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“االستئناف العليا” تشدد العقوبة على 6 مدانين في جرائم بنك المستقبل

السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات 
وغرامات بـ 6.3 ماليين دينار

المنامة - بنا

مســـاعد  األول  العـــام  المحامـــي  أعلـــن 
النائب العام المستشـــار وائل بوعالي أن 
محكمـــة االســـتئناف العليا قـــد أصدرت 
أمـــس حكمها في شـــأن قضية مخالفات 
بنـــك المســـتقبل، حيث قضـــت وبإجماع 
اآلراء بإدانة 6 من مســـؤولي ذلك البنك، 
فضـــالً عـــن إدانـــه عـــدد من األشـــخاص 
االعتباريـــة التـــي ُارتكبت جرائم غســـل 
بنـــك  وشـــملت  خاللهـــا  مـــن  األمـــوال 
اإليرانـــي  المركـــزي  والبنـــك  المســـتقبل 

وعدد من البنوك اإليرانية.
بمعاقبـــة  المحكمـــة  قضـــت  وأضـــاف: 
مســـؤولي بنك المســـتقبل بالسجن لمدد 

تتـــراوح مـــن خمـــس إلى عشـــر ســـنوات 
وبتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار عن 
كل عمليـــة مـــن عمليـــات غســـل األموال 
والبالغة 166 عملية وذلك بمقداٍر يعادل 

عـــدد العمليـــات التـــي اشـــترك فيهـــا كل 
منهـــم وذلك عـــن جرائم غســـل األموال، 
فضـــالً عـــن تغريمهـــم بغرامـــة قدرها 50 
ألف دينار لكل منهم عما نسب إليهم من 
تهـــم مخالفـــة أحكام اللوائـــح والقرارات 
الصـــادرة بموجب قانون غســـل األموال 
والجنح المرتبطة بجريمة غسل األموال 
وبإبعادهم عن البالد بعد تنفيذ العقوبة، 
كما قضت بتغريم بنك المستقبل والبنك 
المركـــزي اإليرانـــي وغيـــره مـــن البنـــوك 
االيرانيـــة المتورطـــة مبلغ مليـــون دينار 
بحريني لكل منهم عن كل عملية غســـل 

)٠٦(أموال والبالغة 166 عملية.

وائل بوعالي

المنجزات المتحققة كونت رصيدا متفردا في تعزيز المشاركة الشعبية ... الملك المعظم يوجه:

توفير كافة عناصر النجاح لالنتخابات النيابيـة المقبلـة
المنامة - بنا

ترأس ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي 
عقـــد أمس في قصر الصخير، بحضور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــار جاللة الملك المعظـــم إلى ما تحقق 
عبر المسيرة التنموية الشاملة من منجزات 
والقانـــون  المؤسســـات  دولـــة  مـــن  أعلـــت 
وكونت رصيدا متفردا في تعزيز المشاركة 
الشعبية في صنع القرار، موجها جاللته في 

هذا الصدد الـــوزارات واألجهزة الحكومية 
بتوفيـــر كافة عناصـــر النجـــاح لالنتخابات 
النيابيـــة القادمة، معربًا جاللته عن شـــكره 
الشـــورى  مجلســـي  ألعضـــاء  وتقديـــره 
الخمســـة  التشـــريعية  بالفصـــول  والنـــواب 
الســـابقة لما اتســـم بـــه عملهم مـــن التحلي 
بـــروح المســـؤولية الوطنيـــة التي أســـهمت 
وعبـــر التعـــاون والعمـــل الوطني المشـــترك 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن 
في تحقيـــق العديد من اإلنجـــازات لصالح 

)02(الوطن وأبنائه الكرام.
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المستندات المطلوبة
للترشح في مجلس النواب والمجالس البلدية

التقديم خالل الفترة 5-9 أكتوبر 2022

نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية

نسخة من شهادة الميالد
لمواليد عام 1992

صورة شخصية العدد (2)
(مقاس 4×6 سم بخلفية بيضاء) + نسخة إلكترونية

إيصال إيداع 200 دينار
في خزانة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
وسيتواجد موظف من الوزارة بمقر اللجان اإلشرافية 

الستالم هذه المبالغ

نسخة من المؤهل الدراسي
(إن وجـــد، أو أن تقـــوم اللجنـــة باســـتكتاب المرشـــح 

للتحقق من استيفاء إجادة القراءة والكتابة)

السيرة الذاتية ال تزيد عن 300 كلمة
(يفضل أن تكون بشكل إلكتروني)

نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية

نسخة من شهادة الميالد
لمواليد عام 1992

صورة شخصية العدد (2)
(مقاس 4×6 سم بخلفية بيضاء) + نسخة إلكترونية

إيصال إيداع 50 دينار
فـــي خزانـــة البلدية، وســـيتواجد موظف مـــن البلدية 

بمقر اللجان اإلشرافية الستالم هذه المبالغ

نسخة من المؤهل الدراسي
(إن وجـــد، أو أن تقـــوم اللجنـــة باســـتكتاب المرشـــح 

للتحقق من استيفاء إجادة القراءة والكتابة)

السيرة الذاتية ال تزيد عن 300 كلمة
(يفضل أن تكون بشكل إلكتروني)

إفادة بسداد الرسوم البلدية المستحقة
أو أنه غير مكلف بها، وســـيتواجد موظف من البلدية 

إلصدارها

تزكية من 10 ناخبين من ذات الدائرة
مصحوبة بنســـخ من بطاقات هويتهم، وال يشـــترط 

الحضور الشخصي للمزكين
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تتقـــدم

عائلة الصائــغ
بخالص الشكر وعظيم االمتنان 

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي
وإلى معالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وإلى معالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
وسعادة األستاذ يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس األوقاف الجعفرية

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأصحاب السعادة الوزراء وأصحاب الفضيلة 

والعلماء والوجهاء واألعيان وإلى جميع األهل واألصدقاء وكل من واسانا في مصابنا سواء بالحضور أو النشر أو البرق أو الهاتف أو عبر جميع وسائل 

التواصل االجتماعي من داخل وخارج مملكة البحرين

في وفاة فقيدهم الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

األستاذ الدكتور المرحوم جعفر بن محمد الصائغ
والد كل من: دكتورة رواء وزينب وفتون وعال

وشقيق كٍل من المرحوم جاسم وسماحة الشيخ حسن وسلمان وفيصل وطاهر و صادق وعبدالجليل

داعين اهلل عز وجل أال يريكم مكروها في عزيز لديكم وأن  يديم عليكم نعمة الصحة والعافية  سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء.

شكر على تعاز

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، تعميم بشـــأن 

عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ.
 وجـــاء فـــي التعميـــم أنـــه بمناســـبة ذكـــرى المولـــد النبوي 
الشـــريف، ُتعطـــل وزارات المملكـــة وهيئاتها ومؤسســـاتها 
العامـــة يـــوم الســـبت الثانـــي عشـــر من شـــهر ربيـــع األول 
1444هـ الموافق 8 أكتوبر 2022م، وحيث إن هذه العطلة 
تصادف يوم عطلة أسبوعية، يعّوض عنها بالتعطيل يوم 

األحد الموافق 9 أكتوبر 2022م.

السبت عطلة المولد النبوي 
ويعّوض عنها باألحد

)21(

تبذل شركة نفط 
البحريـــن “بابكو”، 
المرحلـــة  خـــالل 
جهـــودا  الحالّيـــة 
لتطويـــر  حثيثـــة 
عالقـــات التعاون 

المشترك التي تربطها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 
“أدنـــوك” وذلـــك من خـــالل تبـــادل المزيـــد مـــن الزيارات 

الثنائية بين الجانبين.

تعزيز التعاون القائم 
بين  “بابكو” و “أدنوك”

Pantone 202c 

Pantone 185c

Pantone Warm Grey 10c

Pantone 401c



التقدير الملكي 
السامي مسؤولية 

كبيرة تتطلب من الجميع 
العمل بروح الفريق 

الوطن يقدر عاليًا عطاء 
المعلمين إليمانه 

الراسخ بدورهم في 
نهضة األمم وتقدمها

مستوى أداء العمل 
الحكومي بقيادة سمو 

ولي العهد رئيس الوزراء 
يشهد تطورا وتميزا 

دعم سير االنتخابات بكل 
سهولة أمام الناخبين 

في أجواء تكفل 
الشفافية والنزاهة

سمو األمير سلمان 
يكلف الوزارات: وضع 

التوجيه السامي 
حيز التنفيذ الفوري

منجزاتنا أعلت من دولة 
المؤسسات والقانون 

وعززت المشاركة 
الشعبية في صنع القرار
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ترأس ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 
في قصر الصخير، وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا.

واســتهل جاللة الملك المعظم االجتماع باإلشــادة بما تحقق عبر مســيرة العمل الوطني من إنجازات اســتهدفت مختلف المجاالت، 
ومــا يشــهده العمــل الحكومــي بقيادة صاحب الســمو الملكــي ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء من تطور وتميز على مســتوى األداء 
بما يجعل مخرجاته تصب في المســيرة التنموية الشــاملة لمملكة البحرين ومحققة لطموحات وتطلعات المواطنين، مثمنًا جاللته 
المبــادرات الوطنيــة التــي جعلــت مــن التميــز والتطويــر عنوانــًا ومضمونًا، وأكــدت عزيمة أبنــاء البحريــن وإرادتهم الصلبــة لإلنجاز 

والتقدم، موجهًا جاللته الحكومة لمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات لصالح الوطن والمواطن.

ثم أشـــار جاللة الملك المعظم إلى 
مـــا تحقق عبـــر المســـيرة التنموية 
الشـــاملة مـــن منجـــزات أعلـــت من 
دولة المؤسسات والقانون وكونت 
رصيدًا متفردًا في تعزيز المشاركة 
الشـــعبية فـــي صنع القـــرار، موجهًا 
جاللته فـــي هذا الصـــدد الوزارات 
بتوفيـــر  الحكوميـــة  واألجهـــزة 
كافة عناصـــر النجـــاح لالنتخابات 
النيابية القادمة، معربًا جاللته عن 
شـــكره وتقديره ألعضاء مجلســـي 
بالفصـــول  والنـــواب  الشـــورى 
التشـــريعية الخمســـة الســـابقة لما 
اتســـم به عملهم من التحلي بروح 
المســـؤولية الوطنية التي أسهمت 
التعـــاون والعمـــل الوطنـــي  وعبـــر 
المشترك بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية فـــي تحقيـــق العديد 
الوطـــن  لصالـــح  اإلنجـــازات  مـــن 

وأبنائه الكرام.
الجاللـــة  صاحـــب  أعـــرب  بعدهـــا، 
اعتـــزازه  عـــن  المعظـــم  الملـــك 
بنتائـــج زيارة جاللتـــه إلى المملكة 

الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  مطلعـــًا 
نتائـــج الزيـــارة ولقـــاءات جاللتـــه 
أيـــده هللا مع أخيـــه ملـــك المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود وولـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل سعود، وأعرب مجلس الوزراء 
عـــن تهانيـــه إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
آل ســـعود؛ بمناســـبة صـــدور األمر 
الملكـــي من لـــدن خـــادم الحرمين 
الشـــريفين بتعييـــن ســـموه رئيســـًا 
لمجلـــس الـــوزراء، متمنيًا لســـموه 
كل التوفيق والنجاح في مواصلة 
العطـــاء والبـــذل؛ لتحقيـــق المزيد 
مـــن اإلنجـــازات للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة بقيادة خادم 

الحرمين الشريفين.
البـــالد  عاهـــل  رحـــب  ذلـــك،  بعـــد 

الرســـمية  بالزيـــارة  المعظـــم 
البابـــا  لقداســـة  والتاريخيـــة 
فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان لمملكة 
البحريـــن والتي تأتي تلبية لدعوة 
جاللته له، وتقديـــرًا لمكانة مملكة 
عبـــر  للتعايـــش  كواحـــة  البحريـــن 
التاريـــخ، مؤكـــدًا جاللتـــه في هذا 
الصدد حرص مملكة البحرين على 
تعزيـــز قيـــم التســـامح والتعددية 
بما يدعم الســـالم العالمي ويرسخ 

المبادئ اإلنسانية السامية.
المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  هنـــأ  ثـــم 
أبنـــاء البحريـــن واألمتيـــن العربية 
واإلسالمية؛ بمناسبة ذكرى المولد 
الشـــريف، داعيـــًا جاللتـــه  النبـــوي 
المولى جلـــت قدرته أن ُيعيد هذه 
بالخيـــر  الجميـــع  علـــى  المناســـبة 

واليمن والمسرات.
الملـــك  جاللـــة  أشـــاد  ذلـــك،  بعـــد 
المعظـــم بالـــدور الـــذي يضطلـــع به 
المعلـــم البحرينـــي ومـــا حققه عبر 
التاريـــخ فـــي حمـــل رســـالة العلـــم 
خلـــق  فـــي  واإلســـهام  والمعرفـــة 

األجيـــال القـــادرة على المســـاهمة 
الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة 
لمملكة البحرين، مؤكدًا جاللته أن 
الوطن يقدر عاليًا عطاء المعلمين؛ 
إليمانه الراسخ بدورهم في نهضة 
األمـــم وتقدمها، وهنأ جاللته كافة 
المعلمين بمملكة البحرين بمناسبة 

اليـــوم العالمي للمعلـــم، متمنيًا لهم 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي رســـالتهم 

التربوية والتعليمية.
بعدهـــا، تـــم اســـتعراض تطـــورات 
علـــى  األوضـــاع  ومســـتجدات 
أشـــار  حيـــث  الدوليـــة،  الســـاحة 
جاللتـــه إلـــى أهمية تكاتـــف جهود 

الدائـــم  الســـالم  إلحـــالل  الجميـــع 
والشـــامل بما يضمن مصالح كافة 
القومـــي، وجـــدد  وأمنهـــم  الـــدول 
التأكيـــد  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة 
على أهمية تفعيـــل قنوات الحوار 
الســـلمية؛  والحلـــول  والتفـــاوض 
والنمـــاء  الســـالم  إلـــى  للوصـــول 

للجميع.
من جانبـــه، أعرب صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
نفســـه  عـــن  باألصالـــة  الـــوزراء 
ونيابـــة عـــن الحكومـــة عـــن جـــل 
شـــكره وعظيم امتنانه إلى المقام 
الســـامي لصاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظـــم على مـــا تفضل به جاللته 
مـــن تقديـــر للـــدور الـــذي تضطلـــع 
بـــه الحكومـــة فـــي مســـيرة العمل 
الوطنـــي، مؤكـــدًا ســـموه أن هـــذا 
التقدير الملكي الســـامي مسؤولية 
كبيـــرة تتطلـــب من الجميـــع العمل 
بـــروح الفريـــق الواحـــد؛ لتحقيـــق 
التطلعات السامية لجاللته حفظه 
هللا ورعـــاه لصالح الوطـــن وأبنائه 
الـــوزارات  الكـــرام، وكلـــف ســـموه 
بوضـــع  الحكوميـــة  واألجهـــزة 
التنفيـــذ  حيـــز  الســـامي  التوجيـــه 
الفـــوري بتهيئـــة كافـــة اإلمكانيات 
التـــي  التســـهيالت  كافـــة  وتوفـــر 
االنتخابيـــة  العمليـــة  ســـير  تدعـــم 
لالســـتحقاق النيابـــي القـــادم بكل 
ســـهولة ويســـر أمـــام الناخبين في 

أجواء تكفل الشفافية والنزاهة.

المنامة - بنا

توفير كافة عناصر النجاح لالنتخابات النيابية القادمة

توفير كافة عناصر النجاح لالنتخابات النيابية القادمة

مواصلة العمل لتحقيق المزيد من اإلنجازات لصالح الوطن والمواطن ... الملك المعظم يوجه:

مواصلة العمل لتحقيق المزيد من اإلنجازات لصالح الوطن والمواطن ... الملك المعظم يوجه:
جاللة الملك المعظم يرأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء  
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سمو الشيخ ناصر بن حمد أوصل 
رياضة القدرة في البحرين للعالمية

تتويجا لدعم الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء ... سمو الشيخ علي بن خليفة:

هنأ مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علـــي بن خليفـــة آل خليفة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة؛ 
بمناســـبة تحقيـــق الفريـــق الملكـــي للقدرة بقيادة ســـموه بطولـــة العالم 

للقدرة المقامة في إسبانيا لمسافة 120كم.
ونـــوه ســـموه بهذا اإلنجـــاز العالمي الـــذي يأتي ثمرة لدعـــم ملك البالد 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
للرياضة البحرينية ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لتعزيز كل ما من شأنه 

تطوير الرياضة البحرينية.
وأشـــاد ســـموه بإســـهامات ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وما 
يحققـــه مـــن إنجـــازات أوصلـــت رياضـــة القـــدرة فـــي مملكـــة البحرين 

لمنصات التتويج العالمية، متمنًيا لسموه التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد رقم صعب في سباقات القدرة
اإلنجاز العالمي يعزز مكانة البحرين الرياضية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

رفـــع نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي بن خليفة آل خليفة أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب قائد الفريـــق الملكي للقدرة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة تتويج ســـموه بلقب بطولة 
العالم لســـباقات القدرة لمسافة 120 
كـــم للجيـــاد 8 ســـنوات التـــي أقيمت 

في إسبانيا مؤخرا.
وأكـــد ســـموه أن هـــذا اإلنجـــاز يعـــد 

ثمرة للرعاية الفائقـــة من ملك البالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
والمتابعـــة  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
المســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
فـــي  الرياضيـــة  للحركـــة  آل خليفـــة 

المملكة.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علـــي بن خليفة آل خليفة أن اإلنجاز 
العالمـــي الـــذي حققـــه ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة يضاف إلى 

سلســـلة اإلنجازات والنجاحات التي 
حققهـــا فـــي رياضـــة القدرة ليشـــكل 

ســـموه رقما صعبا في هـــذه الرياضة 
بمختلـــف  البحريـــن  مكانـــة  ويعـــزز 
المحافـــل الرياضيـــة اقليميـــا وقاريا 

وعالميا.
وأشـــاد ســـموه بالـــدور البـــارز لســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
قيادة الفريق الملكي للقدرة لتحقيق 
هذا اإلنجـــاز العالمي الـــذي رفع راية 
متمنيـــا  خفاقـــة،  عاليـــة  البحريـــن 
لســـموه دوام التوفيـــق والنجاح في 
إحراز المزيد من اإلنجازات المشرفة 

لمملكة البحرين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

سمو الشيخ عيسى بن علي

اإلنجاز المشرف تحقق بفضل دعم الملك المعظم
سمو الشيخ عبداهلل بن حمد مهنئا سمو الشيخ ناصر بن حمد:

هنـــأ الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك 
المعظـــم رئيس المجلس األعلـــى للبيئة، 
ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بمناســـبة تحقيق الفريق 
الملكي للقدرة بقيادة سموه بطولة العالم 
للقـــدرة المقامـــة في إســـبانيا بمشـــاركة 
كبيـــرة مـــن فرســـان العالم لمســـافة 120 

كم. وأكد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
الرياضـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن  خليفـــة  آل 
العالمي المشـــرف تحقق بفضل االهتمام 
والرعايـــة والدعـــم الالمحـــدود من لدن 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
والرعاية والمتابعـــة المتواصلة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 

آل خليفـــة، األمر الذي أثمـــر عن تحقيق 
أســـهمت  التـــي  المتواصلـــة  اإلنجـــازات 
فـــي تعزيز مكانة البحريـــن في المحافل 
ســـموه  وأشـــاد  المختلفـــة.  الرياضيـــة 
بالنتائـــج المتميـــزة التي حققها فرســـان 
الفريـــق الملكـــي للقدرة، ومـــا قدموه من 
أداء عـــال فـــي هـــذه البطولـــة، متمنًيـــا 
ســـموه لهـــم التوفيـــق والنجـــاح وحصد 

مزيد من اإلنجازات والنجاحات.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة برقية تهنئة من وزير الداخلية 
الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن 
فـــوز  بمناســـبة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشـــباب قائد الفريق الملكي 
للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة بلقب بطولـــة العالم للقدرة 
المقامة في إسبانيا لمسافة 120 كم.

وأكـــد وزيـــر الداخليـــة أن اإلنجـــازات 
الدوليـــة الكبيـــرة التـــي حققهـــا أبنـــاء 
جاللتـــه مـــن الفريـــق الملكـــي للقـــدرة 
جـــاءت ثمرة رعايتـــه الكريمة وبدعم 
جاللتـــه الدائم للرياضـــة والرياضيين 
لتكـــون البحريـــن بقيـــادة جاللته في 
الخريطـــة  علـــى  والريـــادة  الطليعـــة 

الرياضيـــة اإلقليمية والدولية، ســـائالً 
هللا تعالـــى أن يحفـــظ جاللـــة الملـــك 
المعظم ويمده بالنصر والتمكين، وأن 
يوفق ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة لتحقيق مزيد مـــن اإلنجازات 

في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

الملك المعظم يتلقى تهنئة من وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله

المنامة - بنا

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئة من وزير المواصالت واالتصاالت، 
محمـــد الكعبـــي، رفـــع فيهـــا الـــى المقام 
السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســـبة فوز مملكـــة البحرين بعضوية 
لالتصـــاالت  الدولـــي  االتحـــاد  مجلـــس 
)ITU( للســـنوات األربـــع المقبلة 2023م ـ 
2026 م لتكـــون مملكـــة البحرين عضوًا 

بتاريخ 3 أكتوبر 2022م.
وأكـــد وزير المواصـــالت واالتصاالت أن 
اإلنجاز الدولي المشرف لمملكة البحرين 
يأتـــي تتويجا لدعـــم جاللته الالمحدود 
وتلبيـــة لتطلعـــات جاللته الســـامية بأن 
تتبـــوأ مملكـــة البحرين مكانـــة مرموقة 
بين مصـــاف الـــدول الرائدة فـــي مجال 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات، كما أكد 
أن اإلنجـــاز مـــا كان ليتحقـــق لـــوال رؤية 
جاللتـــه الحكيمة الداعمة لكل ما يحقق 

رفعة ونماء وطننا العزيز.
ولـــي  بدعـــم ومتابعـــة  الكعبـــي  وأشـــاد 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، حيـــث كان لهما عظيم األثر في 
بلوغ مملكة البحرين إلى مصاف الدول 
المتقدمة فـــي مجال االتصاالت وتقنية 
المعلومـــات، بما يحقق التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة. وجدد وزيـــر المواصالت 
واالتصاالت العهد لجاللة الملك المعظم 
علـــى مواصلـــة بـــذل الجهـــود لتحقيـــق 
رؤيـــة جاللتـــه الرشـــيدة، داعيـــا المولى 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ جاللتـــه ويســـبغ 
عليـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة، وأن 
يديـــم على مملكـــة البحريـــن المزيد من 

التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته 
الحكيمة.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة برقية تهنئة 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، بهـــذه 
المواصـــالت  وزيـــر  وأشـــار  المناســـبة. 
تســـعى  الـــوزارة  أن  إلـــى  واالتصـــاالت 
بشـــكل مســـتمر لتحقيـــق تطلعـــات ملك 
البـــالد المعظم لتكـــون مملكـــة البحرين 
من الدول الرائدة في مجال االتصاالت 
وتقنية المعلومات، الفًتا إلى أن اإلنجاز 
الدولي المشـــرف تحقـــق نتيجة الرعاية 
مـــن  الالمحـــدود  والدعـــم  المســـتمرة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، والتـــي تشـــكل نهًجـــا 
مبارًكا لمسار العمل الحكومي.  واختتم 
الوزيـــر برقيتـــه مجـــدًدا العهـــد لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الجهـــد  بـــذل  مواصلـــة  علـــى  الـــوزراء 
والعطاء، وتسخير كافة السبل نحو كل 
ما يرفع الوطن ويديم تقدمه وازدهاره، 
داعًيا المولى عز وجل أن يحفظ ســـموه 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني الكعبي

محمد الكعبي

المنامة - بنا

هنـــأ رئيس الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة بمناســـبة تحقيق 
الفريـــق الملكـــي للقدرة بقيادة ســـموه 
فـــي  المقامـــة  للقـــدرة  العالـــم  بطولـــة 
إسبانيا لمســـافة 120 كم. وأكد سموه 
البحريـــن  توالـــي تحقيـــق مملكـــة  أن 
لإلنجازات الرياضيـــة العالمية يعكس 
دعـــم  مـــن  الرياضـــة  بـــه  تحظـــى  مـــا 
البـــالد المعظـــم  ومســـاندة مـــن ملـــك 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة من ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة. وأشـــاد ســـموه بقيادة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق 
الملكـــي للقـــدرة وتحقيـــق اإلنجـــازات 
التـــي رســـخت مكانة مملكـــة البحرين 
الصعيـــد  علـــى  القـــدرة  رياضـــة  فـــي 
العالمـــي، متمنيا ســـموه دوام التوفيق 

والنجاح للفريق الملكي للقدرة.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان: البحرين 
رسخت أقدامها عالميا في “القدرة”

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة - بنا

أعـــرب الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة، 
عـــن خالص التهانـــي والتبريكات إلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطنـــي قائد الفريـــق الملكي للقدرة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة فـــوز ســـموه ببطولـــة العالم 
للقدرة لمســـافة 120 كم، التي أقيمت 
فـــي إســـبانيا. وأكـــد وزيـــر الداخليـــة 
أن اإلنجـــاز الرياضـــي المتحقق يأتي 
والمتواصـــل  الدائـــم  للدعـــم  تأكيـــًدا 
مـــن عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 

عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
والرياضييـــن  للرياضـــة  خليفـــة،  آل 
فـــي جميـــع المياديـــن، مـــا جعـــل علم 
المملكـــة يرتفـــع عاليـــا فـــي منصـــات 
التتويـــج في البطوالت والمنافســـات 
أن  وأضـــاف  والدوليـــة.  اإلقليميـــة 
نجـــاح الفريـــق الملكـــي للقـــدرة فـــي 
تحقيق هذا المستوى، جاء بفضل ما 
يبذله ســـموه من جهود في التدريب 
والمتابعـــة وزرع إرادة التحدي ورفع 
المعنويـــات في نفوس الفريق ليكون 
بهذا المستوى المتميز، متمنيا لسموه 
دوام التوفيق والسداد لتحقيق مزيد 

من اإلنجازات والنجاح.

وزير الداخلية: اإلنجاز ثمرة الدعم الملكي

سمو الشيخ علي بن خليفة يهنئ 
الشيخ سلمان بن إبراهيم

سموه أشاد بإسهاماته في تطوير كرة القدم اآلسيوية

هنـــأ مستشـــار صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو 

خليفة، رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة، بمناســـبة انتخابـــه بالتزكيـــة 

رئيًسا لالتحاد اآلسيوي لوالية ثالثة.
وأشاد سموه بإسهامات الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة في تطوير كرة 

القدم اآلســـيوية وما حققه من نتائج 
متميـــزة على هذا الصعيـــد، متمنًيا له 

دوام التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

دعم ال محدود من القيادة للسباقات
 سمو الشيخ محمد بن سلمان:

هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب  ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، بمناســـبة تحقيق 
الفريـــق الملكـــي للقـــدرة بقيـــادة 
للقـــدرة  العالـــم  بطولـــة  ســـموه 
لمســـافة  إســـبانيا  فـــي  المقامـــة 

120كم.

اإلنجـــاز  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
الجديد يضاف إلى سجل مملكة 
البحريـــن الحافـــل فـــي ســـباقات 
القـــدرة، والـــذي يأتـــي فـــي ظـــل 
الدعـــم الالمحدود مـــن قبل ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ودعـــم ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ســـمو  بقيـــادة  ســـموه  وأشـــاد 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
للفريـــق الملكي للقـــدرة وتحقيق 
فـــي  تســـهم  التـــي  اإلنجـــازات 
ترســـيخ مكانـــة مملكـــة البحرين 
في رياضة القدرة في الســـباقات 
الدوليـــة، متمنيا ســـموه التوفيق 

والنجاح للفريق الملكي للقدرة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان
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المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

قـــام وفـــد مـــن وزارة شـــؤون الكهرباء 
والماء برئاســـة وزير شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء ياســـر حميـــدان، بزيـــارة إلـــى 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
وذلك في إطار تعزيز التعاون وتكامل 
الجهـــود بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي 

مختلف المجاالت التنموية الحيوية.
وقـــد التقـــى الوفد خالل الزيـــارة وزير 
البيئـــة والميـــاه والزراعة فـــي المملكة 
العربية السعودية الشقيقة عبدالرحمن 
الفضلي وتـــم التباحث فـــي المواضيع 
ذات االهتمام المشـــترك والتي كان من 
أهمهـــا الربـــط المائـــي بيـــن المملكتين، 
واالطـــالع على تجربة المملكة العربية 
الســـعودية في المحافظة علـــى المياه 
الجوفيـــة وتقليـــل الفاقـــد مـــن المياه، 
وكذلـــك خطـــط الطـــوارئ للتعامـــل مع 
ومعالجتهـــا،  الميـــاه  تلـــوث  حـــوادث 
باإلضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة 
في إدارة شـــبكات نقـــل وتوزيع المياه 
والنمـــاذج المالية المثلـــى لتقليل كلفة 
نقـــل الميـــاه مـــن محطات اإلنتـــاج إلى 

شبكات التوزيع.
وذكر وزير شـــؤون الكهرباء والماء أن 
عراقة العالقات البحرينية الســـعودية 
وعمقهـــا التاريخـــي، هـــي الركيزة التي 
تستند عليها مختلف مبادرات التعاون 

والتكامـــل بيـــن الوزارتين فـــي كلٍّ من 
حـــرص  مؤكـــدًا  الشـــقيقين،  البلديـــن 
وزارة شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء علـــى 
مواصلة تعزيز هذه األواصر والتكامل 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، منوهـــًا بمـــا 
تحظى بـــه هذه العالقات المتميزة من 
دعم واهتمام من ملـــك البالد المعظم، 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 
الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود.
االســـتمرار  علـــى  الجانبـــان  واتفـــق 
بمـــا يخـــدم  التعـــاون والتنســـيق  فـــي 
القطاعات المشتركة من خالل تشكيل 
فـــرق عمل فنيـــة مشـــتركة للعمل على 
األهـــداف المشـــتركة وبمـــا يســـهم في 
تعزيـــز األمـــن المائـــي والبيئـــي وأمـــن 
بمـــا  الشـــقيقتين  للمملكتيـــن  الطاقـــة 

يحقق التطلعات المشتركة.

وزير الكهرباء يبحث التعاون 
المشترك مع نظيره السعودي

تعزيز مسارات التعاون المالي واالقتصادي بين دول الخليج
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية 
اســـتمرار العمـــل علـــى تعزيـــز المبـــادرات 
الماليـــة واالقتصادية في مســـيرة مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، مؤكـــدا 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى دعـــم كل 
مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز التعـــاون الخليجـــي 
المشـــترك بما يحقق طموحـــات وتطلعات 

أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، األميـــن العـــام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجـــرف 
أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، وذلـــك علـــى هامش 

انعقـــاد االجتمـــاع )117( للجنـــة التعـــاون 
مجلـــس  بـــدول  واالقتصـــادي  المالـــي 
التعـــاون. وجـــرى خالل اللقاء اســـتعراض 
عـــدد مـــن الموضوعـــات المتعلقـــة بتعزيز 
مســـارات التعاون المالي واالقتصادي بين 
دول المجلس، وبحث سبل تعزيز الجهود 
الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك 
فـــي إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم 
رؤى أصحـــاب الجاللة والســـمو قادة دول 

مجلس التعاون.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  تـــم  كمـــا 
الموضوعـــات المدرجة على جدول أعمال 
االجتمـــاع )117( للجنـــة التعـــاون المالـــي 

واالقتصادي بدول مجلس التعاون.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
وزارة  بمقـــر  مكتبـــه  فـــي  الزيانـــي، 
ســـفير  اإلثنيـــن،   أمـــس  الخارجيـــة، 
الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة 

البحرين ستيفن كريغ بوندي.
عالقـــات  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  جـــرى 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخيـــة القائمة 

بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األمريكية، وســـبل تعزيز أوجه التعاون 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
بمـــا  المجـــاالت  فـــي شـــتى  الصديقيـــن 
يعـــود بالنفـــع والخير ويخـــدم المصالح 
المشتركة، هذا إلى جانب بحث القضايا 

محل االهتمام المشترك.

بحث عالقات الصداقة التاريخية مع أميركا

المنامة - بنا

رفـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الزيانـــي، 
والتبريـــكات إلـــى مقام ملـــك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
انتخاب مملكة البحرين عضًوا في 
مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت 
 )2026  -  2023( للســـنوات   )ITU(
خالل مؤتمر المندوبين المفوضين 
ببوخارست في جمهورية رومانيا.

عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
أبنـــاء  وجميـــع  واعتـــزازه  فخـــره 
الوطن بهـــذا اإلنجـــاز العالمي الذي 
يعكـــس المكانـــة المرموقـــة لمملكة 
البحرين في المحافل الدبلوماسية 
وإنجازاتهـــا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  الرائـــدة 
والتحـــول  المعلومـــات  وتقنيـــة 
المجتمـــع  وترســـيخ  الرقمـــي 
المعرفـــي، وتصنيفها ضمـــن الدول 
فـــي  جـــًدا  العالـــي  المؤشـــر  ذات 
مجـــال الحكومة اإللكترونية، وفي 
المرتبـــة األولـــى عربًيـــا فـــي تقرير 
االتجاهات الرقمية لالتحاد الدولي 
والمركـــز   ،2021 لعـــام  لالتصـــاالت 
الثاني والثالثيـــن عالمًيا في تقرير 
التنافسية الرقمية العالمية الصادر 
عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية 

لهذا العام.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن عضوية 
مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت 
تمثـــل اعتراًفا عالمًيـــا جديًدا بدور 
تعميـــق  فـــي  اإليجابـــي  المملكـــة 
الدوليـــة  المنظمـــات  مـــع  الشـــراكة 
فـــي توفيـــر بيئـــة آمنة لالســـتفادة 
فـــي  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  مـــن 
دعـــم أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
منوًها بتوقيع مملكة البحرين على 
وثيقة إطار التعاون االســـتراتيجي 
والتنميـــة المســـتدامة مـــع وكاالت 
األمـــم المتحـــدة، واحتضانها للقمة 
العربيـــة الدولية لألمن الســـيبراني 
في ديســـمبر المقبل برعاية سامية 
من صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وغيرهـــا 
للجهـــود  الداعمـــة  المبـــادرات  مـــن 
الدولية في مجال التحول الرقمي 
اإللكترونيـــة،  الجرائـــم  ومكافحـــة 
مشـــيًدا بالجهـــود المخلصـــة التـــي 
تبذلهـــا في هـــذا الخصـــوص وزارة 
ومـــا  واالتصـــاالت،  المواصـــالت 
حققتـــه مـــن إنجـــازات مميـــزة في 

قطاع االتصاالت.

 وزير الخارجية: البحرين رائدة في التحول 
الرقمي وترسيخ المجتمع المعرفي

قيام االتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2024
دول المجلس تتعاون مع “النقد الدولي” لمعالجة انعدام األمن الغذائي

ترأس وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
فـــي  المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
االجتمـــاع )117( للجنة التعـــاون المالي 
واالقتصـــادي لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة، واالجتماع المشـــترك 
البنـــوك  ومحافظـــي  الماليـــة  لـــوزراء 
المركزيـــة لدول المجلس مـــع مدير عام 
صندوق النقـــد الدولي والمنعقد بمدينة 
الرياض في المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة، بمشاركة األمين العام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وجـــرى خـــالل اجتمـــاع لجنـــة التعـــاون 
المالـــي واالقتصـــادي )117( بحث ســـبل 
تعزيـــز التعاون المشـــترك، واســـتعراض 
علـــى  المدرجـــة  المواضيـــع  مـــن  عـــددًا 
بنتائـــج  والمتعلقـــة  األعمـــال،  جـــدول 
اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية 
بدول المجلس، ولجنة رؤساء ومديري 
المجلـــس،  بـــدول  الضريبيـــة  اإلدارات 
إضافـــًة إلـــى اســـتعراض تقريـــر األمانة 
العامة بشـــأن الخطـــوات المتبقية لقيام 
الكامـــل  والتنفيـــذ  الجمركـــي،  االتحـــاد 
لمســـارات الســـوق الخليجية المشتركة 
وفـــق برنامـــج زمنـــي محدد قبـــل نهاية 
مراجعـــة  إلـــى  باإلضافـــة   ،2024 عـــام 
نتائج االجتمـــاع الرابـــع للفريق المصغر 
مبـــادرات  لبحـــث  الماليـــة  وزارات  مـــن 
مجموعـــة العشـــرين )G20( في المســـار 

المالي.
وناقـــش االجتمـــاع التطـــورات المتعلقة 
بالدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب 
هيئـــة الشـــؤون االقتصاديـــة والتنموية 
بمتابعة إعدادها، إلى جانب مستجدات 
برنامـــج تحقيـــق الوحـــدة االقتصاديـــة 
بين دول مجلس التعاون التعاون لدول 

الخليج العربية بحلول عام 2025.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  شـــارك  كمـــا 
الوطني في االجتماع المشـــترك لوزراء 
المركزيـــة  البنـــوك  ومحافظـــي  الماليـــة 
لـــدول المجلـــس مع مدير عـــام صندوق 

النقـــد الدولي، حيث تمت مناقشـــة آخر 
التطـــورات والمســـتجدات علـــى صعيد 
االقتصـــاد العالمي واإلقليمي، وعدد من 

المواضيع ذات العالقة.
إلـــى جانـــب ذلـــك، شـــارك الوزيـــر فـــي 
الفعاليـــة رفيعة المســـتوى التي نظمتها 

العربيـــة  بالمملكـــة  الماليـــة  وزارة 
النقـــد  وصنـــدوق  الشـــقيقة  الســـعودية 
الدولـــي بعنـــوان “العمـــل معـــًا لمعالجـــة 
علـــى  الغذائـــي”، وذلـــك  األمـــن  انعـــدام 
هامش االجتماعات المشتركة المنعقدة 
في الرياض بالمملكة العربية السعودية، 
ومحافظـــي  الماليـــة  وزراء  بحضـــور 
البنوك المركزية بـــدول مجلس التعاون 
الخليجي والمؤسسات المالية والدولية 
ومؤسســـات  والعربيـــة  واإلســـالمية 

مجموعة التنسيق العربية.
وجـــرى خـــالل الفعاليـــة مناقشـــة آخـــر 
األمـــن  بمجـــال  المتعلقـــة  التطـــورات 
الغذائـــي، وبحـــث ســـبل تعزيـــز التعاون 
مختلـــف  بيـــن  المشـــترك  والعمـــل 
بهـــدف  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
لمواجهـــة  المالئـــم  التمويـــل  تقديـــم 
تحديـــات إمدادات الغـــذاء العالمية في 
ظل الظروف والتحديات التي تشهدها 

دول العالم.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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مباحثات بشأن 
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وإدارة شبكات 
نقل المياه



local@albiladpress.com

الثالثاء 4 أكتوبر 2022 - 8 ربيع األول 1444 - العدد 5103
05

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس المجلس األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفة فـــي مكتبه 
وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي.

وخـــالل اللقـــاء، رحـــب  الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفـــة بوزيـــر شـــؤون 
اإلعالم، مشيًدا بدور اإلعالم الوطني 

فـــي تعزيـــز التنميـــة والحفـــاظ علـــى 
مكتســـبات الوطن وهويته في ضوء 
السياسة العامة للدولة، مؤكدا أهمية 
اإلعالم فـــي خدمة أهـــداف المجتمع 
وترسيخ الديمقراطية وتعزيز سيادة 
متمنًيـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  القانـــون 

لسعادته التوفيق والنجاح.

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  النعيمـــي، 
الســـلكية  البحريـــن لالتصـــاالت  شـــركة 
والالســـلكية )بتلكو( الشـــيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة، لبحـــث ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن بما يســـهم في 

تحقيق األهداف المشتركة.
شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 
اإلعـــالم بـــدور “بتلكـــو” فـــي تعزيـــز نمو 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومـــا تقدمـــه من 

خدمات مميزة وبجـــودة وكفاءة عالية 
بسواعد وطنية مخلصة، مشيرًا إلى أن 
الشراكة المستمرة بين الوزارة والشركة 
عبـــر مجموعة مـــن المبـــادرات الوطنية 
حققـــت نجاحـــات كبيـــرة علـــى مختلف 
المســـتويات. وأكد وزير شؤون اإلعالم 
حـــرص الـــوزارة علـــى البنـــاء علـــى مـــا 
تحقق من نجاحات وتعزيز التعاون بين 
الجانبيـــن بما يدعم مختلـــف القطاعات 
التنمويـــة فـــي المملكـــة، متمنيًا لشـــركة 

“بتلكو” مزيدًا من التطور والنجاح.

الشيخ خالد بن علي يؤكد أهمية اإلعالم بترسيخ الديمقراطية

تعزيز التعاون بين “اإلعالم” و”بتلكو”

شيخ األزهر يشيد بدور الملك المعظم في خدمة القضايا العربية
مثمنا جهود الجودر في توثيق العالقات

اســـتقبل شـــيخ األزهـــر الشـــريف، اإلمـــام 
مملكـــة  ســـفير  الطيـــب،   أحمـــد  األكبـــر  
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الـــدول  جامعـــة  لـــدى  الدائـــم  المنـــدوب 
العربية، هشـــام الجودر؛ بمناســـبة انتهاء 
فترة عمله ســـفيًرا للمملكة لدى جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.
األكبـــر  اإلمـــام  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
بالعالقات األخوية التي تربط بين األزهر 
الشـــريف ومملكـــة البحريـــن والتي تتميز 
بعمقها ومتانتهـــا، مثمًنا الدور الذي يقوم 
به ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة،  في 
خدمة القضايا العربية واإلسالمية، معرًبا 

عن شـــكره وتقديره للجودر على جهوده 
المخلصـــة في توثيق العالقـــات األخوية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصر 
العربيـــة واألزهـــر الشـــريف خـــالل فتـــرة 

عمله، متمنًيا له النجاح والتوفيق.
من جانبه، عبر الجودر عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لكافـــة المســـؤولين بجمهورية 
مصـــر العربيـــة، معرًبـــا عن تقديـــر مملكة 
البحرين قيادًة وشـــعًبا لدور األزهر الرائد 
في ترســـيخ المبادئ اإلسالمية السمحة، 
ولإلمام األكبر أحمد الطيب الذي يســـعى 
دائًمـــا إلى ترســـيخ قيـــم الســـالم وثقافة 
بيـــن  المشـــترك  والتعايـــش  التســـامح 

مختلف الدول والشعوب.

المنامة - وزارة الخارجية

شيخ األزهر يستقبل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية  1مصر العربية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
أهميـــة تكثيف التعاون مع المنظمات 
اإلقليميـــة والدولية لدعم ومســـاندة 
األبحاث الطبية والدراســـات العلمية؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر حلـــول مســـتدامة 
للتحديـــات الصحية وإدخـــال أفضل 
ومـــن  فيهـــا،  الخاصـــة  الممارســـات 

أبرزها أمراض السرطان.
علـــى  اطالعهـــا  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
جهـــود مكتـــب المراجعـــة الطبية في 
مملكـــة البحرين في نشـــر إحصاءات 
ممارســـات  حـــول  البحريـــن  مملكـــة 
الثـــدي  ســـرطان  ومراحـــل  التـــّدرج 
بين الســـجالت الســـكانية في منطقة 

إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
 ،  )Cancer Epidemiology( بمجلـــة 
بعددها رقـــم )81( للعام 2022، وذلك 
بالتعاون مـــع الوكالة الدولية لبحوث 
الســـرطان التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية.
وقـــد كانت رئيـــس مكتـــب المراجعة 
الطبية ضمن فريق مجموعة المســـح 
إيمـــان جناحـــي، حيـــث تـــم اختيـــار 
ليكـــون  للســـرطان  البحريـــن  ســـجل 
مـــن ضمـــن المجموعة المشـــاركة في 
االســـتطالع، وذلك في إطار المبادرة 
الســـرطان  ســـجل  لتطويـــر  العالميـــة 
بالـــدول، وقـــد شـــمل المســـح بيانات 
23 ســـجالً مـــن مختلف دول الشـــرق 

حيـــث  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
ُتعتبـــر بيانات مرحلة الســـرطان على 
مستوى الســـكان ضرورية للتخطيط 

وتقييم ومراقبة مكافحة السرطان.

السيد: تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لدعم األبحاث الطبية

وزيرة الصحة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

شارك صندوق الزكاة والصدقات التابع 
اإلســـالمية  العـــدل والشـــؤون  لـــوزارة 
واألوقـــاف عبـــر االتصـــال المرئـــي في 
االجتماع السابع عشر لرؤساء األجهزة 
المســـؤولة عـــن الـــزكاة بـــدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحريـــن رئيس 
صندوق الزكاة الشـــيخ صالح حسين، 
بحضـــور محمـــد أحمـــد رئيـــس تنميـــة 

الموارد بالصندوق.
اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى 
العالقـــة  ذات  المواضيـــع  ومناقشـــة 
بالعمـــل الخليجي المشـــترك في مجال 
علـــى  والمدرجـــة  الزكـــوي  التنســـيق 

القـــرارات  وإصـــدار  األعمـــال  جـــدول 
الالزمة بشأنها.

كما تـــم خالل االجتمـــاع االطالع على 
تقريـــر متابعة القـــرارات الصـــادرة عن 

لرؤســـاء  عشـــر  الســـادس  االجتمـــاع 
مســـابقة  الئحـــة  وموضـــوع  األجهـــزة 
التعـــاون للبحوث واألعمـــال اإلبداعية 

واألعمال التطوعية، وغيرها.

استعراض العمل الخليجي المشترك بمجال التنسيق الزكوي

التوجيهات السامية ُتجسد تعزيز المشاركة في صنع القرار
البحرين ماضية قدًما في مسيرة البناء الوطني ... وزير العدل:

ثمن وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا لإلشراف 
على سالمة االنتخابات نواف المعاودة، 
لملـــك  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة إلى تضافر 
وتكامل جهود عمل الوزارات واألجهزة 
عناصـــر  كافـــة  بتوفيـــر  الحكوميـــة 
النجـــاح لالنتخابـــات النيابيـــة القادمة، 
وذلـــك أثناء تـــرؤس جاللتـــه االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 
الـــذي عقـــد أمـــس فـــي قصـــر الصخير، 

وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
التـــي  الســـامية  بالمضاميـــن  وأشـــاد 
صاحـــب  توجيهـــات  عليهـــا  اشـــتملت 
الجاللـــة الملـــك المعظم، والتي ُتجســـد 
لترســـيخ  الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة 
النهـــج الديمقراطـــي وحـــرص جاللتـــه 
على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع 

القرار.
كمـــا ثمـــن وزير العـــدل تكليـــف صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، الوزارات واألجهزة الحكومية 

بوضـــع التوجيه الســـامي حيـــز التنفيذ 
الفوري بتهيئـــة كافة اإلمكانيات وتوفر 

ســـير  تدعـــم  التـــي  التســـهيالت  كافـــة 
العملية االنتخابية لالســـتحقاق النيابي 
القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين 

في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة.
وقـــال إن مملكـــة البحرين وهي تشـــهد 
والبلديـــة  النيابيـــة  االنتخابـــات  قـــرب 
تؤكـــد  الســـادس،  التشـــريعي  للفصـــل 
المضي قدًما في مسيرة البناء الوطني، 
انطالًقـــا مـــن اإليمـــان الراســـخ بأهميـــة 
المحافظـــة علـــى المكتســـبات ومراكمة 
اإلنجـــازات مـــن خـــالل البنـــاء علـــى ما 
تحقق عبر المســـيرة التنموية الشـــاملة 

في إطار دولة المؤسسات والقانون.

المنامة - بنا

وزير العدل

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وقعـــت 
اإلنســـانية مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجموعـــة 
الحقيـــل الطبيـــة، يتـــم بموجبهـــا التعاون 
بيـــن الجهتين في العديد مـــن المجاالت، 
حيـــث وقع االتفاقية كل من األمين العام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى 
للعمليـــات بمجموعة الحقيل الطبية هالة 

صليبيخ.
ورحـــب الســـيد بوفـــد مجوعـــة الحقيـــل 
الطبيـــة وعلـــى رأســـهم صليبيـــخ، مثمنـــًا 
الشراكة المجتمعية و تعاونهم الكبير في 

خدمة األيتام واألرامل.
أن  جانبهـــا  مـــن  صليبيـــخ  أكـــدت  كمـــا 
تتشـــرف  الطبيـــة  الحقيـــل  مجموعـــة 
بالتعـــاون مع المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية لخدمة األيتام واألرامل ودعم 
العمـــل اإلنســـاني فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وهـــم على أهبة االســـتعداد لمواصلة هذا 

العطاء لخدمة المجتمع البحريني.
مـــع   التعـــاون  المذكـــرة  بموجـــب  ويتـــم 
مـــن  العديـــد  فـــي  الملكيـــة  المؤسســـة 
خيـــر  نتـــاج  مشـــروع  منهـــا  المشـــاريع 
مســـاحة  توفيـــر  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
تجارية لعرض وجبات المطبخ اإلنتاجي 
في المركز الطبي إلى جانب التعاون في 

المناســـبات المختلفـــة، وتوفيـــر منتجات 
األســـر المنتجـــة كهدايا لضيـــوف المركز، 
الخـــاص  الـــزي  خياطـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
بموظفـــي المركـــز والمســـتلزمات الطبية 
بالتعـــاون مـــع مشـــغل الخياطـــة الخاص 

بالمركز.
انضمـــام  المذكـــرة  بموجـــب  تـــم  كمـــا 
مجموعـــة الحقيـــل الطبيـــة إلـــى بطاقـــة 
إشـــراقات وتقديم العالج الالزم للحاالت 
المستعجلة ضمن اختصاصه، إلى جانب 
عمـــل فحـــص شـــامل لألســـنان ومعالجة 
بعـــض الحـــاالت ألبنـــاء المؤسســـة، وتـــم 
البحـــث في إمكانيـــة توظيف الخريجين 
مـــن األيتـــام المنتســـبين للمؤسســـة فـــي 
المركز حســـب التخصصـــات والمؤهالت 
المطلوبة والشـــواغر المتاحة، كما ســـيتم 
تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات 
في مختلف المجاالت والمواضيع لأليتام 

من المرحلة الثانوية والجامعية.

تعاون بين “الملكية لألعمال اإلنسانية” و“الحقيل”

دعم األسر 
المنتجة وتوظيف 
خريجي المؤسسة
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المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  المنســـقية  نظمـــت 
للمحافظـــات عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي محاضرة تدريبية بعنوان 
الحكومـــي”،  واالبتـــكار  “اإلبـــداع 
شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن موظفـــي 
للمحافظـــات  العامـــة  المنســـقية 

والمحافظات األربع.
وتأتي الدورة التي قدمتها رئيس 
فـــرع التفتيش المالي بالمنســـقية 
العامـــة للمحافظات ندى الشـــتي، 
بهـــدف التوعيـــة بمفاهيم اإلبداع 
واالبتـــكار وأهميتهمـــا للموظفين 
الحكوميين المهتمين بتعّلم مزيد 
عن موضوع االبتكار، واكتســـاب 
عمـــل  لتطويـــر  عمليـــة  مهـــارات 
مؤسســـاتهم، والتقـــدم مهنيًا في 

إطار عملهم.
عـــددًا  المحاضـــرة  وتضمنـــت 
أبرزهـــا  المهمـــة  المحـــاور  مـــن 
إلنجـــاح  المســـاعدة  العوامـــل 
القطـــاع  فـــي  اإلبـــداع واالبتـــكار 
ومجـــاالت  ومراحلـــه  الحكومـــي 
تطبيقـــه، باإلضافـــة إلـــى كيفيـــة 

إدارة اإلبـــداع واالبتـــكار وآليـــات 
وطـــرق تعزيز هـــذا الجانـــب لدى 
الموظفيـــن، وقوفـــًا علـــى بعـــض 
النمـــاذج واألمثلـــة المتميـــزة في 

هذا المجال.
من جهته، أعرب مســـاعد المنسق 
العـــام للمحافظـــات العميـــد أحمد 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  هجـــرس 
لندى الشـــتي لجهودهـــا المبذولة 

إعـــداد  فـــي  الدائـــم  وتعاونهـــا 
التدريبيـــة  البرامـــج  وتقديـــم 
مشـــيدًا  والهادفـــة،  المفيـــدة 
بمشاركة وتفاعل الحضور مؤكدًا 
أهميـــة تطبيـــق مـــا تـــم تقديمـــه 
بشكل عملي وبالشكل الذي يرفع 
مـــن كفـــاءة األداء ويحســـن مـــن 
اإلنتاجية، متمنيًا للجميع النجاح 

والتوفيق.

إلكساب الموظفين مهارات عملية لتطوير عمل المؤسسات

تنظيم محاضرة عن “اإلبداع واالبتكار الحكومي”

المنامة - وزارة الداخلية

في  الداخلية  وزارة  شــاركــت 
ألجهزة  التنسيقي  االجتماع 
الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  مــجــلــس 
العرب، والذي عقد بمقر األمانة 
تونس  فــي  للمجلس  الــعــامــة 
ــشــقــيــقــة. وأوضــــــح الـــرائـــد  ال
رئيس  العبسي  خــالــد  محمد 
شعبة مجلس وزراء الداخلية 
الدولية  بإدارة الشئون  العرب 
العامة  ــاإلدارة  ــ بـ ــول  ــتــرب واإلن
ــن  ــ ــاد واألمـ ــسـ ــفـ ــمــكــافــحــة الـ ل
ــادي واإللـــكـــتـــرونـــي  ــتــــصــ االقــ
أن  باالجتماع  مشاركته  عقب 
والثالثين،  السابع  االجــتــمــاع 
الموضوعات  من  عــددا  بحث 

جــوانــب  بتعزيز  الــصــلــة  ذات 
التعاون والتنسيق بين أجهزة 
مجلس وزراء الداخلية العرب 
تم  كما  عملها،  آليات  وتطوير 
إقــــــرار تـــوصـــيـــات االجــتــمــاع 
لممثلي  الـــثـــانـــي  الــتــنــســيــقــي 
شـــعـــب االتــــصــــال الــمــتــعــلــقــة 

بالمالحقة الجنائية.
على  المجتمعون  اطــلــع  كــمــا 
سيتم  التي  الموضوعات  أهم 
مــنــاقــشــتــهــا خـــــالل الـــــــدورة 
الــتــســعــيــن لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
في  ستنعقد  التي  لإلنتربول، 
نيودلهي بالهند في الفترة من 

18حتى21 أكتوبر الجاري.

تعزيز التنسيق بين أجهزة 
وزراء الداخلية العرب

المنامة - وزارة الداخلية

الملكية  األكاديمية  آمر  تــرأس 
لــلــشــرطــة الــعــمــيــد فــــواز حسن 
الداخلية  وزارة  وفــد  الحسن 
ــدوة “تــدريــب  ــ ــمــشــارك فــي ن ال
عالم  في  القانون  إنفاذ  أجهزة 
ما بعد الجائحة” والتي نظمتها 
ــيـــة لــلــشــرطــة  الــمــنــظــمــة الـــدولـ
بمقر   ) )االنـــتـــربـــول  الــجــنــائــيــة 
للعلوم  العربية  نــايــف  جامعة 
خبيرًا   450 وبمشاركة  األمنية 
من  وقانونيًا  أمنيًا  ومختصًا 

مختلف دول العالم.
وأكـــد آمــر األكــاديــمــيــة، أهمية 
الصعوبات  فــي عــرض  الــنــدوة 
ــهــــت الــمــؤســســات  ــي واجــ ــتـ الـ
ــاء جــائــحــة  ــ ــن ــ ــة، أث ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
كورونا، ودورها في استخدام 
ــتــقــنــيــات لــلــتــواصــل  ــدث ال ــ أحـ
التدريبية  العملية  واســتــمــرار 

والتعليمية في تلك األثناء.
وقد شاركت األكاديمية بورقة 
عمل بعنوان “مواصلة األنشطة 

خالل  والــتــدريــبــيــة  التعليمية 
تم  ــا”،  كــورون فــيــروس  جائحة 
ــراز الـــجـــهـــود الــتــي  ــ ــ ــهــا إب خــالل
إدارات  مــخــتــلــف  ــهــا  ب قـــامـــت 
والــجــهــود  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
األكاديمية  قبل  مــن  المبذولة 
الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة لــمــواصــلــة 

العملية التعليمية والتدريبية.
ــددا من  ــ ــــدوة عـ ــن ــ ونـــاقـــشـــت ال
الــصــلــة  ذات  الـــعـــمـــل  أوراق 
ــه  ــواجـ ــتــــي تـ ــ ــات ال ــديـ ــحـ ــتـ ــالـ بـ
الشرطة،  وكليات  أكاديميات 
ــة  ــفــيــة اســتــجــاب وتـــقـــيـــيـــم كــي
للوباء  الــقــانــون  إنــفــاذ  أجــهــزة 
األزمات  مع  وتكييفها  العالمي 
المتطورة  والتقنيات  األخـــرى 
مثل  والتعلم  الــتــدريــب  لــدعــم 
الـــواقـــع االفــتــراضــي والــذكــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي وكــيــفــيــة بــنــاء 
ــب مـــســـتـــدامـــة  ــ ــدريـ ــ أســــــس تـ
وتقنيات التدريب في الحاضر 

والمستقبل.

“الملكية للشرطة” تستعرض جهود 
استمرار التعليم خالل “كورونا”

السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات وغرامات بـ 6.3 ماليين دينار
“االستئناف العليا” تشدد العقوبة على 6 مدانين في جرائم بنك المستقبل

أعلـــن المحامـــي العـــام األول مســـاعد 
النائـــب العام المستشـــار وائل بوعالي 
قـــد  العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أن 
أصدرت أمس حكمها في شأن قضية 
حيـــث  المســـتقبل،  بنـــك  مخالفـــات 
قضـــت وبإجمـــاع اآلراء بإدانـــة ســـتة 
من مســـؤولي ذلـــك البنـــك، فضالً عن 
إدانـــه عدد من األشـــخاص االعتبارية 
التـــي ُارتكبـــت جرائـــم غســـل األموال 
مـــن خاللهـــا وشـــملت بنك المســـتقبل 
وعـــدد  اإليرانـــي  المركـــزي  والبنـــك 
مـــن البنـــوك اإليرانيـــة، حيـــث قضـــت 
المســـتقبل  بنـــك  مســـؤولي  بمعاقبـــة 
بالســـجن لمـــدد تتـــراوح مـــن خمـــس 
إلى عشـــر ســـنوات وبتغريم كل منهم 
مبلـــغ مليون دينار عـــن كل عملية من 
عمليات غســـل األمـــوال والبالغة 166 
عـــدد  يعـــادل  بمقـــداٍر  وذلـــك  عمليـــة 
العمليـــات التي اشـــترك فيها كل منهم 
وذلك عن جرائم غسل األموال، فضالً 
عـــن تغريمهـــم بغرامة قدرهـــا 50 ألف 
دينار لـــكل منهم عما نســـب إليهم من 
تهم مخالفة أحكام اللوائح والقرارات 
الصادرة بموجب قانون غسل األموال 
غســـل  بجريمـــة  المرتبطـــة  والجنـــح 
األمـــوال وبإبعادهـــم عـــن البـــالد بعـــد 
تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم بنك 

المســـتقبل والبنـــك المركـــزي اإليراني 
وغيـــره من البنوك االيرانية المتورطة 
مبلغ مليون دينـــار بحريني لكل منهم 
عـــن كل عملية غســـل أمـــوال والبالغة 
166 عملية وذلـــك بمقداٍر يعادل عدد 
عمليات غســـل األموال التي تمت من 
االعتباريـــة،  األشـــخاص  تلـــك  خـــالل 

فضالً عن عقوبة المصادرة.
وكانـــت محكمة االســـتئناف العليا قد 
نظـــرت الدعـــوى مـــن جديـــد بعـــد أن 
أعيدت لها من محكمة التمييز لقبولها 
العامـــة  النيابـــة  مـــن  المقـــدم  الطعـــن 
المطعـــون  الحكـــم  تصحيـــح  طالبـــًة 
فيـــه لما اعتـــراه من خطأ فـــي تطبيق 
العقوبـــة  تشـــديد  وبطلـــب  القانـــون، 
وفـــق موجبـــات القانون، وقـــد نظرت 
المحكمة في أســـباب ومبررات الطعن 
ومـــا قدم في الدعوى من أدلة، وعليه 

أصدرت حكمها المتقدم.
 وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا 
أن تحقيقاتهـــا كشـــفت عـــن مخطـــط 
الـــدوالرات  مليـــارات  لغســـل  ضخـــم 
عبر بنك المســـتقبل الذي تم تأسيســـه 
فـــي مملكـــة البحريـــن والتحكـــم فيـــه 
مـــن قبـــل بنكيـــن إيرانييـــن مملوكيـــن 
لجمهورية إيران، وهما البنك الوطني 
اإليرانـــي “ملي” وبنك صادرات إيران؛ 

الماليـــة  المعامـــالت  لتمريـــر  وذلـــك 
المشـــبوهة لصالح الكيانـــات اإليرانية 
وعلى رأســـها البنـــك المركزي اإليراني 
بالمخالفـــة للقوانيـــن واللوائـــح، حيث 
التـــي  المكثفـــة  التحقيقـــات  كشـــفت 
تجريهـــا النيابة العامة عن ممارســـات 
مصرفيـــة أجريت علـــى خالف أحكام 
البنـــك  قيـــام  ثبـــت  حيـــث  القانـــون، 
المركـــزي اإليرانـــي بإصـــدار تعليماته 
إلى بنك المســـتقبل بشـــأن اســـتخدام 
نظـــام تحويـــالت بديـــل غيـــر معتمـــد 
إلتمـــام العمليـــات المصرفيـــة؛ وذلـــك 
بغـــرض إخفاء مصدر وحركة األموال 
المحولـــة مـــن خاللـــه ولصالـــح البنوك 
اإليرانيـــة والتحايـــل علـــى العقوبـــات 
الكيانـــات  علـــى  المفروضـــة  الدوليـــة 
المعامـــالت  مجـــال  فـــي  اإليرانيـــة 

المصرفيـــة لضرورات مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، مســـتغالً 
فـــي ذلـــك ســـيطرة بنكـــي ملـــي إيران 
علـــى  التشـــغيلية  إيـــران  وصـــادرات 
بنـــك المســـتقبل وتوجيـــه سياســـاته، 
فضـــالً عـــن تبعيتهما فـــي ذات الوقت 
للحكومـــة اإليرانيـــة والبنـــك المركزي 

اإليراني. 
وتنفيذًا لتلك التعليمات قام مسؤولو 
بنك المســـتقبل باالشـــتراك مع آخرين 
من مســـؤولي البنوك االيرانية والبنك 
عمليـــات  بتنفيـــذ  اإليرانـــي  المركـــزي 
إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار 
وثالثمئـــة مليـــون دوالر أمريكـــي عبر 
اســـتخدام ذلك النظـــام البديل، وذلك 

ضمن مخطط ضخم لغسل األموال.
مازالـــت  التحقيقـــات  أن  وأضـــاف 
الوقائـــع  بقيـــة  شـــأن  فـــي  مســـتمرة 
والتـــي تضمنـــت قيام بنك المســـتقبل 
والبنـــوك اإليرانيـــة ولـــذات األغـــراض 
بتنفيـــذ المعامالت الدوليـــة بالمخالفة 
لقانون حظر ومكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب والقوانين واألنظمة 
المصرفيـــة، حيـــث إنـــه مـــن المتوقـــع 
فـــي  أكثـــر  متورطيـــن  عـــن  الكشـــف 
المخطـــط وذلـــك تمهيـــدًا إلحالـــة تلك 

القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

المنامة - بنا

وائل بوعالي

إلغاء براءة متهم في واقعة إهانة موظف عام
القضية مجدًدا إلى المحكمة للحكم فيها من جديد

صرحت رئيس نيابة االســـتئناف بأن محكمة 
التمييـــز أصـــدرت حكًمـــا بقبول طعـــن النيابة 
العامة شـــكالً وفـــي الموضوع بنقـــض الحكم 
المطعـــون فيه وإعادة القضيـــة إلى المحكمة 

التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت بالًغـــا من 
موظف عام مفاده قيام أحد األشـــخاص عبر 
تطبيق االنســـتجرام باإلســـاءة لـــه ولموظفي 
عبـــارات  تضمـــن  مقـــال  بنشـــر  عملـــه  جهـــة 
يعاقـــب عليهـــا القانون وتســـببت في إزعاجه 
وإســـاءة استعمال أجهزة االتصاالت السلكية 

والالسلكية.
وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيـــق فـــور 
ورود البـــالغ واســـتمعت إلـــى شـــهود الواقعة 
واســـتجوبت المتهم وواجهته ببالغ المجني 
عليـــه وبالعبارات الواردة فـــي المقال الصادر 
منـــه وإحالتـــه للمحاكمـــة الجنائيـــة فقضـــت 
االتهـــام  مـــن  ببراءتـــه  درجـــة  أول  محكمـــة 

المسند إليه.
فطعنـــت النيابـــة العامـــة باالســـتئناف إال أن 
المحكمـــة االســـتئنافية ســـايرت محكمة أول 

درجة فيما انتهت إليه.
فطعنـــت النيابـــة العامـــة بالتمييـــز لألســـباب 
القانونيـــة التـــي ســـاقتها فأصـــدرت محكمـــة 
التمييـــز حكمهـــا المتقدم بقبول طعـــن النيابة 
العامـــة وبنقض الحكـــم المطعون فيه وإعادة 
القضيـــة إلـــى المحكمة التـــي أصدرته لتحكم 

فيها من جديد.

المنامة - بنا
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أّكـــد وزير التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي، أن ما 
ُتحققـــه مدارس مملكة البحريـــن من إنجازات في 
مجال دمـــج التقنية الرقمية في التعليم هي ثمرة 
الدعـــم الكبير الـــذي تحظى به المســـيرة التعليمية 
مـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بعد أن وّجـــه جاللته 
إلـــى تنفيـــذ مشـــروع جاللـــة الملك حمـــد لمدارس 
المستقبل في عام 2005، ومن ثم برنامج التمكين 

الرقمي في التعليم في عام 2015.
كما ثّمـــن وزير التربية والتعليم المســـاندة الكبيرة 
والمســـتمرة من ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حيث تتشـــرف الـــوزارة بوضـــع توجيهات 
ســـمّوه نصـــب عينها فـــي إعـــداد وتنفيـــذ خططها 
التطويرية، بما ساهم في حصد العديد من النتائج 

المتميزة واإلنجازات المشّرفة.
جـــاء ذلـــك خـــالل الحفـــل الـــذي أقامتـــه الـــوزارة 

بصـــرح ميثـــاق العمـــل الوطنـــي لتكريـــم منســـقي 
المـــدارس الحاصلة على لقب “المدرســـة الحاضنة 
للتكنولوجيـــا” مـــن قبـــل شـــركة “مايكروســـوفت” 
العالميـــة، والبالـــغ عددهـــا 33 مدرســـة حكوميـــة، 
ومدرســـة خاصـــة واحـــدة: تقديـــرًا لدورهـــم فـــي 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز، عبـــر مـــا قدمـــوه مـــن دعم 
ومســـاندة وتدريب للطلبة والمعلمين بشأن تفعيل 
األدوات الرقميـــة ودمجها في العمليـــة التعليمية، 
الشـــهادات  علـــى  الحصـــول  متطلبـــات  وإتمـــام 

االحترافية من الشركة المانحة.
كمـــا تم تكريم مدرســـة الشـــروق الثانويـــة للبنات، 

ومدرســـة البســـيتين االبتدائيـــة للبنيـــن؛ بمناســـبة 
انضمامهمـــا لهـــذه الكوكبة من المـــدارس الحاصلة 
عـــدد  إلـــى  إضافـــًة  العالمـــي،  اللقـــب  هـــذا  علـــى 
لتكنولوجيـــا  بالمركـــز اإلقليمـــي  المختصيـــن  مـــن 
الـــوزارة  المعلومـــات واالتصـــال، ومكتـــب وكيـــل 

للسياسات واالستراتيجيات واألداء.
وأشـــار الوزير إلى أن تنظيم هذا الحفل في صرح 
ميثـــاق العمـــل الوطني يأتـــي تأكيدًا علـــى ارتباط 
أطلقـــه  الـــذي  التاريخـــي  الوطنـــي  الميثـــاق  هـــذا 
صاحـــب الجاللـــة الملك المعظم فـــي انطالقة عهد 
جاللتـــه الزاهـــر، بإجمـــاع شـــعبي منقطـــع النظيـــر، 
بالنقلة النوعية في مختلف مجاالت التنمية، وفي 

مقدمتها التعليم.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن االعتـــزاز بمـــا تقدمـــه كـــوادر 
المســـتمر  لالرتقـــاء  مثمـــرة  جهـــود  مـــن  الـــوزارة 
بمســـتوى الخدمـــات التعليميـــة المقدمـــة لألبنـــاء 
الطلبة في جميع المدارس، ومن بينهم من يشـــغل 
الوظائف المســـاندة مثل االختصاصيين والفنيين 

وغيرهـــم، والذيـــن يحظـــون بكل التقديـــر والدعم 
مـــن قبل الـــوزارة التي تحرص علـــى توفير فرص 

التدريب والتطوير المهني لهم.
“المدرســـة لحاضنـــة  لقـــب  أنـــه يتـــم منـــح  يذكـــر 
للتكنولوجيـــا” مـــن قبـــل شـــركة “مايكروســـوفت” 
العالمية للمؤسسات التعليمية التي أثبتت جدارتها 
فـــي مجال تطبيق طرق واســـتراتيجيات تعليمية 

معاصرة وحديثـــة تدفع بعجلة التطوير المســـتمر 
واإلبـــداع واالبتكار في فضاء التعّلم، وتســـهم في 
تحســـين نتائـــج الطلبـــة، ومواكبـــة مهـــارات القرن 
الحادي والعشرين، من خالل تعاون جميع الكوادر 
المدرســـية، بـــدءًا بالمعلـــم وحتى القيـــادات العليا 
بالمدرســـة، بما يصب في مصلحة الطالب ويؤهله 

للتفوق األكاديمي والمهني المستقبلي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اإلنجازات التعليمية ثمرة دعم الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء
كّرم منسقي 34 مدرسة حاضنة للتكنولوجيا.. النعيمي:

المنامة - بنا

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة، المديرة 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  لمكتـــب  العامـــة 

جنيف تاتيانا فالوفايا.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــارت األميـــن العـــام 
إلـــى جهـــود  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن في الســـعي 
لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
 2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  ورؤيـــة 
والذي يتزامن مع جـــدول أعمال األمم 
المتحـــدة لتحقيـــق األهداف الــــ17، بما 
فـــي ذلـــك الهـــدف الرابـــع وهـــو التعليم 

الجيد.
لمكتـــب  العامـــة  المديـــرة  أكـــدت  كمـــا 
المتحـــدة  األمـــم  أن  المتحـــدة  األمـــم 
التزاماتهـــا  لتحقيـــق  البحريـــن  تدعـــم 
 2030 بأجنـــدة  والدوليـــة  الوطنيـــة 
وأهداف التنمية المســـتدامة من خالل 
المشـــاركة الفعالـــة مـــع حكومـــة مملكة 

البحرين والمجتمع المدني واألوســـاط 
األكاديمية والقطاع الخاص.

كمـــا التقـــت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، مديـــرة مكتـــب 
االتصـــال التابع لليونســـكو فـــي جنيف 

آنا لويزا.
وتباحـــث الطرفان خـــالل اللقاء أهمية 
تعزيـــز ســـبل التعـــاون األكاديمـــي بيـــن 
البحريـــن واألمـــم المتحـــدة مـــن خالل 

وتطويـــر  اإلنمائيـــة  البرامـــج  إقامـــة 
مخرجـــات التعليـــم بمـــا يواكـــب رؤيـــة 
التنميـــة  البحريـــن وأهـــداف  مســـتقبل 

المستدامة.
وأعربـــت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالـــي عـــن خالـــص تقديرهـــا للجهـــود 
متمثلـــة  المتحـــدة  لألمـــم  المبذولـــة 
بالمديـــرة العامة لمكتب األمم المتحدة 
مديرة مكتب االتصال التابع لليونسكو.

التعاون في إقامة البرامج اإلنمائية وتطوير التعليم ... األمم المتحدة:

نساند البحرين في تحقيق التزاماتها الوطنية والدولية
المنامة - الجامعة األهلية

أشـــاد الرئيـــس المؤّســـس رئيـــس مجلس 
أمنـــاء الجامعـــة األهلية عبـــدهللا الحواج 
حققتهـــا  التـــي  اإلنســـانية  باإلنجـــازات 
الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، األمين 
العـــام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي، 
معبـــًرا عـــن تهانيـــه واعتـــزازه بحصولهـــا 
بـــكل جدارة على الدكتـــوراه الفخرية من 
جامعـــة الســـالم )UPEACE( كأول امرأة 
عربيـــة تحظى بهذا التقدير العالمي رفيع 

المستوى.
وأكد الحواج أن مملكة البحرين بمختلف 
مؤسســـاتها العامة والخاصـــة ومن وحي 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  رســـالة 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
األممية الحريصة على نشـــر وإرساء قيم 
التســـامح والســـالم فإنهـــا اســـتطاعت أن 
تحقـــق نقـــالت نوعية فـــي هـــذا االتجاه، 
وخصوًصا فـــي ميادين التنمية والتعليم، 
منّوًهـــا بالدور الـــذي تضطلع به الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى آل خليفة فـــي االرتقاء 

بالتعليـــم العالي وتعزيز مكانته اإلقليمية 
والعالميـــة عبـــر توجيـــه ومســـاندة جميع 
الكليات والجامعـــات لتتجاوز ما تواجهه 
مـــن  بأدائهـــا  ولترتقـــي  تحديـــات  مـــن 
النواحـــي العلميـــة والبحثيـــة أو النواحي 
التعليـــم  بجـــودة  المرتبطـــة  التعليميـــة 

وكفاءة المخرجات التعليمية .
من جهته، أشـــاد رئيـــس الجامعة منصور 
علـــى  رنـــا  الشـــيخة  بحصـــول  العالـــي 
الدكتـــوراه الفخريـــة مـــن جامعة الســـالم 
)UPEACE( بكل كفاءة واقتدار، مشـــدًدا 

علـــى أنها شـــهادة دولية تســـجل في حق 
المرأة البحرينية بشكل عام بل إنجاز لكل 
الوطـــن يؤكد على ســـير المملكة الحثيث 
نحـــو تعزيـــز الســـالم العالمي بـــكل أبعاده 
ومتطلباتـــه وقيمه، وانطالقتهـــا الدقيقة 
عبر االرتقاء بمؤسساتها وجامعاتها ودور 
هذه المؤسســـات والجامعـــات في خدمة 
التنميـــة وفـــي مقدمتهـــا قيمـــة  أهـــداف 
الســـالمة باعتبارها قيمة انسانية جامعة 
تمـــس البشـــرية جمعاء وال غنـــى لمجتمع 
يرنو للتقدم واالزدهار والخير من دونها.

الحواج: البحرين حّققت نقالت نوعية في إرساء قيم السالم

“األهلية” تهّنئ الشيخة رنا بنت عيسى بالتكريم الدولي

إشادة “مايكروسوفت” 
انعكاس لجهود مدارس 

المستقبل والتمكين الرقمي

منصور العاليعبدالله الحواج

سند - الجامعة الخليجية

اختتمـــت الجامعـــة الخليجية المؤتمـــر العلمي الدولي 
الثالـــث: “االتصـــال المؤسســـي فـــي الخليـــج العربي... 
تجـــارب وتحديـــات”، الـــذي عقـــد علـــى مـــدى يوميـــن 
)األول والثانـــي مـــن أكتوبـــر( بمقـــر الجامعة في ســـند 
وإدارة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
الجامعـــة الخليجيـــة، منى الزياني وبمشـــاركة باحثين 
ومتحدثيـــن من مختلـــف الدول العربيـــة، فيما أوصى 
المؤتمـــر بأهميـــة تعزيـــز التواصل الرقمي واســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة والحوكمـــة لتقويـــة االتصـــال 

المؤسسي.
وقـــال رئيس الجامعة البروفيســـور مهند المشـــهداني، 
فـــي كلمته خـــالل االفتتاح، “يأتي انعقـــاد هذا المؤتمر 
فـــي ظـــل عـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا بعـــد “كورونـــا 
فايـــروس”، وبعدما جاءت النســـخة الثانيـــة منه العام 
قبـــل الماضي عـــن بعـــد علـــى المنصـــات االفتراضية”، 
مردًفـــا، يأتـــي كذلك بعد احتفـــال الجامعـــة الخليجية 
بمـــرور 20 عامـــًا علـــى تأسيســـها، وبعـــد االحتفال في 
يوليـــو الماضـــي بإنشـــاء أول كليـــة إعـــالم فـــي مملكة 
البحرين، باســـم كلية االتصال وتقنيات اإلعالم، والتي 
تأتي في ظل تطورات واســـعة فـــي مجال تكنولوجيا 

االتصال الرقمية.
وأضـــاف المشـــهداني أن الجامعـــة الخليجيـــة حريصة 
علـــى اســـتمرارية عقـــد هـــذا المؤتمـــر العلمـــي المحكم 
ضمن العديد من األنشـــطة العلميـــة والبحثية وخدمة 
المجتمـــع، ليكون منصـــة علمية تجذب أبـــرز الباحثين 
المجـــاالت اإلعالميـــة  فـــي  واألكاديمييـــن والعامليـــن 
المتعلقـــة  النســـخة  هـــذه  فـــي  خصوصـــا  المختلفـــة، 
باالتصـــال المؤسســـي فـــي الوطـــن العربـــي بالعمـــوم، 
ومنطقـــة الخليج العربي خصوصا؛ لمعالجة ومناقشـــة 
األســـاليب اإلدارية الحديثة والمشـــكالت والتحديات 
التي تواجه المؤسســـات والهيئات والجهات التجارية 

والرسمية ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشـــار إلـــى ســـعى الجامعـــة إلى المســـاهمة فـــي رفد 
دعوات إعالء شـــأن االتصال المؤسســـي الفّعال وبناء 
ومناقشـــة  العلميـــة  باألبحـــاث  المؤسســـية  الســـمعة 
التجـــارب األمر الـــذي يحتمـــه دور الجامعة في خدمة 

المجتمع، وبما يتماشـــى مع رؤية البحرين االقتصادية 
2030، وتوجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة ممثلـــة في ملك 
البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وتوّجهـــات مجلس التعليـــم العالي، ورئيـــس المجلس 
األعلـــى لتطوير التعليم والتدريب نائب رئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
وتضمنت الجلسات كلمات للمتحدثين الرئيسين وهما 
مدير عام االتصال المؤسســـي بشركة بتلكوالشيخ بدر 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، وعميد كليـــة الثقافـــة واإلعالم 
بجامعـــة ماكروميديـــا للعلـــوم التطبيقيـــة بجمهوريـــة 
بـــدر،  الســـيد  محمـــد  البروفســـور  االتحاديـــة  ألمانيـــا 
إضافة إلى عـــرض لبعض تجارب القطاعات الصناعية 
والمؤسســـات وعـــدد مـــن البحـــوث العلميـــة المتعلقـــة 
بالمحتـــوى الرقمـــي المؤسســـي، واإلدارة اإللكترونيـــة 
المؤسسية، في حين اشتمل اليوم الثاني على جلسات 
وعـــرض  المؤسســـية  اإللكترونيـــة  بـــاإلدارة  تختـــص 
تجـــارب وطنيـــة وخليجيـــة فـــي االتصال المؤسســـي 
مثل تجربـــة بنك البحرين الوطني التي قدمها هشـــام 
أبو الفتح، وتجربة صندوق العمل تمكين التي قدمتها 
الســـيدة فـــرح ربيعـــة، كمـــا دار نقـــاش حول التســـويق 
المؤسســـي، ومعاييـــر االتصال المؤسســـي، وكذلك تم 
اســـتعراض بعض األبحـــاث التي قـــام بإعدادها طالب 

الجامعة الخليجية.
وقـــال المتحـــدث الرئيســـي فـــي المؤتمر البروفيســـور 
محمد الســـيد بدر إنه بالنظر إلى المحيط العام واآلثار 
المترتبـــة على المدخالت المختلفة التي نواجهها اآلن، 
فإنه ليس هناك أدني شـــك في أن االتصال المؤسســـي 
يغيـــر كيفيـــة إدراك وتفســـير الحقائق، مشـــيرًا إلى أنه 
“مـــن المعروف تمامـــًا في الوقت الحاضـــر أن الطريقة 
التي نتواصل بها كمؤسســـة قد تغيرت تماًما، ولم تعد 
مســـألة أحاديـــة االتجـــاه، وعلينا أن نكـــون على دراية 

بهذه الحقيقة كمرسل للرسائل أو مستقبل لها”.
وأوضـــح البروفيســـور بـــدر أنـــه “يتم تنـــاول موضوع 
االتصـــال المؤسســـي بمســـتوى عـــاٍل مـــن األهمية في 
أوروبا بخاصة في ألمانيا، حيث أعيش منذ أحد عشر 
عاما، وأترأس كليـــة اإلعالم في إحدى أهم الجامعات 

في مجال اإلعالم في ألمانيا”.
وأضاف “تعمل المنظمات والمؤسســـات بصورة عامة، 
بشـــكل مســـتقل، بطرق توازن بيـــن الشـــفافية وتعزيز 
صـــورة ذاتيـــة إيجابيـــة، لذا فلـــم تكن أهميـــة االتصال 
المؤسســـي أكثر بـــروًزا ممـــا كانت عليه في الســـنوات 
األخيـــرة! وإذا لـــم نتكيف مـــع التطـــورات الحالية ولم 
نكـــن علـــى دراية بهـــذه التغييرات، فســـوف نعاني من 
القصور فـــي المصداقية والواقعية والتأثير العام على 

بيئاتنا االقتصادية واالجتماعية والسياسية”.
وكّرمت الجامعة الخليجية اإلعالميين المتميزين في 
مملكـــة البحريـــن والذيـــن تـــم اختيارهم بترشـــيح من 
وزارة شـــؤون األعـــالم وهـــم )الصحافية ســـماح عالم، 
األســـتاذة سبيكة الشحي، األســـتاذة إيناس السليطي، 
األســـتاذ جمـــال الخالقـــي، األســـتاذ أحمـــد العبيدلـــي، 
األســـتاذ أحمد العميري، األســـتاذة مروة باقر، األســـتاذ 

عمر جناحي(.
بـــدوره، قـــال عميـــد كليـــة االتصـــال وتقنيـــات اإلعالم 
بالجامعـــة شـــريف بـــدران إن عقد هـــذا المؤتمـــر يأتي 
فـــي الوقـــت الـــذي تواجـــه فيـــه العالمـــات التجاريـــة 
والمؤسســـات الخدميـــة العديـــد مـــن التحديـــات األمر 
الـــذي يحتـــم قـــراءة التجـــارب العمليـــة المختلفـــة في 
منطقـــة الخليـــج العربي لالســـتفادة وتبـــادل الخبرات 
وبناء أســـاس فعال إلدارة االتصال المؤسسي وفقا لما 

يتماشى مع ما يفرضه المشهد الرقمي الراهن.
وأشـــار إلى أن الجامعة الخليجية تحاول اإلسهام في 
وضـــع رؤيـــة مســـتقبلية متكاملة لالتصال المؤسســـي 

القـــادر علـــى تجـــاوز المشـــكالت الراهنـــة وبنـــاء آفاق 
المســـتقبل، كما يهدف المؤتمـــر إلى وضع تصور لرؤية 
مســـتقبلية متكاملـــة لالتصال المؤسســـي فـــي منطقة 
الخليـــج العربـــي ودراســـة التطـــورات لبنـــاء الصـــورة 
الذهنيـــة للمؤسســـات الوطنيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج 
العربـــي والتعـــرف علـــى المشـــكالت والتحديـــات التي 
تواجه المؤسسات التجارية والرسمية ووضع الحلول 

لها.
ولفـــت بـــدران إلـــى تدشـــين مســـمى المؤتمـــر الدولـــي 
العلمـــي الرابـــع لإلعـــالم فـــي الجامعة الخليجيـــة الذي 
يعقـــد فـــي أكتوبـــر 2024 تحت عنـــوان “العالم الرقمي 
وتحـــوالت الذكاء االصطناعي”، وقـــال إن النمط الذي 
خلقـــه المشـــهد الرقمي على مســـتوى العالم وفي كافة 
المجـــاالت، زاد مـــن أهمية التفكير لمجـــاراة التحوالت 
الســـريعة فـــي التقنيـــات الحديثـــة، مع ضـــرورة إيجاد 
اســـتراتيجيات تعـــزز الســـمعة المؤسســـية وتوظيـــف 
مفاهيم التســـويق التأثيري وحوكمة التواصل لتقوية 
الخبـــرات  وتطويـــر  المؤسســـي  االتصـــال  عمليـــات 

المختلفة في هذا المجال.
إلـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس اللجنـــة التنظيميـــة للمؤتمـــر 
عبـــدهللا الطاهـــر إن انعقاد هذا المؤتمر جاء بعد غياب 
عامين في ظل التباعد االجتماعي خالل أزمة كورونا 
فيـــروس، خاصة بعد المؤتمر الســـابق الذي انعقد أون 

الين.
وأوضـــح الطاهر أن الجامعة ظلـــت حريصة على عقد 
مثـــل هـــذه المؤتمـــرات للبعـــد البحثـــي والعلمـــي الذي 

تمثلـــه، والعمـــل علـــى ربـــط ذلـــك بالمجتمـــع، إذ إنـــه ال 
فائـــدة من جامعـــة ال تربط أبحاثها وأنشـــطتها العلمية 

بالمجتمع الذي توجد فيه.
وأضاف أن الجامعة سعت عبر هذا المؤتمر إلى قراءة 
تأثيـــر التغييرات على المؤسســـات ومدى االســـتجابة 
للتطوير بما يتماشـــى مع التطـــورات التقنية الحديثة، 
والمســـاهمة فـــي وضـــع اســـتراتيجيات لبنـــاء الهويـــة 
والسمعة والحفاظ على أصحاب المصلحة والجمهور.

الثالـــث  الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركون  وأوصـــى 
االتصـــال المؤسســـي فـــي الخليـــج العربـــي- تجـــارب 
وتحديـــات باســـتثمار تقنيات الـــذكاء االصطناعي في 
عمليات االتصال المؤسســـي الداخلـــي والخارجي، بما 
يضمن اســـتدامة االتصـــال الفعال وتوفيـــر المعلومات 
االتصـــال  أنشـــطة  وتفعيـــل  الشـــفافية،  إطـــار  فـــي 
المؤسسي في القطاع الحكومي بنفس اآللية المطبقة 
فـــي القطـــاع الخـــاص والســـعي إلنشـــاء مؤسســـة أو 
وكالـــة خليجية للعمل على تقييـــم نظم إدارة االتصال 
المؤسسي ونشر المعايير وتداول الممارسات الناجحة 
وتصنيف المؤسســـات طبق معايير مهنية، والتشـــجيع 
علـــى إجـــراء دراســـات متعمقـــة لمعرفـــة االتجاهـــات 
اإلدارية ودورها في تحديد نمط االتصال المؤسســـي 
الفعال والذي يســـاهم في تعزيز فاعلية أداء العاملين 

في المؤسسة، وعالقة ذلك بالرضا لدي الموظفين.
وأكد الباحثون أهمية تفعيل ميثاق شرف وبروتوكول 
تعاون عربـــي بين إدارات االتصال المؤسســـي الكبرى 
وتـــداول الممارســـات وتأصيـــل المنهـــج العلمـــي فـــي 
االتصـــال مـــع الجمهـــور، إضافـــة إلـــى تعزيـــز فلســـفة 
التواصـــل الرقمـــي، وتطويـــر األداء المهنـــي بــــإدارات 
االتصال المؤسسي للعمل في البيئة الرقمية المتجددة 
وتوفيـــر الـــدورات المهنية والتحديث المســـتمر للبنية 
واالهتمـــام  اإلدارات،  لهـــذه  التكنولوجيـــة  التحتيـــة 
الدوليـــة  المؤتمـــرات  وعقـــد  اإللكترونـــي،  بالتســـويق 
وتدعيـــم مراكز البحث العلمي، وتجديد وبناء مفاهيم 
االتصال الرقمي المؤسسي بما يتناسب مع مستجدات 
العصر الرقمي بشـــقيه المعرفي والتكنولوجي، إضافة 
إلـــى وضـــع معاييـــر تمكـــن الباحثيـــن والعامليـــن مـــن 

التحديد والوصف الدقيق للحاالت والظواهر.

مختتًما أعماله في الجامعة الخليجية... وتكريم إعالميين مميزين

مؤتمر “االتصال المؤسسي” يوصي باستثمار الذكاء االصطناعي وتفعيل الحوكمة
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ــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــاجــد  ــر ال ــ ــع وزيـ رفــ
وبالنيابة  نفسه  عن  باألصالة  النعيمي 
عن جميع منتسبي الوزارة خالص الشكر 
المقام  ــى  إل واالمــتــنــان  التقدير  وفــائــق 
صاحب  المعظم  الــبــاد  لعاهل  السامي 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
على ما تفضل به جالته خال ترؤسه 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 
ــي الــعــهــد رئيس  الــــــوزراء، بــحــضــور ولـ

الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال مجلس 
من  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
المعلم  بــه  ــذي يضطلع  ال بــالــدور  إشـــادة 
في  التاريخ  عبر  حققه  ومــا  البحريني، 
واإلسهام  والمعرفة،  العلم  رسالة  حمل 
في خلق األجيال القادرة على المساهمة 
الشاملة  التنمية  مــســيــرة  فــي  الــفــاعــلــة 

لمملكة البحرين.
الكريمة  المبادرة  هــذه  أن  الــوزيــر  وأكــد 
من جالة الملك المعظم، تؤكد االهتمام 
الكبير  والتقدير  المستمر  والدعم  البالغ 

الـــــذي يــتــفــضــل بـــه جــالــتــه لــلــمــســيــرة 
باعتبار  البحرين،  مملكة  في  التعليمية 
أن  فــيــهــا، مبينا  أســاســيــا  ركــنــا  الــمــعــلــم 
اهتمام جالة الملك المعظم يعد حافًزا 
خير  فيه  لما  العطاء  من  لمزيد  ودافــًعــا 
التي  الــمــبــاركــة،  المسيرة  هــذه  وصــالــح 
ــقــاعــدة الــصــلــبــة لها،  يــشــكــل الــتــعــلــيــم ال
ومشيًدا أيًضا باالهتمام والمتابعة التي 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  بها  يتفضل 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة لهذه المسيرة 

المعلم  أن  التربية  وزير  مبينا  المباركة، 
يــظــل مــحــورا أســاســيــا فــي مــشــروعــات 
إلى  دائًما  وتسعى  التطويرية،  الـــوزارة 
بــه فــي جميع  ــه واالهــتــمــام  تطوير أدائـ

المجاالت.
االهـــتـــمـــام  أوجـــــــه  ــن  ــ مـ أن  وأضـــــــــاف 
بــالــمــعــلــمــيــن وتـــقـــديـــر دورهــــــم إنــشــاء 
تضطلع  التي  للمعلمين  البحرين  كلية 
بــمــســؤولــيــة مـــد الـــمـــدارس بــنــخــبــة من 
ويتم  المتميزين،  البحرينيين  المعلمين 
سنويا إطاق برنامج تدريبي للمعلمين 

المستجدات  بآخر  تزويدهم  أجــل  مــن 
برامج  العالمية وغير ذلك من  التربوية 

التمهين والتدريب.
التعليمية  المسيرة  أن  إلى  الوزير  وأشار 
تعزيز  في  مستمرة  البحرين  مملكة  في 
ــازات والــنــجــاحــات،  ــجـ رصــيــدهــا مــن اإلنـ
بعون هللا تعالى، في ظل قيادة صاحب 
الجالة الملك المعظم، وبدعم ومساندة 
العهد رئيس  الملكي ولي  صاحب السمو 
االرتــقــاء  ــــوزراء، وذلــك بهدف  ال مجلس 
بمخرجاتها التعليمية في جميع المراحل.

المنامة - بنا

دعم ملكي مستمر للعملية التعليمية
وزير التربية يعرب عن الشكر والتقدير للملك المعظم على إشادته بالمعلمين

العربية  الخليج  لدول  التعاون  لدول مجلس  المركز اإلحصائي  أعلن 
تدشين منصة إحصاءات السياحة في دول المجلس التعاون بتاريخ 
5 أكتوبر المقبل تحت شعار “إعادة التفكير في السياحة”، حيث بلغت 
نسبة الناتج اإلجمالي 6.6 % بقيمة 108.8 مليار دوالر من مساهمة 
قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون خال العام 2021، 

فيما بلغ عدد الوظائف 2.51 مليون وظيفة بنسبة 9.8 %.
حول  العربي  الخليج  دول  في  السياحة  إحــصــاءات  آخــر  وبحسب 
القطاع  فــي  العاملة  “الــقــوى  التعليم  فــي  السياحي  القطاع  أهمية 
الفندقي بالدول الخليجية” 760 ألف موظف في العام 2021 بمعدل 
نمو 12.0 %، يستمر لغاية العام 2026 من خال إجمالي زيادة عدد 

الموظفين إلى 851 ألف موظف.
التعاون  المشترك في مجلس  السياحي  للعمل  إنجازات   6 أبرز  وعن 
جاء في تقرير المركز اإلحصائي الخليجي أن الدول الخليجية أولت 
الخاصة  الشاملة  الرؤية  خــال  من  بالًغا  اهتماًما  السياحي  القطاع 
التي  الــعــامــة  السياحة  لجنة  تشكيل  الــمــشــتــرك،  السياحي  بالعمل 
تتكون من ممثلي الدول األعضاء واألمانة العامة، إنشاء منصة عن 
خليجية  استراتيجية  إعــداد  الخليجية،  التعاون  دول  في  السياحة 
للسياحة، إقرار عاصمة السياحة الخليجية والمعرض السنوي للحرف 
والصناعات اليدوية، وضع رؤية تطوير للعمل المشترك بين قطاعي 

السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون.

109 مليارات دوالر مساهمة قطاع السفر في الناتج الخليجي
5 أكتوبر تدشين منصة إحصاءات السياحة في دول المجلس

صــور صادمــة خرجــت بهــا منصــات التواصــل االجتماعــي امــس، تتحــدث 
ببســاطة عــن شــائكة ومعضلــة االختناقــات المروريــة الــى جامعــة البحرين، 
فبعد أن كان الشغل الشاغل للطالب هو المحاضرات، واالعداد لها، أصبحت 
اليوم االزدحامات والتي تســتبق الدراســة، واالختبــارات، وحضور المعامل، 

وبقية هذا )الباكج( المعروف، شغلهم الشاغل.

ــر ســويــة،  ــ ــى األمـ ــ ــا، لــنــتــطــلــع ال حــســن
كانت  فلقد  والعدل،  االتــزان  وبمنظار 
الــبــدايــات مــع مــوضــوع الــمــواصــات، 
والــتــي انــتــقــلــت بــه الــجــامــعــة بشكل 
ــعــام،  ــى حــافــات الــنــقــل ال تــلــقــائــي الـ
ــدون ســابــق انـــــذار، وهـــو مـــا يعني  ــ ب
على  رأس  الــطــلــبــة  ــات  ــ ــوي ــ أول قــلــب 
عــقــب، وقــلــب مــواعــيــدهــم، واوقـــات 
مغلوط  أمر  بالتأكيد  تحركاتهم، وهو 

اسلفنا  وكما  األمــر  ألن  الجامعة،  من 
كان بدون سابق إنذار.

ــيــاء األمـــور ينفسون  بــعــدهــا، بــدأ أول
الرقمية،  المنصات  عبر  غضبهم  عــن 
والصحف، وحساباتهم الشخصية في 
شبكات التواصل االجتماعي، دون أن 
يكون لهم أي تجاوب، أو لفت انتباه، 
تــفــســيــر، أو حــتــى وعــــود قــادمــة،  أو 

ترضي جميع األطراف.

المواطنون يتحدثون عن  بدأ  بعدها، 
مهزلة االختناقات المرورية، خصوصا 
تتحرك  ال  والتي  التعليمية،  بالمنطقة 
بها السيارة أو الحافلة بوقت الذروة 
القليلة، كل  األمتار  تتعدى  لمسافة ال 
وهذه  أكثر،  يكن  لم  ان  ساعة  نصف 

حقيقة.
ونظرًا لغياب التجاوب المنطقي هذا، 
لرجال  المشكور  التواجد  من  بالرغم 
المرور، فلقد بدأت المشكلة باالتساع 
رويدًا رويدًا، حتى أصبحت كالفجوة 
وكل  أي شــيء،  تلتهم  التي  الضخمة 
األســود  الثقب  هــو  كما  تمامًا  شــيء، 

في الفضاء السحيق.
امتدت  فلقد  طبيعية،  فعل  وكـــردة 

البحرين  جامعة  الــى  المشكلة،  هــذه 
والـــتـــي تــضــم األعـــــداد األضـــخـــم من 
الــطــلــبــة فــي الــمــمــلــكــة، بــأغــلــب وأهــم 
تعطل  حيث  الدراسية،  التخصصات 
ــى  ــــوصــــول ال ــي ال مــنــهــم كـــثـــيـــرون فـ
فصولهم الدراسية بسبب االختناقات 
والتي امتدت من الشارع العام، مرورًا 
بالشوارع الداخلية للجامعة، ووصوالً 

الى مواقف السيارات بها.
وتحتوي الجامعة على ثاثة بوابات، 
ــيــســيــة والـــتـــي تــقــابــل كــمــا هو  ــرئ ال
معروف بوابة مدينة حمد، وتستخدم 
والــبــوابــة  فــقــط،  والــــزوار  للموظفين 
الشرقية وهي مخصصة لطلبة كليات 
وتقنية  األعـــمـــال،  وإدارة  اآلداب، 

المعلومات، والحقوق.
ــة الــتــمــهــيــديــة  ــســن ــمــكــن لــطــلــبــة ال وي
والتعليم التطبيقي من استخدام كلتا 

البوابتين بالصخير.
على  التعليق  في  المغردون  وانطلق 
يراها  األمــر، كردة فعل طبيعية،  هذا 
كثير من الناس بالمستفزة، وبالرافعة 
لــلــضــغــط، حــيــث قـــال عيسى ســنــان” 
سته،  الساعة  الزحمة  للحين  ابشرك 

يمكن تواصل لي باجر”.
ــت أمــيــنــه )ام ســلــمــان(” الــوضــع  وقــال
بــتــتــكــرر هــالــمــأســاه  يــتــحــمــل، اذا  مـــا 
أوال  الــوضــع،  بيتحمل  مــحــد  يــومــيــا، 
الطلبة،  عــلــى  ضــاعــت  الــمــحــاضــرات 
والطلبة  تــبــهــدلــوا،  األمــــور  ــاء  ــيـ وأولـ

األقــدام،  على  مشي  الجامعة  وصلوا 
نزلوا من السيارات ومشوا”.

هذي  بالقول”  عبدالعزيز  ام  وعلقت 
نتيجة التخبط في القرارات في الغاء 
التكاليف،  تقليل  بــهــدف  ــبــاصــات،  ال
والحل بسيط اذا بتقبل هالكم الهائل 
من الطلبة، رجعوا الباصات، وبالنسبة 
ما في  للبوابات، هذي هي موجودة، 

تغيير أو زيادة، وهللا يعين الطلبة”.
بو  محمود  النائب  أصــدر  جهته،  مــن 
إدارة جامعة  فــيــه  دعـــا  بــيــانــا  حــمــود 
الغاء  النظر في قرار  البحرين بإعادة 
ــواصـــات الـــعـــامـــة، الــتــي  ــمـ خـــدمـــة الـ
مناطق  بجميع  للطلبة  توفرها  كانت 

البحرين.

كــل الطــرق ال تــؤدي لجــامعــة البحـــريــن

حسن عبدالرسول

منال الشيخمنال الشيخ

اكــتــظــت مــنــصــات الــتــواصــل 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي بـــــصـــــور 
“زحمة”  وفيديوهات رصدت 
الــتــي  تسببت في   الــشــوارع 
الــطــلــبــة في  مــن  تــأخــر كثير 
وصولهم إلى جامعة البحرين 
عاوة على خسارة كثير من 
وتغير  محاضراتهم  الطلبة 
شكلها  عن  المرورية  الحركة 
الــذي أدى إلى  المعتاد، األمــر 

تعطيل البعض عن أشغاله.
أما عن أمس، فالحال حقيقة 
لـــم يــتــغــيــر كــثــيــرا عـــن أمــس 
“الــزحــمــة”،  حيث  مــن  األول، 
المركبات  في  االنتظار  طول 
والمعاناة التي “حدت” الكثير 

إلى  أمــور  أولياء  بينهم  ومن 
التواصل  منصات  عبر  نقلها 
االجـــتـــمـــاعـــي االفـــتـــراضـــيـــة، 

آملين وضع خطة لتقليل هذا 
هو  فيما  والــنــظــر  االزدحـــــام 

حاصل.

لــ  البنخليل  مــحــمــود  اإلعـــامـــي  ــال  قـ
تداوله  ماتم  على  تعليقه  في  “الــبــاد” 
خال اليومين الماضيين عبر مختلف 
بشأن  االجتماعي،  التواصل  منصات 
جامعة  طلبة  وتأخر  الشوارع  “زحمة” 
الجامعة،  إلــى  الــوصــول  فــي  البحرين 
محاضراته،  منهم  البعض  خسارة  بل 
بأن الجامعة يجب أن  تتبنى مشروعا 
في  الطالب  احتياجات  “دمــج  بعنوان 
الجامعة”، ألن الطالب بحاجة إلى  بيئة 
خدماتيا،  ومهيئة  ومستقرة  مريحة 
تكتمل  ال  التعليم  جــودة  أن  مستدركا 

اال بتقديم مختلف الخدمات للطالب.
وأوضح البنخليل “أن الضرر وقع على 
اإلداريــة في  الهيئة  الجميع بمن فيهم 
وكــان  الــتــدريــســي،  والــطــاقــم  الجامعة 
األمــور  ــيــاء  وأول الطلبة  على  واضــًحــا 

وحــتــى أهــالــي مــديــنــة حــمــد عــلــمــا أن 
الجامعة  عن  تفصلهم  بسيطة  مسافة 
جراء االزدحامات التي قطعت الحركة 
الهيئة  بــتــأخــيــر  وتــســبــبــت  الـــمـــروريـــة 
واولياء  والطلبة  واإلداريـــة  التعليمية 
معينة  مواعيد  تربطهم  الذين  الطلبة 
إلى  باإلضافة  ابنائهم،  بقية  لتوصيل 

سواق التوصيل”.

ــار إلـــى أن هــنــاك مــن اضــطــر إلــى  وأشــ
وأصدقائه  أهله،  من  سيارة  استعارة 
وجــيــرانــه، مــشــيــرا إلـــى أن فــئــة ذوي 
اإلعاقة وقع عليها الضرر األكبر لغياب 
األدوات الخاصة بهم من مصاعد آلية  
وغــيــرهــا وأن عــدم وجـــود مــواصــات 
زيــادة  إلــى  أدى  باحتياجاتهم  مجهزة 
ــات  ــامــ أن االزدحــ ــدا  ــؤكـ مـ مــتــاعــبــهــم، 

تسببت باضرار فادحة. 
واختتم البنخليل داعيا جميع األطراف 
لتفعيل الشراكة المجتمعية في اتخاذ 
أي قرارات تستهدف المواطنين بشكل 
من  آمــا  خـــاص،  بشكل  والطلبة  عــام 
ذات  الــجــهــات  مــع  التنسيق  الــجــامــعــة 
الــمــواصــات،  فــي توفير  االخــتــصــاص 
للطلبة  تقديمه  يمكن  شيء  أقل  وهو 

األعزاء.

البنخليل: االزدحامات تتسبب بأضرار فادحةالمحاضرات في جامعة البحرين “راحت ملح”
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هل سينجح موظفو الندب بمكاتب النواب من الفوز باالنتخابات؟
تجربة جديدة يشهدها الحراك االنتخابي هذا العام

من المشاهد والمفارقات الجميلة في المشهد االنتخابي هذا العام، هو ترشح عدد 
والتي سبقتها  النيابي،  للمعترك  النواب  االنتداب في مكاتب عدد من  من موظفي 
سابقون  أعضاء  كذلك  للبرلمان،  انتخابية  حمالت  مديرو  بها  وصل  سابقة  حاالت 

بالمجالس البلدية.
 فبعد خبرة اربع سنوات من هذا العمل، مكنت العديد منهم ألن يقفوا على حال البلد 

والمواطن، كالنواب تمامًا إن لم يكن الحال أكثر من ذلك، شد 
موظفو الندب العزيمة، وقرروا أن يخوضوا التجربة، فهل 

تكون لهم حظوظ؟
ووصلهم،  الــنــاس،  مصالح  من  القرب  فــإن  يبدو،  ومما 
والنظر لحال أداء بعض نواب 2018، شجع هؤالء إلى 
من  لديهم  ما  تقديم  ويحاولوا  المعترك،  يدخلوا  أن 

أداء وواجب وطني، وفق الحق الدستوري لهم، بأن 
والواجبات،  بالحقوق  متساوون  المواطنين 

كأسنان المشط.
منهم المرشحة نادية المالح والتي هي 
احمد  النائب  بمكتب  منتدبة  موظفة 
المنتدب  الحدي  وأحمد  الدمستاني، 
ــل،  ــن فـــي مــكــتــب الـــنـــائـــب يـــوســـف زي
بمكتب  كانت  والتي  النفيعي  وأماني 
النائب حمد الكوهجي، وحنان الفردان 

النائب محمود  مكتب  في  كانت  والتي 

البحراني، وعلي خرفوش والذي كان منتدبًا بمكتب النائب خالد بوعنق، وآخرون.
وقالت المالح والمرشحة عن سادسة العاصمة لـ”البالد”: “ترشحي هو التجربة الثانية 
بعد األولى العام 2018، ولقد أوجد عملي بمكتب النائب الدمستاني خالل السنوات 
الماضية الخبرة في التواصل مع الجهات الحكومية، وخدمة الناس، والتعرف على 

مطالبهم واحتياجاتهم، وآلية العمل الالزمة لذلك”.
من جهتها، قالت المرشحة عن ثالثة الشمالية أماني النفيعي بأن الذي شجعها على 
الترشح هو رؤيتها لواقع المواطن، والتواصل معه، وإعداد التوصيات لخدمته اثناء 

عملها كموظفة انتداب.
ــاس، والــمــحــاولــة  ــنـ ــرب مـــن الـ ــقـ ــت الــنــفــيــعــي “الـ ــافـ وأضـ
لــمــســاعــدتــه، وكــذلــك لــقــاء الــمــســؤولــيــن وغــيــرهــم، كلها 
عوامل وفرت لي الطاقة الالزمة؛ لكي أترشح وأحاول 

أن أقدم المزيد”. 
يشار أنه يتم منح كل نائب عدد ثالثة موظفين انتدابا، 
الحكومة وفق شروط وظيفية محددة،  اثنان من 
بـ  يقدر  براتب شهري  تمكين  به  تتكفل  وآخر 

)450 دينارا(.
قبل  مــن  الــمــنــتــدبــيــن  للموظفين  وتــصــرف 
150 دينارا كعالوة  الجهات الحكومية مبلغ 
ــــواب، مع  ــن ــ ــــدب مـــن قــبــل مــجــلــس ال ــــدل ن ب
احتفاظهم بكافة مزاياهم األصلية من قبل 
جهات عملهم، من رواتب وإجازات وغيرها، 

وتفريغهم للعمل مع النائب.

إبراهيم النهام

ناديه المالحاماني النفيعي

تلبية احتياجات المواطن أمانة في أعناقنا
ذكر أن أداء النائب البحراني “ممتاز”... شكراهلل:

ــل االعـــمـــال مــحــمــد شــكــرهللا  يــعــتــزم رجــ
الثانية عــشــرة في  ــرة  ــدائ ال الــتــرشــح عــن 
النيابية  باالنتخابات  الشمالية  المحافظة 
االنتخابي  بــرنــامــجــه  أن  وأكـــد  الــمــقــبــلــة. 
سيكون بعيدا عن الوعود الكاذبة واآلمال 
وتــزايــد  االســعــار  ارتــفــاع  المزيفة وســط 
ــة، وانــــه ســيــركــز عــلــى الــمــطــالــبــة  ــطــال ــب ال
ــمــواطــن فـــي الــســكــن والــعــمــل  بــحــقــوق ال

وتوفير المتطلبات للمتقاعدين.
المواطن  “ســأكــون صــوت  وقــال شكرهللا 
تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان وســأكــرس جــهــودي 
ــاء وطني  ــن لــحــل مــشــاكــلــه، فــمــســاعــدة أب

أم ال  المجلس  فــي  كــنــت  ــواء  هــدفــي، سـ
وما  كورونا  جائحة  في  سابقا  فعلنا  كما 
فتلبية  الـــنـــاس،  لــمــســاعــدة  حــالــيــا  نفعله 
أعناقنا”.  في  أمانة  المواطن  احتياجات 
يذكر  بالممتاز.  الحالي  النائب  أداء  وقيم 
أنه خريج جامعه ifod في واليه تكساس 
إدارة  فــي  الــبــكــالــوريــوس  على  وحــاصــل 
عال  ودبــلــوم  المعلومات  ونظم  األعــمــال 
فــي الــمــحــاســبــة. الـــدائـــرة الــثــانــيــة عشرة 
دمــســتــان،  تغطي  الشمالية  بالمحافظة 
ــكــيــة والــــلــــوزي ويــشــغــل  ــمــال كــــرزكــــان، ال
مقعدها في الوقت الحالي النائب محمود 
2590 صــوتــا في  نـــال  ــذي  ــ ال ــبــحــرانــي  ال
االنتخابات الماضية، وفي الوقت الحالي 

أبدى نية الترشح فيها مجدًدا بجانبه كل 
الدوسري، حسن عطية، محمد  نــورة  من 

الحميدي، مريم مدن، حنان الفردان، علي 
فردان، أحمد القصاب ورضي السماك.

محمود البحرانيمحمد شكرالله

منال الشيخ
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ــمــهــدي  ــم ال ــاسـ ــح جـ ــصـ أفـ
الـــمـــزاول لــأعــمــال الــحــرة 
بلديًا  بالترشح  رغبته  عن 
ــرابــعــة في  ــرة ال ــدائـ عــن الـ

المحافظة الشمالية.
ــه يحظى  ــ أن ــى  ــ إل ــار  ــ وأشــ

برصيد خبرة ألكثر من 25 عامًا في مجال البلديات والعالقات الحكومية.
م أداء العضو البلدي الحالي بالمتوسط.  وقيَّ

يذكر أن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية تشمل: جبلة حبشي، السهلة 
البلدي  الشمالية، سلماباد ومدينة زايد ويمثلها في الوقت الحالي العضو 
معاودًا   2018 انتخابات  في  صوتًا   2287 على  الحاصل  شبيب،  فيصل 
علي  حمادة،  حسين  من:  كلٌّ  وبجانبه  المقبلة  لالنتخابات  فيها  الترشح 

العالي، عبدالهادي السويدي، جاسم المريسي وحمد السعيد.

المهدي: خبرتي دافعي للترشح

جاسم المهدي 

منال الشيخ

فيصل شبيب 

ــد عــبــدعــلــي  ــمــ ــزم أحــ ــتـ ــعـ يـ
الترشح برلمانيًا عن الدائرة 
التاسعة بمحافظة العاصمة 
والمواطن.  الوطن  لخدمة 
التاسعة  الــدائــرة  أن  يــذكــر 
تغطي  العاصمة  بمحافظة 

جنوب سترة والعكر الشرقي ويمثلها حاليًا النائب عمار آل عباس. وأبدى رغبة 
الترشح فيها بجانبه كل من أماني المطاوعة وإبراهيم العصفور.

عبدعلي يترشح برلمانيًا بدائرة آل عباس

أحمد عبدعلي 

منال الشيخ

عمار آل عباس 

يـــعـــتـــزم ولــــيــــد الـــمـــنـــاعـــي 
الدائرة  عن  نيابيا  الترشح 
السابعة بمحافظة المحرق.

ــع اعــتــزامــه الــتــرشــح  ــ وأرجـ
إلى رغبته بالعمل على حل 
مشكلة الخريجين العاطلين 

التوصيات،  بعمل دراسة على أسس علمية ورفع  القيام  العمل من خالل  عن 
جلب  خــالل  من  عمل  فــرص  وإيجاد  للمواطن  المعيشة  مستوى  رفــع  بجانب 
االستثمارات الخارجية. الدائرة السابعة بمحافظة المحرق تغطي عراد ويمثلها 
في الوقت الحالي النائب عمار قمبر الذي حاز في انتخابات 2018 على 7317 
المناعي  بجانب  فيها  المتوقعون  المترشحون  أما  الحالي.  الوقت  صوًتا وفي 
عبدهللا  الجنيد،  الــخــالــدي، شاهين  عــادل  شــريــف،  عثمان  الــجــار،  عــادل  فهم: 

البستكي، أحمد الجودر، صالح العشار، محمد السادة وحنان بن عربي.

المناعي يترشح بدائرة قمبر لحل مشكلة الخريجين العاطلين

وليد المناعي 

منال الشيخ

عمار قمبر 

الـــنـــواب فــوزيــة  ــادت رئــيــســة مجلس  أشــ
بنت عبد هللا زينل  بالرسالة النبيلة التي 
تحملها الصحافة المحلية ووسائل اإلعالم 
الوطنية كأداة لتنوير وتثقيف الرأي العام 
ونمو  وتقدم  مصلحة  فيه  لما  وتوجيهه 
من  إطـــار  فــي  وذلـــك  والمجتمع،  الــوطــن 
االلتزام بالكلمة الحرة والمسؤولة، والفكر 
الــمــســتــنــيــر، وقــيــم الــصــحــافــة ومــبــادئــهــا 
قطاع  بــه  يحظى  مــا  ظــل  وفـــي  النبيلة، 
من  ورعاية  دعم  من  واإلعــالم  الصحافة 
الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  ملك  لدن 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمام 
وتقدير من قبل ولي العهد رئيس مجلس 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ

سلمان بن حمد آل خليفة.
إلـــى ما  الـــنـــواب  ولــفــتــت رئــيــســة مجلس 
تقدمه الصحافة المحلية ووسائل اإلعالم 
على  الحفاظ  غايتها  وطنية  رســالــة  مــن 
معربة  التنموية،  مسيرته  وتعزيز  الوطن 
عن اعتزازها وتقديرها لعطاءات الكوادر 
من  يبذلونه  ومــا  واإلعالمية  الصحافية 
ومصالح  قضايا  عــن  التعبير  فــي  جــهــود 
في  المواطنين  وآمــال  وتطلعات  الوطن 
وااللتزام  والمصداقية  المهنية  من  إطــار 
بالمواثيق الصحافية واإلعالمية، وتقديم 
تــســتــهــدف  ــات  ــ ــروحـ ــ وأطـ ــار  ــكــ وأفــ رؤى 
وتماسكه  المجتمع  وحــدة  على  الحفاظ 

وصون أمن مملكة البحرين واستقرارها.
ــالل لـــقـــاء  رئــيــســة مجلس  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
ــواب، صــبــاح أمـــس فــي مــقــر مجلس  ــنـ الـ

الــــنــــواب، الــصــحــافــيــيــن واإلعـــالمـــيـــيـــن، 
النواب  لمجلس  العام  األمين  وبحضور  
العام  واألمين  نجمة،  بو  راشد  المستشار 
المال،  يحيى  واللجان  للجلسات  المساعد 

التشريعي  الفصل  بمناسبة ختام  والمقام 
الخامس واالستعداد الستحقاق انتخابي 
وبرلماني وبلدي جديد في ظل المشروع 
حفظه  المعظم  الملك  لجاللة  اإلصالحي 

هللا ورعاه.
ــنـــت  رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب مــا  ــمـ وثـ
من  اإلعــالمــي  القطاع  به  ويزخر  يحظى 
خبرات وأجيال متعاقبة من الصحافيين 

أســس ودعائم  أرســوا  الــذي  واإلعالميين 
بحرينية  وصــحــافــيــة  إعــالمــيــة  مــدرســة 
المهنة  هــذه  أمــانــة  خاللها  حملوا  أصيلة 
ــذه الــمــســيــرة بــمــواكــبــة ما  ومـــواصـــلـــة هــ

الصحافي واإلعالمي من  القطاع  يشهده 
أن  تطور على مختلف منصاته، ومؤكدة 
مملكة البحرين تزخر بالكوادر الشابة من 
الصحفيين واإلعالميين األكفاء القادرين 
على التعبير عن قضايا الوطن والمواطنين 
بالغة.  ومهنية  وحيادية  واقــتــدار  بتميز 
ــن جـــانـــبـــهـــم، أعــــــرب الـــحـــضـــور، مــن  ــ ومـ
شكرهم  عــن  واإلعــالمــيــيــن،  الصحافيين 
لــرئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى دعــوتــهــم 
لهذا اللقاء، مثمنين الدعم والرعاية التي 
حظيا بها خالل عملهم وتغطياتهم ألعمال 
البرلمانية،  والجلسات  الــنــواب  المجلس 
مؤكدين حرصهم على االستمرار في دعم 
مملكة  في  الديمقراطية  التجربة  وتعزيز 
للحفاظ  البحرين بكل مصداقية ومهنية؛ 
على المكتسبات الوطنية وخير ومصلحة 

الوطن والمواطنين.

القضيبية - مجلس النواب

رئيســـة مجلـــس النـــواب تكـــرم صحيفـــة “^”
مشيدة بجهود الصحافيين في التعبير عن قضايا المواطنين

دور مــحـــــوري لإلعــــــالم فــــــي الحـفــــــاظ عـلــــى وحـــــدة وأمـــــن الــوطــــــن

تكريم راشد الغائبالرئيسة مرحبة بالصحافيين 

تكريم خليل ابراهيم تكريم سيد علي المحافظة
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المنامة - النيابة العامة

ــأن  ــيــابــة االســتــئــنــاف ب صـــرحـــت رئـــيـــس ن
امس  أصـــدرت  قــد  االستئنافية  المحكمة 
الصادر  الحكم  في  النيابة  في طعن  حكما 
ــبــراءة  عــن الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة ب
بالتحرش  الــخــاصــة  القضية  فــي  المتهم 
قضت  حيث  ذهنيًا  معوق  بطفل  الجنسي 
وفي  شكالً  العامة  النيابة  استئناف  بقبول 
بــإلــغــاء حكم  اآلراء  وبــإجــمــاع  الــمــوضــوع 
ــإدانــة المتهم  الــبــراءة والــقــضــاء مــجــددًا ب
ــمــدة ســنــة. وكــانــت  ومــعــاقــبــتــه بــالــحــبــس ل
الــنــيــابــة قــد أســنــدت إلـــى الــمــحــكــوم عليه 
بالطفل  الجنسي  التحرش  جريمة  ارتكابه 
من  ضــده  قــام  ما  على  بناء  عليه  المجني 
الكبرى  المحكمة  إلى  بإحالته  أدلة، وأمرت 
ثم  ومــن  بــبــراءتــه،  قضت  الــتــي  الجنائية 

طعنت النيابة في ذلك الحكم تأسيسًا 
وقد  وقانونية،  واقعية  أسباب  على 

الطعن  االستئناف  محكمة  نظرت 
إلى  ومحاميه  المتهم  حضور  في 
أن قضت بقبوله وبمعاقبة المتهم 
ساقته  لما  وفــقــًا  إليه  أسند  عما 
في  أســبــاب  مــن  الــعــامــة  النيابة 
الــمــقــدمــة منها  الــطــعــن  مـــذكـــرة 
والطمئنانها لألدلة القائمة ضده.

وأكدت رئيس النيابة بأن النيابة 
ــا على  ــ يــقــتــصــر دورهـ ــعــامــة ال  ال

الدعوى  في  والتصرف  التحقيق 
المحاكم،  أمام  الجنائية ومباشرتها 

ــًا إلــى  ــون بـــل يــمــتــد اخــتــصــاصــهــا قــان
ودراستها  الجنائية  األحــكــام  متابعة 

والصالح  القانون  لمصلحة  فيها  والطعن 
أسباب  مــن  عليه  تقف  مــا  وبحسب  الــعــام 

واقعية وقانونية.

إلغاء براءة المتحرش 
بالطفل المعوق 

ذهنيا وحبسه سنة

المنامة - وزارة الداخلية

ــة مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم  ــرطـ تــمــكــنــت شـ
لمكافحة  العامة  بـــاإلدارة  االقتصادية 
الفساد واألمن االقتصادي وااللكتروني 
ــة أشـــخـــاص  ــعــ ــ ــن الـــقـــبـــض عـــلـــى أرب مــ
لقيامهم  أفريقية  جنسيات  يحملون 
خــالل  مــن  واحــتــيــال  نــصــب  بعمليات 
إيهام ضحاياهم بأن لديهم القدرة على

اجراء معالجات كيمائية ألوراق عادية 
وتــحــويــلــهــا بــمــوجــب ذلـــك إلـــى أوراق 

نقدية.
تلقيها  ــور  فــ ــه  ــ أن اإلدارة  وأوضـــحـــت 
بالواقعة، تم تشكيل فريق أمني  بالغا 
والتحري  البحث  اعمال  باشر  مختص، 
ــن تــحــديــد هــويــة  ــي أســـفـــر ت عـ ــتـ والـ
وبتفتيش  عليهم  والقبض  المذكورين 
ــم الــعــثــور عــلــى األجـــهـــزة  مــســكــنــهــم تـ
التي  الكيميائية  والـــمـــواد  واألدوات 

استخدمت لذلك الغرض.
وأشارت اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي وااللكتروني إلى أنه 
حيال  القانونية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  تم 
النيابة  ــى  ال إلحالتها  تمهيدًا  القضية 
والمقيمين  المواطنين  داعية  العامة، 
إلــى عــدم الــتــجــاوب مــع هــذه االعــمــال 
يعاقب  جرائم  تشكل  التي  االحتيالية 

عليها القانون.

القبض على 4 أوهموا آخرين 
بقدرتهم على تحويل 

األوراق العادية إلى نقدية

المنامة - وزارة الداخلية

صرحت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية 
الــنــظــام ومكافحة  حــفــظ  ــار  إطــ ــي  وفـ
 54 على  القبض  مــن  تمكنت  الجريمة 
إفريقية  جنسيات  يحملون  شخصا 
وشــروط  أنظمة  مخالفي  من  مختلفة 

اإلقامة المقررة في مملكة البحرين.
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  وأشــــــارت 
اتــخــاذ  تــم  أنـــه  إلـــى  الجنائية  واألدلــــة 
تمهيدًا  الــالزمــة  القانونية  اإلجـــراءات 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 54 
إفريقيا من مخالفي 

شروط اإلقامة

المحكمة تبرئ متهما... 
والنيابة تغرمه 8500 دينار بالخطأ

حكمت المحكمة ببراءة شخص عما أسند إليه في قضية منع النقوط والتنقيط في أحد الفنادق. وقال المحامي باسم الصفاف: بعد صدور 
حكــم البــراءة لموكلــه فــي العــام 2019، فإن إدارة التنفيذ في النيابة العامة بتاريخ 25 من شــهر أغســطس للعام الجــاري 2022 نفذت حكم 
الغرامــة، حيــث تــم القبــض علــى المتهــم لدفــع الغرامــة وقدرهــا 8500 دينار 
بالرغــم مــن وجــود حكــم البــراءة فــي العــام 2019 مــن التهمــة 
ذاتهــا، وبنــاء على ذلك قــام المتهم باالســتدانة 
مــن أصحابه لســداد مبلــغ الغرامة 8500 

دينار تجنبًا للحبس.

عند  الصفاف  باسم  المحامي  وذكــر 
بخصوص  العامة  النيابة  مراجعة 
ذلك تبين أنه اتخذ قرار التنفيذ 

العامة إلرجاع  بالنيابة  التنفيذ  تقديم طلب إلدارة  وتم  الخطأ،  بالحبس 
المبلغ المستلم بالخطأ بموجب القرار الصادر خطأ.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريًا بتغريم المتهم عشرة آالف 
دينار عما أسند إليه من اتهام في البند أوالً، وأمرت المحكمة بغلق 
مرفق أحد الفنادق وتغريم المتهم 500 دينار عما أسند للمتهم من 
فطعن  القضاء  هذا  المعترض  ُيــرِض  لم  وإذ  ثانيًا،  البند  في  اتهام 
عليه باالستئناف، حيث حكمت محكمة ثاني درجة غيابيًا بقبول 
االستئناف شكالً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 

ولم ُيرِض المعارض الحكم فطعن عليه بالمعارضة الماثلة.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة ومثل فيها المعارض برفقة وكيله 
المحامي الصفاف الذي قدم مذكرة دفاع، فيما طلبت النيابة العامة 

برفض المعارضة االستئنافية وتأييد الحكم المعارض فيه.
وأحــاطــت  وبصيرة  بصر  عــن  الــدعــوى  المحكمة  مّحصت  أن  وبــعــد 
النفي،  دليل  وتبين  االتهام  عليها  قام  التي  الثبوت  وبأدلة  بظروفها 
حيث رأت المحكمة أن دليل االتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد 
إليه في هذا المقام فضالً عن اعتصام المتهم باإلنكار في جميع مراحل 
الدعوى، وكان الدليل القائم في األوراق قبل المعارضة قد أحيط به الشك 
والريبة في صحته بما ال ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة 
االتهام وثبوته في حق المعارض، األمر الذي يتعين معه الحال ببراءة المعارض 
مما أسند إليه على نحو المنطوق، ولهذه األسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة 
ببراءة  مجددًا  والقضاء  فيه  المعارض  الحكم  بإلغاء  الموضوع  وفي  شكالً  االستئنافية 

المعارض عما أسند إليه.

المحامي باسم الصفاف

الشركة طالبته بدفع األقساط...
براءة متهم ال دليل على مديونيته

حكمت المحكمة بإلغاء حكم بتأدية مبلغ 3382 دينارا لصالح شركة بيع أجهزة إلكترونية عبر البيع بالتقسيط، 
في قضية أقامتها للمطالبة بسداد مبالغ تدعي بأن شخصا تخلف عن سداد شراء أجهزة إلكترونية.

وبحسب المحامي باسم الصفاف فإن موكلة تفاجأ بوجود حكم صادر ضده يلزمه بسداد مبلغ 
المراجعة والتدقيق  البنكية وعند  الحجز على منقوالته والتعميم على أرصدته  مالي وتم 

إلكترونية  أجهزة  بيع  إلى شركة  بمديونية  عليه  المدعى  تبين وجود حكم صادر ضد 
بالتقسيط، إال أن المدعى عليه لم يتعامل مسبقًا مع الشركة ولم يقم باستالم أجهزة 

الصادر  الحكم  استئناف  إلــى  دفعه  الــذي  األمــر  بالتقسيط  البيع  عبر  إلكترونية 
ضده ووقف إجراءات التنفيذ حتى البت في موضوع االستئناف، حيث قام 

المدعى عليه بالطعن على المستندات المقدمة من الشركة وأقر بعدم وجود 
عالقة مديونية صحيحة بينه وبين شركة بيع األجهزة اإللكترونية وطلب 

التي  للمديونية  األصلية  المستندات  بجلب  الشركة  الزام  عليه  المدعى 
األصلية  المستندات  تلك  تقديم  الشركة عن  بها، حيث عجزت  تدعي 
المستأنف  السابق وبراءة  الحكم  بإلغاء  المحكمة  وعندها صدر حكم 

من مبالغ المديونية.
وتعود حيثيات القضية إلى أن شركة بيع أجهزة إلكترونية وكهربائية 
أقامت دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بمبلغ 3383 دينارا وفوائد 
مع  تعاقد  عليه  المدعى  بــأن  القول  سند  على   %  3 بواقع  التأخير 
التقسيط  مبالغ  ســداد  عن  وتخلف  إلكترونية  أجهزة  لشراء  شركة 
من  ضده  المستأنف  الحكم  عليه  المدعى  طعن  وبعد  دينارا،   3382
حاصلها  أسبابًا  الستئنافه  وســاق  الدعوى  في  صفته  النتفاء  المبالغ 

مخالفة الثابت في األوراق، إذ أنكر المدعى عليه قيامه بالتوقيع على 
قبل  اإللكترونية من  األجهزة  مبيعا من  واستالمه  المقدمة  المستندات 

الشركة التي لم تقدم مستندات تثبت ادعاءها إلثبات مديونية المدعى 
عليه لشراء أجهزة كهربائية وفقدت كل حجة لها في الدليل واإلثبات.

ضد  الشركة  مطالبة  صحة  عدم  إثبات  من  الصفاف  باسم  المحامي  وتمكن 
موكلة “المدعى عليه”، حيث لم تقدم الشركة أي دليل على صحة المطالبة من 

للشركة  بأن يؤدي  إلزامه  بإلغاء حكم  للمستأنف  المستندات، وقضي  تقديم  خالل 
مبلغ 3382 دينارا وبرفض الدعوى.

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة
 )شركة كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ م م(

 KURIAN  (  / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
VARGESE( نيابة عن السادة شركة )شركة كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ م م( المسجلة بموجب 

القيد رقم )1-74988(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:
)شركة كي بي للصناعات البتروكيماوية ذ م م(

)KB PETRO CHEMICL INDUSTRIES WLL(
الى:

)شركة في كي بي للبترول ذ.م.م(
)VKB PETROLEUM CO W.L.L(

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

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2022-137481( إعالن رقم

معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

مايعزز اعتراضه.
اسم التاجر : مديحه عبدهللا احمد العويناتي 

االسم التجاري الحالي : ازياء نشوة
االسم التجاري الجديد: نشوى الديكور الداخلي 

قيد رقم : 38131-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

)CR2022- 101844( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة السيدة المعلنة انيسه احمد عيسى بن هندي بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي : إلى السيدة دانه سلمان عبدهللا صالح فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد            االسم التجاري

26167-3          بيال كاسا لالقمشه

26167-4          بيال كاسا للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة أكاديمية جريسي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة أكاديمية جريسي 
رقم  للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،132864 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م 

)2( من:
أكاديمية جريسي ذ.م.م

GRACIE ACADEMY W.L.L
الى: 

جريسي جوجيتسو البحرين ذ.م.م
GRACIE JIU JITSU BAHRAIN 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.

التاريخ : 02/10/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-142170 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن احمد علي سلمان

االسم التجاري الحالي : النجاده لتجارة الحيوانات
االسم التجاري الجديد : اسماك جلوبل

قيد رقم : 40824 – 6

تاريخ :02-10-2022
) CR2022- 142675( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  السيدة رقيه يوسف اسحاق عقيل بتحويل   / السيد  إلينا  تقدم 
لديه أي  السيدة فاطمه صالح يعقوب غريب فعلى كل من  السيد/  إلى  التالي: 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 3-50525

االسم التجاري : صفرية للمأكوالت الشعبية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن اندماج )3 واي ز ذ.م.م( مع

 )شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م.م( بطريق الضم

للتأشير  طلباً  تلقت  بأنها  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

رقم  التجاري  بالقيد  المقيدة   ) ذ.م.م  ز  واي   3( اندماج شركة  بقيد  التجاري  السجل  في 

رقم  التجاري  بالقيد  المقيدة  ذ.م.م(  لالستشارات  جيمبرز  المؤيد  )شركة  مع   )60876(

)75752( وذلك بطريق الضم. مع العلم بأنه يجوز ألصحاب الحقوق الناشئة قبل نشر هذا 

اإلعالن ان يعارضوا فيه خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا النشر بخطاب مسجل 

بعلم الوصول يقدم للشركة المدينة لهم.

تاريخ :2/10/2022
CR2022- 142191 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  حسين  شبر  عبدهللا  السيدفاضل   / السيد  إلينا  تقدم 
الماللي فعلى كل من لديه أي  ابراهيم محمد  إلى السيدة/ مدينه احمد  التالي: 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 4-65388

االسم التجاري : بيت الحرير للمفروشات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة كارلتون لالليات الثقيلة ذ.م.م(
سجل تجاري رقم 1-68071

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم 68071،  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  لالليات  كارلتون  )شركة  شركة 

بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة مصفيا للشركة
عنوان المصفي:

نبيل عبدهللا احمد الساعي
nabilsai@batelco.com.bh +973  33009518 

التاريخ :2/10/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة السجــــل التجــاري
إعالن رقم CR2022- 142444   -    تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
قيد رقم: 59831-2

اســـــــم التاجـــــــــــر : انور علي احمد الشيخ
 االسم التجاري الحالي : الوعب لالكياس والعلب الفارغه

 االســـــم التجـــاري الجديد : الوعب للسكراب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 142539( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : جنات الين للمواد الغذائية
اســـــــم التاجـــــــــــر : رمله عيسى حسن حسين
االســـــم التجـــاري الجديد : رملة للتجارة العامة

قيد رقم: 5-69084

Vacancies Available
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GULF ARMOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17712492 or isacchristopher26@yahoo.com 

ALHABAYB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39139640 or ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33615001 or BITTUSANDHU530@GMAIL.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 

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 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

DUR E FISHAN PROGRAMMING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or YOUSAF.KHAN0834@GMAIL.COM 

Reem Palace Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILORING FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17005890 or AMMADI@BATELCO.COM.BH 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BEHBEHANI BROTHERS LTD. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17459999 or edo@behbehani.com.bh 

RED CROISSANT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36632263 or ALAWEYAT@GMAIL.COM 

The Groom Room W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 17828828 or NALMOAYED@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

SABAH AHMED HUSSAIN HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17411168 or BLUDANCONTRACTING@GMAIL.COM 

CHOPPERS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33560453 or MB69256@GMAIL.COM 

OCEAN  DIVING AND  MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17737939 or OCENDIVING@BATALCO.COM.BH 

MCDONALD”S 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

R MEDIA COMPANY Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39168636 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17102960 or ALEX@BFHARBOUR.COM 

KHAFAYEF & MORE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36699885 or khafayef.bh@gmail.com 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

Yousif Khalil Almoayyed & Sons Co 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17211211 or PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact
 17823703 or mahmood@ibnalnafees.com 

CITY GLASSES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39813203 or cityyaser@yahoo.com 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

MCDONALD”S 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM 

Brodan Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact
 34347979 or DR.MENONKS@GMAIL.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

NEW GOLDEN MADNIA CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66911045 or KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

FLUFFY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 34174554 or FLUFFYCAFE.BH@GMAIL.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 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MONEY CHANGER
 suitably qualified applicants can contact
 33326767 or SAMI11300@HOTMAIL.COM 

Wahat albashaer restaurant and pastries 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17223233 or VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ASIAN FLAVOURS RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17253030 or MOTOROX17@GMAIL.COM 

GOLDEN FABRIC TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39176022 or UMHUSSAIN2002@HOTMAIL.COM 

BADER ALBUDOOR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39767399 or ABBAS_OMRAN@LIVE.COM 

BIG CAMEL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35696475 or barry_zhao1990@hotmail.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 77902525 or info@idealgroup.me 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33777401 or DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

Alhunainiya Oasis markets 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36455266 or buahmed182@gmail.com 

GO BRIGHT TRANSACTIONS CLEARING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39025881 or INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

MOHAMMED YOUNIS FAZAL DAD NIYAZ ALI MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33672856 or MOHAMMADYOUNIS336@YAHOO.COM 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HORTICULTURIST
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 77088800 or SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

ALQANDEEL ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17440498 or ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

MASOOD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17684289 or VICTORIAMENDOZA91@YAHOO.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Elya manpower 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39737991 or elyamanpower@gmail.com 

BLOOMS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39722033 or BESPOKETAILORING.BH@GMAIL.COM 

GOLDEN STAR FOR CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39849020 or TARIQ.M.A@HOTMAIL.CO.UK   



13 الثالثاء 4 أكتوبر 2022 - 8 ربيع األول 1444 - العدد 5103 Vacancies Available
Bader Alwazeer Photography 

has a vacancy for the occupation of
 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact
 39406262 or ME@BADERALWAZEER.COM 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 17234240 or RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17823703 or mahmood@ibnalnafees.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

NAGMA FOOD BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37366677 or MUHAMMEDNIZAMUDHEEN53@GMAIL.COM 

ABO KIRSH RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33392230 or NADER.SAIF11@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17243953 or EALFARIS@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact
 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33999840 or MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

BAYET AL FARAH JEWELRY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 33345044 or abdulraziq.odetallah@arzojewelry.com 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39888023 or chshafiq581@gamil..com 

SAROOH GENERAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36659989 or ALMURBATI.TRADING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34065382 or MUHD.ZAINULLAH@GMAIL.COM 

ALLDAY MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 35617939 or ACCOUNTS.BAHRAIN@ALLDAYUAE.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.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 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39169696 or hrmsbse@swiss-belhotel.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

TORONTO REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED JALAL CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33062533 or masoodriaz512@gmail.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 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17720304 or EBSHARIF@GMAIL.COM 

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

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Bahar Alfadheela Cold Store 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701707 or MARIOOM_XM@HOTMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM 

Arab asian information technology 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

LUFTHANSA GERMAN AIRLINES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 39689682 or SAFIAPIPI@YBAKANOO.NET 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17561222 or hr@edamah.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

SEL MIDDLE EAST W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 39477792 or JASSIM_ALHAMAD@SELINC.COM 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17000688 or info@blackgold-bh.com 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17000688 or info@blackgold-bh.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17750750 or hrad@alzayani-investments.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

NAIB-TECH INDUSTRIAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 36049009 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

MOHAMMAD LIAKOT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36429898 or MSAIF7479@GMAIL.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BLACK GOLD EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000688 or info@blackgold-bh.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17226618 or ACKR007@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 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 DEVELOPMENT PROGRAMMES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com 

HEYDOX COMMUNICATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL SURVEYOR
 suitably qualified applicants can contact

 17740666 or RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

HSB Solomon Associates - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT (INDUSTRY)
 suitably qualified applicants can contact

 17300601 or jon.stroup@solomoninsight.com 

Monsoon restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 34399991 or MISHAL@ALGHALIA.COM 

MERCANTILE & MARITIME ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INVESTMENT SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17727272 

LOVERS CHOICE FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39768042 or SONAMVINOD207@GMAIL.COM

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

MERCANTILE & MARITIME ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR (LEGAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17727272 

PALESTINE FOR CURTAINS AND BLINDS PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17223275 or NATIQ11@YAHOO.COM

MUMTAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35397470 or MUMTAZREALSTATE771@GMAIL.COM 

SEPHORA BAHRAIN wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17112727 or MARYAM.SHUKRI@CHALHOUB.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

MUHAMMAD ASIM CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33665715 or WASEEMWAQAR529@GMAIL.COM 

SUN AND MOON BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33091033 or ABEERALMAHASNA@GMAIL.COM 

SWISSTECH CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33910288 or yasserabuammar70@yahoo.com 

LAKI MARWAT  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35954866 or NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

KESHAV JEWELLERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39681125 or MAHESH_PATANIA@YAHOO.CO.IN 

SIAM MECHANICAL WORKSHOP- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

BLUE BIRD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36666169 or murad36666169@hotmail.com 

GULF GRAPHIC- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL RABAH CITY SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33006769 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

SHADAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(MOTOR-VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact

 36467575 or DUAIGK@gmail.COM 

MARKHOR COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

NEW JUMBO JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17211665 or INFO@JUMBOGOLD.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

LADY SPOON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36544452 or ALNAJDIABDULLA@GMAIL.COM 

GOLDEN WASEELA FOOD DELIVERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33402268 or WASEELA.GCC@GMAIL.COM 

RAGHAD JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39433932 or RGHD.JEWEL@GMAIL.COM 

JASSIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39409898 or AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17531235 or GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

BANSRIAN FRUITS AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33404260 or MOHSEANABALI70@GMAIL.COM 

Al Raz Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33711873 or ALRAZBAHRAIN@GMAIL.COM 

MULTTI POWER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33299922 or YASSOO767@GMAIL.COM 

MAMDIN SALON FOR GENTS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33131859 or MUSHTAQAHMED3915@GMAIL.COM 

ROYAL FASHIONS . 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33961480 or altaraji@outlook.com 

B.M.B PROPERTY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTIONS ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact
 17528129 or fatema.turki@bmb.com.bh 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

ALNAWAB TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 38882236 or fareedamurtazabh@gmail.com 

ALBAIJAN TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 CAR DRIVER (TRADING ESTABLISHMENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17735347 or MWMATTAR@HOTMAIL.COM 

SPECIAL CLEANING OF THE HOUSES BY THE HOUR AND CARPET CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36553844 or HMK.ALSHAKHOORI@GMAIL.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17332808 or BOADOL81@GMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

Sahsah Cafe 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 32224071 or FIVE.LINE@HOTMAIL.COM 

BISMI TRADING AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33808786 or MALNOOH1973@GMAIL.COM 

PAK KHAIBER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36788606 or Bahrainpk@hotmail.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 39000770 or KBUHASAN79@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Sahsah Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 32224071 or FIVE.LINE@HOTMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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 

REHANA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 39953658 or ASMATRADING@YAHOO.COM 
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 Accident Man: Hitman’s 
Holiday فيلم اكشن وجريمة قادم 
في 14 اكتوبر، في االحداث يعود 
سكوت ادكنز في جزء ثان خالل 
مغامرة جديدة حيث يتعين عليه 

التغلب على أفضل القتلة في العالم 
في سبيل حماية ابن زعيم المافيا، 

وإنقاذ حياة صديقه الوحيد، وإحياء 
عالقته بوالده المضطرب!

عندما تقدم كوبية جميلة دور النجمة “مارلين مونرو” في نتفليكس!
في  تـــوضـــع  أن  تـــرفـــض  أرمــــــاس  دي  ”آنـــــا 
الجميلة   النجمة  عــبــرت  هــكــذا  صـــنـــدوق“! 
 ،ELLE ــع مـــجـــلـــة ــدة مــ ــديــ ــابــلــة جــ فــــي مــق
ــى دورهـــــا في  ــ وفـــيـــه تــطــرقــت الــمــمــثــلــة إل
منصة  على  فيلم  فــي  مــونــرو  مــارلــيــن  دور 
نــتــفــلــيــكــس Blonde، والـــــذي حــصــل على 
تصور  “يعيد  المنصة  17 وبحسب  تصنيف 
ــجــرأة، ويستكشف  ب حــيــاة مــارلــيــن مــونــرو 
االنقسام بين نفسها العامة والخاصة”، وفقا 

لملخص رسمي من المنصة العالمية.
أوال ضمن  مـــؤخـــرا  عــــرض  الــكــبــيــر  الــفــيــلــم 
ومن  السينمائي  فينيسيا  مهرجان  جــدول 
المقبل،  للعام  األوسكار  لجوائز  الترشح  ثم 
ــالم من  ــ ــعـــرض مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس 4 أفـ وتـ
مهرجان  فعاليات  ضمن  مــرة  ألول  إنتاجها 

فينيسيا السينمائي الدولي.
وقالت دي أرماس )34 عاما( للمجلة الشهيرة 
ــي تــنــاقــش تــقــديــم نــســخــة خــيــالــيــة من  وهـ
تقديم  أن  أريد  ”كنت  كوبية:  كامرأة  مونرو 
دور امرأة التينية، لكنني ال أريد أن اقدمها 
ــافـــت: “هــــذا هو  بــالــصــور الــتــقــلــيــديــة”، وأضـ
فعل  يمكننا  أنه  إظهار  من  أتمكن  أن  أملي، 
أي شيء إذا منحنا الوقت لالستعداد، وإذا 
يمكننا  الفرصة،  فقط  فقط،  الفرصة  منحنا 
هي  “المشكلة  واضــافــت:  دور“  أي  نقدم  أن 
الوصول  استطيع  ال  األحيان  بعض  في  أنه 
إلى المخرج والجلوس معه وإثبات نفسي“. 
وفــــي مـــعـــرض تــطــرقــهــا إلــــى الـــتـــنـــوع في 
يتغير  “الــوضــع  أرمـــاس:  قالت دي  األفـــالم، 
االن بالتأكيد الى االحسن، لكن من الصعب 
معرفة ذلك عند الجميع، أشعر أنه يأتي في 
صناعة األفالم اصبح التنوع أمرا ال بد منه، 
لمجاراة  الصحيح  الشيء  تفعل  أن  وعليك 

ذلك”.
لجويس  مبيعا  األكثر  الــروايــة  إلــى  استنادا 
الخيالية  الصورة  فإن هذه   ، أوتــس  كــارول 
هوليوود  ألســطــورة  بجرأة  تصورها  المعاد 
مارلين مونرو من بطولة آنا دي أرماس التي 
تــحــدثــت لـــمـــوقـــع Netflix Queue وقـــالـــت: 
“طموحات الكاتب /  المخرج أندرو دومينيك 
الــبــدايــة، وهــي  كــانــت واضــحــة للغاية مــنــذ 
من  مونرو  مارلين  حياة  من  نسخة  تقديم 
أن  أراد   “ وأضــافــت:  هـــي“،  عدستها  خــالل 

يختبر العالم ما شعرت به في الواقع 
وليس تقديمها كشخصية، ووجدت 
هــذا الــتــنــاول هــو األكــثــر جـــرأة على 

اإلطالق”. 
ثالث  إلــى  ساعتين  الممثلة  أمضت 
الشعر  على  الــحــصــول  فــي  ســاعــات 
بالكثير  وقــامــت  للفيلم،  والــمــكــيــاج 
الفيلم،   تصوير  قبل  األبــحــاث  مــن 
تقول عن ذلك دي أرمــاس: “الشهرة 
الشخص  مــارلــيــن  الــتــي جعلت  هــي 
األكثر وضوحا في العالم، وفي نفس 
األكثر سرية“.  يضم  جعلتها  الوقت 
كانافيل  بــوبــي  أيــضــا  الفيلم  طــاقــم 
نيكلسون  برودي وجوليان  وأدريــان 
وكزافييه صموئيل وإيفان ويليامز. 

 في تقرير متصل بالموضوع للوكالة 
النجمة  دخــــول  تـــنـــاول  الــفــرنــســيــة 

الجميلة الى عالم السينما، فلم يكن أي شيء 
في  الــمــولــودة  آنــا  بــأن  االعتقاد  على  يحمل 
 ،1988 عــام  الشيوعية  كاسترو  فيدل  كوبا 
قد  ــاردة،  ــبـ الـ ــحــرب  ال حقبة  انــتــهــاء  عشية 
تتولى يومًا أدوارًا في أفالم أميركية تحقق 
إقباالً شعبيًا كبيرًا، وتجّسد فيها شخصيات 

نساء قويات وغاويات،
االبتسامة  ذات  الشابة  الممثلة  هــذه  أن  إال 
الساحرة التي لم تكن تتقن اإلنجليزية قبل 
التي  هــي  المتحدة،  الــواليــات  إلــى  انتقالها 
اختارها المخرج أندرو دومينيك لهذا الدور 

الذهبي.
أرماس  دي  آنا  الكوبية  تجسيد  يكون  وقد 
في  العمر”  “دور  مــونــرو،  مارلين  شخصية 
في  الــمــحــبــوبــة  الممثلة  وتــريــد  مــســيــرتــهــا، 
النجمة  ســيــرة  فــيــلــم  يــكــون  أن  ــيــوود  هــول

الـــُمـــدرج ضــمــن برنامج  الــشــقــراء الــشــهــيــرة 
تستكمل  أساسية  البندقية محطة  مهرجان 

بها حلمها األميركي.
العسليتين  العينين  ذات  الجميلة  وأمضت 
لم  زمــن  في  كوبا،  في  ومراهقتها  طفولتها 
تكن فيه بعد ال ألعاب إلكترونية وال أجهزة 
الصغيرة تهوى  الفتاة  “دي في دي”. وكانت 
تمثيل أدوار عندما تلعب مع أصدقائها في 
آنا  واكتشفت  الشواطئ،  على  أو  الــشــوارع 
التلفزيون،  شاشة  عبر  األميركية  السينما 
للمسرح  بمعهد  الـ14  بلغت  والتحقت عندما 
عامان  إال  هــي  ومــا  والــديــهــا،  مــن  بتشجيع 

حتى مثلت للمرة األولى في فيلم.
مع  هوليوود  إلــى  انتقلت   2006 عــام  وفــي 
أنها لم تكن تفقه من اإلنجليزية شيئًا! ولم 
يثنها ذلك عن السعي وراء تحقيق طموحها، 

أربعة أشهر من  اللغة في  تعّلم  فأكّبت على 
للتلفزيون  وقــالــت  مكثفة.  دروس  خـــالل 
سهالً”  يكن  “لــم  الرحيل  قــرار  إن  اإلسباني 

ألنها كّونت في إسبانيا “أسرة جديدة”.
في  بسرعة  تتقدم  الكوبية  الشابة  وراحــت 
أداؤهــا  وبــرز  األميركي،  السينمائي  المشهد 
عام 2017 في فيلم “بليد رانر 2049”، تتمة 
فيه  وجسدت  الشهير،  سكوت  ريدلي  فيلم 
تــرافــق  الــتــي  ــهــولــوغــرام جـــوي  ال شخصية 

شخصية راين غوسلينغ.
لكّن تعاونها مع دانيال كريغ هو الذي كّرس 
“نايفز  فيلم  في  أوالً  الهوليوودي،  حضورها 
دور  ــؤدي  ــ ي حــيــث   ،)Knives Out( آوت” 
مفتش فيما تتولى دور ممرضة في خدمة 
لجائزة  ترشيحًا  عنه  استحقت  ثرية  عائلة 
“غولدن غلوب”، ثم في أحداث أفالم سلسلة 

جيمس بوند “نو تايم تو داي”.
وأتاح لها هذا الفيلم أن تدخل نادي “فتيات 

جيمس بوند”، ولكن بنسخة حديثة، 
بعيدة كل البعد عن طبيعة هذه 
األجــزاء  بعض  فــي  الشخصية 

حين  السلسلة،  مــن  السابقة 
كانت مجّرد عنصر مكّمل ال 
يسرق األضواء من العميل 
فــفــي  ُيـــــبـــــرزه،  ــل  ــ ب  ،007

مشهد مدته 10 دقائق تدور 
آنا  أحداثه في كوبا، تكون 
لوكالة  عميلة  أرمــاس  دي 
المركزية  االســتــخــبــارات 
األمــيــركــيــة )ســـي آي إيــه( 

تــتــغــلــب بــالــتــنــورة والــكــعــب 
العالي على أعدائها.

كذلك شاركت في فيلم “كيوبان 
أســايــاس،  ألوليفييه  نــتــوورك” 

واســتــخــدمــت قــدرتــهــا على 
اإلغــــــــــواء أمـــــــام شـــريـــك 
حياتها السابق بن أفليك 
ووتر” ألدريان  “ديب  في 
الين على “أمازون برايم”.

توليها  أن  في  شك  ال  ولكن 
“بلوند” عن سيرة  بطولة فيلم 
مونرو، سيأخذ حياتها  مارلين 
آخــر.  ُبــعــد  إلــى  نهائيًا  المهنية 
ــعــدت لــهــذا  وتـــشـــرح أنــهــا اســت
من  الساعات  بعشرات  الـــدور 

القراءة.
بأنها  أرمـــاس  وبــاحــت دي 
عن  الكثير  تعرف  تكن  لم 
مونرو عندما وافقت على 
إنها  قــالــت  لكنها  الــــدور، 
الشخصية  في  انغمست 
ــتــصــويــر.  ــدء ال ــ قـــبـــل بـ
وأضـــافـــت: “كــانــت كل 

مـــا أفــكــر فــيــه، وكــانــت 
كل ما أحلم به، وكل ما 
أستطيع التحدث عنه. 
كـــانـــت مــعــي وكــانــت 

جميلة”.

tariq_albahhar

“األوركسترا الفيلهارمونية” في أول حفالت مهرجان البحرين
الماضي،  السبت  مساء  الوطني،  البحرين  مسرح  شهد 
انـــطـــالق مــهــرجــان الــبــحــريــن الـــدولـــي لــلــمــوســيــقــى في 
البحرين  ٔاوركسترا  حفل  مع  والثالثين  الواحدة  نسخته 
وحضر  نجم.  مــبــارك  المايسترو  بقيادة  الفيلهارمونية، 
للثقافة  البحرين  هئية  رٔييس  المهرجان  افتتاح  حفل 

خليفة،  ٓال  عبدهللا  بن  ٔاحمد  بن  خليفة  الشيخ  ــار  واالٓثـ
المستوى،  رفيعة  الدبلوماسية  الشخصيات  مــن  وعــدد 
ٕاضافة ٕالى حضور جماهيري كبير، ٕاذ كانت تذاكر الحفل 

نفدت قبل انطالقة الحدث بٔايام.
يعد هذا الحفل هو االنطالقة الرسمية ألوركسترا البحرين 

الفيلهارمونية، وخالل الحفل قّدمت األوركسترا ٕابداعات 
من األلحان البحرينية والعربية التي صاغها ٔاوركيستراليا 
الموسيقار مبارك نجم في قوالب فنية تدمج الموسيقى 
الكالسيكية العالمية مع سحر ورونق الموسيقى واأللحان 

العربية التي ٔابدعتها ٔاصوات عربية مشهورة.

بدأت القناة السعودية األولى في عرض المسلسل الخليجي “جمعنا الهوى”، وذلك  «
في تمام الساعة 11 مساًء، كما يعاد عرض المسلسل عند الساعة 5 مساًء. يتكون 

المسلسل من 30 حلقة درامية، وهو من كتابة وتأليف الزميل علي الصايغ وإخراج 
خالد راضي الفضلي، وبطولة كل من الفنان القدير إبراهيم الحربي، والفنانة القديرة 

ليلى السلمان، فهد باسم، سلطان المقبالي، روان الطويرقي، شهد سلمان، ناصر 
عباس، رنا جبران، وآخرون. 

وقال الكاتب علي الصايغ إن العمل من إنتاج الشركة الرائدة في المجال الفني  «
)المجموعة الفنية(، واإلشراف العام للفنان باسم عبداألمير، وتدور أحداث المسلسل 

حول قصص متعلقة بعائلة عبدالله؛ الشخصية التي يتصدى لها الفنان الحربي، 
والفتاة نور التي فقدت والدها، فيما تعيش قصة حب معقدة، والشاب نايف الذي 
يعاني من مرض حركي، ويسعى للتغلب على معاناته، ويأتي المسلسل في قالب 

ممزوج ما بين الرومانسية والغموض وبعض أجواء الحركة.

وأضاف الصايغ “إن عرض المسلسل على التلفزيون السعودي يعتبر بحد ذاته نجاحا  «
ألي كاتب، وذلك ألهمية الجمهور السعودي المتذوق للفن”، متابعًا بالقول “نأمل أن 

يلقى المسلسل إعجاب الجمهور، وأن ينال نصيبه من النجاح بالقدر الذي اجتهدنا 
فيه إلظهاره بالصورة المميزة”.

ويأتي هذا المسلسل للصايغ بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل )كاليتسو(  «
العائلي الموجه للطفل، بعد عرضه على منصة )شاهد( حيث تبوأ المركز األول بين 

األعمال المفضلة لدى األطفال في العديد من دول الخليج العربي.

الثالثاء 4 أكتوبر 2022 - 8 ربيع األول 1444 - العدد 5103

“جمعنا الهوى” للزميل الصايغ على القناة السعودية

ترجمة: طارق البحار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الشكل يتبدل أما المضمون واحد
تـــزداد الهـــوة عمقـــا، يوما بعد يـــوم بين جيـــل وآخر، أي بين الشـــبان 
والشيوخ على وجه التحديد، وربما كان من طبيعة األشياء أن يكون 
مثـــل هذا الفـــارق بينهما، وهو فارق يتخذ شـــكل الصراع العنيف في 
عصرنـــا هـــذا، وهذا الصراع أشـــبه ما يكـــون بموجة كبيـــرة تمد مدها 
الواسع فال تقف عند بلد دون اآلخر، وعند شعب دون شعب، ويبقى 
بعـــد هـــذا أن الصـــراع يختلف شـــكال وموضوعـــا باختـــالف األوضاع 
الشـــعوب،  بيـــن  االجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة واالقتصاديـــة 
وباختصـــار الكلمـــة هو االختالف الحضاري الـــذي يميز اتجاهات هذا 

الصراع وصوره، لكنه يظل في الصميم، صراعا عنيفا بين األجيال.
عندمـــا صـــدر كتـــاب األديب الفرنســـي العجـــوز “أندريه مـــوروا” الذي 
تخطـــى الثمانيـــن من عمره في الســـتينات “رســـالة إلى شـــاب حســـن 
السلوك في الحياة”، ثارت حوله ضجة في الصحف والمجالت حتى 
اضطر الراديو الفرنســـي أن يشـــارك في هذا الموضوع فأجرى مقابلة 
بيـــن موروا وبين شـــاب من الجيـــل الصاعد، وباعتراف موروا نفســـه 
فـــإن الشـــاب وإن لم يتجاوز العشـــرين مـــن عمره إال أنـــه على جانب 

كبيـــر مـــن األدب والـــذكاء والصراحة أيضـــا. وفي هـــذه المقابلة قال 
الشـــاب لألديب الكبير: ألفت يا ســـيدي كتابا كامال لكي تشـــرك جيلي 
مـــن الشـــبان في خبراتك فـــي الحياة، وهذا لطف منك وتشـــكر عليه، 
لكـــن ماذا عســـانا أن نســـتفيد من خبرتـــك؟ إنني أعتقد وال شـــك، أن 
بين أبناء جيلك رجاال مرموقين، لكنك عشـــت أنت وهم في عالم لم 
يعـــد عالمنا نحن.. إنك تحدثنا عن ثقافة أبناء عصرك، غير أننا نبتكر 

ثقافتنا ابتكارا.
وقـــد كان تعليـــق أندريه موروا طويال، وأقـــر كل ألوان التقدم العلمي 
الســـريع المســـتمر إلى يومنا هذا، غير أنه أوضح في مجمل كالمه أن 
القيـــم األساســـية ال تزال قائمـــة ولن تزول، فالعجـــوز يريد اإلخالص 
والوفـــاء والصـــدق. وهـــو يحـــب كمـــا كان النـــاس يحبون قبـــل مئات 
وألوف الســـنين، وسيظل يحب كما يحب شبان اليوم وشبان األمس 
وإن اختلفت المظاهر. وقس على هذا سائر العواطف والقيم، وسائر 
مـــا هـــو أزلي وباق في قلب اإلنســـان وحســـه وعواطفـــه، فاإلطار هو 

الذي يتغير، والشكل هو الذي يتبدل أما المضمون فواحد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تركنـــا المقال الســـابق ُمعلقًا ببعض األســـئلة المحورية ضمن ســـياق أهمية 
تنظيـــم الوقت الدراســـي في ســـبيل تحقيـــق التوازن المطلـــوب في حياة 
المتعلميـــن مـــن أبنائنا الطلبـــة، ولعل من أبـــرز هذه التســـاؤالت مدى تأثير 

ساعات الدوام المدرسي على التحصيل العلمي.
يشـــير علماء النفـــس وأهل االختصاص إلى أن التركيـــز الذهني لدى الفرد 
يبلـــغ ذروتـــه فـــي مدة تتـــراوح مـــن 10 إلـــى 20 دقيقة كحـــد أقصى وفق 
التقديـــرات األكثـــر دقة، وقـــد ذهبت بعـــض التقديرات إلى أكثـــر من ذلك، 
إال أن قدرة اإلنســـان على االســـتمرار في التركيز الذهني الموجه تجاه أية 
إشـــارة جديـــدة ذات صلة بالجهـــد العقلي لن تســـتطيع أن تصمد ألكثر من 
عشـــرين دقيقة في أحســـن األحوال، وما عدى ذلك فيدخل ضمن قوانين 

العقل الباطن.
فالتركيـــز الذهنـــي مرتبط بشـــكل مباشـــر مـــع قـــدرة الدماغ علـــى التكيف 
واالنتبـــاه لفتـــرة زمنية معينـــة، ويؤثر كل منهما على اآلخر، وذلك حســـب 
وضعيـــة البيئـــة المحيطـــة، وعليه فإن مســـألة االســـتيعاب أيضـــًا مرتبطة 
بنفـــس الوتيـــرة وذلـــك وفق تسلســـل ديناميكي دقيـــق، تمامـــًا مثل حركة 

التعشـــيق والدوران في الساعة، فكلما كانت الحالة الذهنية مستقرة وفي 
بيئة دراســـية سليمة خالية من التشـــويش والعوائق، كلما كان الطريق من 
خالل الجهد العقلي أكثر ساللة وأسرع في الوصول للهدف المنشود وهو 
االستيعاب - هذا باختصار شديد جدًا - حيث سنعرج على موضوع البيئة 

السليمة للتعليم بشيء من التفصيل في مقال منفصل.
نظـــرة واقعيـــة للبيئـــة المدرســـية - وفق آليـــة التنظيم مقابـــل التحصيل - 
منـــذ بدايـــة اليوم الدراســـي بدخـــول الطلبة فنـــاء المدرســـة وحتى موعد 
االنصـــراف، ســـنجد أنها مليئـــة بالكثير من العوامل الســـلبية المنافية آللية 
التعليم، األمر الذي ينعكس بشـــكل ســـلبي على التحصيل المنشود، ناهيك 
عـــن المغالطـــات المتكررة في مســـألة توزيـــع المواد على الجـــدول الزمني 
اليومـــي، هـــذا لو ســـلمنا جدالً بتصنيف المـــواد الدراســـية المجدولة كمواد 

تعليمية قابلة للتحصيل والقياس، فكيف والحال غير ذلك.
إن عدد الساعات المقررة في الجدول الزمني اليومي من منظور المحصلة 
النهائية لليوم الدراســـي، لن يشـــكل أهمية ُتذكر في مسألة جودة التعليم، 

طالما آلية التوازن غير حاضرة والمواد نفسها غير مجدية.

عصام عبداهلل

الدوام المدرسي.. التنظيم مقابل التحصيل )2(

jarat8alam 
@gmail.com

الدكتـــور خليفـــة أحمـــد بوراشـــد رائدنـــا التاســـع مـــن رواد التنميـــة الصحية 
مـــن أطبـــاء وممرضين من مواليـــد المحرق “أم المدن” فـــي مملكة البحرين، 
والذيـــن بينا مشـــوارهم آنفًا وهم الدكتور راشـــد فليفـــل )1931م(، والدكتور 
علـــي فخرو )1932م(، والدكتـــور إبراهيم يعقـــوب )1935م(، والدكتور نبيل 
الشـــيراوي )1942م(، والدكتور علي محمد مطر، والدكتور حمد بن شـــمس، 
وأول ممرضتيـــن بحرينيتيـــن: األولـــى فاطمـــة الزيانـــي )1918م(، والثانيـــة 

عائشة الزياني )1922م(.
ولد الدكتور بوراشد في 20 سبتمبر )1947م(، “وهو أول جراح مخ وأعصاب 
بحرينـــي”، حيـــث “درس بمدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة حتى ســـنة )1961م(، 
بعدهـــا تخرج من مدرســـة المنامـــة الثانوية فـــي )1965م(، والتحق بجامعة 
اإلسكندرية - جمهورية مصر العربية، وحصل على بكالوريوس الطب العام 
في )1971م(”، وكان طبيبًا زائرًا في مستشـــفيات جامعة اإلسكندرية خالل 
الفترة من 1 سبتمبر )1971م( حتى 28 فبراير )1972م(، وطبيبًا زائرًا، وطبيبًا 
أول في قســـم الحوادث والجراحة في مستشـــفى أبوظبي الحكومي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 مارس )1972م( وحتى 12 يناير 

)1973م(”. وعمل في مستشفيات في “بريطانيا في الفترة )1973 - 1977م(، 
حـــاز خاللها علـــى الزمالة التمهيدية فـــي )1976م(، والتحق بـــوزارة الصحة 
في مستشـــفى السلمانية في ســـنة )1977 - 1979م(، وبالمستشفى األميري 
– دولـــة الكويـــت فـــي )1979 - 1980م(، وبمستشـــفى بالجامعـــة األميركيـــة 
فـــي بيروت مـــن )1981 - 1984م(”، ونال “شـــهادة التخصص والتدريب في 
جراحـــة األعصاب مـــن الجامعة األميركيـــة في بيروت في العـــام )1984م(، 
وأكمـــل دورة مناظير جراحـــة األعصاب الدقيقة في نوفمبر من نفس العام، 
وأدار قســـم األعصاب في مجمع الســـلمانية الطبي لمدة طويلة”. وكان “نائبًا 
لرئيـــس جمعية األطبـــاء البحرينية، لمدة 4 ســـنوات”، وعضـــوًا في “جمعية 
أصدقـــاء مرضى الكلى البحرينية، والجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية 
فـــي البحريـــن، وجمعية البحريـــن لمكافحة الســـرطان”. وكطبيـــب متطوع، 
شـــارك فـــي إجـــراء العمليـــات الجراحية في لبنـــان في الســـنوات األولى من 
ثمانينات القرن الماضي، وترأس البعثة الطبية البحرينية في دولة الكويت 
في ســـنة )1991م(، غيبه الموت في 1 يونيو )2004م( بعد صراع طويل مع 

المرض، رحمه هللا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق.. الدكتور خليفة أحمد بوراشد )9(

نحن فخورون بكم
ثالثـــة إنجـــازات مشـــرفة حققتهـــا مملكة البحريـــن في األيـــام األخيرة، 
نكتـــب عنهـــا اليوم بفخر ال يفوقـــه فخر، األول فوز القـــارئ عبدالرحمن 
بديـــع بالمركز الثالث بمســـابقة الملك عبدالعزيز العالميـــة لحفظ القرآن 

الكريم )فرع الحفظ والتفسير(.
والثانـــي فـــوز القـــارئ فهد عدنـــان فخرو بالمركـــز الثاني بجائـــزة الملك 
محمـــد الســـادس الدولية بالمملكـــة المغربية، فرع حفـــظ القرآن الكريم 
كامـــالً، مع التفســـير، واإلعراب، والبالغـــة، واألحكام الفقهيـــة، والمعنى 
اإلجمالـــي لآليات، والثالث فوز القارئ حمزة معاذ بالمركز الخامس في 

ذات الجائزة )فرع التالوة وحسن األداء(.
وتعكـــس هـــذه المحصلـــة الخيـــرة مـــن اإلنجـــازات في أشـــرف الحقول 
وأبركهـــا، الرعايـــة الملكية الكريمة لحضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه، للمراكز 
القرآنيـــة، ودعمهـــا، ومســـاندتها، ورعايـــة حلقاتهـــا، وتوفيـــر الجوائـــز 

والمسابقات الحاضنة لها.
والبحريـــن منـــذ عقـــود طويلـــة، وهـــي كلمة حـــق ُتقـــال، متقدمـــة بهذا 
المضمار، ومتفوقة، وال تكاد تغيب أســـماء أبناء البلد عن جائزة دولية 
بهذا الشأن، بدءا من سلطنة عمان، ومرورا بالمملكة العربية السعودية، 

والكويت، ووصوالً حتى المملكة المغربية.
وكمـــا أن الدولة تقدم التســـهيالت، تلو التســـهيالت بهذا الشـــأن، وتوفر 
الرعايـــة، واالهتمـــام، والوصـــل، فإن المؤمل أيضـــًا أن يكون هناك وعي 
مجتمعـــي عـــام، لتســـليط الضـــوء حـــول هـــؤالء المقرئيـــن األفاضـــل، 
وتكريمهـــم، وتقديرهـــم، وإبرازهـــم مجتمعيـــًا وإعالميًا كقدوة حســـنة، 

وصالحة، يحتذى بها، أسوة بدول الخليج األخرى.
هـــذا التكريـــم المنشـــود، يجـــب أن تتســـابق فيـــه البنـــوك، والمصـــارف، 
والشـــركات، والتجـــار، والمقتـــدرون، وحتـــى المجالـــس، فهـــو واجـــب 
أخالقي وقيمي قبل أي شـــيء، ومحفز للتنافس والتســـابق، واستثمار 

ناجح في الحياة الدنيا، واآلخرة على حد سواء.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

نصوت للبحرين
غـــًدا يفتتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس النـــواب والمجالس البلدية، 
وتبدأ مرحلة االســـتعداد لموعد االنتخابات النيابية والبلدية في الثاني 
عشـــر مـــن نوفمبر القـــادم، وإننـــا لنتابع عن قـــرب آلية التعريـــف بالنظام 
االنتخابي وجهود هيئة التشـــريع والرأي القانوني في نشـــر الوعي التام 

وتثقيف المجتمع من خالل العديد من البرامج واآلليات.
وحيـــث إننـــي من أشـــد المعجبيـــن بالتاريـــخ المشـــرف لمشـــاركة المرأة 
البحرينيـــة فـــي االنتخاب واالســـتفتاء منذ عام ١٩٣٩ والتي اســـتمرت 
حتـــى تقلـــدت أدواًرا عدة خـــالل الـــدورات االنتخابية التـــي توالت بعد 
ذلك، خصوصا بعد وصول ٦ ســـيدات من بينهن ســـيدة بحرينية لرئاسة 
قبـــة البرلمان، و٤ ســـيدات لعضويـــة المجالس البلدية فـــي العام ٢٠١٨، 
وهـــذا ليـــس غريبا فـــي دولة ســـخرت كل األنظمة واألجهـــزة الحكومية 
لتعزيز الشـــراكة التنموية بين المرأة والرجل عبر اســـتحقاقات عدة في 
كافـــة المجاالت، ناهيكم عن الدور الكبير الذي يقوم به المجلس األعلى 
للمرأة بعد مســـيرة تمكين شاملة مفادها تبوء المرأة البحرينية منصات 
قياديـــة ســـاهمت خاللها فـــي التنميـــة الوطنية وبلغت مســـتوًى متقدًما 

يؤهلها لتمثيل مملكة البحرين على المستوى العالمي.
ولنتعمق قليالً فيما نتأمل أن يكون خالل المرحلة المقبلة في ظل وجود 
القنـــوات الوطنيـــة التـــي تـــؤدي أدوارها فـــي التوعية والتثقيف ســـواء 
مـــن قبـــل المجلس األعلى للمـــرأة، أو معهد البحرين للتنمية السياســـية، 
فإننـــي أوصـــي كل الســـيدات الراغبات بتقديم طلب الترشـــيح في يوم 
الغـــد ببلوغ مســـتوى الكفايـــة التامة في التهيئة واإلعـــداد، والتعمق في 
التشـــريعات المنظمـــة وذات الصلـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة بالرجـــوع إلى 
األدلـــة واإلصـــدارات التـــي تعدهـــا الجهات المذكـــورة في هـــذا المجال، 
وطلـــب االستشـــارات الالزمـــة لضمـــان االســـتزادة مـــن فـــرص التأهيـــل 

والتقدم في العمل السياسي.
واألهم من ذلك كله، نريد أن نكون بمستوى الوعي المطلوب والمسؤولية 
التامـــة باســـتحقاق المـــرأة البحرينية المشـــاركة في العـــرس االنتخابي 
القادم وإثبات جدارتها للحصول على مقاعد البرلمان البحريني بنســـبة 
مشـــرفة، وهذه مســـؤولية أخرى يتكبد عواقبها الناخب البحريني، الذي 
نعـــول عليه الكثير في هـــذا الموقف الوطني لنحدد ونرســـم مًعا صورة 
البرلمـــان الـــذي نريد في يـــوم االنتخاب البحريني الكبير، ولنســـاهم في 

التغيير والتطوير لمسيرة البناء والتنمية.

د. حورية الديري
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رام اهلل - وكاالت

قتل فلســـطينيان أمـــس برصاص الجيش 
اإلســـرائيلي خـــال عمليـــة قـــرب رام هللا 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، حســـبما أكدت 
يرفـــع  مـــا  الفلســـطينية،  الصحـــة  وزارة 
حصيلـــة القتلـــى التي تجـــاوزت المئة منذ 
مطلـــع العـــام الجـــاري. ويتصاعـــد العنـــف 
بيـــن الجانبين اإلســـرائيلي والفلســـطيني 
منـــذ مارس إلى مســـتويات غير مســـبوقة 
الـــوزارة  وتبلغـــت  ســـنوات.  عـــدة  منـــذ 
اثنيـــن عقـــب  بـ”استشـــهاد فلســـطينيين.. 
إطاق االحتال النار عليهما” قرب مخيم 

الجلزون، على ما جاء في بيان للوزارة.
الرســـمية  األنبـــاء  وكالـــة  وعّرفـــت 
الفلســـطينية )وفـــا( عنهمـــا بأنهمـــا “باســـل 
قاســـم بصبـــوص )19 عامـــا(، وخالد فادي 

عنبر )21 عاما(” مشـــيرة إلى إصابة شـــاب 
ثالـــث يدعى رأفت ســـامة عـــوض حبش 

)19 عاما( من بلدة بيرزيت القريبة.
من ناحيته، أعلن الجيش اإلســـرائيلي عن 
“تحييـــد” اثنيـــن مـــن “المشـــتبه بهمـــا” بعد 
“محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنود 

جيش الدفاع اإلسرائيلي”.
مـــن  العديـــد  إصابـــة  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
اإلســـرائيليين بينهـــم جنـــدي، بجروح في 
عـــدد مـــن الحـــوادث األمنيـــة فـــي أنحـــاء 
الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى تصاعد 

التوتر.
وأعلـــن الجيش اإلســـرائيلي أيضا اعتقال 
16 شـــخصا خـــال عمليات دهـــم ليا في 

أنحاء الضفة الغربية.

مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

قــتــل تــســعــة أشـــخـــاص على 
ــون  ــفـ ــوظـ األقــــــــل بـــيـــنـــهـــم مـ
وأصيب  محليون  رســمــيــون 
آخــرون في هجومين  عشرة 
حــركــة  تبنتهما  انــتــحــاريــيــن 
الشباب اإلسامية في وسط 

الجهادية.  الحركة  قادة  كبار  أحد  قتلت  أنها  السلطات  أعلنت  الصومال، حيث 
“اإلرهابيين شنوا  إن  منطقة حيران  الشرطة في  قائد  علي  معلم  وقال محمد 
 300 نحو  بعد  بيلدوين” على  انتحاريين مستخدمين متفجرات في  هجومين 
كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، مضيفا أن “تسعة أشخاص قتلوا بينهم وزيرة 
المالية وأصيب  الشؤون  الصحة في والية هيرشابيل ومسؤول منطقة مكلف 

أكثر من عشرة آخرين”. 
الحكومة  تقاتل  والتي  بالقاعدة  المرتبطة  اإلسامية  الشباب  جماعة  أعلنت 
الصومالية منذ 15 عاما مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى حكوميا. 
وقال شاهد عيان على الهجوم هو محمود ادو إن “االنفجار كان ضخمًا ودمر 

عدة مبان”. وأضاف “رأيت نقل عدة أشخاص إلى المستشفى وعدة قتلى”.
وكانت الحكومة الصومالية أعلنت اإلثنين مقتل أحد أبرز قادة حركة الشباب 
الذي تم رصد مبلغ ثاثة مايين دوالر لإليقاع به، في غارة جوية استهدفت 

جنوب الصومال.

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين بالصومال

الحكومـــة  رئيـــس  دعـــا 
عبدالملك،  معيـــن  اليمنيـــة، 
المجتمع الدولي إلى موقف 
قـــوي وواضـــح فـــي إدانـــة 
الحوثـــي  ميليشـــيا  عرقلـــة 
لمســـاعي السام في الباد، 

غـــداة إعان الميليشـــيا  رفض مقترح أممي لتوســـيع وتمديد الهدنة اإلنســـانية 
التي انقضت مســـاء األحد. وقال رئيس الحكومة اليمنية، في سلسلة تغريدات 
على صفحته بموقع تويتر “ إن سياســـة االســـترضاء ال تعزز فرص الســـام، وال 

تدفع الحوثيين إال إلى مزيد من التعنت”.
وأضـــاف “لقـــد ســـمعنا صـــوت المجتمـــع الدولـــي الواضـــح فـــي دعوته للســـام، 
وتجاوبنـــا بـــكل إخاص وصدق مع تلـــك الدعوة، وننتظر اليوم أن نســـمع نفس 

القوة والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسام”.
وأكـــد عبدالملك أن الســـام ليـــس مجرد رغبة، ولكن شـــروط موضوعية تتخلق 
داخـــل السياســـة والتاريـــخ عبـــر مرجعيـــات وقـــوة القانـــون، ووضـــوح الموقف 
اإلنساني والتضامن. وأشار إلى أن السام الذي ينشده اليمنيون يعني بوضوح 

وقف الحرب واالستبداد والممارسات التمييزية االستعائية.
وذكـــر رئيس الحكومة اليمنية “في كل مرة تتشـــكل فيها فرصة للســـام تختار 

ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام اإليراني هدرها، مفضلة خيار الحرب”.

اليمن يدعو إلدانة دولية لعرقلة الحوثيين مساعي السالم

خارجيـــة  وزيـــرا  ناقـــش 
أرمينيا وأذربيجان معاهدة 
ســـام خـــال عطلـــة نهايـــة 
األســـبوع، وفـــق مـــا أكـــدت 
يريفـــان وباكو، أمس ، عقب 
مواجهـــات داميـــة حصلـــت 

مؤخرًا بين البلدين. وقتل 286 شخصا على األقل الشهر الماضي في صفوف 
الطرفيـــن قبـــل هدنة توســـطت بهـــا الواليات المتحـــدة ووضعت حدًا ألســـوأ 
معارك منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 
2020. مـــا وتواجهت أرمينيا حليفة روســـيا، وأذربيجان المدعومة من تركيا 
في حربين العام 2020 وفي التســـعينات بشـــأن السيادة على إقليم ناغورني 
قره باغ األذربيجاني الذي يسكنه أرمن.والتقى وزير خارجية أرمينيا آرارات 
ميرزويـــان ونظيـــره األذربيجاني جيهون بايراموف مســـاء األحد في جنيف 

)سويسرا( لبحث “مسودة نص معاهدة السام” وفق باكو.
وتأتـــي هـــذه المحادثات عقـــب لقاء بين الرئيـــس األذربيجانـــي إلهام علييف 
ورئيس الوزراء األرميني  نيكول باشـــينيان في 31 أغســـطس في بروكســـل.

ودعـــت أذربيجان إلى “انســـحاب الوحدات العســـكرية األرمينية بالكامل من 
أراضي أذربيجان” .وقالت الخارجية األرمينية “تبادل الطرفان األفكار بشأن 

معاهدة السام بما يضمن حقوق وأمن األرمينيين في االقليم”.

وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بحثا السالم

لبنان يرد اليوم على عرض 
ترسيم الحدود مع إسرائيل

األميركي  الوسيط  تسليم  لبنان  يعتزم 
يتضمن  ا  ردًّ ــيــوم  ال هوكستين  آمـــوس 
بشأن  الخطي  الــعــرض  على  مالحظات 
إسرائيل،  مــع  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
ــول عـــلـــى جــــــواب نــهــائــي  ــصـ ــحـ آمــــــالً الـ
قــبــل نــهــايــة األســـبـــوع. وتــســلــم رؤســـاء 
نبيه  والبرلمان  عون  ميشال  الجمهورية 
ميقاتي  نجيب  المكلف  والحكومة  بــري 
الــســبــت مـــن الــســفــيــرة األمــيــركــيــة لــدى 
بيروت دوروثي شيا عرضًا أميركيًا حول 

ترسيم الحدود البحرية.

باكو - وكاالت دبي - العربية.نت مقديشو -أف ب

مقتل امرأة في قصف أوكراني استهدف منطقة حدودية في روسيا

“الدوما” يصادق على قانون ضم المناطق األوكرانية األربع
أمـــس  الـــروس  النـــواب  صـــادق 
باإلجمـــاع علـــى قانـــون ضـــّم أربـــع 
أّقـــره  بعدمـــا  أوكرانيـــة،  مناطـــق 
الرئيس الروســـي فاديميـــر بوتين 

وأثار إدانة دولية.
وصـــّوت أعضـــاء الدومـــا )مجلـــس 
ضـــّم  لصالـــح  جميعهـــم  النـــواب( 
ولوغانســـك  دونيتســـك  منطقتـــي 
خيرســـون  ومنطقتـــْي  )شـــرق( 
وزابوريجيا )جنوب(، حســـبما أظهر 
البـــث المباشـــر لجلســـة التصويـــت 
عبـــر التلفزيـــون الروســـي. ولم يتّم 
تســـجيل أي اعتراض أو امتناع عن 

التصويت.
ووّقع بوتين الجمعـــة على معاهدة 
أوكرانيـــة  مناطـــق  أربـــع  لضـــم 
تحتلهـــا القوات الروســـية جزئًيا أو 
بالكامل هي لوغانســـك ودونيتسك 
وخيرسون وزابوريجيا خال حفل 

كبير أقيم في الكرملين.
من جهته هاجم الرئيس األوكراني 
المراســـم  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
أن  معلًنـــا  موســـكو  أقامتهـــا  التـــي 
كييـــف لـــن تتفـــاوض مع روســـيا ما 
أنـــه  وكشـــف  رئيســـها،  بوتيـــن  دام 
ســـيتقدم بطلـــب من اجـــل انضمام 
“معّجـــل” لبـــاده الـــى حلف شـــمال 

األطلسي )ناتو(.
وقبل دقائـــق من تصويت البرلمان، 
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  توّجـــه 
سيرغي الفروف إلى النواب، طالًبا 
منهم التصويت علـــى القانون الذي 
يحمـــي، وفق قولـــه، الثقافة واللغة 
والحـــدود الروســـية.وقال “نحـــن ال 
نـــرّد علـــى تهديـــدات وهميـــة، نحن 

نحمي حدودنا ووطننا وشعبنا”.
واتهم الفـــروف الواليـــات المتحدة 
الـــدول الغربيـــة لدعـــم  بحشـــد كل 
كييـــف ضـــد موســـكو.وأضاف “لقد 
أخضعت الواليـــات المتحدة الغرب 
لتحويـــل  وحشـــدته  تقريًبـــا،  كّلـــه 

ضـــد  حـــرب  أداة  إلـــى  أوكرانيـــا 
روسيا”.

لجنـــة  عضـــو  أوضـــح  جانبـــه  مـــن 
مجلـــس االتحاد الروســـي لشـــؤون 
التشـــريعات الدســـتورية أن دخول 
كيانات جديدة إلى روسيا يتم على 
ثنائيـــة،  أســـاس معاهـــدات دوليـــة 
وبعد تلقـــي مثل هـــذا االقتراح من 
الكيان الراغب في االنضمام، يخطر 
رئيســـي مجلســـي االتحاد والدوما، 
وعقـــب توقيـــع المعاهـــدة الدولية، 
يطلـــب رئيس الدولة مـــن المحكمة 
الدســـتورية التحقـــق مـــن االمتثال 
لشـــروط المعاهـــدة الدوليـــة، ويتم 
تقديـــم مشـــروع قانـــون دســـتوري 
اتحـــادي بشـــأن قبول كيـــان جديد 

لاتحاد الروسي إلى البرلمان.
وتشكل المناطق التي أعلن الرئيس 
بوتيـــن ضمهـــا رقعـــة مـــن األراضي 
تســـاوي حوالـــي 18 % من إجمالي 

مساحة أراضي أوكرانيا.
منطقـــة  حاكـــم  أعلـــن  ميدانيـــا، 
امـــرأة  مقتـــل  الروســـية  بيلغـــورود 
أمـــس فـــي قصـــف شـــنته القـــوات 
األوكرانيـــة اســـتهدف قريـــة قـــرب 

الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
غادكـــوف  فياتشيســـاف  وقـــال 
المســـلحة  القـــوات  “قصفـــت 
غولوفتشـــينو  قريتنـــا  األوكرانيـــة 
فـــي منطقـــة غرايفـــورون. أصابـــت 
وحـــدث  القريـــة،  مركـــز  القذائـــف 

دمار”.

 تهديدات بوتين بـ ”النووي” 
قد ال تكون خدعة

الدفـــاع  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
األميركي لويد أوســـتن إن الرئيس 
الروســـي فاديميـــر بوتيـــن ربمـــا ال 
يخـــادع فـــي تهديداته باســـتخدام 

األسلحة النووية في أوكرانيا.
وأوضـــح أوســـتن، فـــي مقابلـــة مـــع 
شبكة “سي إن إن” CNN األميركية 
“ال توجـــد ضوابـــط تحكم تصرفات 
وأفعـــال بوتيـــن. لقـــد اتخـــذ قـــراًرا 
غير مســـؤول بغزو أوكرانيا، يمكنه 

اتخاذ أي قرار آخر”.
ووصـــف أوســـتن تهديـــدات بوتين 
بأنها “غير مســـؤولة”، مشيًرا إلى أن 
“هذا النوع من التهديدات ليس من 
المفترض أن نسمعه من قادة الدول 

الكبيرة ذات القدرات العالية”.

قديروف يتعّهد إرسال 3 من 
أبنائه للقتال 

جمهوريـــة  رئيـــس  أعلـــن  ذلـــك،  إلـــى 
الشيشان الروســـية رمضان قديروف 
أمـــس أن ثاثـــة من أبنائـــه المراهقين 
أوكرانيـــا  فـــي  بالقتـــال  ســـيلتحقون 
حيـــث دعا إلـــى اســـتخدام األســـلحة 
وميليشـــياته  قديـــروف  النوويـــة. 
بارتـــكاب  متهمـــون  “قاديروفتســـي” 
انتهاكات عديدة في الشيشان. ونشر 
جانـــب  إلـــى  للقتـــال  أيًضـــا  عناصـــره 
الجيش الروســـي فـــي أوكرانيا. وقال 
إن  تلغـــرام  علـــى  قديـــروف  رمضـــان 
أبنائـــه أحمـــد وإيلـــي وآدم الذين تبلغ 
اعمارهـــم على التوالـــي 16 و15 و14 
عاًما، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية 
كيفيـــة  لتعلـــم  طويلـــة”  “فتـــرة  منـــذ 

استخدام “مختلف انواع األسلحة”.
 وأضـــاف “لقد حـــان الوقت )بالنســـبة 
لهـــم( للظهـــور فـــي معركـــة حقيقيـــة، 
ال يســـعني إال أن أشـــيد بتصميمهـــم. 
وســـيذهبون قريًبا إلى خط المواجهة 

في أصعب مناطق المواجهات”.

وكاالت

معتبرا التظاهرات “مخططة” من قبل أميركا وإسرائيل

خـامنئــي يـؤيــد قـوات األمــن ويهاجــم المحتجيــن
اعتبـــر المرشـــد اإليراني علـــي خامنئي 
أن الواليات المتحدة وإســـرائيل تقفان 
تشـــهدها  التـــي  االحتجاجـــات  خلـــف 
إيـــران منذ أســـابيع على خلفيـــة مقتل 
الشـــابة مهســـا أميني بعـــد توقيفها من 
قبـــل شـــرطة األخـــاق. وقـــال خامنئي 
إن  بوضـــوح  “أقـــول  االثنيـــن:  أمـــس 
واالضطرابـــات  هـــذه  الشـــغب  أعمـــال 
تـــم التخطيـــط لها” مـــن قبـــل الواليات 
“ومأجوريهـــم  وإســـرائيل  المتحـــدة 
وبعض اإليرانيين الخائنين في الخارج 
ساعدوهما”، وذلك في تصريحات على 
هامـــش حضوره مراســـم تخرج طاب 
األكاديميـــات العســـكرية فـــي طهـــران، 

وفق موقعه الرسمي.
وشدد على أن هذه االحتجاجات كانت 

مزمعة ولم ينظمها “إيرانيون عاديون”، 
فـــي أول تعليق لـــه علـــى االضطرابات 
التـــي تجتـــاح البـــاد منـــذ 17 ســـبتمبر 
الماضـــي. وتابع قائـــاً إن “بعض الناس 
تسببوا في انعدام األمن في الشوارع”، 
مضيفـــًا أنه كانت هناك “أعمال شـــغب” 

مخطط لها.
كمـــا أعـــرب خامنئي عـــن دعمـــه القوي 
واجهـــوا  إنهـــم  قائـــاً  األمـــن،  لقـــوات 
إجحافـــًا خـــال االحتجاجـــات. وادعى 
خامنئي أن وفاة الشـــابة مهســـا أميني 
البالغـــة مـــن العمـــر 22 عامـــًا “حطمـــت 
قلبي بشـــدة”، واصفًا األمر بأنه “حادثة 

مريرة”.
وشـــدد خامنئـــي، وهـــو القائـــد األعلـــى 
للقوات المسلحة اإليرانية، على أهمية 

دور قوات األمن في حفظ االســـتقرار. 
مواجهـــة  “ملزمـــة  الشـــرطة  إن  وقـــال 
المجتمـــع”،  أمـــن  وضمـــان  المجرميـــن 
مضيفا “إضعاف الشـــرطة يعني تقوية 
المجرميـــن. مـــن يهاجم الشـــرطة يترك 

المجرميـــن  ضـــد  دفـــاع”  بـــا  الشـــعب 
واللصوص.

 إحياء االتفاق النووي مع القوى 

الكبرى ما يزال ممكنا

علـــى صعيد آخر، اعتبـــرت إيران أمس 
برنامجهـــا  بشـــأن  االتفـــاق  إحيـــاء  أن 
النـــووي مـــع القـــوى الكبـــرى مـــا يـــزال 
المباحثـــات  تعثـــر  رغـــم  علـــى  ممكنـــا، 
بشـــأنه منـــذ أســـابيع واعتبـــار الغربيين 
أن موقف طهران من مسودة التسوية 
المقترحـــة غير بّنـــاء. وقـــال المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة اإليرانية ناصر 
كنعانـــي خال مؤتمر صحافي “ال تزال 
هنـــاك فرصـــة إلعـــادة إحيـــاء االتفـــاق 
النـــووي إذا أظهـــرت واشـــنطن اإلرادة 

الازمة” لذلك.
وأضـــاف “إننا نبـــذل الجهود فـــي إطار 
المفاوضـــات الرامية إلـــى إلغاء الحظر 
مـــن خال المنســـق األوروبـــي )...( وتم 
تبـــادل رســـائل بيـــن إيـــران والواليـــات 

المتحدة عبر وســـطاء”، مجـــددا التزام 
الجمهوريـــة اإلســـامية “بالتوصـــل الى 
اتفـــاق  إلحيـــاء  وقـــوي”  جيـــد  اتفـــاق 

.2015
وبدأت إيران وأطراف االتفاق، بتنسيق 
ومشـــاركة  األوروبـــي  االتحـــاد  مـــن 
الواليات المتحدة بشـــكل غير مباشـــر، 
مباحثـــات إلحيائه في أبريل 2021، تم 
تعليقهـــا أكثـــر مـــن مرة مع تبقـــي نقاط 

تباين بين واشنطن وطهران.
وأعلـــن المديـــر العـــام للوكالـــة الدوليـــة 
ســـبتمبر،   27 فـــي  غـــروس  رافاييـــل 
بهـــذا  طهـــران  مـــع  الحـــوار  اســـتئناف 
الملـــف بعـــد لقائـــه فـــي فيينـــا رئيـــس 
المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية محمد 

إسامي.

طهران - وكاالت

بيروت - أف ب
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مباريات اليوم الثالثاءنتائج مباريات االثنين

مباريات الغد االربعاء

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم )نصف نهائي(

دوري ناصر بن حمد لكرة القدم

الرفاع

الشباب

البديع

سترة

السيب العماني

البحرين

الرفاع الشرقي

الخالدية

إسبانيا - المكتب اإلعالمي

  فرحـــة كبيرة عاشـــها الفريق الملكي 
للقدرة بعـــد اإلنجاز الكبير الذي حققه 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشـــباب قائد الفريق الملكي 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بتتويـــج ســـموه بطـــالً لبطولـــة العالم 
للجيـــاد 8 ســـنوات التـــي أقيمـــت في 
إســـبانيا بمشـــاركة أكثر من 57 فارسا 

وفارسة يمثلون 20 دولة. 
وراء كل إنجـــاز رجـــل عظيـــم، هذا ما 
أكده ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بإنجازاتـــه الفريـــدة والكبيـــرة 
التي ســـطرت حكايـــة عنوانها الذهب 
فصـــول  لكتابـــة  ســـموه  وحفرهـــا 
متواصلة من اإلنجـــازات والنجاحات 
العالميـــة التي جعلـــت مملكة البحرين 

في ريادة رياضة القدرة.
نظرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بعيدة المدى لم تثمر فقط على 
تحقيق الذهب، رغـــم أنه األغلى، إنما 
اشتمل على إخراج جيل من الفرسان 
الشـــباب القادريـــن علـــى حمـــل لـــواء 
القدرة البحرينية وتطورها لمســـتقبل 
أكثر إشـــراقًا بتواجد هذه الكوكبة من 
الفرســـان الشـــباب الذين كسبوا خبرة 
واسعة من قيادة سموه في البطولة.

العمـــل الجماعـــي الذي قام بـــه الفريق 
الملكـــي للقـــدرة بقيادة ســـمو الشـــيخ 
ســـاهم  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  ناصـــر 
فـــي تحقيـــق الهـــدف المنشـــود وهـــو 
تتويج ســـموه بالمركـــز األول بجدارة 
واستحقاق بعد منافسة قوية ومثيرة 
مـــع فرســـان األوروغـــواي واإلمـــارات 

وإسبانيا وغيرها من الدول.

خالد: اإلنجاز ثمرة جهد كبير

 أكـــد مدير الفريق الملكي للقدرة خالد 
أحمد حسن أن اإلنجاز ثمرة جهد كبير 
بذلـــه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة طـــوال الفترة الماضية وضرب 
مثاال يحتذى به في تقديم المستويات 
الكبيـــرة خـــالل مراحل الســـباق، مبينا 
أن هـــذا الفوز يؤكد اإلمكانيات العالية 

التي يمتلكها سموه.
وأوضح خالد أحمد حســـن أن ســـموه 
عمـــل منـــذ فتـــرة طويلة فـــي التجهيز 
لهذه البطولة عبر التدريبات المستمرة 
واالســـتعداد المثالـــي حتـــى الوصول؛ 
لتحقيق الهدف المنشود وهو التتويج 
بهذا اللقب العالي، حيث ترجم ســـموه 

التعب الكبير بالتتويج بالذهب.
وأضـــاف “حققنـــا مكاســـب عديدة من 
البطولة بعد أن شـــارك فرســـان شباب 
كســـبوا خبرة كبيرة من هذه المشاركة 

لمواصلـــة  حافـــزا  ســـتعطيهم  والتـــي 
العطاء في البطوالت القادمة”.

وأشـــاد خالـــد بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 
بذلها الجهاز الفني للفريق الملكي.

الصالحي: انتصار ذهبي لناصر بن حمد

رفـــع مديـــر المكتـــب اإلعالمي لســـمو 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
ومركـــز المعلومات توفيـــق الصالحي 
إلـــى مقـــام حضـــرة  التهانـــي  خالـــص 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وإلـــى ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة حفظه هللا بمناســـبة فوز سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب 
بطولة العالم للقدرة لجياد 8 ســـنوات، 
كمـــا هنأ النائب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالد بـــن حمد آل خليفة، مشـــيرا إلى 
أن االنتصار الذهبي اســـتحقه ســـموه 
بجدارة واســـتحقاق بعد الجهد الكبير 
الذي بذله في البطولة وسط المنافسة 

القوية والمثيرة طوال المراحل.
 وأكـــد توفيـــق الصالحـــي أن الفريـــق 
اإلعالمـــي حرص علـــى إبـــراز االنجاز 
تغطيـــة  خـــالل  مـــن  صـــورة  بأفضـــل 
وزارة  وتزويـــد  مســـتمرة  ميدانيـــة 

مســـتمرة  بتقاريـــر  اإلعـــالم  شـــؤون 
لنشرات األخبار الرئيسة احتوت على 
والبطولـــة،  اإلنجـــاز  تفاصيـــل  جميـــع 
عالوة علـــى تزويد الصحـــف اليومية 
باألخبـــار  البحريـــن  أنبـــاء  ووكالـــة 

والتقارير والصور الخاصة بالبطولة.
 وأوضـــح توفيق الصالحي أن الفريق 
اإلعالمـــي أعـــد برنامجـــًا خاصـــًا عـــن 
اإلنجـــاز حمل عنوان “ما وراء القدرة” 
واحتوى على جميع تفاصيل البطولة 
منذ الوصول إلى إســـبانيا حتى ختام 
البطولـــة، والبرنامج بإشـــراف عام من 

اإلعـــداد  وفريـــق  الصالحـــي  توفيـــق 
المكون من أحمد محمد علي ومحمد 
طـــوق وتصوير حمد الماجد ومونتاج 
ناصـــر بوجيـــري، إضافة إلـــى المصور 

الفوتوغرافي أحمد فتحي.
وأشاد توفيق الصالحي بجهود وزارة 
شـــؤون اإلعالم ووكالة أنباء البحرين 
فـــي إبـــراز الحـــدث العالمـــي بأفضـــل 

صورة.

جناحي: فخورون بهذا اإلنجاز 

قـــال مدرب الفريـــق الملكي للقدرة إن 

الجميع فخور بهذا اإلنجاز الكبير الذي 
حققه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة قائد الفريـــق الملكي بالتتويج 
بلقب بطولة العالم للجياد 8 ســـنوات، 
لرجـــل  مســـتحق  التتويـــج  أن  مبينـــا 
العطاء الذي بذل جهودا كبيرة طوال 
البطولة وتوج جهوده بالحصول على 

اللقب.
وأوضـــح أحمد جناحي أن الفوز داللة 
واضحة علـــى المكانـــة المتميزة التي 
يمتلكهـــا الفريـــق الملكـــي للقـــدرة في 
الســـباقات العالميـــة بعـــد سلســـلة من 

اإلنجـــازات التـــي حققهـــا الفريـــق في 
الفتـــرة الماضيـــة، مبينا إلـــى أن الفوز 
ســـيكون حافـــزا للفريق فـــي مواصلة 

العطاء خالل المرحلة القادمة.
ســـقف  أن  جناحـــي  أحمـــد  وأشـــار 
الطموحـــات كبير لـــدى الفريق الملكي 
فـــي ظل رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بعيدة المـــدى والتي 
يشهد الفريق من خاللها تطور مستمر، 
مشيدا بالمنجزات التي حققها الفريق 

من هذه المشاركة.

الرويعي: سعيد بالمركز الخامس

أكـــد خالـــد محمـــد الرويعـــي، فـــارس 
الفريـــق الملكـــي للقـــدرة، أن حصولـــه 
على المركز الخامس في بطولة العالم 
ثمرة دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة وتشـــجيع ســـموه 
الدائم للفرســـان طوال المراحل، مبينا 
ســـموه  بتتويـــج  ســـعيد  الجميـــع  أن 

بالمركز األول بجدارة واستحقاق.
وأوضـــح خالـــد محمـــد الرويعـــي أنـــه 
كســـب خبـــرة كبيرة مـــن قيادة ســـمو 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
للفريـــق وســـوف تســـاهم فـــي تطـــور 
مســـتوياته ومنافســـته الدائمـــة علـــى 
المراكز األولى في البطوالت القادمة، 
مقدمًا لســـموه جزيل الشكر والتقدير 
علـــى جهـــوده البـــارزة فـــي مواصلـــة 

ارتقاء القدرة البحرينية.

فرحة كبيرة عاشها الفريق الملكي بعد لقب بطولة العالم لجياد 8 سنوات

وراء كـل إنجـاز رجــل عظـيم.. ناصر بن حمد
للقدرة العالم  الالمع” في بطوالت  “الذهب 

دوري الدرجة الثانية لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

االتحادبوري

االتفاقالتضامن

البسيتين

   الساعة 6.30 مساًء

الساعة 6.45 مساء

7.45 مساًء

6.30 مساًء

المالكية

١

١

١

٢
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١



تلقـــى ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب قائد الفريـــق الملكي للقدرة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة مزيدا 
من التهاني والتبريكات بمناسبة تتويج سموه 
بلقـــب بطولة العالم لســـباقات القدرة لمســـافة 
١٢٠ كـــم للجيـــاد ٨ ســـنوات التـــي أقيمت في 
إســـبانيا، وأشـــادت األســـرة الرياضيـــة بقيـــادة 
ســـموه للفريـــق الملكـــي بتحقيق هـــذا اإلنجاز 
الجديـــد ليضـــاف إلـــى إنجـــازات ســـموه التي 
عـــززت مكانـــة البحرين في مختلـــف المحافل 

الخارجية.

سلمان بن إبراهيم: استمرار لمسيرة إنجازات سموه

للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  هنـــأ 
والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة، 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
واعتبـــر الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة 
اإلنجـــازات  لمســـيرة  اســـتمرارا  الجديـــد  اإلنجـــاز 
المتواصلة لرياضة الفروســـية في مملكة البحرين 
بفضـــل ما تحظى به من رعايـــة متواصلة من لدن 
عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ومســـاندة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى أن 
فوز ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز 
األول فـــي البطولـــة يؤكـــد المكانـــة الرائـــدة التـــي 
تتمتـــع بها المملكة على ســـاحة رياضة الفروســـية 
العالمية، كما أنه يجســـد ما يتمتع به ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة من قـــدرات فذة وبراعة 
كبيرة ســـاهمت في اعتالء سموه صدارة الفرسان 
المشـــاركين فـــي إنجـــاز زرع الفرحـــة فـــي نفـــوس 

البحرينيين جميعا.

أحمد بن علي: لقب جعل البحرين في مصاف الدول

قـــدم رئيس مجلـــس إدارة نـــادي المحرق الشـــيخ 
أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات باســـمه ونيابـــة عـــن أعضاء 
مجلس اإلدارة وجميع منتســـبي النادي إلى ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وقال رئيس نـــادي المحرق إن فوز الفريق الملكي 
بالبطولـــة يأتـــي إنجـــاًزا جديـــًدا يضـــاف  للقـــدرة 
لسلســـلة اإلنجـــازات الكبيـــرة التي حققهـــا الفريق 

الملكي للقدرة، ما وضع الفريق في مكانة متميزة 
فـــي هـــذه الرياضة العريقـــة، والتي تمثـــل جزًءا 

مـــن تاريخنـــا وتقاليدنـــا العربية األصيلة، مشـــيًدا 
بالدعم الســـخي الذي تحظى به هذه الرياضة من 
لـــدن عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وحـــرص جاللته على 
المحافظـــة علـــى هـــذه الرياضـــة العربيـــة األصيلة 
وبالدور الذي يقوم به ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة في نشر هذه الرياضة وما حققه الفريق 
مـــن إنجـــازات رائـــدة وبطولية كانت مثـــار اهتمام 
الجميـــع، وجعلت البحرين في مصاف الدول ذات 

الباع الطويل والخبرة في سباق القدرة.

المناعي: مكانة رائدة للفروسية البحرينية

الشـــباب  لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  هنـــأ 
والرياضة صالح بن هندي المناعي، ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكـــد بـــن هنـــدي أن اإلنجـــاز الجديـــد اســـتمرارا 
لمســـيرة اإلنجازات المتواصلة لرياضة الفروســـية 
في المملكة والتي تحظى بدعم ومساندة من قبل 
عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ومســـاندة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــاد بن هندي بالفوز الذي حققه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة وتحقيق ســـموه المركز 
األول فـــي البطولـــة، األمـــر الـــذي يؤكـــد المكانـــة 
الرائدة التي تتمتع بها المملكة على ســـاحة رياضة 
الفروســـية العالميـــة كمـــا أنه يجســـد مـــا يتمتع به 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة من خبرات 
وقـــدرات ومهـــارات عاليـــة ســـاهمت فـــي تحقيق 
التوفيـــق  لســـموه  متمنيـــا  األول  للمركـــز  ســـموه 

والنجاح في البطوالت المقبلة.

إسحاقي: إنجاز 

يتماشى مع دعم القيادة

قدم رئيـــس االتحاد البحريني 
لكرة اليد علي إسحاقي خالص 

تهانيـــه وتبريكاته إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وأكـــد أن تتويـــج ســـموه بلقـــب بطولـــة 
العالم لســـباقات القدرة يتماشـــى مـــع دعم واهتمام 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة للرياضة البحرينية، والمتابعة 
المســـتمرة من ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، األمـــر الـــذي انعكـــس جلًيا على مـــا وصلت 
إليـــه الرياضـــة البحرينيـــة مـــن مســـتوى متميز في 
المحافل الدولية. ونوه إســـحاقي بالمكاســـب التي 
تحققـــه رياضـــة القـــدرة بفضـــل الجهـــود المبذولـــة 
لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي كان 
لها األثر الكبير في هذه اإلنجازات النوعية، مشـــيًرا 
بالـــدور البارز للنائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة 

خالد بن حمد آل خليفة.

حياة بنت عبدالعزيز: تتويج 

لجهود سموه

هنأت رئيس مجلـــس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولـــة الشـــيخة حيـــاة بنت عبدالعزيـــز آل خليفة 
باألصالـــة عن نفســـها وبالنيابة عـــن إخوانها أعضاء 
الطاولـــة  كـــرة  منتســـبي  وجميـــع  اإلدارة  مجلـــس 
البحرينية التهاني إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
وأكـــدت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة 
أن اإلنجاز العالمي الكبير الذي حققه ســـموه يجسد 
الرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية 
من لدن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البـــالد المعظم، 
والمتابعة المســـتمرة من ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأوضحـــت أن تحقيق ســـموه لقب 
بطولـــة العالم للقدرة للجياد الصغيرة 
يؤكـــد المكانـــة المرموقة التي يتمتع بها ســـموه من 
إمكانـــات عالية ســـاهمت فـــي تحقيقـــه العديد من 
األلقـــاب فـــي الفتـــرة الماضيـــة، وتـــوج ســـموه هذه 
الجهـــود بتحقيـــق لقب جديـــد يضاف إلى سلســـلة 

اإلنجازات التي حققها سموه.

العلوي: إنجاز يرفع مكانة الرياضة البحرينية

رفع رئيـــس االتحاد البحريني لكرة الســـلة القبطان 
وليـــد العلـــوي، تهانيه وتبريكاته إلى ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكد العلوي أن اإلنجاز الكبير والمهم لسمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، ُيعد ترجمة لرعاية ودعم 
صاحـــب الجاللة الملك المعظم للرياضة البحرينية، 
والدعـــم الدائـــم مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، بما يرفـــع من مكانة 
الرياضة البحرينية على جميع المســـتويات. وأشار 
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة إلى أن اإلنجاز 

العالمي الذي حققه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بإحراز سموه المركز األول، والنتائج المميزة 
التـــي حققهـــا فرســـان الفريـــق الملكـــي فـــي ســـباق 
إســـبانيا، تضاف لمجموعـــة اإلنجازات التي حققتها 

مملكة البحرين في المجال الرياضي.

كمال: حافز لحصد مزيد من اإلنجازات

قـــدم القائـــم بأعمـــال األميـــن المســـاعد بالمجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة مروان فؤاد كمال أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى مقام عاهـــل البالد 
المعظـــم بمناســـبة تحقيـــق الفريـــق الملكـــي للقدرة، 
بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بطولة 
العالـــم للقـــدرة. وأكد كمال أن االهتمـــام الذي يوليه 
ملـــك البـــالد المعظـــم للرياضـــة والرياضييـــن دائًمـــا 
مـــا كان يمثـــل الحافز لحصـــد مزيد مـــن اإلنجازات 
وتعزيز المكتســـبات، مشيًرا إلى المساندة والرعاية 
التـــي يحظى بها القطـــاع الرياضي من قبل صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
عبر الحكومة، والتي تســـاهم في رفع اسم المملكة 

عالًيا في مختلف األحداث الرياضية.

التهاني تنهال علــــــــى ناصـــــر بـــن حمـــــــد بلقب بطولــة العالــــم للقــــدرة
أشادوا بقيادة سموه للفريق الملكي
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حبيب صباح إلى نهائي بطولة العالم للسنوكر
صنع العـــب منتخبنا الوطني للســـنوكر 
الســـوبر حبيـــب صبـــاح التاريـــخ بفوزه 
ليونـــغ  تشـــوان  ثـــور  الماليـــزي  علـــى 
بخمسة أشواط مقابل أربعة في نصف 
نهائـــي بطولـــة العالم للســـنوكر 6 كرات 
فـــي العاصمة الماليزية كوااللمبور ظهر 
أمـــس ليتأهـــل إلـــى المبـــاراة النهائيـــة 
شركرشـــنا  الهنـــدي  لمالقـــاة  بجـــدارة 
فـــي الرابعـــة عصـــًرا بتوقيـــت ماليزيـــا 
)الحادية عشرة صباًحا بتوقيت مملكة 

البحرين(.
وشـــهدت المباراة تقلبـــات كثيرة بدأها 
الســـوبر متقدًما بشـــوطين دون مقابل، 
بأربعـــة  ويتقـــدم  الماليـــزي  لينتفـــض 
أشواط مقابل ثالثة ويقترب من الفوز، 
لكـــن الســـوبر لعـــب بطريقـــة احترافية 
مكنته من بلوغ المجـــد العالمي محقًقا 
إنجاًزا تاريخًيا باســـم مملكـــة البحرين 
ألول مـــرة بتواجـــد العـــب بحريني في 

نهائي بطولة العالم للسنوكر.

التقـــدم  بعـــد  صبـــاح:  حبيـــب  وقـــال 
بشـــوطين لم أهـــدأ، واســـتغل الماليزي 
ليونـــغ الفرص وحولها إلى نقاط وتقدم 
بثالثة أشـــواط مقابل شـــوطين، ورغم 
تقدمـــه واقترابـــه مـــن الفـــوز إال أننـــي 
لـــم أيـــأس واستبســـلت ووضعت اســـم 
مملكة البحرين في مخيلتي واجتهدت 
ورفعـــت تركيزي ألصنع إنجاًزا تاريخًيا 
للمملكـــة في محفل عالمـــي وأرد الدين 

للوطن.
حبيب صباح أثناء مشاركته ببطولة العالم

ناصر بن حمد فاز ببطولة العالم 
واعتلى منصة التتويج بجدارة

 الشيخ سلمان بن إبراهيم

علي إسحاقي

الشيخ أحمد بن علي

صالح المناعي

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

وليد العلوي



للبولينـــج  البحرينـــي  االتحـــاد  ينظـــم 
منافســـات النســـخة الثانيـــة مـــن بطولة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى الوجيـــه 
عبداهللا بن أحمد ناس المفتوحة والتي 
ســـتقام خـــال الفتـــرة مـــن 6 لغايـــة 22 

أكتوبر الجاري على مركز أرض المرح.
 وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية 
قيمـــة، حيـــث ســـيحصل بطل مســـابقة 
والثانـــي  دينـــار  آالف   3 علـــى  الرجـــال 
1500 دينـــار والثالث 800 دينار بجانب 
مكافـــآت مالية للمراكز مـــن الرابع حتى 
الثامـــن، فيمـــا ســـتحصل بطلة مســـابقة 

الســـيدات علـــى 1000 دينـــار والثانيـــة 
500 دينار والثالثة 300 دينار ومكافآت 

مالية للمراكز من الرابع حتى الثامن.
جوائـــز  المنظمـــة  اللجنـــة  وخصصـــت   
 )seniors( ماليـــة لمســـابقة فئـــة الكبـــار
بقيمـــة 1000 دينار لـــأول و500 للثاني 
و300 للثالـــث وجوائز مالية للمراكز من 
الرابـــع حتـــى الثامـــن، وأخيـــرا ســـتكون 
هناك جوائز لمسابقة فئة الشباب بقيمة 
1000 دينـــار لـــأول و500 دينـــار للثاني 
و300 دينار للثالـــث وجوائز للمراكز من 

الرابع حتى الثامن.

 كمـــا ســـيتم تخصيـــص جوائـــز يوميـــة 
ألعلى محاولة والشـــوط الشامل بهدف 
تحفيز الاعبيـــن والاعبات على تقديم 

أفضل العروض.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للبولينـــج غـــازي بـــن عبدهللا 
نـــاس اهتمـــام االتحاد بتنظيم النســـخة 
الثانيـــة من بطولة المغفـــور له بإذن هللا 
تعالـــى الوجيـــه عبـــدهللا بـــن أحمد ناس 
الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح  بعـــد  المفتوحـــة 
حققتـــه النســـخة األولـــى مـــن البطولـــة 
في العام الماضي 2021 والتي شـــهدت 

ســـواء  المشـــاركة  علـــى  واســـعا  إقبـــاال 
مـــن الاعبيـــن المحلييـــن والمقيمين أو 
العبـــي والعبـــات دول مجلـــس التعاون 

الخليجي.
 وأضـــاف “يســـعدنا اإلعان عـــن تنظيم 
النســـخة الثانية من البطولة إثر النجاح 
الباهر والمنافســـة القوية التي شـــهدتها 
تشـــكله  لمـــا  ونظـــرا  األولـــى  النســـخة 
المسابقات المحلية من أهمية كبيرة في 
توفيـــر أجواء تنافســـية تســـهم في رفع 
مســـتوى الاعبيـــن والاعبـــات وتنميـــة 
قدراتهـــم والعمـــل على إبـــراز مجموعة 

من الاعبين والاعبات لرفد المنتخبات 
االنعكاســـات  علـــى  عـــاوة  الوطنيـــة 
األخرى من وراء هذا التجمع والمتمثلة 
في تعزيز العاقـــات والروابط األخوية 
بيـــن العبـــي المملكـــة وأشـــقائهم بـــدول 

مجلس التعاون الخليجي..”.
 وأكـــد غازي بن عبدهللا ناس أن النجاح 
الذي حققته النسخة األولى يفرض بذل 
المزيد من الجهد والعطاء في النســـخة 
الحاليـــة لتحقيق نجاح مماثل والســـعي 

إلخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

اتحاد البولينج ينظم بطولة المرحوم عبداهلل ناس الثانية
جوائز مالية قيمة والمشاركة مفتوحة
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صالة زين البحرين للسلة.. أول صالة تقدم شبكة الجيل الخامس “5G” بالمملكة
)رمـــز  البحريـــن  زيـــن  أعلنـــت 
الشـــركة   ،)ZAINBH التـــداول: 
المبتكـــرة في مجـــال االتصاالت 
فـــي المملكـــة، عن توفيـــر خدمة 
 )5G( الخامـــس  الجيـــل  شـــبكة 
فـــي صالـــة زيـــن البحريـــن لكرة 
يجعلهـــا  ممـــا  بالمنامـــة،  الســـلة 
الصالـــة الرياضيـــة األولـــى فـــي 
المملكة التي تقدم هذه الخدمة 

المجانية بسرعات عالية لجميع 
الزوار.

للجيـــل  البحريـــن  زيـــن  شـــبكة 
الخامـــس )5G( فائقـــة الســـرعة 
الـــزوار  تجربـــة  ســـتعزز 
والمشـــجعين وهي متوفرة اآلن 
لـــكل زوار صالـــة زيـــن البحريـــن 
لكـــرة الســـلة مـــع بدايـــة موســـم 
كـــرة الســـلة الجديـــد وذلـــك بعد 

عقد تجارب ناجحة لشـــبكة زين 
 .)5G( البحرين للجيـــل الخامس
وهـــذه الشـــبكة واســـعة النطـــاق 
تغطي الصالة بأكملها مما يشمل 
مناطـــق الجلـــوس والمنطقـــة ما 

حول الصالة.
مديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
اإلعـــام وعاقات المســـتثمرين 
رضـــي:  غـــازي  البحريـــن  بزيـــن 

بتوفيـــر  البحريـــن  زيـــن  “تفخـــر 
شبكة الجيل الخامس )5G( في 
صالة زين البحرين لكرة الســـلة، 
ممـــا يجعلهـــا الصالـــة الرياضيـــة 
األولـــى فـــي المملكـــة التي تقدم 
الخدمـــة  فهـــذه  الخدمـــة،  هـــذه 
ستعزز من تجربة الزوار وعشاق 
كرة الســـلة فـــي المباريات خال 
شـــبكة  توفـــر  حيـــث  الموســـم، 

ذات نطاقـــًا تردديـــًا أكبر وجودة 
تحميـــل عاليـــة للجميـــع داخـــل 

الصالة”، 
تواصـــل زيـــن البحريـــن التزامها 
في تحسين أدائها لتقديم أفضل 
تجربـــة لعمائهـــا والقيـــادة فـــي 
 )5G( بنـــاء شـــبكة جيل خامـــس
آمنة وسريعة تحفز االبتكار في 

غازي رضيالمجال الرقمي في المملكة.

يخـــوض الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الرفـــاع عند السادســـة من مســـاء اليوم 
كأس  نهائـــي  نصـــف  مبـــاراة  الثاثـــاء 
االتحـــاد اآلســـيوي أمـــام مضيفـــه فريق 
نادي السيب العماني على استاد السيب 
فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، والفائز 
مـــن هذه المباراة يتأهـــل لنهائي البطولة 
الذي سيقام يوم 22 أكتوبر الحالي أمام 
الفائـــز مـــن مبـــاراة الغـــد بيـــن جيزاكس 
االوزبكـــي وكوااللمبـــور الماليـــزي التـــي 

ستقام في العاصمة األوزبكية طشقند.
وكان الفريـــق قـــد وصـــل لمســـقط يـــوم 
أمـــس األول، وتـــدرب فـــي اليـــوم األول 
على الملعب الفرعي في مجمع السلطان 
قابـــوس الرياضـــي، وكان الملعب ســـيئا 
ومليئـــا بالحفر، فيما كان تدريب األمس 
بملعب المباراة وهو اســـتاد نادي السيب 
وفـــي ظـــروف ســـيئة أخـــرى، إذ لـــم يتم 
تشـــغيل اإلنـــارة إال بعد مـــرور 40 دقيقة 
الاعبـــون  التدريـــب وظـــل  بدايـــة  مـــن 
يتدربـــون في الظام طيلـــة هذه الفترة، 

إن  إذ  إطاقـــا،  خلـــل  أي  وجـــود  دون 
موظـــف الملعب قـــام بتشـــغيل اإلضاءة 

بعدها في دقيقتين فقط.
وبعـــد تشـــغيل اإلنـــارة، وضـــع المـــدرب 
علـــي عاشـــور اللمســـات النهائيـــة علـــى 
الفريـــق قبـــل خـــوض المبـــاراة، إذ كانت 
التحضيـــرات قـــد بـــدأت فـــي البحريـــن 
من خـــال التدريبات اليوميـــة وإيصال 
الطريقة التي سيخوض بها الفريق هذه 
المبـــاراة، والاعبـــون اســـتوعبوا المهمة 

األخيـــرة  التدريبـــات  وأدوا  بالكامـــل 
بحماس كبير وتركيز أكبر وهم متأهبون 

لهذا اللقاء المهم.

عاشور يؤكد الجهوزية

أكـــد مـــدرب فريـــق الرفاع علي عاشـــور 
الخـــاص  الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــال 
بالمباراة أن فريقه جاهز لماقاة السيب 
في نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي، 

مؤكدا أن المهمة صعبة بالتأكيد في ظل 
اللعـــب خـــارج األرض وأمام فريق يلعب 
بمســـاندة جماهيرية كبيـــرة، لكن المهمة 
الفريـــق  بالمســـتحيلة وبإمـــكان  ليســـت 
تجاوزها إن شـــاء هللا والوصول للنهائي 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  النهائـــي  ليكـــون 

بوجود فريق من مملكة البحرين.
وقـــال عاشـــور وفـــي رد منـــه علـــى أحد 
فـــي  حصـــل  مـــا  بخصـــوص  األســـئلة 
التدريب األول وســـوء أرضيـــة الملعب 

“الظـــروف لـــم تكـــن مائمـــة لنـــا لتأديـــة 
التدريـــب األول بســـبب ســـوء أرضيـــة 
لـــه  الملعـــب وعـــدم وجـــود أي مرافـــق 
وهو أثر بعض الشـــيء على تحضيرات 
الفريـــق ولكن في المقابل فإن ما حصل 
الاعبيـــن  قـــوة وحمـــاس  مـــن  ســـيزيد 
وســـيجعلهم يقدمون مباراة كبيرة بإذن 
هللا، ومـــا حصـــل ال يمكـــن تفســـيره إال 
ألمريـــن، وهـــو إما أن الشـــيء متعمد أو 

أنه يوجد سوء تنظيم”.

مـــن جانبـــه، أكـــد الحـــارس عبدالكريـــم 
فردان أن األجواء إيجابية ومبشرة في 
الفريـــق قبل مباراة اليـــوم والحماس بلغ 
أشـــده لـــدى الاعبيـــن الذين يتشـــوقون 
للحظة انطاق المبـــاراة من أجل تقديم 
األفضل ليها، مشـــيرا فـــي رده على أحد 
األســـئلة إلـــى أن الكـــرة العمانية ليســـت 
عقـــدة للكـــرة البحرينيـــة إطاقـــا، وهـــو 
شـــخصيا قابل الفـــرق العمانيـــة 3 مرات 

وفاز في المباريات جميعها.

مسقط - نادي الرفاع

الرفاع يالقي السيب العماني اليوم بنصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي
سوء التنظيم يتواصل أمس... والفريق تدرب في الظالم

غازي ناس

حلم الرفاعي آسيوي..
- كل أنظار الجماهير البحرينية تتجه اليوم نحو “السلطنة”.. نحو “عمان”.. باتجاه “السيب” النادي العماني 
الــذي يســتضيف أحامنــا اآلســيوية، حيــن يلتقي نــادي الرفاع فــي نهائي الغرب بمنافســات مســابقة كأس 
االتحاد اآلسيوي..- من يشاهد لقطات سابقة لجماهير نادي “السيب” العماني لمواجهاته الماضية، يلتمس 

الشغف الكبير لديهم، وضجة المدرجات التي ال تهدأ، ولكن..
ولكن هذا لن يرعب ممثل الوطن “الرفاع” في مهمته اآلسيوية اليوم..

- ومن يشاهد األرقام السابقة لنادي الرفاع اآلسيوية أمام كافة األندية العمانية، ستجد السيطرة السماوية 
المطلقــة طــوال األعــوام الماضيــة، حيــث رفع النقــاب عن تاريخ تلــك المواجهات، وأوضحــت أن الفوز كان 
دائمــا مــن حليــف الرفاعييــن؛ ومــن هــذا المنطلق نتطلــع إلى مواصلة سلســلة النتائــج االيجابية أمــام ابناء 

السلطنة..
- اليوم، يكون الرفاع أمام تحٍد كبير، وتحٍد من نوع آخر.. تحٍد ال يقبل القسمة على ناديين، وأمام فرصة 
ذهبية لتحقيق “حلم الرفاعيين اآلســيوي”.. ولهذا الشــارع الرياضي البحريني يطمح بمشــاهدة ناد شــرس 

على األرض العمانية، بل أداء يتماشى مع قياس أداء المنتخبات في المحافل الرسمية..
- لنتماســك دفاعيــا.. ونســيطر علــى الميــدان.. ولنكــن مرعبيــن هجوميا، وذلــك باقتناص انصــاف الفرص.. 
ونحــن هنــا بيــن هــذه الســطور، ال نخوض في الجانــب الفني للمدرب “عاشــور”.. ولكن نتحــدث في عناوين 

عريضة مهمة في مجريات المباريات الكروية ومعروفة بالنسبة الي ناقد رياضي..
“االسيوية” مهمة جدا للرئيس عبدهللا بن خالد؛ النه حقق كل شيء محليا.. وقدم كل شي لاعب البحريني 
علــى وجــه التحديــد؛ وبالتالــي هنــا الاعبون مطالبــون بمضاعفــة الجهد علــى أرضية الملعب؛ ويســتعدون 

نفسيا وفنيا وبعقلية احترافية للفرصة المرتقبة، ويعضون عليها وبكل ما يمتلكون من قوة..
- إذن يجــب أن يكــون “الرفــاع” شــرس جــدا؛ ومخيــف للخصــوم؛ بــل ومرعــب.. فــا نريــد مشــاهدة ظهــور 

السماوي بمشهد “اللعب على الواقف”.. بل بشخصية مختلفة متعطشة دائما للبطوالت.

حسين خلف

عاشور وفردان بعد المؤتمر الصحافي االجتماع الفني جانب من تدريبات السماوي

سميث وهوغتون وباربير يتصدرون أولى جوالت تحدي الصخير روتاكس ماكس للكارتنج
انطلقت في حلبة البحرين الدولية 
فـــي  الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن 
الشـــرق األوسط” على مضمار حلبة 
الكارتنـــج أولـــى جـــوالت بطـــوالت 
الكارتنـــج المحلية تحـــدي الصخير 
نهايـــة  وذلـــك  ماكـــس  روتاكـــس 
األســـبوع الماضـــي، حيـــث شـــهدت 
مشاركة كبيرة ضمن فئات البطولة 
المحليـــة، حيـــث انطلقـــت الجولـــة 
األولى يـــوم الجمعة، بينمـــا الجولة 
الثانيـــة يـــوم الســـبت وذلـــك علـــى 
مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 
كيلومتر، وضمن منافســـات الجولة 
األولـــى تمكـــن لـــوكا هوغتـــون مـــن 
خطف المركز األول، منهيا الســـباق 
المكـــون من 15 لفة فـــي 13 دقيقة 
غريـــس  وثانيـــا  ثانيـــة،  و51.631 
ثانيـــة،   0.110 وبفـــارق  غرانثـــام 
وثالثـــا محمد الحســـن وذلك ضمن 
فئة جونيور ماكس، حيث شـــهدت 
هذه الفئة منافسة كبير وما يقارب 

من عشرة سائقين مشاركين.
أما فئة السينيور ماكس، فتصدرها 
لويـــس ســـميث محققـــا 13 دقيقـــة 
و48.724 ثانيـــة فـــي المركز األول، 

ثانيـــا أوليفر كروقلـــوف وثالثا فهد 
الفئـــة  المقبلـــة، حيـــث شـــهد هـــذه 
مشـــاركة 8 ســـائقين، فئـــة المينـــي 
ماكـــس تصدرهـــا أحمـــد آل خليفة، 
وجـــاء ثانيا عيســـى المؤيـــد، وثالثا 
راشد كانو، أما فئة المايكرو ماكس، 
فتصدرهـــا ليفين باربير وثانيا على 

المؤيد وثالثا محمد وليد.
الجولة الثانية من البطولة المحلية 
والتـــي انطلقت يوم الســـبت تمكن 
لـــوكا هوغتـــون مـــن الحفـــاظ على 
مركـــزه األول منهيـــا الجولة الثانية 
ثانيـــة،  و44.772  دقيقـــة   13 فـــي 
بينمـــا تمكـــن أيضـــا كل مـــن غريس 
مـــن  الحســـن  ومحمـــد  غرانثـــام 
الثانيـــة  مراكزهـــم  علـــى  الحفـــاظ 

والثالثة ورابعا مسعد البسام.
فئـــة ســـينيور تمكن كل مـــن لويس 
مـــن  كروقلـــوف  وأوليفـــر  ســـميث 
األولـــى  مراكزهـــم  علـــى  الحفـــاظ 
والثانيـــة أمـــا المركز الثالـــث، فكان 
من نصيب تيجل جوب هيوسمان، 
فئة الميني ماكس تصدرها عيسى 
المؤيد وخلفه راشد كانو، بينما فئة 
مايكـــرو ماكـــس فتصدرهـــا ليفيـــن 

باربير. 
ينطلـــق  الموســـم  هـــذا  أن  يذكـــر 
ببطولتيـــن كارتنـــج محليتين وهما 
بطولـــة البحريـــن روتاكـــس ماكس 
وبطولة الصخيـــر روتاكس ماكس، 
وستنطلق بطولة البحرين روتاكس 
ماكس ب 8 جوالت طوال الموسم، 

بينما بطولة الصخير ســـتنطلق بـ 4 
جوالت.

مـــن  المتبقيـــة  الجـــوالت  وتنطلـــق 
بطولـــة الصخيـــر روتاكـــس ماكـــس 
من خـــال الجولة الثالثـــة والرابعة 
يومـــي الجمعـــة والســـبت 14 و15 

أكتوبر.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وتدعـــو 
للكارتنج الجماهير ومحبي رياضة 
الســـيارات للمشاركة ضمن بطوالت 
الدخـــول  جانـــب  إلـــى  الكارتنـــج 
المجاني لمتابعة إثارة ومنافســـات 

جوالت الكارتنج. 
يذكـــر بالذكر أن المواســـم الماضية 
لبطولتي الكارتنج المحلية شـــهدت 

مشاركة كبيرة وواسعة.
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صرحت إدارة مجموعة كارفور البحرين أنها على أتم 
االســـتعداد لتنفيذ قـــرارات وزارة الصناعة والتجارة 
القاضـــي بحظـــر اســـتخدام األكيـــاس البالســـتيكية، 
مضيفـــة أنهـــا تملـــك بالفعل األكيـــاس القابلـــة إلعادة 
االســـتخدام منذ ســـنة 2019. وأكدت إدارة مجموعة 
البيئـــة هـــي  كارفـــور علـــى أن االســـتدامة وحمايـــة 
من أســـس شـــركة ماجـــد الفطيـــم التي تملـــك وتدير 

مجمعات كارفور في مملكة البحرين. 
وكشـــفت إدارة كارفـــور بـــأن شـــركة “ماجـــد الفطيم” 
قامـــت بوضـــع وتطويـــر اســـتراتيجية على مســـتوى 
الشـــركة واألســـواق التـــي تعمـــل فيهـــا؛ للتخلص من 
البالســـتيك أحـــادي االســـتخدام فـــي كافـــة أعمالهـــا 
بحلول عام 2025، مبينة أن القرار يتطابق مع مبادئ 
شـــركة ماجـــد الفطيـــم وكارفـــور البحرين “وســـعداء 

بتلبية القرار”. 
وأوضحت اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذا القرار بجميع 
متاجرهـــا وإصـــدار األكياس مع الـــوزن المطلوب من 

قبل الوزارة وســـيتم إنهاء األكياس القديمة، ومن ثم 
سيتم استخدام األكياس الجديدة مع الوزن المحدد.
وتابعـــت “تســـعى كارفـــور البحريـــن إلـــى الحـــد مـــن 
استخدام األكياس البالســـتيكية أحادية االستخدام 
في فروعها ومع تبني المزيد من العمالء للممارســـات 
إدارة  اليوميـــة، وتســـعى  فـــي حياتهـــم  المســـتدامة 
كارفـــور لتزويدهم ببدائـــل صديقة للبيئة فيما يتعلق 
بالسلع واالستخدامات اليومية مثل األكياس القابلة 
إلعـــادة االســـتخدام”، موضحـــة بـــأن هـــذه األكيـــاس 
تتوفر مع ضمان مدى الحياة، حيث يمكن اســـتبدالها 
مجاًنا بناًء على طلب العميل في حال دعت الحاجة. 
وأكـــدت إدارة كارفور أنه ال مســـاس باألســـعار مطلقًا 

ولن تتغير بسبب هذا القرار.

بحلول العام 2025  تنفيذاً لقرارات “الصناعة والتجارة “

“كارفور” تعتزم التخلص من األكياس البالستيكية أحادية االستخدام

”E“ المملكة إحدى الدول الممثلة لقارتي آسيا وأستراليا ويرمز لها بالمنطقة

فوز البحرين بمقعد عضوية 
مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

فــازت مملكــة البحريــن، فــي إنجــاز دولــي جديــد، بعضوية مجلــس االتحاد الدولــي لالتصــاالت )ITU( خالل االنتخابــات التي أجريــت أثناء انعقــاد مؤتمر المندوبيــن المفوضين 
لالتحاد الدولي لالتصاالت في مدينة بوخارست برومانيا، حيث تم االقتراع النتخاب )48( من أصل )193( دولة عضو في االتحاد لتكون ضمن عضوية مجلس االتحاد الدولي 
لالتصاالت للفترة )2026-2023(، وستكون مملكة البحرين إحدى الدول الممثلة عن قارتي آسيا وأستراليا والتي يرمز لها في االتحاد الدولي بالمنطقة )E( والمخصص لها )13( 

مقعدًا في المجلس، إلى جانب الدول األخرى التي تم انتخابها. 

يذكـــر أن المنطقـــة )E( كان قـــد تنافـــس على مقعد 
العضويـــة لهـــا في المجلـــس )16( دولة فـــي الدورة 

الحالية.
وبهـــذا الفوز المشـــرف، رفع محمد بـــن ثامر الكعبي 
وزير المواصالت واالتصاالت أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقام الســـامي لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
البـــالد المعظـــم وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء، والذي ما كان ليتحقق لوال الرؤية 
الحكيمـــة لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد 
المعظـــم والمتابعـــة الحثيثـــة مـــن صاحـــب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما مكن 
مملكـــة البحريـــن من نيل هـــذا الفـــوز العالمي الذي 
يعكـــس تطلعـــات المملكـــة ويعزز مـــن مكانتها على 

الصعيد الدولي.
وفـــي هذا الســـياق، أكـــد الوزيـــر أن تصويت الدول 
األعضاء لصالح مملكة البحرين هو انعكاس لثقتها 
وإيمانـــًا منها ومن المجتمع الدولـــي بالدور الريادي 
لمملكة البحرين، مشـــيرًا إلى أن البحرين ستســـعى 
مـــن خـــالل موقعها فـــي المجلس إلى خلـــق توافق 
فـــي اآلراء أثناء النقاشـــات، والمشـــاركة في بحث 
الموضوعـــات المهمـــة المتعلقـــة بأعمـــال االتحـــاد، 
وتبـــادل الخبرات فـــي المجاالت التـــي تتفوق فيها 
مملكـــة البحريـــن فـــي قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات. كمـــا سيســـهم تواجد مملكـــة البحرين 
فـــي مجلس االتحاد في التأثيـــر على مجرى اتخاذ 
بنـــاء خريطـــة طريـــق  القـــرارات والمشـــاركة فـــي 
مســـتقبلية لالتحـــاد، ومواصلـــة الجهـــود لتحقيـــق 

أهدافه. 
باإلضافـــة إلى التواجد واإلســـهام فـــي موضوعات 
التقنيـــات الحديثـــة، والمشـــاركة فـــي إدارة أعمـــال 
االتحـــاد فـــي الفتـــرات بيـــن مؤتمـــرات المندوبيـــن 
أحـــكام  تنفيـــذ  فـــي  والمســـاهمة  المفوضيـــن، 
دســـتور االتحـــاد واتفاقيات وقـــرارات المندوبين 
المفوضين، والمشاركة الفعالة في رسم سياسات 

االتحاد وإستراتيجياته.
وأضـــاف الوزيـــر أن حصـــول مملكة 
البحريـــن علـــى عضويـــة مجلـــس 
لالتصـــاالت  الدولـــي  االتحـــاد 
يشـــكل عامالً مؤثـــرًا وإيجابيًا 
فـــي تنويـــع التمثيـــل الدولـــي 

فـــي المجلس، إذ تعـــد المملكة من الـــدول الصغيرة 
الرائدة في مجال تطوير قطاع االتصاالت وتحظى 
بكوادر بشرية ذات تأهيل تقني عاٍل مّكنها من تبوؤ 
المركـــز األول عربيـــًا ثالث مـــرات متتالية بحســـب 
مؤشـــر تنميـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
)IDI( الصـــادر عن االتحاد الدولـــي لالتصاالت، الفتًا 
إلى دور مملكة البحرين في جعل قطاع االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات قطاعًا قـــادرًا على االســـتجابة 
الفاعلـــة والتكّيـــف مـــع وتيـــرة التطـــورات التقنيـــة 
المتســـارعة، ومشـــيرًا إلـــى أهميـــة تضافـــر الجهود 
الدوليـــة  لتقليـــص الفجوات في مســـتوى القدرات 
الرقميـــة العالميـــة قـــدر اإلمـــكان والســـعي لتحقيق 

التحول إلى اقتصاد رقمي عالمي مستدام.
ومـــن منطلـــق روح التعـــاون والمســـؤولية وإيمانـــًا 
بالـــدور الفاعـــل لالتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت، أكـــد 
لتبـــادل  البحريـــن  مملكـــة  اســـتعداد  علـــى  الوزيـــر 
الخبـــرات والتعـــاون مـــع الجميـــع لتخطـــي العقبات 
التي تواجه مســـيرة التحـــول إلى االقتصاد الرقمي 

العالمي.
يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك سياســـات عمـــل 
مشـــتركة قوية وراســـخة مع األمم المتحدة والعديد 
القطاعـــات،  جميـــع  فـــي  الدوليـــة  المنظمـــات  مـــن 
وامتـــدادًا لدور المملكة الريادي في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت، ويأتي ترشـــح 
مملكة البحرين في انتخابات مجلس االتحاد الدولي 
لالتصـــاالت للفتـــرة )2026-2023( ليكون تأكيدًا على 
التزام المملكة بتوســـعة نطاق جهودها في المنظمات 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  لتشـــمل  الدوليـــة 
المعلومـــات، والـــذي أصبـــح المحـــرك الرئيســـي للنمو 

االقتصادي والتنمية االجتماعية.

“الوطني” و“البحرين للتنمية” يبرمان شراكة لدعم “الصغيرة والمتوسطة”
وقعا مذكرة تفاهم تهدف لتقديم حلول تمويلية مالئمة للقطاع

أعلن بنك البحرين الوطني وبنك البحرين 
للتنمية عن توقيعهما مذكرة تفاهم لطرح 
تســـتهدف  تمويليـــة  وحلـــول  منتجـــات 
قطـــاع الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة. 
وتم توقيع المذكرة في مقر بنك البحرين 
الوطنـــي بالمنامـــة. وتأتـــي هذه الشـــراكة 
تماشـــًيا مع سعي الجانبين المستمر لدعم 
الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. 
كما تهـــدف االتفاقية المبرمـــة إلى تقديم 
حلـــول تمويليـــة مالئمـــة الحتياجات هذا 

القطاع. 
وصرحت دالل الغيص، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة بنـــك البحرين للتنميـــة بقولها: 
“يسعدنا أن نكون في شراكة مع مؤسسة 
مالية رائـــدة على مســـتوى المملكة كبنك 
مـــن  نتطلـــع  وإننـــا  الوطنـــي.  البحريـــن 
خـــالل هـــذه االتفاقية إلى توســـعة نطاق 
المؤسســـات  لقطـــاع  المقدمـــة  خدماتنـــا 
الصغيرة والمتوسطة الذي يشّكل محركًا 
رئيســـًا لالقتصاد الوطنـــي، وذلك انطالقًا 
مـــن الخبـــرة الكبيـــرة التـــي يمتلكهـــا بنك 

البحرين للتنمية كمؤسســـة مالية تنموية 
متخصصة فـــي هذا المجال، وبما يســـهم 
فـــي توفير الدعـــم المالئـــم؛ لضمان نجاح 
وازدهار هـــذا القطاع الحيوي على المدى 
الطويـــل بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية 
البنـــك للفتـــرة المقبلة. كما نتطلـــع إلى أن 
يســـهم ذلـــك – أيضـــًا - فـــي تعزيـــز النظام 
البيئي للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
وزيادة حجم نمو أعمال هذه المؤسسات 

بشكٍل أكبر”.
رئيـــس  جاللـــي  زيـــاد  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
والمعامـــالت  الُمهيكلـــة  التمويـــالت 
المصرفيـــة فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي: 
“نهـــدف من خالل شـــراكتنا هـــذه مع بنك 
البحريـــن للتنميـــة إلـــى طـــرح حزمـــة من 
المنتجـــات المصرفيـــة وحلـــول التمويـــل 
التجـــاري. وهـــي خطـــوة إيجابيـــة ضمـــن 
رحلة بنك البحرين الوطني الرامية لدعم 
توجهـــات الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 
وحوكمـــة الشـــركات، عالوة علـــى أهداف 
االستدامة. كما وأنها مبادرة تندرج ضمن 

مســـاعيه الرامية إلحداث تأثير إيجابي – 
أيضـــًا - على اقتصاد المملكـــة عبر تمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
 إلـــى ذلـــك، قـــال عـــارف جناحـــي رئيـــس 
الخدمـــات المصرفية للشـــركات التجارية 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 
بنك البحرين الوطني: “امتثاالً لتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى رئيـــس مجلس الوزراء في مملكة 
البحريـــن، نفخر بالعمل جنًبا إلى جنب مع 
بنـــك البحرين للتنميـــة. ونعتزم من خالل 
هـــذا التعـــاون المشـــترك تعزيـــز الخدمات 
لتنميـــة  الالزمـــة  والحلـــول  المصرفيـــة 
قطـــاع الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، 
حيـــث يجمعنـــا هدف مشـــترك يتمثل في 
تحديد احتياجات هذا القطاع والنهوض 
بـــه. ونحـــن على ثقـــة بـــأن هذه الشـــراكة 
ستعمل على توفير مجموعة أساسية من 
المنتجات والحلول التمويلية التي تخدم 

مختلف مجاالت هذا القطاع الحيوي”.

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
“ذا كوليكتـــف هـــاب” ســـهيل بـــن غـــازي 
القصيبـــي عـــن فتح بـــاب الشـــراكات مع 
الرعـــاة والداعميـــن من القطاعيـــن العام 
والخـــاص؛ من أجل تشـــغيل حاضنة “ذا 
كوليكتـــف هـــاب ســـتوديو” التـــي جـــرى 
إطالقهـــا أخيرًا وتوفـــر بيئة عمل مثالية 
للشـــباب البحريني من أصحـــاب األفكار 
والمبـــادرات ورواد األعمـــال والشـــركات 
الناشـــئة المبدعة في مجـــاالت مختلفة. 
وقـــال القصيبـــي خـــالل فعاليـــة أقيمت 
فـــي مقر الحاضنـــة بمجمع يتيم بســـوق 
المنامـــة إن دعـــم أعمـــال “ذا كوليكتـــف 
هـــاب ســـتوديو “ هـــو التوجـــه الصحيح 
لمزيـــد من االرتقـــاء بالشـــباب البحريني 
فـــي  ككل  األعمـــال  ريـــادة  ومنظومـــة 
مملكـــة البحريـــن، وتعزيـــز أســـس العمل 
الجماعـــي المشـــترك لتشـــجيع أصحـــاب 

األفكار والمشروعات من الشباب المبدع 
والمبـــادر علـــى تطويـــر أعمالهـــم وتعزيز 
تنافســـيتها واســـتدامتها وقدرتهـــا علـــى 
التوســـع وخلق فرص العمل والمســـاهمة 

في تنمية االقتصاد الوطني. 
وأعـــرب عـــن شـــكره لجميـــع مـــن حضـــر 
الفعاليـــة مـــن ممثلـــي الجهات المرشـــحة 

للدعـــم؛ ليثبت بذلك حرصـــه على القيام 
بواجبه تجاه دعم الشباب البحريني في 
إطـــار االلتـــزام بالمســـؤولية االجتماعية، 
“ذا كوليكتـــف  بالمقابـــل حـــرص  مؤكـــدًا 
هـــاب” علـــى إبـــراز هـــذا الدعـــم والرعاية 
بأفضل طريقة ممكنة، ومن خالل شراكة 

مثمرة تعود بالفائدة على الجميع.

مع الرعاة والداعمين بالقطاعين العام والخاص

فتح باب الشراكات لتشغيل حاضنة “ذا كوليكتف هاب”
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أعلنت إنفستكورب، أمس، أن صندوقًا تديره انفستكورب قد استحوذ على 
حصــة أغلبيــة في شــركة “نــور نت”، أحــد أكبر مــزودي خدمــات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية. 

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي المشـــارك 
لـــدى إنفســـتكورب، حازم بن قاســـم 
“يســـعدنا اإلعالن عن هذا االستثمار 
العالميـــة  التجربـــة  مـــن  ونســـتفيد 
فـــي  باالســـتثمار  إلنفســـتكورب 
قطـــاع خدمات األعمـــال، مع التركيز 
علـــى الشـــركات التـــي تعتمـــد علـــى 
التكنولوجيـــا، باإلضافة إلـــى خبرتنا 
العميقة في االســـتثمار واالستحواذ 
علـــى شـــركات فـــي المملكـــة العربية 

السعودية وطرحها العام. 
تتماشى إســـتراتيجيتنا االستثمارية 
التكنولوجيـــا  بقطـــاع  والتزامنـــا 
وخدمات األعمال مـــع رؤية المملكة 
لتســـريع   2030 الســـعودية  العربيـــة 

التحول الرقمي عبر القطاعات”.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
نورنـــت، من “نـــور نت”، خالـــد الريان 

“يســـعدنا أن نعمل مع مؤسسة مالية 
المملكـــة  فـــي  راســـخ  حضـــور  ذات 
إنفســـتكورب  الســـعودية.  العربيـــة 
هـــي الشـــريك المثالي؛ لتمكيـــن )نور 
نت( مـــن تحقيق إمكانات النمو التي 
تملكهـــا، حيـــث لديهـــا ســـجل حافـــل 
مـــن االســـتثمار الناجـــح فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا وخدمات األعمال على 

مستوى العالم“.
 أما أمجد حافـــظ، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة “نـــور نـــت” فقـــال: “يســـعدنا 
كشـــريك  بإنفســـتكورب  نرحـــب  أن 
إســـتراتيجي ومالـــي، لتســـاهم فـــي 
دعـــم الشـــركة نحو تحقيـــق خططها 
الطموحة لتصبح الالعب الفعلي في 
سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــاالت للجيـــل القـــادم، محليـــًا 

وإقليميًا”.

“إنفستكورب” تستثمر في “نور نت” السعودية

هبة محسن

وزير المواصالت واالتصاالت



تبذل شـــركة نفط البحرين “بابكو”، ضمن سعيها 
إقليمًيـــا  الفاعلـــة،  لتوســـيع شـــراكاتها  الـــدؤوب 
وعالمًيـــا، وفـــي إطـــار خططهـــا االســـتراتيجّية 
لتعزيـــز مزيد من العالقات الوثيقة مع شـــركائها 
خـــالل المرحلـــة الحالّية، جهـــوًدا حثيثة لتطوير 
عالقـــات التعـــاون المشـــترك التـــي تربطهـــا مـــع 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنيـــة “أدنوك”، وذلك 
مـــن خالل تبادل مزيد من الزيارات الثنائية بين 

الجانبين.
وشـــهدت هـــذه الزيـــارات تبـــاداًل للـــرؤى وطرًحا 
للعديـــد مـــن األفـــكار بشـــأن الجوانـــب المرتبطة 

باالســـتثمار، حيث ارتأى الطرفان دراسة إمكان 
المشـــتركة،  المشـــروعات  مـــن  العديـــد  تنفيـــذ 
التـــي مـــن المؤمل أن ُتســـهم في زيـــادة التعاون 
ومضاعفة تأثيره اإليجابي على اقتصاد البلدين 

الشقيقين.
وتنوي شركتا “بابكو” و “أدنوك” في هذا الصدد، 
القيام بدراسة أولية للتعاون في مجال التجارة 
وتداول المنتجات النفطية والخام، واالستفادة 
مـــن عمليات التطويـــر والتحديـــث الكبيرة التي 
تشـــهدها شـــركة نفـــط البحريـــن خـــالل المرحلة 

االنتقالية الحالّية.

وشـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنيـــة “أدنوك” هي 
إحدى الشركات الرائدة عالمًيا في إنتاج الطاقة، 
وهي محفز أساســـي للنمـــو والتنويع االقتصادي 
فـــي إمـــارة أبوظبـــي. وتضم أدنوك التـــي تمتلك 
طاقـــة إنتاجيـــة تزيد عـــن 4 مالييـــن برميل من 
النفـــط يومًيا و11.5 مليار قـــدم مكعبة من الغاز 
الطبيعي يومًيا، مجموعة متكاملة من الشركات 
المتخصصـــة التي تمـــارس عملياتها التشـــغيلية 
فـــي جميع مجاالت قطاع النفـــط والغاز، بما في 
ذلك االستكشـــاف والتطوير واإلنتاج والتخزين 
والتكرير والتوزيع، وصواًل إلى تطوير مجموعة 

واسعة من المنتجات البتروكيماوية.
وتأسست شركة أدنوك العام 1971، بهدف تولي 
مســـؤولية االســـتثمار األمثل لموارد الطاقة في 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، وذلـــك لتلبية 
باســـتمرار  المتغيـــرة  الطاقـــة  ســـوق  متطلبـــات 
والمساهمة في تأمين مستقبل اقتصادي مشرق 
للوطـــن. ومنذ تأسســـيها، ظلت أدنـــوك تعمل بال 
كلـــل مســـتنيرة بـــإرث الوالـــد المؤســـس لدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة والتركيز على التفكير 
بطريقـــة إبداعيـــة، وتحـــدي الطـــرق التقليديـــة، 

والسعي إلى التميز في كل ما نقوم به.

تعـزيــز التعــاون القـائـم بـيـن  “بـابكــو” و “أدنــوك”
من خالل تبادل مزيد من الزيارات الثنائية بين الشركتين

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  هنـــأ 
ألمنيـــوم البحرين ألبا علـــي البقالي، 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة؛ 
الملكـــي  الفريـــق  بمناســـبة تحقيـــق 
للقـــدرة بقيادة ســـموه بطولة العالم 
للقدرة المقامة في إســـبانيا لمسافة 

120كم.
وقال البقالـــي إن هذا اإلنجاز الكبير 
الـــذي  واالهتمـــام  الرعايـــة  يجســـد 
تحظـــى بـــه الرياضـــة البحرينية من 

لـــدن حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، والدعم 
والمســـاندة المستمرة من ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة حفظه هللا للرياضة 
البحرينيـــة، والـــذي دفـــع بالرياضـــة 
البحرينية بكافة أنواعها نحو التألق 
وإحـــراز اإلنجازات التـــي عززت من 
المكانـــة المرموقة لمملكـــة البحرين 

على خارطة الرياضة العالمية.

وأكـــد البقالـــي أن الفـــوز فـــي هـــذا 
المحفـــل الرياضي العالمي المرموق 
يعزز ســـجل ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة الحافل باإلنجازات 
فـــي مختلـــف المياديـــن الرياضيـــة، 
ويرّسخ المكانة العالية التي وصلت 
بفضـــل  البحرينيـــة  الرياضـــة  إليهـــا 
جهود ســـموه الدءوبـــة والمتواصلة 
فـــي النهـــوض واالرتقـــاء بالحركـــة 
بمملكـــة  والشـــبابية  الرياضيـــة 
البحريـــن ورفـــع رايتهـــا عاليـــا فـــي 

البطوالت المختلفة.

البقالي: فوز سمو الشيخ ناصر بـ“بطولة القدرة” 
يرسخ المكانة العالمية للرياضة البحرينية

اإلنجاز الكبير يجسد الرعاية واالهتمام من لدن القيادة للقطاع

علي البقالي
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فرحة سمو الشيخ ناصر بن حمد باالنتصار

علي الفردان

المســـتقلين  المستشـــارين  قـــال كبيـــر 
أول  وهـــي  “صفقـــات”،  شـــركة  فـــي 
منصـــة بحرينيـــة للتمويـــل الجماعـــي، 
عبدالكريم بوجيري، إن الشركة بصدد 
وضع خطة طموحة لالنطالق بأعمالها 
الفتـــرة  فـــي  باســـتثماراتها  والتوســـع 
المقبلـــة بعد حصولها علـــى الترخيص 
النهائي مـــن مصرف البحرين المركزي 

لبدء األعمال.
وكانت الشـــركة تعمـــل خالل نحو عام 
بصـــورة تجريبيـــة في البيئـــة الرقابية 
التجريبيـــة للمصـــرف المركـــزي، حيث 
لـــم يكـــن بوســـعها اســـتقبال أكثـــر من 

100 عميل وبقيمة تعامالت محدودة 
ال تتجاوز الخمســـة آالف دينار، حيث 
عمـــل المصـــرف المركـــزي خـــالل هذه 
الفتـــرة على إعـــداد اللوائح التنظيمية 
لمنصات العمل الجماعي والتي دخلت 
حيز التنفيذ أخيرًا مما ســـمح لشركات 
بممارســـة  البـــدء  الجماعـــي  التمويـــل 

أعمالها بصورة كاملة في السوق.
وأبلـــغ بوجيـــري أن الشـــركة تســـتطيع 
اآلن اســـتقبال أي عـــدد مـــن العمـــالء 
بمبالـــغ  يتعلـــق  فيمـــا  قيـــد  ودون 
االســـتثمارات، مما يعطي مجـــاالً أكبر 

لعملياتها.
وأشـــار المصرفـــي المخضـــرم، إلى أن 
الشـــركة تطمـــح للتوســـع فـــي مختلف 

وضـــع  طـــور  فـــي  وأنـــه  المنتجـــات، 
الخطوط العريضة للخطة التشغيلية، 

والتأكـــد مـــن توافـــر االحتياجـــات من 
كادر الموظفين ورئيس الشركة، حيث 
إن العمل جاٍر لالتفاق بهذا الخصوص 

لتعيين الطاقم اإلداري. 
وبخصوص تقييمه للفترة التجريبية، 
رأى بوجيـــري أنهـــا تجربة ناجحة جدًا 
وكل المستثمرين كانوا سعداء للغاية، 
خصوصـــًا أنهـــم حصلـــوا علـــى مردود 
عاٍل خالل فتـــرة قصيرة، حيث كانت 
الفوائـــد الموزعـــة شـــهريًا تتـــراوح مـــا 
بيـــن 3 و3.5 شـــهريًا أي ما بين 36 إلى 
40 % ســـنويًا، ومن الصعب الحصول 
على هذه العوائد فـــي المنتجات التي 

تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.
مـــن  تخارجنـــا  للـــه  “الحمـــد  وأضـــاف 

وجميـــع  اســـتثمارية  عمليـــات   10
المســـتثمرين اســـترجعوا أموالهـــم مع 
والجميـــع  المحققـــة،  العوائـــد  نســـب 
ينتظرون على أحر من الجمر للدخول 
في اســـتثمارات جديدة بعـــد التجربة 
اإليجابيـــة التـــي حظـــوا بها وإن شـــاء 
األساســـية  اللبنـــة  ســـيكونون  هللا 

للمستثمرين في المستقبل”.
وبخصوص مستقبل منصات التمويل 
الجماعـــي مع انطالقتهـــا الفعلية اآلن، 
رأى بوجيـــري أن هناك مســـتقبالً كبيرًا 
ينتظر هذا القطاع خصوصًا مع وجود 
حاجـــة مـــن قبـــل صغـــار المســـتثمرين 
لالســـتثمار فـــي منتجـــات بآليات عمل 
منظمـــة، حيـــث هنـــاك الكثيـــرون ممن 

يترقبون الدخول في هذا المجال.
وبخصـــوص أبـــرز التحديـــات التي قد 
تواجـــه منصات التمويل الجماعي في 
المرحلـــة المقبلة، أشـــار بوجيـــري إلى 
تحدييـــن رئيســـيين األول هـــو إيجـــاد 
منتجات مناســـبة، حيث ركزت منصة 
صفقـــات في المرحلـــة التجريبية على 
منتجـــات الســـيارات، كمـــا أن التحدي 
اآلخر هو فيما يتعلق بموضوع “اعرف 
عميلـــك” والتحقـــق من هويـــة العمالء 
التي تأتي فـــي إطار عمليات مكافحة 
األمـــوال، حيـــث إن شـــركات  غســـيل 
التمويل الجماعي يجب عليها التحقق 
مـــن مصـــادر هـــذه األمـــوال وســـالمة 

طرق الحصول عليها.

بوجيري: “صفقات” تستعد لتوسيع أعمالها في “التمويل الجماعي”
التخارج من 10 عمليات بمعدالت عوائد للمستثمرين تصل لـ 40 %

الـــبـــنـــوك ــوق  ــ ــف ــ ت عــــوائــــد  تـــــــوزع  بـــحـــريـــنـــيـــة  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ مـــنـــصـــة  أول 

عبدالكريم بوجيري

اســـتقبلت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي 
وفًدا من موظفي مجلســـي النواب والشـــيوخ 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، ضمـــن زيارة 
رســـمية يقـــوم بهـــا الوفـــد لمملكـــة البحريـــن. 
وخالل اللقاء، أكدت الوزيرة الصيرفي حرص 
مملكة البحرين على تنمية التعاون الســـياحي 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقة، 
فـــي إطـــار مـــا تشـــهده عالقـــات البلديـــن مـــن 
تطـــور ونماء في مختلـــف المجاالت من جهة، 
ولمـــا للتعزيـــز التبـــادل الســـياحي مـــن أهميـــة 
في ترســـيخ العالقـــات االقتصادية والتجارية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة المشـــتركة. وأعربت 
عـــن الحرص لدعم الجهود الدولية ذات الصلة 
وتفعيـــل  عالمًيـــا،  الســـياحة  صناعـــة  بتنميـــة 
الروابط مع مختلف الدول والمنظمات العاملة 
فـــي قطـــاع الســـياحة، ودعـــم تعافـــي قطـــاع 
الســـياحة وتعزيز التعاون في مجال السياحة 

والســـفر علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي، 
وتبادل أفضل التجارب والخبرات، والمشاركة 

الفعالة في األحداث واللقاءات السياحية.
وخـــالل اللقاء قـــدم الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض ناصـــر قائـــدي 
للوفـــد األميركي الزائر عرضـــا موجزا عن أبرز 
معالـــم اســـتراتيجية الســـياحة 2022 - 2026، 
والتـــي انبثقت عن خطـــة التعافي االقتصادي 
التي أعلنـــت عنها الحكومة نهاية العام 2021، 
واســـتعرض بعض مشـــروعات البنية التحتية 
مركـــز  مقدمتهـــا  وفـــي  الكبيـــرة،  الســـياحية 
البحرين العالمـــي للمعارض الذي يعد األحدث 
مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط، 
ويشـــتمل علـــى 10 قاعـــات وقاعـــة مؤتمرات 
كبيـــرة، ومـــن المرتقب أن يحـــدث نقلة نوعية 
المعـــارض  اســـتضافة  صعيـــد  علـــى  متميـــزة 

والمؤتمرات في المنطقة.

القطـــاع  تعافـــي  نســـبة  أن  قائـــدي  وأوضـــح 
الســـياحي وصلت إلـــى 82 % مقارنة بفترة ما 
قبـــل الجائحة، كمـــا أظهر التقريـــر االقتصادي 

الفصلي للربع الثانـــي من العام 2022 مواصلة 
قطاع الفنادق والمطاعم تســـجيله نسب النمو 
األعلى على مســـتوى القطاعـــات غير النفطية 

بنســـبة  ســـنوًيا  نمـــًوا  محقًقـــا  المملكـــة،  فـــي 
18.1 % باألســـعار الثابتـــة، الفتا إلـــى أن هذه 
األرقـــام تعـــزز جاذبيـــة القطاع الســـياحي في 
مملكـــة البحريـــن أمـــام االســـتثمارات المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، ومؤكـــدا حـــرص هيئة 
مـــن  مزيـــد  تنفيـــذ  علـــى  للســـياحة  البحريـــن 

البرامج السياحية المتنوعة والمبتكرة.
 وقـــال إن مملكـــة البحرين ضاعفـــت جهودها 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى األســـواق الرئيســـة 
ونجحـــت  العالـــم،  حـــول  للســـياح  المصـــدرة 
فـــي بناء شـــراكات مثمرة مـــع 76 من منظمي 
الرحالت الســـياحية في تلك األســـواق، مؤكًدا 
اهتمـــام المملكـــة بالوصـــول أكثـــر إلـــى ســـوق 
الواليـــات المتحـــدة وجذب مزيد من الســـواح 

والزوار األميركيين.

تعـزيــز التبــادل السياحــي مــع الواليــات المتحــدة
استقبلت وفدا من موظفي الكونغرس األميركي... الصيرفي:

Pantone 202c 

Pantone 185c

Pantone Warm Grey 10c

Pantone 401c



عـــن  البحريـــن،  بورصـــة  أعلنـــت 
مشـــاركتها في النسخة السادسة 
مـــن أســـبوع المســـتثمر العالمـــي 
والـــذي يقـــام ســـنويًا، وذلـــك في 
أكتوبـــر   3 تاريـــخ  مـــن  الفتـــرة 
حيـــث   ،2022 أكتوبـــر   9 حتـــى 
علـــى  العـــام  هـــذا  نســـخة  تركـــز 
وهـــم  أساســـيين،  موضوعيـــن 
المســـتثمرين والتمويـــل  مرونـــة 

المستدام. 
وضمـــن مشـــاركتها فـــي أســـبوع 
الســـنوي  العالمـــي  المســـتثمر 
الـــذي تنظمـــه المنظمـــة الدوليـــة 
 ،)IOSCO( لهيئات أســـواق المال
شـــاركت بورصـــة البحريـــن فـــي 
مبـــادرة “قـــرع الجـــرس؛ بهـــدف 
نشر الثقافة المالية” التي أطلقها 
العالميـــة  البورصـــات  اتحـــاد 
مـــن   106 جانـــب  إلـــى   )WFE(
األســـواق المالية العالمية، والتي 
تقام بهدف تعزيز الثقافة المالية 
وزيـــادة الوعي بأهمية الشـــمول 

المالي. 

كمـــا تســـتضيف البورصـــة حملة 
نشـــر  بهـــدف  الجـــرس؛  “قـــرع 
االفتراضيـــة  الماليـــة”  الثقافـــة 
عبر سلســـلة من مقاطـــع الفيديو 
التوعويـــة التي تضم مشـــاركين 
رئيســـيين من مختلف الشركات 
المدرجـــة، إضافـــة إلـــى الجهـــات 
الضـــوء  لتســـليط  العالقـــة  ذات 
على البرامج التوعوية المختلفة 
التـــي تنظمهـــا بورصـــة البحرين. 
وســـتطلق البورصة كذلك خالل 
حملتهـــا التوعويـــة التي تســـتمر 
لمـــدة أســـبوع سلســـلة تعليميـــة 
للعامة تتمحور حول موضوعات 

متنوعة عن أسواق رأس المال.

“البورصة” تستضيف “قرع 
الجرس للثقافة المالية”

ضمن أسبوع 
المستثمر 

العالمي 2022

3.9
مليون دينار

المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
والمزايـــدات فـــي جلســـته أمـــس 
مناقصـــة لشـــركة مطـــار البحرين 
المســـتوى  مـــن  وصيانـــة  لدعـــم 
ســـنوات   3 لمـــدة  بعقـــد  الثالـــث 
ألنظمـــة عمليات المطـــار تقدمت 
إليهـــا شـــركة وحيدة هي شـــركة 
تاليـــس بحرين بنحـــو 3.9 مليون 

دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس 3 مناقصات 
لـــوزارة األشـــغال، أولها لمشـــروع 
الصـــرف الصحـــي المقتـــرح فـــي 
لتوصيـــل   939 بمجمـــع  الرفـــاع 
جديـــدة  صحـــي  صـــرف  شـــبكة 
بالمجمـــع  عقـــارا   43 لخدمـــة 
شـــركات،   9 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 227.2 
لتنفيـــذ  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف 
أعمـــال ســـحب العينـــات الالزمة 
الصحـــي  الصـــرف  منشـــآت  فـــي 
 8 عليهـــا  تنافســـت  وملحقاتهـــا 
شـــركات، وكان أقـــل عطاء بنحو 
واألخيـــرة  دينـــار،  ألـــف   89.1
لصيانـــة أجهـــزة الحاســـب اآللـــي 
وملحقاتـــه فـــي المبنى الرئيســـي 
وفروعه لمدة 14 شـــهًرا تنافست 
عليهـــا شـــركتان وكان أقل عطاء 

بنحو 66.6 ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 16 مناقصـــة 
حكوميـــة  جهـــة   12 لــــ  تابعـــة 
بإجمالي 122 عطاء، في حين تم 
تعليـــق عطاءين تابعين لمناقصة 
وبلـــغ  الدوليـــة.  البحريـــن  حلبـــة 
مجموع أقـــل العطاءات المقدمة 

نحو 6.2 مليون دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لوزارة شؤون البلديات والزراعة، 
 3 وتشـــغيل  لتزويـــد  أولهمـــا 
مجنزرات جديدة لمدفن عســـكر 
للمخلفات لمدة سنتين، تنافست 
عليها 5 شركات، وكان أقل عطاء 
بنحـــو 573.4 ألف دينار، والثانية 
لتزويـــد مـــواد اإلنتـــاج الزراعـــي 
لمشـــاتل البلدية لمدة 4 ســـنوات، 
تنافســـت عليها 5 شـــركات، وكان 
ألـــف   494.8 بنحـــو  أقـــل عطـــاء 

دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن 
لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو(، 
أولهما لهندسة وشراء المحوالت 
والمحـــركات  بالزيـــت  العاملـــة 
المرتبطـــة  الوحـــدات  ومعـــدات 
وحيـــدة  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت 
بنحـــو 393.7 ألف دينار، والثانية 
لتقديم خدمـــات توريد وتركيب 
بطانـــات )Hastelloy( في أنابيب 
تقدمـــت   ،22E2A رقـــم  المبـــادل 
إليهـــا شـــركة وحيـــدة بنحو 97.2 

ألف دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصة 
لدعـــوة  الكهربـــاء والمـــاء  لهيئـــة 

الزمنيـــة  العقـــود  أعمـــال  تأهيـــل 
الكهربائيـــة  باألعمـــال  الخاصـــة 
المحلييـــن  للمقاوليـــن  والمدنيـــة 
الخاصـــة  والجـــدد(  )الحالييـــن 
بـــإدارة توزيع الكهرباء تنافســـت 
بعطـــاءات  شـــركة   57 عليهـــا 
فنيـــة، ومناقصـــة لشـــركة طيران 
الخليـــج تعيين مورد لتعيين دور 
طباعة للتســـويق لمدة 5 سنوات، 
تنافســـت عليها 4 شـــركات، وكان 
أقل عطاء بنحو 68.2 ألف دينار.

وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة 
للمستشـــفيات الحكومية إلنشاء 
موقع إلكتروني مع تقديم الدعم 
الالزم تنافســـت عليها 6 شركات، 
وكان أقـــل عطاء بنحو 14.7 ألف 
دينـــار، ومناقصة لـــوزارة التربية 
وإصـــالح  لصيانـــة  والتعليـــم 
ومضخـــات  ومبـــردات  خزانـــات 
وإدارات  مـــدارس  فـــي  الميـــاه 
الـــوزارة علـــى مـــدى 3 ســـنوات، 
شـــركات،   5 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقل عطاء لشـــركة الســـرايا 
للمقاوالت بنحو 83.5 ألف دينار، 
في حين بلغ أكبرها قرابة 244.6 

ألف دينار.
عـــالوة على ذلك، فتـــح المجلس 
مناقصـــة لهيئة البحريـــن للثقافة 
بنـــاء  أعمـــال  لتنفيـــذ  واآلثـــار 
ســـاحة عامـــة جديدة تقع شـــمال 
أعمـــال  ضمـــن  ســـيادي  مجلـــس 
تقدمـــت  اللؤلـــؤ  مشـــروع مســـار 
إليها شركة وحيدة هي “ريدكس 
ألـــف   101.7 بنحـــو  للصناعـــات” 
دينـــار، ومناقصـــة لحلبة البحرين 
الدولية لتأجير المركبات الفاخرة 
لفعاليـــات  الشـــخصيات  لكبـــار 
الرئيســـي  والســـباق  االختبـــار 
للفورمـــال وان لألعوام 2023 إلى 
2025 تنافســـت عليها 5 شـــركات 
وتم تعليق عطاءيـــن منها، وكان 
ألـــف   14.3 بنحـــو  عطـــاء  أقـــل 
دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة تطوير 
استشـــارات  لتقديـــم  للبتـــرول 
األتمتة الصناعة وأنظمة التحكم 
شـــركات،   8 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة أطياف 
للحلـــول اإللكترونية بقيمة 49.5 

ألف دينار.

لدعــم وصيانــة أنظمــة عمليـــات المطـــار
توصيل شبكة صرف صحي بالرفاع لخدمة 43 عقارا بـ 227.2 ألف دينار

ألـــف ديــنــار ـــ 101.7  ب ــؤ”  ــؤل ــل ال ــار  ــس “م ــال  ــم أع ــة ضــمــن  ــام ــة ع ــاح ــاء س ــن ب
عسكر ــن  ــدف ــم ل جـــديـــدة  مــجــنــزرات   3 لــتــشــغــيــل  ديـــنـــار  ألـــف   573.4
ديــنــار ألـــف   494.8 ـــ  ب الــبــلــديــة  لمشاتل  الـــزراعـــي  اإلنــتــاج  مـــواد  ــد  ــزوي ت
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زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات. الثالثاء 4 أكتوبر 2022 - 8 ربيع األول 1444 - العدد 5103

عدد وصف المناقصةاسم الجهة
أقل عطاء اسم الشركة المتقدمةالعطاءات

)بالدينار(

وزارة األشغال

�2Transworld Informaصيانة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته
tion Technology66,620.40

مشروع الصرف الصحي المقترح في 
National excavating 9الرفاع بمجمع 939

.est227,158.05

أعمال سحب العينات الالزمة في منشآت 
8Orange Contracting89,135.46الصرف الصحي وملحقاتها

وزارة شؤون 
البلديات 
والزراعة

تزويد مواد اإلنتاج الزراعي لمشاتل 
�5Al Jameel for Garالبلدية

den Care494,797.60

تزويد وتشغيل 3 مجنزرات جديدة لمدفن 
5عسكر للمخلفات

SANTY EXCA�
VATION & CON�

STRUCTION COM�
PANY SPC

573,375.97

شركة نفط 
البحرين 
)بابكو(

Has�  خدمات توريد وتركيب بطانات
22E2A في أنابيب المبادل رقم telloy1CTI GULF97,163.300

 NERS هندسة وشراء المحوالت
 HLPH والمحركات ترقية محطة

ومعدات الوحدات المرتبطة
1OITS Industrial Ser�

vices393,699.900

هيئة الكهرباء 
والماء

دعوة تأهيل أعمال العقود الزمنية 
الخاصة باألعمال الكهربائية والمدنية 
للمقاولين المحليين )الحاليين والجدد( 

الخاصة بإدارة توزيع الكهرباء

57�0.000

المستشفيات 
الحكومية

إنشاء موقع المستشفيات الحكومية مع 
�6Northstar Technolتقديم الدعم الالزم

ogy Company14,685.000

4تعيين دور طباعة للتسويقطيران الخليج
 Dar Akhbar Al

 Khaleej Printing &
Publishsing House

68,229.700

وزارة التربية 
والتعليم

صيانة وإصالح خزانات ومبردات 
ومضخات المياه في مدارس وإدارات 

الوزارة
5 Saraya Contractors

.Co83,473.500

حلبة البحرين 
الدولية

جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
)تأجير المركبات الفاخرة لكبار 

الشخصيات لفعاليات االختبار والسباق 
الرئيسي للفورمال وان 2023 - 

)2025

5 A.A.CAR RENTAL
.CO14,322.000

هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار

أعمال بناء ساحة عامة جديدة ضمن 
101,701.950ريدكس للصناعات1أعمال مشروع مسار اللؤلؤ

شركة مطار 
البحرين

دعم وصيانة من المستوى الثالث بعقد 
THALES BAHRAIN 1لمدة 3 سنوات ألنظمة عمليات المطار

SPC3,878,071.25

استشارات األتمتة الصناعة وأنظمة تطوير للبترول
شركة أطياف للحلول 8التحكم

49,500اإللكترونية

“الكويت الوطني - البحرين” يحصد جائزة “البطاقة 
”Visa“ االئتمانية األكثر تميزا للعمالء” من

منحـــت مؤسســـة Visa العالميـــة بنـــك 
الكويـــت الوطنـــي - البحريـــن جائـــزة “ 
البطاقة االئتمانية األكثر تميًزا للعمالء 
في البحرين”، والتي تعد بمثابة تقدير 
للبنـــك الكويـــت على ريادته في ســـوق 
البطاقـــات فـــي البحريـــن، حيـــث يقدم 
لعمالئه مجموعـــة كاملة من المنتجات 
الحصريـــة. وتســـلم المدير العـــام لبنك 
الكويـــت الوطنـــي فـــي البحريـــن علـــي 
فردان، الجائزة من ملك الصفار، المدير 
اإلقليمـــي لشـــركة فيـــزا فـــي البحرين، 
بحضـــور المديرين التنفيذيين من بنك 

الكويت الوطني وفيزا.
وبهـــذه المناســـبة، قال فـــردان “إن بنك 
الكويـــت الوطنـــي ملتزم دائًمـــا بتزويد 
عمالئـــه بأفضل المنتجـــات والخدمات 
علـــى  البنـــاء  خـــالل  مـــن  المصرفيـــة 
شـــركاء  مـــع  األمـــد  طويلـــة  عالقـــات 

عالميين مثل فيزا”.
وأضـــاف فـــردان أن المكانـــة المتميـــزة 

تقديـــم  فـــي  البنـــك  بهـــا  يتمتـــع  التـــي 
البحريـــن  فـــي  المبتكـــرة  المنتجـــات 
يدعمها شـــراكات مميزة مـــع فيزا وبما 
يســـاهم في تزويـــد عمالئنـــا بمنتجات 
مـــن الدرجـــة األولى وعـــروض ال مثيل 

لها”.

وقالـــت المديـــر اإلقليمـــي لشـــركة فيزا 
فـــي البحريـــن ملـــك الصفـــار “يســـعدنا 
منح بنـــك الكويت الوطنـــي - البحرين 
هذه الجائزة المرموقة لتميزه ببطاقته 
االئتمانيـــة والقيمة المضافـــة المتميزة 
لعمالئه. بصفتها الشركة الرائدة عالمًيا 

في مجال المدفوعات اإللكترونية، تم 
تصميـــم بطاقـــات فيزا لتالئـــم مختلف 
قطاعات السوق، ويسعدنا أن مجموعة 
منتجات فيزا من بنك الكويت الوطني 
قد مكنت حاملي بطاقات فيزا الوطني 
االئتمانية من الشـــعور بالقيمة الفريدة 

عبر العديد من الميزات والعروض”.
ويميـــز بنـــك الكويـــت الوطنـــي نفســـه 
للعمـــالء  المفضـــل  البنـــك  باعتبـــاره 
كاملـــة  مجموعـــة  تقديـــم  خـــالل  مـــن 
بطاقـــات  توفـــر  كمـــا  المنتجـــات.  مـــن 
مـــن  مجموعـــة  االئتمانيـــة  الوطنـــي 
المزايـــا التـــي تلبـــي جميـــع احتياجات 
عمالئه وتســـاهم فـــي إثـــراء تجربتهم 
المصرفية، وباإلضافة إلى ذلك تساهم 
في تقديم خدمات وعروض ترويجية 
حصريـــة محلًيـــا وعالمًيـــا، حيـــث ُتقبل 
بطاقـــات الوطنـــي االئتمانية في جميع 
أنحاء العالم وهي الطريقة األكثر أماًنا 

واألكثر مالءمة ومكافأة للدفع.



 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
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: بدر الحايكي

أكد رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي أن انعكاسات النمو االقتصادي المحلي في الربع الثاني من العام الجاري 
تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوظيف مزيد من العمالة، وتساهم في رفع مستوى المعيشة لدى المواطن البحريني بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

وأفاد العبيدلي، في برنامج صحيفة 
فـــي  “البحريـــن  األســـبوعي  “البـــاد” 
ارتفـــاع  المتوقـــع  مـــن  أن  أرقـــام”، 
مســـاهمة القطاعـــات غيـــر النفطيـــة 
فـــي االقتصـــاد المحلـــي حتـــى نهاية 
العام الجاري بسبب اعتدال الطقس 
وتحســـن األجـــواء ووجـــود عدد من 
الجديـــدة  الســـياحية  المشـــروعات 
وســـتكون  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
مســـاهمة القطـــاع الســـياحي أفضل، 
ما ســـينعكس إيجابا علـــى االقتصاد 
عـــن  معرًبـــا  النمـــو،  وتيـــرة  وعلـــى 
فـــي  النمـــو  حالـــة  باســـتمرار  أملـــه 
مـــن  ألنهـــا  المجـــاورة،  االقتصـــادات 
أهم العوامل المشجعة للسياحة في 

مملكة البحرين.
“البحريـــن  برنامـــج  حلقـــة  وركـــزت 
فـــي أرقـــام” الذي يبـــث مباشـــرة من 
قاعة التـــداول في بورصـــة البحرين 
علـــى تقريـــر األداء االقتصـــادي للربع 
الثاني وانعكاســـات ذلك على الحياة 
بلـــغ  إذ  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة 
النمـــو االقتصـــادي لمملكـــة البحريـــن 
خـــال الربع الثاني مـــن العام الجاري 
6.9 % ويعد األعلى منذ العام 2011.

النمـــو  لتأثيـــرات  قراءتـــه  وعـــن 
االقتصادي الذي بلغ 6.9 % مدفوًعا 
بالقطـــاع غيـــر النفطـــي علـــى الحياة 
مامســـته  وكيفيـــة  االجتماعيـــة 
رجـــح  البحرينيـــة،  األســـرة  لحيـــاة 
العبيدلـــي شـــعور األســـرة البحرينية 
بشـــكل  األداء  فـــي  التحســـن  بهـــذا 
الســـابق،  فـــي  أكبـــر ممـــا كان عليـــه 
مبيًنـــا أن ذلك بســـبب ارتفـــاع الناتج 
يعكـــس  الـــذي  اإلجمالـــي  المحلـــي 
ارتفاع النشـــاط االقتصـــادي عموًما، 
وهذا األمر ســـيظهر في فرص العمل 
الجديـــدة التي ســـتخلق عندما ينمو 
االقتصاد، مســـتدال علـــى ذلك بمثال 
“في حـــال حـــدوث ارتفـــاع بالحركة 
لهـــذا  لاســـتجابة  فإنـــه  التجاريـــة 
االرتفـــاع فـــي الطلب فـــإن التاجر أو 
المكاتب بحاجـــة لتوظيف مزيد من 
العمالة ألجل سد الثغرة في اإلنتاج. 
إضافـــة إلى خلق فـــرص  العمل أيضا 
نـــرى تحســـًنا فـــي الميزانيـــة العامـــة 
للدولـــة، مـــا يعني تراجعـــا في حاجة 
لفـــرض ضرائـــب أو رفـــع  الحكومـــة 
ضرائـــب، وأيًضـــا تراجعا فـــي حاجة 
ألجـــل  اإلنفـــاق  لخفـــض  الحكومـــة 
موازنـــة الميزانيـــة العامـــة، وجميـــع 

هـــذه التغيـــرات تســـاهم فـــي 
المعيشـــة  مســـتوى  رفـــع 

لدى المواطن البحريني 
بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر”.

مساهمة 
القطاعات غير 

النفطية

وبــــســــؤالــــه عــن 
المحقق  الــنــمــو 
الـــــــــــــذي كـــــان 

ــن الـــقـــطـــاعـــات  ــا بـــدعـــم مــ ــ ــوًع ــدفــ مــ
الــفــنــادق  قــطــاع  مــثــل  النفطية  غــيــر 
كبيًرا  مساهًما  كان  الذي  والمطاعم، 
ــنــمــو، وتــوقــعــاتــه  فـــي الـــدفـــع نــحــو ال
بدخول مرحلة جديدة  من مساهمة 
الدخل  في  النفطية  غير  القطاعات 
أن  العبيدلي  أجاب  للمملكة،  القومي 
مبيًنا  ــا،  جــذرًي تغييًرا  يمثل  ال  ذلــك 
الحالة  اســتــئــنــاف  هــو  مــا حـــدث  أن 
قبل  المملكة  فيها  تمر  كــانــت  الــتــي 
جــائــحــة كـــورونـــا، مــوضــًحــا أنـــه عند 
مقارنة االقتصاد البحريني بعدد من 
ــرى فــي اإلقــلــيــم،  االقــتــصــادات األخــ
يعتبر  البحريني  االقتصاد  أن  نجد 
منوًعا ويتسم بعدد من األنشطة غير 
فعال  بشكل  تساهم  الــتــي  النفطية 

في االقتصاد.
ولفـــت إلى أنه خـــال جائحة كورونا 
النفطيـــة  غيـــر  القطاعـــات  تضـــررت 
وعلى رأســـها قطاع السياحة وقطاع 
الفنادق وقطاع المطاعم بســـبب أوال 
القيـــود المحليـــة وثانيـــا  واألهـــم هو 
العوائـــق أمام الســـفر الدولـــي وقدرة 
البحريـــن على اســـتقبال ضيوف من 

خارج البحرين.
وأكـــد أن النمـــو المحقـــق هـــو نتيجة 
اســـترجاع  فـــي  ينظـــر  العالـــم  أن 
وتيـــرة الســـفر التـــي كانـــت موجودة 
قبـــل الجائحـــة، وفي حالـــة البحرين 
يعني ارتفاعا ملحوظا في األنشـــطة 
الســـياحية فـــي المطاعـــم والفنـــادق 

وغيرها.

التأثر بحركة االقتصاد العالمي

ــه لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي  ــ ــراءت وعــــن قــ
الجاري  العام  الثاني من  الربع  خال 
11 عاما  يــعــد األســــرع مــنــذ  والــــذي 

ــه عــلــى االقــتــصــاد  ــيــرات ــأث وت
الــــــدولــــــي وإمــــكــــان 

على  االســـتـــمـــرار 
هـــذه الــوتــيــرة، 

أوضـــــــــــــــــــــــح 
أن  العبيدلي 

االقــتــصــاد 
البحريني 
كـــــــــونـــــــــه 
اقـــتـــصـــادا 

صـــــغـــــيـــــًرا 
الصعيد  على 
الدولي فإنه 

االقتصاد  بحركة  كبير  بشكل  يتأثر 
ــمــي، فـــي حــيــن أن االقــتــصــاد  ــعــال ال
الصيني على  االقتصاد  أو  األميركي 
سبيل المثال محصن وشبه مستقل، 
البحريني  االقتصاد  أن  إلــى  مشيًرا 
على  كــبــيــًرا  اعــتــمــاًدا  ويعتمد  يتأثر 

الحركة االقتصادية في العالم.
وأوضـــح أنـــه منـــذ العـــام 2011 فـــإن 
المنطقـــة ودول العالـــم عموًمـــا مـــرت 
واالضطرابـــات  األزمـــات  مـــن  بعـــدد 
االقتصاديـــة، ففي العـــام 2011 كانت 
مـــا تزال بقايا األزمـــة المالية العالمية 
التي حلت في العامين 2007 و2008، 
وفـــي العام 2014 حدثت أزمة تراجع 
أســـعار النفـــط التـــي ضربـــت الـــدول 
المصدرة للنفط ومـــن بينها البحرين، 
الـــدول  لـــم تكـــن   2020 وفـــي العـــام 
المصـــدرة للنفط قد تجـــاوزت تراجع 
أسعار النفط وحدثت جائحة كورونا، 
وفي العـــام 2019 حدثت اضطرابات 
في الخليج العربي بسبب الهجومات 
والخطـــوط  الســـفن  علـــى  اإلرهابيـــة 
الماحية، وما يزال االقتصاد الصيني 
متضـــرًرا بشـــكل كبيـــر مـــن الجائحة، 
اآلن  األميركـــي  االقتصـــاد  وأيًضـــا 
متضـــرر مـــن موجـــة تضخم األســـعار 
االضطرابـــات  وهـــذه  االســـتهاكية، 
أثـــرت على نمـــو االقتصـــاد البحريني 
بشـــكل كبيـــر خـــال الفترة مـــن العام 
2011 إلى يومنا الراهن، ولكن بسبب 
نجاح السياســـات الصحية  في مملكة 
البحريـــن فـــي فتـــرة كورونـــا، بـــدأت 
األنشـــطة  تســـترجع  اآلن  المملكـــة 
االقتصادية التي حرمنا منها في تلك 
الفترة، وهذا أحد أهم أسباب تحقيق 

هذه المستويات القياسية.
وذكـــر أن هنالك تســـاؤالت عن إمكان 
اســـتمرار تحقيق نمـــو اقتصادي على 
غـــرار النمـــو الـــذي تـــم تحقيقـــه 
فـــي الربـــع الثاني مـــن العام 
ألن  نظـــًرا  الجـــاري، 
الدولـــي  االقتصـــاد 
حالـــة  فـــي  يـــزال  مـــا 
متوقًعا  اضطرابـــات، 
األرجـــح  علـــى  أنـــه 
النمـــو  يتراجـــع  أن 
قليا بســـبب أن البنك 
األميركـــي  المركـــزي 
رفع أسعار الفائدة وهذا 
ســـيؤثر ســـلًبا على النمو 
الدولـــي،  االقتصـــاد 
كما ال 

تـــزال الصيـــن تواجـــه صعوبـــات فـــي 
التعامل مع جائحة كورونا.

استقطاب استثمارات أجنبية بـ 
921 مليون دوالر

التنميـــة  مجلـــس  إعـــان  وعـــن 
االقتصاديـــة اســـتقطاب اســـتثمارات 
دوالر  مليـــون   921 بلغـــت  أجنبيـــة 
ودورهـــا في خلـــق الفـــرص وتحقيق 
النمو لمملكـــة البحرين، أوضح رئيس 
جمعيـــة االقتصادييـــن البحرينيـــة أن 
هنالك قناتين رئيستين تربطان جذب 
المباشـــرة  األجنبيـــة  االســـتثمارات 
بخلق فرص العمـــل محلًيا، األولى أن 
الشركات عندما تفتح مكاتب وتضخ 
رؤوس أمـــوال إلـــى مملكـــة البحرين، 
األنشـــطة  وهـــذه  األمـــوال  هـــذه 
االقتصادية تســـتدعي توظيف عمالة 
ألجل تحريك الشـــركات والمؤسسات 
التي يتم االســـتثمار فيها، على سبيل 
أوريـــو  شـــركة  فتحـــت  إذا  المثـــال، 
مصنعـــا لبســـكويت أوريـــو كما حصل 
قبل عـــدد مـــن الســـنوات، فإنه يجب 
أن يعمـــل عـــدد مـــن الموظفيـــن فـــي 
هـــذا المصنع وبالتالي يتـــم التوظيف 

مباشرة.
التـــي  الثانيـــة  القنـــاة  أن  وأضـــاف 
قـــد تكـــون القنـــاة األهم علـــى المدى 
الطويـــل، هي نقل المعرفة والخبرات 
التـــي  الدوليـــة  الشـــركات  بيـــن 
خصوًصـــا  االقتصـــاد،  فـــي  تســـتثمر 
شـــركات  تكـــون  الشـــركات  هـــذه  أن 
متطـــورة ومتقدمـــة تتســـم بأحـــدث 
التكنولوجيـــات ســـواء علـــى الصعيد 
التكنولوجيـــا والمفاهيـــم  أو  التقنـــي 
اإلداريـــة، فلدى فتح مكتب في دولة 
مثـــل البحريـــن فإنهـــا تتيـــح فرصـــة 
للعمالة المحلية سواء على مستوى 
مدير تنفيذي أو رئيس تنفيذي أو 
مستوى موظف عادي لاستفادة 
مـــن هـــذه الخبـــرات، وأن تنقـــل 
المعرفة من المؤسسة األم إلى 
المؤسســـة المحليـــة، ما يمكن 
العمالـــة من االرتقاء أوال في 
عملهـــم وثانًيـــا علـــى المدى 
الطويـــل إنشـــاء وإطـــاق 
مشـــروعات خاصـــة بهـــم 
بنـــاء على هذه الخبرات، 

وهذا ما شـــهدناه في مملكة البحرين 
خـــال آخـــر 20 عاًمـــا من اســـتقطاب 

االستثمارات األجنبية.

استرجاع  حالة االستدامة الكاملة

الحكوميـــة  للتدابيـــر  قراءتـــه  وعـــن 
فـــي الفترة المقبلـــة خصوًصا أن هذه 
التدابير خال فترة جائحة كورونا قد 
تكون سبب تحقيق النمو االقتصادي، 
أوضـــح العبيدلـــي أن األولويـــة هـــي 
تحقيـــق تـــوازن في الميزانيـــة العامة 
لمملكة البحرين بأســـرع وقت ممكن، 
مبيًنـــا أن البحريـــن بســـبب األزمـــات 
التـــي ذكرتهـــا آنفـــا، شـــهدت ارتفاًعـــا 
كبيـــًرا فـــي الديـــن العـــام فـــي آخر 15 
هـــذا  الطويـــل  المـــدى  وعلـــى  ســـنة، 
األمـــر غيـــر قابـــل لاســـتدامة، حيـــث 
المحليـــة  االقتصاديـــة  الحركـــة  إن 
قابلـــة  خطـــة  وجـــود  علـــى  تعتمـــد 
العامـــة، وقـــد  للميزانيـــة  لاســـتدامة 
أدركـــت الحكومـــة ذلـــك، وفـــي العام 
2018 أطلقت برنامج التوازن المالي، 
إعـــادة  الجائحـــة  فتـــرة  واســـتدعت 
الخطـــة  تفاصيـــل  بعـــض  تخطيـــط 
وأطلقت نســـخة محدثة مـــن برنامج 
 ،2021 العـــام  فـــي  المالـــي  التـــوازن 
وتمكنـــت البحرين فـــي النصف األول 
مـــن العـــام 2022 مـــن تحقيـــق فائض 
فـــي الميزانيـــة العامـــة، لكن مـــا يزال 
هناك مشـــوار طويل السترجاع  حالة 
االســـتدامة الكاملة، متوقًعا أن تكون 
هذه النقطة التي تركز عليها الحكومة 

في الفترة المقبلة.
تـــم تحقيـــق حالـــة  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
مـــن التـــوازن فـــي الميزانيـــة الماليـــة، 
وتحقيق فائض فـــي الميزانية، ولكن 
العـــام،  الديـــن  تســـديد  هـــو  الهـــدف 
متوقًعا أنه في حال اســـتمرار ارتفاع 
أســـعار النفط ونمو االقتصاد المحلي 
فإنـــه ســـيتم خـــال 3 إلى 4 ســـنوات 
القضـــاء على نســـبة كبيرة مـــن الدين 
الـــذي تعانـــي منـــه المملكـــة، لكنه أكد 
صعوبـــة التنبؤ بهذا الجانب خصوًصا 
أن الكثيـــر مـــن العوامـــل التـــي تحقق 
النجـــاح وعلـــى رأســـها أســـعار النفط 
هي خارج تحكـــم البحرين وتتعرض 

لتقلبات وحالة انعدام يقين.

التوقعات بحجم النمو 

االقتصادي حتى نهاية العام

وعن توقعاته لحجم النمو االقتصادي 
بالعـــام  مقارنـــة  العـــام  نهايـــة  حتـــى 
ســـتقود  التـــي  والقطاعـــات  الماضـــي 
غيـــر  أو  نفطيـــة  هـــل ســـتكون  النمـــو 
نفطيـــة، أوضـــح العبيدلـــي أن قطـــاع 
النفط يؤثـــر بطريقتين على االقتصاد 
المحلي، أوال على اإلنتاج نفسه وثانًيا 
على األســـعار والمدخـــول، وإذا نظرنا 
إلـــى اإلنتـــاج فـــإن الحقول األساســـية 
جبـــل  حقـــل  هـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
الدخان وحقل أبوســـعفة المشترك مع 
الســـعودية، مســـتبعًدا ارتفـــاع اإلنتاج 
فـــي الحقليـــن، الفتـــا إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن عملـــت فـــي آخـــر 4 إلـــى 5 
ســـنوات علـــى مشـــروع حقـــل خليـــج 
البحرين ولم تظهـــر إلى اآلن تفاصيل 
عنـــه، ولكـــن ربمـــا خال الســـتة أشـــهر 
المقبلـــة تصدر معلومـــات إيجابية عن 
تطوير مشـــروعات جديـــدة، خصوًصا 
فـــي  أن هنالـــك جهـــودا استكشـــافية 

النفط وهنالك مساعي لتفعيلها.
وأشـــار إلى تراجع أســـعار النفط خال 
آخـــر أســـبوعين بســـبب المخـــاوف من 
اضطرابات في االقتصاد الدولي، ولكن 
هنـــاك احتمال لتجـــاوز هـــذه المرحلة، 
وفـــي حال تـــم القضاء علـــى التضخم 
أميـــركا  فـــي  االســـتهاكية  واألســـعار 
وبريطانيـــا واالقتصـــادات الدولية، قد 
يحصـــل ذلـــك خال شـــهر أو شـــهرين، 
قد تسترجع وتيرة النمو في االقتصاد 
العالمـــي الـــذي ســـينعكس على أســـعار 

النفط ومن ثم االقتصاد المحلي.
ولفـــت إلى إمكان مســـاهمة القطاعات 
غيـــر النفطيـــة فـــي االقتصـــاد المحلي 
حتـــى نهايـــة العـــام الجـــاري، وذلك مع 
اعتـــدال الطقـــس وتحســـن األجـــواء، 
المشـــروعات  مـــن  عـــدد  وبوجـــود 
السياحية الجديدة في مملكة البحرين 
ستكون المساهمة لهذا القطاع أفضل، 
وهذا ســـينعكس إيجابا على االقتصاد 
وعلـــى وتيـــرة النمـــو، معرًبـــا عـــن أمله 
باســـتمرار حالة النمو في االقتصادات 
العوامـــل  أهـــم  مـــن  ألنهـــا  المجـــاورة، 
المشـــجعة علـــى الســـياحة فـــي مملكة 

البحرين.

انعكاسات النمو االقتصادي المحلي تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن
توقع تسديد نسبة كبيرة من الدين العام خالل 4 إلى 5 أعوام... العبيدلي:
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“ميتسوبيشي باور” توقع اتفاقية 
خدمات طويلة األمد مع “ألبا”

“شور Sure” التابعة لـ”بتلكو” تستحوذ 
على “Airtel-Vodafone” بجزر القنال

لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية

”5G“ضخ استثمارات كبيرة بالبنية التحتية الرقمية وإطالق أحدث تقنيات الـ

بـــاور”، إحـــدى شـــركات “ميتسوبيشـــي  وقعـــت شـــركة “ميتسوبيشـــي 
للصناعات الثقيلـــة المحدودة، اتفاقية طويلة األمد للخدمات والصيانة 
مع شـــركة ألمنيـــوم البحرين ش.م.ب. )ألبا(، أحـــد أكبر مصاهر األلمنيوم 
في العالم. وتشـــمل االتفاقية توريد قطع الغيار وصيانة وخدمة مجّمع 
الطاقـــة الجديـــد الذي ســـيعمل بتوربين غازي من سلســـلة الفئة J بنظام 
الدورة المركبة من “ميتسوبيشي باور” بقدرة 680.9 ميغاوات. وتهدف 
االتفاقيـــة طويلة األمد هذه إلى رفع اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة 
واستقرارها، بما ينعكس إيجابًا على القدرة اإلنتاجية لشركة “ألبا” التي 

تعد من ركائز النمو والتطور االقتصادي في مملكة البحرين.  
ويأتـــي توقيع االتفاقيـــة طويلة األمد للخدمـــات والصيانة عقب توقيع 
كلٍّ من “ميتسوبيشـــي باور” وشـــركة “ســـيبكو III” عقد التســـليم الكامل 
مع شـــركة “ألبا” لتصميم وهندســـة وتولي مهام المشتريات واإلنشاءات 
والتشـــغيل لمجّمع الطاقة الجديد ضمن مشـــروع توسعة محطة الطاقة 
5 بشـــركة “ألبـــا”، والـــذي ســـتقوم بموجبه “ميتسوبيشـــي باور” بتســـليم 

وحـــدة توربين غازي من طراز M701JAC بخاصية التبريد بالهواء من 
سلســـلة الفئـــة J باإلضافة إلى توربين بخـــاري. وبموجب بنود االتفاقية 
طويلة األمد للخدمات والصيانة، ســـتحصل شـــركة “ألبـــا” على خدمات 
الدعـــم الفني والضمانات الشـــاملة من قبل “ميتسوبيشـــي باور”؛ لتعزيز 

مستويات األداء والكفاءة التشغيلية.
وقال رئيس “ميتسوبيشـــي باور” في منطقة الشـــرق األوسط وإفريقيا، 
خالـــد ســـالم “نفخـــر اليـــوم بتوقيـــع هـــذه االتفاقية، فـــي إطار شـــراكتنا 
المتنامية مع شـــركة “ألبـــا”، التي بموجبها ســـنقدم خدمات طويلة األمد 
للتوربينـــات الغازيـــة العاملـــة بتقنية الـــدورة المركبة فـــي مجّمع الطاقة 
الرابـــع بمحطـــة الطاقـــة 5، والتـــي وقعنا عقد التســـليم الكامـــل الخاص 
بهـــا منذ بضعة أشـــهر. ونحن ملتزمون بدعم شـــركة “ألبا” لرفع مســـتوى 
الكفـــاءة التشـــغيلية واإلنتاجية لديها وخفض التكاليـــف لتلبية أهدافها 

التجارية والبيئية”.
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “ألبـــا”، الشـــيخ دعيـــج 
بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة “إن وجـــود اتفاقيـــة طويلـــة األمـــد 
للخدمات والصيانة يمثل خطوة مهمة في سبيل ضمان اعتمادية 
واســـتمرارية إمدادات الطاقة من مجمع الطاقة الرابع بمحطة 
الطاقة الخامســـة في )ألبا( الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته 
التشغيلية في الربع الرابع من العام 2024، مما يدعم رؤيتنا 

المستقبلية إلنتاج األلمنيوم بطريقة مسؤولة ومستدامة”.
وتتضمـــن الحلـــول المبتكرة التي ســـتقدمها “ميتسوبيشـــي 
باور” في إطار اتفاقية خدمات طويلة األمد مع شركة “ألبا” 
منظومـــة الحلول الذكية “توموني”، وهي المنظومة الخاصة 
بالتحكـــم عن بعـــد والمراقبـــة الذاتية باالعتمـــاد على تقنيات 
الـــذكاء االصطناعـــي، والتـــي تضمـــن الحصـــول علـــى بيانـــات 
دقيقـــة في الوقت األصلي عن مكونات محطات توليد الطاقة، 
بمـــا يعـــزز قـــدرات التشـــغيل الذاتي فـــي أنظمة توليـــد الطاقة 
وتحقيق األهداف البيئية؛ من أجل مستقبل مستدام.
وتأتي هذه االتفاقية ضمن جهود “ميتسوبيشـــي 
بـــاور” المتواصلـــة فـــي تقديـــم أحـــدث الحلول 
لعمالئها في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
دعـــم جهـــود  فـــي  تســـاهم  والتـــي  إفريقيـــا 
عمالئها إلزالة الكربون والتنمية االقتصادية 
وإنشاء منظومات طاقة ذكية ومستدامة.

أعلنـــت بتلكـــو أن شـــركة شـــور )Sure( التابعـــة لهـــا قـــد وافقت 
على استحواذ شـــركة “Airtel-Vodafone”، وهي شركة مزودة 
لشـــبكات الموبايـــل في جيرســـي وجيرنســـي في جـــزر القنال. 
ونتيجـــة لهـــذا االندمـــاج، ســـوف يتم ضـــخ اســـتثمارات كبيرة 
فـــي البنيـــة التحتية الرقمية للجزر، بمـــا في ذلك إطالق أحدث 
تقنيـــات شـــبكة الجيل الخامـــس “5G”، مما ســـيؤدي إلى توفير 
شـــبكات موبايـــل مبتكـــرة بخطـــى متســـارعة لتقديـــم تقنيـــات 

الجيجابت عالية السرعة.
يذكر أن شـــركة شـــور تقوم باالســـتثمار في بناء شبكات عالية 
الجـــودة لخدمـــة الموبايل التي من شـــأنها أن ُتحســـن التغطية 
والقيمـــة والموثوقيـــة للزبائـــن ليعـــزز خدمات الفايبـــر الخاصة 
بالشـــركة. يدعم هذا االندماج إســـتراتيجية شـــركة شـــور للنمو 
فـــي الحجـــم والنطـــاق، وذلـــك يتماشـــى مـــع تطلعـــات “بتلكـــو” 

الخاصة باستثماراتها الدولية.
قائالً:  فينتر  ميكيل  بتلكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وصــرح 
نسعى  ــيــة،  ــدول ال لــالســتــثــمــارات  إستراتيجيتنا  مــن  “كــجــزء 

أعمالنا  وتطوير  لتنمية  فــرص  عن  للبحث  باستمرار 
الخارجية. وواصلت شركة شور التابعة لنا في جزر 
التي  االنــدمــاج  عملية  إن  قــوي.  أداء  تقديم  القنال 

 )Airtel-Vodafone( ستخوضها مع شركة
لتنمية  الــشــركــة  طــمــوح  يــدعــم 

وتقديم  الموبايل  شبكات 
متطورة  رقمية  خدمات 

ــمــا فـــي ذلــــك أحـــدث  ب
الجيل  شبكة  تقنيات 
الخامس )5G( لزبائنها 

ــي  ــرســ ــ ــي فــــــــي جــ
وجيرنسي”.

االندماج  يخضع 
الــمــقــتــرح لــمــوافــقــة 

كل  في  التنظيمية  الجهات 
من جيرسي وجيرنسي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تمـــت 
أذونـــات  مـــن   1933 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة 
الخزانـــة الحكومية األســـبوعية التي يصدرها 
مصـــرف البحريـــن المركزي نيابـــة عن حكومة 
مملكـــة البحرين. تبلـــغ قيمة هـــذا اإلصدار 70 
مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا 
تبدأ فــــي 5 أكتوبـــر 2022 وتنتهي في 4 يناير 
2023، كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائـــدة على هذه 

األذونات 4.50 % مقارنة بســـعر الفائدة  4.33 
% لإلصدار السابق بتاريخ 28 سبتمبر 2022.

وقد بلغ معدل ســـعر الخصم 98.875 %، وتم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 98.850 %، 
علمـــًا أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 178 

 .%
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.043

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.2

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 0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

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 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.25

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.62

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 0.74

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 0.155

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

خالد سالمالشيخ دعيج بن سلمان

ميكيل فينتر


