي للطاقـــات الشـــبابية الوطنيـــة 

المعطاءة.

مليون دوالر
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المتواصـــل  القصـــف اإليرانـــي  بعـــد 
على إقليم كردســـتان، أعلنت وزارة 
الخارجية العراقية، أمس، استدعاء 
الســـفير اإليرانـــي وتســـليمه مذكرة 

احتجاج شديدة اللهجة.
جاء ذلك فيما واصلت إيران توجيه 
بعدمـــا  اإلقليـــم،  إلـــى  صواريخهـــا 
أودت ضربـــات أمـــس إلى مقتل 13، 
العشـــرات. وأكـــد مراســـل  وإصابـــة 
“العربية/الحدث” بوقت سابق اليوم 
أن المدفعية اإليرانية جددت قصف 
مناطـــق ســـيدكان الحدودية شـــمال 

أربيل.
ودان األميـــن العام لمجلس التعاون 
الخليجـــي نايـــف الحجـــرف، أمـــس، 
إقليـــم  علـــى  اإليرانيـــة  الهجمـــات 

كردستان العراق.
المتحـــدة  الواليـــات  دانـــت  كمـــا 

األميركيـــة، الضربـــات اإليرانية في 
كردســـتان العـــراق، ووصفتهـــا بأنها 

“وقحة”.

الفرنســـية  الخارجيـــة  ودانـــت 
الضربات المكثفة التي تبنتها إيران. 
طالـــت  التـــي  الهجمـــات  واعتبـــرت 

المدنييـــن بشـــكل عشـــوائي انتهـــاكًا 
صارخًا للســـيادة العراقيـــة والقانون 

الدولي.

بغـداد تستدعـي السفيـر اإليرانـي
دول “التعاون” تدين الهجمات وأميركا تعتبرها “وقحة”

وزارة الخارجية العراقية أعلنت استدعاء السفير اإليراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

دبي - العربية نت

)16(

تعديل مادة من مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية
المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )35( لســـنة 2022 بتعديـــل المـــادة 
)3( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )27( لســـنة 2002 
بإنشـــاء المحكمـــة الدســـتورية، وذلك بنـــاء على 
عرض رئيس مجلس الوزراء، وأخذ رأي الجمعية 
العموميـــة للمحكمـــة الدســـتورية، وبعـــد موافقة 

مجلس الوزراء.
وجاء في المادة األولى أنه ُيستبدل بنص المادة 
)3( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )27( لســـنة 2002 

بإنشاء المحكمة الدستورية، النص اآلتي:

“ُتشـــكل المحكمـــة مـــن رئيـــس ونائـــب للرئيـــس 
وخمســـة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس 

سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وفـــي حـــال غيـــاب الرئيـــس أو وجود مانـــع لديه 
ذات  لـــه  وتكـــون  الرئيـــس،  نائـــب  محلـــه  يحـــل 

االختصاصات والصالحيات المقررة للرئيس.
وإذا خـــال محـــل رئيس المحكمـــة أو نائبه أو أحد 
أعضائهـــا بســـب االســـتقالة أو الوفـــاة أو العجـــز 
الصحـــي أو ألي ســـبب آخر يعين بأمـــر ملكي من 
يحـــل محله لمدة خمس ســـنوات قابلـــة للتجديد 

)02(لمدد أخرى مماثلة”.

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 
المعنـــي  الجهـــاز  وهـــو  الحكوميـــة، 
بمراقبة المشـــتريات والعقود العامة 
للدولـــة، صبـــاح أمـــس فـــي جلســـته 
األســـبوعية مظاريـــف 42 عطاًء من 
مختلف الشركات المحلية واألجنبية 

تنافست للفوز بعدد 12 مناقصة. 
العطـــاءات  أقـــل  إجمالـــي  وبلـــغ 
المســـتلمة نحـــو 5.4 مالييـــن دينـــار، 
لصالـــح  المناقصـــات  كانـــت  حيـــث 

خمـــس وزارات وهيئـــات وشـــركات 
حكومية.

ونالت وزارة شؤون اإلعالم عددًا من 
المناقصات لتأجير مولدات كهربائية 
وملحقاتها وتوفير المواد الكهربائية 
لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة لعام 
الجزيـــرة  شـــركة  وتقدمـــت   ،2022
للمالحـــة بعطاء وحيـــد والذي بلغت 

قيمته نحو 28 ألف دينار.

لتوفير خدمات النقل بالباصات لـ“بابكو”
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فعاليات: انخفاض نسبة الجريمة ترسيخ للعدالة والحياة الكريمة للمواطن
أكـــد عدد مـــن الفعاليات الوطنيـــة أن انخفاض 
المعـــدل العـــام للجريمـــة علـــى مدى الســـنوات 
األربع الســـابقة بنسبة 30 % هو إنجاز رّسخته 

الهـــدف  المواطـــن  لجعـــل  الداخليـــة  وزارة 
األســـمى في ممارسة حقوقه السياسية بعدالة 
ومســـؤولية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين 
في أجواء من الطمأنينة والسكينة واالحترام.
كمـــا أشـــادوا فـــي تصريحـــات صحافيـــة بكلمة 

وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، وما تضمنته من تأكيد على 
القيـــم والمبادئ الســـائدة بالمجتمـــع البحريني، 
وأهميـــة تعزيز الهوية الوطنية في بناء وتطور 

المملكة.
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معرضـــًا  العمـــل  وزارة  أتاحـــت 
عبـــر  اإللكترونـــي  للتوظيـــف 
https:// اإللكترونـــي  الموقـــع 

الفتـــة   ،jobs.mlsd.gov.bh
المؤهـــالت  جميـــع  أن  إلـــى 
للشـــواغر  والتخصصـــات 
المعروضـــة هي بنـــاء على طلب 

صاحب العمل.
وأشـــارت إلـــى أن مـــن شـــروط 
الشـــخص  يكـــون  أن  الخدمـــة 
مســـجالً كباحـــث عن عمـــل في 

النظام اإللكتروني للتوظيف.

يذكر أن المعرض يحوي العديد 
مـــن الوظائـــف بنظـــام النوبـــات، 
الدوام الكلي والجزئي بمختلف 
محافظـــات المملكـــة ولمختلـــف 
التخصصـــات وبرواتب تبدأ من 
350 دينارًا وتفوق 1000 دينار.

 ومن بين الشواغر المتاحة بنظام 
الدوام الكلي لحملة البكالوريوس 
علـــوم  بتخصـــص  الليســـانس  أو 
الحاســـب اآللـــي واالتصاالت هي 
مهندس إلكتروني وبراتب 1700 

دينار.

وظائف شاغرة بمعرض التوظيف اإللكتروني
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بعـــد عامين من اإلغالق، بســـبب 
عـــادت  وتداعياتهـــا،  الجائحـــة 
المجالـــس األهلية لتفتـــح أبوابها 
عـــادة أصيلـــة  فـــي  مـــن جديـــد، 
ومعروفـــة لـــدى شـــعب البحرين، 
الـــذي يعـــرف عنـــه دومـــًا بالكرم، 
ولقـــاء  بالضيـــف،  والترحيـــب 

اآلخر.
وممـــا يبـــدو، أن توقيـــت إعـــادة 
واكـــب  والـــذي  المجالـــس  فتـــح 
االنتخابـــي،  االســـتحقاق  قـــرب 
دورهـــا  مجـــددًا  لألذهـــان  أعـــاد 

المؤثر كحجر زاوية، مع منصات 
“السوشـــال ميديـــا” فـــي التأثيـــر 
علـــى الناخبين، وفي اســـتقطاب 
عبـــر  االنتخابيـــة،  أصواتهـــم 
تحويـــل المجالـــس هـــذه، أهليـــة 
كانـــت أم عائلية أم شـــبابية، إلى 
دواوين للسياسة وتبادل الجديد 

من أخبار الوطن والمواطن.
ولـــم يتأخـــر المترشـــحون كثيـــرًا 
فـــي إعـــداد العـــدة، وفـــي وضـــع 
خريطـــة عمـــل متنوعـــة للنـــزول 

الميداني المبكر.

المجالس األهلية... حجر الزاوية بانتخابات 2022

)08(
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وإعمـــار  لتنميـــة  الســـعودي  البرنامـــج  أعلـــن 
اليمـــن، أمـــس، توقيع اتفاقية منحة مشـــتقات 
دوالر  مليـــون   200 بقيمـــة  جديـــدة  نفطيـــة 
عبـــر  البرنامـــج  وقـــال  لليمـــن.  المملكـــة  مـــن 
حســـابه علـــى “تويتـــر”، إن المنحـــة الجديـــدة 
تأتـــي بتوجيهـــات من قيـــادة المملكـــة العربية 
السعودية واســـتجابة لطلب الحكومة اليمنية 
لمســـاعدتها فـــي تشـــغيل محطـــات الكهربـــاء. 

وبحســـب التغريدة، فـــإن المنح الســـابقة التي 
قدمتهـــا المملكة ســـاهمت بإجمالـــي 4.2 مليار 
دوالر أميركي في تغطية احتياجات محطات 
الكهربـــاء فـــي اليمـــن، ما ســـاعد في اســـتمرار 
عمل المستشفيات والمدارس وإنارة الشوارع 
وخفض مستوى االنقطاعات الكهربائية، ورفع 
إيرادات مؤسســـة الكهرباء، وتوفير ما نســـبته 

20 % من ميزانية الحكومة اليمنية.

منحة مشتقات نفطية سعودية لليمن
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ناقلة النفط التي حملت أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن )البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن(

“كفو” يحصد جائزة “الشارقة” بفئة أفضل مضمون إعالمي

)04(

علي الفردان

محرر الشؤون المحلية

مليون دينار
1.8

جاللة الملك المعظم

منال الشيخ

إبراهيم النهام

جاسم محمد من الشارقة

نادية أدباهي )أم صقر( أحمد الشيخ 



المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  تلقـــى 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
برقيتـــي شـــكر جوابيتين من 

الرئيس شـــوكت ميرضياييف 
رئيس جمهورية أوزبكســـتان 
علـــى  رًدا  وذلـــك  الصديقـــة، 
برقيتي التهنئة التي بعث بها 
جالته وســـوه بمناسبة ذكرى 
لجمهوريـــة  االســـتقال  عيـــد 

أوزبكستان.

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  تلقـــى 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقية 
رئيـــس  مـــن  جوابيـــة  شـــكر 
لجمهوريـــة  الدولـــة  شـــؤون 
كوريـــا الديمقراطية الشـــعبية 

الصديقـــة الرئيـــس كيم جونغ 
وون، وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة 
التهنئة التـــي بعث بها جالته 
بمناســـبة ذكرى العيد الوطني 
لجمهورية كوريا الديمقراطية 

الشعبية.

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة إلى رئيــــس جمهورية 
موكجويتســـي  بوتســـوانا 
بمناســـبة  ماسيســـي  أريـــك 

بـــاده،  اســـتقال  ذكـــرى 
أعـــرب جالتـــه فـــي البرقيـــة 
عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته 
الصحـــة  بموفـــور  لفخامتـــه 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة 

الوطنية.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر رئيس أوزبكستان

الملك المعظم يتلقى شكر كيم جونغ وون

الملك المعظم يهنئ بوتسوانا

تعديل مادة من مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية

التصديق على اتفاقيتين لتطوير ثاني مراحل محطة الدور

... والتصديق على 3 اتفاقات مع “اإلسالمي للتنمية”

صدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، المرســـوم بقانون رقم 
)35( لســـنة 2022 بتعديـــل المادة )3( من المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )27( لســـنة 2002 بإنشـــاء المحكمـــة 
الدســـتورية، وذلك بناء علـــى عرض رئيس مجلس 
الـــوزراء، وأخـــذ رأي الجمعيـــة العموميـــة للمحكمة 
الدســـتورية، وبعـــد موافقـــة مجلس الـــوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيســـتبدل بنص المادة )3( من المرســـوم بقانون رقم 
الدســـتورية،  المحكمـــة  بإنشـــاء   2002 لســـنة   )27(

النص اآلتي:
“ُتشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة 

أعضـــاء، يعينـــون بأمـــر ملكي لمدة خمس ســـنوات 
قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وفي حال غيـــاب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل 
محلـــه نائب الرئيس، وتكون له ذات االختصاصات 

والصاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خـــا محـــل رئيـــس المحكمـــة أو نائبـــه أو أحد 
أعضائها بسب االستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي 
أو ألي ســـبب آخر يعين بأمـــر ملكي من يحل محله 
لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلـــة للتجديد لمـــدد أخرى 

مماثلة”.
 المادة الثانية

ُيعمل بهذا القانـــون اعتباًرا من اليوم التالي لتاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

صـــدر عن ملـــك الباد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، المرســـوم بقانون رقم )37( 
لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان 
بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية 
لتمويل مشـــروع تطوير شـــبكات نقل الميـــاه المرتبطة 

بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، 
وذلـــك بناًء على عـــرض رئيس مجلس الـــوزراء، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى

ُصودق علـــى اتفاقيتي القرض والضمـــان بين حكومة 
مملكـــة البحريـــن وصنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة لتمويل 
مشـــروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الـــدور  محطـــة  مـــن  الثانيـــة 
الموقعتيـــن بتاريـــخ 7 يوليـــو 2022، والمرافقتين لهذا 

القانون.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخصه 
– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـــدر عن ملك الباد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، المرســـوم بقانـــون رقم )36( لســـنة 2022 
الوكالـــة  واتفاقيتـــي  اإلطاريـــة  االتفاقيـــة  علـــى  بالتصديـــق 
والضمـــان بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن والبنك اإلســـامي 
للتنميـــة لتمويـــل المرحلـــة الثانية من مشـــروع تحســـين نقل 

وتوزيع المياه من محطة الدور، وذلك بناء على عرض رئيس 
مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
الوكالـــة  االتفاقيـــة اإلطاريـــة واتفاقيتـــي  علـــى  ُصـــودق 
والضمـــان بين حكومة مملكة البحرين والبنك اإلســـامي 
للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشـــروع تحسين نقل 

وتوزيـــع المياه من محطـــة الدور، المبرمة بتاريخ 4 يوليو 
2022، والمرافقة لهذا القانون.

 المادة الثانية
علـــى رئيـــس مجلس الوزراء والـــوزراء -كٌل فيما يخصه- 
تنفيـــذ أحـــكام هذا القانـــون، ويعمل بـــه من اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة- وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، فـــي طوكيـــو أمـــس، مـــع وزيـــر 

خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.
وجـــرى خـــال االجتمـــاع، بحـــث مســـار 
عاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن واليابان، وســـبل تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي بين البلدين والشـــعبين 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن 

وفـــرص التعاون المشـــترك في المجاالت 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية.

كمـــا جـــرى تبـــادل وجهـــات النظـــر حـــول 
مســـتجدات األوضاع والقضايا اإلقليمية 
ذات  والمســـائل  الراهنـــة،  والدوليـــة 

االهتمام المشترك.
حضـــر االجتماع، ســـفير مملكـــة البحرين 

لدى اليابان أحمد الدوسري.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، فـــي طوكيـــو أمـــس، مـــع وزيـــر 

التحول الرقمي في اليابان كونو تارو.
أوجـــه  بحـــث  االجتمـــاع،  خـــال  وتـــم 
التعـــاون المشـــترك بيـــن مملكـــة البحرين 
واليابان في مجـــاالت االتصاالت وتقنية 

المعلومـــات واالبتكار والتحـــول الرقمي، 
وتحقيق االســـتفادة المثلى منها لارتقاء 
بالخدمـــات الحكوميـــة وتطويرها ودعم 

أهداف التنمية المستدامة.
حضـــر االجتمـــاع ســـفير مملكـــة البحرين 

لدى اليابان أحمد الدوسري.

زيادة التعاون االستثماري مع اليابان

بحث التعاون مع اليابان بالمجال التقني
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جاللة الملك المعظم

البحرين تدين الهجمات اإليرانية على إقليم كردستان
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
إدانـــة مملكـــة البحريـــن للهجمات 
المدفعيـــة والصاروخية اإليرانية 
إقليـــم  فـــي  مناطـــق  عـــدة  علـــى 
جمهوريـــة  شـــمال  كردســـتان 
العـــراق الشـــقيقة، والتي أســـفرت 
عـــن ســـقوط العديـــد مـــن القتلـــى 
األبريـــاء  وترويـــع  والجرحـــى 
اآلمنيـــن من المدنييـــن، فضاً عن 
خســـائر مادية وتدميـــر في البنى 

التحتية.

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  ـــرت  وعبَّ
ومواســـاتها  تعازيهـــا  صـــادق 
العراقـــي  والشـــعب  للحكومـــة 
الضحايـــا،  ولـــذوي  الشـــقيق 
وتمنياتها بالشـــفاء العاجل لجميع 
المصابين، مؤكـــدة تضامنها التام 
مع العراق الشقيق ودعمها لجهود 
المحافظـــة على أمنه واســـتقراره 
أراضيـــه،  وســـامة  ووحدتـــه 
واستنكار أي اعتداء على سيادته 

أو تهديد لسامة جميع أبنائه.

المنامة - وزارة الخارجية
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اعملوا بشغف في مسيرتكم العملية لتحقيق األهداف
لدى رعايته حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الجامعة البريطانية... محمد بن سلمان للخريجين:

أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن آفاق التطور 
التي تشـــهدها مملكة البحرين في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيادة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد 
المعظم تقوم على االســـتثمار األمثل في أبنـــاء البحرين باعتبارهم 
الثروة الحقيقية لهذا الوطن، الفتًا ســـموه إلى االهتمام الذي توليه 
الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بتبنـــي المبـــادرات التي 
تكفـــل ديمومة التطوير في مســـارات التعليـــم وتعزيز روح االبتكار 

واإلبداع.
جـــاء ذلك لدى رعاية ســـموه حفـــل تخريج الفوج الثانـــي من طلبة 
الجامعـــة البريطانيـــة بمملكـــة البحريـــن، حيـــث هنـــأ ســـموه الطلبة 
الخريجيـــن، حاّثًا ســـموه الطلبة الخريجين مـــن مختلف الجامعات 
علـــى مواصلة العمـــل بذات الروح والشـــغف في مســـيرتهم العملية 
لتحقيق أهدافهم المنشـــودة والمســـاهمة في دعم مســـاعي التنمية 

والتطوير.
وتفضل ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل خليفة بتسليم 
الشـــهادات للطلبـــة الخريجيـــن مـــن الجامعـــة البريطانيـــة بمملكـــة 

البحرين، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة، أمـــس، الجنرال متقاعد 
نيكـــوالس كارتـــر رئيـــس هيئـــة 
أركان الدفاع للقوات المســـلحة 
وذلـــك  الســـابق،  البريطانيـــة 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  بحضـــور 
الفريق طارق بن حسن الحسن.
ورحـــب الوزيـــر بزيـــارة كارتـــر ، 

والتي تأتي فـــي إطار التواصل 
وتبـــادل وجهات النظر، مشـــيدا 
بيـــن  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
البلدين الصديقين والعمل على 
تطويرهـــا بمـــا يحقـــق المصالح 
المشـــتركة. وتـــم خـــالل اللقاء، 
بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات 
علـــى  والتطـــورات  األمنيـــة 

الساحة اإلقليمية.

تعزيز العالقات األمنية مع بريطانيا

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أشـــاد 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المعاودة بالجهـــود الكبيرة لوزارة 
الداخليـــة فـــي حفـــظ األمـــن، وما 
تحقـــق مـــن إنجـــاز أمنـــي جديـــد 
تمثـــل في انخفـــاض المعدل العام 
للجريمة على مدى السنوات األربع 
والـــذي   ،%  30 بنســـبة  الســـابقة 
يعكـــس حـــرص مملكـــة البحريـــن 
أجـــواء  تكريـــس  فـــي  الراســـخ 
الطمأنينـــة والســـكينة واالحترام، 
بمـــا يترجـــم توجيهـــات وتطلعات 
المشـــروع الملكي اإلصالحي ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الحكومـــة  ومتابعـــة  ومســـاندة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ونـــوه وزيـــر العدل بما اســـتعرضه 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، خالل 
اللقـــاء المجتمعي الـــذي عقده مع 
أصحـــاب وممثلـــي المجالـــس في 
البحريـــن، مؤكـــًدا أهمية ترســـيخ 
فـــي  المواطـــن  شـــراكة  مفهـــوم 
تحقيق األمن، انطالًقا من تجسيد 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  مفهـــوم 

وتأكيـــد دور المجتمع في إرســـاء 
مبادئ األمن والسالم.

دور  إلـــى  العـــدل  وزيـــر  ولفـــت 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة في 
خفـــض العـــودة للجريمـــة بنســـبة 
معـــدالت  وتراجـــع   ،%  33.3
العقوبـــات  تنفيـــذ  فـــي  اإلخـــالل 
خـــالل   %  71.3 بنســـبة  البديلـــة 
العـــام 2021، وهو ما يعكس مدى 
النجاح في تطبيق هذا المشـــروع 
التطويـــري النوعـــي. وأعـــرب عن 
الداخليـــة،  لوزيـــر  التقديـــر  بالـــغ 
الـــوزارة  منتســـبي  ولجميـــع 
واألجهـــزة األمنيـــة، لمـــا يقدمونه 
مـــن جهـــود مشـــهودة وعطـــاءات 
جليلـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق األمن 

واألمان للوطن والمواطن.

وزير العدل يشيد بجهود “الداخلية” في إرساء األمن

نواف المعاودة

النهج اإلصالحي للملك المعظم عزز مكانة البحرين كمنارة لالستقرار
“الداخلية” تؤدي مهامها األمنية بكفاءة واقتدار... وزير الخارجية:

أشاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
بالنهـــج اإلصالحـــي الحكيـــم لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، الـــذي عزز مـــن مكانة 
مملكة البحرين كمنارة لألمان واالستقرار 
والتعايش السلمي في ظل سيادة القانون 

واحترام حقوق اإلنسان.
وثمـــن وزير الخارجية المبـــادرات الملكية 
برئاســـة  الحكومـــة  وتوجهـــات  الســـامية 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، في دعم شرطة البحرين ومساندة 
دورهـــا الفاعـــل فـــي حفـــظ أمـــن الوطـــن 
وســـالمته وحمايـــة األرواح والممتلـــكات 

ومكافحة الجريمة بكل صورها، وترسيخ 
مـــع  بالتوافـــق  القانـــون  وإنفـــاذ  العدالـــة 
المعايير الحقوقية العالمية، ما أســـهم في 
توفيـــر بيئـــة آمنـــة مســـتقرة تكفل الســـلم 
بـــروح  والتمســـك  واالجتماعـــي،  األهلـــي 
“فريـــق البحريـــن” فـــي مواصلة المســـيرة 

التنموية الشاملة والمستدامة.
وتوجـــه وزير الخارجية بالشـــكر والتقدير 
إلـــى وزيـــر الداخليـــة، الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، على اإلنجاز 
األمنـــي المتميـــز والمتمثـــل فـــي انخفاض 
المعدل العام للجريمة على مدى السنوات 
األربع السابقة بنســـبة 30 %، والذي يأتي 
فـــي إطار الجهـــود المخلصـــة واإلنجازات 
منســـوبيها  وجميـــع  للـــوزارة  المتواصلـــة 
في حفـــظ األمـــن والنظام العـــام، وتقديم 

الخدمـــات الشـــرطية واألمنيـــة بإخـــالص 
ومهنية وكفاءة واقتدار، في إطار احترام 
حقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز قيـــم التســـامح 
والوحـــدة الوطنية وروح الوالء واالنتماء 

والمواطنة الصالحة.
بتضافـــر  اعتـــزازه  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
الجهود الوطنية بالشـــراكة بين السلطتين 
والمؤسســـات  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
الحقوقيـــة ووعي المجتمـــع وتحضره في 
تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا”، التـــي دشـــنها وزيـــر الداخليـــة، 
ومواكبة التشـــريعات الجنائيـــة المعاصرة 
المتعلقـــة بآليـــات عمـــل مراكـــز اإلصـــالح 
العقوبـــات  قانـــون  بموجـــب  والتأهيـــل، 
الســـجون  وبرنامـــج  البديلـــة،  والتدابيـــر 
المفتوحـــة، وقانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة 
لألطفـــال وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملة، 
وإســـهاماتها فـــي حمايـــة أمـــن المجتمـــع 

وتماسكه.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيف الزياني

رمزان النعيمي

المنامة - بنا

أكـــد وزير شـــؤون اإلعالم رمزان النعيمـــي أن ما حققته 
مملكـــة البحريـــن من إنجـــاز في انخفاض المعـــدل العام 
للجريمة على مدى الســـنوات األربع الســـابقة بنســـبة 30 
%، يأتـــي ترجمـــة للتوجيهـــات الملكية الســـامية لعاهل 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وبمتابعة مســـتمرة من الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراءصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، في تعزيز قيم ومبادئ حقوق 
اإلنســـان بما يســـهم فـــي تحقيـــق االســـتقرار المجتمعي 
بمفهومه األشـــمل. وتوجه وزير شؤون اإلعالم بخالص 
التقدير واالعتزاز إلى وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 

راشـــد بـــن عبدهللا آل خليفة وجميع منتســـبي الوزارة من رجال األمـــن المخلصين، الذين أثبتوا 
بهـــذا اإلنجـــاز الكبير إخالصهم لوطنهـــم وجهدهم الدؤوب لحفظ األمن والنظـــام العام، وتقديم 
الخدمـــات الشـــرطية واألمنيـــة بمســـؤولية ومهنية وكفـــاءة، في إطـــار احترام حقوق اإلنســـان 

وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وروح الوالء واالنتماء والمواطنة الصالحة.
وثمـــن وزير شـــؤون اإلعالم إشـــادة وزير الداخلية بـــدور اإلعالم الوطني وإســـهامه في اإلنجاز 
األمني وتغطية الجهود األمنية المخلصة في حفظ األمن والنظام العام، مؤكدًا أن هذه اإلشادة 
هـــي مبعـــث فخـــر واعتزاز لجميـــع العاملين في قطـــاع اإلعـــالم والصحافة، نظيـــر أداء واجبهم 
الوطني بكل اقتدار وعلى أسس ثابتة من الدقة واالحترافية والموضوعية دعمًا لجهود مملكة 

البحرين في المجاالت كافة.

وزير اإلعالم: اإلشادة بجهود اإلعالم 
الوطني مبعث فخر واعتزاز لنا جميعًا

أعلنت جمعية المهندســـين بدء التســـجيل في البرنامـــج التدريبي “مهارات 
التوظيف للباحثين عن عمل” والذي يحظى بدعم كلي من “تمكين”.

وستتاح الفرصة لخريجي الدبلوما والثانوية العامة من الباحثين عن عمل، 
وســـتكون مدة التدريب 146 ســـاعة بما يعادل 8 أســـابيع وســـتكون ببداية 

شهر أكتوبر المقبل.

“المهندسين” تدرب الخريجين الباحثين عن عمل
منال الشيخ



قالـــت تنفيـــذي أول فـــي المركـــز الدولـــي 
عائشـــة  بالشـــارقة  الحكومـــي  لالتصـــال 
الظاهـــري إن المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال 
الحكومـــي والذي يقام في دورته الحادية 
والحلـــول  التحديـــات  علـــى  يركـــز  عشـــر 
التـــي يواجههـــا العالـــم، كمـــا أن المنتـــدى 
دائًمـــا يشـــارك في حـــل القضايـــا التي تهم 
الجمهـــور، وشـــددت على الحـــرص الدائم 
علـــى دعوة المتحدثيـــن والخبراء وصناع 
الـــرأي والمؤثرين مـــن جميـــع دول العالم، 
 160 العـــام  هـــذا  عددهـــم  بلـــغ  والذيـــن 

متحدًثا، وذلك ألهمية الحدث.
مـــن جهته، قال اإلعالمي الكويتي ومقدم 
برنامج “الصندوق األســـود” عمار تقي في 
ا يعكف  تصريـــٍح خـــاٍص لـ”البالد” إنـــه حاليًّ
علـــى التخطيـــط لعمـــل لقـــاءات مـــع ثالث 

الشخصيات البحرينية. 
وأوضـــح “فـــي أســـاس البرنامـــج لـــم يكن 
التركيـــز علـــى  مـــن  مخطًطـــا ألن يخـــرج 
ولكـــن  بالكويـــت،  المتعلقـــة  الشـــخصيات 
ـــا  تدريجيًّ وصلنـــا  التجـــارب  بممارســـة 

لعمـــل مقابـــالت مع ضيـــوف مـــن الخارج، 
تـــم  الـــذي  للبحريـــن،  وصلنـــا  ـــا  وتدريجيًّ
االنتهاء من لقائين فيها حتى اآلن، وحالًيا 

نخطط لعمل لقاء مع ضيف ثالث.”
كما أضاف أن برنامج “الصندوق األســـود” 

والبحريـــن هما روحـــان في جســـٍد واحٍد، 
وصولـــي  تأخـــر  حظـــي  “لســـوء  وأنـــه: 

للبحرين”.
خـــالل  لـ”البـــالد”  تقـــي  تصريـــح  وجـــاء 
لالتصـــال  الدولـــي  بالمنتـــدى  مشـــاركته 
الحكومي والذي يقام في الشارقة بدولة 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
ر عن ســـعادته للمشـــاركة للمرة  حيـــث عبَّ
المكتـــب  مـــن  كريمـــة  بدعـــوة  الرابعـــة 
اإلعالمي لحكومة، كما أشـــار إلى أن أكثر 
ما يســـعده “احتضـــان الشـــارقة لبحر من 
نخبة الشـــباب اإلماراتي من الجنســـين”، 
وهـــو مدعـــاة فخر لي كمواطـــن خليجي، 
ه بالتطور الملحوظ الـــذي يزداد في  ونـــوَّ
تنظيـــم المنتـــدى بمرور الســـنوات، وذلك 
بتخصيـــص دورات ذات محتوى إعالمي 

متميز بشكٍل مركز.

عمار تقيعائشة الظاهري
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الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4 ربيع األول 1444 - العدد 5099
04

ينظـــم مركـــز عبدالرحمـــن كانـــو الثقافـــي جلســـة “كـــوب قهـــوة” 
مـــع الكاتب الصحافـــي القدير إبراهيم بشـــمي بـــإدارة معصومة 
المطاوعـــة، وذلـــك في تمام الســـاعة الثامنة والنصف من مســـاء 

األحد الموافق 2 أكتوبر المقبل والدعوة عامة للجميع.

الصحافي بشمي متحدثًا  بـ“كانو الثقافي”

^ نال برنامج “كفو” جائزة الشارقة 
لالتصال الحكومي بفئة أفضل مضمون 
إعالمي بعد التنافس مع مبادرات أخرى 
مـــن مجلـــس الصحـــة لمجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي ومبادرة رواد ســـورية 2030، 
حـــوار  لـ”البـــالد”  كان  المناســـبة  وبهـــذه 
خاص مـــع المخرج البرنامج والمشـــرف 

العام أحمد الشيخ.

كيف كانت بداية “كفو”؟ «

كانـــت بداية برنامج “كفـــو” تمثل تحدًيا 
بالنســـبة لنـــا كفريق عمل، حيـــث إنه بدأ 
فـــي جائحـــة كورونـــا، ولـــم يكـــن الوضع 
ســـهاًل، لكـــن بعزيمـــة الشـــباب البحريني 
خرجنـــا بعمـــل متميـــز، وقبـــل عامين لم 
أكن أتخيل أن أكون هنا في الشـــارقة أو 
حتـــى أن ننافـــس بالعمل في مســـابقات 

بخارج البحرين.

ِصْف لي أكثر موقف مؤثر  «
صادفكم أثناء إنتاج البرنامج؟

إحدى الشخصيات التي قمنا بتصويرها 
كانـــت “أم صقر” وفـــي حينها كانت على 
فـــراش المـــرض وقالـــت لنا: “ســـويتولي 
شـــي ما راح أنســـاه طول عمـــري”، وبعد 
وفاتهـــا رحمهـــا هللا تواصـــل معنـــا ابنهـــا 
ـــت  وأكد قائاًل: )أنتو ريحتو أمي لما حسَّ

بالتقدير وهي على فراش المرض(”.

ه كلمة الشكر  «    إلى من توّجِ

بهذه المناسبة؟

كلمة الشـــكر ال توفي فريـــق العمل الذي 
قام على هذه الفكرة والعمل وسهر على 
تنفيذهمـــا، وكذلك شـــكًرا لوطننا الغالي 
مملكـــة البحريـــن الحتضانهـــا الطاقـــات 
الشـــبابية الوطنية، وشـــكًرا ألهـــل “زايد” 
فـــي  اقون  ســـبَّ إنهـــم  حيـــث  اإلمـــارات 
تكريـــم األعمال اإلنســـانية، وكل التقدير 

لجميع الشـــخصيات التي ظهرت بالعمل 
حيـــث إنها صاحبة اإلنجـــاز ونحن األداة 

إلظهارها للجمهور.

   ماذا تمثل لك هذه الجائزة؟ «

هـــذه الجائزة ســـتعطينا الدافع ألن نقدم 
أعمـــااًل أفضل بالمســـتقبل طبًعا، وأتمنى 
أن يســـتمر الدعـــم واالهتمـــام اإلعالمي 

للطاقات الشبابية الوطنية المعطاءة.

ِصْف لي شعورك بالتواجد  «
في المنتدى الدولي لالتصال 

الحكومي بالشارقة؟

ســـعدت بالتنظيم والترتيبات األكثر من 
رائعـــة، خصوصـــًا بوجـــود مجموعة من 
األفـــراد والشـــركات مـــن ذوي الخبـــرات 
والتجارب الملهمة في مختلف المجاالت 
وخاصـــة اإلعالميـــة، كمـــا حضـــرت عدة 
ورش عمـــل ودورات والتـــي كان فيهـــا 

تفاعل جميل.

جاسم محمد من الشارقة

نادية أدباهي )أم صقر( أحمد الشيخ 

المنامة - بنامحرر الشؤون المحلية 

طرحـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء مناقصة بشـــأن 
تعيين مقاول مؤهل ليتولى إصالح مكب نفايات 
مســـاحته 2 كيلومتر مربـــع لتجهيز قطعة األرض 
للطاقـــة  لتطويـــر وتنفيـــذ مشـــروع  المخصصـــة 
الشمســـية بطاقـــة ال تقـــل عـــن 100 ميجـــاوات، 

حيـــث يقـــع مكـــب النفايـــات فـــي منطقة عســـكر 
بالمحافظة الجنوبية بمملكة البحرين.

وسيركز المشروع على تصميم وإنشاء منظومة 
الســـتخراج الغـــازات والتهوية الخاصـــة بمكبات 
النفايـــات تلبيـــة لمتطلبات المعاييـــر البيئية وفًقا 

للمجلس األعلى للبيئة، كما وسيتضمن المشروع 
معالجـــة األراضـــي، وتطويـــر أنظمـــة إدارة الغـــاز 
لضمـــان  المرتشـــح، ونظـــام تصريـــف؛  والســـائل 
جاهزية الموقع إلنشاء وتشغيل مشروع الطاقة 

الشمسية.

البحرين تطرح مناقصة إلصالح مكب نفايات

المنامة - وزارة الداخلية

والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  نظمـــت 
مشـــتركة  تفتيشـــية  حملـــة  واإلقامـــة 
بالتعـــاون مـــع مديريـــة شـــرطة محافظة 
العاصمـــة، وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، 
لمكافحـــة  الجهـــود  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
اإلقامـــات غيـــر النظاميـــة، والتأكـــد مـــن 
التـــزام العمالـــة بقوانين وشـــروط مملكة 
البحريـــن الخاصـــة باإلقامـــة، والوقـــوف 
علـــى أيـــة مخالفـــات أو إجـــراءات غيـــر 

قانونية.
وأوضحت شؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة بـــأن الحملـــة تم خاللهـــا ضبط 
عدد مـــن المخالفات التـــي تتعلق بقانون 
اإلقامـــة في مملكـــة البحريـــن، وعدد من 
المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانيـــن، حيـــث 
جـــاري اســـتكمال اإلجـــراءات القانونيـــة 

المتبعة حيالهم.
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  وتؤكـــد 
واإلقامـــة على حرصها بتكثيف الحمالت 
مســـتمر  بشـــكل  المشـــتركة  التفتيشـــية 

بمختلـــف محافظـــات المملكـــة، للتصـــدي 
القانونيـــة،  للمخالفـــات واإلقامـــات غيـــر 
مشـــيرًة إلـــى أهميـــة دور أفـــراد المجتمع 
في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف 
الممارســـات غير القانونيـــة، واإلبالغ عن 
أيـــة شـــكاوى تتعلـــق بمخالفـــات العمالـــة 
غيـــر النظاميـــة مـــن خـــالل التواصـــل مع 
مركـــز االتصال التابع لشـــؤون الجنســـية 
الرقـــم  علـــى  واإلقامـــة  والجـــوازات 
info@ 17077077، أو البريد اإللكتروني

.npra.gov.bh

ضبط عدد من المخالفين ألنظمة اإلقامة في “العاصمة”

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير عام مديرية شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية، أن المديريـــة وبالتعـــاون مـــع 
بلديـــة  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
الشـــمالية ـ المحافظة الشمالية ، واإلدارة 
المختصـــة فـــي هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، 
باشـــرت حمالتهـــا  قـــد  الصحـــة،  ووزارة 
التفتيشية على المباني المخصصة لسكن 
العمـــال، الواقعة ضمن نطـــاق المحافظة، 
وذلك للتأكد من تفعيل اشتراطات األمن 
والســـالمة واتخاذ اإلجـــراءات القانونية 

حيال المخالفين.
وأشار مدير عام مديرية شرطة الشمالية 

إلـــى أهميـــة االســـتمرار فـــي مثـــل هـــذه 
الحمـــالت التفتيشـــية التـــي تســـهم فـــي 

حماية السالمة العامة.

حمالت تفتيشية على مباني سكن العمال في “الشمالية”

المنامة - بنا

وزيـــر  النعيمـــي  رمـــزان  أكـــد 
شؤون اإلعالم أن فوز برنامج 
تلفزيـــون  بثـــه  الـــذي  “كفـــو” 
البحريـــن فـــي شـــهر رمضـــان 
المبارك بالمركز األول عن فئة 
أفضل محتـــوى إعالمي على 
مســـتوى الوطـــن العربـــي في 
الحكومـــي  االتصـــال  منتـــدى 
الذي يقام في إمارة الشـــارقة 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة، هو إنجاز 
اإلشـــادة  يســـتحق  وطنـــي 
والتقدير لما يعكسه البرنامج 
متجـــذرة  وطنيـــة  قيـــم  مـــن 
المجتمـــع  هويـــة  تعكـــس 

البحريني وثقافته النبيلة.
وثمـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم 
أول  الفريـــق  ومتابعـــة  دعـــم 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة وزيـــر الداخلية رئيس 
لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي 
المواطنـــة “بحريننـــا”، والـــذي 
كان لـــه بالغ األثر فـــي النجاح 
منقطـــع النظيـــر الـــذي حققـــه 
المســـتوى  علـــى  البرنامـــج 

المحلي والعربي.
وأوضح وزير شـــؤون اإلعالم 
البرنامـــج  عمـــل  فريـــق  أن 
اعتـــزاز  بـــكل  دوره  أدى 
ومهنيـــة باعتبار هـــذا اإلنتاج 
جـــزًءا  الوطنـــي  اإلعالمـــي 
مـــن الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز 
وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء 
قيـــم المواطنـــة “بحريننا”، بما 

تحمله مـــن مبادرات وأهداف 
سامية تحقق الخير للمجتمع، 
مضيًفا سعادته أن هذا العمل 
الشـــراكة  نمـــوذج  الوطنـــي 
بيـــن  البنـــاءة  المجتمعيـــة 
والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن 
وســـلط الضوء على 18 قيمة 
التـــي  الوطنيـــة  القيـــم  مـــن 
ترتكز عليهـــا الخطة الوطنية 
الفخـــر  وأبرزهـــا  “بحريننـــا” 
واالعتزاز والعطاء والتضامن 

والمواطنة الصالحة. 
وشـــدد وزيـــر شـــؤون اإلعالم 
على أن الوزارة مســـتمرة في 
شـــراكاتها الفاعلة مـــع القطاع 
الخـــاص بما يحقـــق األهداف 
ويعـــود  المشـــتركة  الوطنيـــة 
بالنفـــع علـــى االرتقـــاء بقطاع 
اإلعالم واالتصال في مختلف 
مجاالتـــه، مثمًنـــا دعم شـــركة 
باعتبارهـــا  البحريـــن   STC
شـــريًكا فـــي صناعـــة النجـــاح 
المســـتوى  علـــى  اإلعالمـــي 

المحلي واإلقليمي.

وزير اإلعالم: “كفو” يعكس 
هوية المجتمع البحريني 

وثقافته النبيلة

“الصندوق األسود” يخطط القتناص ثالث شخصية بحرينية

برنامج “كفو” يحصد جائزة بفئة أفضل مضمون إعالمي

الظاهري: 160 متحدًثا في الشارقة يناقشون تحديات العالم... تقي لـ“^”:

وزير شؤون اإلعالم
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رفد القدرات الطبية يسهم بتعزيز استدامة المنظومة الصحية
االستفادة من الخبرات ودمجها بخطط التطوير... وزيرة الصحة:

 ، السيد  الصحة جليلة  وزيــرة  أّكــدت 
المؤتمرات  واستضافة  تنظيم  أهمية 
الطبية والصحية في مملكة البحرين 
المختّصين  مـــع  الــخــبــرات  ــادل  ــبـ وتـ
مختلف  من  القطاع  بهذا  والمعنيين 
تعزيز  فــي  يــســهــم  بــمــا  ــم،  ــعــال ال دول 
الطبية،  والمعرفة  ــقــدرات  ال وإثـــراء 
وتوفير بيئة داعمة للكفاءات الوطنية 
المبتكرة،  الحلول  أفضل  إيجاد  على 
ــن فــاعــلــيــة واســـتـــدامـــة  ــمــا يـــعـــزز مـ ب

المنظومة الصحية.
جــــاء ذلــــك خــــال افــتــتــاحــهــا أمــس 
مؤتمر  من  الثانية  النسخة  الخميس 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــئ ــي ــه ال
والخدمات الصحية، الذي يقام تحت 
رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة 
عبد  بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب 
الهيئة  مــن  بتنظيم  خليفة  آل  هللا 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
الــصــحــيــة، وذلــــك بــحــضــور الــرئــيــس 
الــجــاهــمــة  مــريــم  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
ــوزارة  ــ ــال ــ وعـــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن ب
ذات  والجمعيات  الصحي  والــقــطــاع 
العاقة وممثلي دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، وبــمــشــاركــة واســـعـــة من 
ــوردي  ــ الــمــهــنــيــيــن والـــمـــؤســـســـات ومـ

األدوية والمستلزمات الطبية.
أهمية  إلــى  الصحة  ــرة  وزيـ وأشـــارت 
هذا المؤتمر في دعم القطاع الصحي 
وتطوير  الــبــحــريــن،  بمملكة  والــطــبــي 
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 
أفضل  تبادل  في  ودوره  والمقيمين، 
بهذا  والعالمية  اإلقليمية  الــتــجــارب 
مرئيات  على  االطـــاع  عبر  الــقــطــاع، 
المشاركين من المستثمرين والعاملين 
ــذا الــقــطــاع الــمــهــم، والــتــشــاور  فــي هـ

معهم بشأن مواصلة تطويره.
التنفيذي  الرئيس  قالت  جانبها،  ومن 
لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 

المؤتمر  إّن هذا  الصحية،  والخدمات 
الثانية  نسخته  فــي  لــانــعــقــاد  يــعــود 
آمنة  “خــدمــات صحية  شــعــار  تــحــت 
وعالية الجودة”، حيث يتناول العديد 
من المحاور من بينها ترخيص مرافق 
مبادرتي  وتفعيل  الصحية،  الرعاية 
ومراقبة  وتنظيم  و”مهن”،  “منشآت”، 
ــزة الــطــبــيــة والــمــســتــحــضــرات  ــهـ األجـ
الصيدالنية والدوائية، ومنح وتجديد 
ــمــراكــز  االعـــتـــمـــاد لــلــمــســتــشــفــيــات وال
الطبية، وتطوير اللوائح والتشريعات، 

وغير ذلك من الموضوعات.
ونّوهت الجاهمة في كلمة لها خال 
الهيئة  ــوادر  ــ كـ أن  الــمــؤتــمــر  افــتــتــاح 

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
ــصــحــيــة، مـــن مــخــتــلــف أقــســامــهــا،  ال
ــمــؤتــمــر  ــذا ال ــ ــال هـ ــ ــن خـ ــرص مــ ــحـ تـ
ــادل الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات  ــبـ عــلــى تـ
واالستفادة منها، من خال االستماع 
المختصين  مختلف  وأفكار  لمرئيات 
المشاركين واالستفادة منها، ودمجها 
وذلك  التطويرية،  الهيئة  خطط  في 
لتحسين  المستمر  السعي  إطــار  فــي 
ــيــة في  ــطــب الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وال

مملكة البحرين.
مؤتمر  من  الثانية  النسخة  أّن  يذكر 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــئ ــي ــه ال
على  سيستمر  الصحية  والــخــدمــات 

إلــى تعزيز  أيــام، ويهدف  مــدى ثاثة 
ــيــن جــمــيــع الــمــمــارســيــن  الـــتـــواصـــل ب
الصحيين والمهتمين بتقديم الرعاية 
الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات 
ــيــــة  ــ ــــدوائ ــات ال ــاعــ ــ ــن ــصــ ــ الـــطـــبـــيـــة وال
ومؤسسات الرعاية الصحية وسامة 
الطبيين وخبراء  المرضى والمدربين 

االعتماد من المنطقة والعالم.
ويعمل المؤتمر كمنصة لتبادل وجهات 
النظر بين جميع الممارسين في قطاع 
الصحية والطبية  الرعاية والخدمات 
الخليج  ودول  البحرين  مملكة  فــي 
المواضيع  مــن  الكثير  حــول  العربية 
الــصــحــي. كما  بــالــقــطــاع  الــصــلــة  ذات 
الطاولة  اجتماعات  المؤتمر  يتضمن 
المستديرة مع موردي األجهزة الطبية 
التحديثات  آخــر  لمناقشة  واألدويـــة 

على اإلجراءات واللوائح.
في  المؤتمر  يشهد  أن  الــمــقــرر  ومــن 
يومه الثالث اجتماع اللجنة الخليجية 
لمجلس  الـــعـــامـــة  لـــأمـــانـــة  الــتــابــعــة 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  ــ الـــتـــعـــاون لـ
والمختصة بدراسة إجراءات تصنيف 
ــتــخــصــصــات الــصــحــيــة  وتــســجــيــل ال
ويبحث  الــعــربــي،  الخليج  دول  فــي 
توحيد  مستجدات  أحــدث  االجتماع 
إجــــــــراءات الــتــصــنــيــف والــتــســجــيــل 
بها  الــمــعــمــول  الــطــبــيــة  للتخصصات 
ومتطلبات  المجلس،  دول  جميع  في 
إضافة  الممارسة،  هــذه  واشتراطات 
ــى االتــفــاق على مــؤهــات األطــبــاء  إل
ــمــهــن  ــريـــض والـــصـــيـــادلـــة وال ــمـ ــتـ والـ
الــمــعــاونــة، عــــاوًة عــلــى مــهــن الطب 
الخليجيين  للمواطنين  البديل، وذلك 
ــة إلـــى  ــافــ ــيــجــيــيــن، إضــ ــخــل وغـــيـــر ال
دولة  كل  في  بها  المعترف  الشهادات 
التحقق  وطـــرق  التخصص،  بحسب 
مـــن الــمــصــادر األســاســيــة لــمــؤهــات 

الممارسين الصحيين.

المنامة - وزارة الصحة

المؤيدون: المال سر السعادة... الداحضون: وسيلة وليس غاية
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

كــثــيــرون يــؤمــنــون بــأن الــمــال سر 
هناك  بينما  لها  مصنع  أو  للسعادة 
أنها  ــرى  ذلـــك ويـ مــع  مــن ال يتفق 
مجرد وسيلة لتحقيق أمر معين. 

ــبــاد”  وقـــال زيـــد الـــدوســـري لــــــ “ال
الـــمـــال لــيــس ســـعـــادة إذ نــجــد أن 
يكتئبون  العالم  في  الناس  أغنى 
ــمــال وســيــلــة ال  ويــنــتــحــرون، فــال
لتحقيق  الحياة  غاية وهو عصب 
متطلبات وحاجات الحياة وليس 

السعادة”.
النفس،  راحة  في  “السعادة  وتابع 
ــل  والــطــمــأنــيــنــة، واألســــــرة واألهــ
والــوطــن، وقبل كــل شــيء طاعة 

هللا سبحانه وتعالى”.
إلى أن نظرة  وأشــار سلمان سيار 
الفيصل  الحياة هي  الشخص في 

للعيش بهناء وسعادة.
الــمــال  أكـــد محمد أن  مــن جــهــتــه، 
ــع الـــســـعـــادة خـــصـــوصـــا مــع  يــصــن
متطلبات الحياة وأنه أصبح أمرا 
أساسيا للمعيشة، بينما لم يوافقه 
أن  مقولة  إنــه”ضــد”  قائا  توفيق 
المال أساس للسعادة رغم أهميته.

إلى ذلك، أوضح محمد البوعينين 
أن المال يجلب السعادة وبإمكان 
الــشــخــص قـــضـــاء حــاجــيــاتــه من 
خــالــه والــمــســاهــمــة فــي األعــمــال 
الــخــيــريــة لــلــحــصــول عــلــى األجـــر 

والثواب من المولى عز وجل.

زيد الدوسري

سلمان سيار

محمد 

محمد البوعينين

توفيق محمد )تصوير: خليل إبراهيم(

منال الشيخ

مــعــرضــًا  الـــعـــمـــل  وزارة  ــاحــــت  ــ أت
عبر  وذلـــك  اإللــكــتــرونــي  للتوظيف 
jobs.  /  /:https اإللكتروني  الموقع 

mlsd.gov.bh، الفتة إلى أن جميع 
للشواغر  والتخصصات  المؤهات 
الــمــعــروضــة هــي بــنــاء عــلــى طلب 

صاحب العمل.
وأشارت إلى أن من شروط الخدمة 
أن يكون الشخص مسجاً كباحث 
االلكتروني  الــنــظــام  فــي  عمل  عــن 

للتوظيف.
العديد  يــحــوي  الــمــعــرض  أن  يــذكــر 
ــظــام الـــنـــوبـــات،  ــن ــائـــف ب ــن الـــوظـ مـ
بمختلف  والــجــزئــي  الكلي  الـــدوام 

مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة ولــمــخــتــلــف 
الــتــخــصــصــات وبـــرواتـــب تــبــدأ من 

350 دينارًا وتفوق  1000 دينار.
 ومن بين الشواغر المتاحة بنظام 
البكالوريوس  لحملة  الكلي  الــدوام 
عــلــوم  بــتــخــصــص  ــيــســانــس  ــل ال أو 
هي:  واالتــصــاالت  اآللــي  الحاسب 
 1700 وبراتب  إلكتروني  مهندس 
إدارة  لمدير  شاغر  بجانب  ديــنــار، 
بنظام  والمالية  اإلداريـــة  الــشــؤون 
دينار   1000 الكلي وبراتب  الــدوام 
الماجستير  على  الحصول  بشرط 
بــتــخــصــص الــمــحــاســبــة واألعـــمـــال 

المالية.

وظائف شاغرة عبر “معرض التوظيف اإللكتروني”

أعلنت المؤسسة الملكية 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــال اإلنـ ــ ــم ــأعــ ــ ل
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي 
“االنستغرام” عن إطاق 
للصحة  “أمـــان”  برنامج 
ــنــفــســيــة، الـــــذي يــأتــي  ال
للجميع  مفتوحة  بدعوة 
ــع الـــيـــوم  ــن  مــ ــزامـ ــتـ ــالـ بـ
العالمي للصحة النفسية 
 6 إلــى   4 الفترة من  في 
بمعهد  الــمــقــبــل  أكــتــوبــر 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــدراســـات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة والــمــالــيــة 

.BIBF
ويستهل البرنامج يومه األول بتاريخ 4 إكتوبر ومن الساعة 4:30 ولغاية 
والتطوير  والقيادية  الحياتية  المهارات  مدرب  تلقيها  بمحاضرة  مساًء   7
الرفاهية  عــن  حديثها  خــال  مــن  حميد  إســـراء  والــمــؤســســي،  الشخصي 

النفسية وموازنة عجلة الحياة.
اإلعــام يوسف  بــوزارة شؤون  اال عام  إدارة وسائل  كما سيتناول مدير 
محمد، القيم الوطنية في تعزيز الصحة النفسية بتاريخ 5 أكتوبر المقبل 

ومن الساعة 4:30 إلى 7 مساًء.
النفس  علم  في  الدولي  المحاضر  له  فسيتطرق  الداخلي،  البناء  عن  أما 

اإليجابي، نبيل طه بتاريخ 6 أكتوبر ومن الساعة 4:30 حتى 7 مساًء.

“المؤسسة الملكية” تطلق “أمان” للصحة النفسية

منال الشيخ

منال الشيخ



المنامة - وزارة الداخلية

حضر نائب محافظ العاصمة حســـن المدني 
حفـــل تدشـــين الحملـــة التوعويـــة للحد من 
هـــدر الطعـــام “صحنـــي نظيـــف” فـــي مجمع 
أفنيـــوز - البحريـــن، والتـــي تهـــدف إليجـــاد 

حلـــول مبتكـــرة ومســـتدامة وبطـــرق عملية 
وملموسة للحد من إهدار الطعام، ولتحسين 
ســـلوك الفـــرد وتغييـــر ثقافـــة المجتمـــع فـــي 
اســـتهالك الطعـــام، كمـــا تســـهم فـــي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

أشاد راعي الكنيسة اإلنجيلية الوطنية 
رئيـــس جمعيـــة البيارق البيضـــاء القس 
هاني عزيز بالدعوة الكريمة التي وجهها 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، إلى 
قداســـة البابا فرانســـيس بابـــا الفاتيكان 
لزيـــارة مملكـــة البحريـــن، حيث يشـــارك 
قداســـته فـــي شـــهر نوفمبـــر المقبل في 
فعاليات ملتقى البحرين “حوار الشـــرق 
والغـــرب من أجـــل التعايش اإلنســـاني”، 
والـــذي يعقـــد برعاية ســـامية من جاللة 
الملـــك المعظم. وأعرب القس هاني عن 
تطلعه للزيارة التاريخية لقداســـة البابا، 
واصفا قداســـته بأنه رجل سالم ومحبة 
يســـعى إلى نشـــر روح التسامح بين كل 
شعوب العالم، فهو صاحب رؤية يسعى 
بجـــٍد من أجـــل تحقيقها ويعمـــل جاهدا 

علـــى نبـــذ العنـــف والحروب ومســـاعدة 
ونصـــرة المســـتضعفين.  وأشـــار القـــس 
هانـــي إلـــى أن الدعـــوة الكريمـــة التـــي 
قدمها جاللة الملك المعظم إلى قداســـة 
البابـــا تتســـم بـــروح الســـالم والمحبـــة، 
مثمنـــا مســـاعي جاللـــة الملـــك المعظـــم 
لترسيخ ســـمات البحرين كمركز إشعاع 
وانبثـــاق للتســـامح والتعايش الســـلمي 

لكل الدول المجاورة.

“العاصمة” تدشن “صحني نظيف”

القس هاني يشيد بالدعوة الملكية للبابا فرانسيس

local@albiladpress.com

الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4 ربيع األول 1444 - العدد 5099
النعيمي يشيد بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن المعلم06

أعرب وزير التربية والتعليم ماجد 
ونيابًة  نفسه  عن  أصالًة  النعيمي، 
عن  الـــــوزارة،  منتسبي  جميع  عــن 
للشيخ  والــتــقــديــر  الــشــكــر  خــالــص 
الــدكــتــور راشــــد الــهــاجــري رئــيــس 
مــجــلــس األوقــــــاف الــســنــيــة عضو 
مجلس أمناء كلية عبدهللا بن خالد 
للدراسات اإلسالمية، على ما جاء 
إدارة  أصــدرتــه  الــذي  التعميم  فــي 

األوقاف السنية ألصحاب الفضيلة 
الخطباء، بتخصيص خطبة الجمعة 
نظرًا  ومنزلته؛  المعلم  مكانة  عــن 
وأثــره  اإلســالم،  في  المعلم  لمكانة 
واستقراره،  المجتمع  تماسك  في 
العلمي  البناء  فــي  الفاعل  ودوره 

والتربوي لألبناء الطلبة.
أن جــمــيــع  إلـــــى  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ وأشــــــــار 
ــــوي  ــرب ــتــ ــ ــدان ال ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـــنـــتـــســـبـــي الـ

كبيرة  جــهــودًا  يبذلون  والمعلمين 
لكل ما من شأنه تطوير المخرجات 
التعليمية وتقديم أفضل الخدمات، 
بمصلحة  اهــتــمــامــهــم  منطلق  مــن 
االعتزاز  معاني  بكل  مثمنًا  الطلبة، 
العملية  عــصــب  فــهــو  الــمــعــلــم،  دور 
صناع  هــم  والمعلمون  التعليمية، 
للجميع  تعالى  هللا  سائالً  األجيال، 

دوام التوفيق.

المنامة - بنا

وزير التربية والتعليم

تنـوع الثقـافــات يرتقــي بقــدرات الطلبــة
مشيدًة بتجربة “األهلية” في تفعيل برنامج التبادل الطالبي... رنا بنت عيسى:

أشـــادت أمين عام مجلـــس التعليم العالي 
نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل 
فـــي  األهليـــة  الجامعـــة  بتجربـــة  خليفـــة 
تفعيـــل برنامـــج التبـــادل الطالبـــي الدولي 
واســـتقطابه نحو 400 طالـــب وطالبة من 
عشـــرات البلدان خالل السنوات الماضية، 
مؤكدة أن األمانـــة العامة لمجلس التعليم 
العالي تشـــجع وتدعم مختلف الجامعات؛ 
مـــن أجل اســـتقطاب الطلبـــة الدوليين بما 
يعزز من المكانـــة العلمية لمملكة البحرين 

وجامعاتها.
وأعربت الشـــيخة رنا عـــن فخرها بحرص 
برنامـــج  دمـــج  علـــى  األهليـــة  الجامعـــة 
التبادل الطالبي الدولي ضمن سياســـاتها، 
حيث عبرت عن بالغ ســـعادتها الستضافة 
الجامعـــة 16 طالبـــا وطالبـــة هـــذا العـــام، 
مؤكدًة أهمية تنوع الثقافات ضمن مجتمع 

واحد، وتبادل واكتساب العلوم والمعارف 
مـــن جامعـــات مرموقـــة بمـــا من شـــأنه أن 
مهـــارات  فـــي  ملحوظـــة  نتائـــج  يحقـــق 
بقدراتـــه  واالرتقـــاء  الحياتيـــة  الطالـــب 
العلميـــة والمهنية، مشـــددًة على أن جميع 
البرامـــج تمت إعـــادة تصميمها وصياغتها 
بما يواكب التطورات والتغيرات الراهنة.

مـــن جهتـــه عبـــر رئيـــس الجامعـــة األهلية 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  العالـــي  منصـــور 
لألمين العام لمجلـــس التعليم العالي على 

األســـبوع  فعاليـــات  ورعايتهـــا  حضورهـــا 
التعريفـــي بالجامعـــة، وتشـــجيعها الطلبـــة 
علـــى االجتهـــاد والمزيـــد مـــن التحصيـــل 
العلمي واكتســـاب المهـــارات المطلوبة في 
ســـوق العمـــل، مؤكـــدا أن الجامعـــة تتطلع 
الطالبـــي  التبـــادل  برنامـــج  فـــي  للتوســـع 
الدولـــي باعتبار هذا البرنامج أحد جســـور 
التعريـــف بالمملكـــة بوصفهـــا موقعـــا رائدا 
للتعليم وبلـــدا متميزا في مجـــاالت ريادة 
االســـتثمارية  بالفـــرص  األعمـــال وملـــيء 

واإلبداعية، خصوصا وأن برنامج التبادل 
الطالبـــي الدولـــي فـــي جـــزء حيـــوي منـــه 
يعنى بالتعريف والتسويق للملكة؛ بصفتها 
متميـــزة ومتقدمـــة فـــي مجـــاالت ريـــادة 

األعمال.
وتســـتقطب الجامعة األهلية سنويًا طلبة 
دولييـــن مـــن العديد مـــن الطلبـــة من عدة 
جامعـــات فرنســـية ومن بعـــض الجامعات 
أوروبيـــة،  دول  عـــدة  ومـــن  البريطانيـــة 
حيـــث يـــدرس بعضهـــم لفصل دراســـي أو 
فصليـــن دراســـيين ضمن برامـــج الجامعة 
األكاديميـــة فيمـــا يلتحق آخـــرون ببرامج 
تدريبيـــة أو تأهيليـــة مكثفـــة لمـــدد أقصر 
لصقل مهاراتهم وتعزيـــز خبراتهم العلمية 
والمهنية، حيث حقق البرنامج قصة نجاح 
رائعة مع ما يحظى به من دعم ومســـاندة 
من األمانة العامـــة لمجلس التعليم العالي 
التـــي ال تدخـــر جهـــدا فـــي دعـــم وتعزيـــز 

مبادرات الجامعات البحرينية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تحت رعاية األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
المؤسســـة  نظمـــت  الســـيد،  مصطفـــى  اإلنســـانية، 
الملكية لألعمال اإلنســـانية اللقاء التعريفي السنوي 
لطلبتهـــا مـــن الحاصليـــن علـــى بعثـــات المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية للعام الدراســـي الجديد 
بضاحيـــة  المؤسســـة  بمقـــر  وذلـــك   2023   /  2022

السيف. 
محاضـــرة  العـــام  األميـــن  قـــدم  اللقـــاء،  وخـــالل 
للطالب والطالبات المســـتجدين من الذين تشـــرفوا 
بالحصـــول على بعثـــات جاللة الملـــك المعظم التي 
تقدمها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بصورة 

سنوية لخريجي المرحلة الثانوية. 

وتقـــدم الســـيد فـــي مســـتهل محاضرتـــه بخالـــص 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  لملـــك  والتقديـــر  الشـــكر 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، الرئيس 
الفخري للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية على 
حرصـــه؛ لتوفيـــر البيئـــة التعليمية المتميـــزة ألبناء 
تأســـيس  ومنـــذ  المؤسســـة، حيـــث وجـــه جاللتـــه 
المؤسســـة على تخصيص 50 بعثة دراسية سنوية 
للدراسة الجامعية داخل مملكة البحرين، وتحتفي 
المؤسسة هذا العام باستكمال ابتعاث 1000 طالب 

وطالبة للدراسة الجامعية داخل مملكة البحرين. 
كما أشـــاد الســـيد بحرص ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، علـــى مؤازرتـــه ودعمـــه المســـتمر 

للتعليـــم، إضافة إلـــى ابتعاث عدد كبيـــر من األيتام 
المكفولين للدراســـة الجامعية مـــن الحاصلين على 
المعدالت العليا، حيث تعمل المؤسســـة على تكامل 
األدوار مـــن خـــالل التنســـيق لحصـــول أكبـــر عـــدد 
ممكن مـــن طلبتها المكفولين علـــى البعثات والمنح 
الدراسية الحكومية والُمقدمة من أهل الخير، مثنيا 
علـــى الدعـــم الالمحدود الذي تتلقاه المؤسســـة من 
لدن ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي 
يحـــرص أشـــد الحرص علـــى دعم المؤسســـة وحثه 
المســـتمر على االرتقاء بالبرامج التعليمية المقدمة 

للفئات المكفولة. 
ثم قدم الســـيد محاضـــرة تحفيزية قيمـــة هنأ فيها 

الطلبة على شـــرف حصولهم على البعثة الدراسية، 
متمنًيـــا لهـــم التوفيـــق فـــي دراســـتهم. كمـــا حثهـــم 
علـــى بـــذل المزيد مـــن الجهد والمثابرة فـــي الحياة 
الجامعيـــة وإعطـــاء الدراســـة أولويـــة والمزيـــد من 
االهتمـــام، والتميز من أجل رفعـــة الوطن وازدهاره 
ورد الجميـــل لجاللـــة الملـــك المعظم الذي شـــرفهم 
بحصولهـــم علـــى هـــذه البعثـــات.  وتطـــرق إلى أهم 
المهـــارات والقيم التي يجـــب على الطالب االهتمام 
بهـــا وتطويـــر نفســـه من أجـــل الحصول علـــى أعلى 
المراتب العليا والتفوق في الدراســـة، مؤكًدا حرص 
المؤسســـة علـــى الوقـــوف مـــع الطلبة وتشـــجيعهم 

المستمر؛ من أجل بلوغ الغايات التي يتمنونها.
بعدهـــا، قـــام فريـــق عمـــل قســـم الرعايـــة التعليمية 

بالمؤسســـة بتقديم شرح تفصيلي عن بنود اتفاقية 
االبتعـــاث وطـــرق التواصل مع المؤسســـة واإلجابة 
علـــى تســـاؤالت الطلبـــة، كمـــا تـــم توقيـــع اتفاقيات 

االبتعاث. 
بدورهـــم، أشـــاد الطلبـــة المبتعثـــون بحـــرص جاللة 
الملـــك المعظم على اســـتكمال دراســـتهم الجامعية 
وحصولهم على التعليـــم المتميز، وتقدموا لجاللته 
ولســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة بخالص 
شـــكرهم وامتنانهم علـــى منحهم فرصـــة الحصول 
علـــى البعثـــة الدراســـية، مؤكديـــن حرصهـــم علـــى 
المساهمة الفاعلة في نهضة المملكة الغالية ورقيها 
فـــي كافـــة الميادين، وبـــذل الجهـــود المخلصة؛ من 

أجل النجاح والتميز.

استكمال ابتعاث 1000 طالب للدراسة الجامعية هذا العام

“الملكيـة” تنظـم اللقـاء التعريفـي للمبتعثيــن الجـدد

المنامة - بنا

ء



محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

أشـــاد النائب العام علـــي البوعينين 
بمـــا جاء فـــي كلمة وزيـــر الداخلية 
الفريـــق أول الركـــن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، فـــي اللقاء 
المجتمعـــي، مؤكدًا أهميـــة الجهود 
األمنية المشـــهودة لوزارة الداخلية 
وبـــاألداء النوعـــي المتميـــز ألفرعها 
وإداراتها المتخصصة، والذي أسفر 
عن إنجاز أمني تمثل في انخفاض 
المعـــدل العـــام للجريمـــة على مدى 
السنوات األربع الماضية بنسبة 30 

 .%
العـــام رؤيـــة وزارة  النائـــب  وثمـــن 
المشـــاركة  جعـــل  فـــي  الداخليـــة 
فـــي  أساســـيًا  المجتمعيـــة عنصـــرًا 

تحقيق األمن واالســـتقرار، مشـــيدًا 
بما تبذله الوزارة من جهود مخلصة 
وصادقـــة فـــي الـــذود عـــن ثوابـــت 

المجتمع وترسيخ قيم المواطنة.

النائب العام يشيد بالجهود األمنية لـ“الداخلية”

أكـــد عـــدد مـــن الفعاليـــات الوطنيـــة أن 
انخفـــاض المعـــدل العـــام للجريمة على 
مدى السنوات األربع السابقة بنسبة 30 
% هو إنجـــاز رّســـخته وزارة الداخلية 
لجعـــل المواطـــن الهـــدف األســـمى في 
بعدالـــة  السياســـية  حقوقـــه  ممارســـة 
ومســـؤولية وتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة 
للمواطنيـــن في أجـــواء مـــن الطمأنينة 

والسكينة واالحترام.
كما أشـــادوا فـــي تصريحـــات صحافية 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  بكلمـــة 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وما 
تضمنته من تأكيد على القيم والمبادئ 
الســـائدة بالمجتمع البحرينـــي، وأهمية 
تعزيـــز الهوية الوطنية في بناء وتطور 

المملكة.

 إرث األجداد

من جهته، قال محافظ الشـــمالية علي 
العصفـــور، إن اللقـــاء الـــذي جمـــع وزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة مع أطياف المجتمع 
البحرينـــي واصحـــاب المجالـــس يمثل 
صـــورة حية من اللحمـــة الوطنية التي 
تعبـــر عـــن الرؤيـــة الثاقبـــة اإلصالحية 
والمتضمنـــة  المعظـــم،  الملـــك  لجاللـــة 
أهميـــة األمـــن فـــي االرتقـــاء بالشـــراكة 
المجتمعية من خالل التواصل المباشر 
بيـــن رجـــال األمـــن وأفـــراد المجتمـــع، 
البحرينـــي  األمنـــي  اإلنجـــاز  واصفـــًا 
الـــذي تحقـــق أنـــه “يعتبـــر إرثـــًا ورثنـــاه 
مـــن أجدادنـــا فـــي مجـــال بســـط األمن 

واالستقرار”.

شراكة مجتمعية

  وأكـــد رئيـــس تحريـــر أخبـــار الخليـــج 
أنـــور عبدالرحمـــن، أن وزارة الداخليـــة 
خالل الســـنوات الماضية خلقت صورة 
متطـــورة لرجل األمن الـــذي لم يقتصر 
دوره فقـــط على الناحية األمنية ولكنه 
اآلن أصبـــح لـــه دور في أغلـــب مناحي 
والخدميـــة  االجتماعيـــة  المشـــاركات 
وهو ما تجسد في الشراكة المجتمعية، 
بمـــا يرســـخ بالنهايـــة لمفاهيـــم الـــوالء 
واالنتمـــاء والمواطنـــة، ورفع مســـتوى 

الوعي لتحقيق االستقرار.

  تعاون بناء 

واعتبـــر رجـــل األعمـــال، ومالك شـــركة 
“مونتريال للســـيارات”، وعضو مجلس 
األعمـــال الســـعودي البحريـــن، إبراهيم 
آل الشـــيخ أن “وزارة الداخليـــة بقيادة 
الوزيـــر دائمـــًا ما تحرص على تجســـيد 
المفهـــوم المتميـــز للشـــراكة المجتمعية 

قـــوالً وفعـــالً مـــن أجـــل خدمـــة الوطن 
مـــن  ذلـــك  نـــرى  حيـــث  والمواطنيـــن، 
بيـــن  والبنـــاء  القائـــم  التعـــاون  خـــالل 
رجـــال األمن والمواطنين في كل وقت 
وحين، وذلك ترســـيخًا لمفاهيم الوالء 
واالنتماء والمواطنة الصالحة، انطالقًا 
مـــن المســـؤولية الوطنيـــة التي تشـــدد 
على إرساء دعائم األمن واألمان ونشر 
قيم الســـالم واالســـتقرار فـــي المجتمع 

البحريني”.

  إنجاز فريد

   قـــال المحامـــي محمـــد األبيوكـــي إن 
انخفـــاض المعـــدل العـــام للجريمة على 
مدى السنوات األربع السابقة بنسبة 30 
% هـــو إنجاز فريد مـــن نوعه وانتصار 
لوزارة الداخليـــة بقيادة وزير الداخلية 
وجميع منتســـبي الـــوزارة، ويؤكد على 
مدى المســـتوى المتطـــور الملموس في 
المؤسسة األمنية والشرطية وما تتمتع 
بـــه هـــذه المؤسســـة ممثلـــة فـــي وزارة 
الداخليـــة من دور بـــارز ليس فقط في 
مجـــال مكافحـــة الجريمة ولكـــن أيضًا 
فـــي الوقاية من الجريمة أو ما يســـمى 
بالمعالجة الوقائية من حيث األســـاس 
بالرغـــم مـــن انتشـــار الجرائم وانتشـــار 
النمـــاذج المتحدثة منهـــا وتنوعها على 

المستوى الدولي.

  تطور الوعي

  قال أســـتاذ القانـــون بجامعة البحرين 
ورئيس جمعيـــة الحقوقيين البحرينية 
عبدالجبـــار الطيـــب إن انخفاض معدل 
الجريمة تفسر تطور الوعي المجتمعي 
بالتشـــريعات  االلتـــزام  ناحيـــة  مـــن 
والقوانيـــن وهـــو مـــا يبرز بشـــكل جلي 
نجـــاح البرامج التوعويـــة التي تقدمها 
الجهـــات المعنيـــة الرســـمية والصحـــف 
نحو نشـــر الثقافة األمنيـــة، وهو إنجاز 
أمنـــي مهـــم يحســـب لمملكـــة البحرين، 
ويرصده الخبـــراء والمهتمون باهتمام 

كبير.

  خدمات متميزة

  مـــن جانبه، نـــّوه عبداللطيف المحمود 
والمجتمعيـــة  األمنيـــة  بالخدمـــات 
المتنوعة التـــي تقدمها وزارة الداخلية 
ألفـــراد المجتمـــع، وهي تعتبـــر خدمات 
متميـــزة جـــاءت في العهـــد اإلصالحي 
لجاللة الملك المعظم، فوزارة الداخلية 
طبقت مفهوم معالجة أســـباب القضايا 
والجرائم والمخالفات التي قد يرتكبها 
فـــي  البحـــث  خـــالل  مـــن  األشـــخاص 
المناســـبة  الحلـــول  وإيجـــاد  األســـباب 

للتهذيب واإلصالح.

  بلد األمان

   وأوضـــح محمـــد حمـــادة أن البرامـــج 
وزارة  تنفذهـــا  التـــي  والمبـــادرات 
علـــى  تبعـــث  مملكـــة  فـــي  الداخليـــة 
األهالـــي  لجميـــع  والراحـــة  االطمئنـــان 
والمواطنيـــن والمقيميـــن، مشـــيرًا إلـــى 
أن المملكـــة عرفـــت منـــذ القـــدم بأنهـــا 
بلـــد أمـــن وأمان، والســـيما مـــع الجهود 
البارزة التي يضطلع بها جميع منتسبي 
األمن مـــن ضباط وأفراد والتي تســـهم 
في اســـتتباب األمن واألمان في ربوع 
التوجيهـــات  بفضـــل  وذلـــك  المملكـــة 
الســـديدة والمتابعة المستمرة من قبل 
وزير الداخليـــة لكل إدارات ومديريات 
وأقســـام الوزارة حتـــى تضطلع بدورها 
األمني والمجتمعي وتسهم في تحقيق 
األمن من خالل تنفيذ النظام والقانون.

  مساعدة الُمعسرين

إحـــدى  الموســـوي  عفـــاف  وقالـــت 
المكرمـــات في برنامـــج “كفو” إن وزارة 
الداخلية حققت إنجازات متقدمة على 
المســـتوى الدولـــي مـــن خـــالل مختلف 
البرامـــج والمبـــادرات، وســـاهمت فـــي 
تعزيـــز األمن المجتمعـــي عبر العقوبات 
البديلة والســـجون المفتوحـــة والعديد 
من المبادرات، مشـــيرة إلـــى أن مبادرة 
“فاعـــل خيـــر” ســـاهمت في مد جســـور 
التعـــاون مع أصحاب األيـــادي البيضاء 

والمحسنين لمســـاعدة الُمعسرين ممن 
صـــدرت بحقهـــم أحـــكام بديلـــة، مثمنة 
جهود منتسبي وزارة الداخلية لحماية 
تكللـــت  والتـــي  والمواطنيـــن،  الوطـــن 
بانخفـــاض معـــدل الجريمة بنســـبة 30 

.%

اللحمة الوطنية

  مـــن جانبـــه، تقـــدم جاســـم بوطبنيـــه 
بجزيل الشكر والعرفان لوزير الداخلية 
على لقائه بأصحـــاب المجالس األهلية 
هـــذا اللقـــاء الذي يجســـد روح التعاون 
وزارة  بيـــن  المجتمعيـــة  والشـــراكة 
الداخليـــة وجميع أبناء مملكة البحرين 
بكل طوائفهـــا ومكوناتها،الفتـــًا إلى أن 
“وزارة الداخليـــة تقـــوم بجهـــود كبيرة 
فـــي األصعدة والمجاالت األمنية كافة، 
ونحـــن نفخـــر بهـــذه اإلنجـــازات التـــي 
تتحقق على المستوى المحلي ونتمنى 
علـــى  الـــوزارة  تجربـــة  نقـــل  يتـــم  أن 
المستوى العالمي، ومثل هذه اللقاءات 
مـــع القيـــادات الحكوميـــة تزيدنـــا قوة 
ي اللحمـــة الوطنيـــة بيـــن أبنـــاء  وتقـــوِّ

الوطن”.

  نقلة نوعية

   وثمنـــت لطيفـــة حســـن زمـــان إحـــدى 
المكرمـــات في برنامج “كفـــو” االهتمام 
الـــذي توليه وزارة الداخليـــة والمتابعة 
الحثيثـــة مـــن وزيـــر الداخليـــة لتنفيـــذ 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
“بحريننـــا”،  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
مشـــيرة إلى أن فكـــرة البرنامج جاءت 
متســـقة مع أهداف وزارة الداخلية في 
تقويـــة ثقافة التالحـــم الوطني وتعزيز 
القيـــم  ونشـــر  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
المثلى، كما أن اإلنجازات التي حققتها 
وزارة الداخليـــة تســـتحق أن يتباهـــى 
بهـــا المواطـــن البحرينـــي، وتمثـــل نقلة 
كبيرة لوضع المملكة في مصاّف الدول 
المتقدمـــة عالميـــًا فـــي مجـــال حقـــوق 

اإلنسان.

الحياة الكريمة

 وأوضـــح رئيـــس مأتم القصـــاب غالب 
العلـــوي أن هـــذا اإلنجـــاز يؤكـــد الـــدور 
البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه وزارة الداخلية 
بقيـــادة الوزيـــر فـــي تحقيقـــه، والـــذي 
يجسد أن المواطن أول األهداف، مبينًا 
أن انخفـــاض المعـــدل العـــام للجريمـــة 
علـــى مـــدى الســـنوات األربـــع الســـابقة 
بنســـبة 30 % ما هو إال إنجاز رســـخته 
وزارة الداخليـــة لجعل المواطن الهدف 
األسمى في ممارسة حقوقه السياسية 
الحيـــاة  وتوفيـــر  ومســـؤولية  بعدالـــة 
الكريمـــة للمواطنيـــن فـــي أجـــواء مـــن 

الطمأنينة والسكينة واالحترام.

  تأهيل المحكوم

الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  واكـــد    
لحقـــوق اإلنســـان علي أحمد الـــدرازي، 
إنفـــاذ  جهـــات  بيـــن  الشـــراكة  أهميـــة 
القانـــون والجهـــات العامـــة انطالقًا من 
المجتمعيـــة، وذلـــك  المســـؤولية  مبـــدأ 
من خالل اســـتبدال العقوبات الســـالبة 
البديلـــة،  العقوبـــات  بإحـــدى  للحريـــة 
وفتـــح المجال لمشـــاركة المحكوم في 
أداء خدمـــات اجتماعية لتلك الجهات، 
تأهيـــل  فـــي  ذلـــك  سيســـاهم  حيـــث 
المحكـــوم عليهـــم ليكونـــوا فاعلين في 
المجتمـــع مع ترســـيخ العدالة وســـيادة 

القانون في الوقت ذاته.

نهج حضاري

   وثّمـــن رئيـــس جمعيـــة “معـــًا” لحقوق 
اإلنســـان رئيس االتحاد العربي لحقوق 
العربـــي،  عيســـى  المستشـــار  اإلنســـان 
صاحـــب  لحضـــرة  الثاقبـــة  الرؤيـــة 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظـــم، القائمة 
على تكريـــس القيم الســـامية للمجتمع 
البحريني والنهـــج الحضاري في إدارة 
الدولـــة وتطورهـــا واالرتقـــاء بهـــا، فـــي 
إطار ما تحرص عليه الحكومة الموقرة 
ببرنامج عملها وما حققته من إنجازات 
رائدة برئاســـة ســـمو ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، مقدرًا الجهود الكبيرة 
التـــي يبذلهـــا وزيـــر الداخليـــة لتحقيق 
الشـــراكة  وتعزيـــز  المجتمعـــي  األمـــن 
المجتمعية المبنية على أسس االنتماء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

   تعزيز الوئام

   أكـــدت رئيـــس مركز المنامـــة لحقوق 
دينـــا  المحاميـــة  المحاميـــة  اإلنســـان 
عبدالرحمـــن اللظـــي أن الرؤى الحكيمة 
أجـــواء  تعـــزز  المعظـــم  البـــالد  لملـــك 
الوئام والتآخـــي والطمأنينة، والوحدة 
الوطنيـــة بيـــن جميـــع فئـــات وشـــرائح 
المركـــز  المجتمـــع وأطيافهـــم، مشـــيدًا 
بالنتائـــج التي حققتهـــا وزارة الداخلية 
ومبادراتهـــا الرائـــدة فـــي مجـــال تعزيز 
المجتمعـــي وحقـــوق اإلنســـان،  األمـــن 
وذلـــك باعتبـــار أن أفـــراد المجتمـــع هم 
شـــركاء في حفظ األمـــن والنظام العام 
ومنظومة الطمأنينة واالستقرار، وهذا 
مـــا تعـــززه الحكومـــة برئاســـة صاحـــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأشـــادت بالكلمـــة التـــي ألقاهـــا وزيـــر 
وممثلـــي  أصحـــاب  أمـــام  الداخليـــة 
المجالـــس في البحريـــن وبحضور كبار 
المســـؤولين بوزارة الداخلية ورؤســـاء 
وممثلـــي  المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر 
وســـائل اإلعـــالم، ومـــا تضمنتـــه الكلمة 
مـــن تأكيد على أن المجتمـــع البحريني 
بعاداتـــه وتقاليـــده العربية شـــريك في 
تحقيق األمـــن، وأن اإلنجازات األمنية 
هدفها المواطن ضمن شراكة مجتمعية 
قائمة على التعاون واالنتماء والشعور 

بالمسؤولية تجاه الوطن.
الداخليـــة  وزيـــر  إعـــالن  أن  وذكـــرت 
 30 الجريمـــة  انخفـــاض نســـبة معـــدل 
األمنيـــة  للمبـــادرات  نتيجـــة  يأتـــي   %
المجتمعيـــة، والتي اســـتهدفت اآلالف 

واستفادوا منها.
“بحريننـــا”  مبـــادرة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
أخذت أبعادًا إيجابية في تنفيذها ولها 

تأثير كبير على المجتمع.

انخفاض نسبة الجريمة 30 % ترسيخ للعدالة والحياة الكريمة للمواطن
لتعميم نجاح تجربة “الداخلية” في تعزيز استتباب األمن لجميع العالم... فعاليات وطنية:

محمد حمادة

عفاف الموسوي

علي العصفور

محمد األبيوكي

جاسم بوطبنيه

عبدالجبار الطيب

عبداللطيف المحمود

أنور عبدالرحمن

لطيفة زمان

إبراهيم آل الشيخ 

غالب العلوي
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انخفاض الجريمة نتاج تطبيق المرتكزات والمبادئ اإليجابية
مشيداً بجهود وزير الداخلية ورؤيته األمنية... وزير “النفط”:

أشـــاد وزير النفط والبيئة، المبعوث 
الخاص لشـــؤون المنـــاخ، محمد بن 
دينة،  باإلنجاز األمني المتميز الذي 
حققتـــه وزارة الداخليـــة والمتمثـــل 
في انخفاض المعدل العام للجريمة 
على مدى الســـنوات األربع السابقة 

بنسبة 30 %.
يأتـــي  الرفيـــع  اإلنجـــاز  أن  وأكـــد 
نتاجـــًا لتطبيق المرتكزات والمبادئ 
دعائمهـــا  أرســـت  التـــي  اإليجابيـــة 
المسيرة التنموية الشـــاملة، بقيادة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
البالد المعظم، وفي مقدمتها حفظ 
أمن واســـتقرار الوطن، مشـــيرًا إلى 
حـــرص واهتمام الحكومة برئاســـة 

ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى تأكيـــد 
ســـيادة القانـــون وتطبيـــق معاييـــر 

وقيم حقوق اإلنسان وحمايتها.
وأشـــاد وزيـــر النفـــط والبيئـــة بدور 
وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، ورؤيته 
األمنية وجهـــوده المتميـــزة، والتي 
أســـهمت فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجاز 
االســـتقرار  أن  موضحـــًا  األمنـــي. 
جهـــود  تعزيـــز  شـــأنه  مـــن  األمنـــي 
األمـــن  كـــون  المســـتدامة،  التنميـــة 
بوابتهـــا األساســـية وعامل حمايتها 

بجميع المراحل والمجاالت.
وثمن وزير النفـــط والبيئة ما يقوم 

بـــه رجـــال األمـــن مـــن جهـــود ومـــا 
يقدمونه من تضحيات في ميادين 
العمـــل الوطنـــي مـــن خـــالل إنفـــاذ 

القانون، مضيفًا أن شرطة البحرين 
شـــريك أساســـي في نهضـــة الوطن 
األصعـــدة  علـــى  إنجازاتـــه  وصنـــع 
كافـــة، وقال إن هـــذا اإلنجاز والذي 
يمثل نقلة نوعية في العمل األمني 
الداخليـــة  وزارة  حـــرص  يعكـــس 
علـــى تقديم خدمـــات أمنية بمنهج 
احترافـــي مـــن خالل كـــوادر مهنية 
تكنولوجيـــة  منظومـــات  وإدخـــال 
جديـــدة، ســـاهمت فـــي الوقاية من 
الجريمـــة ومنع وقوعها، إضافة إلى 
الـــدور البـــارز فـــي مجـــال التوعيـــة 
وتعزيز الشراكة المجتمعية القائمة 
والتعـــاون  التواصـــل  مبـــدأ  علـــى 
بيـــن رجال األمـــن ومختلـــف فئات 

المجتمع.

المنامة - بنا

محمد بن دينة

علي البوعينين



األعــمــال  رجــل  يعتزم 
مـــحـــمـــد الــــــدوســــــري 
ــدائــرة  الــتــرشــح عــن ال
ــرة بــمــحــافــظــة  ــاشـ ــعـ الـ
ــة لـــخـــدمـــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــ ال

الوطن.
الدائـــرة  وتضـــم 
العاشرة العكر الغربي، 

سند وجنوب مدينة عيسى ويشغل مقعدها في الوقت الحالي النائب علي 
إســـحاقي الحاصـــل علـــى 3279 صوتا خـــال االنتخابات الماضيـــة معاودًا 
الترشـــح فيهـــا وبجانبه كل مـــن هاني حمزة، مـــروة خليل، إيمان شـــويطر، 

نواف الجشي، محمد مراد، فاطمة أحمد ونجمة تقي.

الدوسري  نــورة  أبــدت 
رغـــبـــتـــهـــا بـــالـــتـــرشـــح 
ــدائــرة  ــا عــن ال بــرلــمــانــيًّ
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة فــي 
الشمالية  الــمــحــافــظــة 
المقبلة  لــانــتــخــابــات 
تــــــعــــــزيــــــًزا   2022
لــلــديــمــقــراطــيــة ودعــم 

المسيرة التنموية الشاملة ضمن المشروع اإلصاحي لجالة الملك المعظم 
ولخدمة الوطن والمواطن.

يذكـــر أن النائب الحالـــي محمود البحراني حصل فـــي االنتخابات الماضية 
علـــى 2590 صوتـــا، وفـــي الوقـــت الحالـــي أبدى نية الترشـــح فيهـــا مجدًدا 
إلى جانب نورة الدوســـري وحســـن عطية، ومحمد الحميدي، ومريم مدن، 
حونـــان الفـــردان، وعلـــي فـــردان، وأحمد القصـــاب ورضي الســـماك وتغطي 

الدائرة دمستان، كرزكان، المالكية واللوزي.

ا عن الدائرة  يعتزم عادل الجار الترشـــح برلمانيًّ
الســـابعة بمحافظة المحـــرق والتي تغطي عراد 
ويمثلهـــا في الوقـــت الحالي النائـــب عمار قمبر 

في االنتخابات المقبلة.
وأوضـــح أن اعتزامه الترشـــح 
الحصـــول  بغيـــة  يأتـــي 

علـــى مجلـــس قـــوي ذي صوت مســـموع ولمســـتقبل 
زاهـــر للوطـــن والمواطـــن. وقيـــم أداء قمبـــر بــ “غير 
مرضـــي”. الجدير بالذكـــر أن النائب عمار قمبر نال 
فـــي انتخابـــات 2018، 7317 صوًتا وفي الوقت 
الحالي يعتزم الترشح فيها بجانب الجار كل من 
عثمان شـــريف، عادل الخالدي، شاهين الجنيد، 
عبـــدهللا البســـتكي، أحمـــد الجـــودر، صـــاح 

العشار، محمد السادة وحنان بن عربي.

الدوسري يترشح أمام إسحاقي

نورة الدوسري تترشح بالمالكية

الجار يترشح برلمانيا بعراد

الحوار الراقي سبيلنا للوصول إلى اإلنجازات

هل سينجح النواب القدماء بإقناع الناخبين بإعادة ترشيحهم؟

مشرف حسابات سابق بـ “الكهرباء” يترشح بدائرة معصومة

المجالس األهلية.. حجر الزاوية باالنتخابات

وجها لوجه أمام الدمستاني في دائرة بوري... السيد: 

الكامل: نائبة المنطقة لم تقدم التطور المنشود

تعتـــزم المحاميـــة زهراء الســـيد الترشـــح 
برلمانيـــًا عـــن الدائرة الســـابعة بالمحافظة 

الشمالية تحت شعار “معًا لتعاون مثمر”.
وأكدت الســـيد أن التعاون بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة أســـاس العاقات 
البرلمانـــي،  النظـــام  فـــي  الســـلطتين  بيـــن 
ويعد من أهم الركائز في النظام البرلماني 

لتحقيق المكتسبات الوطنية.
تعميـــق  النـــواب  مجلـــس  “علـــى  وقالـــت 
أســـس التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة لما له مـــن آثار إيجابية تصب 
فـــي  الوطـــن والمواطنيـــن  فـــي مصلحـــة 

مملكة البحرين وخارجها”.

واختتمت السيد “اإلرادة الوطنية الواعية 
سبيلنا إلى اإلمساك بكافة مقومات النجاح 
المجلـــس  يحمـــل  والتميزممـــا  واإلبـــداع 

والحكومـــة معـــا مســـؤولية التوصـــل إلى 
تأمين مقومات راسخة تكفل بناء شراكة 
حقيقيـــة وتعاونـــا ايجابيا بين الســـلطتين 

وحدودهـــا  الدســـتورية  باألطـــر  التزامـــا 
الفاصلـــة بيـــن الســـلطات واالحتـــكام إلـــى 
الحـــوار الراقـــي الرصين القائم على ســـعة 
علـــى  والحـــرص  الصـــدر  األفـــق ورحابـــة 
مـــن  الغايـــة  لتحقيـــق  العامـــة؛  المصلحـــة 

إنشاء مجلس النواب”.
بالمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة  وتغطـــي 
الشـــمالية تغطـــي مناطـــق القريـــة، غـــرب 
الجنبيـــة، بـــوري والهملة ويشـــغل مقعدها 
حاليـــا النائـــب أحمد الدمســـتاني الحاصل 
علـــى 1508 أصوات االنتخابـــات الماضية 
معاودًا الترشـــح فيها بجانب الســـيد وكل 
أديـــب وعلـــي  مـــن منيـــر ســـرور، مجيـــد 

السكران.

12 نائًبـــا قديًمـــا حتـــى هذه اللحظـــة، أعلنوا عـــن نيتهم 
إلعادة الترشـــح مجدًدا، في انتخابات تصنف هذا العام 
بالصعبـــة والمعقدة، فصوت المواطن المرتفع بالشـــارع، 
وفـــي المنصـــات الرقمية، يقول جهًرا جهـــاًرا، بأن هنالك 
تغييـــًرا قادًمـــا وهائـــًا للمجلـــس الجديد، ســـيطول في 
الغالب أكثر األعضاء الحاليين، تماًما كما حدث ببرلمان 

.2018
وهنالك، وبهذا الشـــأن تحديًدا، اعتبارات عديدة، يجب 
النظـــر لهـــا، والتمعـــن فيهـــا، واعتبارهـــا حجـــر زاوية لما 
هو متوقع بـــأن يحصل عند صناديـــق االقتراع بنوفمبر 

المقبل.
أولهـــا، رغبة الناخبين، بالتغييـــر، خصوًصا للنواب الذين 

كانـــوا يتلكأون بوصلهـــم والرد عليهم، أو بعـــدم التعبير 
بالبرلمـــان،  المطروحـــة  والمشـــاريع  بالقوانيـــن  عنهـــم 
العامـــة أو اجتماعـــات  وتجاهلهـــم لحضـــور الجلســـات 
اللجـــان، وهو ما كشـــفت عنـــه الصحف المحلية ســـابًقا، 

بكل شفافية ووضوح.
ثانًيا، المشـــاركة الشـــعبية الكبيرة النتخابات هذا العام، 
خصوًصا من قبل فئة الشباب، والذين يمتلكون بالغالب 
حســـابات مفعلـــة بمنصـــات التواصل االجتماعـــي، ولهم 
جمهـــور، وآراء، وأفـــكار متداولـــة، أغلبهـــا يأتي ويذهب 

باتجاه المواطن نفسه، وليس النواب.
ثالًثا، انكفاء بعض النواب القدماء على أنفســـهم، خال 
األربع ســـنوات الماضيـــة ولربما أكثـــر، وخروجهم للعلن 
بغتة قبل االنتخابات بشـــهور، مع محاولة وصل األهالي 
وإعـــادة الميـــاه لمجاريهـــا، بـــذات األســـلوب التقليـــدي 

السابق، فهل سيجدي ذلك هذه المرة؟
رابًعا، ارتفاع مستوى الوعي الشعبي للناخبين، وهو أمر 
ا، فجمهـــور الناخبين لبرلمان 2022 ليســـوا  ملحـــوظ جدًّ
بفكـــر نظرائهـــم فـــي انتخابـــات 2018 وهكـــذا، فالحـــال 
اليـــوم وببســـاطة مختلـــف، ويتجـــه للمزيـــد من الرشـــد 

والنضج والفهم.
خامًســـا، تســـاهم الظـــروف االقتصاديـــة الصعبـــة اآلن، 
بدفـــع الناخبيـــن ألن يعيدوا قـــراءة المشـــهد االنتخابي 
جيـــًدا، فالحال يؤكد أنهم بحاجة فعلّية لنواب يحققون 

المكاسب لهم وألوالدهم، وليس ألنفسهم.
سادًسا، ال يزال تحرك بعض النواب القدماء في الدوائر 
االنتخابيـــة علـــى نهجـــه القديـــم والتقليدي، بعيـــًدا عن 
المنصـــات الرقمية الحديثـــة والتي أضحت هي صاحبة 

القول الفصل في التأثير على الناخبين.

يعتزم مشـــرف الحســـابات الســـابق بهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء محمود الكامل الترشـــح 
ـــا بالدائرة السادســـة فـــي محافظة  برلمانيًّ

العاصمة باالنتخابات المقبلة 2022.
وأوضـــح أن اعتزامه الترشـــح يأتي نزوال 
عنـــد رغبـــة أهالـــي المنطقـــة وتشـــجيعهم 
لـــه، إضافة إلـــى رغبته في خدمـــة الوطن 
والمواطن في شـــتى المجـــاالت ولتحقيق 
المعيشـــي  المســـتوى  علـــى  إنجـــازات 

والخدمي.
الحالـــي  النائـــب  ألداء  تقييمـــه  وفـــي 
معصومة عبدالرحيم، قال الكامل: الدائرة 
لم تشـــهد خال السنوات الماضية التطور 
المنشـــود فـــي الخدمات ولم يشـــعر أهالي 

المنطقة أي تغيير.
بمحافظـــة  السادســـة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
جدحفـــص،  طشـــان،  تشـــمل:  العاصمـــة 
الجنوبيـــة  الســـهلة  عـــذاري،  المصلـــى، 

وتوبلي.

بعـــد عاميـــن مـــن اإلغـــاق، بســـبب الجائحة 
األهليـــة  المجالـــس  عـــادت  وتداعياتهـــا، 
لتفتـــح أبوابها من جديد، فـــي عادة أصيلة 
ومعروفـــة لشـــعب البحريـــن، والـــذي يعرف 
عنـــه دوًمـــا بالكـــرم، والترحيـــب بالضيـــف، 

ولقاء اآلخر.
ومما يبدو، بأن توقيت إعادة فتح المجالس 
والذي واكب قرب االســـتحقاق االنتخابي، 
أعـــاد لألذهان مجدًدا دورهـــا المؤثر كحجر 

ميديـــا”  “السوشـــال  منصـــات  مـــع  زاويـــة، 
فـــي التأثير علـــى الناخبيـــن، وفي اســـتقطاب 

أصواتهم االنتخابيـــة، عبر تحويل المجالس هذه، 

أهليـــة كانت أم عائلية أم شـــبابية، إلى دواوين للسياســـة 
وتبادل الجديد من أخبار الوطن والمواطن.

ولم يتأخر المرشحون كثيًرا في إعداد العدة، وفي وضع 
خارطـــة عمل متنوعـــة للنزول الميدانـــي المبكر، فالحركة 
ا التـــي تشـــهدها المجالـــس من نـــدوات،  النشـــطة جـــدًّ
وكذلـــك  عامـــة،  ونقاشـــات  مفتوحـــة،  ولقـــاءات 
ارتفاع منسوب زوارها من المرشحين المحتملين، 
ينبـــئ بدورهـــا المهـــم والمؤثر فـــي التأثير على 
الناخبيـــن، وفي ترجيح كفة المرشـــح األكثر 

ا بالفوز. حظًّ
وفـــي ظل هـــذه األجواء المنفتحـــة، والتي 
تعبر عن األجـــواء الصحية والديمقراطية، 
أصبح أصحاب المجالس محط أنظار بعض 
المرشـــحين ولن نقول كلهم، وأصبح رضاهم 

ا. ا، وابتسامتهم أمًر مهمًّ أمًرا مهمًّ

زهراء السيد  أحمد الدمستاني

إجازة للخطباء واألئمة والمؤذنين الراغبين في الترشح لالنتخابات
منع الدعاية االنتخابية في المساجد والمآتم... “الجعفرية”:

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أصـــدرت 
بياًنـــا أوضحـــت فيـــه أنـــه بنـــاًء علـــى 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  توجيهـــات 
اإلسامية واألوقاف، نواف المعاودة، 
بشـــأن االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
علـــى  وعطًفـــا   ،2022 للعـــام  المقبلـــة 
قرار وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
بتنظيم الدعاية االنتخابية النتخابات 

أعضـــاء مجلـــس النـــواب والمجالـــس 
البلديـــة فإنـــهُ يحظـــر إجـــراء الدعاية 
االنتخابيـــة داخل أو خارج المســـاجد 

والمآتم وغيرها من دور العبادة.
كمـــا نوهـــت اإلدارة بأنـــه بنـــاًء علـــى 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  توجيهـــات 
وطبقـــًا  واألوقـــاف  اإلســـامية 
المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  لتوجيهـــات 

رقـــم )6( لعام 2022 بشـــأن الموظفين 
الراغبين في الترشح فإنه يتعين على 
الخطباء واألئمة والمؤذنين الراغبين 
النيابيـــة  لانتخابـــات  الترشـــح  فـــي 
والبلدية ضرورة التوقف عن ممارسة 
مهامهـــم وأخذ إجازة رســـمية اعتباًرا 
مـــن يـــوم االثنيـــن 10/10/2022 إلـــى 

حين انتهاء فترة االنتخابات.

المنامة - األوقاف الجعفرية

local@albiladpress.com الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4 ربيع األول 1444 - العدد 085099

محرر الشؤون المحلية

اللجان... مطبخ المجلس
Û  هنــاك العديــد مــن المواضيع التي ال بد من أن تكون حاضرة لدى المرشــحين

والناخبيــن، وهــذه األمــور تؤثر في البرنامــج االنتخابي وحملتــه االنتخابية، 
باإلضافــة إلــى القــرار الذي يتخذه الناخب في اختيار من ينال صوته وثقته، 
وقد قطع معهد البحرين للتنمية السياســية مشــكورًا شــوًطا كبيًرا في مجال 

التوعية للناخبين والمرشحين طوال الفترة المنصرمة.
Û  فمن أبرز هذه األمور طبيعة العمل في المجالس التشريعية والبلدية وآليات

العمــل والمهــام المناطــة باألعضــاء، حيــث إن الفكــرة الســائدة أننــا بحاجــة 
إلــى مرشــح مفــوه يســتطيع صف الــكام العقانــي أو العاطفي في جلســات 
المجلــس وينقــل لنــا فــي وســائل اإلعــام، إال أن المكان األساســي الــذي ال بد 
من أن نركز عليه هو لجان المجالس والتي تتخصص في الجانب التشريعي 
والخدمي والمالي وغيرها من الجوانب بحسب المجلس سواء أكان مجلس 
النــواب أم المجالــس البلديــة والتي تعتبر مطبخ الــرأي المتخصص للقرارات 
والتشريعات والتقارير التي توضع على طاولة القرار في المجلس، لما للجان 
مــن دور فــي دراســة المواضيع المطروحــة أمامها من تشــريعات ومقترحات 
ومشــاريع والتــي بحاجــة إلــى عمــل دؤوب وحرفيــة وإخــاص بيــن جــدران 

المكاتب وطاوالت االجتماعات.
Û  إن معرفــة طبيعــة عمــل لجــان المجالــس أمــر مهــم للمرشــح ليضــع مــا يمكن

لــه تحقيقــه فــي المجلــس من خــال علمه وخبرتــه ويقنع الناخــب ببرنامجه 
االنتخابي الذي بدوره ســيصوت له في االنتخابات كونه ســيختار الشــخص 
المناســب فــي المــكان المناســب، وهنا يأتــي الدور أيًضا للناخــب الذي له حق 
السؤال للمرشح عن اللجنة التي يرى فيها المرشح نفسه، ويدرس من خال 
إجابته هل هو الشــخص المناســب في مطبخ القرارات المصيرية، وســيكون 
رأيه في اللجنة خلف األبواب المغلقة هو نفس الرأي في الجلسات العلنية؟؟

-همسة -

Û  المجالس البلدية ال تقل أهمية عن المجلس النيابي، فكاهما يعكسان صورة
المجتمع في الطرح العلني في الجلسات، ومهنية العمل في اللجان.

خالد موسى البلوشي

منال الشيخ

محمد الدوسري علي إسحاقي

منال الشيخ

منال الشيخ

محمود البحرانينورة الدوسري

محمود الكامل معصومة عبدالرحيم

منال الشيخ

إبراهيم النهام

عادل الجار 

إبراهيم النهام

عمار قمبر
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالرحيم  محمد  خالد  للسيد/السيدة  والمملوكة  الكهربائية  والمقاوالت  لألدوات  سكاي  سلفر  المسماة 
أحمد السيد والمسجلة بموجب القيد رقم )1-60216(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
المذكور وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 3000 دينار بحريني وذلك بتنازل 
مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
خالد محمد عبدالرحيم أحمد السيد بنسبة 51 %

NELSON KARIPUZHA SAMUEL بنسبة 29 % 
SHAIJU KARIPUZHA NELSON بنسبة 10 %

 SHINOY KARIPUZHA NELSON بنسبة 10 %

+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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة كبستون للمقاوالت

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة
CHITTARANJAN MOHAKUD نيابة عن السادة شركة كبستون للمقاوالت المسجلة بموجب 

القيد رقم )1-81890(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2( من:
صيدلية كبستون هيل ذ.م.م

CAPSTONE HEAL PHARMACY W.L.L
الى: 

شركة كبستون يونيفرسال تريدرز ذ.م.م 
CAPSTONE UNIVERSAL TRADERS CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة همكو ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة همكو 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 121478، بطلب تغيير اسم الشركة من: 

همكو ذ.م.م
HEMCO W.L.L

الى: حالو التجارية ذ.م.م
HALAOU TRADING 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 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة األهل التجارية تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره  يوسف  حسين  جواد  محمد  السيدحسين  السيدة   / السيد 
القانوني لشركة األهل التجارية تضامن ، والمسجلة بموجب القيد رقم -75931
1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 )CR2022- 140157( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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 .
االسم التجاري الحالي : الناظر لمواد البناء

اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد عبدهللا حسين حسن
االســـــم التجـــاري الجديد : الوفرة لمواد البناء

قيد رقم : 4-60374

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )مرسيليا بلس ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )مرسيليا 
بلس ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )104205(، بطلب تغيير اسم الشركة من:

)مرسيليا بلس ذ.م.م( 
)MARSEILLE PLUS W.L.L(

الى:
)ام تي اس سي للديكور والمقاوالت بالخارج ذ.م.م(

)MTSC DECOR & OFFSHORE CONTRACTING 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 بشأن تغيير اسم روزنامة العمال الديكور ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة روزنامة 
العمال الديكور ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )104384(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: روزنامة العمال الديكور ذ.م.م 
ROZNAMA FOR DECORATION WORK W.L.L

الى: برايت ألفا  للتنظيفت العامة ذ.م.م
BRIGHT ALFA FOR GENERAL CLEANING 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 بتصفية

)باك فيو التجارية ذ.م.م( وتحويل القيد إلى مؤسسة فردية
إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )باك فيو التجارية ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )154019-1(، 
محمد  بيكم  )صفية  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 
أصول  من  فيه  بما  قيدها  وتحويل  للشركة.  مصفيا  عبدهللا(  الهي  فضل  اسلم 

وموجودات إلى مؤسسة فردية باسم )صفية بيكم محمد اسلم فضل
الهي عبدهللا( تحت القيد رقم )98794(.

عنوان المصفي:)صفية بيكم محمد اسلم فضل الهي عبدهللا(
zaheer1966@hotmail.com    -   )33483415(

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 140338( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : اسماعيل نصر هللا شرف الدين البستكي

االسم التجاري الحالي : دار البستكي للمقاوالت والعقارات
االســـــم التجـــاري الجديد : البستكي العالمية للمقاوالت

رقم القيد : 125075-1

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها ورثة مالكة المؤسسة 
الفردية المسماة )مطعم راسيات( والمملوكة لورثة السيدة )سكينه منصور عباس صاله ( 
والمسجلة بموجب القيد رقم )2-88690 (، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره )1000( دينار 
بحريني، وذلك بتنازل ورثة مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)ابراهيم محمد علي حسن سلمان( بنسبة )50( %

)NIYAS ELUMBILAKKATTU ( بنسبة )50( %

Vacancies Available
HASSAN ALI ABDULLQADER ABUZEYAD 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39660484 or ALWISAM71@HOTMAIL.COM 

OSAMA ABDULLA BUILDING COMPLETION FINISHING AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

S Hotel 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39653315 or EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

DRAGON HOUSE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 34399991 or MISHAL@ALGHALIA.COM 

CANAAN AWNINGS EST. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39669171 or RAEDFARDAN@YAHOO.COM 

ALYAQEEN BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39617744 or alyaqeenbh@gmail.com 

MACDONALD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

OLINDO GARMENTS ACCESSORIES AND PERFUMES TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37117740 or MONA123ZEED@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

GIR LINING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33054436 or FATIMA@GIR-GROUP.COM 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

EJS DYNAMIC FITNESS CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITNESS TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39654657 or TFWBAHRAIN@GMAIL.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17464043 or HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

GUJRAT CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39853014 or RAJASALEEM75@GMAIL.COM 

AJMAL PERFUMES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17785262 or mokarram.ali@ajmalbah.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Silly billy games 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33778488 or sillybillybh@gmail.com 

EARTH & SPACE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33159070 or CITYGATEDOC@GMAIL.COM 

Al Iman Schools W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17681818 or alturaify@alimans.com 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

EARTH & SPACE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33159070 or CITYGATEDOC@GMAIL.COM 

GIR LINING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33054436 or FATIMA@GIR-GROUP.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Hardeez 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

ANWAR ALHALI AUTO REPAIR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39666810 or CORVETTE.78@HOTMAIL.COM 

Jurdab Saloon 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 33290111 or Q79M@HOTMAIL.COM 

BENS COOKIES. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34399991 or HABIB@ALGHALIA.COM 

DANA GARDENS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Alnaqab Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM 

Jurdab Saloon 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33290111 or Q79M@HOTMAIL.COM 

ARABIAN SHADE FOR COVERING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36501500 or ARABIANSHADECO@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Desert Landscape Co S P C 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADEQ(MUHZIM - 7558 ) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39460697 or ABDULLAS57000@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

AL BARAKAT AUTO BODY WORKING AND PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17789581 or EMTEYAZ_AHMED@HOTMAIL.COM 

Anwar albahrain for cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17400332 or ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM 

Desert Landscape Co S P C 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH 

A A AL WARDI POST TENSION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35331395 or AAALWADIPT@GMAIL.COM 

Anwar albahrain for cleaning 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17400332 or ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM 

THAI MASSAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17827278 or AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17340010 or MFISHING@HOTMAIL.COM 

AL MOALEM INSTITUTE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINER

 suitably qualified applicants can contact

 17553808 or ALMOALEM@ALMOALEM.NET 

AL MADHIF RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

Eat To Fit Restaurant W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)

 suitably qualified applicants can contact

 39888138 or BENSU@EATTOFITDIET.COM 

AL HAYAT PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17783630 or ALHAYATPTG@YAHOO.COM 

FINGER TIPS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34141444 or SHAIKHA_ALSHAIBA@HOTMAIL.COM 

AL SAAF LOGISTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36155121 or FARVEJ@GMAIL.COM 

Hardeez 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

PHUONG SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

BLAZE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66666081 or info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

Hardeez 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17340010 or MFISHING@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

MODERN FOOD INGREDIENTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17690639 or modbake@gmail.com 

JALAL ABDULNABI HABIB / MEFTAH ALFARAJ - 9822 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 38224006 or AKRAWE777@GMAIL.COM 

ERWIN ERENO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36057578 or ERWIN_ERENO@YAHOO.COM  
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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

 EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 36955566 or unni@expertisebahrain.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 

HI MILAN RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39335393 or ASIAFAKHROO@GMAIL.COM 

RASHID SHOUKAT CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33281084 or RASHIDSHOUKATCARGO@GMAIL.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 

ETERNAL REAL ESTATE AND CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17740024 or KHALID_AL_ABBASI@HOTMAIL.COM 

RASHID SHOUKAT CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33281084 or RASHIDSHOUKATCARGO@GMAIL.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 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

CHICKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35114403 or DPASIF@YAHOO.COM 

HAKEEM ALEMAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32242981 or Belalelshiekh@hotmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

WESTERN INTERNATIONAL MANGAMENT & MARKETING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or geepasbahrain@gmail.com 

ARSENALO AUTO SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33070769 or ISLAMZAHIR075@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR (FORKLIFT)

 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

KOCHU REAL EASTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33866786 or EAGLEEYECLEARANCE@GMAIL.COM 

ALUMEX TRADING AND CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33023738 or JAHANGIRDELMON@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

ALUMEX GLASS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33023738 or JAHANGIRDELMON@GMAIL.COM 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 36500089 or Hozaifaqasaby@yahoo.com 

SARA STONIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER

 suitably qualified applicants can contact

 17581287 or SARMAT@BATELCO.COM.BH 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17005100 or acc.diaa@gmail.com 

MICROSOFT CORPORATION 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING)

 suitably qualified applicants can contact

 17563611 or v-atabdu@microsoft.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

QUEEN HOUSE GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34428504 or HASSAN11043@GMAIL.COM 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM 

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or ALBARAKACLEARING@GMAIL.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 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17290111 or OFFICE@SAYYAR.BH 

GOOD CLEAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39415241 or BUMALAK_76@HOTMAIL.COM 

AL SALAHI REAL ESTATE Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GYPSUM CARVER

 suitably qualified applicants can contact

 66757588 or alsalahi.company@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 

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 

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

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@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 

Golden Connections for Electrical Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33440279 or SINOALAN180@GMAIL.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.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

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

Deal garage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230101 or CEO@EATCORP.COM 

AL AALIYA RECLAMATION CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36599556 or aaliya.equipment@gmail.com 

BRITISH LANGUAGE CENTRE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36279117 or ralsaegh@britishlanguagecentre.co.uk 

Deal garage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230101 or CEO@EATCORP.COM 

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 

has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17790090 or ITICO@BATELCO.COM.BH 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 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 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

GENTS SALON21 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39947747 or FD_ALSHAIKH@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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 

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 

MCDONAL S

 has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.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 

SHAMAS ALZAWRA FOODSTUFF 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17004999 or S.ANWAR7777@gmail.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 

AL KAWTHAR ELECTRCAL & ELECTRONCS EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39881951 or ALKAWTHARELECBH@HOTMAIL.COM 

NUR ZAHAN CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 38700481 or nzccleaning@gmail.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

INFINIOS FINANCIAL SERVICES B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER

 suitably qualified applicants can contact

 17203000 or FUAD@NONOO.COM 

PALLETBIZ W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

MUNICH MARKETING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33026227 or SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

SEENHA INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36704072 or SEENHAINTERIORDECORATION@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 

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

 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

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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

 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

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

CABRILLE FURNITURE & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17626811 or SUGANDHSURESH@KAIRAHOLDINGS.COM 

HANI ALSALMAN GOLD SMITH WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39679497 or HANISALMAN2000@HOTMAIL.COM 

DHA Bakery W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33596662 or CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

PERSONAL MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36250023 or SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

W M A  MARKETING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34376565 or NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ALFATH SFCOND HAND EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39538371 or ALARMANI@HOTMAIL.COM 

SARAM FACILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34384962 or SARAMGONDAL@GMAIL.COM 

CITY GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17246006 or CITYGARAGE109@GMAIL.COM 

Al Taybeen Supermarket 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37374545 or AHMEDYD123@GMAIL.COM 

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17003999 or RUKNALWALEEMA@GMAIL.COM 

BINT AL HASSAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33714992 or JUMAHASSAN012@GMAIL.COM 

SAHARI STUDIO 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 39699611 or mohamed6@batelco.com.bh 

TEBA EGYPTIAN BAHRAINI ARABIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36997071 or MOHAMEDALHAM@HOTMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

AL EHSAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39622753 or ALMANNAI4@HOTMAIL.COM 

NEW ISLAND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39287383 or account@nicbh.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 

KHALID TRANSPORT EST. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17785830 or Khalid_abulfatih@hotmail.com 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17673922 or HAMAD691@HOTMAIL.COM 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17673922 or HAMAD691@HOTMAIL.COM 

AL NASIR CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17714609 or info@NASIRCONST.COM 

AL WAHID SKY PASTRIES & GRILLS. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17244363 or YOUSIF.MOHD@HOTMAIL.COM 

CLEANCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36699040 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

ECO MARKET INTRNATIONAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 37114151 or s.ecohrdepartment@gmail.com 

Rongyuan Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 66705777 or 157552366@QQ.COM 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39165508 or AMBALICLEANING@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17750750 or hrad@alzayani-investments.com 

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

EBTISAMA COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39288411 or SHEKLEMBOH@HOTMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

AL GHAITH ALLUMINIUM FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39455940 or WEHELP4U@GMAIL.COM 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 77707070 or adam.mohamed@fairmont.com 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or INFO@PANORAMABH.COM 

ALMOAYYED STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17225454 or almoayyed@gmail.com 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 77707070 or adam.mohamed@fairmont.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@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 

Aljazeera Scientific Corporation W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 13112424 or BASIM@AHMEDOMER.COM 

BALQEES ALI HASAN FARDAN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33923261 or HIDERAHMED2021@GMAIL.COM 
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 The بوستر دعائي جديد لفيلم
Menu. وتدور أحداثه حول 

زوجين يقرران السفر مًعا إلى 
جزيرة نائية من أجل تناول 

الطعام في مطعم خاص حيث أعد 
الطاهي قائمة فخمة، مع بعض 

المفاجآت الصادمة.
ُيعرض الفيلم في صاالت السينما 

بتاريخ 18 نوفمبر 2022.

tariq_albahhar

“البحر األحمر السينمائي” يحتفي بمرور 50 عاما على الكالسيكيات
السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  أعلن 
وتلفزيون  راديـــو  مــع  بالتعاون  الــدولــي، 
بالشركة  السينما  ونشاط   ،ART العرب 
القابضة لالستثمار في المجاالت الثقافية 
عن  الثقافة،  لوزارة  التابعة  والسينمائية 
كنوز  من  اثنين  ترميم  على  العمل  بــدء 
زوزو”  مــن  بالك  “خلي  العربية  السينما 
و”غـــــــرام فـــي الـــكـــرنـــك”، 
ــاء  ــ ــضــ ــ ــ ــق ــ ــ بـــــــعـــــــد ان
خـــمـــســـيـــن عـــامـــا 
ــتــاجــهــا،  عــلــى إن
لمهمة  استكماالً 
الــــحــــفــــاظ 
عـــــــلـــــــى 

من  الــعــربــيــة  الــســيــنــمــا  وإرث  تـــاريـــخ 
النسيان، حيث تجري عملية الترميم في 

مدينة اإلنتاج اإلعالمي في مصر. 
وســـيعمل البرنامـــج علـــى ترميـــم فيلمي 
“خلـــي بالك مـــن زوزو” الذي حقـــق العام 
1972 أرقاما قياســـية في تاريخ السينما 
العربيـــة، الـــذي طرح فيـــه المؤلف صالح 
جاهيـــن قصة الطالبة زينب أو كما يلقبها 
الجميـــع بــــ “زوزو”، الفتـــاة التـــي تعيـــش 
حالة صراع نفســـي بين ما تحبه وبين ما 
يفرضـــه عليها مجتمعهـــا المحافظ، فهي 
ابنـــة الراقصـــة نعيمة المقيمة في شـــارع 
محمـــد علـــي، التـــي ال تســـتطيع أن تعبر 
عـــن حّبهـــا للغنـــاء والرقـــص الـــذي يعتبر 
أمرا مشيًنا في مجتمعها، تقودها األقدار 
لتتعـــرف على شـــاب مـــن الطبقـــة الغنية 
لتعيـــش معه قصة حب، فكيف ســـتكون 

ردة فعله حال معرفته بحقيقتها؟
شارك في الفيلم أشهر عمالقة الفن سعاد 
حســـني وحســـين فهمي وتحية كاريوكا 
وســـمير غانم. كما اســـتمر عـــرض الفيلم 
ســـنة كاملة فـــي دور الســـينما المصرية، 
ويعـــد من ضمـــن أفضل مائـــة فيلم 

في تاريخ السينما المصرية.
كما يحتفي المهرجان بإعادة 
ترميـــم الفيلم االســـتعراضي 

الكوميـــدي “غـــرام فـــي الكرنـــك” الذي تم 
إنتاجـــه قبـــل أكثـــر مـــن خمســـين ســـنة، 
مـــن  وهـــو  1967م  العـــام  فـــي  تحديـــًدا 
ســـيناريو وحـــوار: محمـــد عثمـــان وقصة 
مـــن  كل  وبطولـــة  رضـــا،  علـــي  الملحـــن 
فريدة فهمي ومحمـــود رضا وعبدالمنعم 
حـــول  الفيلـــم  أحـــداث  تـــدور  إبراهيـــم. 
مجموعـــة مـــن الراقصين الشـــباب الذين 
يكافحـــون للنجـــاح فـــي خضـــم معاناتهم 
ونقـــص مواردهـــم الماديـــة لتقديـــم أول 
الكرنـــك  معبـــد  مســـرح  علـــى  أعمالهـــم 
باألقصـــر، وذلك بالتـــوازي مع قصة أمينة 
الراقصة الرئيســـة بالفرقة االســـتعراضية 
والتـــي تســـوقها األقـــدار لتجمعهـــا قصـــة 
حب معقـــدة مع صالح مديـــر الفرقة مما 

يزيد األوضاع سوًءا.
وبهذه المناســـبة، قال الرئيـــس التنفيذي 
لمهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، 

بمـــرور  اليـــوم  “نحتفـــل  التركـــي  محمـــد 
خمسين عاما على أشـــهر األفالم العربية 
الكالسيكية وذلك بإعادة ترميمها حرصا 
منـــا علـــى حفظ تاريـــخ الســـينما العربية، 
وعلـــى الرغم من أن عملية ترميم األفالم 
تعـــد عملية مكلفة ومعقدة وال تقل جهدا 
عن إنتـــاج فيلم جديـــد إال أن العمل على 
ترميم أفالم شـــكلت جـــزءا من الموروث 
هـــذا  منـــا  يســـتحق  العربـــي  الســـينمائي 
الجهـــد، فضالً عـــن كونها فرصـــة جديدة 

إلعادة إحيائها وتقديمها للجمهور”.
وتعـــد عمليـــة ترميـــم األفـــالم أمـــرًا بالـــغ 
التعقيد، حيث يخضـــع الفيلم للعديد من 
المراحل، ففي البداية تتم معالجة الفيلم 
وتحويلـــه من مقاس 35 ملم إلى نســـخة 
رقمية ومن ثم يخضع لعملية ترميم عبر 
الحاســـوب تليها مرحلة تصحيح األلوان 

والصور وتصفية الذبذبات الصوتية.

يتعـــاون “أهال سمســـم”، برنامج األطفال الحائز علـــى جوائز والذي يقدمه 
مبتكـــرو “افتـــح يـــا سمســـم” وبرامـــج )Sesame Street( حـــول العالم، مع 

النجمة العربية ريا أبي راشد في حلقة خاصة.
 أبي راشـــد هي مذيعة ومنتجة وصحافية لبنانية تشـــتهر بمشـــاركتها في 
اســـتضافة البرنامـــج التلفزيونـــي Arabs Got Talent والبرنامج اإلخباري 
الترفيهـــي Scoop with Raya علـــى MBC. كونهـــا مـــن أبـــرز الصحافيين 

فـــي مجـــال الترفيـــه فـــي الشـــرق األوســـط، عملـــت أبي 
راشـــد كمراســـلة من أرض الحدث في أهـــم الفعاليات 
الترفيهيـــة العالميـــة كحفـــل توزيـــع جوائز األوســـكار 
ومهرجـــان كان الســـينمائي وعدد كبيـــر من فعاليات 

السينما العالمية. 
للنوايا  راشد كسفيرة  أبي  اختيرت  ذلك، فقد  إلى   
الحسنة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين UNHCR، وهي صوت قوي يساهم في 
دعم األطفال وتمكينهم، السيما أولئك المتأثرين 
بديهيًا ألهالً  الذي جعلها شريكًا  األمر  بالنزوح، 

إن  إذ  ــم،  ــســ ــ ــم ســ
ــج  ــ ــامــ ــ ــ ــرن ــ ــ ــب ــ ــ ال
ــي  ــمــ ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ ال

ــي  ــ ــون ــ ــزي ــ ــف ــ ــل ــ ــت ــ ال
ــامــــج  ــ ــرن ــ جــــــــزء مــــــن ب
إنــســانــي أوســـع يهدف 
إلـــــى دعـــــم األطـــفـــال 
من  المتضررة  واألسر 

األزمات.

رّيا أبي راشد ضيفة “أهال سمسم”

فـــي أمســـية أخذتنـــا إلـــى جنـــان اإلبداع، 
نظمـــت اللجنـــة الثقافيـــة بنـــادي العروبـــة 
مســـاء يـــوم أمـــس األول منتـــدى بعنـــوان 
“نبض النص: بيـــن المنهجية والموضوع.. 
دراســـات تحليليـــة للدكتـــورة رفيقـــة بـــن 
عبـــاس  مـــن  كل  فيهـــا  تحـــدث  رجـــب”، 
القصاب، وعارف الموســـوي، وزهرة حرم، 

وأدارها علي عمران.
“البـــالد” حضـــرت وقائـــع المنتدى وتنشـــر 

مقتطفات منه:
في مستهل المنتدى تحدثت المحتفى بها 
رفيقة بن رجب، موضحة أن فكرة الكتاب 
راودتهـــا منـــذ 2017 عندمـــا تمـــت دعوتها 
لحضـــور ملتقى الشـــعر في قصـــر الثقافة 
بالشـــارقة وطلبوا منها بـــأن تكون ورقتها 
هـــي دراســـة نقدية وجمالية لـ 14 شـــاعرة 
مـــن دول الخليـــج ومـــن الشـــعر النبطـــي، 
واألمـــر لـــم يكن ســـهال، ال بســـبب التحليل 
ألنها ســـبق وأن شاركت في تحليل الشعر 
الفصيـــح، ولكن “هـــذه المـــرة األولى التي 
أقدمـــت فيهـــا على ذلـــك متحدية نفســـي 
النـــوع  هـــذا  فـــي  المســـتفيضة  بالقـــراءة 
الشـــعري الذي أصبـــح بيني وبينـــه عالقة 

حميمية”.
 قســـمت بـــن رجـــب الكتـــاب إلـــى بابيـــن. 
الباب األول “قراءة أســـلوبية في المؤتلف 
والمختلف بين حقبتيـــن.” الحقبة األولى: 
يمثلها الشـــاعر األموي عمر بن أبي ربيعة، 
والحقبـــة الثانية تنوع المفاهيم الشـــعرية 
في شـــعر المـــرأة الخليجية والتـــي تمثلها 
الشاعرتين عوشة السويدي وتنهات نجد. 
والبـــاب الثانـــي تم تقســـيمه إلـــى فصلين. 
شـــاعرات مـــن ديـــوان القصيدة للشـــاعرة 
اإلماراتيـــة مريـــم النقبـــي. والثانـــي ضـــم 

قصائد من خارج الديوان.
الناقـــد عباس القصاب قـــال في ورقته “ال 
أود الحديث عن تقسيمات الكتاب بأبوابه 
وفصولـــه وحقبه، وإنما المهم في ذلك هو 
المنهجية العلميـــة المتبعة فيه، والمتمثلة 
عليـــه  يطلـــق  مـــا  أو  األســـلوبي  بالمنهـــج 

)األســـلوبية(، وربمـــا تكون اإلشـــكالية 
األولى في كتاب يتناول برمته 

لشـــاعرات  تجارب شـــعرية 
مبتدئـــة  خليجيـــات 

بحقبـــة زمانيـــة قديمـــة، وألحـــد شـــعراء 
العصـــر األمـــوي، وهو الشـــاعر عمر بن أبي 
ربيعة، شـــاعر الغـــزل الماجن والتشـــبيب، 
وألمع الشـــعراء في هذا الغرض الشـــعري، 
الـــذي اســـتطاع أن يكون مدرســـة خاصة 
بـــه، يتربـــع علـــى رأســـها، حيـــث تناولـــت 
الدكتورة لغة عمر الجمالية بنسق أسلوبي 
إحصائـــي، وهـــذا ما لم يطرْقـــه أحد قبلها، 
فوضعت مجموعة مـــن الجداول لتحديد 
صفات جمال المرأة ومعاييره، ومساحات 
االشتغال الفني لديه، إذ وضعت 9 جداول 
إحصائيـــة الشـــتغاالت عمـــر بن أبـــي ربعة 
الغزلية فيما يتعلق بجسد المرأة وحركتها 
وزينتهـــا وأخالقهـــا، مع تعليقـــات موجزة 
منها، منتقلة إلـــى إحصائية أخرى متعلقة 
بمحبوبـــات عمـــر وأســـمائهن، والمدلوالت 
الجـــداول  علـــى  عـــام  بتعليـــق  العدديـــة 

التوضيحيـــة أو اإلحصائية، والدكتورة لم 
تسترســـل في تفســـير األرقام اإلحصائية 
ومدلوالتهـــا ومقاربتهـــا، وظنـــي فـــي ذلك 
عدم الحاجة إليها على الرغم من خطورة 
مدلوالتها في مواضيع أخرى تتعلق بشعر 

عمر بصورة مستقلة.
هـــذه  أهميـــة  تكمـــن  القصـــاب:  وأضـــاف 
الدراســـة في عدة أمـــور يمكن أن أوجزها 

فيما يلي:
- إنها دراســـة تتبـــع منهجا أدبيا عتيدا في 
الدراســـات النقدية األدبيـــة الحديثة وهو 

األسلوبية.
البحرينيـــة  األدبيـــة  المكتبـــة  إغنـــاء   -
والعربية بمثل هذه الدراســـات األســـلوبية 
القليلة التي تناولت شعر المرأة الخليجية 

“النبطي والفصيح”.
- إبـــراز مجموعـــة مـــن األســـماء المهمـــة 

في الشعر النســـوي خليجيا 
في هذا الكتاب، ومنهن 

عـــدد من الشـــاعرات 
البحرينيات.

الحقب  دمـــج   -
بيـــة  د أل ا

“الشعرية” ومقاربتها.
- تقديـــم أنموذج بحثـــي تعليمي تطبيقي 
للطلبة والمهتمين بالنقد األدبي الحديث.

بدورهـــا، أكـــدت زهـــرة حـــرم أن بن رجب 
لـــم تضع مجموعـــة من الشـــعراء القدامى 
مقابل مجموعة من الشواعر المعاصرات، 
علـــى األقـــل لتتعـــادل كفتـــي الميـــزان، بل 
يعـــرف  شـــاعر  واحـــدا،  شـــاعرا  اعتمـــدت 
الجميـــع كلفـــه بالنســـاء، لتحلل - باتســـاع 
- لغتـــه الجماليـــة، وتحصـــي الكثيـــر مـــن 
الجماليات الحســـية في شعره، والمتعلقة 
بالمرأة المتغَزل بها: من وجه، وفم، وعين، 
وجيد، وشعر، وحركة، والقليل القليل من 

الجمال الخلقي للمرأة في شعر عمر
حتـــى إذا وقفـــت عند مجموعة الشـــواعر 
المعاصـــرات وجدناها تعطـــي لكل واحدة 
تختـــار  إذ  ضيقـــة،  مســـاحة  منهـــن 
فـــي   – قصيـــدة  لغالبيتهـــن 
تحلُلهـــا   - الغالـــب 

تحليال سريعا.
تصبـــح  إذن 
لدينـــا  الكفـــة 
شاعر  كاآلتي: 
ونتـــاج  رجـــل، 
شعري ثري يستوعب 
قصائـــده،  مـــن  كثيـــرا 

فـــي حقبـــة 

نســـاء  شـــواعر  مقابـــل  قديمـــة،  زمنيـــة 
معاصـــرات ينتميـــن إلـــى عصرنـــا الحالي، 
تصبـــح المعادلـــة شـــاعًرا واحـــًدا بغزلياته 
وشـــواعر  وأســـماء،  والربـــاب،  بنعـــم، 
حرصـــت بـــن رجـــب علـــى جمع أكبـــر عدد 
منهن، ومنهن بحرينيات – ونحن بالشـــك 
فخـــورون بذلك، ونثمـــن التفاتة الدكتورة 
إليهـــن عالًيـــا - وأرجـــع للقول: تقـــارُب بين 
شـــاعر.. وشـــواعر.. بين مفـــرد وجمع، بين 
مذكر ومؤنث.. أليست هذه جرأة تحسب 

للدكتورة.
وأضافـــت حرم “تختـــزل الكاتبة في نبض 
النـــص كامـــل حقبة عمر الزمنية في شـــعر 
عمـــر، وتضعـــه مقابـــل عصرنا الـــذي تمثل 
النســـاء، وتســـتثني مـــن ذلـــك  لـــه بشـــعر 
شـــعر الرجال، فـــال توجد قصيـــدة واحدة 
لشـــاعر معاصـــر، اإلجابـــة الخالصـــة لـــدى 

الكاتبة الدكتورة، لكننا كقراء ومستقرئي 
نصـــوص نتســـاءل: هـــل كان شـــعر عمـــر 
فـــي قصائـــده، ومعظمهـــن  عمـــر  ونســـاء 
شـــواعر كذلـــك، يكفي ليكـــون في مصاف 
مجموعـــة مـــن الشـــواعر المعاصـــرات، قد 
تكون هناك معادلة ضمنية، خفية، وذكية 

في آن،التفتت إليها الدكتورة”.
اتفقنـــا  أم  الكاتبـــة  مـــع  وســـواء اختلفنـــا 
حـــول طبيعـــة مقاربتها بين شـــاعر قديم، 
وشـــواعر معاصـــرات، فالحـــق يقـــال إننـــا 
اليـــوم فـــي أمس الحاجـــة – وأتحدث عن 
مجـــال األدب واللغة العربيـــة بالتحديد – 
إلـــى اســـتحضار التـــراث، أو اإلرث األدبي 
العربي، بوصفه حضارتنا المقموعة اليوم، 
والتـــي ال يدير لها الجيل المعاصر باال، وال 

شغفا، وال أهمية، وكأنها ال تعنيه أبدا.
 اما عارف الموسوي فقال..

   لقـــد قصدت الِدراســـة  الخطاب بوصفه 
بأنـــه:”  ُعـــِرَف  والـــذي  نقديـــا  مشـــروعا 
المشـــروُع الفكرُي الذي يســـير وفق أسس 
معرفيـــة ُتْســـِهُم فـــي خلـــق تفكيـــٍر معيـــٍن 
اتجاه موضوع ما”. كما أنها عَرفت األسس 
المرجعيـــاُت  بأَنهـــا:”  للخطـــاب  المكِونـــة 
الِفْكريـــُة التـــي َيعـــوُد الباحـــُث إليهـــا عنـــد 
َتْشِكيِل معارفه وأفكاره الخاصة بخطابه 

“النقدي.
   والخطاُب النقدُي عند رفيقة 
بن رجب في كتابها نبض 
علـــى  قائـــٌم  النـــص 
أســـيِن: أوُلُهمـــا، أٌس 
تراثـــي. وثانيهما، 

أٌس حديث.

رفيقة بن رجب تثري المكتبة العربية بدراسة ذات قيمة أدبية حقيقية
في منتدى “نبض النص بين المنهجية والموضوع” بنادي العروبة

أسامة الماجد

زهرة حرمعباس القصاب رفيقة بن رجب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مملكة البحرين.. واحة األمن واألمان
لقد أصبحت مملكة البحرين بفضل من هللا وبقيادة سيدي جاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملـــك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعـــاه، ونهـــج الحكومـــة بقيـــادة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، واحة أمن وأمان ومركز اســـتقرار في المنطقة للكثير 
من الجاليات، لهذا من الطبيعي أن ينخفض المعدل العام للجريمة 
بنسبة 30 % على مدى األربع سنوات السابقة، كما أوضح الفريق 
أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية يوم 
األربعـــاء الماضي خالل اللقاء المجتمعـــي، مؤكدا معاليه أن “هذا 
اإلنجـــاز األمنـــي المتميـــز، والذي يعـــود في تقديري إلـــى عدد من 
األمـــور الرئيســـة وفي مقدمة ذلك المشـــروع الملكـــي اإلصالحي 
لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم، حفظه هللا ورعاه، 
الذي جعل المواطن الهدف األسمى في ممارسة حقوقه السياسية 
بعدالة ومســـؤولية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أجواء 
مـــن الطمأنينة والســـكينة واالحتـــرام، واألمر اآلخر هـــو أن النهج 

المبارك والعمل الجاد الصادق الذي سارت عليه الحكومة الموقرة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، بأن يغدو المواطن 
الركيزة والوسيلة والشريك األساس في مسيرة النهضة الحديثة 

بنهج حكومي الفت”.
إذا كانـــت الوحدة الوطنية من أهم القيم في حياتنا ويجب على 
الجميـــع المحافظـــة عليها، فـــإن األمن واألمـــان وانخفاض معدل 
الجريمة إلى أدنى المســـتويات، يســـاهم بشكل فعال ورئيس في 
تقـــدم الوطـــن وازدهـــاره، وهنا البد أن نشـــيد بالـــدور الكبير الذي 
يقـــوم به المواطن والمقيم في تحمل المســـؤولية وحمل األمانة، 
إلى جانـــب الجهات األمنية التي تعمـــل باحترافية ومهنية عالية 

الدقة وبأسلوب راق أكسبها ثقة المواطن والمقيم.

بكل فخر نقول إن مملكة البحرين بفضل رؤية القيادة أصبحت من أكثر  «
الدول أمنا على مستوى العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نعم تزدان الســـعودية بمجيء جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة.

حقيقـــة تتميز العالقـــات التاريخية بين المملكة العربية الســـعودية ومملكة 
البحرين باســـتمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادَتي وشـــعَبي البلدين 
انطالقـــا مـــن الثوابـــت والرؤى المشـــتركة التـــي تجمع بينهما تجـــاه مختلف 
القضايـــا، وروابـــط األخوة، ووشـــائج القربـــى والمصاهرة والنســـب، ووحدة 
المصير التي تجمع بين شعبيهما، فضاًل عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما 
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد 

من المنظمات والمحافل اإلقليمية والعالمية.
وال ننســـى زيارة ولي العهد الســـعودي واســـتقباله في مملكة البحرين، وهذا 
إن دل فإنمـــا يـــدل على العالقات المتينة بيننا وبين مملكة البحرين. حقيقة 
زيـــارة ملك البحرين إضافة لمســـيرة العالقات الثنائية المتنامية والمتميزة، 

وتفتـــح آفاقـــًا متجـــددة وواعـــدة لمـــا فيه خيـــر ورخـــاء البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، حيـــث تجمعنـــا مـــع مملكـــة البحرين عالقـــات اقتصاديـــة قوية، 
وحجم االســـتثمارات الســـعودية في البحرين ارتفع مؤخرًا، كما بلغت قيمة 
اســـتثمارات السعوديين في سوق األسهم البحرينية نحو 432 مليون دينار 
بحريني، كما يوجد )5000( شـــركة سعودية مســـتثمرة في البحرين، ويأتي 
المســـتثمر الســـعودي في المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار 
المؤسســـات الفرديـــة، كمـــا أن رأس المال الســـعودي المســـتثمر في البحرين 

يأتي في المرتبة الرابعة.
عالقـــات قويـــة تربطنا، أيضا رابطة الـــدم واألخوة والمحبة.. وما شـــاهدناه 
مـــن مشـــاركتنا في احتفاالتنـــا وخصوصا فـــي اليوم الوطني الســـعودي 92 
لهو مصدر اعتزاز لنا كســـعوديين من أشـــقائنا في البحرين. ونكرر “دمت يا 

خليجنا شامخا”.

غدير الطيار

تزدان السعودية بجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

بإيجـــاز، نختصـــر مضمون اللقـــاء المهم الـــذي التقى فيه وزيـــر الداخلية 
الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، صبيحة األربعاء 
28 سبتمبر 2022 مع أصحاب وممثلي المجالس في البحرين، بأنه إضاءة 
على طريق اســـتمرار التواصل الذي رســـخ جذوره المشـــروع اإلصالحي 
الكبير لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 
المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، بناء على “الشـــراكة المجتمعية” في االلتقاء 
والتواصـــل والتباحث، الســـيما فـــي هذا الوقت الحيـــوي والضروري جًدا 
لمثـــل هذه اللقاءات وبالدنا مملكة البحرين الغالية تســـتعد لالســـتحقاق 

االنتخابي المتمثل في االنتخابات النيابية والبلدية.
ليســـمح لي القارئ الكريم أن أفكر معه “خارج الصندوق” إن جاز التعبير 
لنفهـــم أرضية ترســـيخ األهداف المشـــتركة التي انطلق منهـــا لقاء معالي 
الوزيـــر، ولربما الحظ الكثير من القراء مـــن مواطنين ومقيمين، أن هناك 
محاور رئيسية لم يغفلها الوزير بل قدمها باقتدار في تشخيص النتائج.. 
لنـــا أن نعبر عـــن التقدير والثناء علـــى جهود معالي الوزيـــر في انخفاض 
معـــدل الجريمـــة بنســـبة 30 بالمئة خالل الســـنوات األربـــع الماضية.. إذا، 
نحـــن نتحدث عـــن مدة زمنية تخللها ظرف اســـتثنائي قاهـــر هو جائحة 
كورونـــا، وإذا نظرنـــا إلى انخفاض المعدل فذلك يعني أن سياســـة الدولة 
الداخليـــة والتكامـــل في الجهود، أثمـــر صيانة الوطن في أشـــد الظروف 

التي ألمت بالعالم، ورسخ األمن واالستقرار ولله الحمد والمنة.

إذا حين تستعد أية دولة لمرحلة مهمة كاالنتخابات، تحرص على تهيئة 
كل الســـبل لنجاح المشـــاركة وهـــذا أمـــر طبيعـــي، فالديمقراطية تتطلب 
مناًخـــا مـــن االســـتقرار ولهـــذا لفـــت معالـــي الوزير إلـــى أن المشـــاركة في 
االنتخابـــات المقبلـــة هي تعبير صادق عن المســـؤولية، وســـتقوم الوزارة 
بتوفير الحماية الالزمة لنشر الطمأنينة بين المواطنين للتصويت، مشيًدا 
بالشـــراكة بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، ما ســـاهم في الحفاظ 

على مصالح الوطن لتحقيق األمن المجتمعي.
على أن اللقاء أعطى مجااًل خصًبا لإلشـــادة بالمشروع اإلصالحي لجاللة 
الملـــك كمبعـــث للثقـــة الوطنيـــة ونهـــج الحكومـــة بجهود صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، بتعزيـــز األمل لدى المواطنين، واألمل هنا إشـــارة إلى اســـتمرار 
برامج التنمية الشـــاملة التـــي تعود بالخير على المواطـــن والمقيم. وكما 
نعلم جميًعا وأظن أن الكثير من القراء متفقون معي، أن التعبير الصادق 
عن المســـؤولية الوطنية التي أشـــار إليها، له عدة رســـائل: أولها أن نكون 
مساهمين في انتقال التجربة الديمقراطية من مرحلة إلى مرحلة أفضل، 
وثانيهـــا: العمـــل كشـــراكة حقيقية في توفيـــر األمن لكي يتمكـــن الجميع 
مـــن أداء الواجـــب الوطني بطمأنينـــة، وهذا ولله الحمد ما عشـــناه طيلة 
االنتخابات الســـابقة على مدى العشرين عاًما الماضية. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

لقاء “األربعاء”.. معالي وزير الداخلية يرسخ “األهداف المشتركة”

لماذا االنتخابات؟
االنتخابات في أي مجتمع ليســـت مجرد حدث سياسي أو تشريعي، بل 
هي مسار يأخذ مجراه لتشكيل المجتمع، وليتساوى أفراده في الحقوق 
والواجبـــات، ويكـــون مـــن أولى واجبات المرشـــح الفائـــز التخفيف على 
المواطنين، وقد حددت الدولة ُمســـبًقا اإلطار القانوني واإلجرائي الذي 
ســـتجري بموجبه االنتخابات، كتحديد الدوائر وتشـــكيل اللجان العاملة 

والمقرات وكشوف األسماء وغيرها.
الدور األهم لنواب البرلمان هو َســـن التشـــريعات في مختلف المجاالت، 
مـــن سياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة وحقوقيـــة ونســـوية وشـــبابية 
ورياضية وثقافية وغير ذلك، ومراقبة عمل المســـؤولين، فدور البرلمان 
تشـــريعي رقابـــي، وألجل ذلك البد أن يشـــغر مقاعد البرلمـــان من يتمتع 
بالكفاءة والنزاهة ولديه من الثقافة التشريعية والسياسية والدستورية 
ما يجعله أهاًل لمناقشـــة القوانين، وأن يكون قادًرا على توجيه الســـؤال 
ومناقشـــة أي اســـتجواب. لـــذا ال يمكـــن ألي شـــخص أن يكـــون نائبـــا إن 
لـــم تكـــن لديه الُقدرة على المناقشـــة والمحادثة، أمـــا إذا لم يكن النواب 

مؤهلين وأكفاء فذلك يجعل األمور أكثر سوًءا.
بعد حســـن اختيار المرشـــحين، وبعد فوزهم، يقوم الناخبون بمحاســـبة 
الفائزيـــن، ومـــا حققـــوه وفًقا لبرنامج العمل الذي ترشـــحوا به، وُيشـــكل 
قيـــام النواب بمتابعـــة القوانين وأعمال وزارات وهيئـــات الدولة عنصًرا 
أساســـًيا للنظـــام الديمقراطي الـــذي يعمل على تحســـين ظروف العيش 
من خالل ربط مصالح وزارات وهيئات الدولة بمصالح المواطنين. لذا، 
فاالختيار الرشيد للنواب جزء من النظام الديمقراطي الصحيح ويعمل 
علـــى تحقيـــق التنمية المســـتدامة للبحرين وأهلها علـــى المدى الطويل. 
كمـــا أن االنتخابـــات تعزز التنميـــة االجتماعية واالقتصادية والبشـــرية، 
وفـــي ظلها اإليجابي يتحقق ما ينشـــده المجتمع مـــن تغيير، والمواطن 
الواعـــي هـــو الُمـــدرك ألهمية وصـــول العناصر المســـتحقة لشـــغر مقاعد 

مجلس النواب. 
االنتخابات هي أحد الحقوق السياســـية التي نص عليها دســـتور البالد، 
ومـــن مبـــادئ اإلعالن العالمـــي لحقوق اإلنســـان، وذلك بجعـــل المواطن 

شريًكا في اختيار األنسب.

عبدعلي الغسرة

بروتوكول إعداد الخبر الصحافي
مـــن خـــالل متابعاتي اليوميـــة لوســـائل التواصل االجتماعـــي المختلفة 
لفتـــت نظـــري بعـــض األخبـــار الصحافيـــة التـــي بالطبـــع ترفـــق بالصـــور، 
وهذا شـــيء متعارف عليه، لكن المفارقة أن تفتقد بعض الصور أبســـط 
القواعد والبروتوكوالت فيما يتعلق بااللتزام بالزي الرســـمي أو المقبول 
علـــى أقـــل تقدير، فنـــرى أن الجانـــب الحكومي في الصـــور ملتزم بالزي 
الرســـمي واألنيـــق، وفـــي المقابـــل نالحـــظ أن الطـــرف اآلخـــر ال يلتـــزم 
إطالًقـــا بهـــذا الجانـــب، وتكون النتيجـــة أن الصورة غير صالحة للنشـــر.
وفـــي علـــم العالقات العامـــة واإلعالم، فإن ذلـــك من الممكـــن تجنبه إذا 
تـــم التنســـيق مـــع الطرف الثانـــي للتأكد بـــأن الطرفين ملتزمـــان بقواعد 
العمل وســـلوكياته واإلتيكيت المتبع في مثل هذه المناسبات الرسمية. 
أعلـــم جيدًا أن كثيريـــن يجهلون الجهد الكبير الذي يبذله جهاز أو فريق 
اإلعالم والعالقـــات العامة للتحضير لهذه الفعاليات والمناســـبات، فهذه 
األخبـــار التـــي يقرأهـــا الجمهـــور تحتـــاج إلـــى عمـــل احترافي وتنســـيق 

ومراجعة ومتابعة دقيقة.
شخصًيا وبحكم خبرتي الطويلة وعملي السابق في هذا المجال، أعتبر 
هـــذه األمور من المســـلمات، بل مهمـــة جًدا للظهور بصورة تتناســـب مع 
الحـــدث محلًيا وإقليمًيا ودوليا، حيث إن هذه الصور المصاحبة لألخبار 
الصحافيـــة تتناقلها وســـائل التواصـــل االجتماعـــي المختلفة والصحف 
المحليـــة والمنصـــات اإلعالمية، وفي عصـــر التكنولوجيـــا الحديثة فإن 

هذه األخبار تصل إلى جميع دول العالم وتنتشر سريًعا كسرعة البرق.
ومن المهم جًدا أن يكون المصور على قدر كبير من المسؤولية والخبرة 
واالحتـــراف في عمله، فهـــو الذي يرى الصورة كاملة عند التصوير، فمن 
مسؤولياته الرئيسة توجيه المجموعة إذا لم يكونوا في وضع صحيح، 
فنـــرى مـــع األســـف بعضهـــم ال يلتزمون بهـــذه القواعـــد الضروريـــة جًدا 
وبعضهـــم يخجـــل مـــن التحدث إلـــى المجموعة على الرغـــم من أن ذلك 

سيسعدهم ويشعرهم باالطمئنان.
ثـــم يأتـــي دور المســـؤول عـــن نشـــر الخبر للتأكـــد من صالحيـــة الصورة 
وأحياًنا تدعو الحاجة إلى معالجة الصورة بالفوتوشـــوب لضمان جودة 
الصورة. هذه بعض أبجديات العمل الصحافي التي أتمنى تطبيقها وبما 

يتناسب تماما مع سمعة ومكانة مملكتنا الغالية.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



 NICK األمريكـــي  المحتـــرف  األهلـــي  النـــادي  اســـتقبل 
FAUST والذي وصل إلى أرض المملكة مســـاء األربعاء؛ 
لتعزيـــز صفـــوف الفريق األول لكرة الســـلة فـــي البطولة 
العربيـــة لألنديـــة الــــ 34 والتـــي ســـتقام بدولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة مـــن 5 لغايـــة 15 أكتوبـــر المقبل بمشـــاركة 16 

فريقا.
وكان في استقبال المحترف لدى وصوله المملكة إداري 

الفريق األول حسن نبيل.
الالعب األمريكي نيك فاوســـت يبلغ من العمر 29 ســـنة 
وطوله 1.98 متر ويجيد اللعب بمركزي 1 و3 وســـيلعب 

إلى جانب مواطنه ديفون جيفرسون.
ويشـــار إلـــى أن قرعـــة بطولـــة األنديـــة العربيـــة أوقعت 
األهلي في المجموعـــة الثالثة إلى جانب كل من كاظمة 
الكويتي والبشائر العماني والسد القطري ويتأهل األول 
والثانـــي إلى الدور ربع النهائي الـــذي يقام بنظام إخراج 

المغلوب.
وســـيواجه األهلي ممثل الوطـــن ببطولة األندية العربية 

فـــي بداية مشـــواره الســـد القطـــري 5 أكتوبر وســـيلتقي 
كاظمـــة الكويتـــي 8 أكتوبـــر وأخيـــرا البشـــائر العماني 8 

أكتوبر على صالة نادي الكويت.
وســـتكون المباريات منقولة عبر قنـــوات دبي الرياضية 

الناقل الرسمي لبطوالت االتحاد العربي لكرة السلة.

لدعم الفريق ببطولة األندية العربية

وصــول محتــرف سلـــة األهلـــي

محترف األهلي لدى وصوله

حلبة البحرين الدولية

تنطلق في حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
على مضمار حلبة الكارتنج أولى جوالت 
بطـــوالت الكارتنـــج المحلية، وهي تحدي 
الصخيـــر روتاكـــس ماكـــس وذلـــك يومي 
الجمعة والســـبت الموافق 30 سبتمبر و1 
أكتوبـــر الجـــاري، حيث ســـتنطلق الجولة 
األولـــى يـــوم الجمعـــة وتبـــدأ بالحصـــص 
التأهيليـــة في 2:45 مســـاء، بينما ينطلق 
السباق ما قبل الختامي في 3:30 مساء، 
والسباق الختامي ينطلق في 4:40 مساء 
وذلك لفئـــات البطولة المشـــاركة وأبرزها 
فئة المايكـــرو ماكس، فئة الميني ماكس، 
فئـــة الجونيـــور ماكـــس، والفئـــة األخيرة 

سينيور ماكس وسينيور ماسترز.
لبطولـــة  الثانيـــة  الجولـــة  تنطلـــق  بينمـــا 
الكارتنـــج المحلية يوم الســـبت 1 أكتوبر 
وباألوقـــات نفســـها للجولة األولـــى، ومن 

نخبـــة  مـــن  كبيـــرة  مشـــاركة  المتوقـــع 
فـــي  األعمـــار  مختلـــف  مـــن  الســـائقين 
البحريـــن والمنطقة، وذلك على مضمار الـ 

CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر.
يذكـــر أن هذا الموســـم ينطلـــق ببطولتين 
كارتنـــج محلييـــن، وهما بطولـــة البحرين 
الصخيـــر  وبطولـــة  ماكـــس  روتاكـــس 

بطولـــة  وســـتنطلق  ماكـــس،  روتاكـــس 
البحريـــن روتاكـــس ماكـــس ب 8 جوالت 
طـــوال الموســـم، بينمـــا بطولـــة الصخيـــر 
ســـتنطلق بـ 4 جـــوالت. وتنطلق الجوالت 
المتبقيـــة مـــن بطولـــة الصخيـــر روتاكس 
ماكـــس من خالل الجولة الثالثة والرابعة 

يومي الجمعة والسبت 14 و15 أكتوبر.

أولى جوالت بطوالت الكارتنج المحلية

انطالق تحدي الصخير روتاكس ماكس

جانب من السباق
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اإلعـــالم  لجنـــة  رئيـــس  أوضـــح 
الرياضي الزميل أحمد كريم خالل 
“بانورامـــا  برنامـــج  فـــي  مشـــاركته 
البحريـــن  قنـــاة  علـــى  المالعـــب” 
الرياضية، أن اهتمام ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
باإلعـــالم  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الرياضي وتوجيهات ســـموه لوزير 
بوضـــع  النعيمـــي  رمـــزان  اإلعـــالم 
خطـــة لتطويـــر اإلعـــالم الرياضـــي 
فـــي  والطمـــوح  الحماســـة  أحيـــا 

العاملين بهذا القطاع.
وأضـــاف كريـــم، أن لجنـــة اإلعالم 
الرياضـــي ومنذ اليـــوم األول لهذه 
التوجيهات أعلنت عن رغبتها في 
أن تكـــون شـــريكا فاعـــالً لتحقيـــق 
تطلعات ســـمو الشـــيخ خالد، وهو 

األمـــر الـــذي تترجم إلـــى عمل من 
خالل الشـــراكة مـــع الهيئـــة العامة 
مـــن  سلســـلة  بتنظيـــم  للرياضـــة 
للعامليـــن  التدريبيـــة  الـــدورات 
الرياضـــي  اإلعـــالم  ســـلك  فـــي 

تدريبيـــة  بـــدورة  بـــدأت  والتـــي 
للمنســـقين اإلعالميين في األندية 
واالتحـــادات الرياضية، بمشـــاركة 
أكاديمييـــن وأصحـــاب خبـــرة فـــي 

هذا المجال.

وقال كريم، إن الرياضة البحرينية، 
وبفضل االهتمام والرعاية واإلدارة 
الحكيمة لسمو الشيخ خالد، تعيش 
فترة ازدهار ونشـــاط محموم، وهو 
األمر الذي يتوجب أن ينعكس على 

اإلعـــالم الرياضـــي بوصفه شـــريكا 
وعنصرا مهما في إبراز هذا النشاط 
فعـــال،  بشـــكل  للملكـــة  والترويـــج 
مشـــيرا إلـــى أن الوصـــول إلى هذه 
الغاية يتطلب تعاون جميع الجهات 

الرياضـــي،  باإلعـــالم  الصلـــة  ذات 
والعمـــل علـــى توحيد الجهـــود بين 
وســـائل اإلعالم وفق رؤية موحدة 
فـــي  الحيـــوي  البحريـــن  تبـــرز دور 

المجال الرياضي.

 جانب من مشاركة الزميل أحمد كريم في برنامج بانوراما المالعب

خالل مشاركته في برنامج “بانوراما المالعب”

كريم: خالد بن حمد أعطى اإلعالم الرياضي روحا جديدة

حسن علي

ــي ــ ــاض ــ ــري ــ ال ــال  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ فــــــي  ــوي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ ــن  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال دور  إبـــــــــــراز 

بنا

يفتتح نـــادي البحرين للجولف، يوم الســـبت 
المقبل، موســـمه الرياضـــي 2023/2022، في 
الحنينيـــة، بانطـــالق بطولـــة رئيـــس الحرس 
الوطنـــي الفريـــق أول الركـــن ســـمو الشـــيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة السنوية للجولف، 

بمشاركة أكثر من 90 العبا.
وتعد بطولة ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، واحدة مـــن أكبر البطـــوالت على 
المســـتوى المحلـــي لما لهـــا من أهميـــة كبيرة 
لـــدى الالعبين، كما أن نادي البحرين للجولف 
يحـــرص على إقامة هـــذه البطولة الســـنوية، 

بدعم ورعاية كريمة من سموه.

وبهذه المناسبة، تقدم أعضاء مجلس اإلدارة 
والالعبـــون بالشـــكر الجزيـــل لســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة نظيـــر إقامـــة 
هـــذه البطولة الســـنوية، التي لهـــا األثر الكبير 
علـــى الرياضـــة عمومـــا، وعلى لعبـــة الجولف 
خصوصـــا، كمـــا أن ســـموه حريـــص على دفع 
عجلـــة الرياضـــة فـــي المملكـــة بكل الوســـائل 

المتاحة.
الضربـــات  بنظـــام  البطولـــة  تلعـــب  وســـوف 
علـــى مجموعتين: األولى الســـاعة السادســـة 
والنصـــف صباحـــًا والثانيـــة الســـاعة الثانيـــة 

عشرة والنصف ظهرًا.

انطالق بطولة سمو رئيس الحرس الوطني السبت

الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى

طرح تذاكر سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات للبيع
أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” اليوم طرح 
تذاكر ختام بطولة العالم للتحمل البطولة التابعة لالتحاد الدولي للســيارات في موســمها 

2022 والمتمثلة في سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات للبيع.

وتم طرح التذاكر اليوم للبيع، حيث سيتمكن 
الجماهيـــر من تجربة روح ســـباقات لي مانز 
التحمـــل  مـــع أفضـــل ســـباقات  األســـطورية 
الســـباقات  مـــع  إلـــى جنـــب  العالميـــة، جنًبـــا 
ليقضـــي  الترفيهيـــة  والفعاليـــات  المســـاندة 
الجماهيـــر مـــن جميع األعمار وقت ال ينســـى 

في عطلتي نهاية األسبوع.
وســـينطلق ســـباق بابكو البحريـــن للتحمل 8 
ساعات يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وذلك 
كجولـــة ختاميـــة لبطولـــة التحمـــل العالميـــة 
لموســـم 2022، وســـيكون تتويًجـــا للذكـــرى 
العاشـــرة للبطولـــة. ومؤخـــرا أطلقـــت حلبـــة 
البحريـــن مبـــادرة تعتبـــر األولـــى مـــن نوعهـــا 

لســـباق بابكـــو البحريـــن للتحمل 8 ســـاعات، 
وذلـــك بالتعاون مـــع الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز إلطـــالق تذاكـــر صديقـــة للبيئة ألول 

مرة على اإلطالق في البحرين.
تتويـــج  ســـيتم  الختامـــي  الســـباق  وخـــالل 
األبطال في بطولة التحمل في البحرين، مع 
انطالق ســـباق التحمل خـــالل النهار وينتهي 
تحـــت األضـــواء ليـــال، ومـــن بيـــن العالمـــات 
التجاريـــة الرائدة فـــي العالم التي ســـتنطلق 
على خـــط االنطالق وأبرزهـــا تويوتا، ألباين، 
بـــورش  مارتـــن،  أســـتون  فيـــراري،  بيجـــو، 
وكورفيت وبـ 37 سيارة على خط االنطالق.
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن الســـباقات المســـاندة 

التابعـــة  البطولـــة   WTCR ســـباق  وأبرزهـــا 
لالتحـــاد الدولي للســـيارات كســـباق مســـاند، 
وســـيكون الســـباق االفتتاحـــي للبطولـــة في 
المملكـــة والمنطقـــة وســـتكون أيًضـــا المـــرة 
األولـــى التي تنطلق فيهـــا جنًبا إلى جنب مع 

بطولة العالم للتحمل.
باإلضافـــة إلى انطالق بطولة تحدي البورش 
ســـبرنت الشرق األوسط أيضا كسباق مساند 
للسباق، وذلك من خالل نخبة من المشاركين 
وجدول حافل بالفعاليات الترفيهية العائلية 
التي ســـتقام على هامش الســـباق، وذلك بـ 5 
دنانيـــر بحريني للكبـــار و2.5 دينـــار بحريني 

لألطفال.

حلبة البحرين الدولية

االنطالقة يومي 11 
و12 نوفمبر المقبل
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صالح بن هندي يرعى فعالية يوم القلب العالمي للرياضيين
إجراء فحوصات لالعبين وبمشاركة واسعة

تحـــت رعايـــة مستشـــار جاللـــة الملك 
صالـــح  والرياضـــة  الشـــباب  لشـــؤون 
بن عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي، نظم 
يـــوم  فعاليـــة  الطبـــي  الجنـــان  مركـــز 
القلـــب العالمـــي للرياضييـــن بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للقلـــب الـــذي يصادف 
التاسع والعشـــرين من سبتمبر من كل 
عـــام بحضـــور محافظ الشـــمالية علي 
عبدالحســـين العصفـــور والنائـــب علي 
زايد والنائب عبدالنبي ســـلمان وجواد 
الحواج رئيس مجلس إدارة مجموعة 
الحـــواج ورئيـــس جمعية المؤسســـات 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الديـــري، ورئيـــس مركـــز  عبدالحســـن 
الجنـــان أمين عبدهللا، وعـــدد من كبار 

الحضور والمسؤولين والرياضيين.
وأوضـــح صالح بن عيســـى بـــن هندي 
المناعـــي أهمية هـــذه الفعاليـــات التي 

تخـــدم شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمـــع 
ولهـــا أهـــداف واســـعة وبعيـــدة المدى 
تؤكـــد حـــرص المركـــز على المســـاهمة 
فـــي تحقيـــق رؤيـــة القيـــادة الرياضية 
فـــي المملكة مما سيســـاهم في تقديم 

خدمات صحية مميزة للرياضيين.
مـــن جانبه، قـــدم أمين عبدهللا شـــكره 
وتقديـــره إلـــى صالـــح بـــن عيســـى بن 
هنـــدي المناعـــي على رعايـــة وحضور 
الفعاليـــة المهمـــة، مؤكـــدًا أن حضـــوره 

أثـــرى الفعاليـــة وحققـــت العديـــد مـــن 
األهـــداف التـــي من شـــأنها المســـاهمة 
فـــي مواصلة االرتقـــاء بالقطاع الطبي 
خصوصًا أن المركز حرص على تنظيم 
الفعالية تزامنا مع يوم القلب العالمي، 

مشيدا بإسهامات صالح بن عيسى بن 
هنـــدي وحرصه على حضـــور الفعالية 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة 

الكبرى للفعالية.
 وفـــي نهايـــة الفعاليـــة تســـلم صالـــح 

بـــن عيســـى بن هنـــدي المناعـــي هدية 
الطبـــي  الجنـــان  مـــن مركـــز  تذكاريـــة 
قدمهـــا رئيـــس مجلـــس اإلدارة أميـــن 

عبدهللا.
وقـــام صالـــح بـــن عيســـى بـــن هنـــدي 
المناعـــي بجولـــة فـــي المركز، مشـــيدا 
بالخدمات الطبية التـــي قدمها المركز 

للمواطنين والمقيمين.
وشـــارك في الفعاليـــة جمعية أصدقاء 
الصحة ومستشفى السالم التخصصي 
وأكاديميـــة كالديتـــر الرياضيـــة لكـــرة 
القدم ومركز أيروييك للرشاقة وشركة 
UNMEDICO وشركة كوانتا لألجهزة 
الطبيـــة وأطبـــاء القلـــب، كمـــا احتوت 
الفعاليـــة على إجراء فحوصات القلب 
البحرينـــي  االتحـــاد  مـــن  للرياضييـــن 
البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال 

واالتحاد البحريني لكرة الطاولة.

جانب من حضور يوم القلب العالمي للرياضيين

الفرسان: جاهزون 
وهدفنا منصة 

التتويج وسنكسب 
خبرة كبيرة

تدريبات مكثفة 
لفرسان الفريق وغدًا 

الفحص البيطري 
في قرية البطولة

 بقيــادة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب قائــد الفريــق 
الملكــي ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، دخــل الفريق الملكــي للقدرة في 
المراحــل األخيــرة مــن التحضيــرات للمشــاركة فــي بطولــة العالم للجيــاد ذات 8 
ســنوات التي ســتقام في إســبانيا األســبوع المقبل بمشاركة واســعة من فرسان 

العالم. 

ووقـــف الجهـــاز الفنـــي للفريـــق الملكي 
علـــى جاهزيـــة الفرســـان والجيـــاد عبـــر 
تدريبـــات مكثفـــة خاضهـــا الفريـــق في 
الفتـــرة الماضية، ومن بينهـــا التدريبات 

التي خاضها في إسبانيا فور وصوله.
وأكـــد أحمد جناحي مـــدرب في الفريق 
الملكـــي أن الفريق يســـير وفـــق الخطة 
التي وضعها الجهاز الفني بقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة الذي 
يتابـــع الفريق أوالً بأول ويســـير الفريق 
على توجيهات ســـموه المستمرة والتي 
تســـاهم في مواصلة ارتقاء الفريق في 

المشاركات األوروبية.
وقـــال أحمد جناحي “الشـــك أن الفريق 
ســـيحظى بقيادة من سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة والتي ستســـاهم في 
إعطـــاء الفريـــق دفعـــة معنويـــة عاليـــة، 
حيـــث حقـــق الفريـــق نتائـــج إيجابيـــة 
عديـــدة في الفترة الماضية بفضل دعم 

وقيادة سموه للفريق”.
وأضـــاف “وضعنـــا خطـــة للفريـــق فـــي 
هذه المشـــاركة وهدفنا تحقيق النتائج 
ســـمو  قيـــادة  بـــأن  ونؤكـــد  اإليجابيـــة، 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لها 
إســـهامات عديدة على الفريق، ونتمنى 
لســـموه وللفريـــق كل التوفيق والنجاح 

في هذه المشاركة”.
ســـمو  “حـــرص  جناحـــي  أحمـــد  وتابـــع 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة على 
الشـــباب؛ مـــن أجـــل  الفرســـان  اختيـــار 
زيادة احتكاكهم وانســـجامهم وكســـب 
الخبـــرات في هذه المشـــاركة، والجميع 

جاهز للمشـــاركة، وسنسير على الخطة 
التـــي وضعناهـــا والهادفـــة إلـــى تواجد 
الفريـــق على منصة التتويج ونؤكد بأن 
الفريـــق قـــادر على ذلك في ظـــل قيادة 
سموه وســـوف نواصل على التدريبات 
أجـــل  مـــن  المقبليـــن؛  اليوميـــن  خـــالل 

الوصول إلى كامل الجاهزية”.
 وتمنـــى أحمـــد جناحـــي كل التوفيـــق 
والنجـــاح للفريـــق فـــي هـــذه المشـــاركة 

وتحقيق أفضل النتائج اإليجابية.
فرسان الفريق: جاهزية كاملة وسعداء 

بقيادة ناصر بن حمد
 أكـــد فرســـان الفريق الملكـــي أن قيادة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
للفريق سيكون له أثر إيجابي كبير على 

تطور مستوياتهم وكسب الخبرات.
 وقال الفارس عيسى العنزي “إن قيادة 
ســـموه ســـيكون لهـــا أثـــر علـــى الفريق، 
ألننـــا  ســـموه؛  بقيـــادة  ســـعداء  ونحـــن 
سنكســـب الكثيـــر مـــن هـــذه المشـــاركة 
يأتـــي فـــي مقدمتهـــا االســـتماع بشـــكل 
جيد إلى توجيهات ســـموه التي تســـهم 
فـــي ارتقـــاء مســـتوياتنا وحصولنا على 

خبرات واسعة في رياضة القدرة. 
وأضـــاف “أرى أن الفريق يســـير بخطى 
ثابتة نحـــو الجاهزية، ونحـــن جاهزون 
النتائـــج  تحقيـــق  وهدفنـــا  للمشـــاركة 
اإليجابيـــة التي تؤكد مكانة الفريق في 

الساحة األوروبية”.
 فارس الفريق خليفة مبارك سبت أشاد 
بدعـــم ومتابعة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة للفريق والخبـــرة التي 

اكتســـبها مـــن مشـــاركاته الســـابقة مـــع 
ســـموه، وقال: “كما أشكر سمو الشيخة 
نـــورة بنت حمـــد آل خليفـــة قائد فريق 

الفرسان على دعمها الكبير”. 
 وتابـــع “الحماســـة والجديـــة كبيرة في 
التدريبات، ونعلم أن المنافسة لن تكون 
سهلة في ظل مشاركة نخبة من فرسان 
العالم، وأتوقع أن تكون المنافسة قوية 
ومفتوحـــة والفريـــق الملكي ســـيحظى 
بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق 

المراكز األولى”.
 أما الفارس محمد خالد الرويعي، فأكد 
بأنـــه ســـعيد بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفة للفريق فـــي بطولة 
العالـــم، وقال: “هذه إحدى المشـــاركات 
المهمـــة جدا في مشـــواري فـــي رياضة 
القـــدرة، وأعـــد الجميـــع بأننـــي ســـأبذل 
قصارى جهدي لتحقيـــق أفضل المراكز 
مع الفريـــق، وتمنياتي أن يكون الفريق 

على منصة التتويج. 

 تدريبات متواصلة

للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  وواصـــل   
تدريباتـــه الجادة في القريـــة المحاذية 
لقرية البطولة اســـتعدادا للمشاركة في 
بطولـــة العالم وذلك من خالل تدريبات 

مكثفة فور وصوله إلى إســـبانيا بقيادة 
الجهاز الفني.

 غداً الفحص البيطري

غـــدًا  البطولـــة  قريـــة  تشـــهد  وســـوف   
إقامـــة الفحص البيطـــري للجياد، حيث 
سيشـــارك الفريـــق الملكي فـــي الفحص 
البيطـــري كمـــا سيشـــارك الفرســـان فـــي 
االجتمـــاع الفنـــي الذي يســـبق البطولة، 
إلـــى تســـلم الفرســـان األرقـــام  إضافـــة 

المخصصة.

  فرسان الفريق

 علمـــًا أن الفريـــق ســـوف يشـــارك فـــي 
البطولـــة بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، إضافة إلى الفرســـان 
معيوف عبدالعزيز الرميحي، وســـلطان 
عبدالعزيـــز الرميحي، وعيســـى العنزي، 
ومحمد خالد الرويعـــي، وخليفة مبارك 

سبت.

المكتب اإلعالمي

جناحي: قيادة ناصر بن حمد لها إسهامات عديدة على الفريق الملكي للقدرة
بقيادة ناصر بن حمد في بطولة العالم للجياد ذات 8 سنوات بإسبانيا

أحمد جناحي خليفة سبت

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

عيسى العنزي محمد الرويعي
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فوز “بولت أكشن” يعكس نجاح المشاركات البحرينية بالمحافل الخارجية
المهر حقق المركز األول في مضمار سلسبري اإلنجليزي... ناصر بن حمد:

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة  عن 
سعادته بفوز المهر “بولت أكشن” بالمركز األول في 
مضمار سلســـبري اإلنجليزي بعد منافســـة قوية في 
الشـــوط، مشـــيرًا ســـموه إلى أن هذا االنتصار يؤكد 

مكانـــة فريق فيكتوريوس فـــي المحافل الخارجية 
بعد أن سجل عدة انتصارات في الساحة األوروبية.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
فـــوز “بولت أكشـــن” بالمركز األول داللـــة بارزة على 
فـــي  البحرينيـــة  للمشـــاركات  الناجحـــة  المســـيرة 
المحافـــل الخارجيـــة التي ســـجلت محطـــات رائدة 

خطفـــت األنظار في الســـاحة األوروبية مما يعطينا 
المشـــاركات  هـــذه  دفـــع  لمواصلـــة  الكبيـــر  الحافـــز 

لتحقيق مزيد من اإلنجازات.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أن 
التواجـــد البحريني فـــي المحافل األوروبية يســـهم 
فـــي تســـليط الضوء علـــى المملكة مما يســـاهم في 

مواصلـــة دفـــع عجلـــة الترويج تماشـــيًا مـــع الرؤية 
االقتصادية للمملكة “2030”. وأشـــاد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بجهـــود فـــوزي نـــاس 
والمـــدرب روجر فيرنر في تهيئة األجـــواء المثالية 
لهـــذه المشـــاركة التـــي حققت أهـــداف عديـــدة من 
شـــأنها مواصلة ارتقاء الفروسية البحرينية، مشيدًا 

ســـموه في الوقت ذاته بجهود الفارس ديفيد إيغن 
وقيادته الناجحة للمهر “بولت أكشن” في السباق.

وجـــاء فـــوز المهـــر “بولـــت أكشـــن” بعد شـــوط مثير 
قـــدم من خالله “بولت” أفضل المســـتويات وخطف 
المركـــز األول بفـــارق بلـــغ ثالثـــة أربـــاع الطـــول عن 

أقرب منافسيه.

اللجنة اإلعالمية
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منحة  اتفاقية  توقيع  أمــس،  اليمن،  وإعمار  لتنمية  السعودي  البرنامج  أعلن 
مشتقات نفطية جديدة بقيمة 200 مليون دوالر من المملكة لليمن.

وقال البرنامج عبر حسابه على “تويتر”، إن المنحة الجديدة تأتي بتوجيهات 
اليمنية  الحكومة  لطلب  واستجابة  السعودية  العربية  المملكة  قــيــادة  مــن 

لمساعدتها في تشغيل محطات الكهرباء.
وبحسب التغريدة، فإن المنح السابقة التي قدمتها المملكة ساهمت بإجمالي 
اليمن،  الكهرباء في  احتياجات محطات  تغطية  أميركي في  مليار دوالر   4.2
الشوارع وخفض  المستشفيات والمدارس وإنارة  ما ساعد في استمرار عمل 
ما  وتوفير  الكهرباء،  إيــرادات مؤسسة  ورفع  الكهربائية،  االنقطاعات  مستوى 

نسبته 20 % من ميزانية الحكومة اليمنية.
ويزّود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المحافظات اليمنية بالمشتقات 
كميات  بإجمالي  محطة   70 مــن  أكثر  لتشغيل  ــمــازوت(  وال )الــديــزل  النفطية 
الخدمات  اليمني وتحسين  ألف طن متري، ما يسهم في دعم االقتصاد   250

األساسية لليمنيين.

200 مليون دوالر منحة مشتقات 
نفطية سعودية لليمن

اإلسرائيلية،  للبحرية  السابق  القائد  قــال 
اليعازر ماروم، إنه كان لدى إسرائيل عدد 
لحزب  العام  األمين  الغتيال  الفرص  من 
هللا، حسن نصرهللا، على مر السنين، لكنها 

اختارت عدم القيام بذلك. 
وأشـــار مـــاروم إلــى أنــه “وبــمــا أن نصرهللا 
وضع مسدسًا على الطاولة ويهدد إسرائيل 

وسيادتها، يمكننا القيام بذلك )اغتياله(”.
وعما إذا كان يعتقد أن “حزب هللا” سيقوم 
إلى  التوصل  تــم  لــو  بـــ”اســتــفــزازات” حتى 
الحدود  بشأن  وإسرائيل  لبنان  بين  اتفاق 

أنه  مــاروم  أجــاب  الجانبين،  بين  البحرية 
مع  توقعه  يمكن  مــا  معرفة  الصعب  “مــن 
أنه “عندما انسحبنا  إلى  حزب هللا”، الفتًا 
هناك سبب  يكن  لم   ،2000 عام  لبنان  من 
لوجود حزب هللا. خرجنا من لبنان وأغلقنا 
الــبــوابــة عــلــى الــســيــاج، وفــجــأة اخــتــرعــوا 
الصراع  استمر  بعدها  ومــن  شبعا.  مــزارع 

واستمرت المقاومة”.
وشدد على أنه “علينا مساعدة اللبنانيين، 
ألنه ليس لدينا صراع حقيقي مع مواطني 

لبنان. لدينا صراع مع حزب هللا”.

إسرائيل: كانت لدينا فرص الغتيال نصراهلل

بانتخاب  التفاؤل  عــدم  مــن  الــرغــم  على 
أمــس،  جلسة  فــي  للبنان  جــديــد  رئــيــس 
من  الخميس،  اللبناني،  البرلمان  الــتــأم 
بعبدا  قصر  ساكن  على  التصويت  أجــل 

المقبل.
فبعد أن تأمن نصاب الثلثين )86 نائبًا( من 
النواب الـ 128، كما ينص عليه الدستور، 
ــدورة األولـــى مــن االنــتــخــاب، بدأ  ــ فــي ال

التصويت.
فقد  الموقف،  كــان سيد  “الــفــراغ”  أن  إال 
السيما  بيضاء،  بــورقــة  نائبًا   63 صــوت 

المعارضة  قوى  بين  توافق  يوجد  ال  أنه 
هللا  حــزب  وبــيــن  التغييريين،  ــنــواب  وال
وحلفائه، ففشل البرلمان كما كان متوقعًا 
بانتخاب رئيس جديد للبالد في الدورة 

األولى، ولم يتأّمن النصاب للثانية.
إذ بدأ النواب باالنسحاب بعد عد أوراق 
لم  وبالتالي  األولــى،  بالدورة  تين  المصوِّ
الثانية،  للدورة  القانوني  النصاب  يتأمن 
ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع 
قبل  أخــرى  يحدد  لن  أنه  معلنًا  الجلسة، 

“التوافق”.

برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس

المستمرة  االحتجاجات  على  أسبوعين  نحو  مــرور  مع 
في البالد وإن بوتيرة أخف مؤخًرا، تنديًدا بمقتل الفتاة 
حذر  عاًما،   22 العمر  من  البالغة  أميني،  مهسا  الكردية 
استمرار  مــن  إيـــران  فــي  أســتــاذ جامعي   200 مــن  أكثر 

االحتقان.
مع  األمنية  السلطات  تعامل  أمــس،  بيان  فــي  وأدانـــوا 

االحتجاجات األخيرة.
والــقــلــق” ستستمر في  “االحــتــقــان  أن حــالــة  أكـــدوا  كما 
الطالب  عــن  اإلفـــراج  يتم  لــم  إذا  اإليــرانــيــة  الجامعات 

المعتقلين، بحسب ما نقلت قناة “إيران إنترناشيونال”.
تطلق  شبابية  مجموعة  دعــت  أن  بعد  التحذير  وأتــى 
إلى  بيان  في  طهران”،  أحياء  “شباب  اسم  نفسها  على 
الجامعات  أمــام  من  السبت  تنطلق  جديدة  تظاهرات 

الكبرى في العاصمة.
كما شددت على أن مشاركة الطالب في االحتجاجات 

“تبث الرعب في قلوب قوات القمع اإليرانية”.
الــجــاري،  الشهر  مــن   16 ـــ  ال منذ  ــران تشهد  إيـ أن  يــذكــر 
بالبالد،  المدن  عشرات  في  النطاق  واسعة  تظاهرات 

تنديدا بمقتل مهسا.

200 أستاذ يحذرون: االحتقان 
سيستمر بجامعات إيران

“التعاون الخليجي”: هجمات 
إيران تنتهك سيادة العراق

 

ــتــعــاون  ال لــمــجــلــس  الـــعـــام  األمـــيـــن  أدان 
ــرف، أمــــس  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــف الـ ــ ــايـ ــ ــي نـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
إقليم  اإليرانية على  الهجمات  )الخميس(، 
لدى استقباله  العراق. كما شدد  كردستان 
السفير العراقي لدى السعودية عبدالستار 
الــجــنــابــي، عــلــى أن الــهــجــمــات اإليــرانــيــة 
ــراق وتـــهـــدد أمــن  ــعــ ــ “تــنــتــهــك” ســـيـــادة ال
المنطقة واستقرارها، بحسب ما جاء في 
الحجرف  وأكــد  المجلس،  عن  صــادر  بيان 
شأنه  من  ما  “لكل  التعاون  مجلس  رفــض 
المساس” بسيادة وأمن واستقرار العراق.

أميركا تدين الهجمات “الوقحة”... وفرنسا تعتبرها انتهاكاً للسيادة

بغداد تستدعي السفير اإليراني
المتواصل  اإليـــرانـــي  الــقــصــف  بــعــد 
على إقليم كردستان، أعلنت وزارة 
الخارجية العراقية، أمس، استدعاء 
مذكرة  وتسليمه  اإليــرانــي  السفير 

احتجاج شديدة اللهجة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد 
الصحاف، إنه “تم استدعاء السفير 
شديدة  احتجاج  مــذكــرة  لتسليمه 
القصف  عــمــلــيــات  ــّراء  ــ جـ الــلــهــجــة، 

المستمرة على مناطق كردستان”.
االحتجاج  رسالة  أن  إلــى  لفت  كما 
انتهكت  االعــــتــــداءات  أن  أكــــدت 

حرمة األراضي العراقية.
ــع  وقـــــــــــــــــال فــــــــــي مــــــقــــــابــــــلــــــة مــ
الهجمات  تلك  إن  “العربية/ الحدث” 
البنى  في  جسيمة  بأضرار  تسببت 
الهجمات  أن  على  وشــدد  التحتية. 
اإليــرانــيــة تــســيء إلــى مــبــدأ حسن 

الجوار.
جــــاء ذلــــك فــيــمــا واصـــلـــت إيــــران 
تــوجــيــه صــواريــخــهــا إلـــى اإلقــلــيــم، 
إلــى  أمـــس  أودت ضـــربـــات  بــعــدمــا 
وأكد  العشرات.  وإصابة   ،13 مقتل 

“الــعــربــيــة/ الــحــدث” بوقت  مــراســل 
اإليرانية  المدفعية  أن  أمس  سابق 
جــــددت قــصــف مــنــاطــق ســيــدكــان 

الحدودية شمال أربيل.
بدورها، أعلنت القنصلية األميركية 
في أربيل أنها التزال تتلقى تقارير 
اإليــرانــيــة،  الهجمات  اســتــمــرار  عــن 

وكــانــت الــضــربــات أمـــس أدت إلــى 
مقتل 13 وإصابة 58 آخرين، بينهم 
أفــادت  مــا  وأطــفــال، بحسب  نساء 

“واع”.
ــدة  ــحـ ــتـ ــمـ ودانـــــــــــت الـــــــواليـــــــات الـ
في  اإليرانية  الضربات  األميركية، 
بأنها  ووصفتها  الــعــراق،  كردستان 

“وقحة”.
ــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة  كــمــا دانــــت ال
تبنتها  الـــتـــي  الــمــكــثــفــة  الـــضـــربـــات 
إيــــران. واعــتــبــرت الــهــجــمــات التي 
عشوائي  بشكل  المدنيين  طــالــت 
العراقية  للسيادة  صــارخــًا  انتهاكًا 

والقانون الدولي.

دبي - العربية نت

وزارة الخارجية العراقية أعلنت استدعاء السفير اإليراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

دبي - العربية نت

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد 
أن الحرب مع أوكرانيا هي نتيجة من 

نتائج انهيار االتحاد السوفياتي.
واتهم في محادثة مع رؤساء وكاالت 
الدول  رابطة  بلدان  في  االستخبارات 
على  بالضغط  الغرب  أمس،  المستقلة، 
مصيرها،  تقرير  تــحــاول  الــتــي  الـــدول 
زعزعة  يحاول  الغرب  أن  إلــى  مشيرا 

استقرار مجموعة الدول المستقلة.
وأشار بوتين إلى أن “األعداء يحاولون 
إلى  الفتا  بلداننا”،  في  ثــورات  افتعال 
التكامل  زيــادة  إلى  أن موسكو تسعى 

بين رابطة الدول المستقلة.
عبر  التعاون  تطوير  ضـــرورة  أكــد  كما 
روسيا  بين  المعلومات  تبادل  تكثيف 
أن  الــروســي  الرئيس  وأكــد  وحلفائها. 
ــذة في  ــة الــقــطــب آخــ ــاديـ الــهــيــمــنــة أحـ

االنهيار، مشيرا إلى أن العالم اآلن على 
عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدالً.

عملية  هناك  أعيننا،  “أمــام  قــال  كذلك 
صــعــبــة لــتــشــكــيــل نــظــام عــالــمــي أكــثــر 
عدالة”، موضحًا أن مثل هذا التشكيل، 
ـــ “مــشــكــالت ظــاهــرة على  مــصــحــوب ب

السطح”.
القطب  أحــاديــة  “الهيمنة  أن  وأضـــاف 
ــال هــــــــــوادة. هــــــذه حــقــيــقــة  ــ تـــنـــهـــار بـ
ــغــــرب بــشــكــل  ــ ــرفـــض ال مـــوضـــوعـــيـــة يـ
ــرى كل  قــاطــع االعــتــراف بــهــا. ونــحــن ن
“نوفوستي”.  وفق  ذلــك”،  ينتج عن  ما 
بالتزامن  الروسي  الرئيس  كالم  وجاء 
مــع إجــــراء اســتــفــتــاءات فــي مناطق 
انفصالية شرق أوكرانيا مثل لوغانسك 
ودونيتسك لالنضمام إلى روسيا، األمر 
الغرب  واسعة من  انتقادات  لقي  الذي 

الذي اعتبرها “مزيفة وصورية”.
وبــعــد الــفــوضــى الــتــي شــابــت عمليات 

التعبئة الجزئية لـ 300 ألف روسي، أكد 
الرئيس الروسي أنه يجب إصالح كل 

األخطاء التي رافقت تلك العملية.
وشدد في كلمة أمس على أن التجنيد 
العسكرية  ــرات  ــخــب ال ــذوي  ــ ل ــبـــاري  إجـ
موجها  بــصــرامــة،  ذلــك  تنفيذ  ويــجــب 
بمتابعة  الــعــام  االدعـــــاء  ــى  إلـ اوامـــــره 

التعبئة الجزئية.

إصالح األخطاء المرافقة لـ “التعبئة الجزئية”... بوتين:

الحرب مع أوكرانيا من نتائج انهيار االتحاد السوفياتي

الرئيس الروسي

ــادرة نــائــبــة  ــغــ ــى مــ ــات عــل ــاعـ ــعــد سـ ب
الــرئــيــس األمــيــركــي كــامــاال هــاريــس 
كوريا الجنوبية حيث زارت المنطقة 
في  الجيش  أعلن  الــســالح،  منزوعة 
أطلقت  الشمالية  كــوريــا  أن  ســيــول 

صاروخًا باليستيًا غير محدد.
المشتركة  األركــان  لهيئة  بيان  وأفــاد 
ــول، أمــــــس، بـــــأن “كـــوريـــا  ــ ــي ــي ســ فــ
باليستيًا  صاروخًا  أطلقت  الشمالية 
ــجــاه بــحــر الـــشـــرق أو مـــا يــعــرف  ــاّت ب

بشكل أوسع ببحر اليابان”.
كذلك أكد خفر السواحل في اليابان، 
ــالق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة صـــاروخـــًا  إطــ
عن  نــقــالً  ــك  وذلـ مــحــتــمــالً،  باليستيًا 
الدفاع  وزارة  عن  صدرت  معلومات 

في طوكيو.
الخارجة  وزارة  دانــت  المقابل،  فــي 
الشمالية  كــوريــا  إطـــالق  األمــيــركــيــة 
لــلــصــاروخ الــبــالــيــســتــي، مــشــيــرة إلــى 

لــقــرارات  أنــهــا انتهاك وتــحــدٍّ واضـــح 
لألمم  التابع  األمــن  لمجلس  متعددة 

المتحدة وأنه تهديد للمنطقة.
الجنوبية،  كــوريــا  إلــى  زيارتها  وفــي 
توّجهت هاريس إلى الحدود شديدة 
في  وذلـــك  البلدين،  بين  التحصين 
التحالف  لتعزيز  هدفت  جولة  إطــار 

األمني بين واشنطن وسيول.

ــي تـــصـــريـــحـــات أدلــــــت بـــهـــا فــي  ــ وفـ
شــددت  ــســالح،  ال مــنــزوعــة  المنطقة 
هــاريــس عــلــى أن الـــتـــزام الــواليــات 
ــن كـــوريـــا  ــ الـــمـــتـــحـــدة بــــالــــدفــــاع عـ
الجنوبية “ثابت”، مضيفة أن البلدين 
الحليفين “متوافقان” في رّدهما على 
كوريا  لبرامج  المتزايدة  التهديدات 

الشمالية لألسلحة.

األميركية  الخزانة  وزارة  فرضت 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى إيـــــران، 
استهدفت 10 كيانات وناقلة نفط 

على صلة بطهران.
ــالن، كــشــف مــســؤول  ــ وقــبــيــل اإلعـ
المتحدة  الواليات  أميركي عن أن 
تستهدف  عقوبات  إعـــالن  تعتزم 

صادرات النفط اإليرانية.
تقريًرا صــادًرا عن  المسؤول  وأكد 
العقوبات  إن  قــال  نيوز  بلومبرغ 

تسهل  التي  الكيانات  على  ستركز 
النفط، وستكون جزًءا من  تجارة 
خطة أوسع لتشديد العقوبات على 

طهران في األسابيع المقبلة.
وفــــي ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، قــدمــت 
مــجــمــوعــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الحزبين  مــن  األمــيــركــي  الـــنـــواب 
تشريًعا  والديمقراطي،  الجمهوري 
ــن شـــأنـــه أن يـــشـــدد الــعــقــوبــات  مـ

األميركية ضد طهران.

ــتــشــريــع الــــذي يــحــمــل عــنــوان  وال
“قـــانـــون تــرســيــخ الــعــقــوبــات على 
ــا  ــ رادًع سيخلق   ،)SISA( ــران”  ــ إيـ
ضــــرورًيــــا مـــن خــــالل اســتــهــداف 
الــبــالد، وجعل  فــي  الطاقة  قــطــاع 
تــمــويــل الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة أو 
أكثر  الباليستية  الصواريخ  تطوير 

صعوبة.
بينما  الــجــديــدة  العقوبات  وتــأتــي 
بايدن  جــو  الرئيس  إدارة  ــزال  التـ

من  أقـــل  بــتــفــاؤل  وإن  متمسكة 
السابق بمناقشة التفاصيل النهائية 

التفاق نووي جديد مع إيران.
وكــان االتــحــاد األوروبـــي قــدم في 
ــن أغــســطــس الــمــاضــي  الـــثـــامـــن مـ
ومفاوضات  جــوالت  وبعد   ،2022
طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل 
)2021( بفيينا، واستمرت  الماضي 
للتغلب على  نهائًيا  نًصا  16 شهًرا، 

مأزق إحياء هذا االتفاق.

واشنطن: انتهاك لقرارات مجلس األمن و“يهدد المنطقة”

استهدفت 10 كيانات وناقلة على صلة بطهران... واشنطن:

كوريا الشمالية تطلق باليستيًا

عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط اإليرانية

من تجربة صاروخيَّة كوريَّة شماليَّة سابقة )أرشيفية(
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بهدف تقديم حلول التمويل المستدام ألكبر عدد من العمالء

“البحرين الوطني” في شراكة مع “هانيويل” لتعزيز جهود االستدامة
 )NBB( أبـــرم بنـــك البحريـــن الوطنـــي
مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة “هانيويـــل” 
لتعزيز نطاق مبادراته ومساعيه تجاه 

االستدامة. 
وتنـــدرج هـــذه االتفاقيـــة ضمـــن إطـــار 
التعـــاون الـــذي يتبنـــاه البنـــك؛ بهـــدف 
وتقديـــم  وجـــوده،  بنطـــاق  التوســـع 
حلـــول التمويـــل المســـتدام ألكبر عدد 
من العمالء، حيث يســـعى البنك لدعم 
بخدمـــات  الحالييـــن  عمالئـــه  قاعـــدة 
يســـهم  مـــا  والتمويـــل،  االستشـــارة 
بدوره في بلوغهم أهداف االســـتدامة 
الخاصة بهم وتحقيـــق وفورات كبيرة 

في الطاقة. 
بدعـــم  بدورهـــا  “هانيويـــل”  وســـتقوم 
جهـــود البنـــك تجـــاه تعزيز االســـتدامة 
عبر رفـــع أصولها الماليـــة، وعبر توفير 
الحلول التي تســـهم فـــي تعزيز كفاءة 
األداء وتقليـــل البصمـــة الكربونية. كما 
وســـيتيح إطار عمل الشـــراكة للعمالء 
المعنييـــن ميزة الوصـــول للحلول التي 
من شـــأنها خفض التكاليف التشغيلية 
وتتبع األثر الكربوني، وذلك عبر إتاحة 
فـــرص تمويل االســـتثمارات الخضراء 

من بنك البحرين الوطني. 
قـــال  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليًقـــا 
رئيس تنفيـــذي للمجموعة - الخدمات 
للشـــركات  واالســـتثمارية  المصرفيـــة 
والمؤسســـات المالية في بنك البحرين 
الوطنـــي هشـــام الكـــردي: “نواصل في 
بنك البحرين الوطني جهودنا الحثيثة 

والحلـــول  الخدمـــات  تطويـــر  تجـــاه 
المصرفيـــة التـــي تســـهم بدورهـــا فـــي 
مســـاندة عمالئنـــا الكـــرام فـــي تحقيق 
بهـــم.  الخاصـــة  االســـتدامة  أهـــداف 
وتمثل هذه الشـــراكة خطـــوة إيجابية 
تتقدم بنا في االتجاه الذي نرمي إليه، 
وتعـــزز مســـاعينا المتمثلة فـــي تقديم 
التطلعـــات  مـــع  المتســـقة  التمويـــالت 

الوطنية المتعلقة باالستدامة”. 
ومـــن جانبه، صـــّرح الرئيـــس اإلقليمي 
لهانيويل في المملكة العربية السعودية 
والبحريـــن عبد هللا الجفالي قائالً: “إنه 
ليســـرنا العمل جنًبا إلـــى جنب مع بنك 
البحرين الوطني لدعـــم وتزويد البنك 
وعمالئنـــا المعنييـــن بحلـــول متقدمـــة 
الخاصـــة  االســـتدامة  أهـــداف  لدعـــم 

بهـــم. ونحن موقنون بـــأن هذا التعاون 
سيكون عالمة فارقة في رحلتنا”. 

وتأتـــي هـــذه الشـــراكة لتعكـــس جهود 
المســـتمرة  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
بمـــا  مســـؤولة  كمؤسســـة  العمـــل  فـــي 
يتماشـــى مع المعاييـــر العالمية ألفضل 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الممارســـات 
وتؤكـــد  كمـــا  الشـــركات.  وحوكمـــة 
مســـاعي البنك الرامية لتزويد العمالء 
التمويـــل  وحلـــول  منتجـــات  بأحـــدث 
المســـتدام التـــي من شـــأنها دفع عجلة 
النمـــو فـــي أعمالهـــم. وبموجـــب هـــذه 
االتفاقية، ستقدم “هانيويل” حل إدارة 
المؤسســـات )هانيويـــل فـــورج(، الـــذي 
ســـيتيح بدوره الوصول إلى تحليالت 
المثلـــى،  األداء  كفـــاءة  لتمكيـــن  آنيـــة 

وزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد، 
ممـــا ســـينعكس إيجابيًا علـــى النتيجة 
النهائيـــة، وبالتالـــي زيـــادة مســـتويات 

الراحة لمستخدمي المبنى.
وُيشـــار إلـــى أن “هانيويل” هي شـــركة 
حلـــوالً  تقـــدم  الجنســـيات  متعـــددة 
جاهزة وفورية لمساعدة عمالئها على 
دفـــع عجلـــة تحولهـــم نحو االســـتدامة 
بـــاألدوات  وتزويدهـــم  والرقمنـــة، 
والوســـائل الالزمـــة. وتســـهم الحلـــول 
والتقنيـــات التـــي توفرها الشـــركة في 
مـــن  بـــدءًا  القطاعـــات  دعـــم مختلـــف 
الطائرات والمباني والمصانع وسالسل 
التوريد، ووصوالً إلى مساعدة العمال؛ 
لكـــي يصبحوا أكثر اتصاالً بهدف جعل 

عالمنا أكثر ذكاًء وأمنًا واستدامة.

االنتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة
خالل مشاركته بمأدبة غرفة التجارة األميركية.. توماس:

 )AmCham Bahrain( اســـتضافت غرفـــة التجـــارة األميركية فـــي البحريـــن
الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز، مارك توماس، 
وذلك للمشاركة كضيف متحدث في مأدبة شبكات األعمال والذي أقيم يوم 
الثالثاء 27 سبتمبر الجاري في منتجع رويال سراي، بحضور منتسبي غرفة 
التجارة األميركية وعدد من المديرين التنفيذيين من الشركة القابضة للنفط 

والغاز ومحفظة شركاتها.
واســـتعرض الرئيس التنفيـــذي للمجموعة الوضع الراهن لقطـــاع الطاقة في 
مملكة البحرين وخطط الشـــركة الطموحة لالنتقال إلى مســـتقبل قائم على 
الطاقة المستدامة، وذلك تماشًيا مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.

وناقش مارك توماس الخطوات واالســـتراتيجيات التي تدرســـها المجموعة 
لضمان تأمين الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري.

لجنة بازل لإلشراف على البنوك
سياســـة “اعرف عميلك” في البنوك لمكافحة غسيل األموال، أظهرت إيجابيات 
كثيـــرة للقطـــاع المصرفي مـــن جهة والبنيـــة االقتصادية من الجهـــة األخرى، إال 
أن بعـــض البنـــوك لـــم تتمكن من تنفيذ هذه السياســـة بالصـــورة المطلوبة، وهذا 
قطعا ســـيترك فراغا وســـط القطاع المصرفي. ولهذا رأت “لجنة بازل لإلشـــراف 
علـــى البنوك” التدخل من أجل ســـد هذه الفجـــوة حتى يتمكن القطاع المصرفي 
مـــن الوقوف في وجه جريمة غســـل األموال. وتحقيقا لهـــذا، قامت “لجنة بازل 
لإلشـــراف علـــى البنوك” بإصدار عدة مؤشـــرات يجب على البنـــوك اتباعها حتى 
يتـــم التقيـــد بالتنفيـــذ الكامل و الفاعل لسياســـة “اعرف عميلك” فـــي كل البنوك 
قاطبة، ومن أهم مؤشـــرات لجنة بازل ضرورة قيام البنوك بوضع سياســـة تبين 
موافقة العميل على اإلجراءات الخاصة بسياسة أعرف عميلك لمجابهة جريمة 
غســـل األموال، وإلزام العميل لتقديم كل المعلومات الخاصة به وبطريقة تقود 
البنـــوك إلـــى التعرف عليه بصورة كاملة، وقيام البنوك بإعداد طريقة معينة يتم 
إتباعها طيلة الوقت لمراقبة ومتابعة الحسابات ذات المخاطر العالية، وضرورة 
اتباع سياســـة واضحة في البنوك يتم تطبيقهـــا لمقابلة إدارة المخاطر المتعلقة 
بالحســـابات المصرفية وارتباط هذه السياسات بمكافحة جريمة غسل األموال 

في البنك.
ولقد قامت معظم البنوك باالعتراف بأهمية هذه المؤشـــرات الصادرة من لجنة 
بـــازل وتـــم اعتمادها كمعيار أســـاس “بنش مارك” يجب اتباعـــه لتفعيل مكافحة 
جريمة غســـل األموال عبر البنوك. وأشـــارت لجنة بازل إلى أن المحك في تنفيذ 
هذه المؤشرات التوجيهية يتمثل في ضرورة قيام البنوك بوضع لوائح داخلية 
يتـــم اتباعهـــا بصورة واحـــدة و”متكاملة” فـــي الفروع التابعة للبنـــك وكذلك في 
الشـــركات المملوكة والمرتبطة. ومن اتباع هذا المنهج يتم اســـتحداث سياســـة 
موحـــدة إلدارة المخاطـــر الخاصـــة بالتعامـــل مـــع العمـــالء وإدارة معامالتهـــم 
المصرفيـــة من أجل مكافحة جريمة غســـل األموال، ومـــن هذا المنهج “الموحد” 
تبـــرز ضرورة اتخاذ الوســـائل المصرفية لمعالجة اإلجـــراءات القانونية التي قد 
تعيق المكافحة. ويبدو واضحا، أن “لجنة بازل” تنادي بهذه اإلجراءات الموحدة 
في البنوك نظرا ألن جريمة غسل األموال جريمة عابرة للحدود وتتجول بحرية 

وبكل سرعة ودون الحاجة لتأشيرة مرور أو دخول.
هنـــاك بالطبـــع بعض العوائـــق التي تقف حائالً فـــي تطبيق السياســـة “الموّحدة” 
إلدارة المخاطر الخاصة بمكافحة جريمة غسل األموال، ومن أهم هذه العوائق 
وجـــود بعـــض القوانين المحلية التي تنص على “ســـرية المعلومـــات المصرفية” 
والمناداة بعدم كشف المعلومات المصرفية لخصوصيتها. و”لجنة بازل” اعترافا 
منها بأهمية إزالة العقبات قامت بمطالبة الدول بإعادة النظر في قوانين “سرية 
المعلومات المصرفية” وبطريقة تحفظ الحقوق القانونية وال تسمح للمجرمين 
باســـتخدام ســـتار “الســـرية المصرفيـــة” كمنطلـــق ألعمالهـــم. واســـتجابة لهـــذه 
المطالبـــة قامت العديد من الدول بتعديل قوانينهـــا لتحقيق الموازنة المتكافئة 
بيـــن حقـــوق العمالء وفي نفس الوقت قفل الباب تمامـــا أمام من يريد االنتفاع 
مـــن الســـرية. وتوجيهات “لجنة بـــازل” تعتبر مكملـــة للتوصيات التـــي أصدرتها 
)فاتـــف( فـــي 1989 لمحاربة غســـل األمـــوال، وما تبعها فـــي 2001 من توصيات 
إضافية مكملة خاصة بمحاربة تمويل اإلرهاب، وهذه النشاطات المكثفة تصب 
في بوتقة واحدة هدفها األول توحيد الجهود للوقوف سويا وبقلب واحد ضد 

جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
وعلـــى البنـــوك المركزية وانســـجاما مـــع توجيهـــات “لجنة بازل”، االســـتمرار في 
توجهاتهـــا الحثيثة ومواصلة وضع كل الضوابـــط التي تؤهلها لتوجيه ومراقبة 
مـــا تقـــوم به البنـــوك و بصفـــة دائمـــة ومتكاملة وروتينيـــة حتى يتـــم قفل هذه 
المنافـــذ فـــي وجـــه اإلجرام. والبـــد من قفل أبـــواب القطاع المصرفـــي في وجه 
هـــذه الجريمة، حتى تعود للصناعة المصرفية رونقهـــا وريادتها في قيادة زمام 

الحركة التجارية واالقتصادية وخدمة المجتمع على أفضل وجه.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

دعم الصناعة الخليجية ومكافحة التحايل التجاري
ضمن اجتماع لجنة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية

ترأس الوكيل المساعد لتنمية الصناعة 
بوزارة الصناعة والتجارة، خالد العلوي 
وفـــد مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي 
واألربعيـــن  الثالـــث  االجتمـــاع  أعمـــال 
للجنـــة الدائمـــة لمكافحـــة الممارســـات 
الضـــارة فـــي التجـــارة الدوليـــة والـــذي 
ُعقد بمقـــر األمانة العامة لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي 
الرياض يومي 27 و28 سبتمبر 2022.

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب رئيس 
االجتماع عبدالعزيز العقيل، مدير عام 
االدارة العامـــة للدفـــاع عـــن الصادرات 
الخارجيـــة  للتجـــارة  العامـــة  بالهيئـــة 

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية بأعضاء 
فـــي  اللجنـــة  دور  مؤكـــدًا  اللجنـــة، 
تحقيـــق أهداف دول مجلـــس التعاون 

االقتصاديـــة والتـــي مـــن أهمهـــا دعـــم 
الصناعة الخليجية.

مـــن جانبـــه، اســـتعرض المديـــر العـــام 

فيصـــل  الفنيـــة،  األمانـــة  لمكتـــب 
المهيدب، جدول األعمال مؤكدًا أهمية 

الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. 
وناقشـــت اللجنـــة الدائمـــة عـــددًا مـــن 
المواضيـــع المهمة التـــي تهدف لحماية 
مـــن  عـــدٍد  فـــي  الخليجيـــة  الصناعـــة 
القطاعـــات كآليتـــي مكافحـــة التحايل 
ورد الرســـوم، كمـــا اطلعت علـــى تقرير 
التدابيـــر  متابعـــة  مســـتجدات  حـــول 
طلبـــات  مســـتجدات  إلـــى  باإلضافـــة 
إلـــى  الخليجيـــة  الصناعـــة  شـــكاوى 
جانـــب مســـتجدات القضايا العكســـية 

والتحقيقات.

أجهزة “هواوي” القابلة لالرتداء تحافظ على صحة قلبك
تلتزم بتوفير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة المستخدمين

يحتفـــل العالـــم بيـــوم القلـــب العالمـــي - مـــع موضوع هـــذا العام 
“اســـتخدم القلـــب لـــكل قلب” - للفـــت االنتباه إلى أمـــراض القلب 
علـــى  المجتمعيـــة  والتأثيـــرات  وإدارتهـــا،  الدمويـــة،  واألوعيـــة 
صحـــة القلب. تســـتحق صحـــة القلـــب اهتماًما أكبر، مـــن الصغار 
إلـــى الكبـــار. وُيعـــد يوم القلـــب العالمي فرصة للجميـــع للنظر في 
أفضل الســـبل الســـتخدام القلب لإلنســـانية وللطبيعـــة وللنفس - 
ألن أمـــراض القلب واألوعية الدمويـــة النابضة هي أمر مهم لكل 
قلب ينبض. تماشـــًيا مع موضوع يوم القلـــب العالمي لهذا العام، 
تســـتخدم هواوي التكنولوجيا إلفادة المســـتهلكين ومساعدتهم 

على االعتناء بصحتهم.
HUA- وتطبيـــق HUAWEI WATCH D  نظـــًرا لحصـــول ســـاعة
WEI ECG على شـــهادة CE )المطابقـــة األوروبية( مؤخًرا، يمكن 
للمســـتخدمين االستفادة من هذه المنتجات لمعرفة وقت إجراء 
الفحوصـــات الصحية - وهـــي ميزة قّيمة ألولئك الذين يتطلعون 
إلى اتخاذ خطوات صحيحة إلدارة صحتهم. متوافر على ساعة 
 ،HUAWEI WATCH D وســـاعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro

يمكن لتطبيق ECG تســـجيل بيانات تخطيط القلب بدقة. يوفر 
زر ECG فـــي هـــذه الســـاعات الذكيـــة إمكانيات قيـــاس مخطط 
كهربيـــة القلـــب للمســـتخدمين. تم تحســـين دقة قيـــاس مخطط 
كهربية القلب بشكل شامل، كما تم تصغير حجم الزر بشكل أكبر 

بالمقارنة بالنماذج السابقة.
ويعـــد تخطيـــط كهربية القلـــب من أكثر طرق الفحص الســـريري 
اســـتخداًما والتسجيل الرسومي لنشـــاط الفيزيولوجيا الكهربية 
للقلـــب. يكشـــف منحنـــى مخطـــط كهربيـــة القلب عـــن كل تغيير 
طفيف في القلب لمزيد من التشخيص والعالج الطبي. عادًة، يتم 
إجـــراء االختبار بربط 12 رقعة صغيرة مـــن األقطاب الكهربائية 
بجلـــد ذراعي المريض ورجليه وصدره. ولكن مع األجهزة القابلة 
لالرتـــداء من هواوي، يمكن للمســـتخدمين الحصول على قراءة 

دقيقة لتخطيط كهربية القلب في أي وقت وفي أي مكان. 
الســـتخدام تطبيـــق ECG، قم بتنزيل أو تحديـــث أحدث إصدار 
HUAWEI AppGal- من متجـــر HUAWEI Health  مـــن تطبيـــق
lery. لتنشيط تطبيق ECG: انتقل إلى Health Heart ECG في 

تطبيق HUAWEI Health واتبع التعليمات.
HUA- أو ســـاعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro  ارتـــِد ســـاعة
ECG، وقـــم  WEI WATCH D علـــى معصمـــك. افتـــح تطبيـــق 
بإراحـــة الـــذراع بشـــكل مريـــح علـــى منضـــدة. ضـــع إصبًعـــا على 
القطـــب الكهربائـــي )الـــزر الســـفلي( للســـاعة لمـــدة 30 ثانية لبدء 
القيـــاس. ســـيتم عرض النتائـــج بعد اكتمال القياس على شاشـــة 
الذكـــي.  الهاتـــف  علـــى   HUAWEI Health تطبيـــق  أو  الجهـــاز 
يمكـــن للمســـتخدمين اســـتخدام النتائـــج لمعرفـــة متـــى يطلبون 
الفحوصـــات الصحيـــة - وهـــي ميزة قّيمـــة للغاية ألولئـــك الذين 

يتطلعون إلى اتخاذ خطوات إلدارة صحتهم.
وتتمثل إحدى مهام هواوي األساســـية في الوقاية من األمراض 
المزمنـــة والتخفيـــف مـــن حدتهـــا مـــن خـــالل العمل مـــع مقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة. لهـــذا الســـبب عملت هـــواوي مع أكثـــر من 80 
معهًدا عالمًيا للبحوث الصحية، مع دراسات تشمل صحة القلب، 
وتوقـــف التنفـــس أثناء النوم، وصحة األوعيـــة الدموية، وصحة 

الجهاز التنفسي، وصحة المرأة.
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يؤثر تناول الطماطم على عملية التمثيل الغذائي أو 
األيـــض، وهي مجموعة مـــن العمليات الحيوية التي 
تحدث داخل الجسم لضمان نموه وأدائه الوظيفي.

وبمـــا أن الطماطم تحتوي علـــى فيتامين C، وعلى 
معـــدن الكروم، وأيضا على حوالي %95 من الماء، 
وتنعـــدم بهـــا الســـعرات الحرارية، فإنها تعـــد غذاءًا 
مهمـــا للتخلص مـــن الوزن الزائد، وذلك بحســـب ما 
جـــاء في موقع مجلة “ويلنيـــس ماغازين” األلمانية 

المعنية بشؤون الصحة.
وباإلضافـــة إلى ذلك، فـــإن الطماطـــم ُتوفر كمية ال 
بـــأس بها مـــن معدن الكروم الـــذي يقوم بامتصاص 
األنســـولين مـــن الـــدم وتحويله إلى الخاليـــا، وكلما 
كانـــت مســـتويات األنســـولين فـــي الـــدم منخفضة 
كلمـــا ســـُهل حـــرق الدهـــون للتخلص من الســـعرات 
الحرارية في الجســـم، لذلك فإن مادة الكروم، التي 
يستخرجها الجســـم عند تناول الطماطم، ضرورية 
جـــدا للتخلـــص مـــن الـــوزن الزائـــد، وأيضـــًا لمرضى 

السكري.

الطماطم.. غذاء مثالي 
للتخلص من الوزن الزائد

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

ميد
د.ب3

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.9

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

^قال صاحب دار الرفاع لألسماك الطازجة، أحمد المقهوي، إن 
قلة توافر األسماك هذه األيام وبخاصة أمس الخميس في األسواق 
مطلــع  منــذ  المملكــة  شــهدتها  التــي  الجويــة  التغيــرات  بســبب  كان 
األسبوع الماضي، حيث لم يتمكن البحارة من دخول البحر، مما أدى 
إلــى ارتفــاع أســعارها، مبينــًا أن اإلقبــال كذلك ضعيفًا على األســواق 

خالل هذا األسبوع.

وأكد المقهوي أن الرياح والتقلبات 
الجويـــة التـــي تشـــهدها المملكـــة 
بمعـــروض  نقـــص  فـــي  تســـببت 
مختلف األســـماك. ورفعت أسعار 
الفتـــًا  األســـماك،  أنـــواع  بعـــض 
إلـــى اختفـــاء ســـمك الشـــعري من 
األســـواق أمس الخميس في ظل 

موجة الشح هذه.
أن ســـعر ســـمك  المقهـــوي  وبيـــن 
للكيلـــو  دينـــار   3.5 بلـــغ  الصافـــي 
13دينـــارا، ووصـــل ســـعر  مقابـــل 

ســـمك الكنعـــد إلى 5 دنانيـــر بينما 
كان 3.5 دينـــار دنانيـــر، أما ســـمك 
الجنـــم، فارتفـــع إلـــى 4 دنانير بعد 
أن كان بــــ 3.5 دينـــار للكيلـــة، وبلغ 

سعر كيلو الهامور 7 دنانير.
مـــن  كميـــات  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
ولكـــن  الســـوق،  فـــي  الكنعـــد 
مســـتوردة من باكســـتان؛ بســـبب 
الحظـــر علـــى صيـــد الكنعـــد فـــي 
البحرين، الفًتا إلى أن سعر الكنعد 
الباكســـتاني يبلغ 5 دنانيـــر للكيلو 

الواحـــد، ومـــن المتوقـــع أن تفتح 
شـــؤون الزراعة والثـــروة البحرية 
الجال لصيد أسماك الكنعد في 16 

مـــن أكتوبـــر المقبل؛ بهـــدف زيادة 
ضمـــن  الكنعـــد  أســـماك  مخـــزون 
فـــي  الكلـــي  الســـمكي  المخـــزون 

المملكـــة، وتنظيم عمليـــة الصيد، 
وتجنب اســـتنزاف مصائد أسماك 
الكنعـــد، بما يحقـــق التوازن داخل 

األحيـــاء البحريـــة، مشـــددة علـــى 
أنـــه ســـيتم اتخـــاذ كل اإلجراءات 

الالزمة لتطبيق قرار الحظر.

^شــهدت بعض أنواع أســعار الفواكه ارتفاعًا في ســوق المنامة المركزية بنســب متفاوتة نتيجة اقتراب انتهاء فصل الصيف 
الذي يفيض فيه اإلنتاج وتمتلئ األسواق بالفواكه والخضروات الصيفية بما يفوق حجم الطلب.

البطيـــخ  أســـعار  ارتفعـــت  وقـــد 
االخضـــر )الجـــح( وكذلك الشـــمام 
مـــن 350 فلســـا للكيلوغـــرام إلـــى 
كمـــا  للكيلوغـــرام،  فلســـا   450
ارتفع ســـعر كيلوغـــرام التفاح في 
محـــالت التجزئـــة مـــن 700 فلس 
إلـــى 750 فلســـا خـــالل األســـبوع. 
وارتفع ســـعر كيلوغرام الســـنطرة 

مـــن 500 فلـــس إلـــى 900 فلـــس، 
بنســـبة ارتفاع تبلغ 44 %، وارتفع 
ســـعر كيلوغرام برتقـــال أبو صرة 
مـــن 500 فلـــس إلـــى 600 فلـــس، 
وأرتفع ســـعر كيلوغرام العنب من 

دينار إلى 1.3 دينار.
أمـــا الفواكـــه والخضـــروات التـــي 
يمكـــن تخزينهـــا لفتـــرات طويلـــة، 

فأسعارها شبه ثابتة، وذلك لقيام 
التجـــار بتوفيـــر مخـــزون ضخـــم، 
كفاكهـــة المـــوز، حيـــث يخزن قبل 
نضوجه، وكذلك البرتقال والتفاح 
نســـبيًا  طويلـــة  لفتـــرات  يخـــزن 
إلـــى جانـــب تخزيـــن البطاطا، مما 
يســـاهم في اســـتقرار هذه الســـلع 

والحفاظ على أسعار شبه ثابتة.

شح في معروض األسماك بسبب الرياح.. و“الشعري” مختٍف

كيلــو “السنطــرة” بـ 900 فلــس بارتفــاع 44 %

كيلو الهامور بـ 7 دنانير والكنعد بـ 5 دنانير

كيلو الجح يصعد إلى 450 فلسا

حسن عبدالنبي

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 750 فلس

 
موز: 600 فلس

 

مانجو: 1 دينار

 

سنطرة: 900 فلس

 
الرمان: 600 فلس

 

أناناس: 900 فلس

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 400 فلس

 

كيوي: 1.4 دينار

 

أفوكادو: 1.2 دينار

 

عنب: 1.3 دينار

 

جوافة: 1.5 دينار

 

برتقال أبوصرة: 600 فلس

 

جريب فروت: 500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 200 فلًسا للحزمةسبنت: 100 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 150 فلًسا للحزمة

ريحان: 150 فلس للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

350 فلس

 
خيار:

600 فلس

 
كوسة:

650 فلس

 
فاصوليا:

1.2 دينار

 

باذنجان:
650 فلس

 

ثوم:
1.4 فلس

 
بصل أحمر:
250 فلس

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

650 فلس

 

زنجبيل:
900 فلس

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
1.8 دينار

 

فلفل أخضر:
600 فلس

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلس

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
700 فلس

الصايف
د.ب3.5

الهامور
د.ب7

الروبيان
د.ب2

اجلنم
د.ب4

الكنعد
د.ب5



 علي الفردان

نـــاس”  “مؤسســـة  شـــركة  تقدمـــت 
للمقـــاوالت بأقل عطاء لمناقصة شـــركة 
بالج الجزائـــر للتطوير العقاري الخاصة 
للشـــاطئ  بحريـــة  أعمـــال  بمشـــروع 

الشمالي في بالج الجزائر.
وتنافست على المناقصة ثالث شركات 
فتحـــت مظاريف عطاءاتها اليوم ضمن 
جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات 
الحكوميـــة، لكـــن شـــركة نـــاس كان لهـــا 
العطـــاء األقل وذلـــك بقيمة 2,162,404 
دينـــاًرا. وفـــي التفاصيـــل، فـــإن شـــركة 
بـــالج الجزائـــر للتطوير العقـــاري ترغب 
فـــي تعييـــن إحـــدى شـــركات المقاوالت 
وذلك لمشـــروع أعمال بحرية للشـــاطئ 
الشـــمالي في بالج الجزائـــر، وذلك وفًقا 
للشـــروط واألحـــكام الواردة فـــي وثائق 
األعمـــال  هـــذه  وتتضمـــن  المناقصـــة.  

تجريف، اســـتصالح، وحماية الشـــاطئ 
والحواف.

وكان الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إدامة، 
الذراع االســـتثماري العقـــاري للصندوق 
أميـــن  ممتلـــكات،  البحرينـــي  الســـيادي 
العريض قد أبلغ “البالد” في وقت سابق 
أن الشـــركة تســـعى للبـــدء فـــي المرحلة 
“بـــالج الجزائـــر”  الثانيـــة مـــن مشـــروع 
والذي حقق نجاًحا في مرحلته األولى.

وتوقـــع العريـــض البـــدء فـــي المرحلـــة 
الثانيـــة قبل نهاية العـــام الجاري، حيث 
ســـيتم إضافة مساحات جديد للشاطئ 

الحالي وتشييد فندقين.
وأشـــار إلى أن اســـتكمال مشـــروع بالج 
الجزائر ككل سيتطلب ما بين 7 إلى 15 
ســـنة باســـتثمارات كبيرة تهـــدف لجعل 
المشـــروع نقطة جذب سياحي للمقيمن 

وللزائرين.

“فالورد” تعلن تشكيلتها الرسمية  المرخصة من كأس العالم2.2 مليون دينار للشاطئ الشمالي في “البالج”
أعلنـــت شـــركة فـــالورد، الوجهـــة األولى في 
مجال توصيل الـــورود والهدايا أونالين في 
منطقة الشـــرق األوســـط والمملكة المتحدة، 
عـــن حصولها علـــى الترخيص الرســـمي من 
كأس العالـــم FIFA قطـــر 2022™، لتصبـــح 
أول شـــركة في تاريخ البطولة تحصل على 
مثـــل هـــذا الترخيـــص فـــي قطـــاع الـــورود. 
وأعلنـــت شـــركة فـــالورد عـــن هـــذا اإلنجـــاز 
الكبيـــر في حفل فخم أقيـــم في فندق ريتز 
كارلتـــون الدوحة، حيث كشـــفت النقاب عن 
تشـــكيلة فـــالورد لـــكأس العالـــم FIFA قطـــر 

2022™ وسط حماس وترقب الحاضرين.
أقيم الحفل بحضور كوكبة من المســـؤولين 
والشـــخصيات المهمـــة والمشـــاهير ونجـــوم 
كـــرة القـــدم، وعلـــى رأســـهم ريـــكاردو كاكا 
وايكـــر  دروغبـــا  وديدييـــه  فيـــا  وديفيـــد 
كاســـياس والمـــدرب جـــون تيـــري والالعب 

القطري خلفان إبراهيم خلفان.
المرخصـــة  المنتجـــات  تشـــكيلة  وتتضمـــن 
لـــكأس العالـــم باقـــات ورود وهدايـــا فاخـــرة 
بـــارزة  بطباعـــة  عليهـــا  منقـــوش  حصريـــة 
 FIFA الشـــعار الرســـمي لبطولـــة كأس العالم
قطـــر 2022™، وكانـــت أبـــرز منتجـــات هذه 
التشـــكيلة مزهرية كرة القـــدم الذهبية التي 
كشـــفت فـــالورد عنهـــا النقـــاب بعـــد عـــرض 
القاعدة التي صممت بشـــكل زهرة اللوتس. 
وبينمـــا ســـتباع جميـــع منتجـــات التشـــكيلة 

الرســـمية علـــى موقـــع فـــالورد اإللكترونـــي 
وتطبيقهـــا، ســـتطرح الشـــركة مزهريـــة كرة 
القـــدم الذهبيـــة للبيـــع فـــي مـــزاد علنـــي في 

وقت الحق سُيعلن عن تفاصيله قريًبا.
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيذي في فـــالورد، عبد العزيز 
اللوغانـــي: “نفخـــر بكوننـــا أول شـــركة فـــي 
قطـــاع الـــورود تحصل على هـــذا الترخيص 
من اتحاد الفيفا الدولي لكرة القدم وتشارك 
في حـــدث بحجم بطولـــة كأس العالـــم. إننا 
نعتـــز بإســـهاماتنا النشـــطة فـــي مجتمعاتنا، 
واحتفاالتهـــم  فعالياتهـــم  فـــي  والمشـــاركة 
ومناســـباتهم. ونغتنـــم هـــذه المناســـبة لكـــي 
نتقـــدم بالتهنئة لدولة قطر على هذا اإلنجاز 
المذهل كونها أول دولة عربية على اإلطالق 

تســـتضيف أكبـــر بطولة رياضية فـــي العالم، 
ونتقـــدم بخالص الشـــكر والتقدير للحكومة 
القطريـــة للدعـــم الـــذي قدمتـــه لنـــا ونتمنـــى 
لهـــا كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي تنظيم هذه 

البطولة”. 
كان الحفـــل الـــذي أقامتـــه الشـــركة وأحيـــاه 
الفنـــان الكوميـــدي القطـــري حمـــد العمـــاري 
حدًثا فخًما يليق بهذه المناســـبة. واســـتمتع 
الحاضـــرون بالموســـيقى الكالســـيكية فـــي 
الوقـــت الـــذي أتيحـــت لهم فرصـــة التواصل 
الصـــور  والتقـــاط  القـــدم  كـــرة  نجـــوم  مـــع 
والتســـلية  المـــرح  مظاهـــر  وكانـــت  معهـــم. 
ابتـــداء  الحفـــل،  أرجـــاء  كل  فـــي  منتشـــرة 
خشـــبية  ســـيقان  علـــى  يمشـــون  بالذيـــن 
طويلـــة ويرتدون مالبـــس مزخرفة باألزهار 

والـــورود إلـــى الفنانيـــن والرســـامين الذيـــن 
يرســـمون لوحاتهم مباشرة أمام الحاضرين 
وغيرها من األنشـــطة األخرى التي أشـــاعت 
البهجـــة والســـعادة بيـــن الحاضريـــن، وفـــي 
ختـــام الحفل، قدمت فـــالورد للضيوف قبل 
انصرافهم هدايـــا تذكارية صممتها خصيًصا 

لهذه المناسبة.
والجدير بالذكر أن التشكيلة الرسمية لكأس 
العالـــم متاحـــة اآلن لالطالع والشـــراء على 

موقع فالورد اإللكتروني وتطبيقها.
يذكـــر أن فالورد هو متجـــر إلكتروني معني 
بطلـــب الورود والهدايا عبـــر اإلنترنت حيث 
تقـــوم بشـــراء الـــورود مـــن أفضـــل المـــزارع 
فـــي العالـــم وتوريدها إلـــى ورش عملها في 
جميـــع الدول التـــي تعمل بها ليتم تنســـيقها 
مـــن قبـــل المصمميـــن المحترفين ومنســـقي 
مـــع  بالتعـــاون  الشـــركة  وتقـــوم  الـــورود. 
عـــدد مـــن المصمميـــن والعالمـــات التجارية 
العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واســـعة 
والحلويـــات  كالشـــوكوالتة  المنتجـــات  مـــن 
والعطـــور وغيرهـــا التـــي يتـــم توصيلها في 
نفـــس اليوم عبـــر خدمة التوصيـــل الخاصة 

بالشركة لضمان أفضل تجربة للعمالء.
تقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
من 20 نوفمبر إلى 18 ديســـمبر 2022 في 8 
اســـتادات ويشارك فيها 32 دولة بمنتخباتها 

الوطنية لكرة القدم.
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1.8
دينار مليون 

والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
الحكوميـــة، وهـــو الجهاز المعنـــي بمراقبة 
المشتريات والعقود العامة للدولة، صباح 
أمـــس الخميـــس في جلســـته األســـبوعية 
مظاريف 42 عطاًء من مختلف الشـــركات 
المحليـــة واألجنبيـــة تنافســـت للفوز بعدد 

12 مناقصة. 
وبلـــغ إجمالـــي أقل العطـــاءات المســـتلمة 
نحـــو 5.4 مالييـــن دينـــار.، حيـــث كانـــت 
وزارات  خمـــس  لصالـــح  المناقصـــات 

وهيئات وشركات حكومية.

عـــددًا  االعـــالم  شـــؤون  وزارة  ونالـــت 
مـــن المناقصـــات لغايـــة لتأجيـــر مولـــدات 
المـــواد  وتوفيـــر  وملحقاتهـــا  كهربائيـــة 
الكهربائيـــة لالنتخابات النيابيـــة والبلدية 
الجزيـــرة  شـــركة  وتقدمـــت   ،2022 لعـــام 
للمالحة بعطاء وحيد والذي بلغت قيمته 

نحو 28 ألف دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لوزارة التربية 
لصيانـــة  األولـــى  المناقصـــة  والتعليـــم، 
واســـتبدال أنظمة العزل المائي لألســـقف، 
والثانيـــة لتوفيـــر أثـــاث لمدرســـة المنامة 

الثانوية للبنات.

وفتـــح المجلـــس لشـــركة نفـــط البحريـــن 
“بابكـــو” مناقصـــة لتوفيـــر خدمـــات النقل 
بالباصات ذات اإليجـــار الطويل والقصير 
لشـــركة بابكـــو ضمن عقـــد زمنـــي مدته 5 
سنوات، وتنافس على المناقصة 3 شركات 
تقـــدم بأقـــل العطـــاءات شـــركة الوطنيـــة 
 )NATIONAL TRANSPORT( للنقليـــات 
بعطـــاء تجـــاوزت قيمتـــه الــــ 1.8 مليـــون 
دينـــار، حيـــث من المقرر أن توفر الشـــركة 
الفائزة خدمات النقل بالحافالت المؤجرة 

لفترات طويلة وقصيرة.
وتصـــدرت هيئة الكهرباء والماء الجلســـة 

شـــراء  تضمنـــت:  مناقصـــات   4 بطرحهـــا 
أنابيـــب، أمـــا المناقصـــة الثانيـــة، فكانـــت 
ألعمـــال الصيانـــة للمشـــغالت الكهربائيـــة 
نوع )أوما( بمحطـــات نقل المياه، والثالثة 
لتحويـــط ممـــر الخدمـــات التابـــع للهيئـــة 
الشـــيخ،  وجـــري  زايـــد  مدينـــة  بمنطقـــة 
والمناقصـــة الرابعـــة لصيانـــة مبني خدمة 

العمالء في الجفير. 
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  ونالـــت 
مقاييـــس  لتوريـــد  األولـــى  مناقصتيـــن 
الجرعـــات اإللكترونيـــة النووية وعدادات 
المسح النووي، أما الثانية لتوفير خدمات 

الطويـــل  بالباصـــات ذات اإليجـــار  النقـــل 
خمـــس  لمـــدة  بابكـــو  لشـــركة  والقصيـــر 

سنوات.
 3 اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  وحصلـــت 
مناقصات وذلك مـــن أجل تأجير مولدات 
المـــواد  وتوفيـــر  وملحقاتهـــا  كهربائيـــة 
الكهربائيـــة لالنتخابات النيابيـــة والبلدية 
الدعـــم  خدمـــات  وتوفيـــر   ،2022 لعـــام 
الفنـــي والمهني واإلنتاجي لهندســـة البث 
بالـــوزارة، وأخيـــرًا لتأثيـــث مكاتب إدارية 
تخـــدم المبنـــى المحاذي لالســـتوديوهات 

اإلذاعية.

لتوفير خدمات النقل بالحافالت لـ “بابكو”
27.5 ألف دينار لتأجير مولدات كهربائية لالنتخابات النيابية

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

 علي الفردان

الشركة المتقدمة األقل عطاًء (د.ب) العطاءات نوعها المناقصة الجهة

BAHRAIN PIPES 83,600.000 2 عامة شراء أنابيب الستخدامها في إدارة توزيع الكهرباء

هيئة الكهرباء والماء
INTER LOCK CONSTRUCTION 195,943.900 8 عامة تحويط ممر الخدمات التابع للهيئة بمنطقة مدينة زايد وجري الشيخ

Elite Facility Management 135,993.000 2 عامة صيانة مبني خدمة العمالء في الجفير

Zohal Construction 437,855.000 1 عامة أعمال الصيانة للمشغالت الكهربائية نوع أوما بمحطات نقل المياه

Bahrain Computer Company 441,930.380 1 عامة مشروع توفير خدمات الدعم الفني والمهني واالنتاجي لهندسة البث 

Al Jazeera Navigationوزارة شؤون االعالم 27,554.721 1 عامة تأجير مولدات كهربائية وملحقاتها وتوفيــر المواد الكهربائية لالنتخابات النيابية والبلدية لعام 
2022

Glorious Contracting 64,768.550 4 عامة إنشاء وتأثيث مكاتب إدارية بالمبنى المحاذي لالستوديوهات اإلذاعية

Central Energy Systems 35,865.300 3 عامة توريد مقاييس الجرعات االلكترونية النووية وعدادات المسح النووي
شركة نفط البحرين

NATIONAL TRANSPORT 1,812,540.000 3 عامة عقد لمدة 5 سنوات لخدمات النقل بالباصات اإليجار الطويل والقصير

Yzayani Tading & Contracting 215.160 5 عامة صيانة واستبدال أنظمة العزل المائي لألسقف
وزارة التربية والتعليم

AL SATTER OFFICE FURNITURE 16,698.181 9 عامة توفير اثاث لمدرسة المنامة الثانوية للبنات

Nass Contracting Company 2,162,404.169 3 عامة مشروع أعمال بحرية للشاطئ الشمالي في بالج الجزائر بالج الجزائر للتطوير

تكريم 16 موظفا من “مطار البحرين” في يوم العمال العالمي
ترشيحات الشركة تعكس إستراتيجية الموارد البشرية لتنمية الكوادر

فـــي حفل أقيـــم تحت الرعاية الســـامية لصاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعّظـــم، كّرم جميل حميـــدان وزير العمل 
16 موظًفا من شـــركة مطـــار البحرين في فعالية 
يـــوم العمـــال العالمـــي التـــي نظمها االتحـــاد الحر 
لنقابـــات عمال البحريـــن. وأقيمت هـــذه الفعالية 
احتفـــاًء  اســـتثنائي  بشـــكل  ســـبتمبر  شـــهر  فـــي 
بالذكـــرى العشـــرين لتفضل جاللـــة الملك المعظم 
بإصـــدار قانون النقابات العمالّية في 24 ســـبتمبر 

2022 تدشيًنا للعمل النقابي الحر في المملكة.

ومثـــل شـــركة مطـــار البحرين فـــي الحفـــل الذي 
أقيـــم فـــي فنـــدق الخليـــج وســـام عبـــد الحميـــد 
القائـــم بأعمـــال نائب الرئيـــس التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية، وعبد هللا الماجـــد مدير إدارة التدريب 
والتطوير. وكانت الشـــركة قد رشـــحت موظفيها 
الذين تم تكريمهم في الحفل وفق اســـتراتيجية 
المـــوارد البشـــرّية الطموحـــة لتنميـــة الكـــوادر مع 
الحـــرص على أن يمثلوا مختلف إدارات الشـــركة 

وأقسامها.
أمـــا الموظفـــون المكرمـــون فهم: عـــادل عبد هللا 

إبراهيم المهزع، وأحمد خالد عبد هللا الشـــوملي، 
وفاطمة صبـــاح علوان البياتي، وفاطمة إبراهيم 
بوحسين، وساندرا ردفرس شورت، وأحمد جعفر 
غانـــم أحمـــد غانم، وعلـــي عباس محمد خســـرو، 
وخالـــد جاســـم محمـــد مـــال هللا، وســـيف الديـــن 
محمد الخزرجي، وعائشة محمد السليطي، وعال 
شمســـان الوسواســـي، وخالد وليد أحمد يوســـف 
الحمـــر، وآدم عيســـى منصـــور اهـــارون، وأحمـــد 
ســـامر أحمـــد عبـــد الرحمن، وســـارة عـــالء الدين 

العمري، وأحمد محمد النواخذة.
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“ابتسامة”، وذلك  لمبادرة  المتواصل  )NBB( دعمه  الوطني  البحرين  جدد بنك 
ذلك  ويأتي  السنوي.  الربع  لقاء  استضافته  أثناء  ذهبية  شرائط  توزيع  عبر 
سرطان  بمرض  الوعي  لنشر  الهادفة  كالذهب”  “أطفالنا  حملة  أجندة  ضمن 
أطفال  مع  التعاطف  مشاعر  تعكس  الذهبية  الشرائط  أن  إلى  ُيشار  األطفال. 
مرضى السرطان وأفراد أسرهم، وهي تعد من مظاهر االحتفاء بشهر التوعوية 
بسرطان األطفال. وقام منتسبو فريق بنك البحرين الوطني بتوزيع الشرائط 
تصيب  التي  السرطان  أنــواع  بجميع  للتوعية  عالميًا  رمــزًا  باعتبارها  الذهبية 

األطفال والمراهقين.

ــال ــف ــان األط ــرط ــس ــوزع شـــرائـــط ذهــبــيــة لــنــشــر الـــوعـــي ب ــ ــنــي” ي ــوط ــن ال ــري ــح ــب “ال

مجلس إدارة الشركة يناقش مستجدات اإلستراتيجية... وزير المالية: 

دعماً للصناعات الوطنية... “التجارة”:

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.037

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 0.37

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 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

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 0.498

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.29

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.478

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

ترقبـــوا

قائمة 
ألقوى 50 شركة بحرينية 

لعام 2023
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للتواصل مع مدير المشروع 39761177

تعزيز مسارات االستثمارات لـ“ممتلكات” بمختلف القطاعات

تدابير نهائية لمكافحة اإلغراق على الواردات الخليجية من بطاريات المحركات

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني رئيس مجلس 
الشيخ  القابضة  البحرين  ممتلكات  شركة  إدارة 
سلمان بن خليفة آل خليفة حرص “ممتلكات” على 
مواصلة تعزيز مسارات االستثمارات وتنميتها في 
التنموية  المسيرة  يدعم  بما  القطاعات  مختلف 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
وأعرب عن االعتزاز بالثقة التي حظي بها وأعضاء 
رئيس  العهد  ــي  ول مــن  “ممتلكات”  إدارة  مجلس 
تنفيذ  الــحــرص على  ــى  إل الفــتــًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
توجيهات سموه بدعم صاحب السمو الملكي األمير 
مملكة  فــي  االستثمار  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

البحرين بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
مجلس  رئــيــس  لنائب  والتقدير  الشكر  وجــه  كما 
بن  خــالــد  الشيخ  التحتية  البنية  ــر  ووزيـ ــوزراء  ــ ال
حققته  فيما  الــرائــد  دوره  على  خليفة  آل  عبدهللا 
به  اضطلعت  ومــا  إنــجــازات  من  “ممتلكات”  شركة 
من دور خالل فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة.

ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس وزيـ
ممتلكات  شــركــة  إدارة  مجلس  اجتماع  الوطني 
استعراض  تم  “ممتلكات”، حيث  القابضة  البحرين 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال االجتماع، 
االستثمارية  اإلستراتيجية  مستجدات  ومناقشة 

الجديدة للشركة.
“مــمــتــلــكــات”  ــزام  ــتـ الـ عــلــى  اإلدارة  مــجــلــس  ــد  ــ وأك
مملكة  في  االستثمار  تعزيز  على  العمل  بمواصلة 
االستثمارية  اإلستراتيجية  خــالل  مــن  البحرين 
ومــبــادرات  أولــويــات  يدعم  بما  للشركة،  الجديدة 
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي، الفــتــًا إلـــى مواصلة 
يحقق  بما  لألصول  الفعالة  اإلدارة  مبادئ  تطبيق 
لها النمو المستدام ويعزز مساهمتها في االقتصاد 

المحلي.
صندوق  هــي  القابضة  البحرين  ممتلكات  شــركــة 

ُمكلَّفة  وهــي  الــبــحــريــن.  لمملكة  الــســيــادي  الــثــروة 
بتنمية ثروة البحرين من خالل تحقيق استثمارات 
حوكمة  ــار  إطـ وفـــق  الــمــدى  طــويــلــة  إستراتيجية 
وتمتلك  ومــســتــقــرة،  سليمة  مــالــيــة  وقــيــم  مــتــيــن 
تجارية  شركة   50 مــن  أكثر  فــي  حصصًا  الشركة 
في  بما  القطاعات،  من  متنوعة  مجموعة  ُتغطي 
والسياحة،  العقارات  التحويلية،  الصناعات  ذلــك 
الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، الــتــكــنــولــوجــيــا واإلعــــالم 
العامة،  الخدمات  المالية،  الخدمات  واالتــصــاالت، 

السلع االستهالكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

أّكـــد الــوكــيــل الــمــســاعــد لتنمية الــصــنــاعــة بــــوزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
وتعزيز  الوطنية  الصناعات  لدعم  المساعي  مواصلة  العلوي،  خالد 

الوطني،  االقتصاد  روافد  من  مهمًا  رافدًا  كونها  تنافسيتها، 
وصوالً  والمواطن  الوطن  على  والخير  بالنفع  يعود  وبما 

لألهداف المنشودة.جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس 
)لجنة  الــوزاريــة  اللجنة  قــرار  ــوزراء على اعتماد  ال
الصناعة  وزراء  من  لة  المشكَّ الصناعي(  التعاون 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء 
الممارسات  لمكافحة  الدائمة  اللجنة  توصية  على 
الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، 

واردات  اإلغــراق على  لمكافحة  تدابير  بفرض 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
الــمــكــابــس  الــمــحــركــات ذات  ــطــاريــات  مـــن ب
أو  المنشأ  ذات  أمبير،   225 حتى   32 سعة 

المصدرة من جمهورية تركيا وجمهورية 
الهند، والمندرجة تحت البند الجمركي 

)85071000(، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 ولمدة 5 سنوات، باستثناء 
 )48( رقم  القانون  إلى  استنادًا  وذلك   ،EFBو  AGM نوع  من  البطاريات 
لسنة 2011 بالموافقة على القانون )النظام( الموحد لمكافحة 
مجلس  لـــدول  والــوقــائــيــة  التعويضية  والــتــدابــيــر  ــراق  اإلغــ

التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.
وأشار العلوي إلى أن هذا القرار جاء بناء على المالحظة 
األمانة  مكتب  إلى  الخليجية  الصناعة  بها  تقدمت  التي 
الفنية بشأن الضرر المادي الذي تتسّببه الواردات المغرقة 
التوصل  تم  فيه، حتى  التحقيق  وتــّم  المعني،  المنتج  من 
إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العالقة 
السببية بينهما، ال سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات 
الهند،  وجمهورية  تركيا  جمهورية  مــن  المغرقة 
مضيفًا أنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة 
ــــك دعــمــًا  ــواق وذل ــ الــســلــع الــمــغــرقــة فــي األسـ

للصناعات الوطنية والخليجية.

وسط  )الخميس(،  أمس  النفط  أسعار  ارتفعت 
أوبــك+  تحالف  خفض  احتمال  على  مؤشرات 
الــــدوالر وضعف  عــلــى خلفية صــعــود  لــإنــتــاج 

التوقعات االقتصادية.
وزادت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 
26 سنتًا، أو 0.3 % إلى 89.58 دوالر للبرميل. 
وتراجع عقد تسليم شهر ديسمبر األكثر نشاطًا 

13 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 87.92 دوالر.
األميركي  للخام  اآلجــلــة  العقود  تراجعت  كما 
إلى 82.07  أو 0.1 %  8 سنتات،  نوفمبر  لشهر 
أوبــك+  مجموعة  مــن  مــصــدران  وقـــال  دوالر. 
التكتل بدأوا  بارزين في  لـ”رويترز”، إن أعضاء 
مناقشات بشأن اتخاذ قرار بشأن خفض إنتاج 
النفط عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر.
وقال مصدر من منظمة أوبك، إنه من المرجح 
إلــى حجم هذه  ُيــِشــر  لــم  لكنه  اإلنــتــاج،  خفض 
األسبوع  هــذا  “رويــتــرز”  وذكــرت  التخفيضات. 
أن من المرجح أن تقترح روسيا خفض أوبك+ 

إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميًا.
إيـــان فــي دعــم األســعــار،  كما تسّبب اإلعــصــار 
يوميًا  براميل   157706 نحو  إنتاج  ُعلِّق  حيث 
األول  أمــس  من  اعتبارًا  المكسيك،  خليج  في 

)األربعاء(، وفقًا للسلطات األميركية.
وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعًا في 
التداول  تقلبات  وســط  السابقتين،  الجلستين 
بعد أن وصال إلى أدنى مستوى لهما في تسعة 
أشهر هذا األسبوع، إذ أدى انخفاض مؤقت في 
الوقود  مخزونات  في  وتــراجــع  الـــدوالر  مؤشر 
زيــادة  إلــى  المتوقع  مــن  أكبر  بشكل  األميركي 

اآلمال في انتعاش الطلب.

خام برنت يقترب 
من 90 دوالراً

خالد العلوي


