
جاللة الملك المعظم مستقبال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، أمـــس في قصر الصخير، ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار 

المسؤولين.
وفي االســـتقبال، أعـــرب جاللة الملك 
المعظـــم عن االعتـــزاز بالعمل الدؤوب 
والجهـــد المثمر الذي يقوم به صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
المســـارات  كل  تعزيـــز  فـــي  الـــوزراء 
التنمويـــة وتبنـــي الخطـــط والبرامـــج 
لتطويـــر القطاعـــات الحكوميـــة كافة، 
وبمـــا أنجزتـــه الحكومة فـــي مختلف 
ميادين العمل الوطني، بفضل سواعد 

وجهود كوادرها وتكاتفها يدا واحدة.
ورحـــب عاهل البالد المعظـــم بالزيارة 
الرســـمية والتاريخيـــة لقداســـة البابـــا 
فرنسيس بابا الفاتيكان وكذلك زيارة 
شـــيخ األزهـــر الشـــريف اإلمـــام األكبر 
أحمد الطيـــب لمملكة البحرين، والتي 

تأتي تلبية لدعوة جاللته لهما.
فـــي  بمشـــاركتهما  جاللتـــه  ورحـــب 
فـــي  الرســـمية  التاريخيـــة  الزيـــارة 
فعاليات ملتقى البحرين “حوار الشرق 
والغرب من أجل التعايش اإلنســـاني”، 
الذي يعقد تحت رعاية جاللته، مثمنا 
جاللته بـــكل التقديـــر دورهمـــا الكبير 
ومســـاعيهما الخيرة فـــي تعزيز ثقافة 
الحـــوار والتعايـــش والتســـامح ودعم 

األخوة اإلنسانية.
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تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، أصدر محافـــظ مصرف البحرين 
المركـــزي رشـــيد محمـــد المعـــراج أحـــكام تختص 
بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشـــركات 
المســـاهمة المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن، عبر 
إدخـــال تعديالت على القواعد المختصة بحوكمة 
الشـــركات ضمـــن فصل الضوابـــط العليا من مجلد 

التوجيهات السادس الصادر عن المصرف.
وتنـــص هذه األحكام على ضـــرورة مراعاة تمثيل 
الشـــركات  إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  عنـــد  المـــرأة 
المســـاهمة المدرجـــة واإلفصـــاح عـــن إحصائيات 
العضويـــة المصنفة بحســـب الجنـــس في مجلس 

إدارتها ضمن تقرير الشركة السنوي.
كمـــا أصدر كل من وزيـــر الصناعـــة والتجارة زايد 
الزيانـــي قـــرارًا بشـــأن تعديل أحكام ميثـــاق إدارة 
وحوكمـــة الشـــركات ينـــص علـــى مراعـــاة تمثيـــل 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  ضمـــن  المـــرأة 
المساهمة العامة، مع التزام الشركة باإلفصاح عن 
احصائيـــات العضويـــة فـــي مجلـــس إدارتها ضمن 
تقريـــر حوكمة الشـــركة الســـنوي علـــى أن تصنف 

هذه اإلحصائية بحسب الجنس.
ويأتي هذا التوجيه في إطار دعم جهود المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة قرينة الملك المعظم صاحبة 

الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة وتوجهات الخطـــة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة، كمـــا يعكـــس هـــذا التوجه مـــرة أخرى 
حرص مملكة البحرين على تطوير البيئة المناسبة 
التـــي تســـهل وتضمـــن وصـــول المـــرأة البحرينية 
للمراكـــز القياديـــة فـــي القطـــاع الخـــاص، وإبـــراز 
الصـــورة الصحيحـــة لواقـــع المملكـــة علـــى صعيد 
المؤشـــرات الدولية التي تقيس اســـتدامة وتطور 

مشاركة وتقدم المرأة في مختلف المجاالت.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد المعـــراج أن هـــذه المبادرة 
تأتـــي من منطلـــق تحقيق التوازن بين الجنســـين 
في مجالس إدارة الشـــركات المســـاهمة المدرجة 

وتمكيـــن المـــرأة وتشـــجيعها علـــى ممارســـة دور 
فعـــال فـــي مجالـــس إدارة هذه الشـــركات لما لهذا 
الـــدور مـــن أثر إيجابي فـــي تعزيز االســـتراتيجية 
التنظيميـــة للشـــركة وارتباط ذلك بـــاألداء المالي 
للشركات. مؤكدة أن المصرف يولي اهتماما كبيرا 
لتحســـين وتطويـــر اإلطـــار التنظيمـــي وباألخص 
مبادئ حوكمة الشركات بهدف تعزيز حقوق وثقة 
المســـتثمرين لالرتقاء بأداء األســـواق المالية في 

المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأعـــرب محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركزي عن 
اعتـــزازه بإصـــدار هذه األحـــكام التي تســـاند دور 
المـــرأة فـــي األســـواق الماليـــة، والتي تنســـجم مع 
توجهـــات المجلـــس األعلى للمـــرأة بقيادة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، لتحقيق الشـــراكة الكاملـــة وتمكين المرأة 
في مختلف المجاالت حيث أن إنجازات المجلس 
ســـاهمت بشـــكل فعال فـــي تنمية وتطويـــر مكانة 

المرأة في المجتمع وفي الشأن العام.
مـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
الزيانـــي أن التعديـــالت التي شـــملتها هـــذه المادة 
تأتـــي فـــي إطـــار مســـاندة المـــرأة البحرينيـــة من 
أجـــل تحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم الـــذي يشـــمل 
كافـــة المجاالت، بما في ذلـــك المجال االقتصادي 
والتجاري والمالي، كما يلبي هذا التعديل تطلعات 
الشـــركات المســـاهمة المدرجة إلى زيـــادة حضور 

ومشـــاركة المـــرأة في مجالـــس إدارتهـــا، إلدراكها 
تنافســـية  مســـتوى  علـــى  الحضـــور  هـــذا  أهميـــة 

الشركة وانتاجيتها.
وأضـــاف الوزيـــر الزيانـــي “إن المـــرأة البحرينيـــة 
مساهم بارز في تطوير قطاع الصناعة والتجارة، 
وبكّل جدارة وكفاءة، ونحن حريصون على تهيئة 
األرضية المناســـبة لتعزيز هذه المساهمة، بما في 
ذلـــك تطوير البيئة التشـــريعية الداعمة لمشـــاركة 
المـــرأة فـــي القطاع الخـــاص، لما لهـــذا القطاع من 

أهمية في رفد االقتصاد الوطني”.
إلـــى ذلـــك، نوهـــت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري بمســـاعي كل مـــن الوزير 
الزيانـــي والمحافـــظ المعـــراج فـــي دعـــم مختلف 
الصلـــة  للمـــرأة ذات  األعلـــى  المجلـــس  مبـــادرات 

بتقـــدم المـــرأة البحرينية ورفـــع كفاءتهـــا المهنية 
وتنويع خبراتها العملية، والتي تأتي في سياق ما 
تطمح له مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أعلى 
درجـــات النمـــو االقتصـــادي القائـــم علـــى التوازن 

والفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة.
وأكـــدت األنصـــاري أن مـــن شـــأن تلـــك التعديالت 
واألحكام تشـــجيع مزيـــد من النســـاء البحرينيات 
على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات، 
وتعزيـــز التوازن بين الجنســـين في تلك المجالس 
بما يســـهم في تحســـين االســـتراتيجية التنظيمية 
للشركات، وشددت على أن المجلس األعلى للمرأة 
ســـيبقى يعمل في إطـــار اختصاصاته بالتعاون مع 
جميـــع الشـــركاء من أجـــل تهيئـــة البيئة المناســـبة 

لمزيد من التقدم واالرتقاء للمرأة البحرينية.

زايد الزيانيرشيد المعراجهالة األنصاري

بحضور البابا فرنسيس وشيخ األزهر

البحرين تنظم ملتقى الحوار مطلع نوفمبر المقبل
تحـــت رعاية ملك البـــالد المعّظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة،  وبمشـــاركة 
وحضور قداســـة البابا فرنســـيس 
بابا الكنيسة الكاثوليكية، واإلمام 
األكبر  أحمد الطيب شيخ األزهر 
الشـــريف، رئيـــس مجلس حكماء 
المســـلمين يقام ملتقـــى البحرين 
للحوار “الشـــرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنســـاني” خالل الفترة 

من 3 - 4 نوفمبر المقبل.

مـــن  بتنظيـــم  الملتقـــى  ويقـــام   
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
اإلســـالمية في مملكـــة البحرين، 
المســـلمين،  حكمـــاء  ومجلـــس 
العالمـــي  حمـــد  الملـــك  ومركـــز 
ويتوقـــع  الســـلمي.  للتعايـــش 
 200 أن يشـــارك فيـــه أكثـــر مـــن 
وقـــادة  رمـــوز  مـــن  شـــخصية 
األديان حول العالـــم، إضافة إلى 
وإعالميـــة  فكريـــة  شـــخصيات 

بارزة.

ويأتـــي تنظيـــم هـــذا الملتقى في 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  إطـــار 
لمـــد  االســـتراتيجي  وتوجههـــا 
جـسـور الحـوار بـيـن قـادة األديان 
والمذاهب ورمـوز الفكر والثقافة 
واإلعـــالم وذلك بالتعـــاون الدائم 
مــــع األزهــــر الشــــريف والكنيسة 
حكمـــاء  ومجلـــس  الكاثوليكيــــة 
المســـلمين وعدد من المؤسسات 
بالحـــوار  المعنيـــة  الدوليـــة 

والتعايش اإلنساني والتسامح.

ويقام الملتقى على مدار يومين، 
مـــن  عـــدًدا  برنامجـــه  ويتضمـــن 
الجلســـات التـــي تســـلط الضـــوء 
العالمـــي  التعايـــش  تعزيـــز  علـــى 
والحـــوار  اإلنســـانية،  واألخـــوة 
“إعـــالن  الســـلمي  والتعايـــش 
البحريـــن نموذًجـــا”، ودور رجـــال 
معالجـــة  فـــي  األديـــان  وعلمـــاء 
تحديـــات العصر، وحـــوار األديان 
وتحقيق الســـلم العالمـــي “وثيقة 

األخوة اإلنسانية نموذًجا”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد المعّظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن 
رئيـــس جمهوريـــة موزمبيق فيليب 

ا على  جاســـينتو نيوســـي، وذلك ردًّ
برقيـــة التهنئة التي بعث بها جاللته 
االســـتقالل  عيـــد  ذكـــرى  بمناســـبة 

لجمهورية موزمبيق.

المعّظـــم صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيس 
جمهورية ألمانيا االتحادية فرانك فالتر 
شـــتاينماير، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة 
األلمانيـــة لبالده، أعربـــا فيها عن أطيب 

تهانيهمـــا وتمنياتهما لـــه موفور الصحة 
ألمانيـــا  والســـعادة ولشـــعب جمهوريـــة 
االتحاديـــة الصديـــق مزيدا مـــن التقدم 

واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة 
تهنئـــة مماثلة إلـــى مستشـــار جمهورية 

ألمانيا االتحادية أوالف شولتز.

الملك المعظم يتلقى شكر رئيس موزمبيق

البحرين تهنئ بيوم الوحدة األلمانية
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صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  اســـتقبل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أمس، في قصر الصخير ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بحضور 

عدد من كبار المسؤولين.
الملـــك  جاللـــة  أعـــرب  االســـتقبال،  وفـــي 
الـــدؤوب  بالعمـــل  المعظـــم عـــن االعتـــزاز 
والجهـــد المثمـــر الـــذي يقـــوم بـــه صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء في تعزيز كل المســـارات التنموية 
كل  لتطويـــر  والبرامـــج  الخطـــط  وتبنـــي 
أنجزتـــه  وبمـــا  الحكوميـــة  القطاعـــات 
العمـــل  فـــي مختلـــف مياديـــن  الحكومـــة 

الوطني، بفضل ســـواعد وجهـــود كوادرها 
وتكاتفها يدًا واحدة.

كما أشـــاد جاللته بنتائـــج الزيارة األخوية 
العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  بهـــا  قـــام  التـــي 
الســـعودية الشـــقيقة ومباحثاتـــه المثمـــرة 
مـــع أخيه ملك المملكة العربية الســـعودية 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 

بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، ولقائـــه مع ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبـــد العزيز آل ســـعود على صعيـــد تعزيز 
الراســـخة،  األخويـــة  العالقـــات  وتنميـــة 
والتنســـيق  التعـــاون  مســـارات  وتطويـــر 
يخـــدم  بمـــا  المشـــترك  والعمـــل  الوثيـــق 

تطلعـــات البلديـــن ويعـــود بالخيـــر والنفـــع 
على شعبيهما الشقيقين.

بالزيـــارة  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  ورحـــب 
البابـــا  لقداســـة  والتاريخيـــة  الرســـمية 
فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان وكذلـــك زيـــارة 
فضيلة الشـــيخ اإلمام األكبر أحمد الطيب 
شـــيخ األزهـــر الشـــريف لمملكـــة البحريـــن 

والتي تأتي تلبية لدعوة جاللته لهما.
هـــذه  فـــي  بمشـــاركتهما  ورحـــب جاللتـــه 
الزيارة التاريخية الرســـمية فـــي فعاليات 
ملتقى البحرين “حوار الشرق والغرب من 
أجل التعايش اإلنساني”، الذي يعقد تحت 
رعاية جاللته، مثمنـــًا جاللته بكل التقدير 
دورهمـــا الكبيـــر ومســـاعيهما الخيـــرة في 

تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتســـامح 
ودعم األخوة اإلنسانية.

وعن الشأن اإلقليمي والدولي، جدد جاللة 
الملـــك المعظم تأكيد أهمية تفعيل قنوات 
الســـلمية،  والحلـــول  والتفـــاوض  الحـــوار 
للوصـــول إلى الســـالم والنماء لجميع دول 

العالم.
هـــذا وتـــم في اللقـــاء اســـتعراض عدد من 
القضايا والموضوعات التي تخص الشـــأن 
المحلـــي وفـــي مقدمتها تعزيـــز المنجزات 
التـــي تحققـــت لمملكة البحريـــن في إطار 
والنهضـــة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
الحضاريـــة التـــي تشـــهدها بما يعـــود على 
وطننـــا العزيـــز وشـــعبه الكريـــم بمزيد من 

االزدهار والتقدم والنماء.

المنامة - بنا

جهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تعزيز مسارات التنمية محل اعتزازنا
نرحب بزيارة بابا الفاتيكان وشيخ األزهر ونثمن مساعيهما لترسيخ الحوار... الملك المعظم:

إشادة بنتائج الزيارة 
للسعودية على صعيد 
تعزيز العالقات وتطوير 

مسارات التعاون

استعراض عدد من 
القضايا والموضوعات 

ذات الشأن المحلي وفي 
مقدمتها تعزيز المنجزات

تفعيل قنوات الحوار 
والتفاوض والحلول 

السلمية للوصول إلى 
السالم لجميع دول العالم

نعتز بما أنجزته الحكومة 
في مختلف ميادين 

العمل الوطني بفضل 
تكاتف كوادرها

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تحقيق النمو االقتصادي القائم على التوازن بين الجنسين... “المركزي” و“التجارة”:

إصدار أحكام تدعم تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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البحرينيون يتمتعون بكفاءات وخبرات 
مشهودة لتولي المناصب عربيا ودوليا

نستلهم من رعاية الملك المعظم مقومات البذل والعطاء لخدمة الكرة اآلسيوية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى “سيتي سكيب 2022” نوفبر المقبل

أشاد بدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للكفاءات الرياضية البحرينية... سلمان بن إبراهيم:

العمل جاٍر على إنهاء االستعدادات

رفــع رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
خالــص الشــكر وعظيم االمتنان إلى عاهل البــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة علــى رعاية جاللته المتواصلة ألبنــاء مملكة البحرين 
وتشــجيعهم علــى التميــز واإلنجــاز فــي مختلــف المنظمــات والهيئــات الرياضيــة 

العالمية والقارية.

وأعرب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة عـــن فخـــره واعتـــزازه بالرعاية 
الملكيـــة الســـامية، التـــي تعكس حرص 
جاللته على بـــث روح اإلرادة والعزيمة 
من أجـــل خدمة كـــرة القدم فـــي القارة 
اآلســـيوية وتعزيـــز منجزاتهـــا الكبيـــرة 

على امتداد السنوات الماضية.
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة أن دعـــم جاللـــة الملـــك المعظم 
األكبـــر  الحافـــز  الـــدوام  علـــى  يشـــكل 
لبـــذل كل جهد من شـــأنه وضع البرامج 
والخطـــط الرامية إلى تحقيق ما تصبو 

إليـــه أســـرة كـــرة القـــدم اآلســـيوية من 
تطور ونماء على مختلف األصعدة.

إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وعاهـــد 
آل خليفـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم على 
مواصلة العمل بكل عزم ومضاء إلثبات 
جـــدارة أبنـــاء المملكة فـــي تحمل أمانة 
المســـؤولیة فـــي المنظمـــات الرياضيـــة 
مـــن  مســـتلهمين  والقاريـــة  الدوليـــة 
رعاية جاللتـــه الحكيمة مقومات البذل 

والعطاء لبلوغ أعلى مراتب اإلنجاز.
ورفـــع رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
إلـــى  واالمتنـــان  الشـــكر  فائـــق  القـــدم 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى دعم ســـموه 
المســـتمر للكفاءات الوطنية البحرينية 
إلـــى  للوصـــول  الدائمـــة  ومســـاندتها 
المنظمـــات  فـــي  القياديـــة  المناصـــب 

الرياضية الدولية والقارية.
وأبـــدى الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة اعتـــزازه بدعم وتشـــجيع ســـمو 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
مســـيرة  قيـــادة  فـــي  قدمـــا  للمضـــي 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم لمزيـــد 
مـــن النجاحـــات التـــي تلبـــي طموحات 
منتســـبي كـــرة القـــدم اآلســـيوية علـــى 

مختلف األصعدة.
وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة بدعـــم الحكومة برئاســـة ســـمو 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
اآلســـيوي  االتحـــاد  وبرامـــج  لخطـــط 
لكرة القـــدم وتهيئـــة الظـــروف المثالية 
الحتضـــان العديد مـــن فعاليات االتحاد 
اآلسيوي في مملكة البحرين، ما كان له 
أطيـــب األثر في إنجاح تلـــك الفعاليات 
وتعزيز مكانة المملكة على خارطة كرة 

القدم اآلسيوية.

المنامة - بنا

الشيخ سلمان بن إبراهيم

الرعاية الملكية ألبناء البحرين وراء تحقيق المنجزات
سمو ولي العهد رئيس الوزراء مهنئا الملك المعظم بفوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

رفع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أسمى آيات 
التهانـــي والتبريكات إلى ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة 
تحقيـــق الفريق الملكـــي للقدرة بقيـــادة ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطولة العالم للقدرة 
المقامـــة فـــي إســـبانيا بمشـــاركة كبيـــرة من فرســـان 

العالم لمسافة 120 كم.
وأكد ســـموه أن ما تحقق يأتي نتاج حرص واهتمام 
صاحـــب الجاللة ملـــك البالد المعظم ومـــا يبديه من 
رعايـــٍة بالغة لكافة أبناء البحريـــن ليواصلوا بعزمهم 
وحبهـــم للوطـــن تحقيـــق المنجـــزات التـــي تضـــيء 
المســـيرة الوطنيـــة وترفـــع اســـم المملكـــة عالًيـــا في 
كافة المحافل، منوًها بما تحقق لمملكة البحرين من 

إنجازات في مجال رياضة سباقات القدرة.
كما أشـــاد ســـموه بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة وقيادته للفريق الملكـــي للقدرة لتحقيق هذا 

اإلنجاز العالمي الذي يعكس ما يتمتع به أبناء الوطن 
من عزيمة قوية لتحقيق أفضل المراكز في مختلف 
الظـــروف، مثنًيا على ما يقوم به من رفع مســـتويات 
بهـــا  والدفـــع  مجـــال  كل  فـــي  البحرينيـــة  الرياضـــة 

لمستويات تنافسية على الصعيد اإلقليمي والدولي، 
كما أعرب سموه عن اعتزازه بفرسان الفريق الملكي 
للقـــدرة ومـــا بذلوه من جهود لتســـجيل قصـــة نجاٍح 
أخرى في سجل الوطن العامر باإلنجازات المشرفة.

المنامة - بنا

إسهامات مشهودة لسلمان بن إبراهيم في تطوير كرة القدم بالقارة
في تهنئة بانتخابه بالتزكية رئيسا لالتحاد اآلسيوي لوالية ثالثة... الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئة إلـــى رئيـــس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
أعـــرب جاللته فيهـــا عن أطيـــب تهانيه بمناســـبة انتخابه 

بالتزكية رئيسا لالتحاد اآلسيوي لوالية ثالثة.
إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  بجهـــود  جاللتـــه  وأشـــاد 

واســـهاماته الطيبـــة فيمـــا تحقق من إنجـــازات ونجاحات 
متميزة في مســـيرة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وتطوير 
مستوى كرة القدم في القارة أآلسيوية، وتمنى جاللته له 

دوام التوفيق والسداد.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى 
رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان بن 

إبراهيـــم آل خليفة، أعرب ســـموه فيها عـــن خالص تهانيه 
بمناســـبة انتخابه بالتزكية رئيًسا لالتحاد اآلسيوي لوالية 
ثالثة. وأشاد ســـموه بإسهامات الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة وجهـــوده البـــارزة فيما تحقق لمســـيرة االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القدم مـــن إنجـــازات ونجاحـــات متميزة، 
ومـــا تم من جهوٍد لتطوير مســـتوى كرة القـــدم في القارة 

اآلسيوية، متمنًيا له دوام التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

المنامة-مؤسسة التنظيم العقاري

العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
المكلفة للتحضير والتنظيم لمعرض 
سيتي ســـكيب البحرين 2022 الذي 
العهـــد  ولـــي  رعايـــة  تحـــت  ســـيقام 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، اجتماعها عن بعد برئاسة 
رئيـــس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ 
سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
وحضور الجهات الحكومية المعنية 
بالمشـــاركة والتنظيم للمعرض الذي 
ســـوف يقـــام خـــالل الفترة مـــن 22 ـ 
24 نوفمبر 2022 فـــي المقر الجديد 
لمركـــز البحريـــن العالمـــي للمعـــارض 

والمؤتمرات في منطقة الصخير.
حيث تم االطالع على ما تم اتخاذه 
حتـــى اآلن من إجـــراءات في عملية 
والمســـتجدات  المعـــرض  تنظيـــم 
المصاحبـــة لـــه، كمـــا تـــم تحديد أهم 
المتطلبـــات والمســـؤوليات المناطـــة 
بهـــا الجهـــات الحكوميـــة المشـــاركة 
إلنجـــاح هـــذا الحدث العالمـــي المهم 
لمملكـــة  الحضـــاري  الوجـــه  وإبـــراز 

البحرين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  هنـــأ 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
بمناســـبة تحقيـــق الفريـــق الملكـــي 
للقـــدرة بقيادة ســـموه بطولة العالم 
للقدرة المقامة في إسبانيا لمسافة 

120 كم.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أن 

هـــذا اإلنجـــاز الرياضـــي المتحقق اليوم يأتي امتـــداًدا لرؤى وتطلعـــات ملك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتبرهن على ما يمتلكه 
أبنـــاء البحريـــن من عـــزٍم وإرادة من أجـــل تطوير القطـــاع الرياضي فـــي المملكة، 
مشـــيًدا بفوز ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادته للفريق الملكي للقدرة 
لتحقيـــق هـــذا اإلنجاز العالمـــي الذي يضاف إلى ســـجالت الوطـــن الحافلة، والتي 
هي مبعث فخر واعتزاز للجميع. وأشـــاد سموه بفرسان الفريق الملكي للقدرة وما 
بذلـــوه مـــن جهود في البطولـــة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكـــًدا أن بعزمهم تواصل 
المملكة لتحقيق التطلعات الرياضية المنشودة التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة 

البحرين على المستويات اإلقليمية والدولية.

بعـــث ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تهنئة إلى النائب عادل العســـومي بمناســـبة انتخابه رئيًســـا للبرلمان العربي لدورة 
ثانيـــة، فـــي الجلســـة اإلجرائية للبرلمـــان العربي التـــي عقدها بمقـــر جامعة الدول 
العربيـــة بالقاهـــرة. وأعرب عاهل البالد المعظم عن تهانيـــه الخالصة له على الثقة 
التـــي أوالها إياه أعضـــاء البرلمان العربي، والتي تعكس مـــا يتمتع به أبناء مملكة 
البحريـــن من كفاءات وخبرات مشـــهودة لتولي مختلف المناصب والمســـؤوليات 

على المستوى العربي والدولي، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهماته.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى النائب عادل العســـومي بمناســـبة انتخابه رئيًســـا 
للبرلمـــان العربي لدورة ثانية، في الجلســـة اإلجرائيـــة للبرلمان العربي التي عقدها 
بمقـــر جامعـــة الدول العربية بالقاهـــرة.  وأعرب صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء عن تهانيـــه الخالصة له على الثقة التي أوالها إياه أعضاء 
البرلمـــان العربـــي، والتـــي تعكس ما يتمتـــع به أبنـــاء مملكة البحرين مـــن كفاءات 
وخبرات مشـــهودة لتولي مختلف المناصب والمســـئوليات على المســـتوى العربي 

والدولي، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهماته.

هنأ الفريق أول الركن ســـمو الشيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس 
الحرس الوطني، سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، 
بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة 
العالم لسباقات القدرة لمسافة 120 
كم للجياد 8 ســـنوات والمقامة في 

أسبانيا. 
وأكد ســـمو رئيس الحرس الوطني 
أن هذا اإلنجـــاز العالمي يأتي ثمرًة 

للرعايـــة الملكيـــة الســـامية للرياضـــة البحرينية من لـــدن حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البالد المعظم، وبمســـاندة صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيًدا 
ســـمّوه بفوز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادته للفريق الملكي للقدرة 
لتحقيـــق هـــذا التتويج الذي يضـــاف إلى سلســـلة اإلنجازات التـــي حققها لرياضة 
القـــدرة البحرينيـــة علـــى الصعيد العالمي.  وأشـــاد ســـموه بالنتائـــج المتمّيزة التي 
حققها فرســـان الفريق الملكي للقدرة، وما قّدموه من أداء تنافســـي عالي في ظل 
المشـــاركة العالمية الواســـعة التي شهدتها البطولة، مؤكدًا ســـمّوه أن تلك العزيمة 
التـــي تزخر بها الرياضة البحرينية رّســـخت مكانة المملكـــة على منّصات التتويج 

العالمية.
وتمّنى ســـمّوه للفريق الملكي للقدرة بقيادة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية، وحصد مزيد من اإلنجازات والنجاحات 

التي تعزز مكانة البحرين على مستوى رياضة القدرة اإلقليمية والدولية.

تلبيـــة لدعـــوة من عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، يقوم قداســـة البابا فرنســـيس بابـــا الفاتيكان واإلمام األكبـــر أحمد الطيب 
شـــيخ األزهر الشـــريف رئيس مجلس الحكماء المســـلمين بزيارة رسمية تاريخية 
لمملكـــة البحريـــن فـــي مطلـــع نوفمبـــر المقبـــل. وســـوف تقام خـــالل هـــذه الزيارة 
التاريخيـــة فعاليـــات ملتقـــى البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغرب من أجـــل التعايش 
اإلنســـاني”، والـــذي يعقـــد برعايـــة كريمـــة من لـــدن جاللة الملـــك المعظـــم. ويأتي 
تنظيـــم هذا الملتقى في إطار حرص مملكة البحرين وتوجهها االســـتراتيجي لمد 
جـســــور الحــــوار بـيــــن قــــادة األديان والمذاهب ورمــــوز الفكر والثقافـــة واإلعالم 
وذلك بالتعاون الدائم مـع األزهـر الشـريف والكنيسة الكاثوليكيـة ومجلس حكماء 
المســـلمين وعـــدد من المؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بالحوار والتعايش اإلنســـاني 
والتســـامح. ويتضمـــن برنامج الملتقـــى الذي يقام يومي 3 و4 مـــن نوفمبر المقبل 
عـــدًدا من الجلســـات التي تســـلط الضـــوء على تعزيـــز التعايش العالمـــي واألخوة 
اإلنســـانية، والحـــوار والتعايـــش الســـلمي “إعالن البحريـــن نموذًجـــا”، ودور رجال 
وعلمـــاء األديـــان فـــي معالجـــة تحديات العصـــر، وحـــوار األديان وتحقيق الســـلم 

العالمي “وثيقة األخوة اإلنسانية نموذجا.

إنجاز عالمي يضاف إلى سجالت الوطن الحافلة

رئيس الحرس الوطني يهنئ ناصر بن حمد

بابا الفاتيكان وشيخ االزهر يزوران 
البحرين مطلع نوفمبر المقبل

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ محمد بن عيسى



local@albiladpress.com

االثنين 3 أكتوبر 2022 - 7 ربيع األول 1444 - العدد 5102
04

أكدت وزارة شـــؤون األشـــغال استمرار 
الصـــرف  شـــبكة  إنشـــاء  علـــى  عملهـــا 
الصحـــي بمجمـــع 231 فـــي الدير، حيث 
من المؤمـــل أن توفر الخدمـــة لنحو 21 
عقاًرا بالمجمع، مشـــيرة إلى أن األعمال 
تســـير وفق الخطة المحددة، وأن نسبة 

اإلنجاز في المشروع بلغت 70 %.
فـــي تصريـــح خـــاص  الـــوزارة  وبّينـــت 
ضمـــن  يأتـــي  المشـــروع  أن  لـ”البـــاد” 
الصـــرف  خدمـــة  توفيـــر  فـــي  الجهـــود 
الصحـــي لمختلف المناطق، واســـتمراًرا 
لجهودهـــا فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية 
وتوفيـــر بيئة صحية وآمنـــة للمواطنين 
والمقيميـــن، حيث بلغـــت قيمة مناقصة 

المشروع 58 ألًفا و793 ديناًرا.
المكلـــف  المقـــاول  أن  إلـــى  وأشـــارت   
بالتنفيـــذ انتهـــى مـــن تمديـــد 300 متـــر 
 8 وإنشـــاء  الرئيســـية  الخطـــوط  مـــن 
يتضمـــن  حيـــن  فـــي  تفتيـــش،  غـــرف 
المشـــروع تمديـــد مـــا يقـــارب 400 متـــر 
متـــًرا  و150  الرئيســـية  الخطـــوط  مـــن 
مـــن الخطوط الفرعية، إلـــى جانب بناء 
32 غرفـــة تفتيش.  وأوضحـــت الوزارة 
أنـــه ســـيتم من خال المشـــروع إنشـــاء 
مـــا  لخدمـــة  الصحـــي  للصـــرف  شـــبكة 
يقـــارب 21 وحدة ســـكنية فـــي المجمع 
الحالـــي  المشـــروع  ويمثـــل  المذكـــور، 
امتداًدا لمشـــروع سابق تم االنتهاء منه 
في المجمـــع المذكور ويخـــدم 47 منزاًل 
وعقـــاًرا. ولفتت إلى أن المشـــروع يأتي 
ضمـــن الخطـــة االســـتراتيجية الوطنية 
التـــي وضعتها الـــوزارة للصرف الصحي 
لتخطيـــط  كأســـاس  الميـــاه  ومعالجـــة 
وأنظمـــة  الشـــبكات  وتوســـيع  وتطويـــر 

التطـــور  مـــع  البحريـــن  فـــي  المعالجـــة 
تحقيـــق  بهـــدف  المتســـارع  العمرانـــي 
لهـــذا  المســـتدامين  والتطويـــر  التنميـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العـــام  القطـــاع 
وتوفير أفضل الخدمـــات لكافة مناطق 
المملكـــة ولضمـــان بيئـــة صحية ســـليمة 

للمواطن والمقيم.
وبينـــت أن هذا المشـــروع يأتـــي تنفيًذا 
تطويـــر  فـــي  الـــوزارة  عمـــل  لبرنامـــج 
خدمـــات الصـــرف الصحي فـــي مختلف 
مناطق البحرين، حيث تعمل على تنفيذ 
العديد من المشاريع والتي ستسهم في 
توســـعة دائرة المستفيدين من خدمات 
الصرف الصحي، وذلك ضمن المبادرات 
الســـاعية  االســـتراتيجية  الرئيســـية 
إلـــى تطويـــر خدمـــات البنيـــة التحتيـــة 
وضمـــان توفيرها بأعلى معايير الجودة 
وبالتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030 

لمملكة البحرين.
وستوصل شبكة الدير للصرف الصحي 
بالمحطـــة األم فـــي محافظـــة المحـــرق 
وهـــي محطـــة المحـــرق لمعالجـــة ميـــاه 
الصـــرف الصحـــي التـــي افتتحـــت فـــي 
العام 2014 حيث تم بناؤها بالمشـــاركة 
مـــع القطـــاع الخـــاص وتعنـــى بمعالجـــة 
التدفقـــات فـــي جزيـــرة المحـــرق، وتبلغ 
طاقة المحطة االســـتيعابية )100.000( 
متـــر مكعب في اليـــوم ويمكـــن زيادتها 

إلى 160.000 متر مكعب في اليوم.
األشـــغال  شـــؤون  وزارة  وأهابـــت 
المواطنين والمقيميـــن قاطني المنطقة 
التعاون والتقيد باإلشـــارات التحذيرية 
اإلرشـــادية اثناء فترة تنفيذ المشـــروع 

حفاًظا على سامتهم.

إنجاز 70 % من مشروع شبكة 
الصرف الصحي بمجمع 231 بالدير

خطة استراتيجية لتوحيد تطبيقات الهواتف الذكية
وزير الداخلية: مواصلة تطوير الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات

تـــرأس وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس اللجنـــة 
الوزارية لتقنيـــة المعلومات واالتصاالت 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة، أمـــس، اجتماع اللجنـــة، بحضور 

األعضاء من الوزراء.
الوزيـــر،  أكـــد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
مواصلـــة تطويـــر الخدمـــات الحكوميـــة 
فـــي مجال تقنيـــة المعلومـــات، في إطار 
المســـيرة التنموية الشـــاملة، بقيادة ملك 
البـــاد المعّظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتنفيـــًذا 
لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
مشـــيًدا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

بالتعاون والتنسيق بين هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونيـــة وكافة الوزارات 

والجهات الحكومية.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم التصديـــق علـــى 
محضـــر االجتمـــاع الســـابق، وبحث عدد 
مـــن  والمســـتجدات،  الموضوعـــات  مـــن 

بينهـــا تقريـــر األمـــم المتحـــدة للحكومـــة 
اإللكترونيـــة وأهميـــة اســـتمرار البحرين 
فـــي موقعها المتميز في مجال الحكومة 

اإللكترونية. 
كما اطلعـــت اللجنة علـــى الوضع الحالي 
والتوجـــه  الذكيـــة  الهواتـــف  لتطبيقـــات 

االســـتراتيجي نحـــو توحيدهـــا وكذلـــك 
نتائـــج أداء الجهـــات الحكومية في عدد 
مـــن األنظمة اإللكترونية للربع الثاني من 

العام الجاري.
وفيما يتعلق بخطة التحول اإللكتروني، 
ناقش أعضـــاء اللجنة الخدمات المقدمة 
والدليـــل  المقبلـــة،  المرحلـــة  خـــال 

االسترشادي الموحد لخدمة العماء.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الداخلية، رئيـــس اللجنة الوزارية لتقنية 
شـــكره  عـــن  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
وحرصهـــم  اللجنـــة،  ألعضـــاء  وتقديـــره 
علـــى التواصـــل والتنســـيق حـــول كل ما 
مـــن شـــأنه تطويـــر الخدمـــات الحكومية 

المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

يســـتعد نخبـــة مـــن حفظـــة كتـــاب هللا 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لتمثيـــل  تعالـــى 
مســـابقتين قرآنيتين دوليتين، يشـــارك 
فيهـــا مجموعـــة مـــن الحفـــاظ والقـــراء 
والمجودين مـــن مختلف الدول العربية 
واإلســـامية، وذلـــك خال شـــهر أكتوبر 
الجاري، صرح بذلك مدير إدارة شـــؤون 
القـــرآن الكريم بوزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ عبـــدهللا 
عبدالعزيـــز العمري. وأضاف: أن الوزارة 
تلقـــت دعـــوات للمشـــاركة فـــي عدد من 
جائـــزة  وهـــي:  القرآنيـــة،  المســـابقات 
الكويـــت الدوليـــة لحفظ القـــرآن الكريم 
وقراءته وتجويده في دورتها الحادية 
عشـــرة، وســـيمثل مملكـــة البحرين فيها 
عيســـى  عبـــدهللا  المتســـابق  مـــن  كل 
عبـــدهللا في فـــرع حفظ القـــرآن الكريم 
كاماً مع التجويد، وهو ثمرة من ثمرات 
مركز أبـــي بن كعب للرجال كما يشـــارك 
فيها أيًضا المتســـابق حمـــزة معاذ أحمد 

في فرع التاوة والترتيل.
واستطرد العمري أن الدورة 62 لمسابقة 
ماليزيـــا الدوليـــة للقـــرآن الكريم، تنطلق 
فـــي 20 أكتوبـــر الجـــاري، حيث يشـــارك 
فيها المتسابق محمد سمير مجاهد في 
فرع تـــاوة القـــرآن الكريم كامـــًا، وهو 
ثمرة من ثمرات مركز الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفـــة لتعليم القـــرآن الكريم، 
وقد حقق العديـــد من المراكز المتقدمة 
في المســـابقات القرآنية الدولية، حيث 
حقق المركز األول في مســـابقتي الملك 
العـــام  فـــي  الدوليـــة  الســـادس  محمـــد 
الدوليـــة  عالـــم  جنيـــد  وســـيد  2016م، 
2019م،  العـــام  فـــي  الكريـــم  للقـــرآن 
فيمـــا حقـــق المركـــز الثاني في مســـابقة 
البحرين العالمية لتـــاوة القرآن الكريم 
عبر اإلنترنت )القارئ العالمي( في العام 
2016م، ومســـابقتي الكويـــت الدوليـــة 
وموســـكو الدوليتين فـــي العام 2017م، 
العـــام  فـــي  الثالـــث  المركـــز  كمـــا حقـــق 

الدوليـــة،  تركيـــا  مســـابقة  فـــي  2016م 
المركـــز  حقـــق  الماضـــي  فبرايـــر  وفـــي 
الثالث أيًضا في مسابقة القرآن واألذان 
العالمية )عطر الـــكام( بالمملكة العربية 
الســـعودية، فضـــًا عـــن تحقيقـــه المركز 
الســـادس في مســـابقة األقصى الدولية 

في مارس الماضي.
الـــوزارة  تحـــرص  العمـــري:  واختتـــم 
ا على المشـــاركة في المســـابقات  ســـنويًّ
الدولية للقرآن الكريم، إذ وضعت خطة 
استراتيجية لتأهيل وإعداد المتسابقين 
ا وهي ماضية على إثرها، وحققت  دوليًّ
بفضل هللا تعالى مراكز متقدمة وبارزة 
فـــي كثير مـــن المســـابقات، ويأتـــي هذا 
الزخم مـــن المشـــاركات ليجّســـد ويعّزز 
الدعـــم الكبيـــر والمتواصل الذي يحظى 
بـــه حفظة كتاب هللا من ِقبل ملك الباد 
المعّظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، الـــذي ُيولـــي خدمة 
القـــرآن الكريـــم وأهله عنايـــة خاصة، ما 
أثمـــر نتائـــج متقدمـــة طيلـــة الســـنوات 
والمحافـــل  المســـابقات  فـــي  الماضيـــة 
الدولية، واهتمام الحكومة برئاسة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بخدمـــة كتـــاب هللا تعالـــى 
واالرتقـــاء بعمـــل المؤسســـات القرآنيـــة 
ا  وصـــواًل إلى جيـــل يحمل فكًرا وســـطيًّ

مستنيًرا وفق القيم القرآنية السمحة.

العمري: البحرين تشارك في مسابقتين 
قرآنيتين دوليتين خالل أكتوبر الجاري

الشيخ عبدالله العمري

ضبط 997 قضية مخدرات منذ بداية العام و1197 بقبضة الشرطة

المفتشية العامة تعقد دورة التدقيق الداخلي

ضمن مالمح اإلنجاز األمني لـ“الداخلية”... مدير “المباحث”:

بالتعاون مع “الرقابة المالية”

يعكـــس اإلنجـــاز األمنـــي، الذي أعلـــن عنه 
الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة، والمتمثل في 
انخفـــاض المعـــدل العـــام للجريمة بنســـبة 
30 %، العديـــد مـــن مؤشـــرات االســـتقرار 
األمنـــي فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، مـــن 
بينهـــا مكافحـــة المخـــدرات. حيـــث تنفـــذ 
الخطـــط  المخـــدرات،  مكافحـــة  إدارة 
األمنيـــة والبرامج المجتمعية القائمة على 
مكافحة العرض والطلب، من خال ضبط 
أفـــراد  وتوعيـــة  والمروجيـــن،  المهربيـــن 
المجتمع بالمخاطـــر الصحية والمجتمعية 

للمخدرات بما يعزز الحماية الشاملة.
وفي هذا الســـياق، أكد العميـــد عبدالعزيز 
معيوف الرميحي مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحـــث واالدلـــة الجنائية، وضع أســـس 
وقواعد شـــاملة لبناء قـــدرات وطنية في 
مجـــال الوقايـــة مـــن المخـــدرات، مضيًفـــا 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الخطـــة  إطـــاق  أن 
جـــاء  العقليـــة،  والمؤثـــرات  المخـــدرات 
لمواجهـــة كل ما يتعلق بقضايا المخدرات، 
خبـــراء  وبشـــهادة  البحريـــن  وُتعتبـــر 
مكتـــب األمم المتحـــدة المعنـــي بمكافحة 
المخـــدرات والجريمـــة، أول دولـــة عربيـــة 
ُتّعد وُتصدر خطة وطنية شاملة لمكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية.
 وتابـــع: تـــم تدشـــين النســـخة الثانيـــة من 
المخـــدرات  لمكافحـــة  الوطنيـــة  الخطـــة 
والمؤثرات العقلية من ِقبل وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا ال 
خليفـــة خـــال االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
لمكافحة المخدرات للعام الجاري 2022م، 
وبلـــغ عـــدد مبادراتهـــا الُمقدمـــة مـــن ِقبـــل 
شـــركاء التنفيذ )122 مبادرة(. ومن أهمها 
وأكثرهـــا تأثيًرا على أرض الواقع، إنشـــاء 

نيابة مختصة بقضايا المخدرات.
“تعافـــي”  برنامـــج  إطـــاق  أن  وأضـــاف 
ســـاهم في مســـاعدة الراغبين في اإلقاع 
والعـــودة  المخـــدرة  المـــواد  تعاطـــي  عـــن 
كأشـــخاص نافعيـــن لوطنهـــم ومجتمعهم، 
إضافـــة إلى مد جســـور التعاون مع أولياء 
أمورهم لحل تلك المشـــكلة، حيث شـــارك 
تـــم  فيمـــا  شـــخًصا،   416 البرنامـــج  فـــي 
تدشـــين الخط الســـاخن 996 خـــال العام 

الحالي بهدف توفير وســـيلة آمنة وســـهلة 
لإلبـــاغ عن قضايا المخدرات والمروجين 
مع ضمان أقصى درجات الســـرية واألمان 
عنـــد االتصال بالخط، والـــذي تلقى 1049 

باًغا تم التعامل معها بمنتهى المهنية.
 وأكـــد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية، أنـــه تنفيـــًذا لتوجيهات 
وزيـــر الداخليـــة، فإن اإلدارة تســـعى دائًما 
لتعزيـــز مبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، حيث 
تضطلـــع شـــعبة اإلعـــام الجنائـــي بدورها 
مـــن  اآلفـــة  تلـــك  بأضـــرار  التوعيـــة  فـــي 
خال تقديـــم محاضـــرات توعوية هادفة 
لتصل إلى كافـــة الفئات وتتضمن البرامج 
التوعويـــة تنظيـــم محاضـــرات ومعـــارض 
في مختلـــف المحافظات، ومنها المدارس 
والجامعـــات والمســـاجد والمآتـــم ومواقع 

العمل والنـــوادي الرياضيـــة واالجتماعية، 
منّوًهـــا إلـــى أن هـــدف هـــذه المحاضـــرات 
المجتمـــع  وقايـــة  التحصيـــن،  وبرامـــج 
للحيلولة دون وصـــول المخدرات ألفراده 
ورفع مستوى وعي المواطنين والوصول 
برســـالة التوعيـــة إلى أكبر عـــدد من أفراد 
المجتمـــع ونشـــر الوعـــي الثقافـــي بأخطار 

آفة المخدرات للفرد والمجتمع.
وأوضـــح أنـــه فـــي عـــام 2021 تـــم ضبـــط 
عـــدد  وبلـــغ  مخـــدرات  قضيـــة   1048
المضبوطيـــن 1229 كمـــا تمكنـــت شـــرطة 
 997 ضبـــط  مـــن  المخـــدرات  مكافحـــة 
قضية مخـــدرات منذ بداية العـــام الحالي 
وحتـــى 25 ســـبتمبر 2022 وبلغـــت عـــدد 
المضبوطين 1197، الفًتا إلى حجم الجهد 
المبـــذول مـــن رجـــال المكافحـــة بالتعاون 

مـــع الجهات األخـــرى ذات العاقة، فخال 
الثاثة أشـــهر األخيرة )يوليو - أغســـطس 
- ســـبتمبر( تم ضبـــط 73 متهًما في قضايا 
مخدرات متنوعة وبلغت القيمة السوقية 

للمضبوطات آالف الدنانير.
وأشـــاد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة، بالجهود البـــارزة التي 
تضطلـــع بها شـــرطة مكافحـــة المخدرات 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات األخـــرى كشـــؤون 
وطيـــران  الســـواحل  وخفـــر  الجمـــارك 
الماليـــة  التحريـــات  وإدارة  الشـــرطة 
ومديريات الشرطة وقوة األمن الخاصة، 
مشـــيًرا إلـــى مســـاهمة هـــذه الجهـــود في 
الوقـــوف أمـــام كل مـــن تســـّول له نفســـه 
العبـــث بأمـــن الوطن وســـامة المواطنين 
قضايـــا  ضبـــط  خـــال  مـــن  والمقيميـــن 
المخـــدرات بكافة أنواعهـــا وإلقاء القبض 

على المتورطين فيها.
بيـــن مملكـــة  القائـــم  التعـــاون  ثمـــن،  كمـــا 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 
تهريـــب  عمليـــات  مكافحـــة  مجـــال  فـــي 
المخـــدرات، مـــن خال رســـم السياســـات 
عمليـــات  فـــي  المتغيـــرات  ومواجهـــة 
التهريـــب، وتنظيـــم الـــدورات التدريبيـــة، 
وهـــو مـــا انعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى 

مكافحة هذه اآلفة.
وختـــم مدير عـــام اإلدارة العامة للمباحث 
واالدلة الجنائية، باإلشارة إلى أن العمليات 
األمنية المشتركة مع دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وعمليـــات التســـليم المراقـــب، 
أظهـــرت حجـــم هـــذا التعـــاون، وبلـــغ عدد 
العمليـــات األمنية المشـــتركة خال الفترة 
من 1 يناير 2021م إلى1 ســـبتمبر 2022م 

نحو 8 عمليات.

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد 
دليل التدقيـــق الداخلي الموحد وتعميمه 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات  علـــى 
لتطبيـــق مـــا ورد فيه بالتنســـيق مع ادارة 
الرقابـــة المركزيـــة بمكتـــب رئيس مجلس 
وزيـــر  توجيهـــات  علـــى  وبنـــاء  الـــوزراء، 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، افتتـــح اللواء عبدهللا 
محمـــد الزايـــد المفتـــش العـــام، وبحضور 
المســـاعد  الوكيـــل  أميـــن  عـــادل  العميـــد 
للموارد البشرية، دورة التدقيق الداخلي، 
بمشاركة عدد من المدققين الداخليين من 
إدارة الجودة والرقابـــة المالية واإلدارية، 
شـــئون  للمحافظـــات،  العامـــة  المنســـقية 
الجمـــارك وهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
فـــي  الـــدورة  هـــذه  وتأتـــي  اإللكترونيـــة. 
اطـــار الشـــراكة بيـــن وزارات ومؤسســـات 
المملكـــة، ومـــن منطلق ســـعي المفتشـــية 
الرقابـــة  ديـــوان  مـــع  بالتنســـيق  العامـــة 

الماليـــة واالداريـــة إلـــى تحقيـــق أهـــداف 
الرقابـــة الداخليـــة علـــى جميـــع اإلدارات، 
بمـــا يحقـــق االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد 
والتحقـــق  والتقنيـــة،  والبشـــرية  الماليـــة 
مـــن مدى تطبيـــق إدارات وزارة الداخلية 
للقوانيـــن واألنظمـــة والقـــرارات المعمول 
بهـــا، واتاحة الفرصة للمدققين الداخليين 

الكتســـاب المزيد من الخبـــرات واالطاع 
على أهم وســـائل وأســـاليب التدقيق في 
مجـــال الرقابـــة النظاميـــة، الرقابـــة علـــى 
االلتـــزام واألداء وكذلك الرقابة على نظم 

المعلومات.
علـــى  العـــام  المفتـــش  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
العمـــل  فـــي  الداخلـــي  التدقيـــق  اهميـــة 

الحكومـــي، مثمنـــا جهـــود ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واالداريـــة فـــي مهمـــات التدقيق 
علـــى الجهـــات الحكوميـــة ودوره البـــارز 
فـــي تطويـــر ادائها من خـــال التوجيهات 
الـــواردة في تقارير الرقابـــة باالضافة إلى 
التدريب وتبادل الخبرات واالستشـــارات 

الخاصة بتنفيذ افضل الممارسات.

المنامة - وزارة الداخلية
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سيدعلي المحافظة
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أكـــد عدد مـــن األفـــراد المتطوعيـــن الذيـــن التحقوا 
بالقوة االحتياطيـــة “الدفعة الثالثة”، أنهم لّبوا نداء 
الواجـــب وذلك في ســـبيل خدمة المملكـــة والدفاع 
عن أراضيها وقيادتها وشـــعبها ومكتسبات الوطن، 
والحـــرص على حماية تراب البحرين من أي تدخل 
أو عـــدوان أجنبـــي خارجـــي، مؤكدين اســـتعدادهم 
فـــي أي وقت للدفاع عن وطنهـــم بالغالي والنفيس 
وعـــن كل شـــبر مـــن أراضـــي المملكـــة، وذلـــك مـــن 
فـــي حمايـــة  الوطنـــي  بالواجـــب  الشـــعور  منطلـــق 
الجميـــل  ورد  شـــعبها،  وأبنـــاء  الدولـــة  مكتســـبات 
للوطن واإلحســـاس بالمسؤولية نحو أهمية الدفاع 

والحفاظ على أمن وأمان البالد والعباد.
وقـــال المتطوعـــون فـــي حديثهـــم لـ”البـــالد” علـــى 
هامش افتتـــاح دورة المتطوعيـــن المدنيين بالقوة 
االحتياطيـــة صبـــاح الســـبت في االتحـــاد الرياضي 
العســـكري، إن دخولهم فـــي دورة المتطوعين يأتي 
ألجل نيل شرف الخدمة العسكرية وخدمة المملكة 
وخدمـــة ملك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مـــن منطلق الشـــعور 

الوطني ومقاصد الشريعة وطاعة ولي األمر.

واجب وطني

مـــن جهته، قـــال محمد خالد إن دخولـــه في الدورة 
الثالثـــة للقـــوة االحتياطيـــة يأتي مـــن منطلق تلبية 
الواجـــب الوطنـــي لخدمـــة الوطـــن والدفـــاع عنـــه 
بالـــروح والـــدم، ألن معرفة بعض األمور العســـكرية 
ســـترفع مـــن قـــدرة األفـــراد المدنييـــن المتطوعيـــن 
وتعـــزز قدراتهـــم وجاهزيتهـــم للدفـــاع عـــن الوطن، 
وخدمـــة البالد من أية مخاطـــر أو عدوان خارجي، 
والقيـــادة  المملكـــة  لخدمـــة  اســـتعداده  مؤكـــدًا 
السياســـية في أي وقت من دون تردد أو تراجع مع 
الجاهزيـــة واالســـتعداد الدائم لالنتقـــال من الحياة 
المدنية إلى الحياة العســـكرية لتأدية نداء الواجب 
لخدمـــة الوطن بأمانة وإخـــالص، داعيًا الجميع ألن 
ينالـــوا شـــرف الخدمـــة العســـكرية لخدمـــة المملكة 

ومليكها المعظم.

طاعة ولي األمر

بدوره، قال هاشـــم المريســـي إن للوطـــن حقًا علينا 
في الدفاع عنه دون تلكؤ وذلك من منطلق الواجب 

الوطني ومقاصد الشـــريعة اإلســـالمية وطاعة ولي 
األمـــر، ألن زيـــادة معرفـــة الفـــرد بالعلوم العســـكرية 
وثقافتهـــا لتلبية الواجـــب الوطني في كل الظروف 
يســـاهم في رفـــع قدرات الشـــخص بدنيـــًا وإدراكيًا 
فـــي الذود عـــن الوطن والدفاع عنـــه والحفاظ على 
مكتسباته وإنجازات البالد من أي مطامع خارجية.

وأعرب المريســـي عن بالغ ســـعادته وفرحته بقبوله 
ضمـــن األفـــراد المتطوعين فـــي القـــوة االحتياطية 
التمرينـــات  تجربـــة  لخـــوض  الثالثـــة”،  “الدفعـــة 
العسكرية ورفع قدراته البدنية والفنية ليكون أحد 
جنـــود الوطن ضـــد كل من تســـول له نفســـه العبث 

بمقدرات ومكتسبات المملكة.   

شرف عظيم

إلـــى ذلـــك، قـــال كليـــم علـــي إنه فكـــر فـــي االلتحاق 
بالقـــوة االحتياطية لقوة دفـــاع البحرين من منطلق 
رد الجميـــل على كل ما قدمه له الوطن من خدمات 
جليلـــة وّفرتها الحكومة، وحـــان الوقت لرد الجميل 
للوطن من خالل الســـعي لنيل شرف خدمة المملكة 
عســـكريًا، وللبحريـــن حق علـــى أبنائها فـــي الخدمة 
وهـــو األمـــر الـــذي كان دافعـــًا إلـــى االلتحـــاق بالقوة 
االحتياطية وخوض تجربة الحياة العســـكرية لمدة 
شـــهر كامل وذلـــك لخدمـــة أراضي الوطـــن وحماية 
ترابـــه مـــن أي ســـوء وشـــر. وأكـــد علـــي اســـتعداده 
لتقديـــم روحه مـــن أجـــل البحرين وحمايـــة أراضي 

الدولة وشعب المملكة بالغالي والنفيس، ألن خدمة 
الوطن شرف عظيم، الفتًا إلى أن الخدمة العسكرية 
ستزيده خبرة وتساهم في تغيير نمط حياة اإلنسان 
نحـــو األفضـــل، مشـــيدًا فـــي الوقـــت ذاتـــه بســـهولة 
اإلجراءات ويســـرها في عملية التســـجيل لاللتحاق 
بالقـــوة االحتياطية وكذلـــك العملية التنظيمية التي 
شـــهدها اليوم األول خالل استقبالهم من قبل أفراد 

وضباط قوة دفاع البحرين.

فخر كبير

وفـــي الســـياق ذاتـــه، قال عثمـــان جعفـــر إن الهدف 
مـــن االلتحـــاق بالقوة االحتياطية جـــاء تلبيًة لنداء 
الوطـــن ألكـــون جنديـــًا احتياطيـــًا متطوعـــًا لخدمة 

المملكـــة والملـــك المعظم، مـــن خالل فهـــم القواعد 
العســـكرية ودروســـها فـــي الـــدورة الثالثـــة، معتبـــرًا 
التحـــاق األفـــراد المدنيين بالقـــوة االحتياطية لقوة 
دفـــاع البحريـــن هـــي فرصـــة كبيـــرة حتـــى يكـــون 
المواطن مؤهالً للذود عن أراضي الوطن وأن يكون 

المواطن عنصرًا  فعاالً بين صفوف قوة الدفاع.
وأعرب جعفر عن بالغ سعادته باالنضمام إلى القوة 
االحتياطيـــة التي ســـوف تغّير من نمـــط حياته من 
المدنيـــة إلـــى الثقافـــة العســـكرية للتأهـــب والدفاع 
عـــن الوطن فـــي جميع األوقـــات، مؤكـــدًا أن فرصة 
االنضمـــام إلـــى القـــوة االحتياطيـــة لحمايـــة الوطن 
والمواطنيـــن تحـــت أي ظـــرف وســـام عظيم وفخر 

كبير للدفاع عن المكتسبات الوطنية وحمايتها.

خدمة الوطن

 وختامـــًا، قال ناصر الحســـيني يأتي إصـــراره على 
الخبـــرة  كســـب  الوطـــن وألجـــل  لخدمـــة  التطـــوع 
العســـكرية بهدف الدفاع عن تراب المملكة وحماية 
حدودهـــا وســـياجها مـــن أي خطـــر وســـوء، مردفـــًا 
أن حـــب البحريـــن هـــو الدافـــع الرئيســـي مـــن وراء 
االلتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة الثالثـــة، مضيفًا من 
حـــق الوطن التطوع لخدمتـــه وحمايته، وأن يكون 
الفرد المتطوع على قدر المســـؤولية وحمل األمانة 

في الدفاع عن بالده باألرواح.
ولفت الحسيني إلى أن اكتساب المهارات العسكرية 
وفنونها تؤهل األفراد المتطوعين لمساعدة بعضهم 
بعضـــًا من أجـــل حماية وطنهم ليكـــون األفراد جنبًا 
إلـــى جنب فـــي مواجهة التحديات مـــن خالل تعلم 
أبجديـــات العســـكرية لخدمـــة المملكة، مشـــيرًا إلى 
أن التطـــوع ألجل الوطن وخدمتـــه من خالل تلبية 
نداء الواجب يرفع من قيم االنتماء والوالء للوطن 
والقيـــادة الحكيمـــة في ظل شـــرف الحصـــول على 

فرص التدريب والتأهيل والتثقيف العسكري.
وأشـــاد الحســـيني بتســـجيل وانخراط فئة الشباب 
ألجل االنتســـاب في القـــوة االحتياطية من منطلق 
الشعور الوطني لحماية “الديره”، وتعلم أمور مهمة 
فـــي خدمـــة وحمايـــة وطنهـــم وتعلـــم األساســـيات 
والفنون العسكرية واالنضباط والمهارات الحياتية 
المختلفـــة، معتبـــرًا االنضمـــام بيـــن صفـــوف القـــوة 
االحتياطية فرصة ال تعوض لالســـتفادة واكتساب 
المهـــارات والخبـــرات الرامية للتعامـــل مع الظروف 

الصعبة وحماية الوطن بكل الطرق.

الدفاع عن البحرين واجب لحمايتها من األطماع الخارجية
لن نتوانى عن بذل النفيس والغالي فداء للوطن... المتطوعون بـ “الدفعة الثالثة”:

المنامة - بنا

جـــرى بقوة دفاع البحريـــن أمس افتتاح 
للقـــوة  المدنييـــن  المتطوعيـــن  دورة 
االحتياطيـــة “الدفعـــة الثالثة” اســـتمراًرا 
للمرحلـــة األولـــى، بحضـــور اللـــواء الركن 
الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة مساعد 
البشـــرية،  للقـــوى  األركان  رئيـــس هيئـــة 
والذي أقيم باالتحاد الرياضي العسكري.
مـــن  عـــدد  الـــدورة  فـــي  ويشـــترك   
فـــي  المدنـــي  القطـــاع  مـــن  المتطوعيـــن 
القـــوة االحتياطية للمواطنين من أقارب 
العامليـــن والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفاع 
البحرين والحرس الوطني )العســـكريين 
والمدنييـــن(، حيـــث تهـــدف الـــدورة إلـــى 
تأهيلهم التأهيل العســـكري الذي يمكنهم 
مـــن الدفاع عن الوطـــن الغالي، وليكونوا 
درًعـــا داعًما إلخوانهم من منتســـبي قوة 

دفـــاع البحريـــن، وذلـــك إيماًنـــا وتنفيـــًذا 
لنهـــج وتوجيهـــات ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
علـــى  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وعملـــت 
التخطيـــط المـــدروس بعنايـــة واإلعـــداد 
الجيد لهذه الـــدورة، حيث قامت بتوفير 
كافـــة احتياجـــات ومتطلبـــات التدريس 
من تجهيـــز القاعـــات الدراســـية الالزمة، 
واختيار أفضـــل المدربين، وانتقاء أجود 

أنـــواع المـــواد الدراســـية التـــي تشـــتمل 
علـــى مجموعـــة مـــن العلـــوم العســـكرية 
العمليـــة  والبرامـــج  النظريـــة  والمـــواد 
ـــا لتحقـــق  والتدريبيـــة لتطبيقهـــا ميدانيًّ
هذه الدورة األهداف المنشـــودة، وصواًل 
ألفضـــل النتائج المرجـــوة، حتى يتخرج 
المتطوعيـــن مـــن القطـــاع المدنـــي، وقـــد 

تسلحوا بالعلوم والمهارات العسكرية.
 حضر االفتتاح عدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

تعزيز قدراتهم بأجود أنواع المواد الدراسية والتدريبات العسكرية

افتتاح دورة المتطوعين للقوة االحتياطية “الدفعة الثالثة”

محمد خالدهشام المريسيكليم عليناصر الحسيني

جانب من المتطوعين بالقوة االحتياطية “الدفعة الثالثة” 

عثمان جعفر

المنامة - بنا

ضمن سلســـلة االجتماعـــات التحضرية 
إلجـــراء التمريـــن البحرينـــي اإلماراتي 
المشـــترك لمكافحـــة اإلرهـــاب “جلمـــود 
3” والمقـــرر الشـــهر القـــادم، عقـــد يـــوم 
أمـــس، اجتماع تنســـيقي، جـــرى خالله 
ومـــا  المشـــتركة  الجهـــود  اســـتعراض 
قامت به لجان العمل المشـــكلة في هذا 

اإلطار.
 وتم خـــالل االجتماع بحث ومناقشـــة 

كافة االســـتعدادات والترتيبات وسبل 
التعـــاون  منظومـــة  ضمـــن  التنســـيق 
العســـكري واألمنـــي والعمـــل المشـــترك 

لمكافحة اإلرهاب، مما يسهم في تعزيز 
القـــدرات العســـكرية ورفـــع الجاهزيـــة 
وزيادة التنسيق بين القوات المشاركة.

اجتماع تنسيقي لبحث ترتيبات إجراء تمرين “جلمود 3”

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهودها في مكافحـــة ظاهرة العمالة غيـــر النظامية 
وضبـــط الباعة الجائليـــن المخالفين لألنظمـــة والقوانين، قامت 
مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة بالتعاون والتنســـيق مع 
بلديـــة الجنوبيـــة بحملـــة أمنية وتفتيشـــية بمنطقـــة الحجيات، 
أســـفرت عن ضبـــط عدد مـــن المخالفين لنظام اإلقامـــة والعمل 
وإزالـــة عـــدد من فرشـــات البيـــع المخالفـــة، ومصـــادرة الكميات 
المضبوطـــة. وأوضحـــت المديريـــة أنه جـــار اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الالزمة، تمهيدًا إلحالـــة المخالفين إلى النيابة العامة، 
منوهة إلى مواصلة تنفيذ الحمالت التفتيشية وتكثيفها لضبط 

المخالفين واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.

“شرطة الجنوبية”: ضبط مخالفين لنظام اإلقامة
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أفاد المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة 
الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية محمد 
ــعــام  ــنــقــل ال ــــى أن مــحــطــة ال بــوحــمــيــد إل
الواقعة في قرية شهركان تتطلب مزيدا 
الجهة  قبل  مــن  والتطوير  االهــتــمــام  مــن 

المعنية.
وأردف بوحميد أن بقاء هذه المحطة بالشكل والوضع الحالي 
يشكل خطرا على المستخدمين الهتراء بعض أجزائها، مشيرا 
إلى أن منظرها غير المرتب يشوه المظهر العام للشارع خالفا 

للمحطات الحديثة المطورة.

بوحميد: محطة شهركان بحاجة للتطوير

محمد بوحميد  

منال الشيخ

ــال  ــمــ يـــعـــتـــزم رجــــــل األعــ
ســلــمــان مــحــســن الــتــرشــح 
ــــات الـــبـــلـــديـــة  ــاب ــتــــخــ ــ ــــالن ل
الرابعة  بــالــدائــرة  المقبلة 

في المحافظة الشمالية.
الترشـــح  اعتزامه  وأرجـــع 

ة لخدمة الوطن.  إلى رغبة األهالي بجانب رغبته الملحَّ
مه  وامتنـــع عـــن تقييم أداء العضو البلدي الحالي مكتفيًا بذكر “الشـــارع يقيِّ

وأهالي المنطقة”. 
الدائرة الرابعة بالمحافظة الشـــمالية تشمل: جبلة حبشي، السهلة الشمالية، 
ســـلماباد ومدينـــة زايـــد ويمثلها فـــي الوقت الحالـــي العضو البلـــدي فيصل 
شـــبيب، الذي أحرز فـــي االنتخابات الماضية 2287 صوتًا، معاودًا الترشـــح 
فيهـــا لالنتخابـــات المقبلـــة وبجانبـــه كلٌّ مـــن: حســـين حمادة، علـــي العالي، 

عبدالهادي السويدي، جاسم المريسي وحمد السعيد.

محسن ينافس شبيب بسلماباد

فيصل شبيب 

منال الشيخ

الهمدانـــي  محمـــد  أبـــدى 
بلدًيـــا  بالترشـــح  رغبتـــه 
الرابعـــة  الدائـــرة  عـــن 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
المقبلـــة،  باالنتخابـــات 
مـــن  بتشـــجيع  وذلـــك 

أهالـــي منطقته ورغبة منه في خدمتهم وتلبية مطالبهم المتراكمة ومملكة 
البحرين على حد قوله.

وقيم الهمداني أداء العضو البلدي الحالي بـ “جيد”.
الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظة الجنوبية تغطي النويـــدرات، الحجيات وهورة 
ســـند ويمثلهـــا فـــي الوقت الحالـــي العضو البلـــدي عمر عبدالرحمـــن معاوًدا 
الترشح فيها لالنتخابات المقبلة إلى جانب محمد دراج، علي الشيخ، خالد 

القعود، عيسى الغرير وأمين العباسي.

الهمداني: لتلبية مطالب أهالي “الجنوبية” المتراكمة

عمر عبدالرحمن

منال الشيخ

أبـــدى عضـــو مجلس بلـــدي الدائـــرة العاشـــرة بالمحافظـــة الشـــمالية محمد 
الظاعن رغبته بالترشـــح مجدًدا عنها لالنتخابات القادمة وذلك الســـتكمال 

متابعة الملفات المهمة بها والمشاريع الخدماتية ألهالي الدائرة.
وتغطي الدائرة الجزء الشرقي من مدينة حمد وتحديدًا من الدوار السابع 
إلـــى الـــدوار الحـــادي والعشـــرين، ويعتزم الترشـــح فيها إلـــى جانب كل من 

عبدالرحمن جناحي وكمال سعد.

الظاعن يعاود الترشح البلدي بمدينة حمد

منال الشيخ

أفصح عبدهللا البســـتكي 
عـــن رغبتـــه في الترشـــح 
نيابيـــًا بالدائـــرة الســـابعة 
المحـــرق  محافظـــة  فـــي 

)عراد(.
مجلـــس  “فشـــل  وقـــال 

م البستكي أداء  2018، والمحاوالت البد أن تستمر من أجل البحرين”.  وقيَّ
النائب الحالي بـ”صفر”. 

يذكـــر أن الدائـــرة الســـابعة بمحافظة المحرق تغطي عراد ويشـــغل مقعدها 
في الوقت الراهن النائب عمار قمبر الحاصل على 7317 صوتًا باالنتخابات 
الماضيـــة، وفـــي الوقت الحالـــي يعتزم الترشـــح بجانب البســـتكي كلٍّ من: 
عادل الجار، عثمان شـــريف، عادل الخالدي، شـــاهين الجنيد، أحمد الجودر، 
صالح العشـــار، محمد الســـادة، وليد المناعي، خليفة الســـطيحي وحنان بن 

عربي.

البستكــي: أداء قمبــر “صفــر”

عمار قمبر 

منال الشيخ

عبدالرحمن جناحي كمال سعد 

منال الشيخ

االختصاصية النفسية حمدة تترشح بدائرة بوري
آملة تجدد الدماء في المجلس

أبـــدت اختصاصيـــة الطب النفســـي حمدة 
النشـــمي رغبتها بخـــوض الغمار االنتخابي 
المقبـــل بالدائـــرة الســـابعة فـــي المحافظة 
الشمالية. وأشارت إلى أنها ستخوض هذه 
التجربـــة إليمانهـــا بالعمليـــة الديمقراطيـــة 
العلميـــة  خبرتهـــا  لتوظيـــف  وستســـعى 
والعمليـــة وخبراتهـــا المتراكمـــة في العمل 

التطوعـــي والخدمي بالمجال التشـــريعي 
ولخدمة البحرين.

وفـــي تقييمها ألداء النائـــب الحالي ذكرت 
أن “الجميع يعمـــل لخدمة البحرين وأهلها 
وأقدر له ســـعيه ونأمـــل أن تتجدد الدماء 
في المجلـــس لتتنوع األفكار والمقترحات 
لخدمـــة  اإلبداعـــي  والفكـــر  والخبـــرات 

الدائـــرة  وتغطـــي  المواطنيـــن”.  قضايـــا 
القريـــة،  الشـــمالية  بالمحافظـــة  الســـابعة 
غرب الجنبيـــة، بوري والهملة، ويمثلها في 
الوقـــت الحالـــي النائب أحمد الدمســـتاني 
معـــاودا الترشـــح فيهـــا بجانبهـــا وكل مـــن 
منير ســـرور، مجيد أديب، علي الســـكران، 

حمدة النشمي أحمد يوسف وزهراء السيد.

منال الشيخ

“التنمية السياسية” يطلق “نزاهة”
يستهدف المراقبين على سير العملية االنتخابية

أعلن معهـــد البحرين للتنمية السياســـية 
عن تنظيمـــه برنامج الرقابـــة المجتمعية 
“نزاهة” الخـــاص بجميـــع المراقبين على 
العمليـــة االنتخابيـــة مـــن قبـــل منظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي، والـــذي يأتـــي ضمـــن 

المرحلة العامة لبرنامج “درب 2”.
تدريـــب  البرنامـــج  ويســـتهدف 
إلـــى أن البرنامـــج  مجموعتيـــن. وأشـــار 
للعمليـــة  القانونـــي  النظـــام  ســـيتناول 
الرقابية في االنتخابات، مهارات الرقابة 
علـــى ســـير العملية االنتخابيـــة، والرقابة 
للمرشـــحين،  الدعايـــة االنتخابيـــة  علـــى 

وأخالقيات وسلوكيات المراقب، إضافة 
إلى إعداد تقريـــر نهائي عن الرقابة على 

االنتخابات.
وبيـــن أنـــه “تم تخصيـــص هـــذا البرنامج 
وضروريـــة  مهمـــة  موضوعـــات  لتنـــاول 
فـــي مهـــارات الرقابـــة على ســـير العملية 
االنتخابية بجميع مراحلها وأهمية تمتع 
المراقب بسلوكيات إيجابية في التعامل 
مـــع المخالفـــات وطـــرق إعـــداد التقاريـــر 
لضمـــان نزاهـــة وشـــفافية ســـير العمليـــة 
االنتخابيـــة”، مؤكـــدا أن جميـــع البرامـــج 

والفعاليات التي يقيمونها مجانية.

البوسميــط تترشــح بدائــرة البسيتيــن
ترى أن النائب حمد الكوهجي ساهم في حلحلة بعض الملفات

أعلنت خولة البوسميط عن نيتها الترشح 
المقبلة  الــنــيــابــيــة  االنــتــخــابــات  وخـــوض 

بالدائرة األولى بمحافظة المحرق.
بوسعها  مــا  كــل  ستبذل  أنها  وأوضــحــت 
البحرين  وأهـــل  دائــرتــهــا  أهــالــي  لخدمة 
عــامــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم فـــي أغــلــب 

القضايا التي يتمنون إنجازها. 
برنامج  وضــع  على  تعكف  أنــهــا  وأكـــدت 
ــقــضــايــا  ــل لــمــخــتــلــف ال ــامـ انـــتـــخـــابـــي شـ

تطوير  ضمنها:  مــن  ــشــارع  ال تــهــم  الــتــي 
البطالة،  ومكافحة  التعليم،  مخرجات 
ــعــمــل، وتنمية  ال عـــن  الــعــاطــلــيــن  ومــلــف 
في  الفعلي  والنظر  االقتصادية،  الموارد 
مــلــف الــمــتــقــاعــديــن؛ مــمــا ســيــســاهــم في 
تخفيف العبء عن المواطنين واالرتقاء 

بمستواهم المعيشي. 
لـ”البالد” إن النائب الحالي ساهم  وقالت 
ــتــي كــان  ال الــمــلــفــات  بــعــض  فــي حلحلة 

الشارع ينتظر النظر فيها. 
يذكر أن الدائرة األولى بمحافظة المحرق 

مقعدها  ويشغل  البسيتين،  تغطي 
حــالــيــًا الــنــائــب حــمــد الــكــوهــجــي 
في  صــوتــًا   4171 على  الــحــاصــل 
نية  وأبــدى  الماضية،  االنتخابات 
الترشح فيها بجانبها كلٌّ من: غازي 

المرباطي، محمد المطوع، 
أحمد  الــســادة،  صالح 

الـــتـــمـــيـــمـــي، عــصــام 
الـــعـــلـــوي وجــمــال 

الجودر.

خولة 
البوسميط

محرر الشؤون المحلية

منال الشيخ

موجه بـ“التربية” يترشح بلديا بمدينة خليفة
ينافس العضو البلدي الحالي حزام الدوسري

أبدى محمد الصقر وهو موجه بوزارة 
بالترشح  رغبته  والتعليم  التربية 
بلديًا باالنتخابات المقبلة عن الدائرة 

العاشرة في المحافظة الجنوبية.
شرف  إلــى  الترشح  اعتزامه  وأرجــع 
الــمــشــاركــة بــاالنــتــخــابــات الــوطــنــيــة، 
المسيرة  ودعــم  الوطن  لنداء  تلبية 

الديموقراطية الوطنية.
البلدي  العمل  أن  إلــى  الصقر  وأشــار 
الــحــكــومــي،   للعمل  أســاســي  شــريــك 
مؤكدًا سعيه البراز الصورة المشرفة 
بــالــداخــل  الــديــمــوقــراطــيــة  للمسيرة 

والخارج.
الـــعـــاشـــرة  ــرة  ــ ــدائـ ــ الـ ــى أن  ــ إلـ ــار  ــشـ يـ
مدينة  تغطي  الجنوبية  بالمحافظة 

ــي الــعــلــيــم،  ــعــمــيــات، حـ ــن خــلــيــفــة، ال
البحرين  درة  الــدور،  جو،  المحادير، 
وجـــزر حـــوار وأبـــدى رغــبــة الترشح 
الدوسري،  حزام  البلدي  العضو  فيها 
بوحمود،  جــاســم  مــن:  وكـــلٌّ  بجانبه 
نجالء كمنجة، حسن الدوسري، علي 
وسامي  السعد  عــبــدهللا  الــرمــيــحــي، 

محمد الصقر صقر.

منال الشيخ

دراج استشاري تمويل ببنك يترشح بلديا في الحجيات
ينافس العضو البلدي الحالي عمر عبدالرحمن

يعتزم استشاري تمويل األفراد بأحد البنوك 
محمد دراج الترشـــح بلديًا بشـــكل مســـتقل 
عـــن الدائـــرة الرابعـــة بالمحافظـــة الجنوبية 

لالنتخابات المقبلة 2022.
وقال دراج: “اعتزامي الترشـــح يأتي بقصد 
خـــوض التجربـــة البلدية، ونابـــع من إيماني 
الراســـخ بالعملية الديمقراطية التي أرســـى 
دعائمها ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بهدف 
ترســـيخ مفهوم المشـــاركة في صنـــع القرار 
والمســـؤولية الجماعيـــة، مردفا أنه كشـــاب 
يرغـــب فـــي إحـــداث التغييـــر نحـــو التنمية 
والتطـــور والفائـــدة العامـــة للجيـــل الحالـــي 

واألجيال القادمة”.
 ومحمـــد دراج فـــي طـــور تحضيـــر رســـالة 
الماجســـتير في إدارة األعمال، وهو حاصل 
علـــى بكالوريـــوس فـــي اإلدارة المعلوماتية 

وشـــهادات مـــن معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المالية والمصرفية.

بالمحافظـــة  الرابعـــة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
الحجيـــات  النويـــدرات،  تغطـــي  الجنوبيـــة 
وهـــورة ســـند ويشـــغل مقعدها فـــي الوقت 
الحالـــي العضـــو البلـــدي عمـــر عبدالرحمـــن 
معـــاودًا الترشـــح فيهـــا لالنتخابـــات المقبلة 
بجانـــب دراج وكل مـــن علـــي الشـــيخ، خالد 

القعود، عيسى الغرير وأمين العباسي.
محمد دراج 

عبدالله البستكي 

محمد الظاعن 

محمد الهمداني

سلمان محسن 



ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

الكونجـــرس  موظفـــي  مـــن  وفـــد  زار 
العامـــة  األمانـــة  مقـــر  أمـــس  األميركـــي 
للتظلمات بضاحية الســـيف، وذلك ضمن 
برنامج زيارتهم الحالية لمملكة البحرين، 
وكانت في استقبالهم نائب األمين العام 
للتظلمات غادة حبيب، حيث رّحبت بهم 
معربة عن حرص األمانة على اســـتقبال 
الوفود الزائـــرة التي تهتم بالتعرف على 
عملها والخدمات التي تقدمها للجمهور.

ثـــم قدمت غـــادة حبيب ألعضـــاء الوفد 
األميركـــي عرًضا مبســـًطا عـــن آلية عمل 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات فيمـــا يتعلـــق 
بالشـــكاوى وطلبات المســـاعدة التي ترد 
إليها من أفـــراد الجمهور ومن المنظمات 

المحليـــة والدوليـــة، وكيفيـــة التحقيـــق 
فيـــه هذه التظلمات وصـــوًل إلى النتائج 
التـــي تفضـــي إليها، واســـتعرضت كذلك 
جانـــب مـــن أنشـــطة وفعاليـــات التعاون 
الدولي والتدريب وصور الســـتفادة من 
الخبـــرات الدوليـــة المتبعـــة في مجالت 
عمـــل األمانـــة ضمـــن منهجيـــة محـــددة 
تلتـــزم بالمرجعيات القانونية وتتماشـــى 
مـــع المعاييـــر الدوليـــة ذات الصلة بعمل 
األمانـــة. حضـــر اللقـــاء أيًضا مـــن جانب 
األمانـــة العامة للتظلمات الشـــيخ محمد 
بن علـــي آل خليفة مديـــر إدارة التعاون 
الدولـــي والتطويـــر وعـــدٌد من منتســـبي 

األمانة.

وفد من موظفي الكونجرس يطلع على سير العمل في “التظلمات”

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف نواف المعاودة، أمس األحد، 
وفـــًدا من موظفي الكونغرس بالوليات 
المتحدة األميركية، والذي يقوم بزيارة 
رســـمية لمملكة البحريـــن. ورحب وزير 
العدل بالوفد األميركي، مشيدا بمستوى 
عالقـــات الصداقة الوطيـــدة التي تجمع 

بين مملكة البحرين والوليات المتحدة 
األميركية، وما تشهده من تطور مستمر 

في مختلف المجالت.
وجـــرى في اللقـــاء اســـتعراض مجالت 
التعاون المشـــترك في المجالين العدلي 
والقانوني، بما يخدم المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.

وزير العدل يشيد بالعالقات مع واشنطن
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توطيد العالقات العربية البريطانية في الطاقة النظيفة واالستثمارات
أقـــام عميد الســـلك الدبلوماســـي العربي 
فـــي لنـــدن ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
المملكة المتحدة الشـــيخ فواز بن محمد 
مجلـــس  اســـتقبال  حفـــل  خليفـــة،  آل 
الســـفراء العـــرب ألعضـــاء حـــزب العمال 
البريطانـــي، فـــي مدينة ليفربـــول، وذلك 
علـــى هامـــش مؤتمـــر الحـــزب الســـنوي، 
بمشـــاركة أعضـــاء رفيعـــو المســـتوى من 
والنـــواب،  المســـؤولين  وكبـــار  الحـــزب 
الســـفراء  مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة 

المعتمدين لدى المملكة المتحدة. 
وفـــي بدايـــة الحفـــل، ألقـــى رئيس حزب 
العمـــال البريطانـــي الســـير كير ســـتارمر، 
كلمًة ترحيبية أكد خاللها أهمية عالقات 
الـــدول العربية مـــع حزب العمـــال، معرًبا 
عن  شـــكره لألمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبو الغيط،، والشـــيخ فواز 
بـــن محمـــد آل خليفة على هـــذه الدعوة، 

ومشـــاركة مجلـــس الســـفراء العرب في 
مؤتمر حزب العمال البريطاني. 

ومـــن جانبـــه، ألقـــى معالي الشـــيخ فواز 
بـــن محمـــد آل خليفـــة كلمة رحـــب فيها 
والســـعادة  والمعالـــي  الســـمو  بأصحـــاب 
العالقـــات  بعمـــق  مشـــيًدا  الحضـــور، 
التاريخية التي تربط بين الدول العربية 
مؤكـــًدا  المتحـــدة،  والمملكـــة  الشـــقيقة 
أهمية توطيد وتعزيـــز العالقات العربية 
- البريطانيـــة وإيجـــاد الفرص المناســـبة 
للشـــراكة والتنمية المســـتدامة في كافة 

المجالت ذات الهتمام المشترك. 
كما قـــام وزير الخارجيـــة بحكومة الظل 
ديفيد لمي، بإلقاء كلمة اســـتعرض فيها 
أوجـــه التعـــاون المشـــتركة التي يســـعى 
حزب العمال لتنميتها مع الدول العربية، 
والتغيـــر  التحديـــات  مواجهـــة  ومنهـــا 
وتعزيـــز  النظيفـــة  والطاقـــة  المناخـــي 
حقوق اإلنســـان وتعزيز التبادل التجاري 

والتعاون القتصادي. 
وألقى وزير التجارة الدولية في حكومة 

الظـــل نيـــك تومـــاس، كلمـــًة أبـــدى فيهـــا 
عـــن تطلعاتـــه وطموحـــات الحـــزب فـــي 
تعزيـــز وتطويـــر العالقـــات التجاريـــة مع 
الـــدول العربيـــة في القطاعـــات الجديدة 
التكنولوجيـــا  كقطاعـــات  والمتناميـــة، 
والطاقـــة النظيفـــة وعدد مـــن المجالت 
ذات الهتمـــام المشـــترك التـــي ستســـهم 
فـــي رفع مســـتوى التبادل التجـــاري بين 
جميع الدول الصديقة.  عالوة على ذلك، 
قـــام رئيس حـــزب العمـــال اإلســـكتلندي 

انـــس ســـاروار، بإلقـــاء كلمـــة ثّمـــن مـــن 
خاللها عمق العالقات التي تربط البلدان 
العربيـــة وحزب العمال، معرًبا عن تطلعه 
فـــي مواصلـــة العمل مـــع الـــدول العربية 
والبرامـــج  الفـــرص  أفضـــل  إيجـــاد  فـــي 
ذات المنفعة المشـــتركة للدول الصديقة 
وشعوبها.   كما ألقى األمين العام لجامعة 
الدول العربية، كلمة عبر فيها عن تعازيه 
للمملكـــة المتحدة في وفاة جاللة الملكة 
اليزابيـــث الثانية، مؤكـــًدا عمق العالقات 

العربيـــة – البريطانيـــة، وأهميـــة التعاون 
العالميـــة وتنميـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 

العالقات القتصادية والتجارية.  
وفـــي ختـــام الحفـــل، أقـــام الشـــيخ فواز 
بـــن محمـــد آل خليفـــة وســـفراء الـــدول 
العربيـــة الشـــقيقة حفل عشـــاٍء، بحضور 
الســـتقبال،  لحفـــل  المدعويـــن  جميـــع 
والـــذي تم خاللـــه عرض فيلـــم ترويجي 
للســـياحة في الدول العربية والذي لقى 

استحسان الجميع.

المنامة - وزارة الخارجية

فواز بن محمد 
يقيم حفل استقبال 

السفراء العرب 
ألعضاء حزب العمال

البحرين تسير بخطوات متقدمة في تنفيذ أهداف التنمية
المدن اإلسكانية شهدت توفير جميع مقومات جودة الحياة... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
مملكـــة  أن  الرميحـــي،  آمنـــة  العمرانـــي 
البحريـــن تخطو خطـــوات متقدمة على 
صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 
نتيجة لالهتمام الكبيـــر الذي يوليه ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، لتنفيـــذ األجندة 
الحضرية الجديدة، والمتابعة المســـتمرة 
من الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لتنفيذ 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وإدراجهـــا 
ضمـــن أولويـــات وخطـــط الحكومـــة في 

مختلف المجالت.
جاء ذلك خـــالل زيارة الرميحي ووزيرة 
الخليـــف،  نـــور  المســـتدامة  التنميـــة 
والمنســـق المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
بمملكـــة البحريـــن خالـــد المقـــود ومديرة 
برنامـــج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات 
البشـــرية في البحرين فرناندا لونردوني 
إلـــى مدينـــة ســـلمان والتي تعـــّد من أكبر 

المشاريع اإلســـكانية الستراتيجية التي 
تشـــّكل  نموذًجـــا فـــي التنميـــة الحضرية 
والعمرانيـــة والتنمويـــة المســـتدامة لمـــا 
تتســـم بـــه مـــن توافـــر مقومـــات جـــودة 
تحتيـــة،  بنيـــة  مـــن  العصريـــة،  الحيـــاة 
وشـــبكة اتصالت ومواصـــالت، ومرافق 
وخدمات، وغيرها مـــن الجوانب البيئية 
والتراثية، وذلك بمناســـبة اليوم العالمي 
للموئـــل الذي يصـــادف هذا العـــام الثالث 
عـــام  مـــن كل   2022 أكتوبـــر  مـــن شـــهر 
والـــذي يحتفل به برنامج األمم المتحدة 
أكتوبـــر  بشـــهر  البشـــرية،  للمســـتوطنات 

الحضري بهدف تعزيز مســـتقبل حضري 
أفضل.

المملكـــة حققـــت  إن  الرميحـــي  وقالـــت 
العديـــد من المبـــادرات التـــي تأتي ضمن 
وخاصـــة  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
الهدف الحادي عشر الذي تعنى به وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي، والذي 
ينـــص على “جعل المدن والمســـتوطنات 
البشـــرية شـــاملة للجميع وآمنـــة وقادرة 
علـــى الصمـــود ومســـتدامة”، مستشـــهدًة 
في ذلك بمشاريع المدن اإلسكانية، التي 
شـــهدت توفيـــر جميـــع مقومـــات جـــودة 

الحياة، ســـواء من حيـــث مواقعها والتي 
الســـاحلية،  بطبيعتهـــا  غالبيتهـــا  تمتـــاز 
البحريـــة  الواجهـــات  توفيـــر  أتـــاح  ممـــا 
والشـــواطئ العامـــة، فضـــالً عـــن توفيـــر 
المســـارات المخصصـــة لممارســـة رياضة 
وكذلـــك  الهوائيـــة،  والدراجـــات  المشـــي 
والمســـاحات  المفتوحـــة  المســـاحات 
الخضراء، وذلك في إطار حرص حكومة 
مملكـــة البحريـــن على توفيـــر المتطلبات 
اإلســـكانية والتنمويـــة مـــن أجـــل تقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين.
التنميـــة  وزيـــرة  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
تعـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن  المســـتدامة 
مـــن الـــدول الرائـــدة التـــي تتبـــّوأ مكانـــة 
متقدمـــة من حيث تفعيل مبادئ التنمية 
المســـتدامة على الصعيد المحلي، وذلك 
صاحـــب  وتطلعـــات  رؤى  مـــع  تماشـــًيا 
الجاللة ملك البالد المعظم والسياســـات 
التي تنتهجها الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، في هذا المجال والتي أســـفرت 
عـــن تحقيـــق تقـــّدم كبيـــر فـــي مختلـــف 

قطاعات التنمية بالمملكة.

المنامة - وزارة االسكان

النائب العام يستعرض جهود البحرين في مواجهة “كورونا”
في االجتماع السنوي لجمعية المدعين العامين الدولية:

شـــارك النائب العام علي البوعينين في الجتماع السنوي 
لجمعية المدعين العامين الدولية IAP الذي انعقد بمدينة 
تبليســـي بجمهورية جورجيا خالل الفترة من 25 إلى 29 

سبتمبر 2022.
 وقـــد اســـتعرض النائـــب العام خـــالل فعاليـــات الجتماع 
تجربـــة النيابة العامة فـــي مواجهة جائحة كوفيد 19 وما 
اتخذتـــه من إجراءات مـــن أجل التغلب على أية معوقات 
محتملة جراء تلك الظروف إيماًنا منها بضرورة اســـتمرار 
مســـيرة العدالـــة الضامنة لالســـتقرار واألمـــن الجتماعي، 
وذلـــك بالتوســـع في اســـتعمال ما أتاحـــه القانـــون للنيابة 
العامة من صالحيات إجرائية ُتمكنها من مباشـــرة مهامها 
فـــي التحقيـــق ومباشـــرة الدعـــاوى أمـــام المحاكـــم دون 
توقف، والتحول الرقمي الكامل في العمل وزيادة قنوات 
التصال ذات الفاعلية والســـرعة لتمكين أطراف الدعوى 
من تقديم طلباتهم وإنجازها عن ُبعد دون حاجة لالنتقال 

إلى مقر النيابة. وتحدث عن اللجوء في ظل تلك الظروف 
إلـــى إجراء التحقيـــق والمحاكمة عن ُبعد وتوفير خطوط 
تواصـــل الكترونيـــة لتلقـــي وتنفيـــذ طلبـــات ذوي الشـــأن، 
والتي وفرتها البنية التشـــريعية والتقنية المعلوماتية في 
المملكـــة من قبل ظهـــور الجائحة، فضاًل عن التوســـع في 
تطبيـــق قانون العقوبات والتدابير البديلة كمســـاهمة في 

جهـــود مؤسســـات المملكـــة لمواجهة الجائحـــة والحد من 
آثارها. هذا، وقد التقى النائب العام على هامش الجتماع 
بالنائب العام لجمهورية جورجيا وعدد من النواب العموم 
والمدعين العامين لدول مختلفة لبحث المسائل المتعلقة 
بالتعـــاون القضائي وتعزيـــز قدرات أجهـــزة النيابة العامة 

والدعاء العام. 

المنامة - النيابة العامة

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفـــادت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنها 
رصـــدت عبـــر بعض مواقـــع التواصل 
الجتماعـــي تداول أخبار وشـــائعات 
عـــن وجـــود حبـــوب ومـــواد مخـــدرة 
للطـــالب  بيعهـــا  يتـــم  ومؤثـــرات 
المـــدارس، مؤكـــدة  فـــي  والطالبـــات 
أنهـــا قامـــت بتقصـــي جميع مـــا تمت 
إثارتـــه في هـــذا الجانب، كما رصدت 
تـــداول هذه المعلومات واألخبار عبر 
مجموعـــات رقمية علـــى الواتس أب 
ألوليـــاء األمـــور، وتبيـــن عـــدم صحة 
وسالمة ما يتم تداوله وإثارته، وأنها 
ل تعـــدو أخبـــارًا يتـــم إعـــادة نشـــرها 

وتداولها وتجديدها أو اختالقها.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وأكـــدت 
فـــي بيـــان صحافـــي أمـــس أنهـــا أول 
هـــذه  مثـــل  ترصـــد  التـــي  الجهـــات 
األخبار والشائعات، وتقوم بمتابعتها 
والتحقـــق منهـــا قبل الجميـــع، ولديها 

من الفرق المختصة ما هو قادر على 
تقصي هذه المواضيع بسرعة فائقة، 
وأنهـــا حريصـــة أشـــد الحـــرص علـــى 
ســـالمة البيئـــة المدرســـية، ول تتردد 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي 
مـــع  بالتنســـيق  الالزمـــة  واألمنيـــة 
الجهات الحكومية المختصة إذا لزم 

األمر.
وحـــذرت وزارة التربية والتعليم من 
خطـــورة تداول مثل هذه الشـــائعات 
التي تهـــدف إلى بث الخـــوف والهلع 
بين الطلبـــة وأولياء األمـــور، وتؤدي 
إلـــى التشـــكيك في النظـــام التعليمي 
والبيئة المدرسية، وتهيب بالجمهور 
النـــأي عـــن تـــداول وإعادة نشـــر مثل 
هذه األخبار، مؤكدة أنها سوف تتخذ 
اإلجـــراءات الالزمة تجـــاه ذلك نظرًا 
لالنعكاســـات الســـلبية التي تتســـبب 

فيها على سير العملية التعليمية.

“التربية”: المعلومات المتداولة غير 
صحيحة وسنحاسب من يتعمد نشرها

التقـــت األمين العـــام لمجلس التعليم العالـــي نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس أمناء جامعة 
الســـالم المدير العام الســـابق لليونســـكو في جنيف إيرينا 
بوكـــوف. وخـــالل اللقـــاء، أثنـــت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي على الجهود المبذولة للمدير العام الســـابق 
لليونســـكو خالل فترة توليها لمنصب المدير العام، كونها 
أول امـــرأة تشـــغل المنصب متمنية لهـــا التوفيق والنجاح 

في الفترة القادمة.
وتبـــادل األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي ورئيس 
مجلـــس أمنـــاء جامعة الســـالم التهاني، بمناســـبة ترشـــح 
األخيـــرة لرئاســـة مجلـــس أمنـــاء جامعـــة الســـالم للدورة 
القادمة، وحصول الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة على 

درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السالم.
بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  حـــول  الطرفـــان  وتباحـــث 
الجامعـــات فـــي البحريـــن وجامعـــة الســـالم، حرًصـــا على 
تبـــادل المنفعة والســـتفادة مـــن الخبـــرات المتوفرة لدى 

األمين العام لمجلس التعليم العالي تلتقي المدير العام السابق لليونيسكوالجامعات في البحرين وجامعة السالم.

تعزيز التعاون التعليمي مع جامعة السالم

أوضح مســـرح الدانة عبر “ســـتوري” حسابه 
علـــى “النســـتغرام” أن تذاكـــر حفلـــة “أميـــر 
الطـــرب”، الفنـــان عبدالمجيد عبـــدهللا والتي 
مـــن المقـــرر أن تقـــام علـــى خشـــبة المســـرح 
يومـــي 14 و 15 أكتوبـــر الجـــاري قـــد نفـــذت 
تـــم رصـــد بعـــض  إلـــى أن  بالكامـــل. ولفـــت 
المحاولت من قبل مواقع وهمية لبيع تذاكر 
الحفـــالت الخاصة بمســـرح الدانة ومن بينها 
تذاكـــر حفلتـــي الفنـــان عبدالمجيـــد عبدهللا. 
وأكـــد أن تذاكر حفـــالت مســـرح الدانة تباع 

فقط عن طريق موقعها الرسمي.

حسابات وهمية لبيع 
تذاكر عبدالمجيد عبداهلل

محرر الشؤون المحلية
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القدس - وكاالت

أشـــادت إســـرائيل أمس باالقتراح األميركي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في 
مؤشـــر على قرب التوصـــل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبـــران في حالة حرب عمليا 
ويســـعيان الســـتغالل حقـــول غاز كبيـــرة في شـــرق البحر المتوســـط. وتتضمن مســـودة 
المقترح التي طرحها المبعوث األميركي آموس هوكستين وقدمها للجانبين اإلسرائيلي 
واللبنانـــي، مجموعـــة مـــن االقتراحـــات المتعلقـــة بترســـيم الحـــدود البحريـــة الجنوبية. 
وتعهدت الســـلطات اللبنانية التي أكدت تســـلمها المقترحات السبت تقديم رد “في أسرع 
وقت ممكن”. وقال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي يائير لبيد خالل اجتماع مجلس الوزراء 
صباح أمس إن االقتراح األميركي “يعزز أمن إسرائيل واقتصادها”. وأضاف أن حكومته 
“تناقـــش التفاصيـــل النهائيـــة وعليـــه ال يمكن اإلشـــارة إلى صفقة محســـومة”. وبحســـب 
رئيـــس الـــوزراء فإن “المقتـــرح يحمي مصالح إســـرائيل األمنيـــة والدبلوماســـية الكاملة 

باإلضافة إلى مصالحنا االقتصادية”.
وأشـــار إلى أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على 
الموافقـــة النهائيـــة للحكومة. انطلقـــت المفاوضات بين لبنان وإســـرائيل العام 2020، ثم 
توقفت في مايو 2021 جراء خالفات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة 
لبنـــان بتعديـــل الخريطة التي اســـتخدمتها األمم المتحـــدة خالل المحادثـــات وقال إنها 

استندت إلى تقديرات خاطئة.

إسرائيل تشيد بالمقترح األميركي لترسيم الحدود مع لبنان

صّوت البوســـنيون أمس 
انتخابـــات  فـــي  األحـــد 
أوج  فـــي  تجـــري  عامـــة 
فـــي  سياســـية  أزمـــة 
انقســـامات  تمزقـــه  بلـــد 
متزايـــدة بيـــن قومياتـــه 
تهـــّدد ســـالمته ووحـــدة 

أراضيـــه. وشـــارك الناخبـــون في اقتـــراع معّقد لتســـمية األعضـــاء الثالثة في 
الرئاسة الجماعية للبوسنة، ونواب البرلمان المركزي ونواب الكيانين، وكذلك 
رئاســـة جمهوريـــة صرب البوســـنة. وبين التهديـــدات االنفصاليـــة من الصرب 
األرثوذكـــس، والشـــعور باإلحبـــاط لدى الكـــروات الكاثوليك الذيـــن لم يعودوا 
يريـــدون التعايـــش مع مســـلمي البوســـنة الذين يحلـــم كثيرون منهـــم بـ “دولة 

مواطنة”، يخشى كثيرون حدوث اضطرابات جديدة بعد االنتخابات.
وتنقســـم الدولة الصغيـــرة والفقيرة الواقعة في البلقان بيـــن كيان صربي هو 
“جمهورية صرب البوســـنة” واتحاد فدرالي كرواتي مسلم، يرتبطان ببعضهما 
عبر ســـلطة مركزية غالبا ما تكون مشـــلولة. واسُتمّد هذا النظام من اتفاقيات 
دايتـــون التـــي جرى التوصـــل إليها في 1995 برعاية الواليـــات المتحدة. وقد 

أنهت حربا قتل فيها مئة ألف شخص.
ووعـــد مختلف القادة السياســـيين باالســـتقرار خالل ادالئهـــم بأصواتهم، لكن 

الناخبين بدوا منقسمين بين األحجام واآلمال الضعيفة.

البوسنة تصوت على وقع انقسامات عرقية متزايدة
اجتمـــع الرئيس اليمني 
رشاد العليمي، بمبعوث 
األمـــم المتحـــدة، وذلك 
علـــى  ســـاعات  قبيـــل 
موعـــد انقضاء ســـريان 
اإلنســـانية  الهدنـــة 
باالنهيـــار،  المهـــددة 

غـــداة إعالن ميليشـــيا الحوثي ضمنيا رفض مقترح أممي لتوســـيعها وتمديدها. 
وقالـــت وكالة األنباء اليمنية الرســـمية، إن الرئيس العليمي جدد التزام حكومته 
بنهـــج الســـالم العادل والمســـتدام على أســـاس المرجعيات المتفـــق عليها وطنيا، 
وإقليميـــا، ودوليـــا وخصوصـــا القـــرار 2216. وأشـــار العليمـــي إلـــى داللـــة موقف 
الحوثيين المعادي لجهود الســـالم والمســـاعي الحســـنة لوقف نزيف الدم، مقابل 
المبـــادرات التي ســـهلت لها الحكومة الشـــرعية للتخفيف من المعاناة اإلنســـانية 
فـــي جميع أنحـــاء البالد. وأكد الرئيس اليمني أهميـــة مضاعفة الضغوط الدولية 
لدفـــع الحوثييـــن على التعاطي الجاد مع جهود إحالل الســـالم، وتغليب مصلحة 
الشـــعب اليمنـــي على مصالـــح قادة الميليشـــيات وداعميهم اإليرانييـــن. وكان ما 
يســـمى الوفد التفاوضي للحوثيين قد أعلن عن وصول التفاهمات بشأن مقترح 
أممي لتمديد وتوســـيع الهدنة اإلنسانية التي يفترض أن تنتهي مساء أمس إلى 
“طريق مســـدود”، في رفـــض ضمني للمقترح الذي قالت الحكومة الشـــرعية إنها 

ستتعامل معه بشكل إيجابي.

الرئيس اليمني يجدد التزام حكومته بنهج السالم العادل
واشنطن - أف ب

أبلغـــت إدارة المحفوظات الوطنية 
األميركيـــة الكونغـــرس أمـــس بـــأن 
بعضـــا مـــن موظفي البيـــت األبيض 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق دونالد 
يحتفظـــون  يزالـــون  مـــا  ترامـــب 
بســـجالت رئاســـية هي مـــن ملكية 
الحكومة. وجاء في رسالة وّجهتها 
رئيسة الهيئة بالوكالة ديبرا ستيدل 
الديمقراطيـــة  النائبـــة  إلـــى  وول 
تـــرأس  التـــي  مالونـــي  كارواليـــن 
لجنة اإلشـــراف النيابية “نحن على 
علـــم بـــأن كل ما يفتـــرض أن يكون 
بحوزتنـــا ليـــس كذلـــك”. والرســـالة 

التي نشـــرها اإلعـــالم األميركي 
لم تكشف أســـماء موظفي 

البيت األبيض المعنيين. 
أن  إلـــى  أشـــارت  لكّنهـــا 
الموظفيـــن  مـــن  بعضـــا 

حســـابات  اســـتخدموا 

فردية خاصة للرســـائل اإللكترونية 
يعيـــدوا  ولـــم  رســـمية،  مهـــام  فـــي 
هـــذه الرســـائل تطبيقـــا للمقتضيات 

القانونية.
إلـــى  وول  أشـــارت  رســـالتها  وفـــي 
الوطنيـــة  المحفوظـــات  إدارة  أن 
المكّلفة حفظ الســـجالت الحكومية 
ستبحث مع وزارة العدل في إمكان 
اّتخـــاذ تدابيـــر قانونيـــة “الســـتعادة 
خالفـــا  أخـــذت  التـــي  الســـجالت 
للقانون”. ولم تشر رسالة وول التي 
أرســـلت ردا علـــى طلـــب تقّدمت به 
مالوني للتبّلغ بآخر المســـتجدات 
القضائـــي  بالنـــزاع  المّتصلـــة 
القائم بشـــأن مواد حساسة 
أخذها ترامب من البيت 
إلـــى مـــا إذا  األبيـــض، 
الرئيس السابق أعاد 

تلك الوثائق كاملة.

وثائق حكومية ما تزال بحوزة مساعدين لترامب

البرازيليون يحسمون 
المواجهة بين لوال وبولسونارو

مليونا  ـــ156  ــ ال الــبــرازيــلــيــون  الناخبون  أدلـــى 
بأصواتهم أمس في انتخابات رئاسية تشهد 
السابق  الــرئــيــس  فيها  يــأمــل  شــديــدا  تــوتــرا 
ــــوال دا ســيــلــفــا بــالــفــوز  الـــيـــســـاري إيــنــاســيــو ل
الــرئــيــس اليميني  ــى عــلــى  ــ ــدورة األول ــ الـ مــن 
بولسونارو  جايير  واليته  المنتهية  المتطرف 
وقد  بالنتائج.  االعــتــراف  برفض  هــدد  الــذي 
وقف  االقــتــراع  مراكز  أمــام  صفوف  تشكلت 
العلم  بــلــون  مــابــس  يــرتــدون  نــاخــبــون  فيها 
الوطني تأييدا لبولسونارو، وآخرون يرتدون 

األحمر تأييدا للوال.

5 قتلى من الحرس الثوري باشتباكات.. وتظاهرات دولية ضد طهران

92 قتيال على األقل في قمع االحتجاجات بإيران
قتـــل مـــا ال يقل عن 92 شـــخصا فـــي إيـــران في قمع 
التظاهرات الجارية منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا 
علـــى مقتل الشـــابة مهســـا أمينـــي بعـــد توقيفها لدى 
أعلنتهـــا  جديـــدة  حصيلـــة  وفـــق  األخـــالق،  شـــرطة 
أمـــس منظمة حقوق اإلنســـان في إيـــران التي تتخذ 
من أوســـلو مقـــرا. واعتبـــر الرئيس اإليرانـــي إبراهيم 
رئيســـي أمس أن أعداء إيران فشـــلوا في “المؤامرة” 

التي يعدونها ضدها.
وقال رئيسي وفق بيان على موقع الرئاسية “رغم أن 
ملف أميني يتابع حاليا بشكل كامل ودقيق” من قبل 
الســـلطات المختصة “يتابع العـــدو تضليل الرأي العام 
بفضـــل إجـــراءات إعالمية مكثفة وواســـعة”، مضيفا 
“دخـــل األعـــداء الى الســـاحة فـــي المؤامـــرة األخيرة 
وكانـــوا يقصـــدون عزل البـــالد لكن انهزمـــوا في زمن 
كانـــت الجمهورية اإلســـالمية تتخطى فيه مشـــاكلها 

االقتصادية وتعّزز حضورها إقليميا ودوليا”.
مـــن جهتها، أفادت منظمة حقوق اإلنســـان في إيران 
نقال عن مصادر محلية بمقتل 41 شـــخصا على األقل 
بأيدي قـــوات األمـــن اإليرانية في اشـــتباكات وقعت 
االســـبوع الماضي في زاهدان في محافظة سيستان 

بلوشستان في جنوب غرب إيران.
وأوضحت المنظمة أن التظاهرات خرجت احتجاجا 
علـــى اغتصاب مراهقة مـــن أقلية البلـــوش في مركز 
الشـــرطة في جابهار، وقوبلت بقمع شـــديد من قوات 

األمن.
كذلك خرجت تظاهرات كثيرة عبر العالم تضامنا مع 
اإليرانيـــات وشـــهدت أكثـــر من 150 مدينـــة تحركات 

احتجاجية ضد طهران.
إلـــى ذلـــك ذكـــرت صحيفة “كيهـــان” المحســـوبة على 
التيار المحافظ المتشدد في إيران، أن مقرها تعرض 
لهجـــوم مـــن “مثيـــري شـــغب” الســـبت، بعـــد انتقادها 

“مرتزقة” يشاركون في االحتجاجات.
وحض مدير منظمـــة “إيران هيومن رايتس” )منظمة 
حقـــوق اإلنســـان فـــي إيـــران( ومقرهـــا فـــي أوســـلو 
محمـــود أميـــري مقـــدم، األســـرة الدولية علـــى اتخاذ 
تدابير عاجلة لوقف قتل المحتجين، معتبرا أن “قتل 
متظاهريـــن فـــي إيران وخصوصا فـــي زاهدان يرقى 

إلى جرائم بحق اإلنسانية”.
وأكد أن “من واجب األســـرة الدوليـــة التحقيق ومنع 

الجمهورية اإلسالمية من ارتكاب جرائم أخرى”.

 اغتصاب مراهقة

وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية التي تتخـــذ في لندن 
مقـــرا قـــد أعلنـــت فـــي وقت ســـابق أنهـــا تثبتـــت من 
ســـقوط 53 قتيال، بينما أفادت وســـائل إعالم محلية 
بمقتـــل زهاء 60 شـــخصا على هامـــش االحتجاجات، 
بينهم عناصر من األمن. كذلك أعلن اإلعالم الرســـمي 
اإليرانـــي األحد مقتـــل 5 عناصر من الحـــرس الثوري 
فـــي االشـــتباكات فـــي زاهـــدان، بعدما كانت وســـائل 
اإلعالم اإليرانية تحدثت ســـابقا عـــن مقتل زهاء 20 
شـــخصا بينهم 4 مـــن قوات األمن في اشـــتباكات مع 

“إرهابيين” في زاهدان.
وأفـــادت وكالـــة “إرنـــا” أمس بـــأن أحد عناصـــر قوات 
التعبئة قضى متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه 
“للطعن” خالل “أعمال الشغب األخيرة” في مدينة قم 

المقدسة جنوب طهران.
وفـــي حيـــن يرتبـــط العديـــد مـــن هـــذه المواجهـــات 
بمحـــاوالت تهريـــب، يعـــود بعضها إلى اشـــتباكات مع 
انفصالييـــن مـــن أقلية البلـــوش أو جماعـــات جهادية 
متطرفـــة تنشـــط فـــي تلـــك المنطقـــة. وكان اإلمـــام 
مولوي عبد الحميد قد أعلن في منشـــور على موقعه 
اإللكتروني األربعاء أن المحتجين نزلوا إلى الشـــارع 
بعـــد ورود تقاريـــر عـــن قيـــام ضابـــط فـــي الشـــرطة 

باغتصاب مراهقة.
واتهمت منظمـــة “إيران هيومن رايتس” قوات األمن 
بممارســـة “قمـــع دام” ضد المتظاهريـــن الذين خرجوا 

بعد صالة الجمعة في زاهدان إثر اتهام قائد الشرطة 
فـــي مدينـــة جابهـــار الســـاحلية باغتصـــاب فتـــاة من 

البلوش عمرها 15 عاما.

تظاهرات تضامنية

تظاهـــر مئات األشـــخاص أمس في اســـطنبول وديار 
بكـــر، المدينـــة الكبيـــرة ذات الغالبيـــة الكرديـــة فـــي 
جنوب شـــرق تركيـــا، رافعين صـــور لنســـاء إيرانيات 
ُقتلـــن خـــالل قمـــع التظاهرات التـــي تشـــهدها إيران، 
والفتات ُكتب عليها “نساء، حياة، حرية!”. وفي حي 
كاديكـــوي في الجانب اآلســـيوي من اســـطنبول، ردد 
مئـــات النســـاء والرجـــال - بينهـــم العديد مـــن الرجال 
والنســـاء اإليرانيين - شـــعارات معادية لنظام طهران 

وتضامنية مع النساء اإليرانيات.
ورفـــع المتظاهـــرون ورودا حمـــراء والبعـــض اآلخـــر 
األعـــالم اإليرانية والفتات ُكتب عليها “نســـاء، حياة، 
حرية”، شـــعار الحركة االحتجاجية التي أثارتها وفاة 
الشـــابة الكردية اإليرانية مهســـا أميني بعـــد اعتقالها 

من قبل شرطة األخالق.
وفـــي مدينـــة ديـــار بكـــر، تجمـــع قرابة 200 شـــخص، 

غالبيتهم من النساء، بعد ظهر أمس.
كمـــا ُنظمـــت تظاهـــرة لمســـاندة المـــرأة اإليرانيـــة في 
مدينـــة إزمير )غرب(، ثالث مـــدن تركيا، ضمت مئات 
األشخاص، بحسب صور ُنشرت على مواقع التواصل 

االجتماعي.

عواصم - وكاالت

ستولتنبرج: استعادة ليمان تظهر قدرة كييف على صد اعتداءات موسكو

9 أعضاء بالناتو يدعمون أوكرانيا في مواجهة روسيا
أصــدر رؤســاء 9 أعضــاء أوروبيين في حلف شــمال األطلســي )الناتو(، أمس 
األحــد، بياًنــا مشــترًكا يدعــم طريــق عضويــة أوكرانيــا فــي التحالــف األمنــي 
إلــى  الثاثيــن  الناتــو  المتحــدة، ودعــوا جميــع دول  الواليــات  تقــوده  الــذي 
تكثيف المســاعدات العســكرية لكييف. واتخذ الرئيــس األوكراني فولوديمير 
زيلينســكي خطوة مفاجئة بتقديم طلب ســريع لعضوية الناتو، رًدا على ضم 

روسيا ألربع مناطق من أوكرانيا.

وتحتـــاج عضويـــة الناتو إلـــى موافقة 
جميـــع األعضـــاء الثالثيـــن، ومـــن غير 
المرجـــح أن تنضـــم أوكرانيـــا فـــي أي 
وقت قريب، حيـــث إن وضعها كدولة 
فـــي حالة حرب بالفعـــل يعقد الطلب.

وحثـــت دول الناتو التســـع في أوروبا 
الوسطى والشـــرقية، التي تخشى أن 
تستهدفها روسيا بعد ذلك، إذا لم يتم 
إيقافهـــا فـــي أوكرانيا، علـــى الرد على 

ضم روسيا ألراضي أوكرانيا.
ونشر قادة التشيك وإستونيا والتفيا 
وليتوانيا ومقدونيا الشـــمالية والجبل 
األســـود وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا 
بياًنا على مواقعهم اإللكترونية، أمس 
قائليـــن: “نحـــن ندعـــم أوكرانيـــا فـــي 
دفاعها ضـــد الغزو الروســـي، ونطالب 
مـــن  الفـــوري  باالنســـحاب  )روســـيا( 
جميـــع األراضـــي المحتلـــة وتشـــجيع 

جميع الحلفاء على زيادة مســـاعدتهم 
العسكرية ألوكرانيا بشكل كبير”.

وأكـــد القادة أنهم “وقفـــوا بحزم وراء 
فـــي   2008 للعـــام  الناتـــو  قمـــة  قـــرار 
بوخارســـت بشـــأن عضويـــة أوكرانيـــا 
المســـتقبلية”. وفي قمـــة العام 2008، 

رحب أعضاء الناتو بتطلعات أوكرانيا 
وجورجيـــا لالنضمـــام، لكنهـــم رفضوا 
تقديـــم جدول زمنـــي واضح النضمام 
الدولتين المحتمل. ولم تذكر رســـالة، 

أمس، جدواًل زمنًيا أيًضا.

ألمانيا والدنمارك والنروج 
ستزّود أوكرانيا بمدافع هاوتزر

مـــن جانبهـــا أعلنـــت برليـــن أمـــس أن 
ألمانيـــا والدنمـــارك والنـــروج ســـتزّود 
أوكرانيـــا 16 منظومـــة مدفعيـــة مـــن 
طراز هاوتزر اعتبارا من العام المقبل، 
في وقت تســـعى كييف لالستحصال 
علـــى أســـلحة ثقيلـــة لتعزيـــز هجومها 
المضـــاد ضد روســـيا. ويأتـــي اإلعالن 
الدفـــاع  وزيـــرة  أجرتهـــا  زيـــارة  بعـــد 
المبريشـــت  كريســـتين  األلمانيـــة 

ألوكرانيا في نهاية األسبوع.
وكانت ألمانيـــا والدنمارك والنروج قد 
اّتفقـــت علـــى تمويل مشـــترك لشـــراء 
المدفعيـــة   ”2 “ســـوزانا  منظومـــات 
بكلفـــة  الدفـــع،  الذاتيـــة  الســـلوفاكية 
قدرهـــا 92 مليون يـــورو )90,2 مليون 

دوالر(. وسيتم إنتاج هذه المنظومات 
في سلوفاكيا على أن تسّلم ألوكرانيا 

مطلع العام 2023.
إلى ذلك قال األمين العام لحلف شمال 
األطلســـي ينـــس ســـتولتنبرج أمـــس، 
إن اســـتعادة أوكرانيـــا الســـيطرة على 
منطقـــة ليمان الواقعة داخل األراضي 
التي أعلن الرئيس الروســـي فالديمير 
بوتيـــن ضمهـــا ُتظهـــر أن األوكرانييـــن 
يحققـــون تقدمـــا وأن بوســـعهم دحـــر 
القوات الروســـية. وأضاف في مقابلة 
مـــع شـــبكة )إن.بي.ســـي( التلفزيونية 
األميركيـــة أن مواصلة دعم الحكومة 
في كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة 
مـــا قامـــت به روســـيا من إعـــالن ضم 

مناطق من أوكرانيا.

عواصم - وكاالت

ريو دي جانيرو - أف ب
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في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 
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تقدم إلينا السيد / السيدة محمد عبدالرحمن محمد قائد بتحويل المحل التجاري 

التالي: إلى السيد/ السيدة فاطمه محمد عبدالرحمن محمد القائد
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: خياطة كول           
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وزارة الصناعة والتجارة  -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة توب برو سلوشنز ذ.م.م
 

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة شيخه يوسف علي عبدهللا علي محمد عبدهللا حجير باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  سلوشنز  برو  توب  لشركة  القانوني 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،150064-1
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع 1 في شركة

)مركز كيان للرعاية والتاهيل ذ.م.م.(

 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )مركز كيان للرعاية والتاهيل 

ذ.م.م.( المسجلة بموجب القيد رقم )157809(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1من:

)مركز كيان للرعاية والتأهلي ذ.م.م(

)KAYAN FOR CARE AND REHABILITATION CENTER W.L.L(

الى: مركز كيان للتأهيل ذ.م.م

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى   )KAYAN REHABILITATION CENTER W..LL  (

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 االسم التجاري لفرع في شركة  ابل للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  ابل للتجارة ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   96983   طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم   1
من: ابل للتجارة ذ.م.م

  ABUL TRADING CO W.L.L  
الى: ابو الخلود للحلويات والتجارة ذ.م.م

  ABUL KHULUD SWEETS & 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 تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة  أيون استشارات اإلستراتيجية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  
 145502 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   اإلستراتيجية  استشارات  أيون 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم   1
من: أيون استشارات اإلستراتيجية ذ.م.م  

ION STRATEGY CONSULTING W.L.L 
الى: انفينيفينتشر ذ.م.م  

INFINIVENTURE 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 ريشما للخضروات والفواكه الطازجة ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره  شفيع  عبدالحميد  حميد  طاهر  السيدة   / السيد  إليها  تقدم 
ذ.م.م  الطازجة  للخضروات والفواكه  القانوني لشركة ريشما  المصفي 
، والمسجلة بموجب القيد رقم   133666 - 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

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
احمد  علي  عبدالحسين  للسيد/السيدة  والمملوكة  المالبس  لكي  القطان  المسماة  الفردية 
القطان والمسجلة بموجب القيد رقم   39639 - 3   بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة 
 3000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عبدالحسين علي احمد القطان بنسبة 1 %
BAGWATI PRASAD بنسبة 99%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ويلنيس زوون ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ويلنيس 
للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،  112807 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  زوون 

رقم 1
من: ويلنيس زوون ذ.م.م

WELLNESS ZONE WLL
الى: كابيتا تكنولوجيز ذ.م.م

CAPITA TECHNOLOGIES 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 تحول شركة  شركة تضامن بحرينية
إلى شركة  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
شركة  شركه المؤتمن تضامن بحرينية + شركة دفاك إالكتروميكانيكل 
بحرينية   تضامن  شركة  تركواز  +صالون  بحرينية  تضامن  شركة 
المسجلة بموجب القيد رقم   115134   بطلب تحويل الشكل القانوني 
للشركة المذكورة من  شركة تضامن بحرينية  إلى شركة  شركة ذات 

مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية
وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم مالك المؤسسة الفردية 
المسماة  الحوائط العالمية السبعة للمقاوالت   والمملوكة للسيد/السيدة  خديجه حسن احمد 
جمعه   والمسجلة بموجب القيد رقم   19608   بطلب بيع المحل التجاري ونقل جميع أصول  
وموجودات  المؤسسة الفردية  تحت رقم قيد 19608-9 المذكور وتحويله الى  شركة ذات 
مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 500   دينار بحريني وذلك بتنازل عن جميع اصول المحل 
التجاري  المؤسسة الفردية  عن جميع أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
جابر ابراهيم سلمان جمعه  بنسبة   90%
فتحيه علي احمد المشيمع  بنسبة   10%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

  CR2022-142750   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 .
اسم التاجر : جابر ابراهيم سلمان جمعه

االسم التجاري الحالي : األزل لبيع المواد العذائية والمشروبات
االسم التجاري الجديد : كفتريا الرنان

قيد رقم : 35538 – 8
 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 140217( إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : خديجه سلمان معتوق سلمان

االسم التجاري الحالي :سفريات األول والمستقبل
االسم التجاري الجديد : خليج آسبا للسفر والشحن

قيد رقم : 42020-18
 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022- 138915( إعالن رقم
تسجيل االسم التجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : بقاله زياد

االسم التجاري الحالي : مريم محمد علي الجابري
االسم التجاري الجديد : برادات عائلة مريم

قيد رقم : 26278-5
 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022- 138913( إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مريم محمد علي الجابري

االسم التجاري الحالي : بقاله زياد
االسم التجاري الجديد : برادات عائلة مريم

قيد رقم : 26278-4
 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 142817( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد خليفه جاسم دليم

االسم التجاري الحالي : بيرفكت للداللة وتخليص المعامالت
االسم التجاري الجديد : بيرفكت لتخليص المعامالت

قيد رقم : 33868-4
 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2022- 138916( إعالن رقم
تسجيل االسم التجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مريم محمد علي الجابري

االسم التجاري الحالي : بقاله زياد
االسم التجاري الجديد : برادات عائلة مريم

قيد رقم : 26278-9
 

وزارة الصناعة والتجارة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

)مطعم بيت المنسف األصيل ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
 ،)81875( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  األصيل  المنسف  بيت  )مطعم 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2(
من: )مطعم بيت المنسف األصيل ذ.م.م (

BAIT AL MANSAF AL ASEEL RESTAURANT W.L.L
إلى: )مطعم كورك اند بوتيل ذ.م.م(

CORK AND BOTTLE RESTAURANT 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.
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Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

NADA DAIRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 39691204 or jvarghese@nadadairy.com

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co

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

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

CREATIVITY TEAM FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39129336 or BB4455BB@HOTMAIL.COM

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.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

BADANA CLINIC 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 32211851 or TEMYATT@BADANACLINIC.COM

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM

HABIB EBRAHIM ABBAS RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33335919 or INFO@SKYLIMITTRANSPORT.COM

ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39444313 or FAWZI@AL-FAWZ.COM

TORQUE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33314180 or muaismail@gmail.com

SHOOT SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17530705 or JENANTHONYPD@GMAIL.COM

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

Sona Jewellers Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39042505 or TARAJEWELLERY87@GMAIL.COM

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SATHYAM MAINTENANCE & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36659249 or JANARDHANYADAV75@GMAIL.COM

JASIM ABDULLA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 39660663 or RIYAGAS@GMAIL.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

Comforyou Furniture & kitchenware Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39524255

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

SBIC GLOBAL EST TRADING 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contact
 33337888 or BXBBAH@GMAIL.COM

ALFAN ALRAFEA WELDING -SMITHERY & FABRICATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39322247 or AHMEDHAROON2016@GMAIL.COM

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM

Alsddais gents tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39466332 or FAREED39466332@HOTMAIL.COM

HAYATI ALJOODI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 32058058 or JOODIDMN@GMAIL.COM

ALFAN ALRAFEA WELDING -SMITHERY & FABRICATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39322247 or AHMEDHAROON2016@GMAIL.COM

ALMASSRI WORKSHOP FOR GLASS AND MIRRORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37122363 or JASSIMABBAS21@GMAIL.COM

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

ALKHEEF GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(KEBAB)
 suitably qualified applicants can contact

 39006611 or ZAHRA.UMMOHD@GMAIL.COM

ALSEEF  GATE  GOLDEN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17600003 or ABDAT.MADAN@GMAIL.COM

Al Noor Shipping & Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33986565 or JAVED@ALNOORSHIP.COM

Fabb Dekhor W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 33215520 or nairvijesh1987@gmail.com 

Vacancies Available
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Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact
 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792434 or cleangreenbh@gmail.com

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17459900 or edo@behbehani.com.bh

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792434 or cleangreenbh@gmail.com

FARAS SWIMMING POOL partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 17717636 or J2000@BATELCO.COM.BH

Faisal Al deleigan consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT RESEARCHER
 suitably qualified applicants can contact

 39716000 or FAISALDELEIGAN@GMAIL.COM

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35457897 or TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

BISHNOI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33710029 or bishnoicontractingwll@gmail.com

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17222222 or Jasim@alfateh.bh

Gulf Route Transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 34344537 or gulfroutetrans@gmail.com

Etoile Salon And Spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36000903 or R.ASEERI@GMAIL.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com

MASTER COOL REFRIGERANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17783698 or TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM

ALKHALEEJ PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 39461900 or ALKHALEEJ@BATELCO.COM.BH

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Rivoli 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17561500 or BABU.RAJ@RIVOLIGROUP.COM

EXPRESS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PUTTY APPLIER
 suitably qualified applicants can contact
 17735700 or SALAH@NATIONAL.COM.BH

RR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33066710 or MRGF05@GMAIL.COM

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra1@BINHINDI.COM

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 38000669 or ashraf.nour@yokogawa.com

Zoya Maintenance Company 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17673400 or azim@ayaaninteriors.com

Carrefour 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17558181 or RALSHANAA@mafcarrefour.com

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17297600 or danbahrain@danwayeme.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36216664 or hr@bakgroup.net

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM

BARRIS VET HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17268880 or CORPORATE@ESANINVESTMENT.COM

TALAL MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of
 HOST(CONFERENCES/MEETINGS)

 suitably qualified applicants can contact
 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 17736773 or roonlasc@batelco.com.bh

CORNER COLOURS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39670363 or MAHBUB_MAHA@YAHOO.COM

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33446399 or ch.kashifgorsi@gmail.com

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000688 or info@blackgold-bh.com

KOJO RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17877880 or RMK@RMKGROUP.COM

WAHEED GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33995508 or alnawaf.ayman@yahoo.com

SAAR GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33467655 or ECHOBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17877880 or RMK@RMKGROUP.COM

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

CORNER STONE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33238646 or ALXRAME001@GMAIL.COM

Velvet Home Trading 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39494099 or Lattliv.bahrain20@GMAIL.COM

LUCKY MOMENT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38008309 or 283953995@QQ.COM

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35571450 or MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM

DARYA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33388163 or MOHAMED337666@GMAIL.COM

SAFARI COMPANY CLOSED JOINT STOCK COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39905077 or AALSAGRI@SAFARI.COM.SA

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR KITCHEN
 suitably qualified applicants can contact
 39622225 or admin@isfahanigroup.com

SAFARI COMPANY CLOSED JOINT STOCK COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39905077 or AALSAGRI@SAFARI.COM.SA

JETHRO TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17245770 or SAMDAVIDJOY@YAHOO.COM

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 CAPTAIN(RESTAURANT)
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

BIYIK INTERANTIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36138950 or BIYIKINTERNATIONAL@GMAIL.COM

EZ MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39111162 or wildnass@gmail.com

Nooranya beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36722177 or MONMON4282@HOTMAIL.COM

ALSDDAIS GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17770746 or KHADIJAEBR185@GMAIL.COM

Falafel Hartna CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 38798334 or SALAH_SALMAN@HOTMAIL.COM

EZ MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39111162 or wildnass@gmail.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

SHAHIN SECOND HAND FURNITURE AND ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or USMANBAH887@GMAIL.COM

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17786599 or alsabah.airconditioning@gmail.com

EZ MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39111162 or wildnass@gmail.com

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33795726 or ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM

AL BASRAWY TAILOR 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 33009206 or DAAL75533@GMAIL.COM

NOFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39432202 or KBURSHAID71@GMAIL.COM

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17251216 or abuali792008@Gmail.com

DESCON MECHANICAL CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33485379 or ma8916634@gmail.com

ALIF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39976070 or ANWAR@GHBAHRAIN.COM

BRAZIL MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36709858 or brazilmechanicalworkshop@gmail.com

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

HAMA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17467979 or HAMABAHRAIN@GMAIL.COM

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792434 or cleangreenbh@gmail.com

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

Fahad Phone Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 34054699 or FAHDFON88@GMAIL.COM

SOL TECHNICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33506190 or INFO@SOLTECHNICAL.COM

JAMAL HOSSAIN  CONSTRUCTIONS AND TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36968234 or djjamail123@GMAIL.COM

LADY SPOON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36544452 or ALNAJDIABDULLA@GMAIL.COM

Al NOOR HOME FOR CAR PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33947879 or KHUDHUR76@LIVE.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

Rainbow Colors Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 36211922 or ALI61HABIB@GMAIL.COM

AL ANDALUS OASIS AUTO SHINE UPHOLSTERY & COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39064483 or bb313bb@gmail.com

SALAH NASER ABDULHUSSAIN ALDERAZI (QATMEER / 12395 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39005068 or FADWAL@HOTMAIL.COM

THE BOSSMAN BURGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 32240821 or YOUSIFASKARI21@MSN.COM

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34428289 or ALRASHEED2406@GMAIL.COM

TESLA ENERGY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact
 39089080 or A.ALMAYOOF@GMAIL.COM

TESLA ENERGY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39089080 or A.ALMAYOOF@GMAIL.COM

Dar Borshid Northern Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17564531 or YAHYA.DBC@GMAIL.COM

MOOSA JAAFAR ISA HASN DALAL ( NOOR ALBDAAH / 11609) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33428842 or MOOSADALAL78@GMAIL.COM

Blue Energy for welding and Fabrication 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39670060 or JABAL.SAEED@GMAIL.COM

ABDULLA MAKI HASAN ALI MAKI (QASIDAT SHAEAR/10572( 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33617888 or ABDULLAMAKI87@GMAIL.COM

JULU ELEVATORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 35483237 or S.KARAKI@SCHNEIDERLIFTS.COM

ADEL ALASHAAR READY MADE & SHOES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39667447 or FZAYED10@GMAIL.COM

ALNAIROOZ GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36062662 or KKOOHEJI@HOTMAIL.COM

MOOZA MOTORCYCLE REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33442484 or RIGHTEFFECT@HOTMAIL.COM

JASSIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39673167 or mohd.al3mmari@gmail.com

NATURAL FOREVER COSMITIC 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 66900550 or natural.forever@yahoo.com

ALSHAIKH YOUSIF CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17879868 or HUSSAIBSHK@GMAIL.COM

Almasa gents salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39295994 or ALDOSERIFATIMA@YAHOO.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

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.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

DAREIK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39606062 or ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

JASSIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39673167 or mohd.al3mmari@gmail.com

ABU RIAZ COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35100685 or RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM

FOCUS PLUS MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39466771 or hmk.albouri@hotmail.com

JIDD ALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34551553 or SAGEER91189@GMAIL.COM

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39409898 or AMINATHANI@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33414286 or LAJBAR624@GMAIL.COM

ALSHABEA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33336395 or hassankashfi@hotmail.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com

DAAEM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13300066 or INFO@DAAEM.COM.BH

ALASWAD PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39333326 or ABDULLA_ALASWAD@YAHOO.COM

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co



هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  هنـــأ 
الشـــيخ  الخيـــل  شـــؤون  رعايـــة 
دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن مبـــارك آل 
خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائـــد 
الفريق الملكي للقدرة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، بمناســـبة 
تتويـــج ســـموه بلقب بطولـــة العالم 
لســـباقات القـــدرة لمســـافة 120 كم 
للجيـــاد 8 ســـنوات، والتـــي أقيمـــت 

في إسبانيا. 
العالمـــي  التتويـــج  هـــذا  أن  وأكـــد   
يضـــاف إلـــى ســـجل ســـموه الكبيـــر 

فـــي مجال ســـباقات القـــدرة العالميـــة، مشـــيدًا باهتمام 
ودعـــم عاهل البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة للرياضـــة البحرينيـــة، والمتابعـــة 
المســـتمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز 

علـــى  البحرينيـــة  الرياضـــة  مكانـــة 
المستوى المحلي والدولي. 

وأشـــار الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن 
اإلنجـــاز  ان  إلـــى  آل خليفـــة  مبـــارك 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  حققـــه  الـــذي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بإحـــراز ســـموه 
المميـــزة  والنتائـــج  األول،  المركـــز 
التي حققها فرســـان الفريـــق الملكي 
بالســـباق، تضاف لسلسلة اإلنجازات 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن في 
المجـــال الرياضي، الفتا للدور الكبير 
والمهم لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة في قيـــادة الفريق الملكي 
للقدرة، والذي أســـهم في تحقيـــق العديد من النجاحات 
ورفـــع راية مملكـــة البحرين عالية خفاقة فـــي الميادين 
االقليميـــة والدوليـــة، معربـــا عـــن تمنياتـــه لســـموه دوام 
التوفيـــق والنجاح في قيادة الفريق الملكي للقدرة نحو 

مزيد من النجاحات العالمية.

دعيج بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد

دعيج بن سلمان

قـــدم رئيـــس االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، خالص التهانـــي والتبريكات 
الملـــك لألعمـــال  إلـــى ممثـــل جاللـــة 
قائـــد  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الفريـــق الملكي للقدرة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة 
تتويـــج ســـموه بلقـــب بطولـــة العالـــم 
لســـباقات القـــدرة لمســـافة 120 كـــم 
للجيـــاد 8 ســـنوات التـــي أقيمـــت في 

إسبانيا.
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد   
لكرة القدم أن اإلنجاز العالمي لســـمو 

الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة، تجســـيد الهتمام ودعم 
حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه للرياضة البحرينية، 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الـــوزراء، بمـــا يعـــزز مكانـــة الرياضـــة 
البحرينيـــة علـــى المســـتوى المحلـــي 

والدولي.
 وأكـــد أن اإلنجـــاز الـــذي حققه ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بإحراز ســـموه المركز األول، والنتائج 
المميـــزة التي حققها فرســـان الفريق 
الملكي في الســـباق، يضاف لسلســـلة 
مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
البحرين فـــي المجال الرياضي، الفًتا 
إلـــى أن الـــدور الكبير والمهـــم والبارز 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي قيادة الفريق الملكـــي للقدرة، إذ 
أســـهم ذلك في تحقيق العديد من النجاحات واإلنجازات 
والمكتســـبات، عبر رفع راية مملكة البحرين عالية خفاقة 
فـــي مختلـــف األصعدة، معرًبا عـــن تمنياته لســـموه بدوام 
التوفيـــق والنجاح فـــي قيادة الفريق الملكـــي للقدرة نحو 

تحقيق المزيد من النجاحات العالمية.

رئيس اتحاد الكرة: دور بارز وكبير لناصر بن حمد
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نتائج مباريات األمس

دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

المحرق80101مدينة عيسى

دوري الدرجة الثانية لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري زين لكرة السلة

دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

سترة

بوري

االتحاد

5:30 مساًء

6:30 مساًء

7:30 مساًء

الحالة

االتحاد

البحرين

إسبانيا - المكتب اإلعالمي:

للمجـــد عنـــوان ولأللقـــاب أبطـــال.. والبـــد 
مـــن كتابـــة اإلنجـــازات بأحـــرف من ذهب 
مثلمـــا يفعله ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد الفريق 
الملكي للقدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، عندما واصل تكـــرار انجازاته 
الكبيـــرة بتتويجـــه بلقـــب بطولـــة العالـــم 
للجياد 8 سنوات التي أقيمت في إسبانيا 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 57 فارســـا وفارســـة 

يمثلون 20 دولة.
المعظـــم صاحـــب  البـــالد  متابعـــة عاهـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ســـاهمت فـــي إعطاء ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة دافعا كبيـــرا لتحقيق 
اإلنجـــاز الكبيـــر، حيـــث تمكـــن ســـموه من 
الحصول على اللقب بجدارة واســـتحقاق 
مـــن  فرســـان  مـــع  قويـــة  منافســـة  بعـــد 
األوروغواي واإلمارات وإسبانيا وفرسان 
مـــن دول أخرى، حيث تلقى ســـموه تهنئة 

جاللة الملك بعد االنتصار مباشرة.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة إلى مقام صاحب الجاللة 
الملـــك المعظم فوز ســـموه باللقب، مؤكدا 
ســـموه أن اإلنجـــاز ثمـــرة دعـــم ومتابعـــة 
جاللته لرياضة الفروسية البحرينية التي 
أثبتـــت ما تتمتـــع به من إمكانيـــات كبيرة 
قـــادت للحصـــول على لقب بطولـــة العالم 
بجـــدارة واســـتحقاق بعـــد جهـــود كبيـــرة 
بذلها الفريق طوال السباق، مشيدا سموه 
بالمســـاندة الدائمة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة،  وحرص 
ســـموه على تقديـــم كامل الدعـــم لرياضة 

الفروسية البحرينية.
جاء ذلـــك بمناســـبة فوز ســـموه بالبطولة 
بمتابعـــة ميدانية من ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 

األولمبية البحرينية.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن دعاء الوالديـــن له أثر كبير في 
تحقيـــق الفوز الكبير، إضافـــة إلى متابعة 
وتشـــجيعهم  ووالدتهـــم  ســـموه  أنجـــال 
الدائـــم له طوال هذه الفترة، مبينًا ســـموه 
إلى أن هذا الدعم الذي يحظى به ســـاهم 
المرجـــوة، وهـــو  األهـــداف  فـــي تحقيـــق 
الحصول على لقب البطولة بعد منافســـة 

قوية ومثيرة طوال المرحلة.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة أن هذا االنجاز جاء بعد جهد كبير 
طـــوال الفتـــرة الماضية من خـــالل العمل 

الشـــاق الـــذي قام به ســـموه فـــي المرحلة 
الماضيـــة، موضحـــا أن الســـباق كان قويا 
ومثيرا واســـتطاع أن يفوز بالمركز األول 

رغم األرضية التي شهدتها المراحل.
وأعرب ســـموه عن تقديره لجهود الجهاز 
بذلـــوا  الذيـــن  والفرســـان  للفريـــق  الفنـــي 

جهود كبيرة طوال البطولة.
وســـجل ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة إنجازا جديدًا يضاف إلى سلســـلة 
االنجازات الكبيرة التي حققها سموه في 
الفترة الماضية بعد جهد كبير بذله سموه 
طوال الســـباق الذي شـــهد منافســـة قوية 
بحضور ودعم من ســـمو الشـــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

خالد بن حمد: إنجاز كبير

من جانبه، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة أن فوز ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفـــة بلقب بطولة العالم تأكيد 
لما تحظى به رياضة الفروسية من رعاية 
ودعـــم مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظم ومســـاندة سمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأوضـــح ســـموه أن هذا الفـــوز ثمرة جهد 
كبيـــر بذلـــه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة طـــوال الفتـــرة الماضيـــة فـــي 
التهيئـــة المثاليـــة لهذه المشـــاركة الكبيرة 
التي أثبتت القـــدرات الكبيرة التي يتمتع 
بها ســـموه وحرصه علـــى مواصلة ازدهار 
وتطـــور رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة التي 
أصبحـــت العالمـــة الصعبـــة فـــي الســـاحة 
العالمية للقدرة. وأشـــار سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة أن الجهد الكبير الذي 
بذله ســـموه يســـتحق من خاللـــه التتويج 
بلقـــب البطولة وهو مثـــال يحتذى به في 
االصرار والعزيمة، مباركا ســـموه بتحقيق 

هذا اإلنجاز.

فواز بن محمد: ناصر بن حمد مثال للتحدي

مـــن جانبه، بـــارك ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى المملكـــة المتحـــدة غيـــر المقيـــم في 
مملكـــة إســـبانيا الشـــيخ فـــواز بـــن محمد 
آل خليفـــة لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة بمناســـبة اإلنجـــاز الكبيـــر الذي 
أضافه سموه إلى اإلنجازات الكبيرة التي 
حققهـــا في تأكيد على رياضة الفروســـية 

البحرينية.
وأوضح الشـــيخ فواز بن محمد آل خليفة 
أن الفـــوز الكبيـــر يجســـد مـــا تحظـــى بـــه 
الرياضـــة البحرينية بشـــكل عـــام ورياضة 
الفروســـية بشـــكل خاص مـــن لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك المعظم حفظه هللا 
ورعاه ومســـاندة ســـمو ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه هللا.
وأشاد بمتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة المســـتمرة لســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة طوال المراحل والتي 

أسهمت في تحقيق االنجاز الكبير.

تتويج سموه

هـــذا وتـــم تتويج ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة بالمركز األول، والفارســـة 
لوســـيا مـــن األوروغـــواي بالمركـــز الثاني، 
فيمـــا احتل الفارس كارلوس من إســـبانيا 
الفـــرق  فـــارس  واحتـــل  الثالـــث،  المركـــز 

المركـــز  الرويعـــي  محمـــد  خالـــد  الملكـــي 
الخامس.

دي جاليما أفضل جواد

كما تم تتويج جواد سموه، بجائزة أفضل 
حالة جواد وهو الجواد دي جاليما.

توقيت مميز

وأنهـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة المراحـــل بنجـــاح بزمـــن وقدره 6 

ساعات و20 دقيقة و10 ثوان.

المشاركة البحرينية

وتعـــرض الفارس عيســـى العنـــزي إلصابة 
طفيفة خالل ســـقوطه مـــن الجواد خالل 
المرحلة األولى واضطر لإلنســـحاب، ولله 

الحمد جاءت اإلصابة طفيفة.
ســـبت  مبـــارك  خليفـــة  الفـــارس  وغـــادر 
البطولـــة بعد ختام الجولـــة الثالثة، حيث 
تعرض جواده إكلير دي كيردافيد إلصابة 

بعد الجولة.

واضطر الفارس سلطان الرميحي لتوديع 
البطولـــة بعـــد ختـــام الجولـــة األولـــى إثـــر 
إصابـــة تعـــرض لهـــا جـــواده إســـما بنـــت 
ماريوســـكا. وتمكن الفارس الشـــاب خالد 
المركـــز  تحقيـــق  مـــن  الرويعـــي  محمـــد 
بزمـــن  الســـباق  أنهـــى  أن  بعـــد  الخامـــس 

وقدره 7 ساعات و3 دقائق و34 ثانية.

تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد

متابعة الملك المعظم دافع كبير لتحقيق اإلنجاز الكبير

ناصر بن حمد يكرر تألقه في إسبانيا ويحقق بطولة العالم للجياد الصغيرة للقدرة

اتحاد الجولف

إلـــى  متوجهـــا  البـــالد  يغـــادر 
تونـــس وفـــد منتخبات الشـــباب 
والناشيين للمشاركة في البطولة 
العربيـــة التي ســـتقام في مدينة 
الحمامـــات خـــالل الفتـــرة مـــن 3 
إلـــى 9 أكتوبر الحالـــي.  ويتكون 
الوفد مـــن عبدهللا الحبال رئيس 
الوفـــد وعبـــدهللا ســـلطان الحكم 
مدرب وجبراييل ســـوتا مشـــرف 
ومدرب، والالعبون ألقل من 18 
ســـنة: عبدالرحمن سعد، عبدهللا 
المالكي، سلطان فرج، والالعبون 

أقل من 15 سنة.

الجولف يشارك بالبطولة العربية

النجمة11أم الحصم 

عالي11قاللي

مدينة عيسى32اتحاد الريف

مباريات اليوم االثنين

االتفاق6:30 مساًءالتضامن

المالكية6:30 مساًءالبسيتين

األهلي8196سماهيج

علي بن خليفة

فرحة سمو الشيخ ناصر بن حمد باالنتصار

تصريح سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد على منصة التتويج



بالقـــارة  الكرويـــة  االتحـــادات  أجمعـــت 
اآلســـيوية علـــى التمســـك بقيـــادة معالـــي 
ابراهيـــم آل خليفـــة  بـــن  الشـــيخ ســـلمان 
القـــدم  لكـــرة  االســـيوي  لالتحـــاد  رئيســـًا 
لواليـــة ثالثة تمتد حتى العـــام 2027، في 
تجسيد حقيقي لصورة االستقرار والعمل 
المتســـارع للتطويـــر والتقـــارب اآلســـيوي 
الذي قاده الشيخ ســـلمان بن إبراهيم منذ 
أن تولى منصبه عام 2013، حيث تشكلت 
الصـــورة الباهية للتخطيـــط ووضع بصمة 
آســـيا على خارطة العالـــم الكروي، بجانب 
البشـــرية  بالكفـــاءات  الفعلـــي  النهـــوض 
اإلدارية والفنية، ورفع معدالت اإليرادات 
والتسويق ألرقام تاريخية غير مسبوقة. 

األقســـى  االمتحـــان   2020 العـــام  وشـــهد 
أزمـــة  جمـــدت  أن  بعـــد  اللعبـــة،  بتاريـــخ 
الحيـــاة  ووضعـــت  العالـــم   19 كوفيـــد 
علـــى كـــف االضطـــراب المجهـــول النهاية، 
لكـــن عظمـــة التخطيـــط واالمتياز بـــإدارة 
األزمـــات جنـــب الكـــرة اآلســـيوية بقيـــادة 
صانع الوحدة واالســـتقرار معالي الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيـــم وفريقه، مـــن الوقوع 
فـــي هاويـــة التجمـــد المالـــي والفنـــي، بعد 
متميـــزة  طريـــق  خريطـــة  وضـــع  تـــم  أن 
لبقـــاء مســـيرة البطـــوالت اآلســـيوية على 
قيـــد الحياة رغم األزمـــة الصحية العنيفة 
وتفـــاوت اإلجراءات الحكوميـــة من دولة 
ألخرى، لتواصل آســـيا الوقـــوف على قدم 
مســـارها دون عـــودة للـــوراء، بـــل عـــادت 
وباألرقـــام لتزيد غلة مواردها التســـويقية 
باإلعـــالن التاريخـــي عـــن دخول عشـــرات 
القنوات الجديدة والشركات في منظومة 
النقـــل التلفزيونـــي للمســـابقات اآلســـيوية 

والرعايات التجارية. 

 نهضة مالية 

 وبعـــد أن نجـــح االتحـــاد اآلســـيوي فـــي 
القفـــز بميزانيته من عجز مالي مقداره 47 
مليـــون دوالر عام 2013 إلى فائض بقيمة 
11.1 مليـــون دوالر عام 2011، فقد دشـــن 
االتجاد القاري برنامج “االستثمار في كرة 
القدم اآلســـيوية” انطالقًا من شعار ورؤية 
االتحاد “آسيا واحدة... هدف واحد” تحت 
قيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
تنتظـــر اللعبـــة مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
والبرامـــج التطويريـــة والتنمويـــة بعدمـــا 
250 مليـــون دوالر ســـتوجه  تـــم اعتمـــاد 
لالرتقاء بالمسابقات وبرامج تطوير البنى 
التحتية وتنمية الكوادر وبرامج التضامن 
أعضـــاء  جميـــع  مـــن  وإجمـــاع  بموافقـــة 
الجمعية العموميـــة )الكونجرس( ليباركوا 
المتميـــزة والتـــي تعكـــس  الخطـــوة  تلـــك 
حرص الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم على 
توجيـــه موارد االتحـــاد المالية لالتحادات 

الوطنية األعضاء للنهوض باللعبة.
التـــي  كوورنـــا  تداعيـــات جائحـــة  ورغـــم 
أثرت على العالم بأســـره، فـــإن موجودات 
االتحاد اآلسيوي المالية ارتفعت إلى 325 
مليـــون دوالر بنهاية 2021 بارتفاع 21 % 
عن عام 2020، كما ارتفعت االســـثتمارات 
المالية إلى 184.5 مليون دوالرعام 2021 
بارتفـــاع 12.6 % عـــن عـــام 2020، فيمـــا 
 173.4 إلـــى  الماليـــة  العائـــدات  ارتفعـــت 
مليـــون دوالرعـــام 2021 بارتفاع 5 % عن 

عام 2020.
وبلغـــت قيمة برامج التطويـــر المخصصة 
القـــدم  كـــرة  ومـــدراء  الفنييـــن  للمـــدراء 
النســـائية ومدراء النخبـــة 8 مليون دوالر، 
وذلـــك في إطار سياســـة االتحـــاد الرامية 
واإلداريـــة  الفنيـــة  الكـــوادر  تطويـــر  إلـــى 
باعتبارهـــا حجر الزاوية فـــي عملية البناء 
الرياضـــي وتعزيـــز مخرجـــات كـــرة القدم 

اآلسيوية. 
المســـتضيفة  اآلســـيوية  الـــدول  ونالـــت 
االتحـــاد  مـــن  دعمـــًا  االتحـــاد  لمســـابقات 
لـــكل دولـــة  اآلســـيوي زاد بمقـــدار 75 % 

تحتضـــن إحـــدى البطـــوالت التالية: كأس 
آسيا للسيدات، بطولة آسيا تحت 23 عام، 
بطولـــة آســـيا تحـــت 19 عام، بطولة آســـيا 
تحت 16 عام، بطولة آسيا للسيدات تحت 
19 عام، بطولة آســـيا للســـيدات تحت 16 

عام، وكأس التضامن اآلسيوي. 

قفزات تسويقية 

التســـويقية  الماليـــة  العوائـــد  وتضاغفـــت 
لالتحاد اآلســـيوي في عهد الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بعد إبـــرام العديد 
أنعشـــت  التـــي  التســـويق  اتفاقيـــات  مـــن 
ميزانيـــة االتحاد القـــاري، في الوقت الذي 
اتسعت فيه دائرة المشـــاهدة التلفزيونية 
للبطوالت اآلســـيوية لتصـــل مختلف بقاع 

العالم. 
فقـــد  الرســـمية  لإلحصائيـــات  ووفقـــًا 
ارتفعت القيمة اإلعالمية لتصفيات آســـيا 
المونديالية إلى 392 مليون دوالر، ووصل 
 210 إلـــى  للتصفيـــات  التلفزيونـــي  البـــث 
دول، فيما وصل بث كأس آســـيا للسيدات 

وصل إلى 186 دولة. 

نجاحات مشهودة 

ولعل الســـنوات الماضية مـــن عمر االتحاد 
شـــاهد على العديد من المبـــادرات وأوجه 
اآلســـيوي  االتحـــاد  قدمهـــا  التـــي  الدعـــم 
إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  بقيـــادة 
للحـــكام اآلســـيويين، حيـــث تم في شـــهر 
نوفمبـــر 2017 إطـــالق أكاديميـــة الحـــكام 
فـــي العاصمـــة الماليزيـــة كوااللمبور وهي 
األولـــى من نوعهـــا على الصعيـــد العالمي، 
حيـــث يخضـــع الدارســـون فيهـــا لبرنامـــج 
علمي على مدى أربع سنوات يشمل ثالثة 
مســـتويات ويتضمن دورات متعددة تركز 
على الجوانب الفنية والبدنية والذهنية. 

وشـــهد التحكيـــم اآلســـيوي طفـــرة كبيرة 
وتطـــورًا هائـــالً فـــي عهـــد الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم، وتجلى في رفـــع عدد حكام 
النخبـــة فـــي القـــارة اآلســـيوية إلـــى 110 
حكام، إلى جانب اختيار 19 حكمًا آسيويًا 
2022 فـــي  العالـــم  إلدارة مباريـــات كأس 
قطـــر وهو أكبـــر عدد في تاريـــخ التحكيم 
كســـر  بعـــد  العالـــم  كأس  فـــي  اآلســـيوي 
الرقـــم القياســـي الســـابق البالـــغ 16 حكمـــًا 
آســـيويًا فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 2014 
فـــي روســـيا، حيـــث إن اختيار هـــذا العدد 
غيـــر المســـبوق فـــي تاريخ نهائيـــات كأس 
العالم يؤكد التطور الملموس في مستوى 
الحكام اآلســـيويين ويعزز مكانة التحكيم 

اآلسيوي على الساحة الدولية. 

استقطاب البطوالت 

ومـــن خـــالل تواجـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن 
إبراهيـــم فـــي االتحـــاد الدولـــي نائبـــًا أوالً 
للرئيـــس ورئيســـًا للجنـــة التطويـــر إحـــدى 
أهـــم اللجـــان الرئيســـية فـــي )الفيفـــا( فقد 
االتحـــادات  فـــي دعـــم  كبيـــرًا  لعـــب دورًا 
البطـــوالت  مختلـــف  الســـتضافة  األهليـــة 
واالســـتحقاقات الكرويـــة العالمية وتعزيز 
علـــى  اآلســـيوية  المنتخبـــات  حضـــور 

المستوى العالمي ومنها: 
- زيادة حصة آســـيا إلـــى 8 مقاعد ونصف 

في كأس العالم 2026. 
- فـــوز األردن بتنظيم بطولـــة كأس العالم 

للناشئات 2016.
- فوز الهند بتنظيم كأس العالم للناشـــئين 

.2017
- فوز كوريا الجنوبية بتنظيم كأس العالم 

للشباب 2017.
- اختيـــار البحريـــن الســـتضافة كونغـــرس 

الفيفا 2017. 
العالـــم  كأس  وقطـــر  اإلمـــارات  تنظيـــم   -

لألندية لعدة سنوات.
- فوز الهند بتنظيم كأس العالم للناشـــئات 

.2022
- فوز أســـتراليا ونيوزيلنـــدا بتنظيم كأس 

العالم للسيدات 2023.

 تطور كبير

 احتلت عملية تطوير المسابقات الكروية، 
أولوية في عهد الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفـــة رئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم باعتبارها واجهة اللعبـــة في القارة 
وأداة قياس مدى تطورها، ومنصة إظهار 

المواهب الكروية في آسيا. 
فقـــد اتخـــذ االتحـــاد القـــاري قـــرارًا بزيادة 
عـــدد المنتخبـــات المشـــاركة فـــي نهائيات 
كأس آســـيا لتصبـــح 24 منتخبـــًا اعتبـــارًا 
من نســـخة عام 2019 التـــي اقيمت أخيرًا 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وهو 
مـــا يعطي الفرصـــة لمزيد مـــن المنتخبات 
اآلســـيوية للمشـــاركة، ويضفي المزيد من 
اإلثـــارة لهذه المســـابقة ومواصلـــة تطوير 
كـــرة القدم أهمية في جميـــع أنحاء القارة 
وتعزيـــز  الجماهيريـــة  المتابعـــة  وزيـــادة 

المزايا التسويقية للبطولة. 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  ونظـــم   

النســـخة األكبر لكأس آســـيا وســـط نجاح 
وتـــم  النظيـــر،  منقطـــع  وفنـــي  تنظيمـــي 
تخصيـــص جوائز مالية بقيمـــة 15 مليون 

دوالر للمرة األولى في تاريخ البطولة. 
وحـــرص االتحـــاد اآلســـيوي على توســـيع 
قاعدة المشاركة في مسابقة دوري أبطال 
آســـيا من خالل توحيد معايير المشـــاركة 
بالبطولـــة مـــع معاييـــر ترخيـــص األنديـــة 
بهـــدف تفـــادي التعارض بينهمـــا، حيث تم 
نقل بعض معايير المشاركة بدوري أبطال 
آســـيا إلـــى نظـــام ترخيص األنديـــة ودمج 
واقـــع  لتعكـــس  األخـــرى  المعاييـــر  بعـــض 
االتحادات الوطنيـــة وروابط الدوري، في 
حين تم تصنيف بعـــض المعايير على أنها 
غيـــر إلزاميـــة، األمر الذي ســـمح فـــي رفع 
عـــدد الـــدول التـــي تتواجـــد أنديتهـــا فـــي 

المسابقة. 

الجوائز المالية

كمـــا شـــهدت الجوائـــز الماليـــة المخصصة 
لبطـــوالت األنديـــة ارتفاعـــًا ملحوظـــًا فـــي 

عهد الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
بنســـبة تصل إلـــى 200 %، حيث ارتفعت 
الجائـــزة الماليـــة المخصصة لبطـــل دوري 
األبطال من 1.5 مليون دوالر إلى 4 مليون 
الماليـــة  الجائـــزة  أصبحـــت  فيمـــا  دوالر، 
المخصصـــة لبطل كأس االتحاد اآلســـيوي 
1.5 مليـــون دوالر بعـــد أن كانت 350 ألف 

دوالر قبل تسلم الشيخ سلمان مهامه. 
وشـــهد االســـتثمار في دوري أبطال آســـيا 
ارتفاعـــًا إلى 33.9 مليون دوالر، كما شـــهد 
فـــي كأس االتحـــاد االســـيوي  االســـتثمار 
ارتفاعـــًا إلـــى 8.9 مليـــون، باإلصافـــة إلـــى 
24 مليـــون دوالر مجمـــوع االســـتثمار في 

التصفيات النهائية لمونديال قطر.

النزاهة واألخالق

نجح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس 
النائـــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
القـــدم )الفيفـــا( فـــي تكريس نهـــج النزاهة 
والشـــفافية واألخالق ومحاربـــة التالعب 

بالنتائـــج التزامـــًا بمبدأ التنافس الشـــريف 
داخل المســـتطيل األخضر وخارجه لتظل 
كـــرة القدم بعيدة عـــن كل ما يعكر صفوها 
ويلوث ســـمعتها ويخدش مكانـــة االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم باعتبـــاره المنظمة 
المســـؤولة عـــن إدارة شـــئون اللعبـــة فـــي 

القارة الصفراء. 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  وقطـــع 
مكافحـــة  علـــى صعيـــد  كبيـــرة  خطـــوات 
التالعب بنتائج المباريات من خالل تنفيذ 
جملة مبادرات تركز على تحديث األنظمة 
والتشـــريعات للتعاطـــي مع تلـــك القضية، 
وتأسيس فريق مهام خاصة وقسم جديد 
للنزاهـــة في االتحاد، وخلـــق نظام مراقبة 
المباريات فـــي البطوالت القارية بالتعاون 
مـــع شـــركة )ســـبورت رادار( وهـــي إحـــدى 
بيـــوت الخبـــرة العالميـــة المتخصصـــة في 

هذا المجال. 
تطبيـــق  اآلســـيوي  االتحـــاد  أطلـــق  كمـــا 
AFC INTEGRI- )النزاهة للهواتف الذكية 

TY( الذي يتيح الفرصة ألســـرة كرة القدم 
اآلســـيوية )إدارييـــن والعبيـــن، ومدربين، 
وحكام، وجماهير( لإلبالغ عن أية شبهات 
محتملة تتعلق بالفساد أو التالعب بنتائج 
المباريـــات ورفعهـــا إلى قســـم النزاهة في 
االتحاد اآلسيوي من أجل التحقق واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

 ثقة دولية 

يشغل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب  منصـــب 
الدولـــي لكـــرة القـــدم، كمـــا يـــرأس لجنـــة 
التطويـــر المنبقة عن )الفيفـــا( والتي تعتبر 
إحـــدى أهـــم اللجـــان العاملة فـــي االتحاد 
الدولي كونها تتولى إدارة مختلف أشكال 
الدعـــم المقدمـــة لالتحـــادات الوطنية في 

مختلف قارات العالم. 
وكان االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم كلـــف 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 
برئاســـة مجموعة العمل الخاصة بتحديد 
مواعيـــد أجنـــدة المباريـــات الدولية خالل 
موعـــد  وتحديـــد   ،)2018-2022( الفتـــرة 
إقامـــة نهائيـــات كأس العالـــم المقـــررة في 

دولة قطر عام 2022. 
دفـــة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــاد 
مجموعة العمل على مدى خمســـة شـــهور 
للجنـــة  توصيتهـــا  نهايتهـــا  فـــي  رفعـــت 
التنفيذية لالتحاد الدولي بتحديد شـــهري 
نوفمبر وديســـمبر مـــن عـــام 2022 إلقامة 
البطولـــة، وقد اعتمدت اللجنـــة التنفيذية 
بمقـــر  المنعقـــد  اجتماعهـــا  فـــي  المقتـــرح 
 19 يـــوم  الدولـــي فـــي زيوريـــخ  االتحـــاد 

مارس 2015. 

مؤسسة الحلم 

واحتل موضـــوع المســـؤولية االجتماعية 
اهتمامـــًا ملحوظـــًا مـــن االتحاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم فـــي عهد الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة، وذلك في تأكيد للدور 
اإلنساني الكبير الذي يتبناه االتحاد القاري 
لتقديـــم اتحاد كـــروي نموذجي يحاكي ما 
تقدمه األمم المتحدة من أعمال إنســـانية 

حول العالم. 
الرائـــدة  المبـــادرات  تلـــك  مقدمـــة  وفـــي 
إطـــالق مؤسســـة الحلـــم اآلســـيوي التـــي 
تتولـــى تقديـــم المســـاعدات للمجتمعـــات 
اآلســـيوية بطريقة شـــفافة وفعالة، وذلك 
من خالل تقييم الحاجات الفعلية في كل 
االتحـــادات الوطنية األعضـــاء من برامج 
المســـؤولية االجتماعيـــة، ومراقبة التطور 
في المشـــاريع القائمـــة لضمان المحاســـبة 
جميـــع  مـــن  االســـتفادة  فـــي  والنزاهـــة 
المســـاعدات المقدمة، حيـــث عمد االتحاد 
المســـؤولية  لجنـــة  لتحويـــل  اآلســـيوي 
االجتماعيـــة إلـــى مؤسســـة قائمـــة بذاتهـــا 
ولها كادر إداري وصندوق مالي تتلقى من 

خالله التبرعات.

اللجنة اإلعالمية

نجاحات تاريخية تمهد طريق سلمان بن إبراهيم نحو الرئاسة اآلسيوية حتى 2027
توافق آسيوي غير مسبوق على مساندة “صانع الوحدة واالستقرار” في االتحاد القاري

زيارة فلسطين زيارة دول آسيا
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تـــّوج فريق KHK لقـــب الجولة األولى من 
سباق دبي لقوارب التجديف الشعبي فئة 
30 قدًما، األحد، وقطع شوًطا كبيًرا لحجز 

مقعده في كأس آل مكتوم.
المركـــز  فيكتوريـــوس  فريـــق  كمـــا حقـــق 
الســـابق فـــي الســـباق الـــذي يقـــام بتنظيم 
من نـــادي دبي الدولي للرياضات البحرية، 
وذلك في قناة دبي المائية بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة. 
البحريـــن  مملكـــة  ممثـــا  وشـــارك 
فيكتوريوس ملك ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وKHK ملك ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي الشـــوط 
الثانـــي المفتوح المخصص لقـــوارب دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ووســـط منافســـة شرســـة بيـــن 47 قارًبـــا 
و400 بحـــار، حقـــق فريـــق F3 اإلماراتـــي 
ملك ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد آل 
مكتـــوم المركـــز الثانـــي، فيمـــا جـــاء فريق 
“المطـــاف 2” العمانـــي فـــي المركـــز الثالث 

خال السباق ذاته.
ويقـــود النوخـــذة أحمـــد ناصـــر بوســـميط 

فـــي  مًعـــا  البحريـــن  مملكـــة  ممثلـــي 
فريـــق  “ســـكوني”  بينمـــا  الموســـم،  هـــذا 
فيكتوريوس هو محمد جاسم و”سكوني” 

فريق KHK هو حمد جاسم الديري.
أحمـــد  النوخـــذة  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
جـــاء   KHK فـــوز  إن  البوســـميط  ناصـــر 
عقـــب الجاهزيـــة العاليـــة للفريـــق لخوض 

منافســـات موســـم بطوالت دبي هذا العام 
التـــي خاضهـــا  المكثفـــة  التدريبـــات  بعـــد 
البحارة سواء في البحرين أو قبل السباق 
فـــي دبـــي، مشـــيًرا إلـــى أن الفريـــق يتطلع 
لتحقيـــق الثاثيـــة كما فعلها في الموســـم 

الماضي.
وثمن البوســـميط دعم اللجنـــة البحرينية 

التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة بهدف 
المشـــاركة في هذا االســـتحقاق الخليجي 
المهم، الفتا إلى أن ممثلي مملكة البحرين 
يهدفـــان لبلـــوغ كأس آل مكتوم والحفاظ 
علـــى اللقـــب بحرينـــي للعـــام الثالـــث على 
التوالـــي. وأوضـــح أن رياضـــة التجديـــف 

الشعبي في مملكة البحرين أصبحت رقًما 
صعًبا في البطوالت الخليجية بعد التطور 
الكبيـــر خـــال الســـنوات الماضيـــة بفضل 
اهتمـــام ورعايـــة القيـــادة الرياضيـــة لهـــذا 

النوع من الرياضات الشعبية.
النســـختين  بطـــل   KHK فريـــق  كان 
الماضيتيـــن مـــن ســـباق آل مكتـــوم أغلـــى 

كـــؤوس قـــوارب التجديـــف الشـــعبي فـــي 
الخليـــج كمـــا حقـــق لقـــب ســـباق دبي في 

الجولتين األولى والثانية.
مراكـــز  إحـــراز  إلـــى  الفريقـــان  ويحتـــاج 
األولـــى  الجولـــة  ســـباقي  فـــي  متقدمـــة 
والثانيـــة حتى يتأهان لســـباق آل مكتوم 

الذي يعد الهدف األول للفريقين.

البحرينيـــة  الجوجيتســـو  واصلـــت 
مسلســـل التألق والتميز وحصد المزيد 
مشـــاركاتها  خـــال  اإلنجـــازات  مـــن 
اإلقليميـــة  البطـــوالت  فـــي  المختلفـــة 
والقارية والدولية. فقد أحرز العبو فرق 
البحرين نتائج مشـــرفة في مشاركاتها 
في بطولة الدمام للجوجيتسو بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية وبطولـــة أبوظبـــي 
الجوجيتســـو،  لمحترفـــي  الدوليـــة 
لتضاف لسلســـلة النتائـــج الكبيرة التي 
حققتها الجوجيتســـو لســـجل الرياضة 

في المملكة. 
فعلى صعيد مشـــاركة الفرق في بطولة 
الدمام للجوجيتســـو، ففي فئة الشباب 
“وزن تحـــت 57 كيلوجرام حزام أبيض 
فريـــق  العـــب  نجـــح  أزرق”،  وحـــزام 
أكاديمية ألمينتس عبدهللا الشـــيخ من 
حصـــد الميداليـــة الذهبيـــة، فيمـــا حقق 
العب فريق نـــادي رضا للفنون القتالية 
غريب الدرازي الميدالية الفضية، بينما 
حصل العب نادي رضا للفنون القتالية 
أكاديميـــة  والعـــب  العلـــوي  فيصـــل 
علـــى  شـــرف  ســـيدعدنان  أليمنتـــس 

الميداليـــة البرونزية. وفـــي وزن تحت 
74 كيلوجـــرام، حـــزام أبيـــض وحـــزام 
أزرق، فـــاز العـــب نـــادي رضـــا للفنـــون 
بالميداليـــة  أبودريـــس  علـــي  القتاليـــة 

الذهبية. 
وزن  “الكبـــار”،  الســـيدات  فئـــة  وفـــي 
األســـاتذة  فئـــة  كيلوجـــرام   63 تحـــت 
فـــازت  أزرق،  وحـــزام  أبيـــض  حـــزام 
العبـــة أكاديميـــة أليمنتـــس آالء صاح 
بالميدالية الذهبية، فيما حصلت العب 
نرجـــس ديوانـــي  أليمنتـــس  أكاديميـــة 

على الميدالية البرونزية. 
وقـــد أســـفرت مشـــاركة الاعبيـــن فـــي 
فئـــة الرجـــال عـــن النتائج التاليـــة، فئة 

األســـاتذة حـــزام ابيـــض وزن تحت 94 
لاعـــب  ذهبيـــة  ميداليـــة  كيلوجـــرام، 
أحمـــد النـــوح مـــن نـــادي رضـــا للفنـــون 
لاعـــب  الفضيـــة  الميداليـــة  القتاليـــة. 
نـــادي رضـــا للفنـــون  محمـــد الري مـــن 
القتاليـــة. فئة الكبار حـــزام أبيض وزن 
تحـــت 77 كيلوجرام، الميدالية الفضية 
لاعـــب محمد البونوضه من نادي رضا 
للفنون القتالية. فئة الكبار حزام أبيض 
وزن تحـــت 94 كيلوجـــرام، الميداليـــة 
الذهبيـــة لاعـــب محمـــد درويـــش مـــن 
بفئـــة  القتاليـــة.  للفنـــون  رضـــا  نـــادي 
األســـاتذة حـــزام أزرق وزن تحـــت 77 
كيلوجـــرام، الميداليـــة الفضيـــة لاعب 

أحمد أســـيري من أكاديمية اليمينتس. 
الميدالية برونزية لاعب حسين السبع 
من أكاديمية اليمينتس. بفئة األساتذة 
حـــزام أزرق وزن فـــوق 94 كيلوجـــرام، 
محمـــد  لاعـــب  الذهبيـــة  الميداليـــة 
جناحـــي. بفئـــة الكبار حـــزام أزرق وزن 
تحـــت 62 كيلوجرام، الميدالية الفضية 
لاعـــب محمـــد تورانـــي من نـــادي رضا 
للفنون القتالية. بفئة الكبار حزام أزرق 
الميداليـــة  كيلوجـــرم،   77 تحـــت  وزن 
الفضيـــة لاعـــب هشـــام فرج مـــن نادي 
الكبـــار  بفئـــة  القتاليـــة.  للفنـــون  رضـــا 
حـــزام أزرق وزن تحـــت 85 كيلوجرام، 
الميدالية الفضية لاعب أحمد محمود 

الميداليـــة  اليمينتـــس.  أكاديميـــة  مـــن 
البرونزية لاعب عمر خالد من أكاديمية 
اليمينتس. بفئة الكبار حزام أزرق وزن 
تحت 94 كيلوجرام، الميدالية الذهبية 
لاعـــب يوســـف عبيدات مـــن أكاديمية 
اليمينتـــس. الميداليـــة الفضيـــة لاعب 
محمـــد منديل من أكاديمية اليمينتس. 
بفئـــة الكبـــار حـــزام أزرق وزن فوق 94 
كيلوجـــرام، الميداليـــة الذهبيـــة لاعب 
الشـــيخ عيسى بن علي آل خليفة. بفئة 
الكبـــار حـــزام بنفســـجي وزن تحت 77 
كيلوجـــرام، الميداليـــة الذهبيـــة لاعب 
محمد النجار مـــن أكاديمية اليمينتس. 
عبـــدهللا  لاعـــب  الفضيـــة  الميداليـــة 

حبيـــب من نادي رضا للفنـــون القتالية. 
بفئـــة الكبار حزام بنفســـجي وزن فوق 
الذهبيـــة  الميداليـــة  كيلوجـــرام،   94
لاعب خالد فرج من نادي رضا للفنون 

القتالية. 
مشـــاركة  نتائـــج  أســـفرت  حيـــن  فـــي 
فـــي  البحرينيـــة  الجوجيتســـو 
لمحترفـــي  الدوليـــة  أبوظبـــي  بطولـــة 
الجوجيتســـو التـــي أقيمـــت بالعاصمـــة 
اإلماراتية أبوظبي، عن فوز العب نادي 
رضا للفنون القتالية عيســـى عبدالعزيز 
فئـــة  بمنافســـات  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
كيلوجـــرام   69 تحـــت  وزن  األســـاتذة 

الحزام البنفسجي.

دبي - لجنة الموروث:

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

KHK بطًل للجولة األولى من سباق دبي لقوارب التجديف الشعبي

الجوجيتسو البحرينية تواصل التألق وحصد اإلنجازات

قطع شوًطا كبيًرا لحجز مقعده في كأس آل مكتوم

”AJP TOUR ASIA CONTINENTAL PRO”في بطولة الدمام و

لقطات من التتويج

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

برع العب منتخبنا الوطني للسنوكر السوبر حبيب صباح في 
بطولة العالم للســـنوكر )ســـت كرات( وتأهل إلـــى دور الثمانية، 
مؤكـــًدا مهارتـــه العالية ومواصـــًا تألقه في المحافـــل العالمية 

كعادته من خال منافسته ألفضل العبي العالم.
فقد تمكن البطل حبيب صباح من الفوز على األلماني ريتشارد 
وينـــول بثاثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوطين بعـــد منافســـة قوية 
ومباراة صعبة على الطرفين، واســـتطاع صباح حســـم األمور 
لصالحـــه في الشـــوط الفاصـــل رغم اقتراب األلماني ريتشـــارد 
وينـــول منه بشـــكل كبير، وبذلك يقترب صبـــاح من تحقيق ما 
يأمله من المشاركة العالمية في العاصمة الماليزية كوااللمبور.

وكان صباح قد استهل مشاركته في بطولة العالم في ماليزيا 
بالفوز على الاعب اإليرلندي جيمس دارســـي بأربعة أشـــواط 
مقابـــل شـــوط واحد ثم تغلـــب على الاعب الهنـــدي بريجيش 

داماني بأربعة أشواط مقابل شوط واحد أيًضا.
فـــي المقابـــل وّدع العـــب منتخبنـــا الوطنـــي للســـنوكر الشـــاب 

خليل بوســـيف بطولة العالم بعد فوزه على الاعب الســـعودي 
عبدالعزيز البيشي بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، وخسارته 
أمام اإليراني علي روشـــكياه بشـــوطين مقابل أربعة أشـــواط، 
ثم الخســـارة من األلماني ريتشارد وينول بأربعة أشواط دون 

مقابل، وبذلك يخرج بوسيف من دور المجموعات.

فيما خرج خليل بوسيف من دور المجموعات

صباح إلى دور الثمانية لبطولة العالم للسنوكر

حبيب صباح

حلبة البحرين الدولية

تنطلـــق علـــى مضمـــار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضة 
الســـيارات في الشـــرق األوســـط” أول فعالية من فعاليات “بتلكو 
فتنـــس” ضمن الموســـم الرياضـــي الجديـــد 2022 – 2023 وذلك 

يوم الثاثاء المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري.
المشـــاركة فـــي الفعاليـــة مفتوحـــة لراكبـــي الدراجـــات الهوائيـــة 
والعدائين من جميع األعمار من 6 مســـاء حتى 10 مساء، حيث 
تعد فعالية “بتلكو فتنس” فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى 

الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
والفعاليـــات خـــال الموســـم الماضـــي القـــت إقبـــاالً كبيـــرًا مـــن 
المشاركين سواء لراكبي الدراجات الهوائية أو العدائين، وتتيح 
هـــذه الفعاليـــة لراكبـــي الدراجـــات الهوائيـــة والعدائيـــن الفرصة 
لتجربـــة مضمار ســـباق الجائـــزة الكبـــرى للقيـــادة أو التدريب أو 

للعدائين بممارسة التمارين الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
تتواصـــل هـــذه الفعاليـــة بعـــد نجاحهـــا فـــي الموســـم الماضـــي 
حيـــث القت الفعالية مشـــاركة هائلـــة وإقباالً كبيرًا من عشـــرات 

المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن جميـــع األعمار والعديد منهم شـــمل 
عائـــات بأكملهـــا. وخـــال الفعاليـــة يتـــم اســـتخدام مضماريـــن 
مختلفيـــن، حيث يســـتخدم العدائـــون المضمـــار الداخلي بطول 
2.550 كيلومتـــرًا، بينمـــا راكبـــو الدراجات الهوائية سيشـــاركون 
على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، 

مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات لألطفال.

تقام على مضمار حلبة البحرين الدولية

انطلق أول فعالية لـ”بتلكو فتنس” الثلثاء

جانب من الفعالية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

االختناقات المرورية تفرض نفسها بجالل وخشوع
كل شـــوارع البحريـــن بأطوالهـــا ونوعيتهـــا أصبحـــت ال تطاق من 
االزدحامـــات المرورية الخانقة التي أخذت تفرض نفســـها بجالل 
وخشـــوع وأفصحـــت بدقة شـــديدة عن مأســـاة لم تكـــن منتظرة، 
ففـــي الســـابق كانت الشـــوارع التي تصاب بالشـــلل وقـــت الذروة 
معروفـــة، كشـــارع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بإشـــارته الشـــهيرة 
المقابلة لوكالة الحداد، لكن اليوم بتنا نشاهد شعرا وقصصا وفي 
كل مناســـبة، ولـــم أكن أتخيـــل أن االزدحام المـــروري باختراعات 
الحروف العربية ولغات السومريين والبابليين سيصل إلى شارع 
الشـــيخ خليفة بن ســـلمان باتجاه جامعة البحريـــن وليس باتجاه 
المنامـــة، ففي صباح يوم أمس األحد تعطل الكثير من الطلبة مع 
عـــودة كليتي األعمال واآلداب إلى الحضـــور، حيث وصل طابور 
الســـيارات مـــن مفترق الطريـــق المؤدي إلى الدوار الســـادس، إلى 

كوبري الجامعة.
بتتبـــع مـــا يجـــري فـــي شـــوارعنا وهـــذا الكـــم المخيف مـــن أعداد 
السيارات، البد أن نعترف بوجود خلل ما ومن الحجم الكبير، إذ ال 

يعقل أن يبقى الحال كما هو عليه ونحن نتحدث عن استراتيجية 
2030، فكل الشـــوارع أصبحت مكتظة بالسيارات، واالزدحامات 
المرورية باتت هما نعيشـــه جميعا، ولم تعد االختناقات المرورية 
في وقت األعياد والمناســـبات كالسابق، بل أصبحت يومية وفي 
كل وقـــت. المشـــوار مـــن الرفاع إلى مدينة عيســـى قـــد يأخذ من 
الشـــخص 45 دقيقة، بعد أن كنا نقطع هذه المســـافة بـ 15 دقيقة، 
حيث تتلون الوجوه وتختلط أبواق الســـيارات بالتزمير المستمر 
عنـــد كل إشـــارة أو تقاطـــع أو حتـــى منعطـــف، وال يتوانـــى بعض 
الســـواق عن شـــتم الذين أمامهـــم معتقدين أنهم ســـبب االزدحام 

والذين في األمام يفعلون المثل وهكذا.
فتـــرة الركـــود التي فرضتهـــا جائحة كورونا حيـــث العمل عن بعد 
لمـــدة تزيـــد عن ســـنتين، أخفت جغرافية المشـــكلة مـــن المضمار، 
ومـــع عودة الحيـــاة إلى طبيعتها، صرنا نعيشـــها بالمعنى الواســـع 
الشـــامل، ولغاية اآلن ال نعرف كيف ستتعامل الجهات المعنية مع 

هذه القضية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األدبيات العلمية لمصطلح الُبنى التحتية واإلنشاءات الذي تعود بدايات استخدامه 
إلى عام 1887م وانتشاره ما بين عامي 1940م و1970م وُشيوعه في عام 1980م؛ 
اعتمـــدت علـــى فكرة الخلـــط ما بين المســـتلزمات الصناعيـــة أو الطبيعيـــة، وما بين 
المكونات الهيكلية أو الخدمية ذات الطابع المادي البحت، في إشـــارة إلى األشـــغال 
العامة واإلنشاءات الجديدة في متنوع المجاالت كإسالة المياه، أو تمديد الكهرباء، 
أو ربـــط االتصـــاالت، أو حفـــر مصارف الميـــاه، أو تثبيـــت أنظمة النقل ومّد شـــبكات 
األنفـــاق والجســـور العامة، أو رســـم مخططـــات المصانع والمطارات والمستشـــفيات 
والمـــدارس والمكتبـــات والمتنزهـــات والمنتجعات الســـياحية في البيئات الســـكنية 
والســـاحات الجغرافيـــة التي تنعم بها األحيـــاء والقرى والمدن اعتمـــادًا على حاالت 
التنوع الهيكلي المنّظم في مجموعة من الوسائل واألدوات المستخدمة في تصميم 

المرافق وبناء األماكن.
يأتـــي التخطيـــط عامالً مهمًا لتنفيـــذ أهداف الُبنى التحتية في إطـــار عمليات مقننة 
بعد إجراء الدراســـات الشـــاملة وتنظيم الزيارات الميدانية التي ُتحّدد االحتياجات 
وُتحّلـــل البيانات وُتصّنـــف األولويات من أهّمها إلى األهّم منها وفق خطط خمســـية 
أو عشـــرية َتْلَقـــى ضرورة ُملحة لمختلف المشـــاريع الخدمية ذات العالقة المباشـــرة 
بالمجتمـــع المحلـــي، خصوصـــًا مـــا يتعلـــق في وقتنـــا الحاضـــر بالشـــوارع والطرقات 
والممرات والمداخل التي تعوزها الهندسة والتصميم اللذان يأخذان في اعتباراتهما 
انسيابية الحركة المرورية وطبوغرافية المنطقة المأهولة وبدائل النقل المستخدمة 

وخيارات المرور المحلية والسريعة، حيث برَز في نافلة القول “شارع النخيل” الذي 
يربط مجموعة من القرى الزراعية في المحافظة الشـــمالية من البحرين، واحدًا من 
أقدم الشـــوارع التي ُتمثل الشـــريان الرئيسي بما اكتســـبه من أهمية تاريخية وبروز 
حيـــوي اعتمـــادًا على موقعه الفريد وســـط المزارع والبســـاتين الخضراء وســـواحل 
البحـــر واألشـــجار الباســـقات، حيث حظَي هذا الشـــارع فـــي اآلونة األخيـــرة بأعمال 
إعـــادة تأهيل وإنشـــاءات ناهزت تكلفتها )400,000( دينـــار بحريني من أجل تطوير 
طرفـــي األرصفة وأغطيـــة الخدمات وُمتفـــّرع التقاطعات ومداخـــل القرى وحواجز 
المشـــاة بعـــد أْن تّمـــت إزالة طبقة األســـفلت القديمة منه وتحســـين مســـتوى اإلنارة 
واســـتبدال القنـــوات األرضية وإنشـــاء مرتفعات تخفيف الســـرعة فيـــه، عالوة على 
وضـــع اإلشـــارات اإلرشـــادية والعالمـــات المروريـــة والصباغة األرضيـــة التي توضح 

مسارات الحركة المرورية.
نافلة:  «

َلِقيـــْت إعـــادة تأهيـــل “شـــارع النخيـــل” األخيرة التي أشـــرفت علـــى تنفيذهـــا وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني ترحيبًا من األهالي والقاطنين، إال 
أّن ُجّل ذلك لم )يشفع!( قباَل هول االختناقات المرورية وحجم االزدحام و”فضاعة” 
الّزحام واكتظاظ الطرق بمشـــاهد تكّدس الســـيارات واصطفافهـــا يوميًا في طوابير 

طويلة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

شارع النخيل يختنُق يوميًا!

االســـتدامة مصطلـــح يصف كيـــف تبقى النظـــم الحيوية متنوعـــة ومنتجة مع 
مـــرور الوقـــت، أما بالنســـبة للبشـــر فهي القدرة علـــى حفظ نوعيـــة الحياة التي 
نعيشـــها على المدى الطويل، حيث أصبح هذا المصطلح واسع األفق والنطاق، 
ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على األرض، لذلك دائمًا 
ما يســـتخدم هـــذا المصطلح في اســـتدامة خطط وسياســـات الـــدول من أجل 

الحفاظ على مواردها وجودة الحياة.
ومن هذا المنطلق فإننا جميعًا كبشـــر نتعامل في حياتنا مع الكثير من القواعد 
والقيـــم والســـلوكيات الحياتيـــة التي نســـعى من خاللهـــا للحصـــول على حياة 
أفضـــل، وذلـــك من خـــالل توظيـــف هـــذه المبـــادئ والمفاهيم وبشـــكل إيجابي 
وصحيـــح في الحيـــاة اليومية، ســـواء تم توظيفها على المســـتوى الشـــخصي 
أو مع اآلخرين، ففي النهاية تكون نتيجة هذه المماراســـات العامة بالنســـبة لنا 

“حياة أفضل وأكثر استدامة”. 
وبمفهـــوم آخـــر لالســـتدامة وتناغمهـــا مع شـــكل وطبيعـــة حياتنا والممارســـات 
اليوميـــة التـــي يشـــاركنا فيهـــا اآلخـــرون، وتعزيـــز نهـــج القواعـــد اإليجابية في 

مختلـــف جوانب حياتنا العملية واالجتماعية والشـــخصية، فإننا نســـعى لنشـــر 
التوعية حول مفهوم حياة أفضل وأكثر استدامة.

فاإلنســـان ال يحتـــاج إلـــى الكثير من الـــدروس والمهارات والتدريبـــات اليومية 
لكـــي يحافـــظ علـــى إيجابية التعامـــل مع اآلخرين فـــي الحياة بشـــكل عام، وال 
يحتـــاج إلى مراقب يراقب التحرك واألســـلوب والتفاعـــل مع األطراف األخرى 
كـــي يتـــم تقييم اإلنتـــاج اليومي والحياتي له، لكن كل ما يحتاجه اإلنســـان هو 
االســـتمرار في المحافظة على قواعد التعامل واألسلوب والتصرف بشكل راق 

مع اآلخرين كي تكون هذه الممارسات جزءًا فاعالً في اسلوب حياته.
نعم باستطاعتنا أن نخلق نهجًا إيجابيًا في حياتنا ُيشكل مبدأ للحياة اإليجابية، 
وأن يكون هذا النهج حاضنة لألفكار المبدعة والمشـــاريع الشخصية الطموحة 
التـــي تحقـــق عـــن طريقهـــا أهدافـــك، وأن يكون هـــذا النهـــج رافدًا أساســـيًا من 
روافـــد الحياة الســـعيدة والتعامل الراقي مع اآلخرين ومـــع النفس، ليكون هذا 
المشروع الشخصي الذي يحمل الكثير من القواعد والقيم والتعامل واالحترام 

واألسلوب اإليجابي هو “مشروع حياة أفضل بغالف مبدأ االستدامة”.

د. خالد زايد

نحو حياة أفضل وأكثر استدامة

اللجنة العليا لالنتخابات.. شكرا جزيال
مـــا تقـــوم بـــه اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات البحرينيـــة فـــي إطـــار 
االســـتعداد لالنتخابات البرلمانية ٢٠٢٢ هو أمر يستحق اإلشادة، 
كونـــه تنفيذا أمينا لإلرادة الملكية الســـامية لجاللة الملك المعظم 
حمد بن عيســـى آل خليفة من أجل ترســـيخ المســـار الديمقراطي 

الذي بدأ عقب إصدار الميثاق.
اللجنة العليا لالنتخابات لم تترك صغيرة أو كبيرة إال واســـتعدت 
لهـــا ووضعـــت وســـائل تنفيذها من أجـــل إخراج عمليـــة انتخابية 

تليق بالبحرين وأهلها.
وهـــذا ليـــس جديـــدا أو غريبا علـــى البحرين التـــي أصبحت لديها 

خبرة كبيرة في االستعداد لالنتخابات وإجرائها.
ومـــن أهـــم ما تبنتـــه اللجنة بتوجيهـــات جاللة الملـــك المعظم هو 
اإلشـــراف القضائي التام على العملية االنتخابية في كل مراحلها 
بـــدءا من مراجعة كشـــوف الناخبين حتى عملية إعـــالن النتائج. 
وهـــذا أمر يســـد كل الذرائع ويســـقط أية حجج تســـعى للنيل من 
نزاهة هذه العملية، ويغلق الباب تماما أمام أي تشـــكيك، ويضمن 
حقـــوق الناخـــب والمرشـــح، وينتـــج مجلســـا يعبـــر عـــن البحرين 

بصدق.
ولكـــي تكتمل الصـــورة المحترمـــة للبحرين أمام العالـــم، لم تنس 
اللجنة شـــيئا حتـــى حقوق المرضى والمصابيـــن بفيروس كورونا 
فـــي المشـــاركة فـــي هـــذه العمليـــة لكـــي ال يكـــون المـــرض عائقـــا 
لممارسة هذه الحقوق، وذلك من خالل إعداد لجنة خاصة لهؤالء 

المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة.
اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات أرســـت حقوقـــا أخـــرى للناخبين لكي 
يشـــعر الجميع بالطمأنينة والثقة التامة في العملية بكل مراحلها، 
فأعطـــت لمـــن يعتـــرض علـــى قـــرار اللجنـــة اإلشـــرافية الحق في 
اللجـــوء للمحكمة المختصـــة، وأعطت لكل مواطن بحريني الحق 
في مراجعة كشوف الناخبين وإبالغ اللجنة عن أي خطأ إن وجد.

ونحـــن أمام هذه الصورة ال نملك إال أن نقول شـــكرا جاللة الملك 
المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وشكرا للجنة العليا لالنتخابات 

على هذه الصورة التي نفتخر بها أمام العالم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

االبتكار في القرارات الرسمية
هناك جزئية في دورة حياة القرارات الرســـمية يجب وضعها في 
الحســـبان دائمـــا، وهي أن الجماهير التي ســـوف تتضـــرر من هذا 
القـــرار يمكنهـــا اليوم ومن خالل أدوات وســـائل اإلعـــالم الجديد، 
ومنصـــات التواصـــل، أن تهاجمـــك طـــوال الـ 24 ســـاعة، فتحشـــد 
ضـــدك وضد قراراتـــك الرأي العـــام، لذلك فالواجـــب احتواء هذه 
الجماهيـــر عبر النظر فـــي جعل القرارات أقل حـــدة، ومحل تفهم 
مـــن جميع األطـــراف، والواجب أيضـــا إيجاد حلـــول مبتكرة قبل 
اإلقدام على أية خطوات من شـــأنها زعزعة ثقة الشـــارع، وإزعاج 
النـــاس ومصادرة مزاياهم، لكن الســـؤال األهـــم هو: كيف يحصل 
ذلك والناس مجبولون على رفض التغيير؟ ال ســـيما مع تحديات 

الموازنات في زمن الندرة؟
هنـــا تبـــرز أهميـــة فن حســـاب التكاليف، فمـــا هـــي التكاليف؟ وما 
حجمها بالنســـبة ألهدافك المرصودة لخطط العمل؟ وكيف يمكن 
تجنـــب اتخـــاذ قـــرارات تقلص مـــن مزايـــا المواطنين عبـــر إيجاد 
مصادر تمويل مبتكرة لتغطية تسيير هذه الخدمات، أو تجويدها 
بحيـــث تكون متوفرة، لكن بكلفة أقل أو عبر االســـتعانة بالقطاع 
الخـــاص لتغطيـــة بعـــض هـــذه المصاريـــف مـــن بـــاب رد الجميـــل 
للمجتمـــع والنـــاس، فالقطاع الخاص وكبار التجـــار لهم تاريخ في 
دعـــم األنشـــطة والخدمات العامـــة عبر تبرعاتهم الســـخية، حيث 
نشـــاهد الكثيـــر من المباني التي تم بناؤها علـــى نفقة كبار التجار 
والشركات، فبالشـــكل نفسه يمكن عرض هذه الخدمات -كخدمة 
مواصـــالت جامعـــة البحريـــن على ســـبيل المثـــال - ليرعاهـــا كبار 
التجار، فتستمر تلك الخدمات، وُيرد الجميل ألبناء الوطن، وذلك 
لنتجنب موجة الغضب الجماهيرية التي تتراكم بتراكم مثل هذه 
القرارات التي تبني حسا لديها أن مزاياها باتت المستهدف األول 

ألي تغيير يسعى لتوفير المصاريف.
إن االبتـــكار فـــي القـــرارات الرســـمية ليـــس بالمهمة الســـهلة، لكنه 
الطريـــق األمثل لكســـب ثقة الناس في هذه القـــرارات وإدماجهم 

في الخطط الرسمية.

علي جالل



أصــدرت الرئيــس التنفيذي للجهاز الوطني لإليــرادات رنا إبراهيم 
فقيهــي، القــرار رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن مراحــل تطبيــق نظــام 

العالمة المميزة على السلعة االنتقائية تبغ األرجيلة )المعسل(.

فـــي  المنشـــور  القـــرار  وتضمـــن 
مـــع  أنـــه  الرســـمية،  الجريـــدة 
مـــن  اإلعفـــاء  حـــاالت  مراعـــاة 
الـــواردة  االنتقائيـــة  الضريبـــة 
فـــي القانـــون والالئحـــة، يحظر 
اســـتيراد الســـلعة االنتقائية تبغ 
األرجيلة )المعسل( إلى البحرين 
دون وضع عالمة مميزة صالحة 
 19 تاريـــخ  مـــن  بـــدءًا  ومفعلـــة 

مارس 2023.
كمـــا يتم حظر حيـــازة أو تداول 
تبـــغ  ســـلعة  بيـــع  أو  توريـــد  أو 
األرجيلـــة )المعســـل( دون وضع 
عالمـــة مميـــزة صالحـــة ومفعلة 
بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2023.

وكذلك تضمن القرار أنه تطبيقًا 
ألحكام هذا القرار، تكون لعبارة 

“تبـــغ األرجيلـــة )المعســـل(” ذات 
المعنـــى الوارد في الفصل الرابع 
الرابـــع  القســـم  مـــن  والعشـــرين 
مـــن الجـــدول الموحـــد لتصنيف 
وتبويـــب الســـلع لـــدول مجلـــس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
المرافـــق للقـــرار رقم )19( لســـنة 

.2022
ألغـــراض  للمســـجلين  وأيضـــًا 
الضريبة االنتقائية وفقًا ألحكام 
القانـــون رقـــم )40( لســـنة 2017 
بشأن الضريبة االنتقائية تقديم 
طلبات شـــراء العالمات المميزة 
لســـلعة تبـــغ األرجيلة )المعســـل( 
عبر النظـــام اإللكتروني المعتمد 
مـــن الجهاز بدءًا مـــن تاريخ 20 

نوفمبر 2022.
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مع خاصية مبتكرة إللغاء الضجيج وعمر بطارية يصل لـ 30 ساعة

“FreeBuds Pro 2” من “هواوي”... متعة استثنائية لعشاق الموسيقى

ســماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2، أحــدث إبداعــات شــركة هواوي مــن الجيل الجديد من 
سماعات األذن بتقنية الستيريو الالسلكية الحقيقية TWS، ترحل بك الى عالم شيق من النقاء 
فــي الصــوت وتجربــة ســمعية اســتثنائية تنقــل أذنيك الى ُبعد غير مســبوق من متعة االســتماع 
ألغانيــك المفضلــة ومهاتفــة األصدقاء واألحبة بصــوت عالي الدقة مع خاصيــة إلغاء الضجيج 

النشط الديناميكي الذكي 2.0.  

بفضـــل تمتع شـــبكتها العالمية بـ 30 عاًمـــا من الخبرة 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  واالبتـــكار 
المعلومـــات، تـــم تصميـــم ســـماعات األذن العصريـــة 
بالتعـــاون مـــع Devialet لتقديم جـــودة صوت عالية، 
 HUAWEI والعمـــل معـــا لضبـــط تجربة الصوت علـــى
FreeBuds Pro 2 لضمـــان تلبيـــة احتياجـــات جميـــع 
عشـــاق الموســـيقى من خالل bass مرتفع، مع جودة 

صوت دقيقة ونقية.
HUAWEI Free�  مميزات كثيرة تتميز بها ســـماعات
Buds Pro 2 ال يمكن إيجادها في سماعات لعالمات 
هـــواوي  ســـماعات  صممـــت  فقـــد  أخـــرى،  تجاريـــة 
الجديـــدة كليـــا بحجـــم صغير وقـــوي ومجهـــزة بعمر 
بطاريـــة طويل. عنـــد تفعيل خاصية إلغـــاء الضجيج 
النشـــطة ANC يمكنك التمتع بتجربة االستماع لمدة 
تصـــل إلى 4 ســـاعات تشـــغيل و 18 ســـاعة مـــع علبة 
الشحن. وعند توقف خاصية إلغاء الضجيج النشطة 
ANC يمكنك االســـتماع لمدة 6.5 ساعات واالستماع 

لمدة 30 ساعة تشغيل موسيقى مع علبة الشحن.
 HUAWEI FreeBuds Pro 2 كمـــا تدعـــم ســـماعات
الشـــحن العكســـي، حيـــث يمكـــن شـــحنها بهاتفـــك أو 
HUAWEI Free�  بواسطة الحاسوب اللوحي. وتأتي
Buds Pro 2 بمعيـــار مقاومـــة المـــاء IP54 ولن تتأثر 

أثناء المطر أو العرق. 
هـــي تجربة ســـمعية فريدة مـــن نوعها، حيـــث تتميز 
HUAWEI FreeBuds Pro 2 بنظـــام صوتـــي فريـــد 
Ultra�‘ مـــن نوعه بمكبر صوت مزدوج للســـمع الفائق
hearing True Sound Dual Driver’ ، يعمـــل علـــى 
تشـــغيل المشـــغلين بشـــكل متناســـق ممـــا يوفـــر أداء 
صوتي ممتاز. كما تســـتخدم مشـــّغل مستوي الغشاء 
بتـــردد مرتفـــع فائـــق إلنتاج ثالثـــة أضعـــاف ونغمات 
مشـــرقة ودقيقـــة، باإلضافـــة إلـــى محـــرك ديناميكي 
رباعي المغناطيس للترددات المتوسطة والمنخفضة 
لتقديم صوت جهير أكثر قوة، مع نطاق واسع من 14 

هرتز إلى  48k   هرتز لتفاصيل صوت دقيقة. 

مـــزّودة   HUAWEI FreeBuds Pro 2 ســـماعات 
 Triple Adaptive ثالثـــي  تكّيفـــي  تـــوازن  بتقنيـــة 
EQ’   لضبـــط الصوت تلقائيـــا وفقا لهيكل قناة األذن، 
وحالـــة االرتـــداء ومســـتوى الصـــوت للحصـــول على 
صـــوت مخصص فـــي الوقت الحقيقـــي. معتمدة من 
HWA وHi�Res Audio Wireless، ممـــا يتيح تجربة 
صـــوت عاليـــة الدقة بأفضـــل الطرق الممكنـــة مع أقل 
نســـبة  تشويش وتقديم المزيد من التفاصيل الغنية، 
ولتكون مريحة لجميع مســـتخدميها من كافة الفئات 

العمرية. 
كما تقدم HUAWEI FreeBuds Pro 2 خاصية إلغاء 
الضجيـــج النشـــطة المحســـنة للمســـتخدمين ويعـــزز 
نظـــام الميكروفـــون الثالثي متوســـط عمـــق الصوت 
بنســـبة 15 ٪ مقارنـــة عن ســـابقه، بينمـــا يحدد نظام 
الميكروفون الديناميكي الذكي 2.0 بدقة بيئة مجال 
الصـــوت الخارجـــي ويختـــار وضـــع إلغـــاء الضجيـــج 
المناســـب الـــذي يزيل الضوضـــاء لالســـتماع بالراحة 
Intelli�  حتـــى أثنـــاء الرحالت الجويـــة يعمل محـــرك

gent Dynamic ANC 2.0 الديناميكـــي الذكـــي على 
إزالـــة ضوضاء محرك الطائـــرات الصاخبة، مما يتيح 
للمســـتخدمين رحلة هادئـــة ومريحة من خالل إلغاء 

ضوضاء منحنى الطائرات.

وتوفـــر HUAWEI FreeBuds Pro 2 اتصـــال ســـلس 
مـــع جهازيـــن للتبديـــل التلقائـــي للمكالمـــات، وتعمـــل 
ميزة االتصال المـــزدوج مع أجهزة هواوي فى جميع 
السيناريوهات بما في ذلك الهاتف الذكي والحاسوب 
اللوحي والكمبيوتر الشـــخصي والســـاعة، وكذلك مع 

أنظمة Android وiOS وأنظمة Windows الذكية.
ومـــا يمّيـــز ســـماعات األذن الجديدة كليـــا من هواوي 
توافقهـــا مـــع جميع األجهـــزة التي تعمل علـــى أنظمة 
HUAWEI Free�  أندرويـــد و “آي او إس”، وتتوفـــر

Buds Pro 2  علـــى الموقـــع الرســـمي لهـــواوي وعبـــر 
متاجـــر التجزئـــة المختـــارة فـــي بســـعر 74.9  دينـــار 
 ،  Silver Frostالفضـــي مختلفـــة  بألـــوان  بحرينـــي 
 Silver و األزرق الفضـــي Ceramic White واألبيـــض

.Blue

19 مارس حظر استيراد “المعسل” 
دون عالمة مميزة صالحة

ــرق ــاء والعـ ــة للمـ ــف ومقاومـ ــر الهاتـ ــي عبـ ــحن العكسـ ــم الشـ تدعـ

اســـتقبل وزير الصناعـــة والتجارة 
زايـــد الزياني، رئيس مجلس إدارة 
شركة البحرين لالتصاالت السلكية 
والالسلكية “بتلكو” الشيخ عبدهللا 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، حيـــث تـــم 
بحث عـــدد مـــن الموضوعات ذات 
االهتمام المشـــترك. وخـــالل اللقاء 
أكـــد الوزيـــر الدور الفاعـــل والمؤثر 
الـــذي تلعبـــه شـــركة “بتلكـــو” فـــي 
االرتقاء بأداء المؤسسات التجارية 
وتعزيـــز الخدمـــات الرقميـــة التـــي 
تقدمهـــا الشـــركة لـــكل مـــن القطاع 
العـــام والخـــاص ومواكبـــة أحـــدث 
التطـــورات خصوصـــا فـــي مجـــال 
إدارة البيانـــات وأمنهـــا، مـــا جعـــل 
مملكة البحرين مركًزا إقليمًيا مهًما 

الشـــركات  كبـــرى  اســـتقطاب  فـــي 
العالميـــة المتخصصـــة فـــي مجال 

التقنية المعلوماتية واالتصاالت.
 وفي ذات الســـياق، أعـــرب الوزير 
الشـــركات  بـــأداء  االعتـــزاز  عـــن 
ومســـاهمتها  الكبـــرى  الوطنيـــة 

الشـــاملة  التنميـــة  فـــي  الالفتـــة 
لمملكـــة البحرين، مؤكًدا اســـتمرار 
الشـــركات  لجميـــع  الـــوزارة  دعـــم 
والمؤسسات الوطنية بما يعزز من 
قدرتهـــا على المســـاهمة فـــي النمو 

اإليجابي لالقتصاد الوطني.

مستقبًل رئيس مجلس إدارة الشركة

وزير “الصناعة” يؤكد الدور الفاعل 
تواصل شـــركة بتلكو تعاونها مع الجامعة لـ“بتلكو” في تعزيز الخدمات الرقمية

األميركية بالبحرين )AUBH(، في تقديم 
برنامج المنح الدراســـية الذي تم إطالقه 
العام الماضي، والذي يهدف لتقديم منحة 
دراســـية لمدة 4 ســـنوات لطالب بحريني 
واحد بشكل سنوي. ويتم اختيار الطالب 
المســـتحق للمنحة وفًقا لجدارته وتفوقه 
العلمي من أحـــد المدارس الحكومية في 
المملكة. حازت الطالبة ســـلوى بشارة من 
مدرســـة الحـــد الثانوية للبنـــات على هذه 
المنحـــة، وذلـــك بعـــد اجتيازها لعـــدد من 
التقييمـــات المعتمـــدة مـــن قبـــل الجامعة 
وشركة بتلكو والتي تعد جزًءا من عملية 
االختيـــار. وتـــّم تســـليم المنحـــة للطالبـــة 
فـــي مقـــر الجامعـــة الكائـــن فـــي منطقـــة 
الرفـــاع، وذلـــك بحضـــور أعضـــاء اإلدارة 
فينتـــر  ميكيـــل  بتلكـــو  لـــدى  التنفيذيـــة 
الرئيس التنفيذي، والشـــيخ بدر بن راشد 
آل خليفة مدير عام التواصل المؤسســـي 

واالســـتدامة، باإلضافـــة إلـــى ممثلـــي من 
هيـــرت  د.  ويليـــام  األميركيـــة  الجامعـــة 
الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات بالجامعـــة، 

وأمل العوضي مديرة شؤون الطالب.
تســـهيل  “إن  هيـــرت  د.  ويليـــام  وقـــال 
الطموحيـــن  الطـــالب  حصـــول  إمكانيـــة 
والموهوبيـــن علـــى التعليم هـــو جزء من 
مهمتنـــا فـــي الجامعـــة. وإنه لمـــن دواعي 
إطـــار  فـــي  العمـــل  نواصـــل  أن  ســـرورنا 
شـــراكتنا مـــع شـــركة بتلكـــو لتقديـــم مثل 

هذه المنح الدراسية”. 
وصـــرح ميكيل فينتر “يســـرنا أن نواصل 
الجامعـــة  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا  العمـــل 
األميركيـــة بالبحريـــن في برنامـــج المنح 
القيـــم للســـنة الثانيـــة، وأن نقـــدم منحـــة 
لطالبـــة  ســـنوات  أربـــع  مدتهـــا  دراســـية 
بحرينيـــة متميـــزة، ممـــا يمنحهـــا فرصـــة 
متابعـــة مســـيرتها التعليميـــة والحصـــول 
علـــى درجـــة البكالوريوس فـــي تخصص 

إدارة األعمال في الموارد البشرية”.

منحة لمدة 4 سنوات للطالبة سلوى بشارة

“بتلكو” تواصل برنامج المنح بالشراكة مع الجامعة األميركية

أعلنـــت شـــركة بـــن داود القابضة، إحدى الشـــركات 
الرائـــدة في مجال تشـــغيل محـــالت الهايبرماركت 
والسوبرماركت في السعودية، عن افتتاح متجرها 
العالمـــي ســـوبرماركت الدانوب في الليـــوان متعدد 
االســـتخدامات الذي طورته شركة عقارات السيف 

بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية.
ويعتبـــر ســـوبرماركت الدانـــوب في الليـــوان الفرع 
األول مـــن نوعه على مســـتوى البحريـــن وأول فرع 
لمتاجـــر الدانـــوب خارج المملكة العربية الســـعودية 
ورقـــم 55 ضمـــن سلســـلة متاجـــر الدانـــوب ورقـــم 
82 على مســـتوى شـــركة بـــن داود القابضـــة، إحدى 
محـــالت  تشـــغيل  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
الهايبرماركت والســـوبرماركت في المملكة العربية 

السعودية. 
ويقع ســـوبرماركت الدانوب على مســـاحة إجمالية 
تتجاوز 5000 متر مربع في قلب المشـــروع، ليقدم 
لـــزوار الليوان تجربة تســـوق فريدة مـــن نوعها من 
خـــالل مجموعـــة مختارة مـــن المنتجـــات الطازجة 
الحصريـــة  المســـتوردة  والســـلع  الجـــودة  وعاليـــة 

مـــن الســـلع الغذائيـــة والكماليـــات، وتوفـــر األغذية 
المتخصصة وأقســـام العصائر الطازجة واألســـماك، 

باإلضافة إلى منتجات مخبز الدانوب الطازجة.
 وتمتلـــك بن داود القابضة اثنين من سالســـل البيع 
بالتجزئة المميزة، بن داود والدانوب، وتنتشـــر عبر 
82 متجـــًرا في 16 مدينة فـــي جميع أنحاء المملكة 

البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  واآلن  الســـعودية  العربيـــة 
وترتكز رؤية الشركة على استراتيجية نمو منظمة 
لتكـــون أفضل عالمـــة تجارية لتجـــارة التجزئة في 
المنطقة، فيما تتجســـد رسالتها في ابتكار مستقبل 
جديد للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية 

وخارجها.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة عقارات الســـيف، 
أحمـــد يوســـف “نحـــن مســـرورون للغايـــة بافتتـــاح 
اختيـــار  ان  الليـــوان.  فـــي  الدانـــوب  ســـوبرماركت 
شـــركة بن داود القابضة الرائـــدة لليوان إلقامة أول 
متجـــر لهـــا خارج المملكـــة العربية الســـعودية يعني 
لنـــا الكثير، خاصـــة وان الليوان يجمـــع بين المرافق 

والتجزئـــة  الضيافـــة  خيـــارات  وتنـــوع  العصريـــة 
والترفيه ليكون وجهة ســـياحية واعدة للمواطنين 
والمقيمين والزوار من خارج المملكة، وبخاصة من 
األشـــقاء من مواطنـــي المملكة العربية الســـعودية. 
وســـتكون شـــراكتنا مـــع شـــركة بـــن داود القابضـــة 
إضافة نوعية للمشـــروع ليكون اكثـــر تنوعا ورافدا 

رئيسيا من روافد االقتصاد الوطني”. 
مـــن جانبه، صـــرح العضو المنتدب لشـــركة بن داود 
القابضـــة، خالـــد بـــن داود “نحـــن مســـرورون ببـــدء 
توســـعنا خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
مملكـــة البحريـــن، وبخاصـــة فـــي مشـــروع الليـــوان 
المميـــز بموقعـــه االســـتراتيجي قـــرب جســـر الملك 
الســـياح  مـــن  كبيـــرة  لشـــريحة  واســـتهدافه  فهـــد 
والـــزوار والمقيميـــن في البحريـــن. ويعكس افتتاح 
ســـوبرماركت الدانـــوب الجديـــد فـــي الليـــوان مدى 
امتداد خططنا التوسعية الطموحة لتعزيز تواجدنا 
فـــي األســـواق المجـــاورة، وذلـــك بـــدًءا بالبحريـــن 
التي تملك مكانة خاصة لدى الشـــركات الســـعودية 

والمستثمرين السعوديين ”.

افتتـاح سـوبـرمـاركـت الدانـوب فـي الليـوان بالهملـة
على مساحة إجمالية تتجاوز 5000 متر مربع بقلب المشروع



3.8
مليون دينار

الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبلت 
والتجـــارة، إيمـــان الدوســـري، بمكتبها 
صباح أمس السفير بارني رايلي سفير 
نيوزلندا لدى مملكة البحرين والمقيم 
في الرياض، بحضور الوكيل المساعد 
للتجـــارة المحلية والخارجية الشـــيخ 
حمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة، حيـــث 
تـــم اســـتعراض ومناقشـــة عـــدد مـــن 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  ورحبـــت 
لـــدى  نيوزلنـــدا  بســـفير  والتجـــارة 
البحريـــن، مؤكـــدًة تطلـــع المملكـــة إلى 

تكثيـــف التعاون المشـــترك بيـــن كافة 
المجـــاالت  فـــي  العالـــم، الســـيما  دول 
الصناعيـــة والتجاريـــة، بمـــا يصب في 

صالح البلدين الصديقين.
نيوزلنـــدا  ســـفير  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن   
بعالقـــات الصداقـــة القائمـــة بين بالده 
ومملكـــة البحريـــن، وأشـــاد بمـــا تبديه 
الـــوزارة من جهود نحـــو تعزيز أواصر 
جميـــع  فـــي  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 
المجـــاالت، متمّنًيـــا اســـتمرار التعـــاون 
بيـــن الجانبيـــن لمواصلة نهـــج التطور 

واالزدهار.

وكيل “الصناعة” تبحث تعزيز التعاون مع نيوزلندا

تكريم “الخدمات المالية العربية AFS” لجهودها في توطين الوظائف
خالل حفل استضافته السعودية أثناء اجتماعات اللجان الوزارية الخليجية

تم تكريم شـــركة الخدمات المالية العربية 
)AFS(، لجهودهـــا فـــي إحـــالل وتوطيـــن 
الوظائف، خالل حفل اســـتضافته المملكة 
العربيـــة الســـعودية مؤخـــًرا علـــى هامش 
اجتماعات اللجـــان الوزارية لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة. وكانت 
AFS الشـــركة البحرينيـــة المالية الوحيدة 
التي حصلت على هذا التكريم هذا العام. 
 وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة الخدمات 
المالية العربية سامر سليمان: هذا التكريم 
شـــرف كبير لشركة AFS ويعكس األهمية 
الكبيـــرة التـــي نوليهـــا لتوظيـــف ورعايـــة 
المواهـــب المحلية، حيـــث يعتبر موظفونا 
وابتكارهـــا.  الشـــركة  لنمـــو  محـــرك  أهـــم 
ويأتي هذا التكريـــم تأكيًدا على مبادراتنا 
تطويـــر  مجـــاالت  جميـــع  فـــي  وجهودنـــا 
الموظفيـــن.  وأعرب ســـليمان عن تقديره 
وامتنانـــه لـــكل مـــن المنظميـــن والقائمين 

علـــى هذا الحفل من مجلس دول التعاون 
البشـــرية  المـــوارد  ووزارة  الخليجـــي 
الســـعودية  فـــي   االجتماعيـــة  والتنميـــة 
ووزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة في 
مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي 
لدعمهم المستمر لشركة AFS في تطورها 

وابتكارهـــا.  وكـــّرم وزير الموارد البشـــرية 
والتنمية االجتماعية بالسعودية أحمد بن 
ســـليمان الراجحـــي، 19 شـــركة رائدة في 
مجـــاالت العمل والتنمية من مختلف دول 
مجلـــس التعاون خـــالل الحفـــل. هذا وقد 
تســـلمت درع التكريـــم ممثل الشـــركة في 

الحفل الســـيدة زينب علـــي – موظف أول 
في قســـم الموارد البشـــرية.  وتبلغ نســـبة 
البحرنـــة 70 % في المكتب الرئيســـي في 
البحرين وتلتزم شـــركة AFS باســـتثمارها 
فـــي القـــوى العاملـــة الوطنيـــة مـــع تقديم 
فـــرص وظيفيـــة عديـــدة ومتنوعـــة علـــى 
الصعيديـــن المحلـــي واإلقليمـــي. ومؤخًرا 
اختتمـــت AFS بنجـــاح برنامـــج التدريـــب 
دّرب  الـــذي   AFS iSuites الصيفـــي 
مجموعـــة مـــن الطـــالب مـــن المؤسســـات 
األكاديميـــة المحلية واإلقليمية والعالمية، 
 AFS حيـــث يأتـــي كشـــهادة علـــى التـــزام
بدعم الشـــباب من خالل تطوير مهاراتهم 
المهنيـــة والتقنية، وركـــز برنامج التدريب 
الداخلـــي على منـــح الطالب مـــن مختلف 
ا قائًما  التخصصات األكاديمية أساًسا قويًّ
المدفوعـــات  المعرفـــة بتكنولوجيـــا  علـــى 

والذي سيخدمهم مستقباًل.

 ،)bni( أعلنـــت شـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن
وشـــركة  البحريـــن،  فـــي  الرائـــدة  التأميـــن  شـــركة 
البحرين الوطنية للتأمين على الحياة )bnl(، شـــركة 
التأميـــن المحليـــة الوحيـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن 
للتأميـــن الطبـــي والتأميـــن علـــى الحيـــاة، وبرينـــك 
مينـــا الداعمـــة والحاضنـــة لألعمـــال العالميـــة عـــن 
توقيع مذكرة تفاهـــم ثالثية لتقديم حلول تأمينية 
مخصصة للشـــركات الناشـــئة، والتي تحفزهم على 
النمـــو فـــي بيئة عمـــل صحيـــة. وحضرالتوقيـــع ُكالً 
من ياســـين أبو داوود المدير العام في برينك مينا، 
وإيناس أســـيري الرئيس التنفيذي لشركة البحرين 
الوطنيـــة للتأميـــن علـــى الحيـــاة ومحمـــد المعـــراج 
الرئيس التنفيذي للتأمين العام في شـــركة البحرين 

الوطنية للتأمين.
وتأتـــي المذكـــرة فـــي إطـــار تحقيق أهـــداف الرؤية 
االقتصاديـــة 2030 لمملكـــة البحريـــن عبـــر تطويـــر 

وتقديم منتجات وحلول تأمينية للشركات الناشئة 
المدرجة في منصة برينك مينا. تم تطوير منتجات 
الناشـــئة  الشـــركات  لحمايـــة  خصيًصـــا  تأمينيـــة 
والمؤسســـات الصغيـــرة ومتوســـطة الحجم، حيث 
ســـتوفر لرواد األعمال حلول مرنـــة، مصممة لتلبية 
احتياجاتهـــم والتي ســـتمنحهم الطمأنينة والتركيز 

في تشغيل وإدارة أعمالهم. 
وقالت الرئيس التنفيذي لشـــركة البحرين الوطنية 
للتأميـــن علـــى الحيـــاة، إينـــاس أســـيري “يســـعدني 
توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم مـــع برينـــك مينـــا، وأقـــدر 
مشـــاركتهم معنـــا لمنصتهـــم إلطالق منتـــج التأمين 
الطبي الجديد “نمو” وهي خطة شاملة تغطي جميع 
االحتياجات التأمينية فـــي مجال الرعاية الصحية 
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة والتي تساعد في 

الحفاظ على بيئة عمل صحية ومنتجة”.
كمـــا أضافت: “تتماشـــى مذكـــرة التفاهـــم مع جهود 

شـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن علـــى الحيـــاة 
لتعزيز التعاون مع الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي المملكـــة مـــن خـــالل تقديم حـــزم مـــن الحلول 
والخدمـــات التأمينيـــة التنافســـية لهـــذا النـــوع مـــن 
الشـــركات، كما نؤكد علـــى التزامنا ودعمنا لنمو هذا 

القطاع وتطويره”.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للتأمين العام في شـــركة 
البحريـــن الوطنية للتأميـــن، محمد المعـــراج “تولي 
شـــركة البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن أهميـــة كبيـــرة 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  الشـــركات  قطـــاع  لدعـــم 
ولذلـــك يســـعدنا توقيع مذكـــرة التفاهم مع شـــريك 
مميـــز “برينك مينا” حيث تتوافـــق الحلول المقدمة 

من خـــالل مذكرة التفاهم مع اســـتراتيجية شـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة للتأمين ورؤيـــة مملكة البحرين 
2030، والتي ستقدم دعًما كبيًرا للشركات الصغيرة 
والمتوســـطة التـــي تمثـــل جـــزًءا كبيـــًرا مـــن النمـــو 

االقتصادي”.
 وقال ياســـين أبو داوود المدير العام لشركة برينك 
مينا “يعد بناء الشـــراكات داخـــل هذا النظام البيئي 
مكوًنا حاسًما للنمو المتسارع الذي تحققه الشركات 
 bni الناشئة في البيئة العالمية الحالية. شراكتنا مع
وbnl ليســـت اســـتثناًء، حيث تهدف هذه الشـــراكة 
إلـــى أخـــذ زمـــام المبـــادرة في مســـاعدة الشـــركات 
الناشـــئة من خـــالل تزويدهم بخبـــراء متخصصين 
ومجموعـــة مـــن حـــزم التأميـــن المصممـــة خصيًصا 
لمتطلبـــات الشـــركات الناشـــئة اليـــوم. مًعـــا، نســـعى 
جاهدين لجعل رحلة الشـــركات الناشـــئة أكثر راحًة 

قدر اإلمكان”.

توقيـع تفـاهمـات بيـن “bni” و“bnl” و“برينـك مينـا”
لتزويد الشركات الناشئة بحلول تأمينية

ياسين أبو داود محمد المعراج إيناس أسيري

أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
وائـــل المبـــارك الحرص على االســـتمرار 
فـــي تنفيـــذ المشـــروعات التـــي تســـهم 
فـــي اســـتقطاب مزيد من االســـتثمارات 
المتنوعـــة التـــي تعزز بدورها اســـتدامة 
النمـــو االقتصادي والعمرانـــي وتحفيزه 
القطـــاع  مـــع  عبـــر  الشـــراكة  خصوًصـــا 
ا في  الخـــاص باعتبـــاره محـــرًكا رئيســـيًّ
ـــا في دعم  عمليـــة التنمية وشـــريًكا هامًّ
للمواطنيـــن  النوعيـــة  الفـــرص  توفيـــر 

تحقيًقا لألهداف التنموية المنشودة.
 وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــار المبـــارك إلى 
 أحـــدث مشـــاريع الـــوزارة القائمـــة وهـــو 
مشـــروع بوليفـــارد في ضاحية الســـيف، 
والذي تم مؤخًرا توقيع اتفاقية تطويره 
بيـــن الـــوزارة وشـــركة ريلكـــورب، وذلك 
فـــي إطار تعزيـــز التعاون المشـــترك بين 
الجانبين، حيث تصـــل القيمة اإلجمالية 
لالســـتثمار إلى 3.8 مليـــون دينار، خالل 

فتـــرة التعاقـــد البالغـــة 25 عاًمـــا، وذلـــك 
متعـــدد  كمشـــروع  وتشـــغيله  لتطويـــره 
أراض  قطـــع   3 علـــى  االســـتخدامات 
10,972 متـــًرا  بمســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 

مربًعا.
 وشـــّدد علـــى أن هـــذه االتفاقيـــة تدعـــم 
التوجـــه االســـتراتيجي للـــوزارة والـــذي 
يهـــدف إلى طرح األراضي للمســـتثمرين 
عبر منصة اســـتثمار األراضي الحكومّية 
األراضـــي  حصـــر  إلـــى  تســـعى  التـــي 
فـــي  لالســـتثمار  المتاحـــة  الحكومّيـــة 
والتجارّيـــة  الترفيهّيـــة  المشـــاريع 
والتعليمّية؛ وتســـهم في تنشـــيط حركة 
االستثمار العقاري في المملكة؛ وتسريع 
تخـــدم  التـــي  المشـــاريع  تنفيـــذ  وتيـــرة 
المواطنيـــن والمقيميـــن عبـــر الشـــراكات 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  االســـتثمارية 

والخاص.
 وحـــول أبرز ما يتميز به المشـــروع، قال 

المبـــارك إّنه يعد أحد أهم المشـــاريع في 
بموقعـــه  ويتميـــز  العاصمـــة،  محافظـــة 
االستراتيجي الحيوي في قلب ضاحية 
إليـــه  الوصـــول  يســـهل  حيـــث  الســـيف 
مـــن شـــارع الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان، 
هـــذا باإلضافة إلـــى أنه يقـــع بالقرب من 
المجمعات التجارية، مبيًنا أّن المشـــروع 

تجارّيـــة  وجهـــة  تقديـــم  إلـــى  يهـــدف 
وترفيهّية وسياحية في ضاحية السيف، 
مـــن مجموعـــة مرافـــق  لمـــا ســـيتضمنه 
كالمطاعـــم والمقاهـــي، ومناطـــق للعـــب 
األطفـــال والتنـــزه، ومواقـــف للســـيارات 

إلى جانب المسطحات الخضراء.

 وأشـــاد المبـــارك بالـــدور الهـــام لشـــركة 
“إدامـــة”  العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن 
فـــي تنفيذ هـــذا المشـــروع، حيث تتولى 
توفير الخدمات االستشـــارية بالتنسيق 
المشـــترك واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ هذه 
االتفاقية بما يتوافق مع االستراتيجيات 

التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الوطنيـــة 
طريـــق  عـــن  واالقتصاديـــة،  العمرانيـــة 
طـــرح  لعمليـــة  كاستشـــاريين  تعيينهـــم 
مشـــروع بوليفـــارد في ضاحية الســـيف 
الـــذي يحتـــوي علـــى مزيـــج متكامل من 

المرافق التجارية والترفيهية.
 وأعـــرب المبـــارك عـــن اعتـــزازه بالعالقة 
الثنائيـــة الوثيقة بين الـــوزارة و”إدامة”، 
كما تقدم بخالص شكره وتقديره إلدامة 
علـــى كل مـــا قدموه مـــن دعـــم واهتمام 
مـــن خالل وضع مفهوًما جديًدا ومبتكًرا 
للمشروع، وفي هيكلة جوانب االتفاقية، 
بما في ذلك تصميم مفهوم استراتيجي 
للمشروع مع وضع خطة التطوير، فضاًل 
عـــن إبـــراز هـــذه الفرصـــة االســـتثمارّية 
لمقدمي العطـــاءات، متطلًعا إلنجاز هذا 
المشـــروع الحيوي حسب ما هو مخطط 

له بالتعاون مع شركة ريلكورب.

القيمـة اإلجماليـة لالستثمار بمشـروع بوليفـارد
الوزير المبارك: إضافة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية
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أعلـــن بنك البحريـــن والكويت، عن تقديم تســـهيالت 
ماليـــة خاصـــة لزبائنـــه األفـــراد الذيـــن يهدفـــون إلـــى 
اســـتخدام مصادر الطاقة المتجددة في منازلهم أو 
ا  أية مقار تابعة لهم، ويتطلعون إلى التحول جزئيًّ
ـــا من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر  أو كليًّ
الطاقة المســـتدامة، وذلك بهدف مســـاعدتهم 
فاتـــورة  وتقليـــل  االســـتهالك  ترشـــيد  علـــى 
الكهربـــاء من جهة، وفي إطـــار التزام البنك 
بدعـــم التوجهات والبرامـــج العامة للمملكة 
الطاقـــة  اســـتخدام  كفـــاءة  تعزيـــز  نحـــو 
والتحـــول نحو اســـتخدام الطاقـــة البديلة 

من جهة أخرى.

ويقـــدم بنـــك البحرين والكويـــت هذا التمويل الميســـر 
تحـــت اســـم تمويل االســـتدامة بجملة مـــن المزايا، من 
بينها أسعار فائدة تنافسية وشروط سداد مرنة وفترة 
ســـداد تصل إلى ســـبع ســـنوات. ويمكن الحصول على 
هـــذا التمويـــل مـــن قبل زبائـــن بنك البحريـــن والكويت 
الحالييـــن والمحتمليـــن عـــن طريق أي فـــرع من فروع 

البنك.
وقـــال مدير عام الخدمات المصرفيـــة لألفراد في بنك 
البحرين والكويت، عادل ســـالم “لقـــد صمم فريقنا هذا 
التمويـــل خصيًصـــا لتلبيـــة متطلبات وتطلعـــات زبائننا 
الكرام من األفراد الراغبين بالحصول على تمويل سهل 
يدعـــم انتقالهـــم نحو الطاقـــة المتجددة والمســـتدامة، 

ذات  الشمســـية  الطاقـــة  وتجهيـــزات  ألـــواح  واقتنـــاء 
التوفير الكبير على المدى الطويل، والتي تحافظ على 

البيئة والمناخ أيًضا”.
وأضـــاف ســـالم أن هـــذا التمويل الميســـر يخـــدم أيًضا 
األفراد الســـاعين خلف تطبيق مختلـــف تقنيات توفير 
الطاقـــة فـــي منازلهـــم، بما في ذلـــك التبريـــد، وتحويل 
النفايـــات إلـــى طاقة، والمبانـــي الخضراء المســـتدامة، 
والممارسات الصديقة للبيئة، ال سيما تلك التي تساهم 

في إيجاد بديل أكثر استدامة.
 وأكد في هذا اإلطار أن حرص بنك البحرين والكويت 
علـــى مراقبة التطـــورات الرئيســـية في قطـــاع الطاقة 
المســـتدامة، وقال: “من خالل اعتماد نهج مستدام في 

جميـــع عملياتنـــا، جعلنا من أولوياتنا فـــي بنك البحرين 
والكويـــت أن نكـــون فـــي الطليعـــة فـــي دعـــم قضايـــا 
البيئة وتغير المناخ على المســـتوى المحلي واإلقليمي 

والعالمي”.
وأشار أيًضا إلى هذا التمويل يأتي في إطار المسؤولية 
االجتماعيـــة للبنـــك تجـــاه المجتمع والبيئـــة في مملكة 
البحرين، والتزاًما منه بدعم أهداف التنمية المستدامة 
وخاصة الهدف الســـابع الذي ينـــص على “طاقة نظيفة 
بأسعار معقولة” والهدف الثالث عشر “العمل المناخي”، 
كمـــا أنـــه يتماشـــى مع جهـــود مملكـــة البحريـــن لحماية 
البيئـــة وتقليـــل انبعاثـــات الكربون والتلـــوث من خالل 

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

“البحرين والكويت” يقدم تمويل االستدامة لألفراد
لمساعدتهم على ترشيد االستهالك

عادل سالم



واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أطلقـــت 
ـــا جديـــًدا لتنفيـــذ األوامـــر القضائيـــة التي  نظاًمـــا إلكترونيًّ
تخص الحســـابات المصرفية من تجميد الحسابات وحجز 
األمـــوال وحجب الحســـابات وغيرها من األوامـــر، إذ تأتي 
هـــذه الخطـــوة في ظـــل قانـــون التنفيـــذ الجديـــد. وأعدت 
الوزارة دليا إرشـــاديا لموظفي البنوك للتعامل مع مختلف 
األوامـــر من حجـــب وإلغاء حظـــر وغيرها مـــن األوامر عبر 
النظام الجديد. وســـيحل نظام األوامر المصرفية القضائية 
الجديـــد، محـــل نظـــام الحظر وإلغـــاء الحظـــر الحالي الذي 
يديـــره مصـــرف البحريـــن المركزي. ســـيتم تشـــغيل النظام 
الجديـــد حصرًيا من قبل وزارة العدل وســـيتم اســـتخدامه 
إلبـــاغ جميـــع األوامـــر القضائيـــة فيمـــا يتعلق بالحســـابات 

المصرفية. 
وعمـــل النظـــام الحالي لمصـــرف البحرين المركـــزي، ونظام 
وزارة العـــدل بالتوازي حتى أمس االحد الموافق 2 أكتوبر 

2022، حيث يحل نظام وزارة العدل بالكامل محل النظام 
الحالي. وشـــجعت وزارة العدل البنـــوك على اختبار النظام 

الجديد حيث أعدت دليل إرشادات بخصوص النظام.
وفيمـــا يتعلـــق بجميـــع الحســـابات التي تخضـــع ألمر حظر 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أصـــدرت  قضائـــي، 
واألوقـــاف تعليمـــات بالســـماح بإيـــداع األمـــوال فـــي هـــذه 
الحســـابات )يمكن إيداع األموال اإللكترونية في الحساب 
ولكـــن ال يمكـــن ســـحبها( وفًقـــا لجميـــع القوانيـــن واللوائح 

المعمـــول بها والقـــرارات والتوجيهات بما فـــي ذلك قواعد 
مصـــرف البحرين المركزي. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور 
قانـــون التنفيـــذ الجديـــد رقم 22 لســـنة 2021، والذي دخل 
حيـــز التنفيـــذ في 17 مـــارس 2022، حيث النظـــام الجديد 
يعتـــزم حـــل بعـــض التحديـــات إلى جانـــب الســـماح بتنفيذ 

أوامر المحكمة بأقل عبء إداري. 
وســـيغني النظـــام الجديد عـــن وجود خطابات مرســـلة من 

قبل المحاكم مباشرة إلى البنوك لطلب تحويل األموال.
وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ، سيوفر النظام معلومات عن 
المبالـــغ التي يجب أن تبقى في الحســـاب )خـــاص باألفراد 
فقـــط( وذلـــك إن وجـــد وفًقا ألحـــكام القانـــون الجديد، كما 
سيرســـل النظـــام تلقائًيا أمـــًرا إللغاء حظـــر المبلغ والخصم 
مـــن الحســـاب المصرفي للفرد مباشـــرة بعـــد رد البنك على 
أمـــر المنـــع. إذا كان المبلـــغ في الحســـاب المصرفي أقل من 
أو يســـاوي الحـــد األدنـــى للمبلـــغ الـــذي يجـــب أن يبقى في 
الحساب ثم يجب على البنك التأكد من أن هذا المبلغ متاح 

للعميل. 
ولفـــت دليـــل وزارة العدل للنظـــام الجديد أنـــه يتعين على 
ا للرد  موظـــف البنك الدخـــول إلى النظام اإللكترونـــي يوميًّ
على الطلبات القضائية المتعلقة بحبس األموال وتحصيلها 

في الحسابات المصرفية. 
وتضـــم الطلبـــات القضائيـــة، الطلبـــات المتعلقـــة بالتنفيـــذ 
)الحجب الجزئـــي(، مثل طلب االحتفـــاظ بالمبلغ المطلوب 
أو/و خصـــم المبلـــغ المطلوب مع إبقاء الحســـاب المصرفي 
مفتوًحـــا، كما الطلبات المتعلقة بالمحاكم والغرفة لتســـوية 
المنازعـــات )التجميد الجزئي أو الكلي(، والطلبات المتعلقة 
بـــإدارة الميـــراث والصناديـــق الصغيـــرة )الخصـــم المباشـــر 

بالكامل(.
ومـــع النظام الجديد فإنه لن يتم إصـــدار خطابات قضائية 
مكتوبـــة إلـــى البنوك لتحصيـــل المبالغ كما ســـبق، حيث تم 
تصميـــم النظـــام اإللكترونـــي الجديـــد على أســـاس توحيد 

اإلجراءات القضائية في إجراء واحد موجز.

أبرمــت حكومــة البحريــن اتفاقيتــي تمويل مشــروع تطوير شــبكات نقل الميــاه المرتبطة بالمرحلــة الثانية من محطة الــدور والمرحلة 
الثانيــة مــن مشــروع تحســين نقــل وتوزيع المياه من محطة الدور بقيمــة 121 مليون دوالر، وذلك مع صنــدوق أبوظبي للتنمية والبنك 

اإلسالمي للتنمية.

وصـــدر قراران مـــن جالة ملـــك الباد 
المعظم ونشـــرا في الجريدة الرسمية، 
تعـــود تفاصيـــل القرار األول للمرســـوم 
علـــى  بالتصديـــق   )36( رقـــم  بقانـــون 
االتفاقيـــة اإلطارية واتفاقيتي الوكالة 
والضمـــان بين حكومة مملكة البحرين 
لتمويـــل  للتنميـــة  اإلســـامي  والبنـــك 
المرحلة الثانية من مشـــروع تحســـين 
نقـــل وتوزيع المياه مـــن محطة الدور، 
وذلـــك بناًء على عـــرض رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتتضمـــن االتفاقيـــة اإلطارية للتمويل 
بصيغة البيع اآلجل بين هيئة الكهرباء 

والمـــاء فـــي مملكـــة البحريـــن والبنـــك 
اإلســـامي للتنمية للمرحلة الثانية من 
مشـــروع تحســـين نقل وتوزيـــع المياه 
من محطة الدور. ووافق البنك بتاريخ 
18 ديســـمبر 2021 اســـتناًدا إلى جملة 
وتوريـــد  شـــراء  تمويـــل  علـــى  أمـــور، 
أصـــول المشـــروع بمبلـــغ ال يتجاوز 80 

مليون دوالر.
ويستخدم البنك المبلغ المعتمد لتوريد 
يبيعهـــا  ثـــم  ومـــن  المشـــروع،  أصـــول 
للمستفيد وفًقا للوعد بالشراء المحدد. 
ويـــورد البنك أصول المشـــروع بحلول 
مـــا  باســـتثناء  اإلعـــداد،  فتـــرة  نهايـــة 

يتفق عليه خاف ذلـــك بين الطرفين. 
وألغراض هذه االتفاقيـــة، تكون فترة 
اإلعـــداد 4 ســـنوات مـــن تاريـــخ عملية 

السحب األول.
المرسوم الثاني

بقانـــون  المرســـوم  تفاصيـــل  وتعـــود 
رقـــم )37( لســـنة 2022 إلـــى التصديق 
علـــى اتفاقيتي القـــرض والضمان بين 
البحريـــن وصنـــدوق  حكومـــة مملكـــة 
مشـــروع  لتمويـــل  للتنميـــة  أبوظبـــي 
تطوير شـــبكات نقـــل الميـــاه المرتبطة 
بالمرحلـــة الثانية من محطة الدور في 
مملكة البحرين، وذلك بناًء على عرض 

رئيـــس مجلس الـــوزراء، وبعد موافقة 
مجلس الوزراء.

وأبرمـــت اتفاقيـــة القـــرض بيـــن هيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء في مملكـــة البحرين 

وصنـــدوق  أول  طـــرف  )المقتـــرض( 
أبوظبي للتنمية )طـــرف ثاني( لتمويل 
مشـــروع تطويـــر شـــبكات نقـــل الميـــاه 
المرتبطة بالمرحلـــة الثانية من محطة 

الدور في مملكة البحرين.
إقـــراض  علـــى  الصنـــدوق  ويوافـــق 
المقترض وفًقـــا ألحكام هذه االتفاقية 
وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها 
دوالر.  مليـــون   41 مقـــداره  قرًضـــا   -
ويلتزم المقترض بـــأن يدفع للصندوق 
شـــاملة   %  5 بواقـــع  ســـنوية  فائـــدة 
رســـوم مقابل خدمات القرض اإلدارية 
مقدارها 0.5 % عن أصل مبلغ القرض 
المســـحوب غير المســـدد علـــى أن يبدأ 
ســـريان الفائدة بالنســـبة عـــن كل مبلغ 
مـــن تاريـــخ ســـحبه. فـــي حـــال قيـــام 
الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب 
المقترض وتطبيًقا لنص الفقرة )3( من 
المادة الرابعة من هذه االتفاقية يلتزم 
ا عـــن  المقتـــرض بدفـــع 0.5 % ســـنويًّ
المبلـــغ الـــذي لم يتم ســـحبه مـــن أصل 

المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه.

“العدل” تطلق نظاما إلكترونيا لتنفيذ األوامر القضائية بالحسابات المصرفية

التفاقيتي تمويل تطوير شبكات نقل المياه وتوزيعها من “الدور”

تشمل تجميدها وخصم المبالغ وحجز األموال

“صندوق أبوظبي” و“اإلسالمي للتنمية” يموالن المشروع

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة مصــرف البحرين المركزي، حســن خليفة الجالهمة، اجتماع مجلــس اإلدارة الثالث لعام 2022، 
وذلــك فــي صبــاح يــوم أمــس األحــد الموافــق 2 أكتوبــر 2022. وقد اســتعرض المجلــس الموضوعــات المدرجــة على جدول 
األعمــال، حيــث اطلــع المجلــس على تقرير األداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث 2022، وتقرير األداء 
المالي للمصرف حتى نهاية شــهر أغســطس 2022 ومتابعة توصيات االجتماع الســابق لمجلس اإلدارة لســنة 2022 وتطور 

العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية.

أهـــم  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
والمصرفيـــة  النقديـــة  التطـــورات 
خال األشهر الماضية، فعلى صعيد 
السيولة المحلية، ارتفعت معدالت 
 M3 الســـيولة حيث بلغ عرض النقد
15.2 بليـــون دينـــار في نهاية شـــهر 
أغسطس 2022 بارتفاع بنسبة 3.7 
% مقارنـــة بنهاية شـــهر أغســـطس 
2021. وبالنســـبة لمصـــارف قطـــاع 
التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع 
الخـــاص في نهاية شـــهر أغســـطس 
2022، حيـــث بلغـــت حوالـــي 13.5 
بليون دينار بارتفاع بنســـبة 6.1 % 

أغســـطس  شـــهر  بنهايـــة  مقارنـــة 
 .2021

كمـــا ارتفع الرصيـــد القائم للقروض 
المقدمـــة  االئتمانيـــة  والتســـهيات 
المقيمـــة،  االقتصاديـــة  للقطاعـــات 
دينـــار  بليـــون   11.4 بلـــغ  حيـــث 
فـــي نهايـــة شـــهر أغســـطس 2022 
مقارنـــة   %  6.0 بنســـبة  بارتفـــاع 
بشـــهر أغســـطس 2021، وقد بلغت 
 %  45.3 األعمـــال  قطـــاع  حصـــة 
وحصة قطاع األشـــخاص 49.3 % 
من مجموع القروض والتســـهيات 
الميزانيـــة  وارتفعـــت  االئتمانيـــة. 
المصرفـــي  للجهـــاز  الموحـــدة 
)مصارف قطاع التجزئة ومصارف 
قطاع الجملة( إلـــى 224.4 بليون 
دوالر أميركـــي فـــي نهايـــة شـــهر 
أغسطس 2022، بارتفاع بنسبة 
شـــهر  بنهايـــة  مقارنـــة   %  7.4

أغسطس 2021.
عمليات  بــيــانــات  وأظــهــرت 
ــبــيــع ارتـــفـــاع عــدد  نـــقـــاط ال
ــر  ــهــ الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي األشــ
 2022 ــى  ــ األول الــثــمــانــيــة 
 -  2022 )يـــــنـــــايـــــر 
أغسطس 2022( 
ــيـــث بــلــغــت  حـ
104.2 مليون 
مــــعــــامــــلــــة 
 7 3 . 5 (
% منها 

الاتامسية(،  البطاقات  باستخدام 
مقارنة   %  37.1 بنسبة  وبــزيــادة 

بنفس الفترة 2021.
لهذه  اإلجمالية  للقيمة  بالنسبة  أما 
بليون   2.5 بلغت  فــقــد  الــعــمــلــيــات 
باستخدام  منها   %  45.9( ديــنــار 
لألشهر  الــاتــامــســيــة(  الــبــطــاقــات 
الثمانية األولى 2022 )يناير -2022 
بنسبة  بــارتــفــاع   ،)2022 أغسطس 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  31.2

عام 2021.
وحافـــظ القطـــاع المصرفـــي علـــى 
نسبة عالية من المؤشرات الخاصة 
بكفاية رأس المال والسيولة، حيث 
المـــال  رأس  كفايـــة  نســـبة  بلغـــت 
فـــي   %  19.0 المصرفـــي  للقطـــاع 
الفصل الثاني من عام 2022 مقابل 
18.8 % في الفصل الثاني من عام 

 .2021
كما بلغت نســـبة كفايـــة رأس المال 
المختلفـــة  المصرفيـــة  للقطاعـــات 
فـــي الفصـــل الثاني من عـــام 2022 
20.4 % لمصـــارف قطـــاع التجزئة 
لمصـــارف   %  17.7 التقليديـــة، 
قطاع الجملـــة التقليدية و21.0 % 
لمصارف قطاع التجزئة اإلسامية 
و15.4 % لمصـــارف قطـــاع الجملة 

اإلسامية. 
الــمــؤشــرات متوافقة  هــذه  وتــأتــي 
في  االقتصادي  النشاط  عــودة  مع 
القطاعات  كــل  والـــذي شمل  الــبــاد 
االقــتــصــاديــة ومــؤشــر عــلــى متانة 
ــلـــى خــدمــة  ــه عـ ــ ــدرتـ ــ الـــقـــطـــاع وقـ

االقتصاد الوطني. 

القروض والتسهيالت االئتمانية للقطاعات االقتصادية بنهاية أغسطس 2022
بارتفاع 6  %... و104.2 مليون معاملة بنقاط البيع في 8 أشهر
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11.4
مليــــار دينـــار

حسن الجالهمة

علي الفردان

أمل الحامد

121
مليون دوالر

 

2022 

 2022 أغسطس

عدد مصارف 

14 
عدد المصارف 

تجزئة (اإلسالمية 
)وجملة  

 2022 أغسطس

 2022 أغسطس

  مليون دينار 15,178.2
 
  
 
 
 
 
  

  
  3.7% 

3عرض النقد ن  
 

  2022 أغسطس

  مليون دينار 1,111.7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 13.5% 

 ودائع قطاع الحكومة
 

  مل�ون دينار 5
  قروض ق�اع األفراد

14.9%  

 من إج�الي القروض

  مل�ون دينار 617.1
  قروض ق�اع ال��ومة

 44.1%  
 من إج�الي القروض 5.4%

 

  روال ل�ون دب 122.9
  
  
  
  

المؤسسات عدد 
المالية غير 
 المصرفية

272 

  مليون دينار

 2022 أغسطس

 

2الرئ���ة  النقد�ة وال�صر��ة أه� ال��شرات

  

  

أغسطسنهاية في عدد التراخيص 
 

87 
 عدد المصارف

 

30 
عدد مصارف 
 قطاع التجزئة 

عدد مصارف 
  الجملةقطاع 

57 

أغسطسمؤشرات عرض النقد في نهاية 

  مليون دينار 677.0
 
 
 
 
 
  
  

  
  6.9% 

  النقد المتداول

أغسطسالودائع في نهاية مؤشرات 

أغسطسالجهاز المصرفي نهاية  مؤشرات

  مليون دينار 13,526.0
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

 6.1% 

 ودائع القطاع الخاص
 

  مل�ون دينار 5,171.1
  قروض ق�اع األع�ال

 5.0% 
 من إج�الي القروض 45.3%

5,618.9
قروض ق�اع األفراد

 14.9
من إج�الي القروض 49.3%

  ردوال ل�ون ب 101.5  دوالرل�ون ب 224.4
  
  
  
  

359
المؤسسات 

  لها

مليون دينار 14,063.4
 
  
 
 
 
 
  

  
  5.5% 

2عرض النقد ن  
 

11,407  
  مل�ون دينار 

  قروض إج�الي ال

 6.0% 

.2021 أغ���

.2021 أغ���

.2021 أغ���

أغسطسفي نهاية مؤشرات القروض 

أه� ال��شرات
  
  

  

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

  

  4
  
  
  
  

359 
المؤسسات مجموع 

لها المرخص

407.7
 

إج�الي ال 



أغ���مقارنة ب�ها�ة شهر    

أغ��� مقارنة ب�ها�ة شهر   

أغ���مقارنة ب�ها�ة شهر    



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
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للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
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أعلن مجلس ســـيدات األعمـــال العرب عن فوز 
الشـــيخه هنـــد بنت ســـلمان ال خليفـــة، رئيس 
االتحـــاد العالمـــي لصاحبـــات األعمـــال والمهـــن 
الثانـــي لرئيـــس  النائـــب  البحرينيـــة، بمنصـــب 
العـــرب، وخيريـــة  األعمـــال  ســـيدات  مجلـــس 

عبدهللا الدشتي أمينا عاما للمجلس. 
جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة العامة للمجلس 
 ،2026  –  2022 الســـابع  االنعقـــادي  لدورهـــا 
والـــذي عقد بجامعـــة الدول العربيـــة الخميس 
الماضي، 29 ســـبتمبر بحضور قامتين من قمم 
الدبلوماســـية العربيـــة األميـــن العـــام لجامعـــة 
ووزيـــر  الغيـــظ،  أبـــو  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول 
الخارجيـــة المصـــري ســـامح شـــكري ومســـاعد 
األمين العام السفيرة هيفاء أبو غزالة، بحضور 
كثيـــف مـــن ســـيدات األعمـــال والمســـتثمرات 
واالقتصاديات والمصرفيـــات إضافة إلى كبار 
الخبـــراء والمستشـــارين مـــن مختلـــف الـــدول 

العربية.
وفـــي االجتمـــاع، تـــم أيًضـــا انتخاب الشـــيخة 
مريـــم بـــن حمـــد آل خليفة عضًوا فـــي مجلس 
اإلدارة. كمـــا تـــم اإلعـــالن عن تعيين الشـــيخة 
والشـــيخة  خليفـــة  آل  ســـلمان  بنـــت  عائشـــة 
عائشـــة بنـــت علـــي آل خليفة عضوتي شـــرف 

فـــي المجلس، إضافة إلى تعيين لولوة المطلق 
مستشـــاًرا للتنمية البشـــرية فيما ُأســـند لسيدة 
األعمال والفنانة البحرينية نبيلة الخير أنشطة 

المجلس المتعلقة بالفنون الجميلة.
وتضمـــن جـــدول األعمال عرض فيلـــم وثائقي 
إشـــهار  عـــن  أعلـــن  نســـائي  صـــوت  أول  عـــن 
بجامعـــة  العـــرب  األعمـــال  ســـيدات  مجلـــس 
الـــدول العربية، في “يوم 29 ســـبتمبر” من عام 
1999 وفيلما آخر عن يجســـد مســـيرة مجلس 
ســـيدات األعمال العرب، في الســـنوات الثالث 
والعشـــرين الماضية من عـــام 1999 إلى 2022 
إلـــى جانـــب التعـــارف بيـــن األعضـــاء الجـــدد 
واألعضاء القدامي لفتـــح باب التجارة البينية 

والعمل التجاري السريع.
يشـــار إلـــى أن مجلس ســـيدات األعمال العرب 

تأســـس في 29 ســـبتمبر 1999، وتترأسه سمو 
الشـــيخة حصة ســـعد العبد هللا السالم الصباح 
منذ إشهاره وحتى اليوم. وتشغل ليلى مبروك 
الخياط من الجمهورية التونسية منصب نائب 
الرئيـــس األول للمجلس، إلى جانب العديد من 
ســـيدات األعمال المتميزات في الوطن العربي 
واالقتصاديـــة  االســـتثمارية  المجـــاالت  فـــي 
والتجاريـــة والمصرفيـــة المتعـــددة المجـــاالت 
ويهـــدف المجلس إلى تنميـــة وتعزيز العالقات 
االقتصاديـــة بيـــن ســـيدات األعمـــال العربيات، 
وتوســـيع وتطوير التبادل التجاري بين الدول 
العربية واالســـتفادة مـــن المزايا التـــي تتيحها 
االتفاقيـــات الثنائيـــة والجماعيـــة بيـــن الـــدول 
العربيـــة، إلـــى جانـــب رفـــع مســـتوى مســـاهمة 

المرأة في الحياة االقتصادية بشكل عام.

الدشتي أمينا عاما.. ومشاركة بحرينية كبيرة في “العمومية”

انتخـــاب الشـــيخة مريـــم بـــن حمـــد عضـــوا بمجلـــس اإلدارة

الشيخة هند بنت سلمــــان نـــائبــا ثـــانيــا
العــــرب األعمــــــال  2 أكتوبر 2022لرئيس مجلس سيـدات 

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.045

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.360

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.140

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.089

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.280

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.456

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.250

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.620

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.479

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.156

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

ــفــاقــيــة  ــان ات ــ ــكـ ــ ــنـــك اإلسـ وّقــــــع بـ
اإلسالمي  البركة  بنك  مع  تعاون 
ميسرة  تمويلية  حــلــول  لتقديم 
لالستفادة  المؤهلين  للمواطنين 
اإلسكانية  التمويالت  برامج  من 
ــراًرا  ــ ــم ــ ــت الــــجــــديــــدة، وذلـــــــك اســ
وزارة  بين  القائم  الُمثمر  للتعاون 
اإلســـكـــان والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
وبــنــك اإلســـكـــان مــع بــنــك الــبــركــة 
اإلســــالمــــي، وفــــي إطـــــار الـــتـــزام 
المتواصل  اإلسالمي  البركة  بنك 
بتوفير أفضل الخدمات والحلول 
للمواطنين،  المالئمة  التمويلية 
البحرين  رؤيــة  مع  يتماشى  وبما 

االقتصادية 2030.
وتم توقيع االتفاقية في مقر بنك 
اإلسكان بين كل من خالد عبدهللا 
مــديــر عــام بنك اإلســكــان، وحمد 
لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــقــاب 

البركة اإلسالمي.
ــاد مــديــر عـــام بــنــك اإلســكــان  وأشــ
اإلســالمــي  الــبــركــة  بنك  بانضمام 
ــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة  ــرامــج ال ــب ل
البركة  بنك  إن  وقـــال  الــجــديــدة، 
ــا مــــا يــــكــــون فــــي صـــــدارة  ــ ــًمـ ــ دائـ
اإلسكان  لبرامج  الداعمة  البنوك 
صعيد  على  مشهودة  بصمة  ولــه 
اإلسكان،  بنك  مع  الممتد  التعاون 

تقوم  الذي  المحوري  الدور  مثمًنا 
التجارية  والــمــصــارف  الــبــنــوك  بــه 
وداعــًمــا  ــا  أســاســيًّ شريًكا  بصفتها 
من  بالمملكة  اإلســكــانــي  للقطاع 
خـــالل اســتــجــابــتــهــا لــلــتــعــاون في 
وزارة  تــطــرحــهــا  الــتــى  الـــبـــرامـــج 
اإلســـكـــان والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الــخــدمــات  تلبية  تــســريــع  بــهــدف 
اإلسكانية، وبما يسهم في إنجاح 
ــداف الــمــشــتــركــة  ــ ــ وتــحــقــيــق األهـ
تأتي  حيث  التمويلية،  للبرامج 
ــج الــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة  ــرامـ بـ
الـــجـــديـــدة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــمــواطــنــيــن مـــن خــــالل تــقــديــم 
ــة  ــ ــوريـ ــ خـــــدمـــــات مـــتـــنـــوعـــة وفـ
ــبــات اإلســكــانــيــة  ــطــل ــاب ال ــحـ ألصـ

المدرجة لدى الوزارة.
بــنــك  أن  عـــبـــدهللا   وأكــــــد خـــالـــد 
ــاون الــمــمــتــد  ــعـ ــتـ ــالـ ــان، وبـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
والتخطيط  اإلســكــان  وزارة  مــع 
لتوفير  دائــم  سعي  في  العمراني 
ــتــكــرة  ــمــب الـــحـــلـــول والـــــفـــــرص ال
ــمــيــســرة الــتــي تــكــفــل تــســريــع  وال
المواطنين على  وتسهيل حصول 
يلبي  لهم، وبما  المناسب  التمويل 

تطلعاتهم في المسكن المالئم.
التنفيذي  الرئيس  قــال  وبـــدوره،   
منُذ  إّنـــه  اإلســالمــي  الــبــركــة  لبنك 
والتخطيط  اإلسكان  وزارة  طرح 
حرص  “مزايا”،  لبرنامج  العمراني 
بنك البركة اإلسالمي على تمويل 
المواطنين لالستفادة من البرنامج 

وذلـــك تــعــزيــًزا لـــدوره فــي خدمة 
ــاب الــطــلــبــات  ــحـ ــن أصـ عــمــالئــه مـ
بنك  اعتزاز  عن  معرًبا  اإلسكانية، 
البركة اإلسالمي بالتعاون مع بنك 
اإلسكان لتقديم الحلول التمويلية 
برامج  من  لالستفادة  للمواطنين 
الجديدة،  اإلسكانية  التمويالت 
والتي توفر حلوالً تمويلية واعدة 
تــتــيــح لــلــمــواطــنــيــن الـــمـــزيـــد من 
الخيارات المتنوعة التي تتناسب 
قدراتهم  بحسب  احتياجاتهم  مع 
الحصول على  تمكنهم من  والتى 
ميسرة،  ســبــل  خـــالل  مــن  مسكن 
مستحدثة  ــازات  ــيـ ــتـ امـ تــتــضــمــن 
ــام الــشــريــعــة  ــكـ ــع أحـ مــتــوافــقــة مـ
اإلسالمية، ويمكن االستفادة منها 
بنك  مــن  تمويل  مــن خــالل طلب 

البركة اإلسالمي.
 ُيشار إلى أن اتفاقية التعاون مع 
المواطنين  لــدعــم  اإلســكــان  بــنــك 
التمويالت  برنامج  لالستفادة من 
برامج  تمويل  يشمل  اإلسكانية 
وهي  الثالثة  بأنواعها  “تسهيل” 
البيت  و”تسهيل  عقاري”  “تسهيل 
العود” و”تسهيل تعاون”، باإلضافة 
“الفئة  شــامــالً  مــزايــا  برنامج  إلــى 

المستحدثة”.

توفير أفضل الخدمات والحلول المالئمة للمواطنين المؤهلين بالبرامج

بنك اإلسكان و“البركة اإلسالمي” يوقعان 
اتفاقية بشأن “التمويالت اإلسكانية الجديدة”

استضافت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة 
الصناعة والتجـــارة اجتماعات اللجنة الفنية 
الخليجية للمواصفـــات الميكانيكية واللجنة 
لمواصفـــات  الخليجيـــة  الفرعيـــة  الفنيـــة 
المركبات واإلطارات وفرق العمل التابعة لها 
وبشكل حضوري خالل الفترة 28-26 سبتمبر 
2022؛ حيـــث تـــم خـــالل االجتماع مناقشـــة 
العديد مـــن المواضيع المهمة كاســـتراتيجية 
للمرحلـــة  المطلوبـــة  الكهربائيـــة  المركبـــات 
ومتطلبـــات  المجلـــس،  دول  فـــي  المقبلـــة 
الســـالمة في المركبات المعدلـــة، ومتطلبات 
كذلـــك  المحـــدود،  اإلنتـــاج  ذات  الســـيارات 
إطـــارات المقطـــورات الثقيلـــة والمنخفضـــة 
وإطـــارات الحافالت الخاصة بالمدن. كما تم 
االتفاق على تفعيـــل مجموعة عمل تحديث 
)الخاصـــة   GSO 42 الخليجيـــة  المواصفـــة 
الســـيارات(  بمحـــركات  العامـــة  بالمتطلبـــات 
وإنشـــاء مجموعـــة عمـــل خاصـــة بالالئحـــة 

الفنيـــة للدراجـــات الناريـــة والكهربائيـــة، كما 
مجموعـــة  اللجنـــة  واعتمـــدت  اســـتعرضت 
كبيـــرة مـــن المشـــاريع الخليجيـــة المدرجـــة 
فـــي خطط العمـــل لعام 2022 وذلـــك تمهيًدا 

العتمادها على المستوى الخليجي. 
 وتميـــز هـــذا االجتمـــاع بمشـــاركة نوعية من 
القطاعيـــن العـــام والخاص مـــن خالل تفعيل 
دليـــل المواصفـــات لمشـــاركة الشـــركاء فـــي 
أنشـــطة التقييـــس بتواجـــد المنظمـــة الفنية 
األوربيـــة لإلطارات والجنـــوط في االجتماع 

والجنـــوط،  اإلطـــارات  لقطـــاع  عـــام  ممثـــال 
ســـعى  ضمـــن  الجهـــود  هـــذه  تأتـــي  حيـــث 
قطـــاع  وتطويـــر  لتنميـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الميكانيـــكا والســـيارات والدراجـــات داخـــل 
المملكـــة وعلـــى المســـتوى الخليجـــي، وذلك 
مـــن أجـــل توفيـــر بيئـــة اســـتثمارية خصبـــة 
عن طريـــق تجهيز وتحديـــث اللوائح الفنية 
والمواصفات القياســـية والتنظيمية لتصنيع 
واســـتيراد احدث التقنيات المستخدمة في 

تكنولوجيات المركبات واإلطارات.

بشكل حضوري خالل الفترة 26 حتى 28 سبتمبر 2022

البحرين تستضيف االجتماعات الخليجية لـ“المواصفات الميكانيكية والمركبات واإلطارات”
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ــبــحــريــن  ــرف ال ــصـ أصــــــدر مـــحـــافـــظ مـ
ــرار رقــم  ــمــعــراج قــ ــمــركــزي رشــيــد ال ال
ترخيص  منح  بشأن   2022 لسنة   )43(
لــشــركــة “صــفــقــات” كــشــركــة مــســانــدة 
للقطاع المالي - ُمشغل منصة التمويل 
الجماعي، وقرار رقم )46( لسنة 2022 
بشأن منح ترخيص لشركة بامبوكورن 
البحرين كشركة مساندة للقطاع المالي 

- ُمشغل منصة التمويل الجماعي.

وجاء القراران المنشوران في الجريدة 
ــاع عــلــى قــانــون  الــرســمــيــة، بــعــد االطــ
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات 
المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 
2006، وتعدياته، وعلى القرار رقم )1( 
2007 بشأن الخدمات الخاضعة  لسنة 
ــمــركــزي  ــبــحــريــن ال لــرقــابــة مــصــرف ال
لجنة  توصية  على  وبناء  وتعدياتها، 

التراخيص.

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرار رقم )45( لسنة 
وحسابات  الودائع  حماية  بمجلس  جديدين  عضوين  تعيين  بشأن   2022
االستثمار المطلقة، هما: أنور مراد ممثاً عن بنك السام بدالً من عبدالحكيم 
الشرق  ســي  بــي  إس  إتــش  بنك  عــن  ممثاً  خنجي  وعلي  المطوع،  خليل 

األوسط المحدود بدالً من شكوفة أصغر، وذلك للفترة المتبقية للمجلس.
قانون  على  االطـــاع  بعد  الرسمية،  الجريدة  فــي  المنشور  الــقــرار  وجــاء 
 )64( رقم  بالقانون  الصادر  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف 
لسنة 2006، وتعدياته وعلى األخص المادة )177( منه، وعلى الائحة في 
شأن نظام حماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة الصادرة بالقرار رقم 
)34( لسنة 2010، وعلى القرار رقم )17( لسنة 2011 بشأن تشكيل مجلس 
 2020 )17( لسنة  حماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة، وعلى رقم 

بشأن إعادة تشكيل مجلس حماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة.

لسنة   )42( رقم  قرار  المعراج  رشيد  المركزي  البحرين  مصرف  محافظ  أصدر 
الشيخ عبداللطيف  برئاسة  الشرعية  للرقابة  المركزي  المجلس  2022 بتشكيل 
المحمود، والشيخ نظام اليعقوبي نائبًا للرئيس. ووفقًا للجريدة الرسمية، فإن 
الشيخ محمد علي  من:  الشرعية، تضم كّاً  للرقابة  المركزي  المجلس  عضوية 
المقري، الشيخ أسامة محمد بحر، الشيخ محسن العصفور. وتكون مدة عضوية 
أعضاء المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد. وبحسب القرار، فقد تم تكليف غالية 

عبدهللا البوفاسة لتولي مهام أمين سر المجلس المركزي للرقابة الشرعية.
والمؤسسات  المركزي  البحرين  قانون مصرف  على  االطاع  بعد  القرار  وجاء 
المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006، وتعدياته، وعلى القرار رقم )20( 
لسنة 2015 بشأن مجلس مركزي للرقابة الشرعية، وعلى القرار رقم )3( لسنة 
 )19( رقم  القرار  وعلى  الشرعية،  للرقابة  مركزي  مجلس  تشكيل  بشأن   2016

لسنة 2019 بشأن تجديد مدة عضوية المجلس المركزي للرقابة الشرعية.

“المركزي” يمنح ترخيصا لمشغلي 
منصات التمويل الجماعي

“المركزي” يعين عضوين جديدين 
بمجلس حماية الودائع

تشكيل المجلس المركزي للرقابة الشرعية برئاسة المحمود

36 شركة و300 مشارك بجناح البحرين 
في “جايتكس” األسبوع المقبل

فخرو لـ“^”: حضور الفت للشركات الناشئة هذا العام

التحول الرقمي والذكاء االصطناعي واألمن السيبراني أبرز القطاعات الواعدة

البحرين لشركات  قال رئيس جمعية 
تقنية المعلومات )بتك(، طارق فخرو، 
36 شركة بحرينية ستشارك  إن نحو 

جناح  فــي 

“جايتكس”  فــي  الــعــام  هــذا  البحرين 
أيــام. وأبلغ فخرو  والــذي ينطلق بعد 
ونحو  بحرينية  16 شركة  أن  “الباد” 
حضورها  سجلت  ناشئة  شــركــة   20
الــبــحــريــن فــي “جايتكس  فــي جــنــاح 
صــنــدوق  مـــن  بــدعــم  ــك  ــ وذل  ،”2022
إلى  فخرو  وأشــار  )تمكين(.  العمل 
أن الــقــائــمــيــن عــلــى الــجــنــاح 
حــرصــوا هــذا الــعــام على 
الشركات  من  قــدر  أكبر 
ــيـــث إن  الـــنـــاشـــئـــة، حـ
مــعــظــم الــمــشــاركــيــن 
ــذه الـــــــدورة  ــ فــــي هــ
ــمــرة  ــل ــون ل ــاركــ ــشــ ــ ي
األولــى. وأوضح أن 
الشركات البحرينية 
ســـــتـــــعـــــرض هـــــذا 
ــول  ــ ــل الـــــــعـــــــام حــ
السيبراني  األمن 
وكـــــــــــــــذلـــــــــــــــك 
الـــــخـــــدمـــــات 
الــســحــابــيــة، 
بــــعــــضــــهــــا 

منتجات محلية والبعض اآلخر خليط 
بين منتجات عالمية تم تطويرها في 
االستخدام  تجربة  لتناسب  البحرين 

في المنطقة.
في  التقنية  شركات  أن  فخرو  وأكــد 
في  المشاركة  على  حريصة  البحرين 
المهم  الــســنــوي  الــمــعــرض والــمــؤتــمــر 
يهدفون  المشاركين  أغلب  إن  حيث 
والــحــلــول  للمنتجات  ــتــرويــج  ال إلـــى 
ــت نــفــســه عقد  ــوقـ ــي الـ الــتــقــنــيــة وفــ
وهي  تــواجــدهــا،  لتوسيع  الــشــراكــات 
بيع  عملية  من  أكبر  أساسية  أهــداف 

المنتجات والحلول.
المشاركة  فــي  أنــه  إلــى  فخرو  ولفت 
بحرينية  شـــركـــات  وقــعــت  الــســابــقــة 
شراكات من بينها شركات في الذكاء 

االصطناعي والواقع المعزز.
البحرين  جــنــاح  أن  فــخــرو  ــح  وأوضــ
ــراء وتــنــفــيــذيــيــن مــن  ــ ــب ســيــضــم خــ
مختلف الشركات التقنية، حيث يقدر 
عـــدد الــمــشــاركــيــن مــن الــبــحــريــن هــذا 
قطاع  مــن  مــشــارك   300 بنحو  الــعــام 
ــاالت، حيث  ــ ــصـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا واالتـ

في  االتصاالت  شركات  أيضًا  تشارك 
الفعالية. 

وتـــحـــدث رئـــيـــس جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
عن  )بتك(  المعلومات  تقنية  لشركات 
معرض  فــي  البحرين  لجناح  شــركــاء 
هيئة  تضم  والتي   ”2022 “جايتكس 
واإللكترونية،  الحكومية  المعلومات 
العمل  وصـــنـــدوق األمــــل، وصـــنـــدوق 

)تمكين(.
الــعــالــم يشهد  ــار فــخــرو إلـــى أن  وأشــ
ــوالت تــقــنــيــة كـــبـــيـــرة، حــيــث إن  ــحـ تـ
األساسية  الــقــطــاعــات  أو  الــمــواضــيــع 
العالمي  المشهد  على  تستحوذ  التي 
فــيــمــا يــخــص الــتــقــنــيــة هـــي الــتــحــول 
واألمن  االصطناعي  والذكاء  الرقمي 

السيبراني. 
جايتكس  معرض  فعاليات  وتنطلق 
2022 يوم اإلثنين الموافق 10 أكتوبر 
ــي الـــتـــجـــاري الــعــالــمــي  ــ فـــي مـــركـــز دب
ومن  دولـــة،   140 مــن  أكــثــر  بمشاركة 
المقرر أن تستمر أعمال المعرض لمدة 

خمسة أيام حتى 14 أكتوبر. طارق فخرو

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

العمل... الصحة... العائلة
Û  ســأل المحاضــر وقبــل أن يبــدأ بعــرض موضوعــه قائــًا: مــن

هــو القائــد اإلداري الناجــح فــي رأيكم؟ أجــاب أحدهم أنه من 
يمتلــك الكاريزمــا التــي تجعــل اآلخريــن يتبعــوه. وقــال آخــر: 
هــو مــن يكون لــه التأثير علــى اآلخريــن. وقال الثالــث: القائد 
اإلداري الناجــح فــي رأيي هو مــن يمتلك رؤية فيرى أبعد مما 
يــرى اآلخــرون. أما صاحب المداخلة الرابعــة فقد أجاب قائًا 

إنه من يستطيع التفويض. 
Û  ولكن صاحب التعريف الذي شــد انتباه المحاضر والحاضرين

معــًا هــو الــذي أجاب قائــًا: أنا أرى وبســاطة وبــدون الخوض 
فــي النظريــات أن القائــد اإلداري الناجــح هــو ذلــك الشــخص 
الذي يســتطيع أن يترك مكتبه عند انتهاء الدوام. بعبارة أكثر 
وضوحًا هو الذي ال يبقى في مكتبه بعد انتهاء الدوام ويعمل 
على ترســيخ هذه الثقافة على جميع العاملين في المؤسســة. 

وتابع قائًا:
Û  البقاء في العمل بعد ساعات الدوام يعني أن بعضنا قد يفتقر

إلــى مهــارة إدارة الوقــت والتــي هــي مــن الخصائــص المهمــة 
للقائــد اإلداري الناجــح. أال تتفقــون معــي؟ ثــم تابــع قائــًا: أال 
يتوقــع مــن هذا القائــد أن يكون قادرًا على إيجاد التوازن بين 
مســؤوليات عملــه ومتطلبــات عائلتــه واالهتمــام بصحته؟ ما 

رأيكم؟
Û  طلــب المحاضــر من صاحبنــا هذا الصعود إلــى المنصة وناوله

والثانيــة  عبــارة “صحتــي”  تحمــل  األولــى  كانــت  كــرات.   )3(
“عائلتــي” واألخيــرة “عملــي” وطلــب منه أن يقــوم بقذف هذه 
الكــرات فــي الهــواء ومــن ثــم يتلقفها فــي الوقت ذاتــه ودون 
أن تســقط إحداهــا. هــل ينجــح صاحبنــا فــي هــذا ويثبت بأن 
عمليــة التــوازن بين متطلبات العائلــة والصحة والعمل ممكنة 
إذا أحســّنا إدارة الوقت والتنظيم في العمل؟ ما رأيك ســيدي 
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

 “االستئنــاف” تلــزم بائــع عقــار بدفــع
 2500 دينــار للمستأنــف ضــده

صرح المحامي محمد جاســم المهدي من مكتب عبر الخليج للمحاماة واالستشــارات القانونية، بأن المحكمة االســتئنافية المدنية ألغت حكم 
أول درجة المتعلق برفض الدعوى وقضت بإلزام المســتأنف ضده األول “بائع الفيال والمســؤول على تشــطيبها” بأن يؤدي للمســتأنف” موكله 
ا مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى الحاصــل في 4 ينايــر  2022.  وبخصــوص تفاصيــل الدعوى أوضح  “مبلــغ 2500 دينــار والفائــدة بواقــع 1 % ســنويًّ
المهدي بأن “موكله” تعاقد في 15 ابريل 2020 مع المدعى عليه األول من أجل شــراء فيال قيد اإلنشــاء من طابقين في منطقة صدد بموجب 
عقــد ابتدائــي بمبلــغ اجمالــي وقدره 128000 دينار وعلى أن يلتزم المدعى عليه األول باســتكمال البناء وفق المواصفات المبينة في الخرائط 
الهندسية وخالل مدة ال تتجاوز 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وقام المدعى عليه األول بالتعاقد مع المدعى عليها الثانية “شركة مقاوالت” 
على إتمام ما جاء بالعقد وفق المواصفات والبنود الواردة فيه إال أن المدعى عليهما األول والثاني قد تخلفا بتنفيذ بما جاء في العقد، فقام 

موكله برفع دعوى أمام محكمة األمور المستعجلة. 

هبة محسن

المحامي محمد جاسم المهدي

وأضـــاف المهـــدي بأن المحكمة ندبـــت خبيًرا الذي خلص تقريره باســـتحقاقه بدل 
نظيـــر األعمال غيـــر المنجـــزة واإلصاحات واألخطاء الجســـيمة وتقـــدر التكلفة 
بمبلـــغ وقـــدره 3225 دينـــاًرا وهي مقســـمة علـــى )إصـــاح الجبـــس 750 ديناًرا، 

تركيب طابوق في الرصيف الخارجي 275 ديناًرا، إصاح الشـــروخ الظاهرة 
وإعـــادة الصباغـــة 2500 دينار(، األمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة 

بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وذكـــر المهـــدي أن محكمة االســـتئناف قالت من ضمن حيثيـــات حكمها إن 
المحكمـــة تطمئـــن إلى ما انتهى إليه الخبير وترى أن ما أصاب الفيا محل 
التداعـــي من عيوب علي النحو ســـالف البيان ينقـــص قیمتها االنتفاع بها 
ومن ثم يضمن البائع )المســـتأنف ضــــده األول( هذه العيوب ولو لم يكن 

عالما بها والذي لم ينكر ذلك األمر. 
األمـــر الـــذي تقضي معـــه المحكمـــة بإلزام المســـتأنف ضـــده األول بأن 

يـــؤدي للمســـتأنف مبلغ 2500 دينار قيمة العيـــوب التي ظهرت عقب 
االتفـــاق دون التي كانت ظاهرة وعاينها المســـتأنف وقبل الشـــراء 
بتلـــك الحالـــة، وإن خالـــف الحكم المســـتأنف هذا النظــــر وقـضــــى 
برفض الدعوى بالنسبة لــــه األمـر الـذي تقضي معه المحكمة بإلغاء 
الحكم المســـتأنف في هذا الشق والقضاء مجددا بإلزام المستأنف 

ضـده األول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 2500 دينار.


