
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أن القطـــاع الخـــاص شـــريك حيوي وأساســـي 
ضمـــن فريـــق البحريـــن فـــي تحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على 
المســـتويات المختلفـــة وفًقا لـــرؤى وتطلعات 

عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة. جاء ذلك لدى زيارة 
ســـموه أمس، غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين، حيـــث 
كان في اســـتقبال ســـموه لـــدى وصوله رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـمير ناس 
وأعضاء مجلـــس اإلدارة. ومن منطلق حرص 
ســـموه على االســـتمرار في تفعيـــل المبادرات 

التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز دور القطـــاع الخاص 
كمحـــرك للنمـــو ومواصلة دفع عجلـــة العمران 
وتســـهيل  العقاريـــة  المشـــروعات  وتنشـــيط 
الحصـــول على األيدي العاملـــة الالزمة لتطور 
جميـــع القطاعـــات االقتصادية لخلـــق الفرص 
للمواطنيـــن، والدفـــع بالقطـــاع الخـــاص نحـــو 
تحقيـــق مزيد من النماء واالزدهار الذي يعود 
نفعه على الجميع، أمر صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل بإلغـــاء تصريـــح العمـــل المـــرن، 
وتســـجيل جميع العمالة الوافدة بالشراكة مع 
القطاع الخاص وتكثيف الحمالت التفتيشية 
وتشـــديد التعامل مـــع المخالفين من أصحاب 
العمـــل والعمـــال، والعمـــل علـــى ربـــط رخـــص 
إلـــى  العمـــل المهنيـــة بالمعاييـــر والمؤهـــالت، 
جانـــب توفيـــر البيئـــة المناســـبة للعمـــال بمـــا 

يراعـــي حقوقهـــم ويزيـــد مـــن فعاليـــة دورهم 
في التنمية االقتصادية، كما أمر ســـموه وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة ووزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني بإلغاء رســـوم اســـترداد 
تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص 
البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية 
التحتيـــة في المناطق الجديـــدة وعند إصدار 

مخططات التقسيم.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته أمس غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور عدد من كبار المسؤولين
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إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بإلغاء تصريح العمل المرن
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أول أيام الترشح... طوابير على األبواب
شـــهدت المراكـــز اإلشـــرافية لســـالمة 
األربـــع  بالمحافظـــات  واالنتخـــاب  االســـتفتاء 
حركة نشـــطة على مـــدار 4 ســـاعات متواصلة 
المترشـــحين  عشـــرات  تدفـــق  حيـــث  أمـــس، 
المتوقعيـــن علـــى المراكـــز قبيـــل فتـــح بوابـــة 

الدخول للقاعات.
والمترشـــحات  المترشـــحين  عشـــرات  وكان 
موجودين بالمركز اإلشرافي لسالمة االستفتاء 
واالنتخـــاب بمحافظة العاصمة منذ الســـاعة 2 
ظهًرا خارج المركز اإلشـــرافي، ولوحظ حضور 
إعالمـــي كبير في الوقـــت الذي حضر فيه أكثر 

مـــن 40 فـــردا يعتزمـــون الترشـــح فـــي الفتـــرة 
مـــن الســـاعة 4.30 عصًرا ولغاية الســـاعة 6.30 

مساء.
ســـالمة  علـــى  اإلشـــراف  لجنـــة  شـــهدت  كمـــا 
المحـــرق  بمحافظـــة  واالنتخـــاب  االســـتفتاء 
وتحديـــًدا مدرســـة الهداية الخليفيـــة الثانوية 
للبنين، حالة من الغرق قبيل فتح أبواب اللجنة 
بســـاعات، كون أن البعض حضـــر منذ الواحدة 
ظهًرا، واســـتمر حال اللجنة كذلك حتى دقائق 
من اإلغالق مع حماس مسيطر وملحوظ على 

المترددين.

وشـــهدت إشـــرافية الجنوبية فـــي اليوم األول 
من فتح باب الترشـــح إقباال واســـعا لم تشهده 
الجنوبيـــة ســـابقا مـــن حيث عدد المترشـــحين 
النيابييـــن والبلدييـــن، حيث كان المترشـــحون 
يقفـــون أمـــام بوابـــة اللجنـــة قبـــل ســـاعات من 
الموعـــد، وكانت زيـــارة وزير العدل والشـــؤون 
هـــي  المعـــاودة  نـــواف  اإلســـالمية واألوقـــاف 
اإلشـــرافي  المركـــز  شـــهد  وكذلـــك  األبـــرز.  
بالمحافظة الشمالية )مدرسة يثرب اإلعدادية 
للبنات(، اكتظاظا شـــديدا عند مدخل المدرسة 

بشكل مبكر قبل فتح األبواب.

28 صفحة - 220 فلسا

يشـــارك عـــدد مـــن الشـــركاء 
بمنظومـــة  اإلســـتراتيجيين 
ريـــادة األعمـــال فـــي جنـــاح 
البحريـــن بمعـــرض جيتكس 
لهـــذا العـــام، والـــذي ينطلـــق 
يـــوم اإلثنيـــن 10 أكتوبر في 
مركز دبـــي التجاري العالمي، 

ومن المقرر أن تستمر أعمال 
المعـــرض لمـــدة خمســـة أيام 
حيـــث  أكتوبـــر،   14 حتـــى 
العمـــل  صنـــدوق  ســـيرعى 
المملكـــة  جنـــاح  “تمكيـــن” 
مؤسســـة   30 بمشـــاركة 

بحرينية.

“تمكين”: مشاركة “الحكومة 
اإللكترونية” و“مجلس التنمية” و “بنك 
التنمية” و “األمل” في “جيتكس 2022”

“بيتك البحرين” يدشن برنامج 
“واعد” لتدريب الخريجين المتفوقين
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انتهاء الدراسة األولية لخط الصهر السابع في نوفمبر
4 إلى 5 سنوات للبدء في المشروع بطاقة 540 ألف طن... البقالي:

ألمنيـــوم  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
يتوقـــع  إنـــه  البقالـــي  علـــي  )البـــا(  البحريـــن 
االنتهاء من دراسة الجدوى األولية لمشروع 
خط الصهر الســـابع فـــي نوفمبر أو ديســـمبر 
المقبل. وأكد البقالي أن الشركة كلفت شركة 
“بكتـــل” إلجراء دراســـة إنشـــاء خـــط الصهر 
الســـابع، وعرضهـــا على مجلـــس اإلدارة قبل 

البدء بالدراسة المالية للمشروع.
وصـــرح البقالـــي الصحافييـــن، علـــى هامش 
اللقـــاء الدوري للجمعيـــة البحرينية الهندية، 

الشـــركة  أداء  عـــن  فيـــه  تحـــدث  والـــذي 
مـــن أصحـــاب  كوكبـــة  وخططهـــا، بحضـــور 
األعمال، بأن الشـــركة تسعى ألن يكون خط 
الصهر الســـابع الحديث بحجم إنتاج يقارب 
خط الصهر الســـادس، وفي حدود 540 ألف 

طن سنوًيا.
وبشـــأن الخطـــة الزمنيـــة الالزمـــة للبدء في 
تنفيذ خط السهر السابع، قال البقالي “أعتقد 
أنـــه إذا ما ســـارت األمـــور كلها علـــى ما يرام 
وبحســـب المخطط فإن ذلك سيســـتغرق ما 

بين 4 و5 سنوات”.

قـــام بيـــت التمويل الكويتـــي- البحريـــن “بيتك”، بتدشـــين برنامج 
تدريـــب الخريجيـــن “واعـــد” وذلـــك فـــي حفـــل أقيم يـــوم االثنين 
19 ســـبتمبر 2022 فـــي مقر معهـــد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة، حيث اســـتقبل البنك 20 خريجـــا بحرينيا لبدء تدريبهم 

ضمن البرنامج الذي تم اإلعالن عنه مسبًقا.

علي الفردان من المنامة
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مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة أن القطاع 
وأساســـي  حيـــوي  شـــريٌك  الخـــاص 
ضمـــن فريـــق البحريـــن فـــي تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة وتعزيز 
المســـتويات  علـــى  المملكـــة  مكانـــة 
المختلفة وفًقا لرؤى وتطلعات عاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
جـــاء ذلـــك لدى زيـــارة ســـموه أمس، 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
بحضـــور عدد مـــن كبار المســـؤولين، 
حيث كان في اســـتقبال ســـموه لدى 
وصوله رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين سمير ناس وأعضاء مجلس 

اإلدارة. 
وقـــد ســـموه إلـــى حـــرص الحكومـــة 
على تعزيز التعاون البّناء مع القطاع 
بـــدوره  القيـــام  أجـــل  مـــن  الخـــاص 
المهـــم على أكمـــل وجه وبمـــا يحقق 
التطلعات المنشـــودة، الفًتـــا في هذا 
الصـــدد إلى الشـــراكة الناجحـــة التي 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  فـــي  تمـــت 
خطـــة  مبـــادرات  ومنهـــا  والبرامـــج 

التعافي االقتصادي.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن العالـــم اليوم 
يواجـــه تحديـــات كبيـــرة وألســـباب 
متعددة، ومـــن أبرز انعكاســـاتها تأثر 
إمدادات الطاقة والبضائع وأسعارها، 
إلى جانب التضخـــم االقتصادي في 
العديد من الدول، الفًتا إلى مبادرات 
الحـــد من آثار التضخـــم، والتي تمت 
بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص عبر 
البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
بجانـــب الرقابـــة علـــى األســـواق من 
قبل الجهـــات الحكوميـــة المختصة، 
العمـــل  مواصلـــة  بأهميـــة  منوًهـــا 
المشـــتركة  والمســـؤولية  بالشـــراكة 
إليجـــاد الحلول والحد مـــن آثار هذه 

التحديـــات علـــى المواطـــن، مشـــدًدا 
ســـموه علـــى أن صياغـــة السياســـات 
وتطويرهـــا  والبرامـــج  والخطـــط 
مســـتمرة بجميع األجهزة الحكومية، 
الخـــاص  القطـــاع  دور  تعزيـــز  وأن 
كمحـــرك رئيس للنمـــو وخلق الفرص 

للمواطنين يأتي كأولوية دائمة.
ومـــن منطلـــق حـــرص ســـموه علـــى 
المبـــادرات  تفعيـــل  فـــي  االســـتمرار 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز دور القطاع 
الخاص كمحرك للنمو ومواصلة دفع 
عجلة العمران وتنشيط المشروعات 
العقاريـــة وتســـهيل الحصـــول علـــى 

لتطـــور  الالزمـــة  العاملـــة  األيـــدي 
جميـــع القطاعـــات االقتصادية لخلق 
الفرص للمواطنيـــن، والدفع بالقطاع 
الخاص نحو تحقيق مزيد من النماء 
واالزدهـــار الـــذي يعـــود نفعـــه علـــى 
الجميـــع، أمر صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل بإلغـــاء 
وتســـجيل  المـــرن،  العمـــل  تصريـــح 
جميـــع العمالة الوافدة بالشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص وتكثيـــف الحمالت 
مـــع  التعامـــل  وتشـــديد  التفتيشـــية 
العمـــل  أصحـــاب  مـــن  المخالفيـــن 

والعمـــال، والعمـــل علـــى ربط رخص 
العمـــل المهنية بالمعايير والمؤهالت، 
إلـــى جانـــب توفيـــر البيئة المناســـبة 
للعمـــال بمـــا يراعي حقوقهـــم ويزيد 
التنميـــة  فـــي  دورهـــم  فعاليـــة  مـــن 
االقتصاديـــة، كمـــا أمـــر ســـموه وزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة ووزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني بإلغاء 
رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية 
البنـــاء،  رخـــص  بإصـــدار  المرتبطـــة 
ووضـــع الحلـــول التمويليـــة لتوفيـــر 
البنية التحتية في المناطق الجديدة 
وعنـــد إصـــدار مخططات التقســـيم، 

موجًهـــا ســـموه الجهـــات الحكوميـــة 
المعنية بعرض الفرص االســـتثمارية 
لشـــراكة القطـــاع العـــام مـــع القطـــاع 

الخاص في جميع القطاعات.
وأشـــاد صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء خالل 
وصناعـــة  تجـــارة  لغرفـــة  زيارتـــه 
البحريـــن بحـــرص رئيـــس وأعضـــاء 
القطـــاع  علـــى  والقائميـــن  الغرفـــة 
الخـــاص من أجـــل مواصلـــة تحقيق 

الخير والنماء للوطن وجميع أبنائه.
من جانبهـــم، أعرب رئيـــس وأعضاء 
مجلس إدارة غرفـــة تجارة وصناعة 

عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم  البحريـــن 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لزيارته غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن وإصـــدار 
ســـموه أوامـــره وتوجيهاتـــه الكريمة 
التي ستســـهم في تعزيز دور القطاع 
المقبلـــة  المرحلـــة  خـــالل  الخـــاص 
وخلـــق مزيـــٍد مـــن الفـــرص الواعدة، 
مؤكديـــن حرص الغرفـــة الدائم على 
تعزيـــز الشـــراكة مـــع الحكومـــة فـــي 
المشـــروعات والمبـــادرات المختلفـــة 
بمـــا ينعكس على رفعة ونماء الوطن 

والمواطن.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيــس مجلــس الـــــــــوزراء يأمر بإلغاء تصريح العمل المرن
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عرض الفرص االستثمارية لشراكة “العام” مع “الخاص” في جميــع القطاعــات

إلغـاء رسـوم استـرداد تكلفـة البنيـة التحتيـة المرتبطــة بإصــدار رخــص البنــاءتكثيف الحمالت التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال

“الخاص” شريك أساس ضمن فريق البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية

حلول تمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة عند إصدار مخططات التقسيم

الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع “الخاص” للقيام بدوره المهم على أكمل وجه
شراكة ناجحة تمت في العديد من المبادرات ومنها مبادرات التعافي االقتصادي
مبادرات الحد من آثار التضخـم تمـت بالشراكـة مـع “الخـاص” عبـر غرفـة التجــارة
سنواصل العمل بالشراكة والمسؤولية المشتركة للحد من آثار التحديات على المواطن

الغرفة: توجيهات سموه ستسهم بتعزيز دور “الخاص” وخلق مزيد من الفرص

لدى زيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين ...

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بـ :

@BahrainCPNews 12

العمالة  كافة  تسجيل 
الوافدة بالشـــراكة مع 

القطاع الخاص.

تكثيف الحمالت التفتيشية 
مـــع  التعامـــل  وتشـــديد 
أصحـــاب  مـــن  المخالفيـــن 

العمل والعمال.

المناســـبة  البيئـــة  توفيـــر 
للعمال بما يراعي حقوقهم 
ويزيـــد من فعاليـــة دورهم 

في التنمية االقتصادية. 

إلغاء تصريح العمل المرن 

ربط رخص العمل المهنية 
بالمعايير والمؤهالت.

إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية 
التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء

وضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة، 
وعند إصدار مخططات التقسيم.

لدى زيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين ...

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

@BahrainCPNews 12

يوجـــه الجهـــات الحكوميـــة المعنية بعـــرض الفرص 
االســـتثمارية لشـــراكة القطاع العام مع القطـــاع الخاص في 

كافة القطاعات.

تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق 
الفرص للمواطنين يأتي كأولوية دائمة.
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يرفع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين 
وكافة أعضاء ا�سرة التجارية والصناعية في البحرين 

 أسمى آيات الشكر والعرفان إلى 
صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد نائب القائد ا�على رئيس مجلس الوزراء حفظه ا�
 على تفضل سموه بزيارة الغرفة واصدار  أمره الكريم

 بإلغاء تصريح العمل المرن وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية 
المرتبطة بإصدار رخص البناء وتوجيه سموه الجهات الحكومية المعنية 

بعرض الفرص االستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع  الخاص
 في كافة القطاعات وتعزيز دور القطاع الخاص

 كمحرك رئيسي لنمو االقتصاد

سائلين  ا© تعالى أن يديم سموه ذخراً للوطن.

رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة 
والجهاز التنفيذي وا�داري وا�سرة التجارية والصناعية
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تـــرأس وزيـــر الداخليـــة بالمملكـــة العربية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
األميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايـــف 
بـــن عبدالعزيـــز، ووزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
االجتمـــاع الثانـــي للجنة التنســـيق األمني 
والعســـكري المنبثقة من مجلس التنســـيق 
الســـعودي البحرينـــي، وذلـــك فـــي ديـــوان 

وزارة الداخلية بالرياض اليوم.
األميـــر  االجتمـــاع  رحـــب  بدايـــة  وفـــي 
الداخليـــة  بوزيـــر  ســـعود  بـــن  عبدالعزيـــز 
والوفـــد المرافـــق لـــه، ونقـــل لهـــم تحيـــات 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، وصاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر محمد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
وتمنياتهما نجاح االجتماع وما يسفر عنه 
مـــن نتائج تســـهم فـــي حفـــظ وتعزيز أمن 

البلدين الشقيقين.
الســـعودي  الداخليـــة  وزيـــر  ســـمو  ونـــوه 
بالعالقـــات األخويـــة التاريخية الراســـخة 
للتعـــاون  نموذجـــا  أصبحـــت  التـــي 
االســـتراتيجي في مجال توظيف الموارد 

واإلمكانـــات مـــن أجـــل صيانـــة المصالـــح 
مشـــيًرا  الشـــقيقين،  للبلديـــن  المشـــتركة 
إلـــى أن االجتمـــاع يأتي اســـتمراًرا لتعزيز 
التعاون والتنســـيق فـــي المجاالت األمنية 

ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، ألقى الفريق أول الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة كلمة أكـــد فيها أن 
العالقـــات التاريخيـــة بيـــن البلدين تســـهم 

فـــي تعزيـــز قـــوة الترابـــط األمنـــي، منوًها 
بالعالقـــات المتميزة بين وزارتي الداخلية 
في البلدين التي تشهد تطوًرا ملموًسا في 

مختلف المجاالت األمنية.
وناقـــش االجتماع الموضوعـــات المدرجة 
على جدول األعمـــال، واتخذ حيالها عددا 

من التوصيات والمبادرات الالزمة.
كما شـــهد االجتماع توقيـــع اتفاقية تعاون 

فـــي المجـــال األمني بين حكومـــة المملكة 
مملكـــة  وحكومـــة  الســـعودية،  العربيـــة 

البحرين.
الجانـــب  مـــن  االجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
الســـعودي صاحب الســـمو األميـــر بندر بن 
عبدهللا بن مشـــاري مساعد وزير الداخلية 
لشـــؤون التقنية، ومدير مركـــز المعلومات 
الوطنـــي عصـــام الوقيـــت، ووكيـــل وزارة 

عـــام  ومديـــر  الفالـــح،  هشـــام  الداخليـــة 
الجـــوازات وكيل وزارة الداخلية لألحوال 
المدنيـــة المكلف الفريق ســـليمان اليحيى، 
ومديـــر عـــام األمـــن العـــام الفريـــق محمد 
البســـامي، وعدد من كبار المســـؤولين في 

وزارة الداخلية السعودية.
فيما شـــارك من الجانب البحريني الشـــيخ 
علـــي بـــن عبدالرحمـــن بن علـــي آل خليفة 

المملكـــة،  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
والشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون الجنســـية 
والجوازات واإلقامـــة، ومحمد علي القائد 
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
والحكومة اإللكترونية، والشيخ أحمد بن 
حمد آل خليفة رئيس الجمارك، وعدد من 
المسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية.

أعـــرب عـــدد مـــن العقاريين المشـــهود لهم 
التطويـــر  فـــي مجـــال  الواســـعة  بالخبـــرة 
والتســـويق العقـــاري لــــ “البـــالد” عـــن بالـــغ 
تقديرهم وتثمينهم ألمر ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة بإلغاء 
رســـوم اســـترداد تكلفـــة البنيـــة التحتيـــة 
المرتبطـــة بإصـــدار رخـــص البنـــاء ووضع 
الحلـــول التمويلية لتوفيـــر البنية التحتية 
إصـــدار  وعنـــد  الجديـــدة  المناطـــق  فـــي 

مخططات التقسيم.
وأفادوا بأن أمر ســـموه يعطي دفعة قوية 
للقطاع العقاري للمضي قدًما نحو تحقيق 
اإلنجازات وذلك بتذليـــل الصعوبات التي 
يواجهها هذا القطـــاع منذ جائحة كورونا، 
مؤكدين أن ســـموه يعطي دوًما مؤشرات 
إلـــى  الراميـــة  العالقـــة  بتقويـــة  إيجابيـــة 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة بيـــن القطاع 

الحكومي والقطاع الخاص.
وأوضحـــوا أن ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء تلمـــس عـــن كثـــب حجـــم التأثير 
ظـــل  فـــي  الرســـوم  هـــذه  لمثـــل  الســـلبي 
العالـــم عمومـــا  التـــي يواجههـــا  الظـــروف 
والبحريـــن خصوصـــا من تأثيـــرات ارتفاع 
تكلفـــة المـــواد األساســـية الالزمـــة للبنـــاء 
والتطويـــر وكذلـــك اآلثـــار الســـلبية التـــي 
القطـــاع  علـــى  كورونـــا  جائحـــة  خلفتهـــا 
العقاري، ولذلك لم يتأخر سموه، مشكوًرا، 

في إلغائها.
وفـــي هـــذا الســـياق ثمـــن رئيـــس جمعيـــة 
التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس 
أمر ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء بوقف 
اســـترداد تكلفـــة البنيـــة التحتيـــة، شـــاكًرا 
ســـموه على حرصه الدائم على دفع عجلة 
التطويـــر فـــي جميـــع المشـــارب ال ســـيما 

االقتصادي والقطاع العقاري خصوصا.
وأفـــاد بـــأن هـــذا القـــرار التاريـــخ لـــه دور 
إيجابـــي واضح فـــي دفع عجلـــة التطوير 
العقـــاري إلى األمام بما يحقق االســـتدامة 

الحقيقية للتنمية العقارية في البحرين.
وبيـــن أن هذا األمر هـــو أكبر هدية يقدمها 
ســـموه للقطـــاع العقـــاري، وهو قـــرار أثلج 
الرئيســـة  المطالـــب  أحـــد  وكان  الصـــدر 
البحرينيـــة،  العقاريـــة  التطويـــر  لجمعيـــة 
مشـــيرا إلى أن القرار سيساهم إيجابا في 
دفع عجلة القطاع نحو اإلنجازات وزيادة 
مستوى ثمار الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص، خصوًصا في القطاع العقاري.
وقـــال: هـــذا ليـــس غريبـــا علـــى حكومتنـــا 
بإشـــراك  الرشـــيدة  وقيادتنـــا  الموقـــرة 
القطاعـــات كافـــة فـــي القـــرارات، وهـــو ما 
يحقق رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030 

بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وعلـــى هـــذا الصعيـــد أكـــد المديـــر العـــام 
لمجموعة غرناطة حسن مشيمع لـ “البالد” 
أن ســـمو ولي العهـــد رئيس الوزراء أعطى 
درًســـا كبيـــًرا للجميـــع فـــي إصـــداره هـــذه 

للجميـــع  ســـموه  أوضـــح  حيـــث  األوامـــر، 
أن الحكومـــة هـــي الداعـــم الكبيـــر للقطاع 
الخـــاص، وهـــي تســـعى دائًمـــا وأبـــًدا إلـــى 
أرفـــع  لتحقيـــق  الراميـــة  العالقـــة  تمنيـــن 
مســـتوى الخدمات للمواطنين والمقيمين 
التنميـــة  بتحقيـــق  وذلـــك  البحريـــن  فـــي 
المســـتدامة فـــي المملكـــة ما بيـــن القطاع 
العام والخاص. وأثنى مشـــيمع على أوامر 
سموه التي ستسهم في تعزيز دور القطاع 
الخـــاص خـــالل المرحلـــة المقبلـــة وخلـــق 
مزيد من الفرص الواعدة بتذليل الصعاب 
التي يعانـــي منها القطـــاع العقاري وصوال 
إلى توهج هذا القطاع،كما كان سابًقا قبل 
جائحة كورونا التي ألقت بآثارها الســـلبية 

على الجميع.
وأوضـــح مشـــيمع أن قـــرار إلغـــاء رســـوم 
اســـترداد تكلفة البنية التحتيـــة المرتبطة 
بإصدار رخص البناء يشمل المناطق التي 
تحتـــوي على بنية تحتية، مشـــيًرا إلى أن 
سموه وجه أيًضا بوضع الحلول التمويلية 
المناطـــق  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة  لتوفيـــر 
مخططـــات  إصـــدار  وعنـــد  الجديـــدة، 
التقســـيم، وهذا األمر يعنـــى به المطورون 

العقاريون تحديدا.
وأكـــد أن األمر ســـيرمي بواقعـــه اإليجابي 
علـــى الســـوق العقاريـــة، لكـــن مـــن المبكـــر 
ألوانـــه معرفـــة مـــدى انعكاس أمر ســـموه 
على مســـتوى األســـعار وتحديدها، مشيًرا 
إلـــى أن الســـاعات المقبلة ســـتحمل بعض 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  التفاصيـــل 
الحكومـــة وبعـــد ذلك ســـيبنى علـــى األمر 
مقتضـــاه وســـتتضح الصورة بشـــكل كبير 
بشـــأن التفاصيل المعنية بأسعار العقارات 

المشمولة بهذا األمر.
وبـــدوره، ثمـــن رئيـــس لجنـــة العقـــار فـــي 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة ناصر 
األهلي عاليا التوجيه السامي من صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
بإلغـــاء رســـوم اســـترداد تكلفـــة  الـــوزراء 
البنيـــة التحتيـــة المرتبطـــة بإصدار رخص 

مناشـــدات  مـــع  ينســـجم  والـــذي  البنـــاء، 
القطاع الخاص بإلغائها منذ فترة. 

وبيـــن األهلـــي أن الحكومـــة بقيـــادة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء اســـتثنائية 
فـــي إصغائهـــا الســـريع وتجاوبهـــا الفريـــد 
لما يصـــدر عن القطاع الخـــاص والمجتمع 
المدنـــي من هموم ومالحظـــات تطويرية، 
مؤكـــدا أن هـــذا القرار أثلج صـــدور الكثير 

من المطورين العقاريين والمستثمرين.
ولفـــت األهلـــي إلى أن القرار من شـــأنه أن 
يحدث قفـــزة في التـــداوالت العقارية مع 
عـــودة الزخم العقاري فـــي المملكة، والتي 
تصـــل حاليا إلـــى 800 مليـــون دينار، ومن 
المتوقـــع أن تقفـــز فـــوق 1.1 مليـــار دينـــار 

بنهاية العام الجاري 2022. 
وأضـــاف األهلـــي “هذا القـــرار يعد من أهم 
القـــرارات التي ســـتخدم الســـوق العقارية 
والقطـــاع الخـــاص ككل مـــع زيادة شـــهية 
المســـتثمرين علـــى بناء وتشـــييد مختلف 
والتجاريـــة  الصناعيـــة  المشـــروعات 
والســـياحية والعقاريـــة، وسيشـــجع القرار 
كذلك مزيدا من المســـتثمرين الخليجيين 
علـــى ضـــخ أموالهم فـــي الســـوق المحلية 

وبالتالي إفادة االقتصاد الوطني”. 
ولفـــت األهلي إلى أن مشـــروعات الســـكن 
االجتماعي ســـتكون من كبار المستفيدين 
البنيـــة التحتيـــة، بمـــا  إلغـــاء رســـوم  مـــن 
يعظم شـــراكة القطاع الخاص في تشييد 
المشـــروعات اإلســـكانية، مثمنـــا فـــي ذات 
الوقـــت توجيـــه ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
القطـــاع  دور  بتعزيـــز  الـــوزراء  مجلـــس 
وخلـــق  للنمـــو  رئيـــس  كمحـــرك  الخـــاص 
الفـــرص للمواطنيـــن كأولويـــة دائمـــة، مـــا 
المملكـــة  بـــأن  الكبيـــرة  الـــدالالت  يعكـــس 
ماضيـــة بثبات نحو إنجاح خطط التعافي 
الشـــراكة  عـــرى  وتعظيـــم  االقتصـــادي 
البناءة والحقيقية بين القطاعين الخاص 

والحكومي.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن يكـــون القطاع 
الخاص ممثال بمختلف أنشـــطته التجارية 

والصناعية والعقارية على قدر المسؤولية 
في تعظيم الشـــراكة مع القطاع الحكومي 

لما فيه نماء وازدهار االقتصاد الوطني.
الرئيـــس  ثمـــن  المشـــرب،  ذات  وعلـــى 
التنفيـــذي لمجموعـــة ماجســـتك العقاريـــة 
الشـــيخ عالًيـــا توجيهـــات ســـمو  محمـــود 
ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء اســـترداد 
تكلفـــة البنيـــة التحتيـــة، مؤكـــًدا أن هـــذا 
القرار سينعكس إيجابا على سير عمليات 
مناطـــق  جميـــع  فـــي  والتعميـــر  التطويـــر 

البحرين.
وأشـــار إلى أن وجود هذه الرســـوم ســـابًقا 
أثر بشـــكل ســـلبي على سوق العقار، حيث 
فـــي  العقـــاري  التطويـــر  حركـــة  تباطـــأت 
البحريـــن بشـــكل واضـــح بســـبب ارتفـــاع 

التكلفة التي حددها هذا القرار.
أمـــا الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة الفاتح 
جاســـم الموســـوي فأكد أن أمر ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء جـــاء فـــي المـــكان 
والزمـــان الصحيـــح، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 

التوجيه ســـيكون له دور إيجابي في دفع 
عجلة التطوير العقاري إلى األمام.

وبيـــن أن إلغـــاء هذه الرســـوم يعـــد حافًزا 
لالقتصـــاد الوطنـــي لجذب االســـتثمارات 
العالميـــة لمملكة البحريـــن، منوًها بأنه في 
هـــذا العام قاربـــت االســـتثمارات العقارية 
المليـــار دينـــار، ومـــن المتوقـــع بعـــد هـــذا 
القرار ارتفـــاع منحنى معروض المنتجات 
العقارية، ما يعود بالخير على هذا القطاع 

المهم في مملكتنا الحبيبة.
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التقى محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي في 
المجلـــس االفتراضـــي، عددا مـــن األهالي 
مـــن مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، وذلك 
بحضـــور نائـــب المحافظ العميد عيســـى 
الضبـــاط  مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  ثامـــر 
والمســـؤولين بالمحافظـــة، وذلـــك ضمـــن 
النهـــج  تعزيـــز  علـــى  المحافظـــة  حـــرص 
الراســـخ في التواصل المباشر والتواصل 

الميداني المستمر مع األهالي.
وفي مســـتهل اللقاء رحب ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة بالحضـــور، مؤكـــدا 
التواصـــل  أطـــر  تعزيـــز  أهميـــة  ســـموه 
المباشـــر مع األهالـــي لتحقيـــق تطلعاتهم 
واحتياجاتهـــم فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
تنفيـــذا للتوجيهات الســـديدة لملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ودعم ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،، 

مشيرا ســـموه إلى أن مساعي المحافظة 
مستمرة من خالل التنسيق والتعاون مع 
الجهـــات المعنيـــة ســـعيا لتحقيـــق المزيد 
مـــن التقدم والنمـــاء في مختلـــف أرجاء 

المحافظة الجنوبية.
كمـــا اطلـــع ســـموه علـــى آخر مســـتجدات 
المشاريع التنموية والخدمية المستدامة 
والتـــي  المحافظـــة،  مناطـــق  بمختلـــف 
تعكـــس الحرص والتعاون المشـــترك بين 
المحافظة والجهـــات ذات العالقة، حيث 
نـــوه ســـموه إلـــى اســـتمرار العمـــل علـــى 
اســـتكمال هذه المشـــاريع الرائدة والدفع 
بعجلة التنمية تحقيقـــًا لتطلعات األهالي 

في كافة مناطق المحافظة.
وأشـــار ســـمو المحافـــظ، بـــأن المحافظـــة 
مبادراتهـــا  فـــي  مســـتمرة  الجنوبيـــة 
التـــي تســـهم فـــي  وحمالتهـــا التوعويـــة 
تعزيـــز األمن المجتمعـــي وتحقيق المزيد 
األمنيـــة  واإلنجـــازات  المكتســـبات  مـــن 
والمجتمعية في جميع مناطق المحافظة، 
وذلك بالتنســـيق مع شـــعبة شرطة خدمة 
المحافظـــة  شـــرطة  بمديريـــة  المجتمـــع 
الجنوبية، منوهًا ســـمو المحافظ بدورهم 

الرامـــي لتعزيز مبدأ الشـــراكة المجتمعية 
خدمًة لألهالي والمواطنين.

من جانبه، استمع سمو محافظ المحافظة 
والمواطنيـــن  األهالـــي  آلراء  الجنوبيـــة 
التـــي تنصب فـــي تحقيـــق الخدمات في 

والتنمويـــة  األمنيـــة  المجـــاالت  مختلـــف 
واالجتماعيـــة، والتـــي تخدم كافـــة أفراد 
الحضـــاري  الجانـــب  وتعكـــس  المجتمـــع 
المحافظـــة.  تشـــهده  التـــي  والتنمـــوي 
وفي ختـــام “المجلـــس االفتراضـــي” عبر 

الحضـــور مـــن األهالـــي والمواطنيـــن عن 
شـــكرهم وتقديرهم لســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة محافـــظ المحافظة 
المســـتمرة  متابعتـــه  علـــى  الجنوبيـــة، 
لتلقـــي احتياجاتهـــم والنظـــر فـــي آرائهم 

بالتعـــاون  وتحقيقهـــا  ومقترحاتهـــم 
مشـــيدين  العالقـــة،  ذات  الجهـــات  مـــع 
بحـــرص المحافظـــة على تعزيز الشـــراكة 
المجتمعيـــة وتحقيـــق الصـــورة المتميزة 

في كافة المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يتابع آخر مستجدات المشاريع التنموية والخدمية
المضي بتنفيذ المبادرات الرامية لتعزيز األمن المجتمعي

West Riffa Mall : 17 650 075 Lulu Centre Tel : 17 250 334 • Muharraq : 17 343 266
Hamad Town : 17 412 563
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ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
07th Oct

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد
06th Oct

أرز بسمتي الزيتون 5 كغم
OLIVE BASAMTI RICE 5KG

4.375
4.375

2.750
2.750

زيت عباد الشمس فورتشون 3 لتر
FORTUNE REFINED SUNFLOWER OIL 3LTR

4.495
4.495

3.395
3.395

 شاي العالمة الصفراء ليبتون 700 غم
LIPTON YELLOW LABEL TEA PKT 700GM

2.095
2.095

1.395
1.395

لحم خروف كيني للكيلو
LAMB KENYA PER KG

2.890
2.890

2.195
2.195

طقم مقالة غير الصقة 2 قطعة 
)24سم & 26 سم(

HOMEWAY NON STICK FRY PAN 2PCS SET
(24CM & 26CM)

6.900
6.900

4.690
4.690

مسحوق غسيل تايد متنوع 7 كغم
TIDE DETERGENT POWDER ASSORTED 7KG

7.850
7.850

4.495
4.495

أرز بسمتي فخار 5 كغم
FAKHAR BASAMTI RICE 5KG

4.250
4.250

2.750
2.750

زيت سن فيتا 1.5 لتر
SUN VITA BLENDED OIL 1.5LTR

1.550
1.550

1.350
1.350

كيك للكيلو
VB CAKE ASSORTED / EACH

3.700
3.700

1.995
1.995

بطانية  مزدوجة هوم سيلكشنز
 200 سم×240 سم

HOME SELECTION 2PLY DOUBLE BLANKET 
200CMX 240CM

14.900
14.900

7.990
7.990

HOME
SELECTION

مسحوق غسيل أومو متنوع 10 كغم
OMO DETERGENT POWDER ASSORTED 10KG

9.350
9.350

5.490
5.490

بطاطس شيبس برينجلز متنوع
 165 غم / للحبة

PRINGLES CHIPS ASSORTED 
165 GM/EACH

1.095
1.095

0.695
0.695

طماطم )أردني( للكيلو
TOMATO JORDAN PER KG

0.495
0.495

0.275
0.275

موز فلبيني للكيلو
BANANA PHILIPPINES PER KG

0.690
0.690

0.495
0.495

AT MEGA MART LULU CENTRE, MUHARRAQ, HAMAD TOWN
& MACRO MART RIFFA



شـــارك وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
الــــ20  الـــدورة  أعمـــال  فـــي  النعيمـــي 
لمنتدى اإلعام العربي، الذي ُعقد في 
إمـــارة دبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة، برعاية نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكم دبـــي صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم، وبحضور رئيس مجلس دبي 
لإلعام ســـمو الشـــيخ أحمد بن محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، وبمشـــاركة أكثر 
مـــن 3000 مـــن القيـــادات اإلعاميـــة 
العربيـــة والعالميـــة، ورؤســـاء تحريـــر 
الصحـــف، وكبـــار الكتـــاب والمفكريـــن 
فـــي  اإلعامـــي  بالعمـــل  والمعنييـــن 

المنطقة.
وشارك وزير شؤون اإلعام كمتحدث 
في الجلسة الرئيسية ألعمال المنتدى 
العربـــي..  “اإلعـــام  عنـــوان  تحـــت 
التحوالت والتأثير”، بمشـــاركة رئيس 
اإلعـــام  لتنظيـــم  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
الجلســـة  تناولـــت  جبـــر، حيـــث  كـــرم 
عدًدا من المحاور الرئيســـية من بينها 
تأثير التطور التكنولوجي على قطاع 
اإلعـــام، إضافـــة إلـــى دور التقنيـــات 
الحديثـــة كالـــذكاء االصطناعـــي فـــي 
التمهيـــد لتحوالت جذريـــة في مجال 
اإلعـــام ونشـــر المعلومـــات واألخبـــار 
والفـــرص العربيـــة المنتظـــرة في هذا 

المجال.
وخـــال الجلســـة، أكـــد وزيـــر شـــؤون 
اإلعـــام أهميـــة وجـــود اســـتراتيجية 
ثاثـــة  تتضمـــن  متكاملـــة  إعاميـــة 
محـــاور أساســـية أولهـــا توفيـــر بنيـــة 
تعتمـــد  متطـــورة  إعاميـــة  تحتيـــة 
أحـــدث التقنيـــات، وثانيهـــا االهتمـــام 

بالموهوبيـــن والمبدعيـــن فـــي مجـــال 
اإلعام عبر بيئة تنظيمية وتشـــريعية 
مرنـــة، وثالثهـــا ضـــرورة تبني رســـالة 
تعـــزز  ومؤثـــرة  مســـؤولة  إعاميـــة 
لاســـتقرار  الداعمـــة  المفاهيـــم 
إلـــى  وأشـــار  واالزدهـــار.  والتنميـــة 
أهمية تقديـــم المؤسســـات اإلعامية 
لمحتوى جيد ومتكامل، واالســـتفادة 
مـــن البنيـــة التحتيـــة المتطـــورة فـــي 
مواجهـــة التحديات، واالســـتثمار في 
كتطبيقـــات  المتطـــورة  التكنولوجيـــا 
وتطبيقـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء 
“الميتافيـــرس”، وخلـــق بيئة مناســـبة 

لدعم الموهوبين في هذا المجال.
وفي ختام الجلسة، شدد وزير شؤون 
اإلعـــام علـــى أهميـــة تحلـــي اإلعـــام 
العربي بالمســـؤولية المهنيـــة وتقديم 
رســـالة مؤثـــرة تحترم مفهـــوم الدولة 
الوطنيـــة وتتبنى نهًجا معتـــدالً يدعو 
التطـــرف  وينبـــذ  والتعـــاون  للوحـــدة 
فـــي  والتدخـــل  الكراهيـــة  وخطـــاب 

الشؤون الداخلية للدول.

وزير شؤون اإلعالم يشارك في أعمال الدورة الـ20 لمنتدى اإلعالم العربي

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة العمل

وصـــل إلـــى البـــاد رئيـــس جمهوريـــة 
والوفـــد  إبراهيـــم صالـــح،  المالديـــف 
المرافق له، في زيارة لمملكة البحرين 
يجري خالها مباحثات مع ملك الباد 
الُمعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، تتنـــاول تعزيز 
عاقات الصداقة والتعاون المشترك، 
والقضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

االهتمام المشترك.
لـــدى  مســـتقبليه  مقدمـــة  فـــي  وكان 
وصوله مســـاء أمس لمطـــار البحرين 
الدولي، وزيـــر الخارجية رئيس بعثة 
الشـــرف عبداللطيف الزياني، وسفير 
مملكـــة  لـــدى  المالديـــف  جمهوريـــة 
البحريـــن محمـــد خليـــل، وعـــدد مـــن 

المستقبلين.

العمـــل، ســـمو  التقـــى وكيـــل وزارة 
الشـــيخ خليفة بن سلمان بن محمد 
فـــي  األربعـــاء،  أمـــس  خليفـــة،  آل 
مكتبـــه بالـــوزارة، وفـــدًا مـــن البنـــك 
الدولـــي، والـــذي يقوم حاليـــًا بزيارة 

إلى مملكة البحرين.
أطـــر  بحـــث  االجتمـــاع  خـــال  تـــم 
التعـــاون بيـــن الطرفيـــن فـــي مجال 
االســـتثمار األمثـــل؛ لتعزيـــز فـــرص 
تنميـــة الموارد البشـــرية بما ينعكس 
إيجابـــًا علـــى تطوير القـــوى العاملة 

في سوق العمل.

وقد اطلع ســـمو وكيل وزارة العمل، 
الوفـــد الزائـــر على تجربـــة البحرين 
فـــي تطويـــر أنظمـــة ســـوق العمـــل، 
المحافظـــة  فـــي  أســـهمت  والتـــي 
على اســـتقراره ونموه، واستقطاب 
بفضـــل  النوعيـــة،  االســـتثمارات 
مـــا تتمتـــع بـــه المملكـــة مـــن منـــاخ 
المزيـــد  يخلـــق  جـــاذب  اســـتثماري 
فـــرص  مـــن  الوظائـــف ويعـــزز  مـــن 
الخـــاص؛  القطـــاع  فـــي  التنافســـية 
لمواصلـــة دوره الحيوي فـــي تنمية 

االقتصاد الوطني.

رئيس جمهورية المالديف يصل إلى البالد

بحث أطر التعاون بين “العمل” و“النقد الدولي”

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيف 
بمقـــر وزارة  األربعـــاء،  أمـــس  الزيانـــي، 
الخارجيـــة، وفًدا من موظفي مجلســـي 
النـــواب والشـــيوخ بالواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة؛ بمناســـبة زيارتهـــم لمملكـــة 

البحرين.
العاقـــات  بحـــث  تـــم  اللقـــاء،  وخـــال 
االســـتراتيجية  والشـــراكة  التاريخيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
فـــي  األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
الســـبل  وتـــدارس  المجـــاالت،  شـــتى 

والتنســـيق  التعـــاون  بتعزيـــز  الكفيلـــة 
والتطلعـــات  للمصالـــح  الثنائـــي خدمـــة 
المشـــتركة، هـــذا إلى جانب اســـتعراض 
جهود البلدين وســـعيهما المتواصل لكل 
ما من شـــأنه حماية االستقرار اإلقليمي 
وتحقيـــق التنميـــة واالزدهـــار، وتعزيـــز 
جهود الســـام وترســـيخ قيم التســـامح 

والتعايش السلمي.
شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء  حضـــر 
األمريكيتيـــن بوزارة الخارجية الســـفير 

الشيخ عبدهللا بن علي آل خليفة.

تدارس السبل الكفيلة بتقوية التعاون بين البحرين وأميركا

المنامة - وزارة الخارجية

جـــرى اتصـــال هاتفـــي، أمـــس، بيـــن 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، ووزيـــر خارجية جمهورية 

قيرغيزستان جينبيك كولوبييف. 
اســـتعراض  االتصـــال،  وتـــم خـــال 
عاقات الصداقة والتعاون الوثيقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 

الصديقة،  قيرغيزستان  وجمهورية 
بالتعـــاون  االرتقـــاء  ســـبل  وبحـــث 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  والتنســـيق 
نحو آفـــاق أشـــمل خدمـــًة للمصالح 
مناقشـــة  إلـــى  إضافـــًة  المشـــتركة، 
أبرز التطـــورات اإلقليمية والدولية 

والقضايا محل االهتمام المشترك.

االرتقاء بالتعاون والتنسيق مع قيرغيزستان

بنية تحتية متطورة واحتضان الموهوبين ورسالة إعالمية مؤثرة
لتبني خطاب الوحدة وال للتدخل في شؤون الدول... النعيمي يطرح إستراتيجية إعالمية من 3 محاور:

المنامة - بنا

زيادة التكامل المالي واالقتصادي مع السعودية
العالقات الثنائية تشهد تطوراً على جميع األصعدة... سلمان بن خليفة:

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عمق 
العاقـــات والروابط األخوية التاريخية 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  الراســـخة 
البحريـــن والمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، وما تشـــهده من تطـــور ونمو 
مســـتمر علـــى كافة األصعـــدة بفضل ما 
تحظى به من رعاية واهتمام من عاهل 
البـــاد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة وأخيه ملك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشـــار وزير المالية واالقتصاد الوطني 
إلـــى الحـــرص الـــذي يوليـــه ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة وأخوه ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود، في تعزيز التكامل بين البلدين 
يحقـــق  بمـــا  االصعـــدة،  علـــى مختلـــف 
التطلعـــات المشـــتركة ويعـــزز الشـــراكة 

نمـــاء  علـــى  أثـــره  وينعكـــس  المميـــزة 
وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال وزيـــر المالية 
ســـفير  امـــس،  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى 
مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلطان بن أحمـــد بن عبد العزيز 
آل ســـعود، حيث رّحب الوزير بالسفير، 
األخويـــة  العاقـــات  عمـــق  مســـتعرضًا 
مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  التاريخيـــة 
البحريـــن والمملكـــة العربية الســـعودية 
الشقيقة، وما تشهده من تقدٍم وازدهار 
على كافة المســـتويات، وباألخص فيما 

يتعلق بالمجال المالي واالقتصادي.
كما جرى خال اللقاء بحث سبل تعزيز 
أطـــر التعاون والتنســـيق المشـــترك بين 

البلدين في المجال المالي واالقتصادي، 
ذات  المواضيـــع  مـــن  عـــدٍد  ومناقشـــة 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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تكثيــف العمــل المشتــرك لــزيــادة الرقعــة الخضــراء
اســتقبل األميــن العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد، األمين العام 
للمبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي الشــيخة مرام بنت عيســى آل خليفــة، حيث تم 

خالل اللقاء بحث أطر التعاون بين الجهتين.

وفي بداية اللقاء قدم الســـيد نبذة عن تاريخ 
المؤسســـة وعدد األيتـــام واألرامل المكفولين 
والفئـــات  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  قبـــل  مـــن 
المستفيدة من عمل المؤسسة وأنواع الرعاية 
التـــي تقـــدم لهـــم فـــي ســـبيل المســـاهمة فـــي 
تربيـــة األبناء واالرتقاء بمســـتوياتهم العلمية 
واالجتماعيـــة، إلى جانب المشـــاريع التنموية 
التـــي تنفذها المؤسســـة في شـــتى المجاالت 
قدمتهـــا  التـــي  الخارجيـــة  والمســـاعدات 
المؤسسة للدول الشقيقة والصديقة بتوجيه 

من ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، وبدعم 
مـــن الحكومـــة الرشـــيدة بقيـــادة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبقيادة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ومـــن جانبهـــا، أشـــادت الشـــيخة مـــرام بنـــت 
عيســـى آل خليفـــة بالرعايـــة الملكيـــة لجاللة 

الملـــك المعظم، ومـــا يوليه جاللته من اهتمام 
واإلنســـاني  الخيـــري  للعمـــل  ورعايـــة  بـــارز 
ومســـاعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين في 

مختلـــف دول العالـــم، مثمنـــة دعـــم الحكومة 
الرشـــيدة وجهود سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فـــي إدارة العمـــل اإلنســـاني الـــذي 

تقدمه المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
كمـــا بينـــت األميـــن العـــام للمبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطاع الزراعـــي أن المبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي تعمل علـــى العديد 
من المشـــاريع الوطنية التي تهدف إلى زيادة 
الرقعـــة الخضراء ودعم المزارعين وتشـــجيع 
االســـتثمار في القطاع الزراعي ونشـــر الوعي 
وتوثيـــق  المجتمـــع  فـــي  والبيئـــي  الزراعـــي 
المعلومـــات الزراعيـــة فـــي منصـــة إلكترونية 
شاملة لخدمة القطاع الزراعي بكافة الطرق.

وسيتم بناًء على التعاون بين الجهتين العمل 
على أنشطة مشتركة لزيادة الرقعة الخضراء 
“دمـــت  للتشـــجير  الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن 
خضـــراء” وغيرهـــا مـــن األنشـــطة ذات الصلة 

بالمجال الزراعي.

ضاحية السيف -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“المساحة”و“اإلسكان”: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
تسهيل اإلجراءات وتعزيز سرعة إنجاز المعامالت

اســـتقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ ســـلمان 
بن عبدهللا بن حمد آل خليفة في مكتبه وزيرة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني آمنة الرميحي، حيـــث تم التباحث 
حول كيفية تطوير الخدمات بما يســـهم في تعزيز سرعة 

وجودة إنجاز المعامالت المقدمة.
 وأكد الشيخ سلمان بن عبدهللا أهمية التعاون والتنسيق 
بيـــن الجهات الحكومية من أجـــل تقديم أفضل الخدمات 
الحكوميـــة بهـــدف تســـهيل اإلجـــراءات علـــى المواطنين 
والمســـتفيدين مـــن الخدمـــات الحكومية ومنهـــا خدمات 
إصدار الخرائط المساحية والتسجيل العقاري والخدمات 
االســـكانية وإصـــدار الوثائق والخرائـــط الخاصة بها وفق 
األطـــر القانونيـــة والتشـــريعية، وكيفيـــة تطويـــر األنظمة 
والربـــط اإللكتروني باتباع أحدث البرامج اإلدارية باتباع 

أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. 
عمليـــة  هـــي  والتحديـــث  التطويـــر  عمليـــة  أن  وأضـــاف 
مســـتمرة وال تتوقـــف ويتـــم العمل على مراجعتها بشـــكل 

دوري بهـــدف تقديـــم الخدمـــات بأفضـــل صورة يســـتفيد 
منهـــا المواطنون الكرام وأصحاب المعامالت في مختلف 
الجهـــات الحكوميـــة. ومـــن جانبهـــا، عبـــر وزيرة اإلســـكان 
للشـــيخ  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وفريـــق العمل فـــي جهاز 
المساحة والتســـجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري 

علـــى التعاون والتنســـيق المســـتمرين مع وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي، مؤكـــدة أهميـــة تطويـــر الخدمات 
الحكوميـــة فيمـــا يخص الخدمات اإلســـكانية والتخطيط 
وأصحـــاب  المواطنـــون  منهـــا  يســـتفيد  التـــي  العمرانـــي 
الخدمات اإلسكانية. حضر اللقاء الشيخ محمد بن خليفة 

آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

استقبل وزير شـــئون البلديات والزراعة 
وائل المبارك في مكتبه بشئون البلديات 
سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
البحريـــن ياســـر محمـــد الشـــعبان، وذلك 
لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات 
والتجـــارب بيـــن البلدين الشـــقيقين في 

المجاالت البلدية والزراعية.
وأشـــاد الوزير في بداية اللقاء بما يربط 
البلدين الشـــقيقين مـــن عالقات وطيدة 
ومميـــزة يعززهـــا التعاون المشـــترك في 
كل  للســـفير  متمنيـــا  المجـــاالت،  شـــتى 

التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
وأكـــد الوزير المبارك خالل اللقاء أهمية 
تفعيـــل التعـــاون بيـــن الـــدول الشـــقيقة 
فـــي المجـــاالت الزراعيـــة والبلدية وفي 
التجميـــل والتخضيـــر، مبينـــا  مجـــاالت 
جهـــود الوزارة في هـــذا المجال وخطط 

عملها للسنوات المقبلة.

وتـــم التركيـــز خـــالل اللقاء علـــى تبادل 
المواضـــع  مـــن  عـــدد  فـــي  الخبـــرات 
االســـتزراع  موضـــوع  منهـــا  المشـــتركة 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  والزراعـــة،  الســـمكي 
هـــذه  فـــي  خبـــرات  يمتلـــكان  البلديـــن 
المجـــاالت من شـــأنها أن تشـــكل إضافة 

لدى كل منهما.

حققتـــه  بمـــا  المصـــري  الســـفير  وأشـــاد 
مملكة البحرين من إنجازات على صعيد 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة وعلـــى صعيـــد 
تســـهيل اإلجـــراءات أمام المســـتثمرين 
زيـــادة  إلـــى  متطلًعـــا  األعمـــال  ورجـــال 
التعاون مع الجانب البحريني لتنشـــيط 

العمل المشترك بين الجانبين.

مشيًدا بالعالقات الوطيدة بين البلدين... وزير البلديات:

تبادل الخبرات مع مصر بمجال الزراعة واالستزراع السمكي

المبارك يلتقي السفير المصري

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

  أشـــاد وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
بالنتائـــج  المعـــاودة،  نـــواف  واألوقـــاف 
المتســـابقون  يحققهـــا  التـــي  المشـــرفة 
القرآنيـــة  المســـابقات  فـــي  البحرينيـــون 
الدولية، في ظل الرعاية الملكية السامية 
مـــن ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
  جـــاء ذلك خالل تكريمه بمكتبه أمس كال 
مـــن المتســـابق فهـــد عدنان فخـــرو الفائز 
بالمركـــز الثانـــي فـــي فـــرع حفـــظ القرآن 
واإلعـــراب  التفســـير  مـــع  كامـــاًل  الكريـــم 
والمعنـــى  الفقهيـــة  واألحـــكام  والبالغـــة 
اإلجمالـــي لآليـــات، فـــي مســـابقة محمـــد 
السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم 
والتـــي  وتفســـيره،  وتجويـــده  وترتيلـــه 

نظمتها المملكة المغربية الشقيقة مؤخًرا 
بمشـــاركة أكثر من 60 مشارًكا ومشاركة، 
يمثلـــون أكثـــر مـــن 40 دولة، والمتســـابق 
حمزة معاذ الفائز بالمركز الخامس عالميا 
فـــي  األداء  وحســـن  التـــالوة  فـــرع  فـــي 

المسابقة ذاتها.
  كمـــا كـــرم محمـــد عتيـــق وعلـــي صـــالح 

لجهودهمـــا فـــي تحفيـــظ القـــرآن الكريـــم 
للمتسابقين.

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أن    يذكـــر 
علـــى  تحـــرص  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المشاركة في المســـابقات الدولية للقرآن 
الكريـــم على مدار العام، إذ وضعت خطة 

لتأهيل وإعداد المتسابقين دولًيا.

بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً يمثلون أكثر من 40 دولة

المعاودة ُيكرم الفائزين في مسابقة محمد السادس للقرآن

المنامة - وزارة األشغال

أكـــدت القائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة تخطيـــط ومشـــاريع الصرف 
الصحي بوزارة األشغال فاطمة جعفر أن الوزارة بدأت في تنفيذ 
أعمال مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصرف الصحي بمجمع 910 في 
منطقـــة الحنينية بالمحافظة الجنوبية، والذي يأتي ضمن جهود 
الـــوزارة إليصـــال خدمة الصرف الصحي لمختلـــف المناطق؛ من 

أجل ضمان توفير بيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين.
ولفتـــت إلـــى أن المشـــروع يهـــدف إلـــى توصيـــل 44 عقـــارا فـــي 
المجمـــع 910، حيـــث من المتوقـــع االنتهاء في الربـــع الثاني من 

العام المقبل.
ويشـــتمل المشـــروع على تمديد خط رئيســـي بطـــول 673 مترا، 
باإلضافة إلى بناء عدد )6( من غرف التفتيش، إلى جانب إنشاء 

محطة ضخ لمياه الصرف الصحي. 
وأكـــدت جعفـــر أن الـــوزارة تهدف من خـــالل برامجهـــا وخطتها 
االســـتراتيجية إلى توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة؛ 
من أجل االرتقاء بمســـتوى معيشة جميع المواطنين والمقيمين 

في المملكة.
وأشـــارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشـــاريع 
التي ستسهم في توسعة دائرة المستفيدين من خدمات الصرف 

الصحي، مؤكدًة أن المشروع يأتي تنفيذًا لبرنامج الحكومة في 
تطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق البحرين.

وأوضحت القائم بأعمال مدير إدارة تخطيط ومشـــاريع الصرف 
الصحي أن المشروع يأتي ضمن الخطة االستراتيجية الوطنية 
التـــي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة المياه كأســـاس 
لتخطيـــط وتطويـــر وتوســـيع الشـــبكات وأنظمـــة المعالجـــة في 

البحرين مع التطور العمراني المتسارع.
يذكر بأنه قد تمت ترسية المشروع على شركة عراد لإلنشاءات 

بتكلفة إجمالية وقدرها 160 ألف دينار.

يغطي توصيل 44 عقاراً وبكلفة 160 ألف دينار... “األشغال”:

البدء بمشروع إنشاء المجاري بمجمع 910 في الحنينية

المنامة - وزارة اإلسكان

استقبلت وزارة اإلسكان والتخطيط 
العمراني وفدا من موظفي مجلســـي 
النواب والشـــيوخ بالواليات المتحدة 
األميركيـــة الصديقة، ضمـــن زيارتهم 

لمملكة البحرين.
وخـــالل الزيـــارة اطلـــع الوفـــد علـــى 
مـــن  البحرينيـــة  العمرانيـــة  النهضـــة 
خـــالل زيارتهـــم إلـــى مدينة ســـلمان، 
كمـــا تم عـــرض فيديـــو تعريفي حول 
ظـــل  فـــي  اإلســـكانية  المنجـــزات 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
إدارة  مديـــر  قـــدم  الجولـــة  وخـــالل 
مدير إدارة إنشـــاء وصيانة المشاريع 
اإلســـكانية محمد رشـــدان عرضًا عن 
أبرز مراحل المســـيرة اإلســـكانية في 

مملكة البحرين.

ومـــن جانبـــه ثمـــن وفـــد الكونغـــرس 
مملكـــة  حكومـــة  جهـــود  األميركـــي 
اســـكانية  مدنـــا  بإنشـــاء  البحريـــن 
متكاملـــة توفر للمواطنيـــن بيئة آمنة 
تعزز مقومات جودة الحياة، منوهين 
بـــأن نمـــوذج مدينـــة ســـلمان يعكـــس 

فكـــرة المشـــروعات الحضريـــة التـــي 
تحقق مبدأ االستدامة.

وفـــي الختـــام تم فتـــح بـــاب النقاش 
وتبـــادل الخبرات بين الجانبين حول 
البلديـــن  فـــي  اإلســـكانية  المشـــاريع 

الصديقين.

اطلع الوفد على النهضة العمرانية البحرينية

وفد الكونغرس يبدي إعجابه بمدينة سلمان

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون الدفاع، الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي، أمس األربعاء،  
سفير الواليات المتحدة األميركية الصديقة لدى مملكة البحرين ديفيد براونستاين 
نائـــب. ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع بنائـــب ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الصديقة، مشـــيًدا بعالقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة، وســـبل تعزيزها وما تشـــهده من تطور على مختلـــف األصعدة خاصًة ما 
يتعلق منها على الصعيد العسكري. حضر اللقاء اللواء الركن طيار الشيخ محمد بن 
سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تعزيز العالقات العسكرية مع واشنطن

ضمن الحملة الوطنية للتشجير... “المؤسسة الملكية” و“تنمية القطاع الزراعي”:
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وزير  مع  مقابلة  البحرين  تلفزيون  أجرى 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــاجــد الــنــعــيــمــي، هنأ 
بمناسبة  التربوي  القطاع  منتسبي  فيها 
المعلمين  أن  مؤكدًا  العالمي،  المعلم  يوم 
القيادة  قبل  مــن  كبير  باهتمام  يحظون 
الحكيمة لوطننا العزيز، ومن أبرز مظاهره 
المعظم صاحب  البالد  ملك  به  تفضل  ما 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ــيـــادي  ــتـ ــالل تــــرؤســــه االجـــتـــمـــاع االعـ ــ خـ
األسبوعي لمجلس الوزراء، بحضور ولي 
ــوزراء صاحب  ــ ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس ال
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة، من إشادة بالدور الذي يضطلع به 
مما  إنجازاته،  وتقدير  البحريني،  المعلم 
منتسبي  نفوس  األثــر في  أطيب  له  كــان 

الميدان التربوي.
توليه  ــذي  ال إلــى االهتمام  الــوزيــر  وأشـــار 
الوظيفية  بـــاألوضـــاع  لــالرتــقــاء  ــوزارة  ــ الـ
ــدراســي  ال ــعــام  ال شــهــد  حــيــث  للمعلمين، 
من  آالف(   3( مـــن  أكــثــر  تــرقــيــة  الــحــالــي 
ــمــؤســســات الــمــدرســيــة، في  مــنــتــســبــي ال
تنمية كوادرها  الــوزارة على  إطار حرص 
مدير   89 تثبيت  جــانــب  إلــى  التعليمية، 
ــع تـــحـــويـــل جــمــيــع مـــديـــري  مــــدرســــة، مــ
ومــديــرات الــمــدارس إلــى سلم الــدرجــات 
مساعدًا،  مديرًا   252 وتثبيت  التنفيذية، 
ــعــام الـــدراســـي الــحــالــي تنفيذ  ويــشــهــد ال
للمعلمين،  التدريبية  البرامج  من  العديد 
والتي تتطرق إلى مجموعة من المفاهيم 
التي تسهم في تجويد  واالستراتيجيات 

كــفــاءة  رفـــع  بــهــدف  التعليمية؛  العملية 
وتطوير  التربوي  الميدان  فــي  العاملين 

مهاراتهم وقدراتهم. 
أدوار  بــأبــرز  المتعلق  الــســؤال  على  وردًا 
الوزير  أوضــح  للمعلمين،  البحرين  كلية 
ــتــي قـــام ســمــو ولــي  أن هـــذه الــكــلــيــة، وال
بافتتاحها،  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
التعليمي  النظام  لمد  رئيسيًا  مصدرًا  تعد 
تتوجه  ألنها  الكفوءة؛  المتميزة  بالعناصر 
إعــدادًا نظريًا ومعرفيًا  المعلم  إعــداد  إلى 
الكفاية  فيه  بما  مــؤهــالً  ليكون  وعمليًا 
للتعامل مع الطلبة داخل الصف المدرسي 
من  يمتلكه  بــمــا  واقـــتـــدار،  فــعــالــيــة  بــكــل 
إمكانيات ومهارات، حيث يشترط للقبول 
حصول  فيها  البكالوريوس  برنامج  فــي 
فما   %  80 تراكمي  معدل  على  المتقدم 
بــتــدريــب طلبتها  الــكــلــيــة  وتــهــتــم  ــوق،  فــ

األولى،  السنة  منذ  المدارس  في  ميدانيًا 
أربــع  لــمــدة  الــمــيــدانــي  الــتــدريــب  ويستمر 
الخبرتين  بين  الجمع  يتم  حتى  سنوات، 
جانب  إلى  العملي،  والتطبيق  األكاديمية 

فترة  خــالل  لهم  مكافآت  بصرف  القيام 
دراســتــهــم، تــــزداد ســنــويــًا كـــون الــــوزارة 
مــتــعــاقــدة مــعــهــم لــلــعــمــل كــمــعــلــمــيــن بعد 

تخرجهم.  

نــجــحــت في  ــكــلــيــة  ال ــر أن  ــ ــوزي ــ ال وأكـــــد 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة فــي جـــذب الــعــديــد من 
والــبــنــات  البنين  مــن  المتفوقين  الطلبة 
خصوصا  التعليم،  مهنة  فــي  لــالنــخــراط 
في ظل ما تشهده المسيرة التعليمية من 
شاغلي  وضــع  يشهده  ومــا  نــوعــي،  تطور 
الوظائف التعليمية من تطور، مما انعكس 
بأداء  االرتقاء  في  ومؤثر  إيجابي  بشكل 
جــودة  وتحسين  التعليمية،  المخرجات 
الــعــمــل الــمــؤســســي الــمــدرســي، بــاإلضــافــة 
الــذي تضطلع به هذه  الحيوي  الــدور  إلى 
الــكــلــيــة فـــي تـــدريـــب شــاغــلــي الــوظــائــف 
التعليمية العاملين في الميدان من خالل 
برنامج التطوير المهني المستمر للمعلمين 
المدرسية  القيادات  وإعــداد  والمعلمات، 
مــن خـــالل بــرنــامــج الــدبــلــوم الــعــالــي في 

القيادة المدرسية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترقية أكثر من 3 آالف من منتسبي المؤسسات المدرسية هذا العام
تثبيت 89 مديرا وتحويل المديرين إلى سلم الدرجات التنفيذية... النعيمي:

المنامة - وزارة الداخلية

راشد  الشيخ  العاصمة  محافظ  أكــد 
حــرص  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن 
المحافظة على تبني المبادرات التي 
والمعلمات،  المعلمين  مــكــانــة  تــبــرز 
ــة فــــي بــنــاء  ــيـ ــامـ ــسـ ورســـالـــتـــهـــم الـ
والتربوية  اإلنسانية  والقيم  الــفــرد، 
والوطنية التي يتحلون بها كقدوات 
لــطــالبــهــم ومــجــتــمــعــهــم، مــعــربــا عن 
المعلمين والمعلمات،  اعتزازه بعطاء 
في  وتفانيهم  إلخالصهم  وتــقــديــره 

 بناء المجتمع ونهضته.
ــذي  ــالل االحـــتـــفـــال الـ ــك خــ ــ ــاء ذل جــ
بمناسبة  العاصمة  محافظة  أقامته 
كــرم  إذ  للمعلمين،  الــعــالــمــي  الــيــوم 
المعلمين  المحافظ عددا من قدامى 
من محافظة العاصمة، وهم: إبراهيم 
حسين، وعبدالوهاب نصيف، وبتول 
الــذوادي، وهشام  آل شرف، ولطيفة 

التكريم  أن  إلـــى  مــنــوهــا  األنـــصـــاري، 
أفنوها  التي  للسنوات  تقديرًا  يأتي 
في سلك التعليم والتربية، ولتأصيل 
تجاه  المجتمعية  المبادرات  وتعزيز 

المعلم.
ــن جـــهـــتـــهـــم، أعـــــــرب الــمــعــلــمــون  ــ مـ
المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم 
الشيخ  العاصمة  محافظة  لمحافظ 

راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على 
عكست  والتي  الكريمة،  اللفتة  هذه 
التعليمية  الكوادر  دعم  على  حرصه 
في  المعلم  لدور  وتقديره  والتربوية 
بناء المجتمع ورقي الوطن، مشيدين 
تلعبه محافظة  الذي  التنموي  بالدور 
ــبـــادراتـــهـــا  الـــعـــاصـــمـــة مــــن خـــــالل مـ

وبرامجها المجتمعية الرائدة.

تقديًرا لعطائهم وتفانيهم في  بناء المجتمع

محافظ العاصمة يكرم عدداً من قدامى المعلمين

مدارس البحرين تتزّين بالورود احتفااًل بيوم المعلم
بالورود  البحرين  تزّينت مدارس مملكة 
الجميلة،  والعبارات  التذكارية  والهدايا 
احــتــفــاالً بــيــوم الــمــعــلــم الــعــالــمــي، الــذي 
يــصــادف 5 أكتوبر مــن كــل عـــام، وذلــك 
تــقــديــرًا واعـــتـــزازًا بــالــدور الــبــارز الــذي 
جيل  ــداد  إعـ فــي  المعلمون  بــه  يضطلع 

المستقبل الواعد.
ــي تــنــفــيــذ  ــنــت الـــــمـــــدارس فــ ــفــن وقـــــد ت
الــفــعــالــيــات الــمــتــنــوعــة والــهــادفــة، التي 
ُتبرز الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر 
التدريسية، بما في ذلك تكريم المعلمين 
الــمــدارس  إدارات  قبل  مــن  والمعلمات 
توزيع  خــالل  من  والطالبات،  والــطــالب 
الــــــورود والـــهـــدايـــا الـــتـــذكـــاريـــة، ورســـم 
ــفــنــيــة الـــمـــعـــبـــرة، وتــقــديــم  ــلـــوحـــات ال الـ
الــــعــــروض الــتــمــثــيــلــيــة والــمــســرحــيــة، 
التشجيعية  العبارات  إلى رفع  باإلضافة 

من  وترديدها  بها  والهتاف  والتقديرية 
قبل الطلبة إلسعاد معلميهم.

التربية  وزارة  اإلطـــار، حثت  هــذا  وفــي 
المدرسية  المؤسسات  جميع  والتعليم 
على بذل قصارى جهدها في التخطيط 
يعد  الــذي  المهم،  اليوم  بهذا  لالحتفال 
فرصة سانحة للتعبير عن حجم المحبة 

والتقدير لمربي األجيال.
بيوم  يتم االحتفال  أنه  بالذكر  والجدير 
 ،1994 عــام  منذ  ا  سنويًّ العالمي  المعلم 
ــهــدف الــتــركــيــز عــلــى االحــتــفــاء بـــدور  ب
أنحاء  جميع  فــي  وجهودهم  المعلمين 

العالم.

ترديد هتافات مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
مشجعة للمعلمين 

من قبل الطالب

المنامة - مجلس التعليم العالي

رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  التقت 
بنت  رنــا  الشيخة  العالي  التعليم  مجلس  أمناء  مجلس 
هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة،  آل  دعيج  بن  عيسى 
التعليم العالي مايكل هورغان ، والرئيس التنفيذي لهيئة 

التعليم العالي في جمهورية أيرلندا آالن دبلن.
التعليم  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  رحب  اللقاء،  وخــالل 
في  الــعــالــي  التعليم  لهيئة  التنفيذي  والــرئــيــس  الــعــالــي 
خليفة،  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنــا  بالشيخة  أيرلندا، 
مبدئين باللقاء األول الذي يجمعهم، معربين عن تفاؤلهم 
بمخرجات اللقاء، والبحث عن تحقيق المصالح المشتركة 

في المجال االكاديمي لكال البلدين.
في  المشهودة  التطورات  أبــرز  حــول  الطرفان  وتباحث 
التي  اإلنــجــازات  استعرضا  كما  الــعــالــي،  التعليم  قــطــاع 
البحرين  مملكة  فــي  األكــاديــمــيــة  الــمــؤســســات  حققتها 
وفتح  المستقبلي  التعاون  وإمكانية  أيرلندا،  وجمهورية 

آفاق أوسع لتبادل الخبرات بما يخدم الطرفين.
وأكدت األمين العام لمجلس التعليم العالي، أهمية تعزيز 
ــدول  الــتــعــاون فــي الــمــجــاالت األكــاديــمــيــة مــع مختلف ال

خصوصًا الدول المتقدمة في مجال التعليم، واالستفادة 
من اللقاءات عبر نقل تجارب الدول الناجحة في التعليم 
العالي إلى المملكة، إضافة إلى إبراز جهود البحرين في 

مجال التعليم العالي.
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لرئيس مجلس إدارة 
التعليم  لهيئة  التنفيذي  وللرئيس  العالي،  التعليم  هيئة 
وحرصهم  تعاونهم  على  أيرلندا،  جمهورية  لــدى  العالي 

على لقاء سعادتها وترحيبهم لمبدأ التعاون المشترك.

آفاق أوسع لتبادل الخبرات األكاديمية مع أيرلندا ... رنا بنت عيسى:

نقل تجارب الدول الناجحة في التعليم العالي إلى البحرين

مركز  نظم  العالمي،  المعلم  يوم  بمناسبة 
والتميز  لــلــجــودة  اإلقــلــيــمــي  الــيــونــســكــو 
السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم  في 
التربية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  الشقيقة، 
والــمــعــهــد  ــبــحــريــن،  ال بمملكة  والــتــعــلــيــم 
التعليمي  الــمــهــنــي  لــلــتــطــويــر  الــوطــنــي 
الشقيقة،  الــســعــوديــة  العربية  بالمملكة 
)جــودة  بــعــنــوان  احتفاليًة  فــكــريــًة  نـــدوًة 
ــتــحــوالت  ــي عـــالـــم مــتــغــيــر: ال الــمــعــلــم فـ
والتحديات واآلمال( عبر تقنية االتصال 
والتعليم  التربية  وزيــر  برعاية   المرئي، 
الــعــام  الــمــديــر  وحــضــور  النعيمي،  مــاجــد 
لمركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز 
ــرحــمــن الــمــديــرس،  فـــي الــتــعــلــيــم عــبــدال
المهني  للتطوير  الوطني  المعهد  ورئيس 
التعليمي بدر الحربي، وعدد من المفكرين 

والخبراء والمتخصصين من عدة جهات 
محلية وإقليمية ودولية.

تفضل  بما  الــوزيــر  أشــاد  مداخلته،  وفــي 
الجاللة  صاحب  المعظم  الــبــالد  ملك  بــه 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،   خالل 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  ترؤسه 
العهد  ولـــي  بــحــضــور  الــــــوزراء،  لمجلس 
السمو  الــــوزراء صــاحــب  رئــيــس مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
المعلم  به  يضطلع  الــذي  بالدور  باإلشادة 
والتأكيد  إنــجــازاتــه،  وتقدير  البحريني، 
التعليمية  والمسيرة  المعلمين  دعم  على 
بما  منوهًا  التطور،  مــن  المزيد  لتحقيق 
العربية  المملكة  في  التعليم  إليه  وصــل 
ظل  فــي  تــطــور  مــن  الشقيقة  السعودية 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  قيادة 
عاهل  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
الشقيقة،  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 

وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
الندوة تهدف  أن هذه  إلى  الوزير  وأشــار 
والتوجهات  الـــرؤى  أبــرز  استعراض  إلــى 
سّطرها  التي  الملهمة  التربوية  والنماذج 
ــراســهــم الــتــمــيــز  ــب ــمــات ن مــعــلــمــون ومــعــل
الكبرى  الــتــحــوالت  ومناقشة  والـــريـــادة، 
كــورونــا  جائحة  بعد  التعليم  قــطــاع  فــي 
العالم  لتحديات  استجابًة  كــوفــيــد19-، 
المعلمين  دور  تعزيز  في  ورغبًة  المتغير، 
بيئات  التعليم في ظل  في جودة وتميز 
العصر  متطلبات  لتلبية  الرقمية؛  التعلم 
تطوير  على  الــضــوء  وتسليط  الحديث، 
التعليم الفني والمهني، وتحديد منطلقات 
بما  العربية  ــدول  الـ فــي  التعليم  تطوير 
وطموحات  واقــعــهــا  معطيات  مــع  يتفق 
العالمية  التوجهات  ويواكب  المستقبل، 

الحديثة، مع األخذ في االعتبار أن تنطوي 
موجهات  على  التطويرية  المقترحات 
لعمليات  إرشـــاديـــة  وإجـــــراءات  ــيــات  وآل

ــــويــــات الــــدول،  الــتــطــويــر فـــي ضــــوء أول
واإلمكانات  للموارد  الفعال  والتوظيف 
العامة  والسياسات  التشريعية  واللوائح 

الوطنية.
وتـــحـــدث الـــوزيـــر عـــن أبــــرز اإلنـــجـــازات 
فـــي مملكة  تــحــقــقــت  الـــتـــي  الــتــعــلــيــمــيــة 
البحرين بدعم من قيادتها الحكيمة، ومن 
أبرزها إطالق مشروع جاللة الملك حمد 
الرقمي،  والتمكين  المستقبل  لــمــدارس 
العملية  والــلــذيــن ســاهــمــا فــي اســتــدامــة 
خالل  من  الجائحة،  فترة  في  التعليمية 
التي  المركزية  الرقمية  الـــدروس  توفير 
يتم تحميلها يوميًا على البوابة التعليمية 
لمختلف المراحل الدراسية، والتي وصل 
الجائحة  ــدء  بـ مــنــذ  لــهــا  الـــزيـــارات  ــدد  عـ
إلــى جــانــب بث  134 مليون زيـــارة،  إلــى 
التلفزيونية  القناة  على  المرئية  الدروس 
الــتــي يبلغ عــددهــا  الــيــوتــيــوب  وقـــنـــوات 
لــذوي  مخصصة  قناة  فيها  بما  قناة   14
االحتياجات الخاصة وقناة للتعليم الفني 

والمهني.

مدينة عيسى  - وزارة التربية والتعليم

المعلمون سطروا نماذج ملهمة في األيام العادية وخالل األزمات
مستعرضاً أبرز اإلنجازات التربوية في البحرين... النعيمي:

وزير التربية والتعليم في المقابلة مع تلفزيون البحرين

وزير التربية والتعليم خالل مشاركته في ندوة “جودة المعلم”
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المنامة - بنا

أشـــاد المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة  تيـــدروس 
أدهانـــوم غيبريســـوس بقـــوة ومتانـــة القطـــاع الصحـــي في 
مملكـــة البحريـــن، مثنيًا علـــى الخبرات التـــي تمتلكها مملكة 
البحريـــن واســـهامها فـــي اثراء أفضـــل الممارســـات العالمية 
وخصوصا في مجال التأهب للطوارئ الصحية واالستجابة 
لهـــا فـــي مختلف الظروف، وذلك بما يتماشـــى مع اســـتدامة 
األهـــداف الصحيـــة العالميـــة وتطوير التقنيات والدراســـات 
واألبحـــاث الطبية لمواجهة الفيروســـات واألمراض الوبائية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.
ونـــوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتجربة البحرين 
الرائـــدة والنموذجية في األنظمة الصحية، مثنيًا على نجاح 
المملكـــة في احتواء انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
والـــذي جـــاء نتيجة لالســـتعدادات المبكـــرة، وما نتـــج عنها 
من تغطية للتطعيم بنســـب عالية، مع االســـتمرار في تقديم 
الخدمات الصحية األساســـية من قبل كوادر وطنية مؤّهلة، 
إلـــى جانب أســـاليب االبتـــكار واإلبداع في آليـــة التعامل مع 
الجائحـــة مثـــل فحـــص المركبـــات وتجهيـــز المستشـــفيات 
الميدانيـــة وتحويـــل مجمـــع تجـــاري لمركـــز تطعيـــم، معربـــًا 
عن تقديـــره للجهـــود المبذولة والتي تعكـــس اهتمام مملكة 
البحريـــن وكفاءتهـــا العالية فـــي الجانب الصحـــي بما يتؤام 
مع أهـــداف التنمية المســـتدامة واالســـتمرارية في التغطية 

الصحية الشاملة.
جـــاء ذلـــك خالل لقائـــه جليلـــة الســـيد وزيرة الصحـــة، على 
هامـــش مشـــاركة وفـــد مملكة البحريـــن في أعمـــال اجتماع 

لجنة الخبراء االستشارية )SAGE( الذي يعقد في جنيف.

ومـــن جانبهـــا أكدت وزيرة الصحة أّن مملكـــة البحرين تولي 
مختلـــف برامج وتوصيات منظمة الصحـــة العالمية اهتمامًا 
كبيـــرًا تحقيقًا لألهداف اإلنمائية، مشـــيرة إلى الحرص على 
تعزيـــز العمـــل الدولي المشـــترك من أجل مواجهـــة األمراض 
والفيروســـات الوبائية والحد من انتشارها من خالل تفعيل 
الخطـــط والتدابيـــر الوقائية والتوصيـــات الرامية إلى تعزيز 
األنظمـــة الصحية ودعم معـــدالت التغطية باللقاحات اآلمنة 

ومساعي تحقيق الصحة الشاملة للجميع.
وخـــالل اللقـــاء تم مناقشـــة عدد من أهـــم الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار تعزيـــز الجهود 
واألهـــداف الدولية المشـــتركة مـــع منظمة الصحـــة العالمية 
لمواجهـــة الفاشـــيات واألمـــراض المعدية والتصـــدي لها من 
خالل تعزيز الخطط االستباقية والوقائية والترصد الوبائي، 
إضافة إلى أنظمة التمويل الصحي واالســـتثمار في الموارد 
المالية والبشرية، وكذلك برامج الضمان الصحي والتدريب.

غيبريسوس يشيد بمتانة القطاع الصحي في البحرين

اآلثار القانونية الستمالك العقارات للمنفعة العامة؟
Û  مــن المقــرر وفًقــا ألحــكام المــادة 9 فقــرة )ج( مــن دســتور

2002 والتــي أكــدت أن  مملكــة البحريــن المعــدل لســنة 
الملكيــة الخاصــة مصونــة، فــال يمنــع أحــد مــن التصــرف 
بملكــه إال فــي حــدود القانــون وال ُينــزع مــن أحــد ملكيته 
إال بســبب المنفعــة العامــة لألحــوال المبينــة فــي القانــون 
وبالكيفية المنصوص عليها بشــرط تعويضه عنه تعويًضا 

عاداًل.
Û  كمــا أن القانــون المدنــي قــد نظــم وحمــى حقــوق الملكية

الخاصة في العديد من مواده إلى أن جاء حكم المحكمة 
الدســتورية بالدعوى رقم د/2/05 الســنة الثالثة القضائية 
بتاريــخ 26/3/2007 والــذي ألغــى قانــون االســتمالك رقم 
)8( لســنة 1970 واســتعيض عنــه بالقانــون رقــم 39 لســنة 
ثــم  العامــة،  للمنفعــة  العقــارات  اســتمالك  بشــأن   2009
وضعــت بعــض القواعــد والضوابــط األساســية بموجــب 
القــرار رقــم )64( لســنة 2021 اســتكمااًل لما تضمنــه تنفيذ 
مواد القانون، ومن الواجب على المواطن الذي يســتملك 
عقاره ســواء اســتمالك دائم أو مؤقت أن يتأكد من توافر 
حالة من األحوال التي وردت في القانون 39 لسنة 2009 
على ســبيل الحصر أن يكون االســتمالك من أجل األعمال 
للمنفعــة العامــة للمشــروعات المبينــة حصرًيــا بالمــادة )3( 
بالبنــود مــن 1 إلى 21 والتي تبين األحوال التي تســتملك 

العقارات للمنفعة العامة:
Û  )3( فــإذا لم تتوافر أي حالــة من األحوال المحددة بالمادة

مــن القانــون المذكــور، فإنــه يحق للمالــك اســترداد عقاره 
وطلب بطالن القرار الصادر إذا خالف ذلك، مع ضرورة أن 
يكون االستمالك للعقارات أيًا كان نوعها وعدد مالكيها أن 
يكــون الغــرض من االســتمالك المنفعة العامــة، وأن يكون 

ذلك االستمالك مقابل تعويض عادل.
Û  عنــد مراعاتهــا  يجــب  التــي  القانونيــة  اإلجــراءات  مــا 

االستمالك والتثمين والتظلم منها؟
Û  39 أواًل : إجــراءات االســتمالك وفًقــا لمــواد القانــون رقــم

لسنة 2009 جاءت كالتالي:
Û  أ- نصــت عليــه أحكام المادة )5( علــى أن يتم نزع الملكية

للمنفعــة العامــة بعد اتخاذ عدة إجــراءات بناء على طلب 
مقــدم من الهيئة طالبة االســتمالك إلى الوزارة، مبينا فيه 
المشــروع المطلــوب االســتمالك مــن أجله مع بيــان للعقار 
موضوع االســتمالك ورسم تخطيطي لموقعه ومساحته، 
مرفــق معــه كذلــك كتــاب صــادر مــن وزارة الماليــة يفيــد 
توافــر االعتمــاد المالــي المخصــص لالســتمالك والتزامهــا 
بإيداعه بحســاب اإلدارة خالل مدة ال تجاوز ســتين يوًما 
من تاريخ إخطارها من قبل هذه اإلدارة بقيمة التعويض 

المقدر بواسطة لجنة التثمين، أو بتوافر العقار البديل.
Û  ب- كما نصت المادة السابقة على أن يصدر وزير البلديات

قــرار االســتمالك مســبًبا ومرفًقــا به بيــان تفصيلــي للعقار 
موضوع االســتمالك ورســم تخطيطي لموقعه، وذلك بعد 
التحقــق مــن توافــر شــروط االســتمالك واالعتمــاد المالي 

المخصص لالستمالك.
Û  ج – كمــا أوجبــت المــادة )6( علــى اإلدارة ُبمجــرد صــدور

قرار االستمالك أن تخطر مالك العقار موضوع االستمالك 
وأصحــاب الحقــوق عليه بصورة مــن هذا القرار خالل 14 
يومــا مــن تاريخ صــدوره وذلــك بخطاب مســجل مع علم 
الوصــول، كمــا تقوم بإعالن القرار في مقــر البلدية الكائن 
فــي دائرته موقع العقار فــي لوحة إعالنات تخصص لهذا 
الغــرض علــى أن توضــع صــورة منــه علــى العقــار ومن ثم 
ينشر قرار االستمالك مرفًقا به بيان تفصيلي للعقار خالل 
30 يوما من تاريخ صدوره ويعتبر هذا النشر بمثابة العلم 

في قرار االستمالك بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
Û  االســتمالك بقــرار  إشــعارهم  يتــم  الذيــن  المــالك  وعلــى 

يشــعرون أن يكــون ذلــك بمثابــة اســتدعاء رســمي مــن 

اإلدارة لهــم؛ إلبــداء مــا يرونــه مــن بيانــات ومالحظــات 
بشــأن قرار االســتمالك خالل 60 يوما من تاريخ نشــره أو 

اإلخطار به أيهما يكون الحًقا.
Û  وتحــرر اإلدارة محضًرا تبين فيه أوصاف العقار وأســماء

المــالك وأصحــاب الحقوق ومــا ورد لها مــن مالحظات أو 
بيانــات أو مســتندات مــن المــالك أو ذوي الشــأن، وتحيل 
اإلدارة المحضر إلى لجنة التثمين لهذا المحضر مرفق به 

كافة المستندات )المبينة بالقانون(.
Û  بمجــرد اإلدارة  تقــوم  أن  )7( علــى  المــادة  - وأوجبــت  د 

صدور قرار االستمالك بإخطار جهاز المساحة والتسجيل 
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  التوثيــق  ومكتــب  العقــاري 
اإلســالمية بهــذا القرار مصحوبًا معــه خرائط موقع العقار 
موضــوع االســتمالك إليقــاف أي تعامــل بشــأنه بــدءًا مــن 
إخطــار الجهــاز المذكور وحتى يتم االنتهاء من إجراءات 

نقل الملكية إلى المستملك.
Û  ونوضــح بأن نقــل الملكية للعقار موضوع االســتمالك إلى

المســتملك يتــم اعتبــارًا مــن تاريخ نشــر قرار االســتمالك، 
ويترتب على هذا النشر ذات اآلثار المترتبة على تسجيل 
عقد الملكية، ويصدر جهاز المســاحة والتســجيل العقاري 
وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق 

الملكية السابقة للعقار.
Û  وفــي جميــع األحــوال ال يحــول النــزاع فــي ملكيــة العقار

موضــوع االســتمالك أو فــي أي من الحقــوق الواردة عليه 
أو التظلــم من قرار االســتمالك أو مــن تقدير التعويض أو 
الطعــن القضائــي عليهمــا دون انتقــال ملكيــة العقــار إلــى 
الجهــة المســتملكة، علــى أال يتم صــرف التعويض إال لمن 

يتم حسم النزاع لصالحه نهائًيا.
Û  هـ - كما أوجبت المادة )8( على أن تقوم اإلدارة بتشــكيل

لجنــة التثميــن العقــارات موضــوع األســتمالك بقــرار مــن 
الوزير المختص من موظفي الوزارة والجهات الحكومية 
ومــن ذوي الخبــرة مــن القطــاع الخــاص والجمعيات ذات 
العالقــة وغرفــة وتجــارة وصناعــة البحرين لمدة ســنتين 

ويتبع الوزير مباشرة.
Û  وعلى أن يتضمن قرار تشــكيلها تحديد إلجراءات ونظام

عملهــا ومــكان انعقادها والنصــاب الالزم لصحــة انعقادها 
وإصــدار قراراتهــا وال يجــوز ألي عضــو منهــم أن يكون له 

مصلحة شخصية.
Û  المســائل لدراســة  فرعيــة  لجنــة  تشــكيل  حــق  ولــإدارة 

بــذوي  االســتعانة  حــق  ولهــا  التعويــض  لتقديــر  الالزمــة 
الخبرة.

Û  و- كمــا أوضحــت المــادة )9( إذا نشــأ نــزاع حــول ملكيــة
األرض التــي يــراد اســتمالكها تكــون العبــرة لمــن كانــت 

مسجلة باسمه لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
Û  وإذا كانــت غيــر مســجلة يعتبــر واضــع اليــد عليهــا عنــد

االستمالك هو صاحب الحق فيها.
Û  وللغيــر الــذي يدعــي الملكيــة أو الحــق العينــي أو الحيازة

يتم إقامة الدعوى إلثبات ما يدعيه.
Û  يتوجــب علــى المالــك المنزوعــة ملكيتــه أثنــاء غيابه في

الخــارج لمــدة ال تزيــد عن 30 يوما دون أن يعين له وكياًل 
رسميًا بالبحرين.

Û  أن يرفــع اعتراض على قرار اللجنة التثمين خالل ثالثين
اللجنــة بحســب  بقــرار  يومــا مــن تاريــخ إبالغــه رســميًا 
إجــراءات التبليــغ القضائــي المعمول بهــا أو خالل ثالثين 
يــوم تاريــخ رجوعه وعليه فــي هذه الحالــة إثبات واقعة 

الغياب.
Û  علــى المســتملك أن يكلــف لجنــة التثميــن أن تعيــد النظــر

فــي التثميــن إذا ثبــت لــه أن المالــك كان غائبًا عــن مملكة 
البحرين أثناء نشــر قرار االســتمالك، ويكــون التثمين في 
هــذه الحالة على أســاس األســعار الجاريــة خالل 30 يوما 

من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وما هو نوع 
التعويض.

Û  ز- كما حددت المادة )11( نوع التعويض: “يجوز أن يكون
تعويــض عــن العقــارات موضوع االســتمالك نقــدًا أو عينًا 
بــأرض بديلــة أو بكليهمــا فــي ذات المنطقــة التــي يقع بها 

العقار أو في غيرها.
Û :صالحيات وإجراءات لجنة التثمين
Û :)12( كما بينت المادة
Û  التعويــض قيمــة  تقديــر  التثميــن  لجنــة  تتولــى  بــأن   1-

المســتحقة عــن العقــار موضــوع األســتمالك علــى أســاس 
القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر القرار االستمالك 
القريبــة أو  العقــار أو المناطــق  التــي يقــع بهــا  بالمنطقــة 

المماثلة.
Û  يتــم التــي  بالعقــود  ذلــك  فــي  االسترشــاد  حــق  وللجنــة 

تســجيلها لــدى جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري فــي 
ذات الفترة.

Û  2 كذلــك االســتدالل بالمســتندات التي يقدمهــا المالك أو-
المســتملك، إذ أصحاب الحقوق أو بما تراه اللجنة محققًا 
العدالــة واإلنصــاف في هذا الشــأن، وللجنة حق االعتداد، 
وفي حال وجود تباين ظاهر بين القيمة الســوقية للعقار 
وبيــن مــا هــو وارد بالمســتندات المقدمــة من ذوي الشــأن 

االعتداد بالقيمة السوقية للعقار.
Û  وبنــاء علــى ذلــك تقــوم اإلدارة بإخطــار مــالك العقــارات

وأصحــاب الحقوق بقيمــة التعويض الذي قدرته بموجب 
خطــاب موصــى عليــه بعلم الوصــول على محــل إقامتهم 
أو بنشــر قرار تقدير التعويضات في الجريدة الرسمية أو 
فــي صحيفــة يوميــة محلية )خــالل 30 يوما(  مــن تاريخ 
صــدور هــذا القــرار، ويعتبــر المالك وأصحــاب الحقوق قد 

علموا بهذا القرار بمجرد نشره.
Û  ويســتبعد أي تصرفات يحدثها المالك بغرض زيادة قيمة

التعويضات المستحقة.
Û  3 أن تنحصر اآلثار بعد نشر قرار االستمالك بالنسبة إلى-

شاغلي العقارات بالمبادرة إلى إخالئها خالل مهلة ال تقل 
عــن 90 يومــا مــن تاريخ اإلخطــار، فإذا انتهــت المدة جاز 
لــإدارة الحــق باســتصدار حكــم مســتعجل باإلخــالء مــن 

العقار.
Û  االســتمالك قــرارات  مــن  والتظلــم  الطعــن  كيفيــة  ثانًيــا: 

والتثمين واإلجراءات ومواعيدها:
Û  16 أبقــى قانــون االســتمالك رقــم 39 لســنة 2009 المــادة

منــه علــى ضمانات ألصحــاب العقــارات المســتملكة منهم 
عقاراتهــم بــأن يعارضــوا الجهــات المســتملكة فــي قرارها 

بنزع الملكية.
Û  وكذلــك االســتعالم عن مقــدار قيمة التعويض المســتحق

لهــم أو فــي حال عدم اإلنصــاف والتعويض العادل الجابر 
لهم، وهذه الضمانات كالتالي:

Û  الحقــوق المــالك وأصحــاب  مــن  الشــأن  لــذوي  -1 يحــق 
اللجوء مباشــرة إلى المحكمة المختصة للطعن على قرار 
االســتمالك أو مــا تضمنــه مــن بيانــات خــالل 60 يوما من 

تاريخ إخطارهم به أو من تاريخ نشر هذا القرار.
Û  مــع مالحظــة: أن هــذه المواعيــد يجب مراعاتهــا؛ حتى ال

يســقط الحــق فــي إقامــة الدعــوى فــي المواعيــد المقررة 
قانونًا.

Û  2 كذلــك، فــإن أحــكام المــادة 16 مــن قانــون االســتمالك-
للمنفعــة العامــة قــد أجــازت لمــالك العقــارات وأصحــاب 
الحقوق والمستملك التظلم من القرارات الصادرة بتقدير 
التعويض عن العقارات موضوع االستمالك أو من بيانات 
خالل مهلة 45 يوما من تاريخ إخطارهم بها أو من تاريخ 
نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية طبقًا للمادة 12 من 

هذا القانون بحسب األحوال.

Û  3 يتطلب القانون من المتظلم أن يحدد في تظلمه محاًل-
مختارًا توجه إليه اإلخطارات المتعلقة بالتظلم.

Û  4 يقدم المتظلم إلى اإلدارة تظلمه مرفق به المستندات-
مــن  إليهــا  يــرد  مــا  لــه، وعلــى اإلدارة أن تقيــد  المؤيــدة 
تظلمــات بأرقــام متسلســلة فــي ســجل خاص تعــده لذلك 
تثبــت فيهــا اســم المتظلــم ومحلــه المختار ورقــم التظلم 
وتاريــخ تقديمــه ومرفقاتــه وكل مــا يتــم فيــه أواًل بــأول، 
ويســلم المتظلــم إيصــااًل مبينــًا فيــه رقــم التظلــم وتاريخ 

تقديمه وما أرفق به من مستندات. 
Û  5 ويســقط الحــق فــي التظلم بمضــي المدة المشــار إليها-

أعــاله دون قيــام المتظلــم بتقديــم التظلــم لــإدارة فــي 
المواعيد المحددة.

Û  6 ويتوجــب علــى اإلدارة إحالــة التظلــم المقــدم لهــا إلى-
لجنــة التظلمــات المنصــوص عليها في المــادة 17 من هذا 
القانون خالل 7 أيام على األكثر من تاريخ تقديم التظلم.

Û :ثالثًا: اختصاصات لجنة التظلمات
Û  تختص لجنة التظلمات المعينة بقرار من الوزير بتشكيلها

لنظر التظلمات.
Û  ويجــب علــى لجنــة التظلمــات أن تخطــر المتظلــم أو مــن

ينــوب عنه قانونــًا بمواعيد انعقاد اللجنة بخطاب موصى 
عليــه بعلــم الوصــول، وللمتظلــم أو مــن ينوب عنــه قانونًا 
حــق الحضــور أمام اللجنة إلبداء وجهــة نظره وتقديم ما 

يراه من مستندات تؤيد تظلمه.
Û  ويجــوز لهــذه اللجنــة أن تطلب من المتظلــم أو من ينوب

عنــه تقديــم مــا يكــون الزمــًا للبت فــي تظلمه مــن بيانات 
أو معلومــات أو مســتندات، علــى أن تحــدد له أجــاًل معينًا 
لتقديــم المطلــوب ال يقل عن 7 أيام وال يزيد عن 30 يوما 
مــن تاريــخ الطلب أو من تاريخ اإلخطار به في حال عدم 
حضــور المتظلــم أو مــن ينوب عنــه، وإال جــاز للجنة البت 

في التظلم على ضوء ما قدم إليها بشأنه.
Û  وال يحــول عــدم حضــور المتظلــم أو مــن ينوب عنــه أمام

اللجنــة دون نظــر التظلــم والبــت فيــه بعــد التحقــق مــن 
إخطــار المتظلــم بميعــاد انعقــاد اللجنة على النحــو المقرر 

قانونًا.
Û  30 يجــب علــى اللجنــة التظلمــات البت في التظلــم خالل

يومــا مــن تاريخ إحالتــه إليها، ويعتبر انقضــاء هذه المدة 
دون الفصــل فــي التظلــم بمثابــة رفــض ضمني لــه، وعلى 
اللجنــة أن تخطــر المتظلــم بالقــرار الصــادر بشــأن تظلمــه 
خــالل 7 أيــام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في 

التظلم.
Û  مالحظــة مهمــة: إذ يعتبر القانون انقضاء هذه المدة دون

الفصل في التظلم بمثابة رفض ضمني له، ويتوجب على 
اللجنــة أن تخطــر المتظلــم بالقــرار الصــادر بشــأن تظلمــه 
خــالل 7 أيــام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في 

التظلم.
Û  يحق للمتظلم الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار

الصــادر بشــأن تظلمــه خــالل 60 يوما من تاريــخ إخطاره 
بهذا القرار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في 

التظلم دون صدور قرار منه.
Û  المشــار المحــل  علــى  تتــم  التــي  اإلخطــارات  وتعتبــر 

والموضح في التظلم صحيحة قانونًا ومنتجه آلثارها ما 
لم يخطر اإلدارة بتغيير محله.

Û  بأحــكام للتذكيــر  المتواضعــة  الرؤيــة  هــذه  أن  وختاًمــا 
ونصــوص قانــون رقــم )39( لســنة 2009 بشــأن اســتمالك 
بالوعــي  االرتقــاء  أجــل  مــن  العامــة؛  للمنفعــة  العقــارات 
القانونــي بحقوق المالك المســتملكة عقاراتهم مع تأكيدنا 
على أهمية االســتعانة بمحاٍم متمكن لمناقشة اإلجراءات 
القانونيــة الواجــب اتباعها بالدقة المطلوبة بما يحقق لهم 

الحماية المطلوبة والحصول على التعويض العادل.

إعداد المحامي: حسن أحمد بديوي
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سلمان بن محمد: قمة األمن السيبراني منصة للتوعية وإرشاد الشركات
علـــى هامـــش المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي 
عقـــد أمس لإلعالن عن اســـتعداد مملكة 
البحرين الســـتضافة النسخة األولى من 
القمة العربية الدولية لألمن الســـيبراني، 
برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك فـــي الفترة 
مـــن 1 حتـــى 8 ديســـمبر المقبـــل، بمركـــز 
البحريـــن الدولـــي للمعارض، وبمشـــاركة 
عدد مـــن دول مجلس التعـــاون والوطن 
العربي، وبحضور خبراء وشركات األمن 
الســـيبراني من مختلف دول العالم، فقد 
أعلـــن الرئيس التنفيـــذي للمركز الوطني 
بـــن  الشـــيخ ســـلمان  الســـيبراني  لألمـــن 
محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة أن الهدف 
مـــن تنظيم القمة العربيـــة الدولية لألمن 
الســـيبراني هو لزيادة الوعي موضحا أن 
معظـــم المؤتمرات التـــي تعقد تحت هذا 
المســـمى ذات طبيعة تقنية بحتة، إذ إن 

المســـؤول عاجـــز عـــن فهم مـــا المطلوب 
منـــه لتنفيذه وما يحتاجـــه لتوفير األمن 

السيبراني لشركته.
وبين الشيخ سلمان أن القمة ستخاطب 
القطاعـــات  فـــي  المســـؤولين  جميـــع 
خاصـــة  او  حكوميـــة  ســـواء  المختلفـــة 
وارشادهم لكيفية ترجمة المخاطر التي 
يشـــاهدونها. وذكـــر أن “النســـخة األولى 
من القمة تهدف إلى وضع استراتيجيات 
حـــول كيفيـــة مواجهـــة البحريـــن وبقية 
والتطـــورات  للتحديـــات  العالـــم  دول 
التكنولوجية، وتحســـين حماية البيانات 
والشـــبكات، والبنيـــة التحتيـــة الوطنيـــة 
دورا  ســـتلعب  التـــي  الهامـــة  والدوليـــة 
مهمـــا فـــي تشـــكيل البيئـــة الســـيبرانية، 
من خالل الورش والجلســـات النقاشـــية 
مـــع مجموعـــة مـــن الخبـــراء والشـــركات 
األمنية، وترجمتها الى أولويات، وإرشاد 
المســـؤولين في كل المستويات اإلدارية 

يتـــم  أن  يجـــب  التـــي  األولويـــات  الـــى 
تنفيذها بنـــاء على اســـتعراض الخبرات 

وآراء الخبراء المشاركين في المؤتمر.
وأكد الشـــيخ ســـلمان أن مملكة البحرين 
تولـــي أولوية قصوى لألمن الســـيبراني، 
حيث إنه إحدى ركائزها األساسية، ومن 
هـــذا المنطلـــق تم تطوير االســـتراتيجية 
الوطنيـــة لألمن الســـيبراني وفقـــا لرؤية 
المملكـــة ٢٠٣٠ لتحقيـــق أهـــداف األمـــن 

السيبراني.
واوضـــح أن الهدف من القمة هو تثقيف 

المســـؤولين والفريـــق الفنـــي واألجيـــال 
الجديدة ومســـاعدتهم علـــى التخصص، 
ألن مجـــال األمـــن الســـيبراني مترامـــي 
األطـــراف وبـــه عـــدة تخصصات، ســـواء 
أو  البرمجـــة،  أو  الشـــبكات،  حيـــث  مـــن 

الحسابات، وغيرها. 
وكشـــف عـــن أن “كل قطـــاع لـــه منظـــم 
المعايير،الفتـــا  وضـــع  المنظـــم  ودور 
الـــى أنـــه ال يمكـــن لمركز واحـــد أن يقوم 
بالمهمـــة فهـــي مهمـــة مشـــتركة بتعـــاون 
كل األطراف،مردفـــا بـــأن المؤتمر فرصة 

لتنظيـــم  الخاصـــة  الشـــركات  إلرشـــاد 
امنهـــا الســـيبراني ووضـــع معايير خاصة 
بالتعاون مع المركـــز والتي يتم التدقيق 

عليها سنويًا”.
وتابع أن المركز الوطني لالمن السيبراني 
يلعـــب دورا رئيســـيا، ولكنـــه ليس الجهة 
بيئـــة  تأميـــن  عـــن  المســـؤولة  الوحيـــدة 
آمنـــة في االمن الســـيبراني، بـــل الجهات 
التنظيمية، ومزودي خدمات االتصاالت، 
التكنولوجيـــة،  الخدمـــات  ومقدمـــي 
والمســـتخدمين، الفتـــا إلـــى أنهـــا عملية 
متكاملة، لذلك سنعتبر هذه القمة بمثابة 
تمرين مشـــترك، وهذه هي الطريقة التي 
يركـــز عليها الحدث عبـــر تجميع المدراء 
والتقنيين، وصناع القرار، والعاملين في 
مجـــاالت التكنولوجيا جنبا الى جنب مع 
المنظمين والخبـــراء لتكوين فهم افضل 

لمعالجة مختلف القضايا. 
بنـــاء  هـــو  المركـــز  دور  أن  واســـتطرد 

المعاييـــر وزيادة الوعي ومراقبة القطاع 
الحيـــوي وبعد ذلك يتم تنظيم شـــركات 
توفر خدمات، مؤكـــدا بأن البحرين تتبع 
فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني المعاييـــر 

الدولية.
وبيـــن الشـــيخ ســـلمان أن مجـــال األمـــن 
الســـيبراني ال ينتهي وال نستطيع تحديد 
وقـــت ولكننـــا نهتـــم بتطبيـــق المهـــم ثـــم 
األهـــم موضحًا بأن هذه القمم تســـاعدنا 
على تطبيـــق المعايير الحديثـــة لنتفادى 
أن  إلـــى  الفتـــا  المخاطـــر،  مـــن  الكثيـــر 
الجريمة اإللكترونيـــة في القطاع المالي 
في ازدياد، ودور المركز يكمن في زيادة 

التوعية.
للمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  واختتـــم 
الوطنـــي لألمن الســـيبراني بـــأن الجرائم 
اإللكترونيـــة زادت فـــي فتـــرة الكوفيـــد، 
باألخص في القطاع الصحي والتعليمي 

وذلك في العالم كله.

زيادة الجرائم 
اإللكترونية خالل 

“كورونا” في قطاعي 
الصحة والتعليم

عـــن  لإلعـــالن  الصحافـــي  المؤتمـــر  عقـــد 
الســـتضافة  البحريـــن  مملكـــة  اســـتعداد 
النســـخة األولى من القمة العربية الدولية 
تحـــت  ســـتقام  التـــي  الســـيبراني  لألمـــن 
رعاية ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، في مركز البحرين الدولي 
للمعارض وبمشاركة عدد من دول مجلس 
التعاون والوطن العربي، وبحضور خبراء 
وشـــركات األمـــن الســـيبراني مـــن مختلف 

دول العالم.
وشـــهد المؤتمـــر إلقـــاء الرئيـــس التنفيذي 
للمركـــز الوطنـــي لألمـــن الســـيبراني عضو 
اللجنة التوجيهية للمؤتمر الشـــيخ سلمان 
فيهـــا  أكـــد  كلمـــة  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن 
أهميـــة هـــذا المؤتمـــر مقارنـــة بالمؤتمرات 
األخرى الُمشـــابهة، وذلك ألنه ال يركز فقط 
علـــى الجانـــب الفنـــي والتقنـــي مـــن األمن 
الســـيبراني، بل ألنها ســـتكون فعالية ذات 
لغة ُمناســـبة لصناع القـــرار التخاذ قرارات 
صحيحـــة ال ســـيما مع نشـــهده مـــن اطراد 
كبيـــر فـــي ســـرعة نمـــو تقنيـــات االتصـــال 
 ،5.5Gمـــع االســـتعداد إلطالق شـــبكات الــــ
مـــا سيســـاهم فـــي تســـريع نقـــل البيانـــات 
وجعل انتقالها أســـرع من أي وقت مضى، 
مـــا ســـيترتب عليه كثيـــر مـــن التحديات. 
وأضـــاف “إن المناســـبة ســـتكون الفرصـــة 
المناســـبة للجميع، ســـواء صناع القرار، أو 
المختصيـــن والخبـــراء فـــي مجـــال تقنية 
المعلومـــات لتبـــادل المعلومات والتشـــاور 
والحديـــث عـــن التحديـــات والعقبـــات، ما 
سيســـهم فـــي الخـــروج بتوصيـــات ثمينة 
ســـيكون لهـــا أثر بالـــغ في تطويـــر تقنيات 

األمن السيبراني”.
وفي كلمته خالل المناســـبة، قال سايمون 
ميلـــور، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ميس 
الشـــركة  األوســـط،  الشـــرق  فرانكفـــورت 
الُمشـــاركة فـــي تنظيـــم الحدث مع شـــركة 
فعاليـــات، إن احتضـــان البحرين للنســـخة 
األولى من هذا المؤتمر يؤكد ريادة المملكة 
لمجـــال األمن الســـيبراني، ُمســـلًطا الضوء 
علـــى إطـــالق المملكة لسياســـة الســـحابة 
أواًل، والتـــي تهـــدف إلـــى تخفيـــض نفقات 
تقنيـــة المعلومات واالتصـــاالت من خالل 
عـــدم تكرار توفيـــر ذات الحلـــول من قبل 
أكثـــر من جهة، والحد من جوانب الضعف 
في البيئـــة التقنية، إلى جانب االســـتفادة 
المعلومـــات  تقنيـــة  خدمـــات  توفـــر  مـــن 
واالتصـــاالت عنـــد الطلب. كما وأشـــار إلى 
أهميـــة المؤتمـــر بفضل ما ســـيزخر به من 
بينهـــم ســـتيف  مـــن  متحدثيـــن رئيســـين 

وزنياك من شـــركة “آبـــل”، ومارك راندولف 
من شـــركة “نيتفليكـــس”، ورئيس مجلس 
األمـــن الســـيبراني فـــي اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة محمـــد الكويتـــي، والعديـــد من 

المتحدثين اآلخرين.
من جانبها، أكدت العضو المنتدب لشـــركة 
فعاليات وعضو مجلس إدارة الشركة أمل 
المرباطـــي، أن تنظيم هذا الحدث نابع من 
حرص الشـــركة علـــى تنظيـــم فعاليات لها 
تأثيـــر مهم على النهضة الحضارية لمملكة 
البحريـــن وما تشـــهده من تقـــدم ونمو في 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبمســـاندة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
إلى ذلك، تحدث المشـــاركون في المؤتمر 
خـــالل جلســـة حواريـــة عـــن أهميـــة القمة 
العربيـــة الدوليـــة لألمـــن الســـيبراني، التي 

تعتبـــر حدثـــا عالميا ســـيتضمن العديد من 
الـــورش التدريبيـــة والجلســـات النقاشـــية 
مع أبرز الخبراء والشـــركات من القطاعين 
الحكومـــي والخـــاص من مختلـــف الدول، 
أبـــرز  مـــن  تعتبـــر  القمـــة  هـــذه  إن  حيـــث 
المؤتمرات األمنية على المستوى الدولي. 
وأكـــدوا الـــدور المحوري للقمـــة في وضع 
أســـاس صلب التخاذ قـــرارات مبنية على 
معطيـــات ملموســـة وحقيقيـــة، عوًضا عن 

التجربة.
تبنـــي  نحـــو  االتجـــاه  ضـــرورة  وأكـــدوا 
األمـــن  حمايـــة  علـــى  قـــادرة  سياســـات 
بـــات  شـــيء  كل  ألن  وذلـــك  الســـيبراني 
متصال بعالم الفضـــاء اإللكتروني، مبينين 
أن شـــل حركة االتصال ســـيكون لها تأثير 
ســـلبي كبيـــر علـــى مختلـــف األصعـــدة، ال 
ســـيما االقتصـــاد الـــذي بـــات يرتكـــز علـــى 

اإلنترنت وتقنيات االتصال.

يذكر أن الُمشاركين في الجلسة الحوارية 
هـــم رئيـــس التكنولوجيـــا والشـــبكات في 
هيئـــة تنظيـــم االتصاالت محمـــد النعيمي، 
ومديـــر التكنولوجيـــا في أركابيتا مشـــعل 
الحلـــو، ورئيس المجموعة العالمية للذكاء 

جاسم حاجي.
وتهـــدف النســـخة األولـــى مـــن القمـــة إلى 
مواجهـــة  لكيفيـــة  اســـتراتيجيات  وضـــع 
لتحديـــات  العالـــم  دول  وبقيـــة  البحريـــن 

التطورات التكنولوجية، وتحسين حماية 
التحتيـــة  والبنيـــة  والشـــبكات،  البيانـــات 
الوطنيـــة والدوليـــة المهمـــة التي ســـتلعب 
دوًرا مهًما في تشـــكيل البيئة الســـيبرانية 
مـــن خالل الـــورش والجلســـات النقاشـــية 
مـــن مختلف الخبـــراء والشـــركات األمنية 

المشاركة.
كمـــا تهـــدف القمة إلـــى معالجـــة تهديدات 
والناشـــئة،  الحاليـــة  الســـيبراني  األمـــن 
وتعزيـــز سياســـة الدفاع واألمـــن والتنمية 
ضـــد التهديـــدات الســـيبرانية المتطـــورة، 
وتســـليط الضـــوء علـــى الجهـــود العربيـــة 

والدولية في مجال األمن السيبراني.
يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن تولـــي أولويـــة 
قصوى لألمن الســـيبراني، حيـــث إنه أحد 
ركائزهـــا األساســـية، ومـــن هـــذا المنطلـــق 
تم تطويـــر االســـتراتيجية الوطنية لألمن 
 2030 المملكـــة  لرؤيـــة  وفًقـــا  الســـيبراني 

لتحقيق أهداف األمن السيبراني.

 

مؤتمــر األمن السيبراني أســـاس التخـــاذ قـــرارات مهمــة
يعقد تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء... سلمان بن محمد:

البالد - هبة محسن

ارتفاع الجرائم 
اإللكترونية في 
القطاع المالي 

ونسعى للتقليل منها

التكنولوجيا لــقــطــاع  الــبــحــريــن  ــادة  ــ ري ــد  ــؤك ي الــمــؤتــمــر  احــتــضــان  مــيــلــر:  ســايــمــون 

 أمل المرباطي: حريصون على تنظيم مؤتمرات مؤثرة وتساهـم فـي تقـدم المملكـة وريادتهـا



346 ،344 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،310 ،309 ،308 ،307 األولى 
357 ،356 ،354 ،353 ،351 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 الثانية 
592 ،438 ،436 ،434 ،432 ،430 ،428 ،426 ،424 ،422 ،414 ،412 ،410 ،408 ،406 ،404 ،402 الثالثة 

373 ،345 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،333 ،327 ،326 ،325 ،324 الرابعة 
364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،334 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 الخامسة 

711 ،713 ،707 ،705 ،701 ،425 ،423 ،421 ،419 ،413 ،411 ،407 ،405 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 السادسة 
816 ،733 ،729 ،721 ،709 السابعة 

617 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،382 ،381 ،380 الثامنة 
634 ،633 ،624 ،623 ،619 ،618 ،611 ،609 ،608 ،607 التاسعة 

815 ،745 ،743 ،644 ،626 ،625 العاشرة 

229 ،228 ،226 ،225 األولى 
222 ،221 ،209 ،206 ،205 ،203 الثانية 

227 ،224 ،223 ،210 ،208 ،204 ،202 الثالثة 
217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،207 الرابعة 

269 ،266 ،265 ،264 ،263 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 الخامسة 

262 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 السادسة 

248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 السابعة 

 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 الثامنة 

128 ،122 ،121 ،120

شهد المركز اإلشرافي لسالمة االستفتاء واالنتخاب بمحافظة 
العاصمـــة حركة نشـــطة علـــى مـــدار 4 ســـاعات متواصلة يوم 
أمـــس األربعاء، حيث تدفق عشـــرات المترشـــحين المتوقعين 
علـــى المركز قبيل فتح بوابـــة الدخول لقاعة المركز، فيما كان 
عشـــرات المترشحين والمترشـــحات موجودين منذ الساعة 2 
ظهـــًرا خارج المركز اإلشـــرافي، ولوحظ حضـــور إعالمي كبير 
في الوقت الذي حضر فيه أكثر من 40 فردا يعتزمون الترشح 
خـــالل الفتـــرة من الســـاعة 4.30 عصـــًرا ولغاية الســـاعة 6.30 

مساء.
وكان من أبرز النواب الموجودين في اليوم األول بقاعة المركز 
اإلشـــرافي جميـــع نـــواب 2018 من دوائـــر محافظـــة العاصمة 
عدا النائبين فاضل الســـواد وأحمد السلوم، وخالل األحاديث 
الجانبيـــة ألخذ التصريحات ما بين مندوبي الصحف واألفراد 
الذيـــن يعتزمون خوض غمار المعتـــرك االنتخابي المقبل، ركز 
معظـــم األفراد على دعم مبادرات التعافي االقتصادي وزيادة 

عدد المشروعات اإلسكانية للمرحلة المقبلة.
مـــن جهتـــه قـــال النائـــب ممـــدوح الصالـــح إنـــه جـــاء للمركـــز 
اإلشـــرافي إلعادة الترشـــح ألجـــل المضي قدًمـــا لتحقيق عدد 
من المشـــروعات منها اإلســـكانية في ثالثة العاصمة وتحقيق 
مزيـــد من الملفات الخدمية المتعلقـــة بالبنية التحتية وغيرها 

من تنفيذ المشروعات التي تصب في خدمة البالد والعباد.

إلـــى ذلـــك قـــال النائـــب عمـــار آل عبـــاس إنـــه تقدم بالترشـــح 
لالنتخابـــات اســـتكمااًل لمســـيرة الخدمة ألجل تحقيـــق ما هو 
أفضـــل للمواطـــن البحرين لمواجهة ما هـــو مقبل من تحديات 
وصعوبـــات، مضيًفا أن الجميع بحاجـــة للتكاتف والتعاون من 
أجـــل تجـــاوز التداعيات الراهنة بـــروح مليئـــة بالمثابة واألمر 

والتطلع إلى ما هو أفضل.
بدروها، قالت النائب زينب عبداألمير إن كثرة عدد المتنافسين 
فـــي المعتـــرك االنتخابـــي دليل على مـــا تتمتع بـــه المملكة من 
ديمقراطيـــة وانفتـــاح نحـــو تحقيق مزيد مـــن اإلنجازات على 
جميـــع المســـتويات ومن أهمهـــا الملف االقتصـــادي بما يحقق 

الرفاه للمواطن البحريني.

حركة نشطة لتقديم أوراق الترشح بـ “العاصمة”
تدفق العشرات منذ الساعة 2 ظهرا وحضور الفت لنواب 2018
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شـــهدت لجنـــة اإلشـــراف على ســـالمة االســـتفتاء واالنتخاب 
بمحافظة المحرق وتحديًدا مدرسة الهداية الخليفية الثانوية 
للبنين، حالة من الغرق قبيل فتح أبواب اللجنة بساعات، كون 
أن البعـــض حضـــر منـــذ الواحدة ظهًرا، واســـتمر حـــال اللجنة 
كذلـــك حتى دقائق من اإلغالق مع حماس مســـيطر وملحوظ 

على المترددين.
يذكـــر أن المركز شـــهد حضـــور مترشـــحين نيابييـــن وبلديين 
باختـــالف دوائرهم إلى جانب النـــواب الحاليين، ومن أبرزهم 

حمد الكوهجي، خالد بوعنق وإبراهيم النفيعي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة المستشـــار علي الشـــويخ أنه بلغ 
عـــدد المترشـــحين لعضوية مجلـــس النـــواب 42 متقدما على 
النحـــو اآلتي: الدائرة األولى 5، الثانية 4، الثالثة 6، الرابعة لم 
يتقدم أحد، الخامســـة 9، السادســـة 2، السابعة 11 والثامنة 5 

متقدمين. 
وذكر الشـــويخ أن عدد المترشـــحين لعضوية المجلس البلدي 
بلغ 24 على النحو اآلتي: األولى 3، الثانية 1، الثالثة 2، الرابعة 

3، الخامسة 5، السادسة 3، السابعة 2 والثامنة 5.
ولفـــت إلـــى أنه تـــم اســـتكتاب عدد مـــن المتقدميـــن للمجلس 
النيابي والبلدي. وأكد أن العملية سارت بسالسة وأن المجال 

مفتوح الستالم طلبات المترشحين حتى األحد المقبل.
واختتم “جار التأكد من استيفاء الطلبات من االشتراطات”.

من جهتـــه، أعلن مدير إدارة التدريـــب وتطوير القوى العاملة 
فـــي وزارة العمـــل عصام العلوي ترشـــحه برلمانًيـــا عن الدائرة 

األولى بمحافظة المحرق في االنتخابات المقبلة 2022.
وأشار خالل حديثه لـ “البالد” إلى أن ترشحه يأتي بغية خدمة 
المجتمـــع ولمناقشـــة العديد من الملفات ومـــن أبرزها البطالة، 
التعليـــم والتنميـــة االجتماعية. وأكـــد أن اإلجـــراءات بالمركز 
اإلشـــرافي سلســـة ومنظمة للغاية عالوة عن اهتمام العاملين 

فيها بالمترشحين وحرصهم على مبادلتهم االحترام.
وذكـــر أن مجلـــس 2018 علـــى الرغـــم مـــن إحبـــاط الشـــارع 
البحرينـــي مـــن أدائـــه إال أنه أدى وســـعى ونجمت عن ســـعيه 
التوفيـــق لجميـــع  العلـــوي  محـــاوالت جميلـــة عـــدة. وتمنـــى 

المترشحين.

“إشــرافية المحـــرق” تغـــرق بالمتــرشحيـــن
الشويخ: ٤٢ متقدما للنواب و٢٤ للبلدي... والعلوي: اإلجراءات سلسة للغاية

اسماء المترشحين

1. محمد العليوي 

2. محمد آل سنان 

3. أحمد عيسى 

4. ليالي شهاب 

5. أحمد نجيب 

6. محمد الجودر 

7. أحمد الجودر 

8. لبنى الحسن

9. عبدهللا السهلي 

10. أحمد بوهزاع 

11. صالح السادة

12. محمد السادة 

13. عبدهللا البستكي 

14. عصام العلوي 

15. محمد آل محمود

16. إبراهيم النفيعي 

17. حمد الكوهجي 

18. خالد بوعنق 

19. عثمان الريس 

20. صالح العشار 

21. صالح بوهزاع

حسن عبدالرسول  |  تصوير: أيمن يعقوب

أسماء المترشحين
1. عادل العسومي

2. سوسن كمال 
3. حسن بن رجب 

4. عالء آل نوح
5. محمد هزاع 

6. سلمان الحوطي 
7. حميد سلطان
8. أمل بودهيش

9. ممدوح الصالح
10. زينب زين الدين

11. زهراء الوطني
12. عمار البناي 

13. أنور عبدالغفور 
14. سلمان عواجي 

15. نادية المالح
16. محمد السهالوي
17. إبراهيم سهوان

18. معصومة عبدالرحيم 
19. مجدي النشيط 

20. زينب عبد األمير
21. ابتهاج خليفة

22. أمل محمد 
23. سمانة حيدري 
24. باسل العريض 

25. فيصل المال
26. حسين اضرابوه

27. علي إسحاقي 
28. إيمان شويطر
29. نواف الجشي 

30. عمار آل عباس 
31. أماني المطاوعة 

32. عطية هللا آل سنان
33. عالية الهمالن

34. محمد مراد
35. نجمة تقي

36. خالد صالح 
37. عبدهللا جمعة فيروز

38. محمد يوسف آل مبارك
39. نسيم محمد 

40. هاني حمزة
41. محمد علي الجابري

منال الشيخ   |   تصوير: رسول الحجيري



536 ،530 ،528 ،526 ،524 ،522 ،520 ،518 ،514 ،508 ،506 ،504 ،502 ،460 ،458 ،456 ،454 ،450 ،444 األولى 
590 ،588 ،586 ،584 ،583 ،582 ،580 ،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،531 الثانية 

1095 ،1089 ،1010 ،1009 ،1006 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001 ،591 ،589 ،585 ،581 ،587 ،569 ،565 ،561 ،559 ،557 ،555 ،553 ،552 ،550 الثالثة 
744 ،714 ،712 ،708 ،706 ،704 ،702 ،457 ،455 ،447 ،441 ،439 ،435 ،433 ،431 الرابعة 

533 ،529 ،527 ،525 ،523 ،521 ،517 ،515 ،513 ،509 ،507 ،505 ،481 ،479 ،477 ،475 ،473 ،471 ،469 ،465 ،463 ،453 ،449 الخامسة 
742 ،740 ،738 ،736 ،734 ،732 ،730 ،716 ،715 السادسة 

1022 ،1019 ،1014 ،1012 ،762 ،760 ،758 ،756 ،754 ،752 ،579 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545 السابعة 
1206 ،1204 ،1203 ،1016 الثامنة 
1210 ،1209 ،1207 ،1205 التاسعة 
1218 ،1214 ،1212 ،1208 العاشرة 

1216 ،1215 ،1213 ،1211 ،1046 الحادية عشر 
الثانية عشر       1017، 1018، 1020، 1025، 1026، 1027، 1028، 1032، 1033، 1034، 1037، 1038، 1041، 1042، 1044

810 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 ،720 ،718 األولى 
841 ،840 ،814 ،813 ،812 ،809 الثانية 
941 ،937 ،935 ،934 ،933 ،922 الثالثة 
939 ،931 ،929 ،646 ،645 ،643 الرابعة 
927 ،925 ،910 ،905 ،903 ،901 الخامسة 

923 ،921 ،919 ،918 ،917 ،916 ،915 ،914 ،913 السادسة 

932 ،930 ،928 ،926 ،924 ،920 ،912 ،908 ،906 ،904 ،902 ،748 ،746 السابعة 
 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،946 ،945 ،943 ،942 ،911 ،909 ،907 ،636 ،635 ،616 ،615 ،614 ،613 الثامنة 

985 ،983 ،982 ،981 ،959 ،955 ،954 ،953
1099 ،1070 ،1069 ،1068 ،1067 ،1064 ،1063 ،1062 ،1061 ،1058 ،1057 ،1056 ،1055 ،1054 ،1052 ،1051 ،1048 ،986 ،976 ،947 ،944 التاسعة 
 ،997 ،995 ،989 ،988 ،987 ،973 ،971 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،958 ،957 ،956 العاشرة 

1113 ،1112 ،1111 ،1110 ،1108 ،1107 ،1106 ،1104 ،1103 ،1102 ،1101 ،999 ،998

شـــهد المركز اإلشـــرافي بالمحافظة الشـــمالية )مدرســـة 
يثـــرب اإلعدادية للبنـــات(، اكتظاظا شـــديدا عند مدخل 
المدرســـة بشـــكل مبكر قبـــل فتح األبواب، حيث ســـارع 

المترشحون نيابيا وبلديا بتسجيل أسمائهم للترشح.
واستمر االزدحام بشكل ملحوظ، وصل لمسافة تخطت 
العشـــرة أمتار، خارج بوابـــة المركز الداخلي، مع تحمس 
الخطـــوة  وتســـجيل  أســـمائهم  لتســـجيل  المترشـــحين 

الحاسمة للمشاركة في االنتخابات.
وبـــدا اإلعالميـــون فـــي حـــال ضغـــط عمـــل شـــديد مـــع 
المصوريـــن، فـــي حيـــن انشـــغل العاملـــون بالمركـــز فـــي 
تســـجيل بيانات المترشـــحين بعد التأكد من المعلومات 
الالزمـــة الخاصـــة بهـــم. الـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر العـــدل 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف نواف المعادوة إن عدد 
المترشـــحين المســـجلين لالنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 

في أول الساعتين من التسجيل، بلغ 200 مرشح.
وأشـــار المعاودة في تصريحه لـ ”البـــالد” إلى أن الجديد 
في نســـخة انتخابات هذا العام قياسا باألعوام الماضية 
هـــو المشـــاركة الكبيـــرة والكثيفة، مضيفـــا “نتمنى زيادة 

هـــذا العـــدد، وهنـــاك مترشـــحون مـــا يزالـــون ينتظـــرون 
دورهـــم، ونحن فخورون بهذا العرس الديمقراطي الذي 
أسســـه ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم من ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة”.
وأضـــاف ”نحن فخورون بالمواطـــن البحريني الحريص 

علـــى مشـــاركته فـــي اســـتحقاقه باالنتخابـــات، وفيمـــا 
يخص الكتلة االنتخابية فســـوف يتم اإلعالن عنها يوم 

غد من قبل اللجنة التنفيذية”.
وعـــن آلية المراقبة على االنتخابات، قال “ســـوف تكون 
بإشـــراف قضائـــي بحريني كامل، باإلضافة للمؤسســـات 
األهليـــة البحرينيـــة التـــي أثبتـــت قدرتهـــا فـــي جميـــع 

االنتخابات السابقة، وتقاريرها الصادرة بهذا الشأن”.

200 متـــرشــــح فـــي أول ســـاعتيــــن
اكتظاظ شديد بـ “إشرافي الشمالية” من الثانية ظهرا
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شـــهدت إشـــرافية الجنوبية فـــي اليوم األول مـــن فتح باب 
الترشـــح إقبـــاال واســـعا لـــم تشـــهده الجنوبيـــة ســـابقا مـــن 
حيـــث عـــدد المترشـــحين النيابييـــن والبلدييـــن، حيث كان 
المترشـــحون يقفـــون أمـــام بوابـــة اللجنـــة قبل ســـاعات من 
الموعـــد، وذكـــرت رئيســـة اللجنة اإلشـــرافية فاطمـــة حبيل 
للنيابـــي،  41 طلبـــا  بينهـــم  79 طلبـــا  اللجنـــة اســـتقبلت  أن 
وأوضحت أن اللجنة لم يســـبق لها وأن اســـتقبلت هذا الكم 
مـــن المترشـــحين بينما كانت زيـــارة وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف نـــواف المعـــاودة هـــي األبـــرز. وقـــال 
الوزيـــر لـــدى تصريحـــه لإلعـــالم إن عـــدد المترشـــحين أكثر 
250 فـــي كل المحافظـــات، مضيفـــا أن أول مســـجلة  مـــن 
للمترشـــحين في البلدي كانت امرأة، وهناك مشـــاركة كثيفة 

للمرأة البحرينية في االنتخابات. 
إلى ذلك أشار رجل األعمال المترشح محمد المعرفي إلى أنه 
منذ العام 2018 رفضنا القيمة المضافة وقدمنا حلوال بديلة 
عنهـــا ولكـــن ومع ذلـــك اســـتطعنا تحقيق بعض المكتســـبات 
للمواطن، مبينا أننا اليوم في مرحلة الحســـم والمواطن هو 
سيد القرار والخيار له فيمن سيختاره لتمثيله في المجلس 
النيابي. من جهته، قال النائب والمترشح عن األصالة أحمد 
األنصـــاري “فاتتنا الصالة، ولكن تم تســـجيل طلبنا للترشـــح 

وقمنا بتلبية النـــداء الديمقراطي، فهو واجب وطني يحتم 
علـــى الجميـــع المشـــاركة فيـــه”، مضيفا بشـــأن حظوظه في 
دائرته االنتخابية أنه متعود على الفوز باكتساح من الجولة 

األولى.

أول المترشحين للمجلس البلدي امرأة
األنصاري: فاتتنا الصالة.. والمعرفي: رفضنا القيمة المضافة وقدمنا حلوال بديلة... وزير العدل لـ “^”:

أسماء المترشحين

١. محمد السيسي - نيابي 
٢. أحمد األنصاري - نيابي

٣. مريم يوسف - نيابي 
٤. محمد حسين دراج - بلدي 
٥. عبدهللا عبداللطيف - بلدي 

٦. عبداللطيـــف محمد المجيرن 
- نيابي  

7. علي الزايد - نيابي 
8. محمد العامر - نيابي 

9. محمد المعرفي - نيابي 
10. خالد جناحي - بلدي 

11. عادل اليحيى - نيابي 
12. خالد الشاعر - نيابي

بدر الحايكي  |  تصوير: خليل إبراهيم

إبراهيم النهام

^قـــال النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان إنـــه فقـــد جوازه 
وبطاقتـــه الشـــخصية بعـــد أن قـــام بالتســـجيل وإجـــراء 
المقابـــالت مـــع الصحافيين، وبيـــده ملفه الـــذي يحتوي 

على مستنداته، لكنه اكتشف ضياعهما.
وزاد “رجعـــت المركـــز اإلشـــرافي بالمحافظـــة الشـــمالية 
)مدرســـة يثرب اإلعداديـــة للبنات( وســـألت الموجودين 

هناك، لكن لم يتم العثور عليهما حتى هذه اللحظة.

عبدالنبي سلمان “مضّيع 
جوازه وبطاقته”



local@albiladpress.com

الخميس 6 أكتوبر 2022 - 10 ربيع األول 1444 - العدد 5105
14

المنامة - بنا

فـــي إطـــار اســـتراتيجية التطويـــر 
والتحديث المعمول بها في وزارة 
الداخليـــة، بتوجيهـــات ودعـــم من 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
ومتابعـــة مـــن رئيـــس األمـــن العام 
افتتـــح  الحســـن،  طـــارق  الفريـــق 
آمـــر األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
العميـــد فـــواز الحســـن، وقائد خفر 
الســـواحل العميـــد جاســـم الغتـــم، 
أمس باألكاديمية، برنامج الدبلوم 
التطبيقـــي فـــي العلـــوم البحريـــة، 
الـــذي يعتبـــر األول مـــن نوعـــه في 
التخصص البحري النوعي بمملكة 

البحرين.
وأوضـــح قائـــد خفر الســـواحل أن 
البرنامج نقلة نوعيـــة في البرامج 
التدريـــب  جنـــاح  يقدمهـــا  التـــي 
البحـــري لزيـــادة كفـــاءة منســـوبي 
قيـــادة خفـــر الســـواحل والجهـــات 
الصلـــة  ذات  والهيئـــات  األمنيـــة 
وخطـــة تحويـــل جنـــاح التدريـــب 
البحـــري إلـــى معهد بحـــري معتمد 

ومتميز يطابق نظراءه عالميا. 
مـــن جهته، أكـــد آمر كليـــة تدريب 
الضباط العقيد عمار الســـيد أهمية 
مثـــل هـــذه البرامـــج التخصصيـــة، 
مضيفـــا أن هذا البرنامج والمعتمد 
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  مـــن 
التعليـــم العالـــي، يشـــارك فيه عدد 
مـــن ضبـــاط الصـــف من منتســـبي 
وإدارات  الســـواحل  خفـــر  قيـــادة 
وزارة الداخليـــة، ورئاســـة الحرس 

الوطني.
ويتكـــون البرنامـــج مـــن 4 فصول 
الســـاعات  بنظـــام  دراســـية 
تقديـــم  علـــى  ويرتكـــز  المعتمـــدة 
االختبـــارات التحريريـــة الشـــفوية 
والعملية وحلقـــات النقاش وكتابة 
والعمليـــة  العلميـــة  المشـــروعات 
البحريـــة،  الميدانيـــة  واألنشـــطة 
جميـــع  الـــدارس  اجتيـــاز  وعنـــد 
متطلبـــات البرنامـــج يمنح شـــهادة 
الدبلـــوم المشـــارك تخصـــص علوم 
جامعيـــة  شـــهادة  وهـــي  بحريـــة، 

معتمدة في مملكة البحرين.

افتتاح برنامج الدبلوم التطبيقي في العلوم البحرية

أكــدت نائــب رئيســة المجلــس األعلى للمرأة، الشــيخة مريم بنت حســن آل خليفة، أن 
الدعــم الــذي جاء به المشــروع التنموي الشــامل لملــك البالد المعظــم صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، تضمــن المبادئ األساســية التي توفــر للمرأة جميع 
الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وأن تلك المبادئ، وفــق ما جاءت فــي ميثاق العمل 
الوطنــي ودســتور مملكــة البحرين، تشــكل اإلطار الــذي التزمت به القواعــد القانونية 

المنظمة لكافة الحقوق.

وأشـــارت نائـــب رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، خالل النـــدوة الجماهيريـــة “تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي العمل السياســـي”، 
للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أقامهـــا  التـــي 
الماضـــي، وشـــهدت  الثالثـــاء  السياســـية، 
الســـلطة  أعضـــاء  مـــن  الفتـــًا  حضـــورًا 
المحتمليـــن  والمرشـــحين  التشـــريعية 
ضمـــن  والمهتميـــن،  المقبلـــة  لالنتخابـــات 
“شـــارك”،  التوعـــوي  البرنامـــج  فعاليـــات 
إلـــى أن رؤيـــة جاللة الملـــك المعظم لدعم 
المـــرأة تمثـــل النـــواة األولـــى لـــكل الجهود 
واإلنجـــازات التي تحققت للمـــرأة في كل 

المجاالت، خصوصًا المجال السياسي.
كمـــا تناولـــت الشـــيخة مريـــم بنت حســـن 
آل خليفـــة الجهـــود التـــي بذلهـــا المجلـــس 
جاللـــة  قرينـــة  برئاســـة  للمـــرأة،  األعلـــى 
الملـــك المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، ومتابعة 
ســـموها الحثيثة، كان لهـــا األثر الكبير في 
دعم المـــرأة لتكون شـــريًكا كامالً في بناء 
الدولـــة ونموهـــا، مشـــيرة إلـــى أنـــه ومنـــذ 
بدايـــات تولـــى ســـموها لرئاســـة المجلس، 
فـــي مجـــال  مـــن األدوار  بالكثيـــر  قامـــت 
تعزيـــز حضـــور المرأة ونهوضهـــا؛ من أجل 
الحصـــول على حقوقها وممارســـتها، وقد 
تحقـــق الكثيـــر خـــالل الســـنوات الماضية 
منذ التأســـيس عـــام 2001م وحتـــى العام 

2022م.

وتطرقـــت نائبة رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة إلـــى اهتمـــام ورعايـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
لحقـــوق اإلنســـان عمومـــا وحقـــوق المرأة 
خصوصـــا، حيـــث عمل ســـموه علـــى وضع 
النصـــوص القانونيـــة التي أحدثهـــا جاللة 
الملـــك المعظـــم والتوصيات التـــي بادرت 
بها صاحبة الســـمو الملكـــي موضع التنفيذ 
ليأخـــذ كل صاحـــب حق حقـــه، إلى جانب 
مســـاهمات سموه في التمكين االقتصادي 
للمـــرأة وإدمـــاج احتياجاتهـــا فـــي برنامج 
الحكومـــة واهتمـــام ســـموه بالعمـــل علـــى 
التـــوازن بين الجنســـين في جميـــع برامج 

التنمية المستدامة.
وخالل الندوة اســـتعرضت الشيخة مريم 
المـــرأة  مســـيرة  خليفـــة  آل  حســـن  بنـــت 
البحرينيـــة في العمـــل السياســـي، مؤكدة 
أن المـــرأة البحرينيـــة وعـــت لحقهـــا فـــي 
المشـــاركة في الشـــؤون السياسية منذ أن 
فتـــح أمامهـــا هـــذا المجـــال فـــي ثالثينات 
القـــرن الماضي، فشـــاركت في االنتخابات 
البلديـــة كل امـــرأة بحرينيـــة تملـــك عقارًا 
مسجالً باسمها، كما شاركت أيضًا في أول 
انتخابـــات للهيئـــة البلديـــة المركزيـــة عام 

1951م.
وأشـــارت إلى أن بداية تمكيـــن المرأة في 
كافة حقوقها عموما، وحقوقها السياسية 
خصوصا، بدأ من خالل المشروع التنموي 

الشـــامل لحضرة صاحب الجاللة المعظم، 
وقالـــت: “إن جاللـــة الملـــك قـــد راهن على 
التمكيـــن السياســـي للمـــرأة، وليـــس فقط 
المشاركة السياســـية، فظهر إيمان جاللته 
بقـــدرات نســـاء البحرين وتطلعه إلفســـاح 
المجال أمامهن للمشـــاركة في بناء الدولة 
باعتبارهـــا شـــريكا جديرا في بنـــاء الدولة 
ونموها، وهو الشـــعار الـــذي تبناه المجلس 
المســـاهمة  علـــى  وعمـــل  للمـــرأة  األعلـــى 

بالدفع به لترجمته على أرض الواقع”.
الرجـــل  بيـــن  المســـاواة  أن  وأضافـــت 
السياســـية هـــي  المشـــاركة  فـــي  والمـــرأة 
مســـاواة مطلقة تقوم على أساس أن دور 
المرأة في المشـــاركة في تحقيـــق التنمية 
السياســـية متســـاٍو مع دور الرجل، ويقوم 
على أساس الكفاءة والمقدرة وليس على 
أي أســـاس آخر، بمـــا فيها اختالف الجنس 
الذي ال يحول دون تساويهما في الحقوق 

السياسية.
وأشـــارت نائبـــة رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة  السياســـية  المشـــاركة  أن  للمـــرأة 
ترتبـــط ببعديـــن أساســـيين، يتعلـــق البعد 
والقانونـــي،  الدســـتوري  باإلطـــار  األول 
والثاني بالمناخ السياســـي والبعد الثقافي 
واالجتماعـــي، موضحـــة أن جاللـــة الملـــك 
المعظـــم كان له الفضل في تحقيق اإلطار 
الدســـتوري والقانوني وتنفيذه، سواًء عن 
طريق النصوص الدستورية والقانونية أو 
عن طريق التوعية والتدريب والتشجيع، 
وهـــي المهمة التـــي تم تفويـــض المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالقيـــام بها فـــي ظل عدم 
وجـــود هيـــاكل رســـمية أخـــرى فـــي ذلـــك 

الوقت تقوم بتلك المهمة.
أما فيما يتعلق بالبعد الثاني، فإن المجتمع 
البحريني لم يكن في حاجة لفترة طويلة 
حتـــى يســـتوعب أن المـــرأة شـــريك جدير 
فـــي بنـــاء الدولـــة ونموهـــا، فمـــا هـــي إال 
بضع ســـنوات قليلة بعـــد عام 2002م على 
انطالقـــة أولـــى انتخابات نيابيـــة وبلدية، 
حتـــى وجدنـــا أرقـــام المشـــاركات وأرقـــام 
المترشـــحات في ازدياد، إضافة إلى أرقام 
الفائـــزات في االنتخابات على مدى ســـتة 
عشر عاًما، منذ أول انتخابات عام 2002م 

حتى عام 2018م.
واختتمـــت نائبة رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة 
النـــدوة الجماهيريـــة بالتأكيـــد علـــى تعدد 
المجاالت التـــي كان للمرأة البحرينية دور 
ريادي فيهـــا، فلم تترك مجاالً من مجاالت 
إال  أمامهـــا  متاحـــا  اإلنســـاني  النشـــاط 
وارتادتـــه وأبدعت فيه، حتـــى جاء العهد 
الزاهـــر لجاللة الملك المعظم، فبادر بإقرار 
كل الحقوق اإلنســـانية للمرأة ليشكل نقلة 
نوعيـــة في جهودها، فبرزت إنجازاتها في 
كل مياديـــن الحياة، منوهة إلى أن ســـعي 
المرأة البحرينيـــة الدءوب لتأكيد حقوقها 
ومباشـــرتها؛ بهدف المشـــاركة فـــي جهود 
التنمية المســـتدامة، هو سعي مبارك تكلل 

ببلوغ الغايات وتحقيق األمنيات.
وقـــد كان من الالفت الحضور الجماهيري 
فئـــات  مخلـــف  مـــن  للنـــدوة  الغفيـــر 
المجتمـــع البحرينـــي، يتقدمهـــم عـــدد من 
والســـفراء  التشـــريعية  الســـلطة  أعضـــاء 
والمســـؤولين، والتفاعـــل اإليجابـــي مع ما 
تم طرحه خالل الندوة عبر طرح األســـئلة 
والمداخـــالت التـــي تؤكـــد أهميـــة تعزيـــز 
الحضور النســـائي في مختلف القطاعات، 

خصوصًا السياسية.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

رؤية الملك المعظم لدعم المرأة النواة األولى لإلنجازات
مستعرضًة مسيرة البحرينية في العمل السياسي... الشيخة مريم بنت حسن:

حلول لالزدحامات على الشوارع الرئيسة في “الشمالية”
إعطاء االختيار للمواطن في تلقي العالج بأي مستشفى محلي

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  تـــرأس 
العصفور، االجتمـــاع الدوري للمجلس 
التنســـيقي للمحافظة بحضور ممثلي 

الجهات المعنية.
وفي مستهل االجتماع، أشار محافظ 
الترويجيـــة  النـــدوة  إلـــى  الشـــمالية 
للتســـيير الذاتي )اختـــر طبيبك( التي 
تســـتضيفها المحافظـــة بالتعـــاون مع 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة، وذلك في 
إطـــار االســـتعدادات القائمـــة لتهيئتها 
للتعامل مع متطلبات برنامج الضمان 
أكـــدت  حيـــث  الوطنـــي،  الصحـــي 
االســـتراتيجي  التخطيـــط  مستشـــار 
بـــوزارة الصحـــة زهـــراء بـــدر أن هـــذا 
المؤسســـات  كافـــة  يربـــط  المشـــروع 
والمراكـــز  والمستشـــفيات  الصحيـــة 
مظلـــة  تحـــت  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
لخلـــق  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
التنافســـية والعدالـــة لتقديـــم أفضـــل 
خدمات الرعايـــة الصحية للمواطنين 
والمقيميـــن، وذلك من خالل تحســـين 

االختيـــار  حريـــة  وإعطـــاء  الجـــودة 
للمواطـــن فـــي تلقـــي العـــالج فـــي أي 
مستشفى في المملكة بدعم كامل من 

صندوق الضمان الصحي.
كمـــا بحـــث االجتمـــاع إيجـــاد الحلول 
المناســـبة لالزدحامات المرورية على 
المحافظـــة  فـــي  الرئيســـية  الشـــوارع 
بالتعاون والتنســـيق مع اإلدارة العامة 

للمرور، وأشـــاد المحافظ بخطة إعادة 
الدراســـية  للمراحـــل  الـــدوام  جدولـــة 

المختلفة.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
اقامتهـــا  التـــي  والفعاليـــات  البرامـــج 
المحافظـــة بمناســـبة العيـــد الوطنـــي 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملك 
الماضيـــة،  االعـــوام  فـــي  المعظـــم 

واستعراض الخطط والبرامج إلقامة 
فعاليات تتماشـــى مـــع االحتفال بيوم 
المرأة ويوم الشـــرطة والعيد الوطني 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملك 
المعظـــم ويوم الشـــهيد، ضمـــن برامج 
االنتمـــاء الوطنـــي وفي إطـــار الخطة 
الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء وترســـيخ 

قيم المواطنة )بحريننا(.

المنامة - وزارة الداخلية
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حقوق اإلنسان وحرية التعبير وحرية اإلعالم وحقوق المرأة كلها شعارات 
فـــي نظر عالم السياســـة حيث يلبســـها السياســـيون والحكومـــات للدخول 
فـــي مســـتنقع ابتزاز الدول، ومتـــى ما رضخت الدول وتـــم تحقيق مصالح 
هؤالء السياســـيين وهذه الحكومات، كما هو الحال مع إيران خالل العقود 
الماضيـــة، أو متـــى مـــا واجهـــت الـــدول هـــذا االبتـــزاز بـــكل صالبـــة كما هو 
الحـــال مـــع الرياض حاليا، فإن هذه الشـــعارات والتباكي عليهـــا أو التطبيل 
لها وتســـويقها إعالميا وسياســـيا وحقوقيا ينتهي، وال يتم تحريكها إال إذا 
تعرضـــت مصالح هؤالء السياســـيين وهذه الحكومات مـــرة أخرى للعرقلة، 
أو متـــى مـــا كان لدى هذه الدول والسياســـيين فرصة لالبتـــزاز مرة أخرى. 
فإيـــران بقيـــادة الوثـــن الصفـــوي أكبر دولـــة إرهابيـــة بالعالم وأكبـــر منتهك 
لحقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحرية التعبير وحرية اإلعالم التي يتباكى 
عليهـــا السياســـيون والحكومـــات منـــذ أن أعطى هؤالء السياســـيون وهذه 
الحكومات الضوء األخضر للخميني لتأســـيس ثورته ودعمه بشـــكل مباشر 
وغير مباشـــر. فخالل العقود الماضية، مارســـت طهـــران كل أنواع اإلرهاب 

والتنكيـــل وانتهاكات حقوق اإلنســـان والمرأة بشـــكل مقـــزز لم يحرك دمعة 
حقيقية وقلبا صادقا لتجار شعارات حقوق اإلنسان والطفل والمرأة بالقدر 
الـــذي كانوا يمارســـونه ضـــد المجتمع واألمة العربية، حيث شـــنوا الحمالت 
وتأليـــب الـــرأي العـــام ضد العـــرب، ومنـــذ بداية قيـــادة الخميني إليـــران لم 
تتطـــرق هـــذه الحكومات وهؤالء السياســـيون لهـــذه االنتهـــاكات إال بالنذر 
اليســـير، كـــون مصلحتهم األولـــى واألخيرة كانـــت مع إيـــران كونها خنجرا 
لتهديـــد األمـــة العربية والعبـــث بأمنها كما يحـــدث بالعراق ولبنـــان واليمن، 
وهـــو ما يخدم مصالح هؤالء السياســـيين وهذه الحكومـــات بجعل العرب 
مهددين ومفككين، لكن حينما صفعت طهران الدول الغربية وبدعم روسي 
وصينـــي ورفضت مقترحاتهم بخصوص االتفاق النووي مؤخرا، رأينا اآلن 
كيف أن شـــعارات حقوق اإلنســـان وحقوق المرأة عادت من جديد كأحذية 
يلبســـها هؤالء السياسيون والحكومات للدخول بمستنقع االبتزاز والتباكي 
علـــى حقوق اإلنســـان والمرأة اإليرانيـــة التي كانوا يســـتمتعون بالنظر إلى 

االنتهاكات بحقها طوال أربعين سنة ماضية.

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

شعارات االبتزاز... إيران نموذجًا

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

للتواصل: 17111483

جامعة البحرين وأزمة المواصالت
عندما تتفاقم أية مشـــكلة يفتـــرض من جهة االختصاص 
إيجـــاد الحلـــول الســـريعة، خصوصـــا إذا كان األمر يتعلق 
بمســـتقبل الطلبة والدراسة، وال أريد أن أستعرض قضية 
قرار جامعة البحرين بإلغاء خدمة المواصالت التي كانت 
توفرها للطلبة بجميع مناطق البحرين ويستفيد منها آالف 
الطلبة، لكن بحســـبة ســـريعة لهذا القـــرار وقوانين تطوره 
ذات الطابـــع الغريـــب، هـــو أن الجامعة خلقـــت ازدحامات 
مروريـــة إضافية لمـــا تعاني منه شـــوارع المملكة، ويمكن 

اكتشاف ذلك بدون مجازفة شاقة.
فعلى ســـبيل المثـــال، إذا كان الباص الـــذي ألغته الجامعة 
يتســـع لحوالـــي 20 أو 30 طالبا، فمـــن الطبيعي أن هؤالء 
ســـيذهبون الجامعـــة اليـــوم بســـيارات أوليـــاء األمـــور أو 
األقارب. بمعنى 20 أو 30 ســـيارة بدل باص واحد، وقس 
علـــى ذلك بقيـــة الباصات وعـــدد الطـــالب، وكل هذا الكم 
الهائل من ســـيارات أولياء األمـــور تتجه إلى الجامعة من 

شارع واحد ال غير وتدخل عبر بوابتين فقط!
ليـــس المهـــم أن تنطلـــق فقـــط، لكـــن المهم أن يكـــون ذلك 
للمســـتهلك  خدمـــة  أفضـــل  وتقـــدم  قويـــة  أســـس  علـــى 
أســـوة ببقيـــة دول الجـــوار التي قطعت شـــوطا كبيرا في 
شـــبكة المواصـــالت العامـــة، والجميع يعـــرف أن محطات 
المواصالت العامة في البحرين ليســـت متطورة ومزودة 
بأرقـــى وســـائل الراحة والترفيه من تكييف وشـــبكة واي 
فاي وغيرها، قد تكون هناك محطة أو ثالث حسب علمنا، 
والبقيـــة مجـــرد محطـــات عاديـــة، ناهيـــك عـــن أن بعضها 
قـــد تبعـــد عن بيـــوت الطلبـــة ومرتـــادي المواصـــالت عدة 

كيلومترات.
جامعـــة البحريـــن أرادت تحطيـــم الحواجـــز والمســـافات 
بالكتابـــة علـــى الـــورق، لكن الشـــكاوى ظهـــرت على أرض 
الواقـــع. ال أحـــد ضد المواصالت العامة، لكن ليســـت بهذه 

الصورة في ظل عدم وجود قاعدة سليمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قـــد يختلف معـــي البعض في مقال اليوم وهذا حق مشـــروع، فموضوع 
اليـــوم تريثـــت في كتابته أكثـــر من عام ألعطي نفســـي الفرصة والوقت 

الكافي للتمعن والتأكد من صحته، وفي نفس الوقت ألكون منصًفا.
كما يعلم الجميع أن الجاليات المقيمة من عرب وأجانب عاشوا وترعرعوا 
معنا منذ قديم الزمان، والبحرين وبشهادة الجميع احتضنتهم بكل حب 
وأعطتهـــم الحريـــة الكاملـــة في ممارســـة حياتهـــم وشـــعائرهم الدينية، 
والشـــك أنهـــم وعبـــر ســـنوات طويلـــة التزمـــوا بهـــذا المنهـــج واحترموا 
قوانينهـــا وعاداتهـــا وتقاليدهـــا، ونحـــن كمواطنـــي هذا الوطـــن الغالي ال 
ننكـــر خدماتهـــم ومســـاهماتهم العديدة من خالل توظيـــف تخصصاتهم 
وخبراتهـــم في مواقع عملهم فـــي وزارات وهيئات الدولة أو في القطاع 

الخاص، وإلى يومنا هذا نقر بأننا بحاجة لهم في بعض الوظائف.
إن مملكـــة البحريـــن وبفضـــل الدعائم التي أرســـاها جاللتـــه باتت واحة 
األمـــن واألمـــان وبلد التعايش بيـــن كل األديان والمعتقـــدات والمذاهب، 
إضافـــة إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تمتلك تاريخـــا عريقـــا باعتبارها منارة 
للتآخي والتعايش والتســـامح بين جميع األديـــان والمذاهب التي كانت 
ومازالـــت وســـتبقى تعيش علـــى أرض المملكة كأســـرة واحـــدة متحابة 

متعاونـــة متعاضـــدة بفضـــل مبـــادئ التماســـك والتعايش اإلنســـاني بين 
جميـــع منتســـبي األديان المختلفة التي ترى في مملكـــة البحرين المكان 
اآلمـــن والمفضل لها، لما توفره المملكة مـــن مناخات بارزة وحرص دائم 

لنشر مبادئ السالم والمحبة مع الجميع واالحترام المتبادل.
لكـــن.. أقولهـــا بـــكل حســـرة بـــأن الوضـــع تغيـــر اآلن، وبالطبع أنـــا ال أعمم 
هنـــا، فقـــد الحظ الكثيـــرون أن مبـــدأ االحتـــرام وااللتـــزام بالقوانين قل، 
وظهر ذلك على ســـبيل المثال وليس الحصر فـــي عدم التزامهم بقواعد 
وســـالمة المـــرور، والبيئـــة والنظافة العامـــة، والعمل واإلقامـــة و مزاولة 
المهن التجاريـــة المختلفة وغيرها وبطرق غير قانونية! البحريني أثبت 
منـــذ القـــدم ســـمو أخالقه ونقـــاوة معدنـــه وعلو كعبـــه، وعلينـــا أن نفخر 
بذلـــك، فكلنـــا نلمـــس مدى احتـــرام وحب الشـــعوب األخرى لنـــا، وكل ما 
علينـــا هو المحافظة على هذه الســـمعة الطيبة وهـــذا اإلرث الثمين الذي 
تركـــه لنا أبناؤنـــا وأجدادنا. في المقابـــل، أرى أنه مـــن الثوابت والقواعد 
الدبلوماســـية أن تقوم الســـفارات العربية واألجنبية بدورها في تثقيف 
وتوعيـــة رعاياهـــا والتأكيـــد على مبدأ احترام ســـيادة الدولـــة وقوانينها 

ومواطنيها. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

احترام القانون... مبدأ

“الملكية اإلنسانية” أواًل وثانيًا و.. عاشراً 
 قبل أيام قليلة، اســـتلمت رسالة على تطبيق “واتساب” عن المنصة 
الوطنيـــة الســـعودية للعمل الخيري “إحســـان”، والتي طـــورت أخيرًا 
خدمتـــي “تيســـرت وفرجت” عبـــر إلغاء الحد األدنى الســـابق للتبرع 
لهما، وإتاحـــة التبرع المفتوح للحاالت المدرجة في المنصتين بدءا 
مـــن ريال واحد فقط فما فوق، لتعزيز قيم البذل والعطاء، وتمكين 

شرائح المجتمع كلها من التفاعل مع الحاالت األكثر حاجة.
لقد قادتني هذه الرسالة تلقائيًا إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية منذ بدايات التأســـيس األول لها، وحتى 
لحظـــة كتابة هذه الصـــور، بمبادرات خيرة، مســـتمرة، وحاضرة في 
وجـــدان الناس، ويومياتهم، أساســـها األول توجيهـــات جاللة الملك 
المعظم حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، والعمل الدؤوب لألوفياء، أخص منهم األمين العام 

الدكتور مصطفى السيد.
أســـتذكر أيضـــًا مبادرات المؤسســـة كدينـــار لليتيم، ومشـــروع فلس 
يغير حياة اآلخرين، ومشـــروع الفارس )توفير مضخات األنســـولين 
لأليتـــام المصابيـــن بالســـكري(، ومشـــروع التبـــرع برحـــالت الناقلـــة 
الوطنيـــة طيـــران الخليـــج لأليتـــام واألرامـــل، واســـتذكرت أيضا أن 

المؤسسة تكفل 11 ألف يتيم وأرملة، وال تتأخر عنهم بشيء.
نحن ننظر للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية دومًا باحترام وافر، 
وتقدير كبير، العتبارات كثيرة، منها استمرارها بتطوير وسائل جمع 
وتوصيل المســـاعدات للمحتاجين، وفتحها األبواب للجميع، بنتائج 

ملحوظة، وواقع يومي مشهود.
كمـــا نحترمهـــا أيضا ألن بها شـــفافية، ورقابـــة، ومتابعة من أصحاب 
الذمـــم، ممـــن يخافون هللا بمال األرملة واليتيـــم، وال يقربونه، لذلك 
تظـــل لنا المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية خيـــارا أوال، وثانيا، 

وثالثا، وعاشرا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الالُعنف والتغيير المجتمعي
ُيعتبـــر الُعنـــف آليـــة لتدمير الـــدول وبه هالك الشـــعوب، ومـــن تداعياتـــه ارتفاع 
مؤشـــر االنتهـــاكات، حيث تهبط التنميـــة وُتجتث الديمقراطيـــة، ويموت الناس 
أو يختفون في متاهات الالعودة. الُعنف مصدره االســـتبداد والحروب، ويتولد 

بالتطبيق الخاطئ لمفاهيم الدين نحو المجتمع والمرأة خصوصا.
يرفض الناس الُعنف، وينشـــدون “الالُعنف” وهي الفلســـفة االســـتراتيجية التي 
انتهجهـــا “المهاتمـــا غانـــدي”، وبهـــا ناضـــل مـــن أجل تحرير بـــالده من الُمســـتعمر 
البريطانـــي، وتكريًمـــا له وتخليًدا لنضاله المســـالم قررت الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة جعـــل تاريخ ميالده في أكتوبر من كل عام يوًما لالحتفال “بالالُعنف” 
ونشـــر “ثقافة الســـالم والتســـامح والتفاهم” بين الدول والشـــعوب، مـــع التأكيد 
علـــى الثوابت الوطنية للدولة وهويتها وســـيادتها. ويقول المهاتما في ذلك “إن 
الالُعنـــف هـــو أقـــوى قوة في متنـــاول البشـــرية، فهو أعتى من أعتى ســـالح من 

أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خالل إبداع اإلنسان”.
ُيحقـــق الالٌعنف الغايات العادلـــة والتغيير االجتماعي والسياســـي واالقتصادي 
بـــدون اســـتخدام الُعنف الجســـدي، ويعمل على إرســـاء ثقافة الســـالم والتنمية 
المســـتدامة، ويغـــرس ثقافـــة مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان والُحكـــم الرشـــيد، ويمنع 
الصراعـــات وينهـــي الحروب، ويكافح العنصرية، ويدعو لتغليب مبدأ التســـامح 
والحـــوار، وينـــأى عن الكراهيـــة والعبودية وزواج األطفـــال، ويكافح الُعنف ضد 
النســـاء وقتلهن ألبســـط األســـباب، ويعمل على تمكينهن من االنخراط وإحداث 

التغيير المجتمعي.
ال تـــزال الكثيـــر مـــن دول العالم تعيش حاالت متعـــددة من الُعنـــف، وتتعثر في 
إيجـــاد الحـــل لمشـــاكل االختـــالف والُعنـــف المتواجـــدة لديهـــا نتيجـــة تحديات 
االقتصـــاد ومـــا يرتبـــط بمتغيـــرات الدين والِعـــرق واللـــون والطائفـــة والمذهب، 
فتتحـــول بذلك طاقات أفراد المجتمع اإليجابية لتصرفات ســـلبية غيَر ُمنتجة، 
منصرفين عن نهج التســـامح وُحســـن الحوار والتكافـــل والتضامن االجتماعي، 
وهي المبادئ الســـامية في الحياة والتي تعزز من حقوق اإلنســـان وتقضي على 

الُعنف والتطرف وتحقق تكافؤ الفرص بين الجميع.
إن تحقيـــق مجتمـــع الالُعنـــف مســـؤولية مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وأفـــراد 
المجتمـــع بالعمـــل كفريـــق واحـــد الســـتبدال الُعنف بنشـــر قيم المحبة والســـالم 
ومبـــادئ التعايـــش مع اآلخر واحتـــرام فكره ورأيه وبالمســـاهمة في الدفاع عن 

حقوق اإلنسان وحرياته المصونة.

 

عبدعلي الغسرة
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دير الحطب - وكاالت

قتل فلسطيني أمس خالل عملية للجيش 
اإلســـرائيلي فـــي شـــمال الضفـــة الغربيـــة 
المحتلـــة، حيـــث كثـــف الجيـــش عملياتـــه 
في األشـــهر األخيرة، وفـــق وزارة الصحة 
الفلســـطينية. وكتبـــت الوزارة “استشـــهاد 
الشـــاب عـــالء ناصر أحمد زغـــل، 21 عامًا، 
الـــرأس  فـــي  برصاصـــة  بإصابتـــه  متأثـــرًا 
أطلقتهـــا عليـــه قـــوات االحتـــالل فـــي دير 
الحطـــب” قـــرب نابلـــس. وقالـــت الـــوزارة 
إن شـــخصين آخريـــن أصيبا بجـــروح في 
الكتف. وذكرت وســـائل إعالم فلسطينية 
يعلـــق  ولـــم  صحافيـــان.  الجريحيـــن  أن 
الجيش اإلســـرائليي علـــى الفور على هذه 
المعلومـــات لكنـــه قـــال إنـــه ينفـــذ عمليـــة 

عسكرية في قرية دير الحطب.
وقال ســـكان من القرية إن الجيش حاصر 

منزال بداخلها. 
وينفـــذ الجيـــش عمليـــات عســـكرية شـــبه 
يوميـــة فـــي شـــمال الضفـــة الغربيـــة التي 
تحتلهـــا إســـرائيل كمـــا تـــدور اشـــتباكات 
بالوتيـــرة نفســـها بين القوات اإلســـرائيلية 
التصعيـــد  منـــذ  فلســـطينيين  ومســـلحين 
الذي بدأ في مارس. وتشـــكل نابلس هدفا 
للعمليـــات اإلســـرائيلية منذ ظهـــور فصيل 
مســـلح جديد يحمل اســـم “عرين األسود” 

ويمثل على ما يعتقد تحالًفا فضفاًضا.
المجموعـــة  أعضـــاء  أحـــد  اعتقـــال  وأدى 
مـــن قبـــل قـــوات األمـــن التابعـــة للســـلطة 
انـــدالع  إلـــى  ســـبتمبر  فـــي  الفلســـطينية 
اشـــتباكات فـــي المدينة بين قـــوات األمن 

والمقاتلين أسفر عن مقتل أحدهم.

مقتل فلسطيني في الضفة الغربية

د أضرار  بايدن تفقَّ
اإلعصار في فلوريدا

ــايــدن أمـــس بــزيــارة  ــام الــرئــيــس جــو ب قـ
مــشــحــونــة ســيــاســيــا فــي فــلــوريــدا تفقد 
الــتــي خلفها اإلعــصــار  ــرار  ــ خــالــهــا األضـ
يعبر  أن  ــيــه  عــل وكـــــان  ــر،  ــدمـ ــمـ الـ إيـــــان 
ــًدا رغم  ــوقــوف صــًفــا واحــ ال خالها عــن 
الجمهوري  منتقده  مع  الحادة  الخافات 
الحاكم   ،2024 بــانــتــخــابــات  والــمــنــافــس 
ــايــدن مع  ب رون ديــســانــتــيــس. واســتــقــل 
زوجته جيل طائرة هليكوبتر ليتفقد من 
الــذي أحدثته إحــدى أسوأ  الــدمــار  الجو 

العواصف التي ضربت الباد.

وكاالت

اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
أحمـــد عـــوض بـــن مبـــارك أمـــس 
بالرباط عدم اتخاذ إي إجراءات 
تصعيدية، بعد الفشل في تمديد 
المتمرديـــن  مـــع  الهدنـــة  اتفـــاق 
الحوثييـــن، إثـــر انتهـــاء مفاعيله 
مساء األحد. وقال بن مبارك في 
مؤتمـــر صحافـــي بســـفارة بالده 
بزيـــارة  يقـــوم  بالمغـــرب، حيـــث 
رســـمية، “ما زلنـــا حريصين على 
الحفـــاظ علـــى جميـــع المكاســـب 
التـــي تحققـــت للشـــعب اليمنـــي” 

خالل فتـــرة الهدنة. وأضاف 
أيـــة  نتخـــذ  لـــم  “لـــذا 

إجراءات تصعيدية، 
الحوثـــي  أن  رغـــم 
تحويـــل  أعلـــن 
البحـــر  منطقـــة 

األحمـــر إلـــى منطقـــة 

عسكرية، ووجه إنذارات مباشرة 
للســـفن”. وانتهـــت الهدنـــة التـــي 
اســـتمرت ســـتة أشـــهر في اليمن 
مســـاء األحد مـــن دون تمديدها، 
عـــودة  مـــن  مخـــاوف  يثيـــر  مـــا 

التصعيد العسكري في البلد. 
وتابع بـــن مبارك “نحن حريصون 
على تجديـــد الهدنة وطرح كافة 
المشاكل على طاولة الحوار”. من 
جانبه، حمـــل المبعوث األميركي 
تيم لندركنج ميليشيات الحوثية 
مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة 

األممية في البالد.
تصريحـــات،  فـــي  وأكـــد 
الحوثييـــن  أن  أمـــس، 
شـــروطا  فرضـــوا 
غيـــر مقبولـــة، من 
بينهـــا دفع رواتب 

مقاتليهم أوالً.

اليمن يؤكد عدم التصعيد بعد فشل تجديد الهدنة
أنقرة - األناضول

التركية،  الخارجية  وزارة  استدعت 
في  السويد  سفير  األربــعــاء،  أمــس 
التلفزيون  بثه  برنامج  بسبب  أنقرة 
وصفته  محتوى  عــرض  الحكومي 
رجب  ورئيسها  لتركيا  مسيء  بأنه 
طــيــب أردوغــــــان. وفـــق مــا أوردت 
تلفزيون  وذكـــر  ــول.  ــاضـ األنـ ــة  وكــال
تي.آر.تي عبر حسابه على تويتر أن 
السويدي  للسفير  أكــدت  الخارجية 
الــتــعــبــيــرات  أنــــه “ال يــمــكــن قـــبـــول 
والمشاهد القبيحة )على التلفزيون( 
ــان  ــ ــرئــيــس أردوغـ الــمــوجــهــة ضـــد ال

الخارجية  وكــانــت  وتــركــيــا”. 
سفير  استدعت  التركية 

ــرة  ــقـ ــا فــــي أنـ ــيـ ــانـ ــمـ ألـ
أواخر الشهر الماضي 
لــــالحــــتــــجــــاج عــلــى 
بها  أدلـــى  تصريحات 

كبير،  ألــمــانــي  سياسي 

ــأر  وصــــف فــيــهــا أردوغـــــــان بـــأنـــه “فـ
بيلغيتش،  تانغو  وقـــال  الــمــجــاري”. 
التركية  الخارجية  باسم  المتحدث 
في ذلك الحين “نندد بأشد العبارات 
أدلــى  الــتــي  المهينة  بالتصريحات 
رئيس  نائب  كوبيكي  فولفجانغ  بها 
بشأن  األلــمــانــي  االتــحــادي  البرلمان 
ألقاها  كلمة  في  ــان(  )أردوغــ رئيسنا 
خـــالل الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة بــواليــة 

ساكسونيا السفلى”.
“التصريحات  أن  بيلغيتش  وأضاف 
غير المقبولة” غير مناسبة لمنصبه 
كــنــائــب لــرئــيــس الــبــونــدســتــاغ 
ــر إلــــــــى األخــــــــالق  ــ ــق ــ ــت ــ ــف ــ وت
والمسؤولية.  السياسية 
االحتجاج  نقل  تــم  كما 
“الــــقــــوي” لــلــحــكــومــة 
السفير  إلــى  التركية 

األلماني.

أنقرة تستدعي سفير السويد بسبب برنامج “أساء” ألردوغان
وكاالت

قتـــل 4 أشـــخاص على 
 25 وأصيـــب  األقـــل 
تفجيـــر  فـــي  بجـــروح 
قنبلة داخل حرم وزارة 
الداخليـــة األفغانية في 
كابول أمس، هو الثاني 
خـــالل أقل من أســـبوع 

فـــي العاصمـــة األفغانية. وقال المتحدث باســـم وزارة الداخليـــة عبد النافع 
تاكـــور عنـــد العصر، إن االنفجار وقع في مســـجد تابع للـــوزارة وقت الصالة 
قرابـــة الســـاعة األولى والنصف بعـــد الظهر. وأضاف تاكور أن “4 أشـــخاص 
قتلوا وأصيب 25 آخرون”، موضًحا أن “التحقيق جاٍر، وســـيتم اإلعالن عن 

التفاصيل في نهاية هذا التحقيق”.
وقالت المنظمة اإليطالية غير الحكومية إيميرجنسي، التي تدير مستشفى 
يحمل االســـم نفســـه في كابول في وقت ســـابق في تغريدة إنها اســـتقبلت 

20 شخًصا بحاجة للعالج “بعد انفجار قنبلة في مسجد بوزارة الداخلية”.
وقال مدير مستشـــفى إيميرجنسي في أفغانستان ديان بانيك في بيان إن 
الجرحـــى قالوا لـــدى وصولهم إن الهجـــوم نفذه “انتحـــاري”. وأضاف “قالوا 
إنهم رأوا رجالً يفجر عبوة ناسفة”، مؤكدين أنه “هجوم انتحاري”. وقال إن 

الضحايا الذين استقبلهم المستشفى جميعهم من الرجال.

4 قتلى بتفجير داخل حرم وزارة الداخلية األفغانية

طالبات في مقدم االحتجاجات على وفاة مهسا أميني

أميركا: جاهزون عسكريًا حال فشلت الدبلوماسية مع إيران
أكـــد البيت األبيض، أمـــس األربعاء، 
أن الدبلوماســـية مـــع إيـــران ال تأتي 
بنتيجـــة حاليًا.كمـــا قـــال “حريصون 
على ضمان جهوزيتنا العسكرية في 
المنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع 
إيران”. يأتي ذلك بعدما باتت مسألة 
إحياء االتفاق النووي اإليراني غير 
واضحـــة المعالـــم. فقـــد قـــال وزيـــر 
الخارجيـــة اإليرانـــي حســـين أميـــر 
عبـــد اللهيان في موســـكو األســـبوع 
إلـــى  بحاجـــة  بـــالده  إن  الماضـــي، 
ضمانات أقوى من واشنطن إلحياء 
االتفـــاق النووي المبرم عـــام 2015، 
مضيفـــًا أن الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذرية التابعة لألمم المتحدة يجب 
ذات  “تحقيقاتهـــا  عـــن  تتخلـــى  أن 
الدوافع السياســـية” بشـــأن أنشـــطة 

طهران النووية.
منّســـق  كيربـــي،  جـــون  وكان 
األمـــن  مجلـــس  فـــي  االتصـــاالت 
مـــن  أكثـــر  منـــذ  أكـــد  قـــد  القومـــي 
األميركـــي  الرئيـــس  أن  أســـبوعين 
جـــو بايدن طلب من الوزارات وضع 
خيـــارات لمنـــع إيـــران مـــن الوصول 
إلى ســـالح نووي، مع تراجع اآلمال 

بإعادة إحياء االتفاق النووي.
أكـــدت مصـــادر  الشـــأن  وفـــي هـــذا 
األميركيـــة  الحكومـــة  داخـــل  مـــن 
لـــدى  أن  إجمـــاع  بشـــبه  وخارجهـــا، 
الخيـــارات  مـــن  الكثيـــر  بايـــدن 
للتعامـــل مـــع طهـــران، وهـــي مرّتبة 
التالـــي: أوالً متابعـــة  علـــى الشـــكل 
العمليـــة الدبلوماســـية والتفـــاوض، 
ثانيـــًا اللجـــوء إلـــى فـــرض عقوبات 
للخضـــوع  طهـــران  تدفـــع  قاســـية 
إلـــى  المتبادلـــة  بالعـــودة  وااللتـــزام 
تصعيـــد  ثالثـــًا  النـــووي،  االتفـــاق 
األميركـــي  االســـتخباراتي  العمـــل 
والعمـــل المشـــترك مـــع الحلفاء مثل 
البريطانيين واإلســـرائيليين، ورابعا 
لقصـــف  عســـكرية  خطـــط  وضـــع 

المنشآت اإليرانية، علما أن احتمال 
اســـتعمال القوة العسكرية يأتي في 
ذيل الخيارات ومشـــروط بكثير من 

القيود.
إلى ذلك، أكد متحدث باسم مجلس 
األمن القومـــي أن اإلدارة األميركية 
“مصرة على منع إيران من الحصول 
علـــى ســـالح نـــووي والدبلوماســـية 
هي الطريـــق إلى ذلـــك”. كما أضاف 
زال  مـــا  الدبلوماســـية  طريـــق  “أن 

مفتوحًا”.

طالبات إيرانيات في مقدم 
االحتجاجات 

برزت طالبـــات إيرانيـــات في مقدم 
االحتجاجات التي تشهدها مختلف 
أنحاء البالد في أعقاب وفاة الشابة 
حجابهـــن  فخلعـــن  أمينـــي،  مهســـا 
ونزلـــن فـــي تظاهـــرات خاطفـــة في 
تحـــد للحملـــة الداميـــة التي تشـــنها 
قـــوات األمن.توفيـــت مهســـا أميني 
الكرديـــة اإليرانية البالغـــة من العمر 
22 عامًا، بعد ثالثة أيام من توقيفها 
في طهران من قبل شرطة األخالق 
علـــى خلفية عـــدم التزامهـــا بقواعد 

اللباس اإلسالمي.
وقتـــل 92 شـــخصًا علـــى األقـــل في 
حســـبما  ســـبتمبر   16 منـــذ  إيـــران 
أعلنت “منظمة حقوق اإلنســـان في 
إيران” )IHR( التي تتخذ من أوســـلو 

مقرًا.
وذكـــرت الســـلطات أّن أكثر من ألف 
شخص اعتقلوا، وُأفرج عن أكثر من 

620 في محافظة طهران وحدها.
وتظاهر طـــالب الليلة قبل الماضية 
في جامعة شريف للتكنولوجيا في 
طهران، التي تعد أهم جامعة علمية 
في إيران،  قبل أن تالحقهم الشرطة 
وهم يركضون في موقف ســـيارات 
تظاهـــرات  األرض.وتوالـــت  تحـــت 
الطالبـــات في أنحـــاء البالد، فخلعن 
حجابهـــن وأطلقن هتافات مناهضة 
للنظام وقمن بتشـــويه صـــور القادة 

الدينيين.
وفـــي مقطع مصور يمكن مشـــاهدة 
مجموعة من الشابات اللواتي خلعن 
الحجاب وســـماعهن يهتفن “الموت 
للديكتاتور” في إشـــارة إلى المرشد 
األعلى آيـــة هللا علي خامنئي، بينما 
قمـــن بدفع مســـؤول، ذكـــرت تقارير 

إنه المدير، خارج مدرســـة في كرج 
غرب طهران اإلثنين.

مـــن  أخـــرى  مجموعـــة  وُتســـمع 
النســـاء يهتفـــن “امرأة حيـــاة حرية” 
لـــدى نزولهـــن إلـــى شـــارح فـــي حي 

جوهشردشت في كرج.
وكتـــب  اســـفنديار باتمانغليدج من 
 Bourse &( ”موقـــع “بورصة وبـــازار
Bazaar( لألنبـــاء والتحليـــالت فـــي 
اســـتثنائية  مشـــاهد  “إنهـــا  تغريـــدة 
حقا، وإذا كانت هـــذه االحتجاجات 
ســـتحقق أي شـــيء، فســـيعود ذلك 

إلى الطالبات”.
وفـــي مقاطع مصورة أخرى نشـــرت 
علـــى االنترنـــت تبدو طالبـــات وهن 
يخرجن من صفوفهـــن ليظهرن في 
تظاهرات خاطفة لتفادي اعتقالهن.

 1500 قنـــاة  نشـــرته  مقطـــع  وفـــي 
تصويـــر )1500tasvir( على منصات 
ُتشـــاهد  االجتماعـــي  التواصـــل 
مجموعة من الفتيـــات وهن يطلقن 
هتافـــات صاخبة منددة بالباســـيج، 
أمـــام رجـــل يقـــف علـــى منصـــة في 

مدينة شيراز جنوب البالد.

عواصم - وكاالت

موسكو تتوقع استقراراً في الوضع العسكري بالمناطق التي ضمتها

ع مرسومًا لضم محطة زابوريجيا الجيش األوكراني يتقدم وبوتين يوقِّ
قـــال الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
أمـــس إن الوضـــع العســـكري سيســـتقر 
فـــي األراضـــي األوكرانية التـــي ضمتها 
مـــن  الرغـــم  علـــى  مؤخـــرا  موســـكو 
القـــوات  تواجههـــا  التـــي  االنتكاســـات 
الروسية امام تقدم الجيش االوكراني.
قبل ســـاعات من ذلك أعلنت كييف أنها 
تتقـــدم في لوغانســـك في شـــرق البالد 
بعد تحقيق مكاســـب في خيرسون في 
الجنـــوب وفـــي خاركيـــف فـــي الشـــمال 
أن  “نفتـــرض  بوتيـــن  الشـــرقي.وقال 
الوضـــع سيســـتقر وأننـــا ســـنتمكن مـــن 
تطويـــر هـــذه المناطق بشـــكل ســـلمي”، 
علًمـــا أنـــه أصـــدر فـــي 21 ســـبتمبر امًرا 
بتعبئة مئات اآلالف من جنود االحتياط 

سعًيا لتغيير الوضع على الجبهة.

ووقع بوتين األربعاء مرسوًما تستحوذ 
بموجبـــه روســـيا رســـمًيا علـــى محطـــة 
زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا. 
فـــي هـــذه األثنـــاء، أعلـــن مديـــر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافايل غروســـي 
إنـــه متجه إلـــى جنيف لمناقشـــة إقامة 
منطقـــة آمنـــة حـــول المحطـــة ووصـــف 
األمـــر بأنـــه “أكثـــر إلحاًحا مـــن أي وقت 

مضى”.
وعلـــى الرغـــم مـــن تراجـــع قواتـــه، وقع 
ضـــم  قانـــون  أيًضـــا  بوتيـــن  فالديميـــر 
وخيرســـون  ولوغانســـك  دونيتســـك 

وزابوريجيا التي حتلها جزئًيا.
وداللـــة على حالـــة الفوضـــى، دعا نائب 
عـــن  “الكـــف  إلـــى  أمـــس  بـــارز  روســـي 
الكـــذب” بشـــأن مـــا يجـــري فـــي ســـاحة 

المعركـــة. وقـــال رئيـــس لجنـــة الدفـــاع 
كرتابولـــوف  أنـــدري  الدومـــا  بمجلـــس 
“علينا أن نكف عن الكذب. تقارير وزارة 
الدفاع ال تتغير. الناس يعلمون. شـــعبنا 
ليـــس غبيا. وهذا قد يـــؤدي إلى فقدان 

المصداقية”.
فـــي هذه األثنـــاء تواصل قـــوات كييف 
هجومهـــا المضـــاد معلنـــة عن مكاســـب 
جديـــدة في الشـــرق والجنـــوب. وأعلن 
الحاكـــم األوكرانـــي لمنطقة لوغانســـك 
ســـيرغيي غايـــداي علـــى تلغـــرام “اآلن 
أصبح االمر رســـميا. بدأت عملية إنهاء 
احتـــالل منطقة لوغانســـك. تـــم تحرير 
العديد من البلدات من سيطرة الجيش 

الروسي” بدون مزيد من التفاصيل.
وأعلنت أوكرانيا الثالثاء تحقيق خرق 

في شـــمال منطقة خيرســـون الجنوبية 
في حين يبدو أن كامل منطقة خاركيف 
)شـــمال شـــرق( تقريًبا باتـــت اآلن تحت 
الســـيطرة األوكرانية مما يمهد الطريق 
االنفصالييـــن  معقـــل  لوغانســـك  نحـــو 

الموالين لموسكو منذ 2014.
من جهتـــه، أكد الجيش الروســـي أمس 
أنه نفذ “ضربات مكثفة” خالل الساعات 
األربع والعشـــرين الماضيـــة بالقرب من 
ليمـــان فـــي منطقـــة دونيتســـك، وهـــي 

البلـــدة التـــي ســـيطرت عليهـــا القـــوات 
األوكرانية مؤخـــًرا. واضاف ان القوات 
الروسية في منطقة خيرسون “تحتفظ 
بمواقعهـــا وتصد هجمات قوات معادية 

متفوقة عدديا”.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف أن األراضي التي أعلن ضمها 
ستبقى روسية “إلى األبد” وأن موسكو 
ستســـتعيد األراضي التي خسرتها على 

مدى شهر.
وكان بوتيـــن تعهد بأن يفعل كل شـــيء 
للدفاع عن المناطـــق التي تم ضمها بما 
فـــي ذلـــك اســـتخدام الســـالح النـــووي، 
وهو تهديـــد لم يوقف الهجـــوم المضاد 
األوكراني وال شـــحن األســـلحة الغربية 

ألوكرانيا.

موسكو ، كييف - وكاالت

فورت مايرز - وكاالت



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 
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حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو
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مـديـر الفـرع

36155800

Br
ok

er
's

 li
ce

ns
e

Pr
op

er
ty

 M
an

ag
er

's
 li

ce
ns

e
Ap

pr
ov

ed
 V

al
ue

r 
lic

en
se

3
23

 
A

������
متــاحمبــاع

�������
����������

�������
��������

����
�
	��

�����

��	�� ����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����	

���

��� ��	��

���

���

������

����	 ���

���

���

�����


�
��


�
��


�
��

�����

��	��

�
�	 �
	�� ����� �	
� ��	�� �����
����� �
��

�������

�� �����

�������

�� �����

���������

���������	
��

�	
�� ���

���

���

���

���

���

���

���

��� ����

�	��������	�
����
�
	�
�
�����
���
��
��

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

�	� ��

	���� 	�


������

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���

���

���

�	��	

�	
�� ���

���

���

���

���

���

���

���

�����

�����

���

���

���

���

��	�

�����

�����

�����

���

���

���

���

�����

�����

���


��	��

����	

�		�


�����

�
���

�����

�����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�����

�	��

�	
��

�� ����� ���� ����	 ��	�
�����


���

�
�




����
����

����
����

����
���� ����

���� ����
	����

����

���� ����

�	��	

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����� �����

���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� �����

�
�� �
��

��� �����

��� �����

��� �����

��� �����

��� �����

���� �����

���

��� �����

���
����	 ����	

��� ���

��	 ��	��

������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����������

����	

����������

����	

���

���

���

���

���

���

���

���

�
	��
�
	��

�
	��
�
	��

���� ���
��� ��� ��� ��� ��� �����

	����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

	�� 	�
�

���

�
�

���

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���

���

���

������

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ��� ��� ��� ��� ���
��� ���

������

��� ���

������

��� ���

������
���������

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���

��������������������������

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�����

�� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���

���

���

���

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���
���

��� ��� ��� ��� ���
���

���
��

���
��

���
��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���

���

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

���

��� ���

���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

���

��� ���

���
�� ��

�� ��

�� ��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

���

�����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� �
� � � � � �� �� �� �� ��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��

��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��
�
�
��
��

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

تحديث
��جــديــد
06 2022Oct

Download 
Brochures 2022

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

تحديـث
Update��2022

Oct

www.grnata.com

%58.7

17الخميس 6 أكتوبر 2022 - 10 ربيع األول 1444 - العدد 5105



+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

تاريخ :04-10-2022
 ) CR2022- 142962( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة شهيره علي جمعه شهاب عن ورثة علي جمعه شهاب 
فاطمه علي جمعه شهاب  السيدة  السيد/  إلى  التالي:  التجاري  المحل  بتحويل 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر  التقدم  قانوني  لديه أي اعتراض  فعلى كل من 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
رقم القيد : 1-8379

االسم التجاري : مؤسسة المنامة للعقار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة فلك انتربرايسز ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / )سهيل غازي عبدالرحمن القصيبي( باعتباره المصفي القانوني لشركة 
فلك انتربرايسز ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم )65558(، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

التاريخ :3/10/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022- 143338 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : غالب نزيه معذه الشريطي 
االسم التجاري الحالي : نزاهة الدولية لالستشارات 

االســـــم التجـــاري الجديد : نزاهة محامون ومستشارون قانونيون
رقم القيد: 118684-1

تاريخ :04-10-2022
)CR2022- 143763( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة زينب احمد محمد عيد بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/ السيدة احمد عبدالكريم مكي عيسى الكوفي 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 : 1-81963

االسم التجاري : بيت الجودة لالستشارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
)سفريات باريس - ذ.م.م(

سجل تجاري رقم )95166(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة )صفاء السيد 
حيدر احمد محمد كاظم( نيابة عن السادة شركة )سفريات باريس - ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 
)95166(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )السيدحسن حميد محفوظ ابراهيم(
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 
المادة  بنص  عمال  و   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان عنوان المصفي: 

التالي:)السيدحسن حميد محفوظ ابراهيم(
)info@paristravelbh.com( )39690252(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة انهار السعودية للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / محمد محمد صفوت عبدالمنعم امين مرسيباعتباره المصفي القانوني 
لشركة انهار السعودية للتجارة ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 133305، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 CR2022- 144454 إعالن رقم

تغيير اســـــم تجــــــاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بدر عبدعلي عبدالحسين علي حسن الوزير 

االسم التجاري الحالي : بدر الوزير فوتوغرافي 
االســـــم التجـــاري الجديد : بي كي ودنجز للتصوير

رقم القيد: 101317-1

التاريخ :3/10/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة السجــــل التجــاري

CR2022- 141666 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : مريم يونس عبدالرضا عباس رشيدي 

االسم التجاري الحالي : ماس للعلب و التغليف 
االســـــم التجـــاري الجديد : بوتيك ماس سكارف

رقم القيد: 151584-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها مالك المٔوسسة 
محمد  عبدالرحمن  ريم  للسيد/السيدة  والمملوكة  للمقاوالت  الملهم  المسماة  الفردية 
)المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  85516 القيد رقم  بموجب  المريخي والمسجلة 
الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره 5000 
دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء من ٔاصول 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
ريم عبدالرحمن محمد خليل المريخي بنسبة 51 %

SASI MOOLAKKAPPIL بنسبة 49 %

إعالن بحل و تصفية شركة  -   شركة ملحمة الذيبان ذ.م.م
سجل تجاري رقم 140506

بناء على قرار الشركاء شركة ملحمة الذيبان ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 140506 
، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / معاذ خليف محسن ذيبان , والسيد علي جاسم 

محمد العبدالديري مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان عنوان المصفي: 
greenlight.bh@gmail.com -  37167977   -  معاذ خليف محسن ذيبان

altheebanbutcheryofficial@gmail.com  -   علي جاسم محمد العبدالديري
33334745

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة نادي االصدقاء ذ.م.م
سجل تجاري رقم 48290

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة شركة نادي االصدقاء ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 48290، بطلب 
سعيد  محمد  جمال  فادي  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية 

الشيخ قاسم مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

فادي جمال محمد سعيد الشيخ قاسم 
fadialshaikh@outlook.com 39333363

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة تضامن بحرينية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
شركة في 3 ماركت شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 
147239 ، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من شركة 

تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم 
المكيفات  لتصليح  الملكي  المسماة   الفردية  المؤسسة  مالك  إليها 
وكهرباء السيارات  والمملوكة للسيد/ عبدالسالم احمد حاجم الخزرجي  
والمسجلة بموجب القيد رقم   15486 - 8   بطلب بيع المحل التجاري  
المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى  شركة ذات مسئولية محدودة
المحل  بتنازل مالك  برأسمال وقدره   2,000   دينار بحريني وذلك 
التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل 

التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عبدالسالم احمد حاجم الخزرجي  بنسبة   1 %  

  RAFAQAT ALI ABDUL SHAKOOR   بنسبة   99 %  
وتغيير االسم التجاري من:

الملكي لتصليح المكيفات وكهرباء السيارات
  ALMALAKY AUTO REPAIR AIC AND ELECTRIC  

الى: كويك سكان لتصليح السيارات ذ.م.م
  QUICK SCAN AUTO REPAIR W.L.L  

فعلى كل من لديه اعتراض على تغيير االسم التجاري المذكور أعاله 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أتش.دي.جي العقارية ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد / محمد حسن محمد حسن القطان باعتباره المصفي 
بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  العقارية  أتش.دي.جي  لشركة  القانوني 
القيد رقم  73440، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية

وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيد/ والمملوكة  للمناسبات   بادل  المسماة  سكاي  الفردية  المؤسسة  مالك 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الدوسري   شاهين  عبدالرحمن  حنان  السيدة  
146349 - 2 بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل 
دينار   1000 وقدره    برأسمال  محدودة    مسئولية  ذات  شركة  إلى   القيد 
بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن كافة أصول
التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات 

أسماؤهم: لوت للعقارات ذ.م.م  بنسبة   100%

التاريخ : 29/9/2022
CR2022-141792 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة/ عفاف جواد حسين ابراهيم بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ وجيهه عبدالنبي علي العجمي

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 : 122868 – 1
االسم التجاري : التنديل للخياطة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية شركة المطعم المكسيكي لالدارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم  2-38883
ة     الساد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية  نيابة عن السادة شركة  شركة المطعم 
الشركة  38883-2 بطلب تصفية  القيد رقم  المسجلة بموجب  المكسيكي  لالدارة ذ.م.م  
تصفية اختيارية  وتعيين السادة  عبدالعال الخليج للتدقيق   شركة تضامن بحرينية مصفيا 
325 من  المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  أن سلطة  المصفي  يعلن  بهذا   . للشركة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية   

jassim.abdulaal@bh.gt.com      -       17500188 

Vacancies Available
ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 FITTER

, suitably qualified applicants can contact
 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

BAHRAIN POLYMERS & STEEL FACTORY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 39660236 or bpolymer@batelco.com.bh

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE PLANNING)
, suitably qualified applicants can contact
 17537742 or Recruitment.bh@heston.net

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

 REINFORCED IRON WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.com

LAYLA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33227711 or LAYLABEAUTY123123@GMAIL.COM

LA MER BEAUTY SALON (PARTNERSHIP CO.) 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17330074 or lamersalon@gmail.com

ALRAOOF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39664685 or BUHAJAR06@HOTMAIL.COM

LANTERNS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17591807 or MR.LALIT@GMAIL.COM

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39467807 or ALABRAR00@HOTMAIL.COM

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

MOHAMMED RASHID ABDULQADER ALROWAIEAAD ALTAIR 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39456786 or ROWAIE2@GMAIL.COM

JAWAD AHMED ALI MARZOOQ(AZHARY- 9918) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33306332 or J.MARZOOQ@HOTMAIL.COM

ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMEN ,HUNTERS & RELATED WORKERS
, suitably qualified applicants can contact

 38100400 or work.bh95@GMAIL.COM

TOP CATERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(KEBAB)
, suitably qualified applicants can contact

 39939974 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

Venice 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39444991 or OFFICE.VENICE@GMAIL.COM

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM

Alnashama Sea Fishing Equipments Manufactur 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33729057 or KATAME4@GMAIL.COM

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

Journeys World W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 39424492 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39966289 or saalmishal@gmail.com

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM

VOLTAGE GENERAL TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33441127 or VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 35509936 or SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM

TANVEER I T Consultancy WLL 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

, suitably qualified applicants can contact

 33391009 or RANATANVIR@GMAIL.COM

ZAFAR CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39859292 or RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM

SPACELINE  LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

, suitably qualified applicants can contact

 36811228 or NAZZARALI9@GMAIL.COM

HAMAD STYLE GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 66301611 or IALMAS2126@GMAIL.COM

AL RUWAISAN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

, suitably qualified applicants can contact

 33006050 or ALRWAISANTRADINGEST@GMAIL.COM

TECNICO GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 33203336 or HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM

Bright Way Cosmetics 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 34339370 or PDC434@GMAIL.COM

TESLA ENERGY 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 39089080 or A.ALMAYOOF@GMAIL.COM

FAREEDA TRAVEL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

, suitably qualified applicants can contact

 17240030 or BUALIGROUP@GMAIL.COM

DESI MASALA GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 33462453 or NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM

SAP Middle East and North Africa LLC-foreign branch 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST

, suitably qualified applicants can contact

 33730609 or HASSAN.SALEH@SAP.COM

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM

ALMURAD PRIDE MAINTENANCE ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17223118 or amurad82@gmail.com

Naqel- Branch of Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR OPERATIONS

, suitably qualified applicants can contact

 39240880 or a.alawadhi@naqel.com.sa

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

Star Lion Contracting Services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17270787 or Info@starlionservice.com
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SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADEQ(MUHZIM - 7558 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39460697 or ABDULLAS57000@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

AL BARAKAT AUTO BODY WORKING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17789581 or EMTEYAZ_AHMED@HOTMAIL.COM

Anwar albahrain for cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17400332 or ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH

A A AL WARDI POST TENSION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35331395 or AAALWADIPT@GMAIL.COM

Anwar albahrain for cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17400332 or ANWAR-BHR@HOTMAIL.COM

THAI MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 17827278 or AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17340010 or MFISHING@HOTMAIL.COM

AL MOALEM INSTITUTE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
, suitably qualified applicants can contact

 17553808 or ALMOALEM@ALMOALEM.NET

AL MADHIF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM

Eat To Fit Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)
, suitably qualified applicants can contact

 39888138 or BENSU@EATTOFITDIET.COM

AL HAYAT PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17783630 or ALHAYATPTG@YAHOO.COM

FINGER TIPS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34141444 or SHAIKHA_ALSHAIBA@HOTMAIL.COM

AL SAAF LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 36155121 or FARVEJ@GMAIL.COM

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM

PHUONG SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

BLAZE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66666081 or info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 36051050 or MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17340010 or MFISHING@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

MODERN FOOD INGREDIENTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17690639 or modbake@gmail.com

JALAL ABDULNABI HABIB / MEFTAH ALFARAJ - 9822 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 38224006 or AKRAWE777@GMAIL.COM

ERWIN ERENO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36057578 or ERWIN_ERENO@YAHOO.COM

JASSIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

TOP CATERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

, suitably qualified applicants can contact
 39939974 or SAMIALMULLA15@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

HAMAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39409898 or thani155@hotmail.com

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

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

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

MUSTAFA HASAN ALI JASIM ( WELD ALNKHLA / 10745 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39111285 or MUSTAFAHASAN1987@HOTMAIL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

Al Burooj Cold Stores 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39655383 or ABOOOTY@HOTMAIL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

ORIENT MIDDLE EAST ADVISORY CO.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17151000 or arahma@orient-me.com

HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36070018 or MOHD@HHLARI.COM

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM

AL EKHAA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36411931 or RB20AAA@GMAIL.COM

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

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

SMART COPIER PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact
 39215954 or mvviswanath@hotmail.com

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

GOLD KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17458191 or ABOOTY@HOTMAIL.COM

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

 SYSTEM ANALYST
, suitably qualified applicants can contact

 13301100 or accounts@etisalcom.com

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

AL JAZIRA RO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 77060010 or fatema1970me@gmail.com

VINS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717101 or MALMEER@BATELCO.COM.BH

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.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

ALMA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39465637 or shaker645@hotmail.com

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM

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

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

MCDONALDط,S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER
, suitably qualified applicants can contact
 39616888 or NASCO@BATELCO.COM.BH

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 17401212 or cv@salamgas.com

Raheeq Flowers 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686404 or RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact
 17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH

AUTO VOLT CAR SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
, suitably qualified applicants can contact
 38383007 or ACCOUNTS@AUTOVEE.NET

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 17401212 or cv@salamgas.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

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

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

BAQMA FOR METALS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33918404 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686404 or RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM

ABEDI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33250990 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHOR.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

ZALAAQ MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39696465 or ALTHAWADI007@HOTMAIL.COM

SUPERIOR PACKAGING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33889981 or moh.salman.7@gmail.com

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686404 or RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM

ON THE TIME FACILITIES SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33054360 or ONTHETIME.FACILITIES@GMAIL.COM

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER (ENGLISH)
, suitably qualified applicants can contact

 17782000 or mgmt@merbati.com

WANIYA AND DANIYA CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33654978 or ANSAR.MUSHTAQ77@GMAIL.COM

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

MAMDIN FOR SELLING AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17403366 or MUSHTAQAHMED3915@GMAIL.COM

VOLUME CAFE AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36662601 or ALI.ALMRSHDI1992@GMAIL.COM

ALERTIYAH SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33312203 or ALTAMIES.ARTS@GMAIL.COM

MUNICH SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 37392919 or ENAYEF082@GMAIL.COM

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM

H T M VISITOR SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 37070103 or TAHIR1122SERVICE@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38798334 or SALAH_SALMAN@HOTMAIL.COM

AL BEIT BEITAK PROPERTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39269513 or TUFAILM942@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

RED FALCON CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35426058 or REDFALCONWR@GMAIL.COM

AL DIRAZ INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

YOUSIF ABDULRAHMAN ENGINEER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17257500 or NETTS@ENGINEER.BH

NATIONAL BANK OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17205544 or FAHAD.ALQADHI@NBBONLINE.COM

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.com

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com

NOORA STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER (PUBLIC PLACES)
, suitably qualified applicants can contact
 39696466 or moh_alaliWI@HOTMAIL.COM

OUR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 39903307 or RALASFOOR@HOTMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

TABREEZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33488991 or al-lmad@hotmail.com

ANN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36364786 or jaffarhabibjaffar@gmail.com

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
, suitably qualified applicants can contact
 17885503 or hr.operations@btc.com.bh

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39731173 or sm@ast-bh.com

APNA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39010020 or FUTUREWISHES@HOTMAIL.COM

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

MUNA ABDULLA SALEH 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39872822 or MOHAMED.ALDOSERI60@GMAIL.COM

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39719795 or LUMINASS3410@HOTMAIL.COM

ALJAMEEL TOWER CONSTRUCTION & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(BUILDINGS)
, suitably qualified applicants can contact

 33111179 or ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

BUKOWARAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39978883 or MIMI214773@HOTMAIL.COM

REYAH SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 33302999 or FUADCPD@GMAIL.COM

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

EMJAY TRADING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 36151874 or EMJAY@BATELCO.COM.BH

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

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 39813203 or cityyaser@yahoo.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

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

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

Overland Center for Public Services 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 39669050 or ALBADOOASIS@GMAIL.COM

ARABIAN SHOES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17735574 or abuhassans600@gmail.com

BAHRAIN BEACH BAY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39736644 or KHALID@KBHGROUP.COM

HAPPY FROOTY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39457997 or ESSAARIF0@GMAIL.COM

CINE CAFE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 36662332 or BASTAKI_88@HOTMAIL.COM

WATER LAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77445556 or wlc.bh@hotmail.com

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
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن مســـيرة رياضة الهجن البحرينية 
تســـير بخطى ثابتة نحو المزيد من النجاحات 
واإلنجازات الخارجية، بعد أن ســـجلت ريادتها 
في المحافل الخارجية طوال الفترة الماضية، 
وهـــو ما يجســـد الرعايـــة الفائقة التـــي تحظى 
بها هذه الرياضـــة من لدن عاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، والمســـاندة الدائمـــة مـــن ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الهجـــن  أن تســـجيل انتصـــار جديـــد لرياضـــة 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  البحرينيـــة 

داللـــة واضحـــة علـــى مـــدى النجاحـــات التـــي 
تحققهـــا هـــذه الرياضة العريقة.  وأعرب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة عن ســـعادته 
بفـــوز “نهـــار” بالمركـــز األول ضمـــن منافســـات 
كأس االتحاد الســـعودي للهجن وسط مشاركة 

ومنافسة قوية من العديد من الدول.
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلـــى أن هـــذا االنتصـــار يأتـــي امتدادا لسلســـلة 
النجاحـــات التـــي حققتهـــا هـــذه الرياضـــة فـــي 
الفتـــرة الماضيـــة، متمنيـــًا ســـموه أن تتواصـــل 

النجاحات واالنجازات في الفترة القادمة.
 وجـــاء فـــوز “نهـــار” بالمركز األول في الشـــوط 
الثانـــي لفئة زمول مفتـــوح ضمن كأس االتحاد 
الســـعودي للهجـــن بزمن وقـــدره )9 دقائق و32 

ثانية(.

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  ثمـــن 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة الرعاية الملكية الســـامية من 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة لدورة 
تســـتضيفها  التـــي  المدرســـية  األلعـــاب 
مملكـــة البحريـــن فـــي أكتوبر مـــن العام 
2024، مرحبـــًا ســـموه بالمشـــاركين من 
مختلـــف دول العالـــم فـــي أكبـــر فعالية 
رياضية تقام في تاريخ مملكة البحرين 

من حيث عدد المشاركين.
 وقـــال ســـموه إن روح فريـــق البحريـــن 
تحفز الجهود والعمل على االستعدادات 
مـــن قبل جميـــع الجهـــات المعنيـــة بهذا 
الحـــدث العالمـــي الـــذي ســـوف يضيف 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـجل  إلـــى 
اســـتضافة الفعاليات الرياضية العالمية 
المملكـــة  قطعـــت  حيـــث  واإلقليميـــة، 
شـــوطا كبيرا في تطويـــر بناها التحتية 
الرياضيـــة وتمكين الكـــوادر التنظيمية 
البحرينيـــة التـــي تعمل بجـــٍد وإخالص 
من أجل رفع اســـم وطنها عاليًا وتقديم 
أفضل التجهيزات للمشاركين وضيوف 
بحـــس األصالـــة  المملكـــة واســـتقبالهم 
البحرينية في الضيافة والترحاب، وهو 
مما يميز الجهود الكبيرة التي تبذل في 
تنمية السياحة الرياضية والتي أثمرت 
بشكل بارز في تعزيز مكانتها اإلقليمية 

والعالمية بهذا القطاع.
 وأعرب ســـموه عن تطلعـــه إلقامة هذه 
الـــدورة الرياضيـــة علـــى أرض المملكة، 

مؤكـــدًا علـــى أهميتهـــا الكبيرة بالنســـبة 
فالمرحلـــة  الرياضـــي،  القطـــاع  لتنميـــة 
تنطلـــق  التـــي  النـــواة  هـــي  المدرســـية 
منهـــا المواهـــب الرياضيـــة ليتـــم صقلها 
منذ ســـن مبكرة، إذ ان اكتشـــاف ودعم 
وتشـــكيل الطاقـــات الرياضيـــة في هذا 
المرحلـــة العمريـــة يشـــكل أساســـا قويا 

لألداء القوي والتنافسية العالية.
 ونـــوه ســـموه بالدعـــم المســـتمر الـــذي 
والرياضييـــن  الرياضـــة  بـــه  تحظـــى 
بالمملكـــة من حضـــرة صاحـــب الجاللة 
ملـــك البالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
والتوجيهـــات الدائمـــة لصاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
القطـــاع  بهـــذا  لالهتمـــام  هللا،  حفظـــه 
والتعـــاون مـــع مؤسســـاته، إلـــى جانـــب 
المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة الملك 

لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
والتي تشـــكل الحافز والدافع لمواصلة 
الجهـــود لتنميـــة عوائـــد الرياضـــة على 

مختلف المستويات.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي 
األلعـــاب  دورة  تفاصيـــل  عـــن  لإلعـــالن 
المدرســـية 2024الذي تحدث فيه سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسعادة 
السيد إســـحاق عبدهللا إســـحاق رئيس 
اللجنـــة التنفيذية لإلعداد لتنظيم دورة 
األلعاب المدرسية، وسعادة السيد لوران 
باترينكا رئيس االتحاد الدولي للرياضة 
المدرســـية، بحضور سمو الشيخ سلمان 
بن محمـــد آل خليفة نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن 
علي بـــن خليفة آل خليفـــة نائب رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة وســـعادة 
الدكتـــور علي بـــن ماجد النعيمـــي وزير 
التربية والتعليم وعدد من المســـؤولين 

والرياضـــة  الشـــباب  شـــئون  بـــوزارة 
لإلعـــداد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وأعضـــاء 
لتنظيم دورة األلعاب المدرســـية، وذلك 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  مقـــر  فـــي 

.)BIBF( المصرفية والمالية
إّن  إســـحاق  عبـــدهللا  إســـحاق  وقـــال 
دورة األلعـــاب المدرســـية للعـــام 2024 
تهـــدف إلـــى تمكين الشـــباب مـــن خالل 
الرياضـــة والتعليـــم، وتســـليط الضـــوء 
علـــى الســـياحة الرياضيـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، وبناء قاعدة مـــن الرياضيين 
وصناعـــة جيل ذهبي جديـــد، باإلضافة 
إلـــى تطويـــر القطـــاع الرياضـــي وبنيته 

التحتية في مملكة البحرين. 
وتابـــع أن هـــذه الـــدورة ستســـتمر لـ 10 
أيام متتالية بمشاركة أكثر من 80 دولة 
حـــول العالم، و5000 طالب، وستشـــمل 
25 رياضة مختلفة، الفتا إلى أنه سيتم 
ألعـــاب  لتنفيـــذ  موقعـــا   14 تخصيـــص 

الدورة وبرامجها المتنوعة.
وأشـــاد إســـحاق بالدعـــم الكبيـــر الـــذي 
تشـــكله الرعاية الملكية السامية لدورة 
األلعاب المدرســـية والمتابعة المستمرة 
مـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، مشـــيرا إلى أن التعـــاون الكبير 
الـــذي تقدمه كافة الجهـــات هو من أهم 
عوامـــل النجـــاح إلقامـــة هـــذا الحـــدث 

العالمي على أرض مملكة البحرين.
من جانبـــه، نّوه رئيس االتحـــاد الدولي 
باترينـــكا،  لـــوران  المدرســـية  للرياضـــة 
بأهمية الرياضة في تعزيز تقدم مملكة 
البحرين، حيث إنها تعتبر ركيزة رئيسة 
لتنميـــة القطـــاع الســـياحي مـــن خـــالل 
دورها في النهوض بالسياحة الرياضية 
التي شـــهدت نموا الفتًا خـــالل األعوام 
المنصرمـــة، وذلـــك تتويجـــا للتطلعـــات 
الرياضـــة  مســـيرة  لتطويـــر  المنشـــودة 

والمنشآت الرياضية في المملكة.

وقـــال إّن اســـتضافة مملكـــة البحريـــن 
لـــدورة األلعـــاب المدرســـية  يعكـــس مـــا 
تتمتع به المملكة من مقّومات وخبرات 
كبيـــرة فـــي صناعـــة الفعاليـــات الدولية 
الناجحـــة وبنية تحتية حديثة ومرافق 
ســـياحية مميـــزة، وذلـــك بمـــا يتماشـــى 
ترســـيخ  مواصلـــة  فـــي  جهودهـــا  مـــع 
مكانتهـــا كوجهة ســـياحية مفضلة على 

المستويين اإلقليمي والدولي. 
 وتابـــع أّن  التجهيـــزات واالســـتعدادات 
الســـتضافة مملكة البحرين لهذا الحدث 
العالمي المميز تســـير على قدم وســـاق، 
بفضـــل دعـــم القيـــادة وتكاتـــف جهـــود 
جميع المؤسسات المعنية بروح الفريق 
الواحـــد وبـــكّل عـــزم وعزيمـــة، مشـــيدًا 
بالجهـــود المبذولة لتهيئة كافة الظروف 
إلنجاح هذه االستضافة المرتقبة حسب 
األهـــداف الموضوعـــة والتـــي وّجـــه بها 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ولفـــت رئيس االتحاد الدولـــي للرياضة 
المدرسية إلى أن مجاالت الرياضة بهذه 
الدورة ستشمل ألعاب القوى، والسباحة 
والجمباز وكرة السلة الثالثية والمبارزو 
والمصارعـــة  والتايكونـــدو  والمالكمـــة 
والكاراتيـــه والجـــودو وتنـــس الطاولـــة 
وتنـــس الريشـــة وتنـــس أرضـــي وكـــرة 
اليـــد وكرة الطائرة الســـياحية والرقص 
والشـــطرنج والرمح والســـهام واأللعاب 
الرالمبية - الســـباحة والجـــودو وألعاب 
القـــوى والجمبـــاز اإليقاعـــي والجمبـــاز 
منّوهـــًا  األيروبيكـــس،  وجمبـــاز  الفنـــي 
بأنه ســـيتم اإلعالن عن أية مستجدات 

خالل الفترة القادمة.

اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بمكتب ســـموه بقصر الوادي أمـــس رئيس االتحاد الدولي 

للرياضة المدرسية لوران باترينكا. 
  ورحب سموه بزيارة لوران باترينكا إلى مملكة البحرين 
التـــي  لإلعـــالن عـــن تفاصيـــل دورة األلعـــاب المدرســـية 
تســـتضيفها مملكـــة البحرين فـــي أكتوبر مـــن العام 2024 
تحت رعاية ملكية سامية من ملك البالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
  وخالل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة نائـــب رئيس الهيئـــة العامة للرياضة، وســـعادة 

الدكتـــور عبدالرحمـــن صـــادق عســـكر الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئة العامة للرياضة وســـعادة الســـيد فـــارس الكوهجي 
األميـــن العام للجنة األولمبية البحرينية وســـعادة الســـيد 
إسحاق عبدهللا إســـحاق رئيس اللجنة التنفيذية لإلعداد 
لتنظيم دورة األلعاب المدرســـية وســـعادة السيد خرفويه 
كوستونيا الرئيس التنفيذي واألمين العام لالتحاد الدولي 
، أعرب ســـموه عن شـــكره وتقديره للتعاون والتنسيق مع 
االتحـــاد الدولـــي للرياضة المدرســـية إلقامة هـــذا الحدث 
الرياضـــي العالمي الذي يضم 5000 مشـــاركا من 80 دولة 
يتنافســـون فـــي 25 رياضة على مدى عشـــرة أيام، مؤكدًا 
سموه أن جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين تقوم 
على االســـتعداد والتجهيز إلقامة هذه الدورة بالمســـتوى 

المطلوب. 
  وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تمتلك رصيدا مميزًا 
فـــي اســـتضافة الفعاليـــات الرياضية الدوليـــة واإلقليمية، 
البحرينيـــة  والكـــوادر  المميـــزة  التحتيـــة  البنـــى  ترفـــده 
المخلصة التي تعمل بروح فريق البحرين وتقرن جهودها 
بســـمات الهوية البحرينية األصيلة من حســـن االســـتقبال 

والضيافة. 
مـــن جانبه، أعـــرب  لوران باترينـــكا عن اعتـــزازه بالرعاية 
الملكيـــة الســـامية لـــدورة األلعـــاب المدرســـية 2024 التي 
ســـوف تعزز من نجاح هذه الفعالية، كما أعرب عن شكره 
لدعـــم ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 

وجهود جميع الجهات العاملة على استضافة الدورة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أعرب عن سعادته بفوز “نهار” في كأس االتحاد السعودي للهجن

في مؤتمر صحافي لإلعالن عن تفاصيل دورة األلعاب المدرسية 2024

ناصر بن حمد: مسيرة رياضة الهجن تسير نحو المزيد من النجاحات واإلنجازات

خالد بن حمد: رعاية ملكية سامية ألكبر فعالية رياضية دولية من حيث المشاركة في البحرين

خالد بن حمد يستقبل رئيس االتحاد الدولي للرياضة المدرسية

أكـــد األميـــن العام لالتحاد البحريني لكرة القدم راشـــد الزعبي أن 
المباريات المقبلة من مسابقتي كأس جاللة الملك المعظم ودوري 
ناصر بن حمد الممتاز ســـيقتصر إقامتها على استاد مدينة خليفة 

الرياضية واستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وقال الزعبي إن اســـتاد البحرين الوطني سيكون خارج حسابات 
المســـابقتين خـــالل الفتـــرة المقبلة، وذلـــك بدًءا من ثمـــن النهائي 
لمســـابقة “أغلى الكؤوس”، والجولة 3 من منافســـات دوري ناصر 

بن حمد الممتاز حتى الجولة 6.
ولفـــت إلـــى أن االتحاد البحريني لكرة القدم ســـيجري التعديالت 
الالزمـــة على روزنامة المســـابقات وجـــداول المباريات المجدولة 
مســـبًقا فـــي اســـتاد البحريـــن الوطني، إذ ســـيتم نقلها إلى اســـتاد 
مدينة خليفة الرياضية أو استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وأشـــار الزعبي في ختام حديثه إلى أن انشـــغال اســـتاد البحرين 
الوطنـــي خالل هذه الفترة ســـيحول دون إقامـــة المباريات عليه، 

مبيًنـــا حـــرص االتحاد على تســـيير المســـابقات علـــى النحو الذي 
تـــم اإلعالن عنه في البرنامج الزمني الخاص بالموســـم الرياضي 

.2022-2023

اقتصار مباريات كأس الملك المعظم والدوري على استاد خليفة واستاد علي بن محمد



مملكة البحرين جاهزة النطالقة بطولة آسيا لرفع األثقال 2022
“^ سبورت” تحاور رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال قبيل بدء الحدث... إسحاق ُيعلنها:

مــع اقتــراب انطالقــة منافســات بطولة آســيا لرفع األثقــال 2022 على أرض مملكــة البحرين، 
والتــي ســتقام تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة، والتــي ينظمهــا االتحــاد البحريني لرفع األثقال تحت إشــراف االتحاد اآلســيوي لرفع 

األثقال في الفترة -6 16 أكتوبر الجاري بفندق كراون بالزا- البحرين. 

يواصـــل االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقـــال وضـــع 
الترتيبـــات النهائيـــة إلقامـــة هـــذا الحـــدث القـــاري 
الكبير، والذي يشـــكل واحدا من كبريات الفعاليات 
والبطـــوالت الرياضيـــة التي تســـتضيفها العاصمة 
المنامة“البـــاد ســـبورت” تابعت تلـــك التحضيرات 
عن قرب، من خال إجراء حوار مع رئيس االتحاد 

البحريني لرفع األثقال إسحاق إبراهيم إسحاق
ما آخر استعداداتكم النطالقة الحدث اآلسيوي؟  «

نســـتطيع اآلن أن نؤكـــد أن اللجنـــة المنظمـــة قـــد 
وصلـــت إلى كامـــل الجاهزية، حيـــث وضعنا خطة 
عمـــل واضحة منذ اللحظة األولى التي تم اإلعان 
فيها عن اســـتضافة وتنظيـــم مملكة البحرين لهذه 
البطولة، وتابعنا عن قـــرب العمل الكبير والدءوب 
مـــن مختلـــف اللجـــان، الذين حرصوا علـــى اختيار 
أفضـــل الكفـــاءات فـــي لجانهـــم، وهذا مـــا يؤكد ما 
تزخـــر بـــه البحرين مـــن إمكانيات وكـــوادر وطنية 
شـــابة،  حيث نؤكد مـــن منبر ملحقكـــم الموقر أننا 

جاهزون لهذا الحدث الكبير. 

الرياضة البحرينية تعيش تقدما وازدهارا كبيرين،  «
فما السر في ذلك؟ 

بخطـــى  تســـير  البحرينيـــة  الرياضـــة  إن 
ثابتة نحـــو التطور واالزدهـــار بفضل الدعم 
والرعايـــة التـــي تحظـــى بها من لدن ســـيدي 

بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  حضـــرة صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظم حفظه 

هللا ورعاه، واهتمام ومساندة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة حفظه هللا، 
والجهـــود المتميـــزة التـــي يبذلها 

بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة ممثـــل 
جالـــة الملـــك لألعمال 
وشـــؤون  اإلنســـانية 
رئيـــس  الشـــباب 
األعلـــى  المجلـــس 

للشـــباب والرياضة. ومما الشـــك فيـــه، أن الرياضة 
حاليـــا تشـــهد نقـــات نوعيـــة، مـــن خـــال الجهود 
الكبيـــرة التي يبذلها النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث ساهم ذلك 
فـــي ترجمـــة توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة، والتي 
دفعت لرسم اســـتراتيجيات جديدة ُتكمل مسيرة 

النماء في هذا القطاع الحيوي والمهم. 
 

 ماذا تمثل لكم رعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن  «
حمد آل خليفة؟ 

رعاية ســـموه لهذا الحدث ليســـت بغريبة، فسموه 
عودنـــا دائمـــا علـــى أن يكـــون داعما رئيســـا لجميع 
مملكـــة  تحتضنهـــا  التـــي  والبطـــوالت  الفعاليـــات 
البحريـــن. فهـــذه الرعايـــة تعتبـــر بحـــد ذاتهـــا أكبر 
حافـــز لنا جميعا؛ للبرهنة علـــى اإلمكانيات الكبيرة 
التي تمتلكها مملكة البحرين لاســـتضافة وتنظيم 
الفعاليـــات  مختلـــف 
القاريـــة  الرياضيـــة 
ونحـــن  والدوليـــة، 
برعاية  فخورون 
ســـموه  ودعـــم 
والـــذي يمثـــل لنـــا 

الكثير.

ما رؤيتكم من  «
خالل هذه البطولة 

التي يرافقها زخم 
إعالمي؟  

لدينا العديد من األهداف والتي نســـعى لتحقيقها 
مـــن خـــال هـــذه البطولـــة، ويأتـــي فـــي مقدمتهـــا 
التأكيد علـــى ريادة مملكة البحريـــن في احتضان 
البطـــوالت مهمـــا كان توقيتهـــا، حيـــث إن الجميع 
يعلـــم بـــأن اســـتضافة البحريـــن هذا الحـــدث جاء 
بديـــا إلحـــدى الـــدول التـــي اعتـــذرت فـــي وقـــت 
متأخر، ونحن لم نتردد باســـتضافتها؛ ألننا نحظى 
برعايـــة ودعـــم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 

خليفة. 

 كيف هي استعدادات أبطال المنتخب الوطني  «
لخوض غمار المنافسات في هذه البطولة، وهل 

فرصتنا كبيرة لتحقيق اإلنجاز في هذا الحدث؟  

فـــي جميـــع البطـــوالت التـــي يشـــارك فيهـــا أبطال 
مملكـــة البحرين يكون الهدف األول هو رفع اســـم 
وعلـــم مملكـــة البحرين، عبـــر تســـجيل اإلنجازات 
منصـــات  علـــى  الدائـــم  التواجـــد  فـــي  والتأكيـــد 
التتويـــج، وحرصنا في االتحاد على تقديم الدعم 
الكامل لاعبينا والعباتنا قبل هذه البطولة، حيث 
نؤكـــد جاهزيـــة المنتخـــب الوطني، وثقتنـــا كبيرة 

بأبطالنا.
 

هل هناك توجه الحتضان المزيد من البطوالت  «
خالل تواجدكم على رأس مجلس إدارة االتحاد؟  

ســـتكون هـــذه البطولـــة اختبـــارا حقيقيـــا لاتحاد 
البحريني لرفع األثقال، في التأكيد على أن مملكة 
البحرين هي الوجهة المثالية الحتضان المزيد من 
البطـــوالت الكبـــرى. ومما الشـــك فيه، فقـــد وضعنا 
رؤيـــة بعيدة المدى الســـتضافة وتنظيـــم بطوالت 
أكبـــر لنبرهـــن للعالم على مـــا تمتلكـــه البحرين من 

قدرات وإمكانيات عالية الجودة.

نجدكم تترجمون رؤية سمو الشيخ خالد بن  «
حمد آل خليفة في تكثيف االستضافات القارية 

والدولية في البحرين، وتأكيد اإلمكانيات العالية 
التي تمتلكها مملكة البحرين؟ 

هذه الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لهـــا أهداف كثيـــرة ال تعـــد وال تحصى، 
من أبرزها تنشـــيط السياحة الرياضية، األمر الذي 
يســـاهم في تحقيق رؤية البحرين 2030. وسوف 
تكـــون هذه البطولة إحدى البطـــوالت المهمة التي 
تقـــام علـــى أرض المملكـــة، حيـــث إنهـــا ستشـــكل 
إضافـــة كبيرة لدعـــم مكانة البحريـــن على خارطة 
الرياضـــة القاريـــة والدوليـــة، وستســـاهم في دعم 
العديـــد مـــن المجـــاالت الحيويـــة في الدولـــة منها 

االقتصادية الفندقية والسياحية وغيرها. 

عالَم تراهنون في البطولة اآلسيوية المقبلة،  «
وكيف تتوقع أن تكون المنافسة فيها؟ 

القارة اآلسيوية تمتلك أفضل الاعبين والاعبات 
فـــي رياضـــة رفـــع األثقال، وباشـــك أن المنافســـة 
سيســـعى  فالجميـــع  وقويـــة،  مفتوحـــة  ســـتكون 
لحصـــد المراكز األولى وهذا ما ســـيزيد من اإلثارة 
والحماســـة والندية في البطولة، والذي سينعكس 

بكل تأكيد على نجاحها وتميزها. 

كيف وجدت اإلعالم الرياضي، هل قدم دعمه  «
لهذه االستضافة وخاصة وأننا نشاهد حراكا 

إعالميا في المنصات الرياضية؟ 

نحظـــى بدعـــم إعامـــي كبير مـــن وســـائل االعام 
المقـــروءة والمرئيـــة والمســـموعة، وهـــذا أســـاس 
النجـــاح قبـــل االنطاقـــة. فاإلعـــام يشـــكل ركيزة 
أساسية في االستضافة المثالية، وألننا اليوم نمثل 
مملكـــة البحريـــن وليـــس االتحاد فقـــط، فإننا نقدر 
الـــدور الذي يبذلـــه اإلعام الوطنـــي المتمثل بقناة 
البحريـــن الرياضيـــة، وجميـــع الماحـــق الرياضية 
بالصحـــف المحليـــة، والحســـابات الرياضيـــة عبـــر 
منصـــات التتواصـــل االجتماعـــي، والذيـــن يلعبون 
فـــي تحقيـــق أعلـــى  دورا مهمـــا كشـــريك رئيـــس 

معدالت النجاح لهذا الملتقى الرياضي اآلسيوي.

 هل ستكون البطولة منقولة على الهواء  «
مباشرة، وهل سيرافقها برنامج خاص عن 

الحدث؟ 

بـــكل تأكيـــد، فقد عملنا جاهدين علـــى توفير ذلك، 
مـــن خال عقـــد االجتماعات التنســـيقية مـــع قناة 
البحريـــن الرياضيـــة، باإلضافـــة إلـــى التعـــاون مـــع 
جهات إعامية متخصصة فـــي النقل التلفزيوني؛ 
لضمان نقل المنافسات على الهواء مباشرة، لتصل 
هـــذه البطولة ليس فقط على مســـتوى بلدان قارة 

آسيا بل للعالم أجمع.

كلمة أخيرة  «

علـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بجزيـــل  أتقـــدم  أن  أود   
هـــذا اللقـــاء الممتـــع، ونعدكـــم بأننا ســـنبذل جهدنا 
لترجمة توجيهات ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة الداعم الكبير لاتحاد وللرياضة، شـــاكرين 
ومقدريـــن جهـــود االتحـــاد الدولي برئاســـة محمد 
جلود الشـــمري في دعم استضافة وتنظيم مملكة 
البحريـــن لهذه البطولة، متمنيـــن لمنتخبنا الوطني 

التوفيق والنجاح في هذه المشاركة.

كشف مؤسس موقع كوورة البحريني 
خالد يوســـف ارحمه أن معدل تصفح 
الموقع الرياضـــي العربي األول مازال 
يســـتقطب نحو 250 مليـــون متصفح 
فـــي الشـــهر الواحـــد، موضحـــا أن هذا 
العـــدد الكبيـــر من المتابعيـــن يؤكد أن 
الموقع يســـير فـــي االتجـــاه الصحيح 
باتباع قاعدة “المحتوى هو األساس”.

وأشـــار ارحمه فـــي تصريـــح خص به 
“البـــاد” إلى أن حصـــول موقع كوورة 
رقميـــة  منصـــة  أفضـــل  جائـــزة  علـــى 
رياضيـــة عربيـــة فـــي منتـــدى اإلعام 
العربي الذي أقيـــم في دبي قبل أيام، 
شـــهادة مرموقة يعتز بهـــا كثيرا، فهي 
تؤكد على مهنية الموقع ومصداقيته، 
وتكريمـــا لجهـــوده التـــي انطلقت قبل 
يومهـــا  كان  عندمـــا  ســـنة،   20 نحـــو 
المنصـــة الرقميـــة األولـــى فـــي الوطن 
العربي التي تتابع الشـــؤون الرياضية 

فـــي مختلـــف دول العالـــم، وكان حالة 
مختلفة عن اإلعام التقليدي.

وبيـــن ارحمه أن الفوز بالجائزة، يعني 
إلـــى  بالضـــرورة أيضـــا تغيـــر النظـــرة 

المواقع اإللكترونية، كاعب أساســـي 
في المنظومـــة اإلعامية التي تواجه 
أبرزهـــا  ومـــن  كبيـــرة  تحديـــات  اآلن 
دخـــول السوشـــيال ميديـــا علـــى خط 

المنافسة، وانتشارها الواسع، موضحا 
أن فـــوز موقـــع كـــوورة يعنـــي أيضـــا، 
تتفـــوق  اإلعاميـــة  المؤسســـات  أن 
علـــى منصات السوشـــيال ميديا التي 
تكـــون فـــي الغالـــب صناعـــة محتـــوى 
ألفـــراد وكثيـــرا منهـــا فاقـــدا للمهنيـــة 

والمصداقية.
الموقـــع لشـــركة  بيـــع ملكيـــة  وحـــول 
أميركيـــة رائـــدة فـــي مجـــال اإلعـــام 
الرياضي، أوضح خالد يوسف ارحمه 
أنـــه تتويج للجهـــود طوال الســـنوات 
الماضيـــة للعاملين فـــي الموقع، حيث 
إن هـــذه الشـــركة لـــو لـــم تـــر النجـــاح 
الكبيـــر الذي يحققه موقـــع كوورة لما 
قامـــت باالســـتحواذ عليـــه، مبينـــا أن 
الموقع سيبقى تحت إدارته وإشرافه 
وبنفس الطاقم الحالي، كدليل واضح 
على جـــودة واحترافيـــة العاملين في 

الموقع وتألقهم في عملهم.

جائزة اإلعالم العربي فخٌر نعتز به و250 مليون متصفح يتابعنا
مؤسس موقع “كوورة” لـ“^”:
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الكوهجي يشيد باستضافة كمبوديا للجمعية العمومية للمجلس األولمبي اآلسيوي

أشـــاد األمين العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
فـــارس مصطفـــى الكوهجـــي بالتنظيـــم المتميـــز 
اجتمـــاع  ألعمـــال  الكمبوديـــة  األولمبيـــة  للجنـــة 
الجمعيـــة العموميـــة الــــ 41 للمجلـــس األولمبـــي 
اآلســـيوي والذي عقد مؤخرا بمشـــاركة 44 لجنة 
أولمبيـــة آســـيوية فـــي العاصمـــة الكمبودية بنوم 
بنه. جاء ذلك لـــدى لقائه رئيس اللجنة األولمبية 

الكمبودية ووزير السياحة في باده السيد “ثونغ 
خون”. وأشـــاد الكوهجي بالجهود التي تقوم بها 
اللجنـــة األولمبيـــة الكبمودية في ســـبيل االرتقاء 
اســـتضافتها  بـــأن  مؤكـــدا  الرياضيـــة،  بالحركـــة 
الجمعيـــة العمومية للمجلس األولمبي اآلســـيوي 
لهـــو خيـــر دليل علـــى الـــدور البارز الـــذي تضطلع 
به في الدفع بمســـيرة العمـــل األولمبي في القارة 
اآلسيوية. وأكد الكوهجي أهمية التعاون المثمر 
ونظيرتهـــا  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  بيـــن 

الكمبوديـــة من خـــال تبادل الخبـــرات والبرامج 
على مســـتوى األلعاب القتاليـــة وباقي الرياضات 
واالســـتفادة  التدريبيـــة  المعســـكرات  وتنظيـــم 
مـــن تجارب الطرفيـــن في الجانـــب الرياضي بما 
يعـــزز المصالـــح المشـــتركة المبنيـــة علـــى تطوير 
كافـــة أركان المنظومـــة الرياضيـــة، متمنيا للجنة 

األولمبية الكمبودية دوام التوفيق واالزدهار.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين 

الطرفين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

الكوهجي يقدم هدية اللجنة األولمبية التذكارية

خالد يوسف ارحمه ومصطفى اآلغا في حفل منتدى اإلعالم العربي

خالل تتويج موقع “كوورة” بجائزة أفضل منصة رقمية رياضية عربية

روما - أحمد كريم

مريم مسيوب

إسحاق إبراهيم إسحاق 

رئيس االتحاد الدولي أثناء زيارته لمملكة البحرين



البحرين تشارك في “كونجرس” االتحاد الدولي للصحافة الرياضية
كريم التقى اإليطالي ميرلو وأطلعه على النشاط الرياضي في المملكة

روما – جمعية الصحفيين البحرينية:
الرياضـــي  اإلعـــام  لجنـــة  شـــاركت 
التابعة لجمعية الصحفيين البحرينية 
فـــي اجتماعـــات “كونجـــرس” االتحاد 
فـــي  الرياضيـــة  للصحافـــة  الدولـــي 
تســـتضيفها  التـــي   84 الــــ  نســـخته 
العاصمة اإليطاليـــة روما، والتي أقيم 
المكتـــب  انتخابـــات  هامشـــها  علـــى 

التنفيذي.
ويمثـــل مملكـــة البحريـــن فـــي حضور 
هـــذه االجتماعات خـــال الفترة من 3 
ولغاية 6 أكتوبـــر الجاري رئيس لجنة 
اإلعـــام وعضو مجلـــس إدارة جمعية 

الصحفيين الزميل أحمد كريم.
والتقـــى كريم رئيس االتحـــاد الدولي 
للصحافة الرياضيـــة االيطالي جياني 
جديـــدة  بواليـــة  فـــاز  الـــذي  ميرلـــو 
أحـــد  ترشـــح  لعـــدم  نظـــرا  بالتزكيـــة؛ 
ضـــده فـــي االنتخابـــات، حيـــث هنـــأه 

علـــى تنظيم هـــذا الحدث بعـــد توقف 
دائم ســـنتين بســـبب جائحـــة كورونا، 
فيما عبر ميرلو عن ســـعادته بمشاركة 
البحرين التي تشـــهد نشاطًا رائعا في 
مجـــال الرياضـــة، موضحـــا أنـــه ســـبق 

لـــه أن زار المملكـــة فـــي العـــام 2015 
وأعجـــب بهـــا كثيرا، حيـــث اطلع على 
حلبـــة البحرين الدولية موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط، والتقى 
مـــع عـــدد مـــن المســـؤولين والقيادات 

الرياضية آنذاك.
فـــي المقابـــل، أوضـــح كريـــم لرئيـــس 
االتحـــاد الدولي  للصحافـــة الرياضية 
البحريـــن  مملكـــة  أن  ميرلـــو  جيانـــي 
تشـــهد حاليا طفرة نوعيـــة في مجال 

اســـتضافة البطوالت الرياضية، وأنها 
النطـــاق  األولـــى  المحطـــة  ســـتكون 
واحـــد  للفورمـــوال  العالـــم  بطولـــة 
عـــام 2023، فضـــا عـــن اســـتضافتها 
الفعاليـــات األخرى ومن ضمنها بطولة 

العالـــم للـــدارت 2023 وبطولـــة آســـيا 
باإلضافـــة  أيـــام،  بعـــد  األثقـــال  لرفـــع 
لتنظيم عيـــد اإلعامييـــن الرياضيين 
العـــرب فـــي 29 أكتوبـــر الجـــاري فـــي 

المنامة.
يذكر أن جـــدول أعمال “الكونجرس”، 
الـــذي يعقـــد برئاســـة رئيـــس االتحـــاد 
الدولي للصحافة جياني ميرلو، شـــهد 
ذات  األعمـــال  مـــن  العديـــد  مناقشـــة 
الصلـــة بالصحافة الرياضيـــة الدولية، 
المكتـــب  انتخابـــات  طليعتهـــا  وفـــي 
االتحـــادات  وانتخابـــات  التنفيـــذي 

القارية، ومنها قارة آسيا.
األول  هـــو  االجتمـــاع  هـــذا  ويعـــد 
لاتحـــاد الدولـــي للصحافـــة الرياضـــة 
منـــذ َبْدء جائحة كورونـــا بعد اجتماع 
أقيـــم  الـــذي   83 الــــ  “الكونجـــرس” 
فـــي  بودابســـت  المجريـــة  بالعاصمـــة 

.2020

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  تلقـــى 
اإلنســـانية وشؤون الشباب قائد الفريق 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  للقـــدرة  الملكـــي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من 
الشـــيخة مـــي بنـــت ســـليمان العتيبـــي 
بيـــان  أمنـــاء مدرســـة  رئيـــس مجلـــس 
البحريـــن؛ بمناســـبة فـــوز ســـموه بلقـــب 
 8 للجيـــاد ذات  للقـــدرة  العالـــم  بطولـــة 

سنوات التي أقيمت في إسبانيا.
وجاء فـــي البرقية: يســـعدني باألصالة 
مجلـــس  عـــن  وبالنيابـــة  نفســـي  عـــن 
أمناء مدرســـة بيـــان البحريـــن أن نرفع 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  ســـموكم  إلـــى 
بطولـــة  لقـــب  بمناســـبة  والتبريـــكات 
إن  واســـتحقاق،  جـــدارة  عـــن  العالـــم 
هـــذا اإلنجـــاز الجديـــد يمثـــل اســـتمرارا 
لمســـيرة اإلنجازات المتواصلة لرياضة 
الفروسية في مملكة البحرين بفضل ما 

تحظـــى به من رعاية متواصلة من لدن 
حضرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد المعظم 
ومســـاندة صاحـــب ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأضافت “نود أن نشير أن فوز سموكم 
بالمركز األول في البطولة يؤكد المكانة 
الرائـــدة التـــي تتمتـــع بهـــا المملكة على 
ســـاحة رياضة الفروســـية العالمية، كما 
أنـــه يجســـد ما تتمتعون بـــه من قدرات 

فذة وبراعة كبيرة”.
االتحـــاد  رئيـــس  أعربـــت  وبدورهـــا 
البحريني للريشـــة الطائرة واإلسكواش 
سوســـن تقوي عن أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
 وأكدت تقوي أن اإلنجاز العالمي الكبير 

الذي حققه سموه يجسد الرعاية الفائقة 
التـــي تحظـــى بهـــا الرياضـــة البحرينية 
مـــن لدن حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد 
المعظـــم، والمتابعة المســـتمرة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة. 

وأوضحـــت تقـــوي أن تحقيـــق ســـموه 
للجيـــاد  للقـــدرة  العالـــم  بطولـــة  لقـــب 
الصغيـــرة يؤكد المكانـــة المرموقة التي 
يتمتع بها ســـموه، مشـــيدة باإلسهامات 

فـــي  ســـموه  حققهـــا  التـــي  العديـــدة 
كتابـــة فصـــول جديـــدة مـــن اإلنجازات 
ســـيكون  ممـــا  البحرينيـــة  للرياضـــة 
حافـــًزا للرياضييـــن فـــي مواصلة حصد 
المحافـــل  فـــي  للمملكـــة  اإلنجـــازات 
العالميـــة، مقدمـــة التهانـــي إلى ســـموه، 

ومتمنية له دوام التوفيق والنجاح في 
تحقيق المزيد من النجاحات العالمية.

ومـــن جانبه، هنـــأ رئيس مجلـــس إدارة 
محمـــد  جمـــال  الرياضـــي  الحـــد  نـــادي 
األحمد، ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
 وأكـــد األحمـــد أن هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر 
والمشـــرف جـــاء بفضـــل مـــا تحظى به 
الرياضـــة البحرينيـــة مـــن دعـــم ورعاية 
مـــن لدن حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ملك الباد 
المعظـــم، ومـــؤازرة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ لدعم 
ومســـاندة أبنـــاء الوطن فـــي المجاالت 
الرياضيـــة  المنجـــزات  لتحقيـــق  كافـــة 
ورفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن عاليًا في 

كافة المحافل المحلية والدولية.

ناصر بن حمد يتلقى المزيد من التهاني والتبريكات
إشادة واسعة بفوز سموه بلقب بطولة العالم للقدرة

الصخير  حلبة البحرين الدولية

تتواصل اإلثارة والفعاليات التي يعشقها 
محبـــو رياضة الســـيارات والتي تقام في 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” وذلـــك 
بانطاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة 

يوم السبت 8 أكتوبر الجاري.
وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة 
الداخليـــة من الســـاعة 8 صباحا وحتى 3 
مســـاء، وتتيـــح الحلبة في هـــذه الفعالية 
إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة 
ســـيارات ذات أداء قـــوي، حيـــث تقـــدم 
الحلبـــة تجربـــة BNI كليـــو كب، وســـيارة 
راديكال اس ار1، وتجربة ركوب ســـيارة 
راديـــكال اس ار 3، وذلـــك ضمـــن فعاليـــة 
ســـتقدم للجماهيـــر المتعة واإلثـــارة على 

مضمار حلبة صخير العالمية.
وســـيتمكن عشـــاق الســـرعة مـــن تجربـــة 
قيادة ســـيارة الكليو كـــب، اختبارك األول 
فـــي عالم رياضة الســـيارات، على مضمار 
تتضمـــن  لجولتيـــن، وكل جولـــة  الحلبـــة 
6 لفـــات، أي مـــا مجموعـــة 12 لفـــة وذلك 
بــــ 121 دينـــارا بحرينيـــا ومـــدة التجربـــة 

ســـاعتان و30 دقيقـــة. أمـــا تجربة ركوب 
BNI الكليـــو كـــب محطتـــك األولـــى فـــي 
رحلـــة مفعمة بالحماســـة في عالم رياضة 
أشـــهر  مـــن  تعتبـــر  والتـــي  الســـيارات، 
 220 قـــوة  ذات  الرياضيـــة  الســـيارات 
حصانـــا وذلك فقط بـ 27.5 دينار بحريني 

ولمدة 40 دقيقة. 
رياضـــة  وعشـــاق  محبـــو  ســـيتمكن  كمـــا 
الســـيارات مـــن تجربـــة قيـــادة الراديكال 
اختبـــار  مـــن  والتـــي ســـتتمكن   1 ار  اس 
قدراتك خال تجربة قيادة هذه السيارة 
الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات 

فـــي العالم، وذلـــك بجولتين وتتضمن كل 
جولـــة 5 لفـــات، أي ما مجموعـــة 10 لفات 
علـــى مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ 132 
دينـــارا بحرينيـــا ومدة التجربة ســـاعتين 
و30 دقيقـــة. وبإمـــكان محبـــي الســـرعة 
أيضـــا يـــوم الســـبت مـــن تجربـــة ركـــوب 
ســـيارة الراديـــكال اس ار 3 والتي تنطلق 
من 0 حتـــى 100 كم في 3.4 ثانية فقط! 
وذلك بثاث لفـــات على المضمار العالمي 
وذلـــك بــــ38.5 دينـــارا بحرينيـــا لمـــدة 40 
دقيقة، محبو الســـرعة سيستمتعون حقا 

بهذه التجربة الفريدة من نوعها.

السبت انطالق أول فعالية من تجارب القيادة المثيرة

اإلثارة تتواصل بحلبة البحرين الدولية

الخليـــج  شـــركة  ترعـــى 
البتروكيمـــاوت  لصناعـــة 
) جيبـــك ( وللعـــام الرابـــع 
التوالي  علـــى  والثاثيـــن 

بطولة
 “ جيبـــك “ المفتوحة في 
ينظمهـــا  والتـــي  التنـــس 
للتنـــس  البحريـــن  نـــادي 
في الفترة مـــن 3 إلى 19 
صـــرح  المقبـــل،  نوفمبـــر 
مجلـــس  رئيـــس  بذلـــك 

إدارة نادي البحرين للتنس خميس محمد المقلة، مشـــيدا 
بالتعـــاون المشـــترك بين النـــادي وشـــركة البتروكيماويات 
علـــى مدى أكثـــر من 3 عقود مـــن الزمن، مرحبـــا بمواصلة 
الشركة رعاية هذه البطولة العريقة سنويا في إطار الدور 
الرائـــد والمهم الـــذي تقوم به في دعم ومســـاندة الرياضة 
البحرينيـــة، وخـــص بالشـــكر رئيـــس الشـــركة ياســـر عبـــد 

الرحيم العباسي.
يشـــار إلى أن بطولة “ جيبك “ المفتوحة في التنس تعتبر 

أهم وأكبر بطوالت التنس 
ينظمهـــا  التـــي  المحليـــة 
النـــادي وينتظـــر موعدها 
ســـنويا كل نجوم وأبطال 
التنس وتحظـــي باهتمام 
جماهيري ومتابعة كبيرة 
من عشاق رياضة التنس.
هـــذه  النـــادي  وينظـــم 
البطولـــة منذ عـــام 1987 
والثاثين  الرابـــع  وللعـــام 
برعايـــة  التوالـــي  علـــى 
شـــركة الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويات، ويشـــارك فيها 
أبطـــال التنس البحرينييـــن والمقيميـــن والعبين من دول 
الخليـــج العربـــي، والذين سيتنافســـون في 10 مســـابقات 
أهمهـــا على اإلطاق وأكثرهـــا قوة وإثارة مســـابقة فردي 
الســـوبر ومسابقة زوجي الســـوبر، باإلضافة إلى مسابقتي 
فـــردي وزوجي الرجال، ومســـابقتي فردي وزوجي الرواد 
ســـن 45 ســـنة ومســـابقتي فردي وزوجي الرواد ســـن 55 

سنة، ومسابقتي فردي وزوجي السيدات.

برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

نادي البحرين للتنس يعلن عن تنظيم النسخة 
الـ 34 من بطولة “جيبك” المفتوحة للتنس
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سلطان بن دعيج: كأس العالم للبوتشيا 
2022 يهدف لنشر الوعي بالرياضة

أكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرياضـــة ذوي 
اإلعاقـــة الشـــيخ ســـلطان بـــن دعيـــج آل خليفة 
بـــأن اســـتضافة كأس العالـــم للبوتشـــيا البحرين 
2022، فـــي الفترة من 6 إلـــى 11 نوفمبر المقبل 
ســـتعكس مكانة مملكة البحرين في اســـتضافة 

أهم البطوالت البارالمبية العالمية. 

لرياضـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وأشـــاد 
ذوي اإلعاقـــة بدعـــم ورؤية ممثـــل جالة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، واهتمـــام ورعايـــة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 

اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة واللذيـــن دائما مـــا يؤكدان 
أهمية اســـتضافة أهم الدورات والبطوالت على 
أرض البحرين.  وأشار الشيخ سلطان بن دعيج 
إلـــى أهميـــة إقامـــة هـــذه البطولة؛ لنشـــر الوعي 
والتعريـــف برياضـــة البوتشـــيا والتـــي تعتبر من 

الرياضـــات النوعيه التي تختص في ممارســـتها 
اإلعاقة الشديدة للشلل الدماغي. 

وأثنـــى الشـــيخ ســـلطان بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
على جهود رئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية 
الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل خليفـــة في تنظيم 

الشيخ سلطان بن دعيجمختلف البطوالت العالمية على أرض المملكة.

سوسن تقوي جمال األحمد

الزميل أحمد كريم مع جياني ميرلو جانب من اجتماعات كونجرس االتحاد الدولي للصحافة الرياضية

ياسر العباسي خميس المقلة

مي العتيبي
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رسمًيا سيعرض فيلم 
The Good Nurse على 

نتفليكس في تاريخ 
26 أكتوبر، وهو 

من بطولة جيسيكا 
تشاستين ويحكي 

قصة الممرض القاتل 
المتسلسل “تشارلز 
كولين” وكان يقتل 

مرضاه ليخلصهم 
من معاناتهم!

 
 

tariq_albahhar

يســتعد مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافة والبحــوث إلطــاق البرنامــج الثقافي للموســم “قف على 
ناصية الحلم وقاتل”، والذي يتضمن أجندة حافلة بالنقاشــات الفكرية وسلســة من المحاضرات العلمية والحوارات 
الثقافيــة، والمعــارض الفنيــة التــي تؤســس على رؤى وتجارب إبداعية، وألول مرة، ســيتم اإلعان عــن جائزة “ لغتنا 
األم” ضمن احتفاالت المركز بالذكرى الحادية والعشــرين لتأسيســه في 12 يناير 2023، حيث تعنى الجائزة بتســليط 
الضوء على اللغة العربية وأبنائها من خال أي نشــاط مرتبط بها، وســتتضمن االحتفالية تدشــين النسخة اإلنكليزية 
لكتــاب: “مائــة عــام من التعليم النظامي في البحرين، الســنوات األولى للتأســيس”. الصادرة عن المركز، كما ســتحيي 

األوبرالية المصرية فرح ديباني أمسية غنائية بالمناسبة. 

الغنائية  أمسياته  أولــى  المركز  يستهل   
الصوليست  2022، مع  أكتوبر   3 اإلثنين 
ستصدح  التي  علي  ياسمين  األوبرالية 
“ليلة  بروائع األغنية الكالسيكية بعنوان 
الشعر  بيت  يــقــدم  فيما  ــداع”،  ــ وإبـ حــب 

الــعــريــض أمسية  إبــراهــيــم  بــيــت 
لألديب والشاعر اللبناني جودت 
فخر الدين في مساء 10 أكتوبر 
وستقيم عمارة بن مطر – ذاكرة 
المكان في يوم 16 أكتوبر معرضًا 
السعيد  ــر  زهــي لــلــفــنــان  تــشــكــيــلــيــًا 

معنون بــ “بين بحرين”. 
ــفـــكـــر والـــنـــاقـــد  ــمـ وســـيـــتـــطـــرق الـ
ــازعــــي فــي  ــ ــب ــ ــعــــودي ســـعـــد ال ــــســ ال
أكتوبر،   17 االثنين  يوم  محاضرة 
ــــى إشــكــالــيــة “هـــجـــرة الــمــفــاهــيــم  إل
الــثــقــافــة، وفـــي أمسية  وتـــحـــوالت 
موسيقية وغنائية أخرى وبالتعاون 
مع السفارة اإليطالية ستقّدم الفنانة 
ــيــســنــدرا ســالــيــرنــو يــــوم االثــنــيــن  أل
الشعبية  الــمــوســيــقــى  ــر،  أكــتــوب  20
وأغاني  بالجاز  الممزوجة  اإليطالية 

الغوسبيل 
من  حافلة  بقائمة  البرنامج  ويــزخــر 

خــالل  فسيطل  اإلعــالمــيــة،  الــنــقــاشــات 
بركة  طــاهــر  اللبناني  اإلعــالمــي  أكــتــوبــر 
في بيت عبد هللا الزايد لتراث البحرين 
الصحفي، في محاضرة عنوانها “تشكيل 

ــي  ــ ــوعـ ــ الـ

الجماعي العربي بين الذاكرة” 24 أكتوبر.
الفنية  بــمــســاراتــه  نوفمبر  شهر  ويــأتــي   
ــشــاعــر  الـــمـــتـــعـــددة، مـــع األكـــاديـــمـــي وال
المركز  فــي  بسيسو  إيــهــاب  الفلسطيني 
والــــــذي يـــقـــدم مـــحـــاضـــرة بــعــنــوان 
التأثير  عوامل  والثقافة:  “المجتمع 
ــثــقــافــيــة”، حيث  ــاء الــهــويــة ال ــنـ وبـ
ــؤال الــهــويــة الــمــتــســم  ــ ســيــطــرح سـ
بالتنوع واالختالف في المجتمعات 
ــثــقــافــي الـــدائـــم حــول  ــراك ال ــحــ ــ وال
الهوية، يوم السبت 5 نوفمبر القادم. 
لنا  فستقّدم  القصيدة،  سياق  وفــي 
الشاعرة واإلعالمية المغربية عائشة 
 7 بلحاح، أمسية “العبور إلى الشعر” 
نوفمبر، في بيت الشعر، تليها أمسية 
موسيقية “من الزمن الجميل” للفنانة 
اللبنانية والء الجندي، مساء اإلثنين 

14 نوفمبر 
نادين  األردنــيــة  الصحافية  وتلقي   
ــمــري مــحــاضــرة عــنــوانــهــا “صــحــافــة  ن
حــقــوق الــطــفــل فــي الــعــالــم الــعــربــي”، 
بيت عبد هللا  نوفمبر في   21 اإلثنين 
“وردة  روايــة  مؤلفة  وستسرد  الزايد، 
بغداد” الروائية العراقية ندى الشعيبي 

حكايتها األربعاء 23 نوفمبر. 
 وبــتــنــظــيــم مـــن مـــســـار الـــلـــؤلـــؤ ومــركــز 
ــحــوث،  ــب الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم لــلــثــقــافــة وال
ستدشن احتفالية “ليالي المحرق” خالل 
ديسمبر،  شهر  مــن  األولــيــن  األسبوعين 
وســيــحــتــفــي االحـــتـــفـــالـــيـــة بــالــتــصــمــيــم 
واألزيــــــاء واألطــعــمــة والــمــوســيــقــى في 
مجلس  من  للمدينة  التاريخية  األحياء 
في  وسيقام  بوماهر،  قلعة  إلــى  سيادي 

مواقع مختلفة في أنحاء المحرق. 
 وسيخص عمارة بن مطر- ذاكرة المكان 
تم  مشروع  وهــو  الحافة”  “على  معرض 
الفنانين،  من  مجموعة  قبل  من  إنشاؤه 
ــــى أهــمــيــة ســاحــل الــبــحــريــن  يـــدعـــون إل
ــوقــت، من  وتــغــيــراتــه وتــطــوره بــمــرور ال
خـــالل عــدســة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
 3 يوم  والتركيب،  المختلطة  والوسائط 

ديسمبر 
 وتقّدم األكاديمية المختصة في الثقافة 
الحديث  الــعــربــي  والــفــكــر  الفلسطينية 

“خلق  عــن  محاضرتها  الــعــايــدي،  عــادلــة 
وتــحــرريــة:  معرفية  وروايـــــات  تــجــارب 
نموذجا”،  الفلسطيني  المتحف  معارض 
الشاعر  ويقدم  ديسمبر.   5 اإلثنين  يــوم 
“لماذا  قصائده  القرني  محمود  المصري 
الشعر،  بيت  فــي  محبيه”  الشعر  يخذل 
12 ديــســمــبــر، ومـــن أدب  يـــوم اإلثــنــيــن 
ــــي الــمــصــري  ــــروائ ــــروايــــة ســيــتــنــاول ال ال
التاريخية  “الرواية  ماهية  يحيي  إيمان 
 19 يــوم اإلثنين  الــواقــع والــخــيــال”،  بين 

ديسمبر، وستشير الصحافية واإلعالمية 
ميسلون نصار إلى “الصحافة والتنميط: 
ــرأي  ــ االســتــغــنــاء عــن مــدرســة الــــرأي وال
اآلخر” يوم اإلثنين 26 ديسمبر في بيت 

الزايد. 
المركز احتفالية   وفي حدث آخر، يقيم 
األرض  تتسع  حلمك  قــدر  “على  بعنوان 
“مــئــة عـــام عــلــى تــأســيــس الــســيــنــمــا في 

البحرين”، وذلك يوم 22 ديسمبر 
للتبادل  وتعزيزًا   2023 يناير  شهر  وفي 
للمشاريع  واستكماالً  والمعرفي  الثقافي 
الــعــلــمــيــة، ســيــمــثــل مــعــرض “ســـيـــرن في 
الرياض” مرحلته الثالثة لسلسة مستمرة 
من األنشطة العلمية في تخصص فيزياء 
النووية،  للجسيمات األولية والمعالجات 
وهو نتاج تعاون بين مركز “موهبة” أحد 
كيانات مؤسسة الملك عبد هللا اإلنسانية 
الشيخ  مركز  من  المتفرع  ابحث  ومركز 
لألبحاث  األوروبــيــة  والمنظمة  إبراهيم، 

النووية “سيرن.

مركز الشيخ إبراهيم يطلق موسمه الثقافي الجديد
موسم ثقافي يزخر بمضمون غني

طاهر بركةسعد البازعي جودت فخر الدينعائشة بلحاح

ليمثلها   Farha فيلم  األردن  اختارت 
فــي حــفــل األوســـكـــار الــمــقــبــل، تــدور 
 1948 نكبة عام  إبان  الفيلم  أحــداث 
فتاة  قصة  ويحكي  فلسطين،  فــي 
من  تشاهد  عاًما   14 العمر  من  تبلغ 

خزانة المؤن المغلقة الكارثة التي تحّل بمنزلها.
وفي التفاصيل تدور تفاصيله حول الفتاة الشابة “فرحة” التي تعيش طفولة هادئة في فلسطين، وفي يوم 
من ايام 1948 تنقلب حياتها رأًسا على عقب، وتتبخر احالمها البسيطة، وتشاهد الخوف من قبو مغلق بينما 
تستهلك الكارثة منزلها، وتعيش حالة من الخوف المتكرر إال أنها تظل حريصة 

على التمسك باألمل للتجاوز محنتها.
تحلم “فرحة” البالغة من العمر أربعة عشر عاما بااللتحاق بالمدرسة في المدينة 
أشرف  يقدمه  )الــذي  المختار  ابنة  باعتبارها  أنها  تــدرك  ولكنها  صديقتها،  مع 

برهوم(، في معركة شاقة ضد التقاليد، بزواج الفتيات في سن صغير بالقرية.
البريطانية على فلسطين أوشكت  السيطرة  1948، وكانت  االحداث في عام 
على االنتهاء، وما ال تعرفه فرحة ووالدها حتى اآلن هو أن عمليات التشريد 
إلى  القنابل  تصل  وعندما  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  بالفعل  تحدث  القسري 
يمكن،  ما  بأسرع  بالعودة  ويعد  منزلهم،  قبو  في  فرحة  والــد  يسجن  قريتها، 
بينما تنتظر وتشاهد من خالل شقوق القبو، القرية التي كانت متحمسة جدا 
لمغادرتها تتحول إلى خراب، مما يهدد نهاية للمستقبل الذي خططت له وترك 

فقط أثر الذكريات في أعقابها.

األردن تختار فيلم “Farha” ليمثلها في األوسكار
مجموعة طارق البحار إطــــالق  عـــن  نتفليكس  أعــلــنــت 

تتألف  واعـــدة”  سعودية  “مــواهــب  بعنوان 
بــالــقــدرات  احــتــفــاًء  قــصــيــًرا،  فيلًما   11 مــن 
اإلبداعية الفريدة لصّناع األفالم السعوديين 

الناشئين.
التي  األفــالم  من  باقة  المجموعة  وتتضمن 
ــّوع الــمــواهــب الــســعــوديــة  ــنـ ــنــى وتـ ــرز ِغ ــب ت
والخيال  الــرعــب  أفـــالم  وتشمل  الــنــاشــئــة، 
المتحركة  والــرســوم  العائلية  والمغامرات 
ــــى جـــانـــب الــقــصــص  ــعــلــمــي، إل والـــخـــيـــال ال
الــواقــعــيــة. وتــقــدم هــذه األفـــالم لمحة عن 
أعمال بعض من األصوات الجديدة الواعدة 
جميعها  شــاركــت  قــد  وكــانــت  المملكة،  فــي 
البحر  مــهــرجــان  مــن  الماضية  ــدورة  ــ ال فــي 
األحمر السينمائي الدولي ضمن فئة “سينما 

سعودية جديدة – األفالم القصيرة”.
تدور أحداث القصص عبر مختلف األزمان، 
يومنا  ــى  إل الــمــاضــي،  الــقــرن  مــن ستينيات 
العام  في  المستقبل  إلــى  وصــواًل  المعاصر، 
2090. وإن ما يجمع بين هذه القصص هو 
أنها تقدم فرصة للتعرف على وجهات النظر 

السعودية.

باسالمة،  محمد  يـــروى  ــس”  ــِل “ُه فيلم  فــي 
قصة رجل توصيل يعاني من أرق مستمر، 
التفريق  فيها  يستطيع  ال  حالة  إلــى  يصل 
“يوم  فيلم  ويــروي  وهلوساته.  واقعه  بين 
قصة  الزاير  لرامي  الخيالي  نفسي”  فقدت 
نفسه  ويجد  القلق  مــن  حالة  يعيش  شــاب 
مقابلة  إلــى  الدخول  قبل  مصعد  في  عالقًا 
“الرفعة”  مثل  الوثائقية  األفــالم  وأما  عمل. 
لعباس الشويفعي فتقدم لمحة عن األحياء 
“كوفيدا  فيلم  ويتناول  القديمة،  السعودية 

التغييرات  العميرات،  لعمر  عشر”  التاسعة 
التي طرأت على الحياة بعد تفشي جائحة 
الــمــجــمــوعــة فيلم  كـــوفـــيـــد19-. وتــتــضــمــن 
ــعــنــوان “تــلــفــون  رســــوم مــتــحــركــة قــصــيــر ب
خربان” للمخرجة رغد البارقي، الذي يتناول 
مفاهيم التواصل، وأفالم مثل “الجكر” لعبد 
العزيز صالح و”أم السعف والليف” للمخرجة 
لمحمد هــالل،  “واحـــد طــش”  الحيد، و  هــال 
ســرحــان،  لعبدالعزيز  الــحــمــراء”  و”الـــدائـــرة 

و”الطائر الصغير” لخالد فهد.

الـــ44  الـــدورة  رئيس  فهمي  حسين  القدير  الفنان  تحدث 
في  إقامتها  المقرر  الدولي،  السينمائي  القاهرة  لمهرجان 
المهرجان  إن  قائال  المقبل؛  نوفمبر   22 إلى   13 من  الفترة 
لديها  مــا  أفضل  تقديم  على  إدارتـــه  يجبر  تحديا  يــواجــه 

لكونه معبرا عن السينما المصرية والعربية.
قناته  عبر  الــمــهــرجــان  نشرها  مقابلة  خــالل  فهمي  وقـــال 
السينمائي”  “القاهرة  إن  “يوتيوب”،  موقع  على  الرسمية 
ينتمي إلى مهرجانات الدرجة األولى في العالم، مؤكدا أنه 
“في نفس مستوى وقيمة مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين 
التي تنافس مهرجان القاهرة وهما يمروا بنفس الظروف”.

وتابع: “نقبل التحدي وإن شاء هللا سنقدم أفضل ما لدينا، 

نحاول أن يكون لدينا لجان تحكيم متميزة، وأفالم مهمة 
وأنشطة  فعاليات  إلى  باإلضافة  عليها،  الحصول  استطعنا 

تهم صناع السينما للغاية”.
كما تطرق فهمي للحديث عن معايير اختيار المكرمين في 
مهرجان القاهرة في دورته الـ 44 تمت على أساس دراسات 

محددة.
وأوضح الفنان الكبير: ”نحن ندقق في اختياراتنا، فعندما 
تم اختيار المخرج المجري بيال تار فإن وجوده وتكريمه 
إضافة كبيرة للمهرجان وفرصة لصناع السينما والمهتمين 

للتعرف إلى عالمه السينمائي”.
أبو  وكاملة  دراســة،  عن  بيتم  المكرمين  “اختيار  وأردف: 

ذكري قدمت كتير في الفترة األخيرة هي مخرجة متميزة 
واللجنة  عندنا،  تكريمها  يتم  أن  جــدا  ومهم  بعملها  جــدا 
في  بتعمل  لبلبة  الفنانة  وايضا  باإلجماع،  عليها  وافقت 
فقد  حــافــل،  تــاريــخ  وليها  سنين   5 ال   ســن  منذ  السينما 
قدمت 88 فيلما وحققت العديد من الجوائز كأفضل ممثلة 

عن أعمال كثيرة“.
قدمها  التي  األعــمــال  أســاس  تتم على  الــدراســة  أن  وتابع 
الفنان، الفتا: “لما قررنا سابقا تكريم العاملين في الكوميديا، 
وايضا  كبيرة،  اعمال  لنا  قدم  الذي  المهندس  فؤاد  اخترنا 
عمل  مخرج  من  أكثر  هو  الــذي  العزيز  عبد  محمد  الفنان 
في أفالم كوميدية ناجحة“. وأبــرز: “فــاروق صبري كاتب 

الكوميديا،  في  كتب  واحد  أكثر  كان  السيناريو 
مع اني كنت اظن  ان سيد بدير أو اإلبياري 

هم من الذين كتبوا أكثر“.
الــدولــي،  السينمائي  الــقــاهــرة  مــهــرجــان 
العالم  في  المهرجانات  أعــرق  أحــد  هو 

الــعــربــي وإفــريــقــيــا واألكــثــر انــتــظــامــًا، 
ــمــهــرجــان الــوحــيــد  يــنــفــرد بــكــونــه ال
واإلفريقية  العربية  المنطقة  فــي 
المسجل ضمن الفئة A في االتحاد 
بروكسل  فــي  للمنتجين  الــدولــي 

.)FIAPF(

نتفليكس تطلق مجموعة “مواهب سعودية واعدة”

فهمي: “نختار بعناية كل صغيرة وكبيرة في القاهرة السينمائي”
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أطلـــق بيـــت التمويـــل الكويتـــي _ البحريـــن 
“بيتـــك”،  منصتـــه الرقميـــة إلدارة الثـــروات 
“KFHB Wealth”. ويأتي ذلك بهدف تعزيز 
كفاءة إدارة المحافظ االســـتثمارية للعمالء 
من أصحـــاب الثروات، وتزويدهـــم بتجربة 
مصرفيـــة مبتكـــرة ومبســـطة. وانطالقًا من 
رقمنـــة  بضـــرورة  البحريـــن  “بيتـــك”  إدراك 
الحاجـــة  لتلبيـــة  الثـــروات؛  إدارة  خدمـــات 
قبـــل  مـــن  الرقميـــة  للخدمـــات  المتناميـــة 
عمالئـــه، فقـــد ســـعى البنـــك لتطويـــر منصة 
 ”KFHB Wealth“ الثـــروات  إلدارة  رقميـــة 
إلـــى مســـتويات  العمـــالء  بتجربـــة  ترتقـــي 
رفيعـــة. ســـتتيح المنصة الجديـــدة المكونة 
وموقـــع  المحمـــول  للهاتـــف  تطبيـــق  مـــن 
محفظـــة  إدارة  للمســـتخدمين،  إلكترونـــي 
اســـتثمارات العمالء بسهولة، والوصول إلى 
تقاريرهـــم وســـجالتهم المالية، واحتســـاب 
اســـتثماراتهم،  علـــى  الـــزكاة  مســـتحقات 
وإجراء معامالتهم المصرفية بسالســـة في 
أي وقـــت ومـــن أي مـــكان، وذلـــك عبر لوحة 

تحكم مبتكرة ومتكاملة.
و صـــرح راشـــد خالـــد الخـــان رئيـــس إدارة 
الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في 
“بيتك” البحرين: “أصبح اعتماد الرقمنة في 
تسيير الخدمات المالية حاجة متنامية في 
جميع أنحاء العالم وأمرًا ال يمكن االستغناء 
عنه. وهذا ما يجعلنا سعداء للغاية بإطالقنا 
لمنصـــة رقميـــة إلدارة الثـــروات، آمليـــن أن 
تسهم في تعزيز التجربة المصرفية لعمالئنا 
الكـــرام، والمضـــي قدمـــًا فـــي رحلـــة تحولنا 

الرقمـــي. وســـتتيح هـــذه المنصـــة الفريـــدة 
مـــن نوعهـــا للعمـــالء إمكانيـــة تنفيـــذ كافـــة 
محافظهـــم  وإدارة  المصرفيـــة  معامالتهـــم 

االستثمارية عبر منصة واحدة”.
 واختتـــم قائـــالً “نحـــن نســـعى فـــي الوقـــت 
الحالي بجهـــود حثيثـــة ومتواصلة إلضافة 
خصائـــص وميـــزات إضافيـــة للمنصـــة، بمـــا 
في ذلك تقديم حلول اســـتثمار فريدة تعزز 
بشكل كبير من تنوع كفاءة إدارة المحافظ 

االستثمارية”.
ســـيتمكن   ،”KFHB Wealth“ خـــالل  ومـــن 
البنـــك من تزويـــد عمالئه بتجربة اســـتثمار 
متجـــددة ومبتكـــرة، وذلك مـــن خالل لوحة 
تحكم متكاملة وتفاعلية، تشمل العديد من 
الخدمـــات المصرفيـــة الميســـرة التـــي تثري 
تجربـــة العمـــالء. كمـــا وتســـهم المنصـــة في 
إثـــراء وتوســـيع الخدمـــات المصرفية التي 
يقدمهـــا “بيتك” كمؤسســـة ماليـــة رائدة في 
إدارة الثروات بالتوافق مع أحكام الصيرفة 

اإلسالمية.

راشد الخان

لتعزيز كفاءة إدارة المحافظ االستثمارية للعمالء

“بيتك” البحرين يطلق منصته الرقمية إلدارة الثروات

تحـــت رعاية محافظ العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، افتتح 
والمتابعـــة  المعلومـــات  إدارة  مديـــر 
لـــوري،  يعقـــوب  يوســـف  بالمحافظـــة، 
فـــي  للعطـــور  اإلمـــارات  متجـــر طيـــف 
مجمـــع افنيـــوز البحريـــن، بحضور عدد 
مـــن المســـؤولين والمهتميـــن وضيوف 

الحفل.
لـــوري حـــرص  وأكـــد يوســـف يعقـــوب 
محافظة العاصمة على رعاية األنشطة 
االســـتثمارية التي تســـهم في تنشـــيط 
الحركة التجارية والسياحية في البالد، 
مـــن خـــالل التشـــجيع على اســـتقطاب 

رؤوس األمـــوال في مختلف القطاعات 
شـــركة  بجهـــود  مشـــيًدا  االقتصاديـــة، 
فـــي مجـــال  الرائـــدة  اإلمـــارات  طيـــف 

تصميم وتصنيع العطور الفاخرة.
من جهتهم، أعرب القائمون على متجر 
طيـــف اإلمـــارات للعطـــور عن شـــكرهم 
وتقديرهم للشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة محافظ محافظـــة العاصمة 
علـــى رعايتـــه حفـــل االفتتـــاح، والـــذي 
عكـــس حـــرص المحافظـــة علـــى دعـــم 
المشـــاريع واألنشـــطة التـــي تســـهم في 
دعم وتعزيـــز االقتصاد الوطني والدفع 

بعجلة التنمية في مملكة البحرين.

“العاصمة” ترعى افتتاح “طيف 
اإلمارات” للعطور في أفنيوز البحرين

بهدف صقل مهاراتهم لالنخراط بسوق العمل

“بيتك” البحرين يدّشن “واعد” لتدريب الخريجين المتفوقين
قام بيـــت التمويل الكويتـــي- البحرين 
بتدشـــين برنامـــج تدريـــب الخريجين 
“واعـــد” وذلـــك فـــي حفـــل أقيـــم يـــوم 
االثنيـــن 19 ســـبتمبر 2022 فـــي مقـــر 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
 20 البنـــك  اســـتقبل  حيـــث  والماليـــة، 
خريجـــًا بحرينيـــًا لبـــدء تدريبهم ضمن 
البرنامج والذي تم اإلعالن عنه مسبًقا، 
وهـــو برنامج مّنظـــم ومخّصص يقيمه 
البحريـــن   – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
بشـــراكة مع معهد البحرين للدراســـات 
بهـــدف تدريـــب  المصرفيـــة والماليـــة؛ 
البحرينييـــن  الخريجيـــن  وتوظيـــف 
المتفوقين وصقل مهاراتهم لالنخراط 

والنجاح في سوق العمل. 
وقـــد تم تدشـــين البرنامج بحضور كل 
من منتسبي مصرف البحرين المركزي، 
المديـــر التنفيـــذي للرقابـــة المصرفيـــة 
خالـــد حمد الحمد، مديـــر إدارة مراقبة 
المؤسســـات المالية اإلسالمية باإلنابة 
خولـــة إبراهيم، ومـــن جمعية مصارف 
الرئيـــس  القاســـم  وحيـــد  البحريـــن 
أعربـــوا  حيـــث  للجمعيـــة،  التنفيـــذي 
عـــن اعتزازهـــم بجهـــود بيـــت التمويل 
الكويتـــي – البحريـــن ومعهـــد البحرين 
فـــي  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
مجال اســـتثمار دعـــم تطوير الشـــباب 
البحرينـــي وأثنوا على مســـاعي البنك 
نحو زيادة الفـــرص الوظيفية المتاحة 
جانـــب  مـــن  حضـــر  كمـــا  للخريجيـــن. 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
المعهـــد  عـــام  مديـــر  الشـــيخ،  أحمـــد 
وعـــدد من فريـــق اإلدارة وفريق العمل 
والعضـــو المنتدب والرئيـــس التنفيذي 
لبيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن، 

عبدالحكيم يعقوب الخياط.
وافتتـــح الحفـــل بتالوة عطـــرة للقرآن 
الكريـــم، ومـــن ثـــم تـــم تقديـــم فقـــرة 
للتعريـــف بالخريجين المشـــاركين في 
المعلومـــات  أهـــم  وعـــرض  البرنامـــج، 
إلـــى  باإلضافـــة  بالبرنامـــج  الخاصـــة 
كلمة مـــن عبدالحكيم الخيـــاط العضو 
لبيـــت  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 

التمويـــل الكويتـــي – البحرين موجهة 
للخريجين المشـــاركين فـــي البرنامج. 
كمـــا واشـــتملت الفعاليـــة علـــى برنامج 
المشـــاركين  لتهيئـــة  خـــاص  تعريفـــي 
وتزويدهـــم بالمعلومات الالزمة؛ للبدء 
فـــي البرنامـــج والنجاح فيـــه باإلضافة 
إلـــى نصائـــح للنجـــاح فـــي مســـيرتهم 
المهنيـــة تم تقديمها مـــن قبل أصحاب 

الخبرة من الحضور. 
بهـــذه المناســـبة، صـــّرح مديـــر تنفيذي 
مصـــرف  فـــي  المصرفيـــة  الرقابـــة   –
البحريـــن المركزي خالـــد الحمد بقوله: 
“فـــي البدايـــة، أتقـــدم بالشـــكر الجزيل 
البحريـــن  التمويـــل الكويتـــي -  لبيـــت 
ومعهد البحرين للدراســـات المصرفية 
والماليـــة الســـتجابتهم الســـريعة فيما 
يتعلـــق باإلعداد لهـــذا البرنامـــج القائم 
علـــى مبـــادرة المصـــرف علـــى الصعيد 
الوطنـــي لتدريب وتأهيـــل الخريجين 

للمستقبل. 
وأود أن أحث المشـــاركين على اغتنام 
خلـــق  علـــى  والعمـــل  الفرصـــة  هـــذه 
انطباع جيد، بجانب االســـتمرار بطلب 
العلـــم والمعرفـــة مـــن مصـــادر متنوعة 
ومعتمـــدة مـــع التركيـــز على اكتشـــاف 
مواطـــن اإلبـــداع لديهـــم وإثرائهـــا قدر 
اإلمكان. وأتمنـــى للجميع كل التوفيق 

والنجاح في حياتهم الوظيفية”.
ومن جانبه، صـــّرح عبدالحكيم العضو 
لبيـــت  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 
التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن بقولـــه: 
بالمســـؤولية  التزامنـــا  مـــن  “انطالًقـــا 
المجتمعيـــة، ومســـاعينا الحثيثة لدعم 

علـــى  حرصنـــا  البحرينـــي،  الشـــباب 
تطويـــر هذا البرنامج بشـــكل مخّصص 
للخريجيـــن، حيث يأتي هـــذا البرنامج 
كإضافـــة معـــّززة لبرامجنـــا التدريبيـــة 
األخـــرى والتي نقدمها بشـــكل مســـتمر 
علـــى مـــدار العـــام. إننـــا نعمـــل بجهـــود 
متواصلة للمســـاهمة بدورنا في تنفيذ 
مبـــادرات تنمويـــة فاعلـــة مـــن شـــأنها 
تأهيـــل الكفـــاءات الوطنيـــة، ونطمـــح 
مـــن خالل هـــذا البرنامج لرفـــد القطاع 
المصرفـــي والمالـــي بخبـــرات وطاقات 

شبابية متمّيزة”.
بدورهـــا، علقـــت ســـارة زيـــن العابدين 
البنـــك  رئيـــس المـــوارد البشـــرية فـــي 
قائلة: “سيســـمح البرنامـــج للخريجين 
بتطويـــر المعرفـــة والخبـــرة ومهـــارات 
النجاح في العمل كما وســـيتم التركيز 
القيـــم  علـــى  البرنامـــج  خـــالل  مـــن 
والمبـــادئ األساســـية التي نعتز بها في 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي بما فـــي ذلك 
االمتثال لمبادئ الشـــريعة اإلســـالمية، 
والتعـــاون والعمل الجماعي، واالبتكار، 
وتحقيـــق التميـــز واالســـتدامة، وهـــي 
جميعهـــا مبادئ أساســـية نوليها أهمية 
كبيـــرة فـــي كل مـــا نقـــوم بـــه ونقدمه. 
كمـــا ونثمـــن حـــرص مصـــرف البحرين 
المركـــزي وجمعيـــة مصـــارف البحرين 
لبرنامـــج  شـــامل  إطـــار  تطويـــر  علـــى 
تدريب وطني لقطاع الخدمات المالية 
والتأكـــد مـــن تطبيـــق توصيـــات هـــذا 
اإلطـــار فـــي هـــذا القطـــاع المهـــم. وقد 
حرصنـــا فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
علـــى تضمين جميع العناصر والمعايير 

األساســـية لهـــذا اإلطار فـــي مخرجات 
تجربـــة  يثـــري  ممـــا  “واعـــد”،  برنامـــج 

الخريجين ضمن هذا البرنامج”. 
ومن المقرر أن يقضي المتدربون شهرا 
كامـــال فـــي معهـــد البحرين للدراســـات 
خـــالل  يتلقـــون  والماليـــة،  المصرفيـــة 
هـــذه الفتـــرة دورات تدريبيـــة مكثفـــة 
مدربـــون  تقديمهـــا  علـــى  سيشـــرف 
معتمدون من المعهد، يلي ذلك سلسلة 
من المحاضـــرات التوعوية والتعليمية 
التـــي ســـيقدمها عـــدد مـــن الموظفيـــن 
التمويـــل  بيـــت  فـــي  الخبـــرة  ذوي 

الكويتي-البحرين.
وبعد ذلك ســـيتلقى المشاركون تدريبًا 
عمليًا لفترة شـــهرين في إحدى إدارات 
والمهـــارات  الخبـــرة  الكتســـاب  البنـــك 

العملية في مجاالت تخصصية. 
وســـيتم في نهاية هذه المرحلة األولى 
والتـــي ســـتكون مدتهـــا ثالثـــة أشـــهر، 
للمرحلـــة  مشـــاركين  خمســـة  اختيـــار 
الثانيـــة مـــن البرنامـــج والتي ســـتكون 
لمـــدة ثالثة أشـــهر إضافية فـــي البنك؛ 
من أجل المشاركة في برنامج التدوير 
الوظيفـــي فـــي مختلـــف إدارات بيـــت 
التمويـــل الكويتـــي- البحريـــن، حيـــث 
ســـيقضي المشـــاركون فتـــرة شـــهرين 
في إدارات البنك المختلفة وســـيتعين 
عليهم في الشـــهر الثالـــث واألخير من 
هذه المرحلـــة تقديم وتنفيذ مشـــروع 
تطويري في مجال الرقمنة المصرفية 
لتطويـــر  آخـــر  إبداعـــي  مشـــروع  أو 
آليـــات  وتحســـين  جديـــدة  منتجـــات 

العمل.

لماذا يجب أن يكون HUAWEI nova 10 Pro هاتفك التالي هذا العام؟
ً أجمل هاتف ذكي رائد وعصري مع أفضل كاميرا أمامية واألسرع شحنا

اليـــوم، يمكنك وضـــع يديك على بعض الهواتف التي توفر ميزات 
لـــن تراهـــا إال فـــي الهواتـــف الرائدة، وتغطـــي جميـــع احتياجاتك: 
ســـواء كانـــت تصميمـــات رائعـــة، أو كاميـــرات مذهلـــة، أو ســـرعة 
شـــحن ال تصدق، وشاشـــات مذهلة، وعمليات سريعة وسلسة مع 
الكثير من مساحة التخزين. نحب أن نطلق عليها الهواتف الرائدة 
 ،HUAWEI nova 10 Pro العصرية. أطلقت هواوي مؤخًرا هاتف
 HUAWEI nova وهـــو أحـــدث إضافة مـــن الشـــركة إلـــى سلســـلة
الشـــهيرة والقوية. يأتـــي الهاتف الذكي بتصميـــم مذهل، وكاميرا 
أماميـــة مزدوجـــة بضبـــط تلقائـــي للصـــورة ال مثيـــل لهـــا بدقة 60 
ميجابكسل، وسرعات شحن فائقة السرعة، وتصوير فائق الرؤية 
– Ultra Vision، وميـــزات الجهـــاز الفائق المســـتقبلية، مما يجعله 
الخيـــار األفضـــل لنا للحصول على هاتف رائـــد وعصري اليوم في 

البحرين في عام 2022.
ُيشـــتق لقب nova من الكلمة الالتينية “novas”، مما يدل على أن 
كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شـــغف الشـــباب عند السعي 
لتحقيـــق أحالمهم في مســـتقبل أفضل. تم إنشـــاء هـــذه الهواتف 
علـــى أســـاس التكنولوجيـــا المبتكـــرة، حيث يســـعى كل جيل من 
هواتـــف سلســـلة HUAWEI nova إلى تمثيـــل أيديولوجية قطعة 

تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز 
وتقـــدم تجارب تفاعلية دذكية. مع وضع هـــذه األيديولوجية في 
االعتبار، تأتي إطالق سلسلة HUAWEI nova 10 الجديدة، التي 
تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر. اعتباًرا من يوليو 2022، جمعت 
سلسلة هواتف nova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.

تصميم رائع، حيث تلتقي الموضة بالتكنولوجيا:
تأتـــي سلســـلة هواتـــف HUAWEI nova دائًمـــا بألـــوان عصريـــة 
وجماليـــات أنيقـــة، ويواصل هاتـــف HUAWEI nova 10 Pro هذا 
 Colour No. – 10 اإلرث، حيـــث يقدم اللون المبتكر - اللـــون رقم

. Starry Black10 واللون
اللون رقم 10. يصور جماليات رائعة وأنيقة. من خالل الجمع بين 
اللـــون الفضي المعدني األنيق وتصميم Star Orbit Ring الذهبي 
واأليقونة، تكتمل الشاشـــة المنحنية ثالثية األبعاد للهاتف بطبقة 
متأللئـــة فـــوق طبقـــة لعـــرض تغييـــرات رائعـــة في األلـــوان تحت 

األضواء والظالل المختلفة.
كاميـــرا أماميـــة مذهلـــة بدقـــة 60 ميجابكســـل مـــع ضبـــط تلقائي 
للصورة مع بعض الميزات الرائعة: من صور السيلفي إلى مدونات 
الفيديـــو، يأتـــي هاتـــف HUAWEI nova 10 Pro مـــزوًدا ببعـــض 

الميـــزات المبتكرة الرائعة على الكاميرا األمامية. تتميز بعدســـات 
كاميرا أمامية مزدوجة عالية الجودة.  

HUAWEI nova 10 Pro مـــزوًدا بوظيفـــة تكبيـــر  يأتـــي هاتـــف 
5X - 0.75 فـــي وضـــع الفيديو. من خـــالل مزيج من الميزات مثل 
تركيـــز الكاميرا وحركة الكاميرا وضبط األلـــوان والتقاط الصوت 
باإلضافـــة إلـــى تحريـــر الفيديـــو، أصبح لـــدى المســـتخدمين اآلن 
اســـتوديو متكامـــل الخـــاص بهم والـــذي يمكنهم تنشـــيطه في أي 

وقت وفي أي مكان. 
يحتـــوي الهاتف الذكي أيًضا على أول كاميرا أمامية في الصناعة 
مـــزودة بضبـــط بؤري تلقائـــي فوري )تركيـــز تلقائي( مع اكتشـــاف 

 .)QPD( رباعي المراحل
وفـــي الوقت نفســـه، يمكـــن للهاتف اســـتخدام كاميـــرات متعددة 

للهاتف الذكي للتصوير في وقت واحد.
HUAWEI Super- -تقنيـــة الشـــحن فائقـــة الســـرعة مـــن هـــواوي 
HUAWEI Su- بقـــدرة 100 واط مـــزود بتقنيـــة Charge Turbo
 HUAWEI بقـــدرة 100 واط، يتيـــح هاتـــف perCharge Turbo
nova 10 Pro للمستخدمين توديع القلق الذي ينتج من انخفاض 

البطارية.

تنظـــم مدينـــة التنين البحريـــن، فعالية فريـــدة لألطفال 
بمناســـبة المولد النبوي الشـــريف، والذي يصادف تاريخ 
8 أكتوبر 2022. وســـيتم تخصيص ركن خاص لألطفال 
داخـــل مدينـــة التنيـــن البحريـــن بهـــذه المناســـبة، حيث 
يمكنهـــم التعـــرف علـــى حيـــاة النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بطريقة 
تفاعلية وتعليمية مليئة بالمرح. وتشمل الفعالية كذلك 
مشاركة راٍو )حكواتي( للسيرة النبوية الشريفة، ليشارك 
الحضـــور مـــن األطفـــال بعًضا مـــن المحطـــات المختلفة 
للســـيرة النبوية الشريفة ورحلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليصال رسالة 
اإلســـالم للبشـــرية، ونقـــل المعلومات التاريخيـــة القيمة 

لألطفال.
باإلضافة إلى ذلك، سيتم منح الحضور فرصة المشاركة 

في حوار تفاعلي والفوز بجوائز وهدايا متعددة. 
وســـتقام الفعاليـــة بالقـــرب من البوابة رقـــم 8، في حين 
ســـتكون مشـــاركة الراوي في األوقات التالية: الســـاعة 
 6:30 والســـاعة  مســـاًء،   5:30 والســـاعة  مســـاًء،   4:30
مســـاًء، والساعة 7:30 مساًء. احرص على عدم تفويت 
المرح وامنح أطفالك الفرصة لالحتفال بهذه المناســـبة 
العزيـــزة بطريقة فريدة، بينمـــا يمكنك قضاء وقتك في 
التســـوق من بين 788 متجـــًرا متنوًعا في مدينة التنين 

بالبحرين. وتســـتمر حملة “سحب التنين” الجارية حالًيا 
حتـــى تاريـــخ 26 نوفمبـــر 2022، والتـــي تمنـــح جميـــع 
المتســـوقين فرصة الدخول في الســـحب الشـــهري على 
سيارة جديدة مقابل كل 10 دنانير بحرينية يتم إنفاقها 

داخل مدينة التنين .

في فعالية تعليمية وتفاعلية مليئة بالمرح

“مدينة التنين” تحتفل مع األطفال بالمولد النبوي



أعلن بنك البحرين الوطني )NBB(، عن فوز عشـــرة من العمالء 
الكـــرام بالجوائـــز النقديـــة الشـــهرية ضمـــن ســـحوبات برنامـــج 
“ادخـــار الوطنـــي” لشـــهر أغســـطس 2022، وذلك بمبلـــغ إجمالي 
قـــدره 650,000 دوالر أميركـــي. ومـــن المقرر أن يكشـــف البنك 
عن عشـــر فائزين محظوظين ســـيحصلون على مجموع جوائز 
نقديـــة بقيمـــة 650,000 دوالر أميركـــي ضمن ســـحوبات شـــهر 
أكتوبـــر، باإلضافـــة إلى فائزييـــن محظوظيين ضمن ســـحوبات 
جوائز الحلم لهذا العام بقيمة إجمالية قدرها 1,300,000 دوالر 

أميركي. 
وفـــي إطـــار التزامه بوعـــده بالبقـــاء أقرب لعمالئـــه، خطط بنك 
البحريـــن الوطنـــي لطـــرح قائمـــة جوائز علـــى مدار عـــاٍم كامل، 
وذلـــك لمكافـــأة أكبر عـــدٍد من العمـــالء، حيث ســـيتمكن كل من 
العمـــالء الجدد والحاليين الذين يســـتمرون بإيـــداع مدخراتهم 
في حسابي )التوفير السريع( و )Savewave( دخول السحوبات 
القادمـــة. يتيح برنامج “ادخار الوطني” للعمالء مجموعة كبيرة 
مـــن المزايا، بما في ذلك المرونة في اســـتخدام المبالغ المودعة 
في حســـابات التوفير الخاصة بهم دون الحاجة للحصول على 
شـــهادات اإليـــداع، باإلضافـــة إلـــى ميـــزة الســـحب الالمحدود، 
وسهولة تحويل الودائع عبر القنوات المصرفية الرقمية. وكذلك 
سيســـتفيد العمـــالء من كســـب أرباح مجزية مقابـــل مدخراتهم 
المودعة في حســـابي )التوفير الســـريع( و)SaveWave(، عالوة 
علـــى مضاعفـــة فرصهـــم فـــي الفـــوز. ويواصـــل بنـــك البحريـــن 

الوطني التزامه بتأســـيس اقتصاد مستدام، وحث عمالئه على 
أهمية االدخار لتحقيق أهدافهم الشخصية سواًء كانت قصيرة 
أم طويلـــة المـــدى. ويطمـــح بذلك لترســـيخ المســـؤولية المالية 

كمبدأ أساس في المجتمع.

بمبلغ إجمالي قدره 650,000 دوالر أميركي

إعالن أسماء الفائزين بسحوبات برنامج “ادخار الوطني” لشهر أغسطس
تحتفــل جمعيــة المهندســين البحرينيــة في الثاني عشــر من أكتوبــر الجاري 
بيــوم المهنــدس البحرينــي وذلــك بمقــر الجمعيــة بالجفيــر، وهــي مناســبة 
دأبــت الجمعيــة علــى إقامتهــا منذ العــام 2014؛ تقديــرًا وعرفانًا وشــكرًا من 
جمعيــة المهندســين البحرينيــة للمهنــدس البحرينــي، حيــث أقرت فــي العام 
2014 خــال اجتمــاع الجمعيــة العمومية الســنوي تخصيص يــوم للمهندس 
البحريني واالحتفال به للتعريف بالجهود الدءوبة التي يبذلها المهندســون 
فــي مراحــل التحاقهــم بهــذه المهنة بــدًءا من دراســتها الجامعيــة والتخرج 
واالنخــراط فــي ســوق العمل، وتقيم الجمعيــة منذ ذلك العــام احتفاالً بهذه 

المناسبة.

بيـــوم  الجمعيـــة  احتفـــال  وحـــول 
العـــام  لهـــذا  البحرينـــي  المهنـــدس 
2022، فقـــد أكـــدت رائـــدة العلـــوي 
رئيـــس الجمعية علـــى أن المهندس 
هـــذا  دخولـــه  ومنـــذ  البحرينـــي 
القطـــاع فـــي البالد بات شـــريكًا في 
جوانب التنمية الشـــاملة في مملكة 
البحرين، حضريًا وعمرانيًا وتنمويًا، 
كما لعب أدوارًا كبيرة ســـاهمت في 
تطـــوره مما أفضى لظهـــور كفاءات 
هندســـية بحرينيـــة كان لهـــا الـــدور 
البـــارز في مشـــاريع البنيـــة التحتية 

التي أصبحت عالمات بارزة ونتائج 
مهمـــة للتنميـــة الشـــاملة، معربًة عن 
تقديرهـــا لضيف الشـــرف الحتفالية 
الجمعيـــة  وهـــو عضـــو  العـــام  هـــذا 
الرحيـــم  عبـــد  ياســـر  المهنـــدس 
الكفـــاءات  أحـــد  وهـــو  العباســـي، 
الهندســـية البارزة فـــي البالد والذي 
قـــدم الكثير مـــن جهـــده ووقته في 
العمـــل التطوعي فـــي الجمعية، كما 
تبـــوأ فـــي المجـــال المهنـــي مناصب 
هندســـية عـــدة وصوالً إلـــى منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة الخليج 

لصناعـــة البتروكيماويـــات )جيبك(، 
مشيرًة إلى أهمية الندوة المصاحبة 
التي ســـتقام خالل هذه االحتفالية  
تحت عنوان “الكفـــاءات البحرينية 
الهندسية ومشاريع البنية التحتية”، 
حيـــث  يتحـــدث فيهـــا ثالثـــة مـــن 
البحرينيـــة  الهندســـية  الكفـــاءات 
الحكومـــي  القطـــاع  مـــن  البـــارزة 

والشركات الكبرى في البالد.

الجمعية تستضيف العباسي ضيف شرف في “احتفالها السنوي”

العلوي: المهندس البحريني شريك بجوانب التنمية الوطنية

تأكيــدًا على أهمية مشــاركة وفــد ممثل لمملكة البحرين فــي المحافل الدولية 
المهمــة، يشــارك عــدد مــن الشــركاء اإلســتراتيجيين بمنظومة ريــادة األعمال 
فــي جنــاح مملكــة البحريــن بمعــرض جيتكــس لهــذا العــام، والــذي ينطلق يوم 
اإلثنيــن 10 أكتوبــر فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي، ومــن المقرر أن تســتمر 
أعمــال المعــرض لمــدة خمســة أيــام حتــى 14 أكتوبــر، حيث ســيرعى صندوق 
العمــل “تمكيــن” جنــاح مملكــة البحريــن وبمشــاركة 30 مؤسســة بحرينيــة مــن 
فئات الشــركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المتخصصة في مجال تقنية 
المعلومات واالتصاالت، وبتنظيم من جمعية البحرين لشركات التقنية “بتك”.

البحريـــن  وتمثـــل مشـــاركة وفـــد مملكـــة 
المعلومـــات  هيئـــة  ممثلـــي  مـــن  المكـــون 
والحكومة اإللكترونيـــة، ومجلس التنمية 
للتنميـــة،  البحريـــن  وبنـــك  االقتصاديـــة، 
باإلضافـــة إلـــى صنـــدوق األمـــل وتمكيـــن 
اســـتمرار دعـــم المملكـــة لمنظومـــة ريـــادة 
للقطاعـــات  الداعمـــة  الوطنيـــة  األعمـــال 
االقتصادية المختلفة السيما قطاع تقنية 
الـــذي  الواعـــد  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
سيســـهم في دفع عجلـــة النمو االقتصادي 
الوظيفيـــة  الفـــرص  خلـــق  خـــالل  مـــن 
للكـــوادر المحليـــة، باإلضافـــة إلـــى جـــذب 
االســـتثمارات العالمية من خـــالل االلتقاء 
بالشركات التقنية العالمية واالستفادة من 

خبراتهم الواسعة. 
وبهـــذه المناســـبة أكـــدت مها مفيـــز القائم 
بأعمال الرئيـــس التنفيذي لصندوق العمل 
“تمكين” على االلتزام بالشراكة الفاعلة مع 
بقية الجهـــات المعنية الداعمـــة والمتمثلة 
لتحقيـــق  ســـعيا  البحريـــن؛  فريـــق  فـــي 
األولويات الوطنية وأهداف خطة التعافي 
االقتصـــادي من أجل خلـــق األثر اإليجابي 
حيـــث  الوطنـــي،  االقتصـــاد  فـــي  األكبـــر 
أضافـــت قائلـــة: “نحرص فـــي تمكين على 
المشـــاركة الفاعلـــة في إحدى المشـــاركات 

الدوليـــة مثـــل معـــرض جيتكس الســـنوي 
الـــذي يســـتقطب أكبـــر الشـــركات العالمية 
فـــي مجال تقنية المعلومـــات واالتصاالت 
من مختلف دول العالم، حيث تهدف هذه 
المشاركة إلى دعم شركات القطاع الخاص 
في مجال تقنيـــة المعلومات واالتصاالت؛ 
لالرتقـــاء بمســـتوى أدائها وتعزيـــز قدرتها 
علـــى استكشـــاف المزيد من فـــرص النمو 
فـــي  والترويـــج  والمنافســـة  والتوســـع 
األســـواق اإلقليميـــة والدوليـــة، باإلضافـــة 
إلـــى دعـــم تواجـــد وفـــد مملكـــة البحريـــن 
المســـاهم في نقل تجارب مملكة البحرين 
النوعيـــة في هـــذا المجـــال، باإلضافة إلى 
االســـتفادة مـــن تجـــارب الدول المشـــاركة 
وتســـخيرها للنهوض بهـــذا القطاع الواعد 

بالبحرين”.

تحقيق رؤى وتطلعات القيادة 

الرشيدة

ومن جانبه، فقد أشـــاد الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
محمـــد علي القائد برعايـــة صندوق العمل 
)تمكيـــن( لجنـــاح مملكـــة البحرين بمعرض 
جيتكـــس 2022، كمـــا أثنـــى علـــى الجهود 

الحثيثـــة التـــي بذلتهـــا جمعيـــة البحريـــن 
لشـــركات التقنية “بتك” للمشاركة في هذا 
الحدث العالمي البارز، مؤكدا بأن مشاركة 
الهيئـــة تأتـــي في إطـــار التزامهـــا بتحقيق 
رؤى وتطلعات القيادة الرشـــيدة، وتنفيذا 
لمبـــادرات برنامـــج عمل الحكومـــة، والذي 
يرتكز على تعزيز مشاركة مملكة البحرين 
فـــي المحافـــل الدولية وتوطيـــد عالقاتها 
مـــع جميع الشـــركاء وبمختلـــف المجاالت. 
بمشـــاركة  اعتـــزازه  عـــن  القائـــد  وأعـــرب 
الهيئـــة فـــي هـــذا الحـــدث التقنـــي العالمي 
والـــذي يمثل لمملكة البحرين فرصة مهمة 
الســـتعراض أبرز الخطوات التي اتخذتها 
خالل مسيرتها الرقمية، مشيرا في الوقت 
نفســـه إلـــى أن معـــرض جيتكس ســـيتيح 
المشـــاريع  مختلـــف  اســـتعراض  للهيئـــة 
الرقميـــة المســـتقبلية المتصلـــة بمجـــاالت 
تقديـــم الخدمـــات والبرامـــج اإللكترونية، 
والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، 
والتـــي أســـهمت جميعهـــا فـــي دفـــع عجلة 

اقتصاد المملكة.
وفـــي ذاته الســـياق، قـــال مصعب عبدهللا 
مديـــر إدارة تطويـــر االســـتثمارات لقطاع 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
“تولـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  بمجلـــس 
الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت الـــذي يقـــع فـــي 
قلب خطـــة المملكة للتعافـــي االقتصادي. 
نعتبر المشـــاركة في النســـخة القادمة من 
جيتكـــس فرصة مثالية لنا لعـــرض المزايا 
التنافسية للبحرين من قوى عاملة وطنية 
ذات مهـــارات عالية، وبنيـــة تحتية رقمية 
حديثـــة، وبيئـــة األعمـــال المتطـــورة أمـــام 
أهـــم وأكبر الشـــركات والمســـتثمرين على 

المستوى الدولي”.
مـــن جانبها، قالت الرئيـــس التنفيذي لبنك 
البحريـــن للتنميـــة دالل الغيـــص: “تشـــكل 
معـــرض  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  مشـــاركة 
“جايتكـــس” لهذا العام أهمية خاصة كونها 
تأتي بعد فترة توقف لمثل هذه المعارض 

للظـــروف  نتيجـــة  المتخصصـــة  الدوليـــة 
الناتجة عن جائحة كوفيد 19. كما أن هذا 
المعرض يعد فرصة سانحة لالطالع على 
آخـــر المنتجـــات والمشـــاريع التكنولوجية 
المتقدمة على مســـتوى العالم”. كما أكدت 
الغيص على أن مشـــاركة البنك ضمن وفد 
مملكـــة البحريـــن ســـتتركز حـــول عـــرض 
مشروع منصة تجارة للخدمات المصرفية 
الرقمية والتي سيقوم البنك بإطالقها قبل 
نهايـــة العـــام الجاري ضمن رحلـــة التحول 
الرقمـــي التي يشـــهدها البنـــك. كما تعكس 
هذه المشـــاركة روح الشـــراكة والتنســـيق 
بيـــن جميع الجهات المشـــاركة فـــي الوفد، 
والعمـــل بشـــكل متكامـــل لعـــرض تجـــارب 
وقصـــص نجاح مجموعة من المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مملكة 
البحريـــن فـــي قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات 
المتاحـــة  الفـــرص  وبحـــث  واالتصـــاالت، 
لالســـتثمار المشـــترك بيـــن رواد األعمـــال 
البحرينييـــن ونظرائهـــم العالمييـــن. فضالً 
ريـــادة األعمـــال  بيئـــة  نظـــام  عـــن تعزيـــز 
فـــي المملكة من خـــالل مشـــاركة الجهات 
الداعمـــة لقطـــاع ريـــادة األعمال فـــي هذا 

الحدث العالمي الفريد من نوعه.

أول برنامج ريادي في البحرين

كمـــا أعربـــت المديـــر العام لمشـــاريع األمل 
فجر الباجه جي عن ســـعادتها بالمشـــاركة 
ألول مـــرة فـــي المعـــرض، حيـــث صرحت 
قائلة: “نحن ســـعداء بالتعـــاون مع تمكين 
للمشـــاركة في جيتكـــس 2022 كجزء من 
جنـــاح البحرين؛ لعـــرض تجربتنا في دعم 
ريـــادة األعمـــال بالمملكـــة، حيـــث أطلقت 

مشـــاريع األمل مؤخرًا الموســـم الثاني من 
برنامـــج بيبـــان، وهـــو أول برنامـــج ريادي 
في مملكة البحرين يســـمح لرواد األعمال 
بالترويـــج للمســـتثمرين اإلقليمييـــن؛ مـــن 
األعمـــال  فـــرص  علـــى  الحصـــول  أجـــل 

واالستثمار. 
يتميز هذا الموســـوم الجديد من البرنامج 
بالتوســـع ليشـــمل المشـــاريع الرياديـــة في 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. ويعد 
معـــرض جيتكس منصة جاذبة للشـــركات 
اإلقليمية للمشاركة في الموسم المقبل من 
بيبـــان للحصول على فرص إســـتراتيجية 
لتطوير المشاريع واالستثمار مقابل أسهم 

في الشركات”.
الشـــركات  تشـــارك  أن  المرتقـــب  ومـــن 
البحرينيـــة فـــي المعـــرض إلـــى جـــوار مـــا 
يقارب 1400 شركة عالمية، والتي ستقوم 
بعرض تطبيقات في مجاالت الميتافيرس 
والبلـــوك   ،3.0 والويـــب   )Metaverse(
والحوســـبة  الرقميـــة،  األلعـــاب  تشـــين، 
الســـحابية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها 
مـــن المجاالت التقنية، حيـــث من المتوقع 
أن يـــزور المعرض أكثر مـــن 100 ألف زائر 

من مختلف دول العالم. 
كما سيتضمن معرض جيتكس عددا كبيرا 
مـــن الفعاليـــات واللقـــاءات المتنوعة التي 
مـــن شـــأنها أن تعزز تبـــادل الخبـــرات بين 
المشـــاركين واالســـتفادة منها لمشاريعهم 
التجاريـــة المختلفة. وعليه ســـيعقد جناح 
متخصصـــة  نقاشـــية  جلســـات  البحريـــن 
المملكـــة فـــي  تعكـــس تجـــارب وخبـــرات 
تبنـــي  وأثـــر  الماليـــة  التكنلوجيـــا  مجـــال 
الحلـــول الرقميـــة علـــى القطاعيـــن العـــام 

والخاص.

مشاركة “المعلومات والحكومة اإللكترونية” و”مجلس 
التنمية” و”بنك التنمية” و”األمل” في “جيتكس 2022”

حرصاً على وجود ممثلي “ريادة األعمال البحرينية بالمحافل الدولية برعاية صندق العمل..”تمكين”:

business@albiladpress.com

الخميس 6 أكتوبر 2022 - 10 ربيع األول 1444 - العدد 5105
25

رائدة العلوي 

م بنـــك البحريـــن والكويـــت، موظفيـــه  كـــرَّ
ذوي ســـنوات الخدمـــة الطويلـــة والعطاء 
المتميـــز، وإســـهاماتهم النوعيـــة فـــي دفع 
مســـيرة تقدم البنك وريادته وقدرته على 
تحقيق تطلعات المساهمين والمتعاملين.

وجـــرى حفـــل التكريـــم فـــي فنـــدق الفـــور 
الرئيـــس  بحضـــور  البحريـــن  ســـيزونز 
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
والكويـــت، عبـــد الرحمـــن ســـيف، واإلدارة 
التنفيذيـــة للبنك، وتم خالل الحفل تكريم 
101 موظف وموظفة ممن أمضوا فترات 
عمـــل في البنك بـــدءا من خمس ســـنوات 

وصوال ألربعين سنة.
الموظفيـــن  جهـــود  علـــى  ســـيف  وأثنـــى 
البحريـــن  لبنـــك  ووالئهـــم  المكرميـــن 
والكويت والتزامهم الراسخ بقيمه، مؤكدا 
حـــرص البنـــك على إقامة هـــذا الحفل في 
كل عـــام كجـــزء مـــن إســـتراتيجيته تجاه 

موظفيـــه؛ تقديرا لهـــم ولجهودهم الكبيرة 
التي بذلوها و التي يبذلونها.

ولفـــت ســـيف إلـــى أن حفـــل التكريـــم هذا 
العـــام يحمـــل طابعا خـــاص كونـــه يتزامن 
مـــع احتفاليـــات مـــرور خمســـن عـــام على 
انطالقـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت، حيث 
يشـــمل التكريـــم علـــى موظفيـــن عاصروا 

إنجـــازات  مـــن  فيهـــا  بمـــا  الحقبـــة  هـــذه 
وتغيرات وأحداث مر بها البنك.

وأكد في الوقت ذاته حرص بنك البحرين 
والكويـــت علـــى مواصلـــة االســـتثمار فـــي 
الطاقات الوطنية الشابة وتطوير قدراتها 
في المجاالت اإلسترتيجية للبنك، بما في 
ذلك الموظفـــات وذلك لتأهيلهـــن لتوليهن 

مناصـــب عليا في البنـــك. وعبر عن فخره 
بتملـــك بنـــك البحريـــن والكويـــت أفضـــل 

الكفاءات المصرفية. 
كمـــا ألقـــت لطيفـــة الســـادة رئيـــس دائـــرة 
شـــؤون العقـــارات والخدمـــات والتجـــارة 
مـــن الخدمـــات المصرفية للشـــركات كلمة 
المكرميـــن نيابـــة عـــن إخوانهـــا وأخوتهـــا 

المكرميـــن، عبـــرت فيها عن شـــكرها للبنك 
على هذا التكريم والذي يدل على التقدير 
علـــى ســـنوات الخدمـــة التـــي بذلـــت فـــي 

خدمة البنك. 
وبهـــذه المناســـبة، تطرقـــت الســـادة لبيئة 
البحريـــن  بنـــك  بهـــا  يتميـــز  التـــي  العمـــل 
والكويـــت والتـــي تعتبـــر مـــن بيئـــة عمـــل 

متميـــزة وفريق العمل الذي يشـــكل أســـرة 
الـــذي توليـــه اإلدارة  واحـــدة، واالهتمـــام 
التنمويـــة  األمـــور  شـــتى  فـــي  التنفيذيـــة 
التعليـــم  فـــي  للموظـــف  والتطويريـــة 
والتدريب المســـتمر وإتاحـــة الفرص أمام 
القيادات الشـــابة والعنصر النســـوي لتولي 

المناصب القيادية والريادية في البنك.

“البحرين والكويت” يحتفي بـ 101 من موظفيه



قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، علي البقالي، إنه يتوقع االنتهاء 
من دراســة الجدوى األولية لمشــروع خط الصهر الســابع في شــهر نوفمبر أو ديســمبر 
المقبل.وأكد البقالي أن الشركة كلفت شركة “بكتل” إلجراء دراسة إنشاء خط الصهر 

السابع، وعرضها على مجلس اإلدارة قبل البدء بالدراسة المالية للمشروع.

وصـــرح البقالـــي للصحافيين، على هامش 
اللقاء الدوري للجمعية البحرينية الهندية 
الشـــركة  أداء  عـــن  فيـــه  تحـــدث  والـــذي 
وخططهـــا، بحضـــور كوكبـــة مـــن أصحاب 
األعمـــال، أن الشـــركة تســـعى ألن يكـــون 
خط الصهر الســـابع الحديث بحجم إنتاج 
يقـــارب خط الصهر الســـادس، وفي حدود 

540 ألف طن سنوًيا.

مصير الخطوط القديمة

وأكد الرئيس التنفيذي لـ )ألبا( أن الشـــركة 
ســـتقوم بالتخلص التدريجي من خطوط 
اإلنتـــاج رقـــم 1 و2 و3 القديمة لتســـتبدل 
بخط الصهر الســـابع الجديد، مشـــيرا  إلى 
أن “ألبا” تستهدف حجم إنتاج سنوي يبلغ 
نحو 1.8 مليـــون طن متري ) 1.56 مليون 
طـــن متـــري فـــي 2021( بعد تشـــغيل خط 

الصهر السابع وإغالق الخطوط القديمة.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الخطـــوط تعمل منذ 
ســـنوات طويلـــة فـــي حقبـــة الســـبعينات 

وحتى بداية الثمانينات.
وتابـــع “أن هـــذا المشـــروع مـــن شـــأنه رفع 
الكهربـــاء  اســـتهالك  وتخفيـــض  الكفـــاءة 
إلـــى جانـــب تعظيـــم ربحيـــة الشـــركة، كما 
سيعطي الشـــركة وضع أفضل فيما يتعلق 
بخطتهـــا نحـــو الحيـــاد الكربونـــي وتقليل 

االنبعاثات”.

تمويل المشروع 

وبيـــن البقالي أن الخطوة الثانية في إطار 
خطـــة تنفيذ مشـــروع خط الصهر الســـابع  
بعـــد االنتهـــاء مـــن الدراســـة األوليـــة، هي 
البـــدء بالدراســـة الماليـــة والتـــي ســـتحدد 
بصورة مفصلة األســـعار والتكلفة الفعالية 

والتي تستغرق مابين 8 إلى 9 أشهر.
وبخصـــوص تمويل مشـــروع خـــط الصهر 
الســـابع، أشار البقالي أن “ألبا” ال تعتقد أنها 
قـــد تواجه مشـــكلة فـــي عمليـــة الحصول 
فـــي  للبـــدء  الالزمـــة  التمويـــالت  علـــى 
المشـــروع، خصوصـــا أن الشـــركة تمتلـــك 
ســـمعة مرموقـــة، مســـتدركا أنـــه رغـــم كل 
الظروف، فإن هدف الشـــركة هو تخفيض 
محفظـــة قروضهـــا فـــي حيـــن ستســـاهم 
األربـــاح والبنـــوك والمســـتثمرون في دعم 

العملية.
وبخصوص الطريقة التي سيتم بها تمويل 
مشـــروع خط الصهر السابع، أشار الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “ألبـــا” أنه فـــور االنتهاء 
وحصـــول الموافقـــة على الخطـــة المالية، 
فـــإن خيارات التمويل ســـتطرح وذلك عن 
طريـــق خبير مالي حيـــث يتوقع أن يكون 
هناك عدة خيارات وباقات ســـواء أن تتم 
العمليـــة عبر التمويل الذاتـــي أو الداخلي، 
أو التوجه للبنـــوك للحصول على التمويل 
المصرفـــي، أو االســـتفادة مـــن مؤسســـات 

دعم الصادرات في هذه العملية.
وبشـــأن الخطة الزمنيـــة الالزمة للبدء في 
تنفيـــذ خـــط الســـهر الســـابع، أشـــار البقالي 
“ أعتقـــد إذا مـــا ســـارت األمـــور كلهـــا على 
ذلـــك  فـــإن  المخطـــط  وبحســـب  مايـــرام 

سيستغرق ما بين 4 إلى 5 سنوات”.
الراهنـــة  االقتصاديـــة  األوضـــاع  وبشـــأن 
والمخاوف مـــن الركود العالمـــي وتأثيرها 
على ســـوق الســـلع األوليـــة، وتأثيرها على 

المشـــروع، أكـــد البقالي أن هذا المشـــروع 
يعتبـــر مشـــروع اســـتراتيجي لـ “ألبـــا” ولن 
بتغييـــرات وقتيـــة. النظـــرة  هـــذه  تتغيـــر 

طرحـــت  التســـاؤالت  نفـــس  أن  وأضـــاف 
فـــي خـــط الصهـــر الســـادس حيـــن كانـــت 
أســـعار األلمنيوم متدنية وظروف السوق 
صعبة، ولكن الشـــركة قررت المضي قدما 
في المشـــروع، واستطاعت أن تبدأ الخط 
فـــي ظروف مواتيـــة انعكس على وضعية 

وربحيتها.

مصير الموظفين

وبخصـــوص مصير الموظفيـــن بعد إغالق 
خطـــوط اإلنتـــاج القديمة، أكـــد البقالي أن 
الشركة لن تستغني عن أي عامل بحريني، 
وســـتقوم بنقـــل الموظفيـــن مـــن الخطوط 
القديمـــة إلى الخط الســـابع الجديد األكبر 
حجمـــا، وذلك على مراحـــل بعد حصولهم 

على التدريب الالزم.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم 
البحرين “البا” عن نظرته ألوضاع الســـوق 
الحاليـــة، حيث أشـــار إلى أن العـــام 2021 
بمختلـــف  للشـــركة  اســـتثنائيًا  عامـــًا  كان 
المقاييس طوال الخمســـين سنة الماضية 
 ، المحققـــة(  األربـــاح  دوالر  مليـــار   1.28(
ســـواء من ناحية اإلنتاج أو األرباح، حيث 
ساعدت عدة عوامل الشركة على تحقيق 
مســـتوى ربحيـــة عاليـــة وأداء قـــوي منها 
الطلب على سوق األلمنيوم بشكل خاص، 

االنتعاش االقتصادي العالمي.
ورغـــم الظـــروف المواتيـــة، أشـــار البقالـــي 
إلـــى أن التوتـــرات الحاصلـــة بيـــن روســـيا 
وأوكرانيـــا التي بدأت في مـــارس وإبريل 
ومســـتمرة إلـــى اآلن، خلقـــت تحديا كبيرا 
لالقتصـــاد العالمـــي، حيـــث شـــكلت هـــذه 
لشـــركات  ميـــزة  البدايـــة  فـــي  األحـــداث 
األلمنيـــوم بســـبب المخـــاوف مـــن انقطاع 
األلمنيـــوم الروســـي عـــن الســـوق، حيـــث 
دوالر  آالف   4 لنحـــو  األســـعار  ارتفعـــت 
للطـــن في فترات معينـــة، ولكن مع امتداد 
األزمـــة لتشـــمل الغاز والكهربـــاء خصوصا 
فـــي أوروبـــا، فـــإن ذلـــك أثـــر علـــى الزبائن 
المســـتهلكين لأللمنيـــوم و ارتفـــاع أســـعار 
الكهرباء والغاز ألربعة أضعاف في أوروبا 
شـــكل ضغـــط على الشـــركات فيمـــا يتعلق 
تخفيض اإلنتاج أو حتـــى وقفه، وبالتالي 
وقف طلبات األلمنيوم سواء للربع الثالث 

أو الرابع أو حتى العام المقبل.
ومضـــى البقالي بالقـــول إن بعض العمالء 
متردديـــن فـــي أن يقومـــوا بطلب وتســـلم 
الكميـــات كاملـــة، اذ أن الغمـــوض ال يـــزال 
يلـــف الوضـــع فـــي الســـوق، ومـــا إذا كانت 
الحرب ســـتنتهي وتأثير ذلك على أســـعار 
الغـــاز والكهرباء في الفتـــرة المقبلة، حيث 
ال يستطيعون شـــراء الكميات الكاملة من 
األلمنيـــوم اآلن، وهم أمـــام هذه الخيارات 

الصعبة، ولذلك يطلبون كميات بسيطة.
لكـــن البقالي أشـــار إلـــى أن هناك شـــركات 
أوروبيـــة قامـــت بالتحـــوط فـــي الكهرباء، 
وبالتالـــي ضمنـــت الحصـــول علـــى أســـعار 
محـــددة وباتت تعرف التكلفـــة، وهي في 
موقـــف أفضـــل، حتى أن إحدى الشـــركات 
فضلت بيع الكهرباء للحصول على ربحية 

أكبر على حساب األلمنيوم.

وأوضـــح أن مالمـــح الركـــود بـــدأت تظهر 
كذلـــك فـــي الســـوق األميركية، الفتـــا إلى 
والنفـــط  واألســـعار  التضخـــم  عوامـــل  أن 
والعوامـــل الجيوسياســـية، جمعيها تخلق 

مخاوف.
وعلـــى الرغم من تباطؤ الطلب وانخفاض 
أســـعار األلمنيوم والزيـــادة في المعروض، 
إال أن البقالـــي اكـــد بأن نتائج شـــركة “ألبا” 
في النصف األول كانت جيدة في حين أن 
النصف الثاني سيشكل نوعًا من التحدي.

تخفيض النفقات

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم 
البحرين “ألبا” عن خطط وضعتها الشـــركة 
مســـاعدة  شـــأنها  مـــن  األحـــداث  تســـتبق 

الشـــركات فـــي الظـــروف غيـــر المواتيـــة، 
ومنهـــا برنامج الشـــركة لتخفيض النفقات 
والمعروف باسم “حصالة”، حيث أشار إلى 
أن المشروع سيساعد الشركات مع هبوط 

األسعار وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وبيـــن أن خطـــة “حصالـــة” هـــي تخفيـــض 
النفقـــات بمقـــدار 110 ماليين دوالر خالل 
العامين الماضي و الجاري، مشيرًا إلى أنه 
يشعر بالثقة من تمكن الشركة من تحقيق 

األهداف الموضوعة.

خفض االنبعاثات

وتطرق البقالي إلى أنه من بين التحديات 
التي تواجه قطاع األلمنيوم هي تخفيض 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  الكربونيـــة،  االنبعاثـــات 

الشـــركة تبنت خارطة طريـــق فيما يتعلق 
بالبيئـــة والحوكمـــة والجهـــود االجتماعية 
تتكـــون من 6 محاور رئيســـية، مؤكدا  أن 
موضـــوع تخفيض االنبعاثـــات الكربونية، 
تعمـــل  التـــي  التحديـــات  أهـــم  مـــن  هـــو 
شـــركة “ألبا” على التغلـــب عليها، حيث أن 
الصناعة تعتمد بشـــكل أساســـي على الغاز 
لتوليـــد الكهرباء الســـتخدامه في مصاهر 
األلمنيـــوم، وبـــدون طاقة متجددة ســـواء 
من الطاقة الشمســـية أو طاقة الرياح فإن 
الوصول إلى “صفر كربون” ستكون عملية 

غير ممكنة.
وأوضح أن الشـــركة بصدد البدء بمشروع 
بســـيط لتوليـــد مـــا بين 5 إلـــى 7 ميغاوات 
من الكهرباء عبر الطاقة الشمســـية، وذلك 

إلظهار التزام الشركة نحو تحقيق “الحياد 
الصفـــري”، لكنه أكـــد إلى أن هـــذه الجهود 
تتطلـــب دعم من قبل الحكومة ومســـاندة 
الطاقـــة  فـــي  لالســـتثمار  المســـتثمرين 
الشمسية لتزويد المصنع بالطاقة الالزمة، 
حيث أنه لـــن يكون هناك “ألمنيوم أخضر” 
إرســـاء  أن  بـــدون طاقـــة نظيفة.وكشـــف 
مناقصـــة محطة الطاقة الشمســـية يتوقع 

أن يكون في الربع الرابع من هذا العام.
وأشـــار الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم 
البحريـــن “البـــا” إلـــى أن الشـــركة وقعـــت 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة “مسيتوبيشـــي” 
للصناعات الثقيلة لبدء مشـــروع تجريبي 
اللتقاط الكربون، وهو مشروع يعتبر األول 
من نوعه في العالم، حيث من الممكن في 
حال نجاح المشـــروع مســـاهمة الشـــركات 
الصناعيـــة البحرينية في إنشـــاء محطات 
اللتقـــاط الكربون وتقديـــم الدعم للحفاظ 
علـــى البيئة، كما أقامت الشـــركة مشـــروع 
آخـــر إلعـــادة تدويـــر المخلفات حيـــث بدأ 
التشـــغيل قبل نحو عـــام وبدأ تصدير أول 
شـــحناته باســـتخدام تكنولوجيـــا “ريـــدن” 
والتي تمتلكها عدد قليل من المصاهر في 
العالم، وقد نجحت الشـــركة في تخفيض 

تكاليف المشروع.
وتطرق البقالي لعالقة شركة ألمنيوم “ألبا” 
بالســـوق الهندية حيـــث ارتفعت صادرات 
الشـــركة للســـوق الهندية بنحـــو 29 % في 
الفترة مـــن 2021-2017، فـــي حين ارتفع 
عـــدد زبائنها بنســـبة 50 %، وتضـــم قائمة 
زبائـــن “ألبـــا” شـــركات تعمل فـــي قطاعات 
واإلنشـــاءات.  الســـيارات  مثـــل  مختلفـــة 
وتتعامل الشـــركة مع 77 مزود في السوق 

الهندية. 
البحرينيـــة  الســـوق  أن  البقالـــي  وبيـــن 
تســـتهلك 25 % مـــن إنتـــاج “ألبـــا”، حيـــث 
تمتلك الشركة عالقات وثيقة مع المصانع 
التحويليـــة، كمـــا تصـــدر 20 % إلى أوروبا 
ودول  ألميـــركا،   % و14  آســـيا،   % و21 

أخرى في )مينا( وأفريقيا بنسبة 20 %.
مـــن جانـــب آخـــر كشـــف البقالـــي أن “ألبا” 
تعمل على الحصول على شهادة الصناعة 
4.0 ) تتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة 
أن  إلـــى  مشـــيرا   الرقميـــة(،  المصانـــع  أو 
الحصـــول على هـــذه الشـــهادة تحتاج إلى 

عمل ومبادرات من مختلف األقسام.
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الجمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو  قــال 
مجلــس  ورئيــس  الهنديــة  البحرينيــة 
للتجــارة  األوســط  الشــرق  شــركة  إدارة 
والهندســة، أحمــد جواهــري، إن الجمعيــة 
تعمــل على تقديــم خدمات مختلفة لرجال 
الهنــود  ونظرائهــم  البحرينييــن  األعمــال 
ضمــن مســاعي الجمعيــة لتعزيــز العالقات 
وأضــاف  البلديــن.  بيــن  االقتصاديــة 
والشــركات  األعمــال  رجــال  أن  جواهــري 
فــي الجانبيــن البحرينــي والهنــدي لديهــم 
فــرص كبيرة لعقد الشــراكات التجارية في 
مختلف القطاعات االقتصادية مثل النفط 

والبتروكيماويات والصحة.
وأكــد أن البحريــن تتمتــع بعالقــات قديمة 
مــع الهنــد، وأن حركــة التجــارة والعالقــات 
منــذ  مســتمرة  البلديــن  بيــن  االقتصاديــة 
عشــرات الســنين، وأن الجمعيــة البحرينية 
هــذه  تعزيــز  عينهــا  نصــب  تضــع  الهنديــة 
العالقــات والوصــول بهــا إلى آفــاق أرحب.
البحرينيــة  الجمعيــة  أن  جواهــري  وبيــن 
علــى  أساســية  بصــورة  تركــز  الهنديــة 
المســاندة فــي دعــم العالقــات االقتصادية 
البحرينية الهندية، لما فيه صالح البلدين.

جواهري: فرصة كبيرة لعقد شراكات تجارية مع الهند
في قطاعات الصحة والبتروكيماويات والتجارة وغيرها

أحمد جواهري

البقالي: انتهاء الدراسة األولية لخط الصهر السابع في نوفمبر
4 إلى 5 سنوات للبدء في المشروع بطاقة 540 ألف طن

ــة ــ ــم ــ ــدي ــ ــق ــ ال الـــــخـــــطـــــوط  إغـــــــــــاق  مـــــــع  ــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ عـــــــن  ــاء  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ ال 
ــر  ــهـ أشـ  6 ــرق  ــ ــغ ــ ــت ــ ــس ــ وت ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ال الـــــــدراســـــــة  هـــــي  ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ال الــــخــــطــــوة 
ــادرات”  ــ ــ ــص ــ ــ ــا وعـــبـــر “ال ــيـ ــا ومـــصـــرفـ ــ ــي ــ ــروع ذات ــ ــش ــ ــم ــ ــارات لـــتـــمـــويـــل ال ــ ــيـ ــ ثـــاثـــة خـ
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زار رئيـــس وزراء جزيرة مـــان ألفريد 
العالمـــي  البحريـــن  مركـــز  كانـــان، 
للمعـــارض، حيـــث كان فـــي اســـتقباله 
الصيرفـــي  فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعـــارض ناصـــر قائـــدي، 

وعدد من كوادر الهيئة.
ورحبـــت الوزيـــرة الصيرفـــي بكانـــان 
والوفـــد المرافـــق له في إطـــار الزيارة 
التي يقوم بها لمملكة البحرين، مؤكدة 
حرص وزارة السياحة على المساهمة 
في تنميـــة وتعزيز العالقـــات الثنائية 
خصوصـــا  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
الســـياحي  التبـــادل  صعيـــد  علـــى 
كركـــن أساســـي فـــي تطويـــر التعاون 
االقتصادي واالستثماري وخلق مزيد 

من الفرص.
واســـتمع كانـــان من قائدي إلى شـــرح 
عـــن مركز البحريـــن العالمي للمعارض 
الـــذي يعـــد األحـــدث مـــن نوعـــه علـــى 
مستوى الشـــرق األوسط، واطلع على 
للمعـــارض  مـــن قاعـــات  مـــا يحتويـــه 
واالجتماعـــات  للمؤتمـــرات  وصـــاالت 
المعدة الســـتضافة مختلف الفعاليات 
واالحتفاالت والمناســـبات، والمجهزة 
بأحـــدث التكنولوجيـــا، باإلضافـــة إلى 
مســـاحات تخزيـــن خاصة بـــكل قاعة، 
ممـــا  مســـتقلة،  ومداخـــل  ومخـــارج 
األنســـب الحتضـــان  المـــكان  يجعلهـــا 
المعـــارض العالمية وإلبـــرام الصفقات 

التجارية.
كمـــا اطلـــع رئيـــس وزراء جزيـــرة مان 

على مركز المؤتمرات الذي يتكون من 
صالة مؤتمرات رئيســـة تسع لقرابة 4 
متـــر   4500 بمســـاحة  شـــخص  آالف 
مربـــع يمكـــن تقســـيمها إلـــى 3 قاعات 
وســـائل  بأحـــدث  مجهـــزة  منفصلـــة 
العرض والخدمات الفنية الســـتضافة 

المؤتمرات العالمية.
وأشـــار قائـــدي إلى أن مركـــز البحرين 
العالمي للمعارض يعتبر ركيزة أساسية 
مـــن ركاز تحقيق األهـــداف الطموحة 
 -  2022 الســـياحية  الســـتراتيجية 
2026، مؤكدا أن هيئة السياحة تعمل 
ليكون هذا المركز النوعي وجهة أولى 
لمختلـــف الفعاليـــات والمؤتمرات في 

منطقة الشرق األوسط ككل.

الصيرفي تؤكد أهمية التبادل السياحي مع جزيرة مان
لدى زيارة رئيس الوزراء ألفريد كانان لـ“البحرين العالمي للمعارض”

دعــا رئيــس جمعيــة المقاوليــن البحرينيــة، خلــف حجيــر، إلــى ضــرورة تبنــي مجلــس النــواب فــى فصلــه التشــريعي الســادس قوانين 
وتشريعات تدعم تنويع ونماء قطاع المقاوالت وتضمن استدامته بما يتوافق مع خطة التعافي االقتصادي ويحقق أهدافها، مؤكدًا 

أن إيجاد بيئة متطورة من التشريعات االقتصادية تمهد إليجاد نماذج اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

 ولفـــت حجيـــر إلى أن ما تـــم تحقيقه 
القطاعـــات  كل  فـــي  نجاحـــات  مـــن 
صاحـــب  رؤيـــة  بفضـــل  االقتصاديـــة 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، وقيادتـــه لمســـارات 
االقتصـــاد الوطنـــي جعـــل مـــن مملكة 
البحريـــن مناخـــًا جاذبًا لالســـتثمارات 
األجنبيـــة في قطاع العقـــارات، منوهًا 
بأهميـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن 
إنجازات الستقطاب مزيد من رؤوس 
أمـــوال أجنبية لالســـتثمار في القطاع 
العقـــاري وكذلـــك توفير فـــرص العمل 
ســـواء فـــى القطاع ذاتـــه أو من خالل 
القطاعـــات األخـــرى المســـاندة بهـــدف 
تحقيـــق التنمية االقتصادية الشـــاملة 

الملكيـــة  للرغبـــة  تحقيقـــًا  المنشـــودة 
الجاللـــة  صاحـــب  لحضـــرة  الســـامية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المعظم.
 وأشـــار إلـــى أهميـــة تحديـــث خريطة 
اإلستراتیجي  الهيكلـــي  المخطط 
خطـــط  لتشـــمل  البحرین  لمملكة 
المســـتقبلية  للتوســـعات  المملكـــة 
علـــى  فقـــط  ليـــس  لهـــا  والتســـويق 
المستوى المحلي بل على المستويات 
العالميـــة واإلقليمية، الســـيما فى ظل 
التســـهيالت التـــى تمنحهـــا الحكومـــة 
فـــى  خاصـــة  األجانـــب  للمســـتثمرين 
القطاع العقاري من خالل منح اإلقامة 
الذهبية ألصحاب العقـــارات، مبينًا أن 

هنـــاك حزمـــة مـــن التســـهيالت تقدمها 
المملكـــة لتســـجيل الشـــركات العاملـــة 
فـــى القطاعـــات االســـتثمارية ومنحها 
التراخيص الالزمة من خالل منظومة 
الحكومـــة اإللكترونيـــة أو عبـــر الطرق 
وهـــو  التســـجيل  لعمليـــات  األخـــرى 
األمـــر الذى يوصف بالســـهل واليســـير 
مـــن جميـــع المتعامليـــن مـــن الداخـــل 

والخارج.
دور  عـــن  الحديـــث  حجيـــر  وعـــاود 
عمليـــة  فـــي  التشـــريعي  المجلـــس 
تنويـــع االقتصـــاد واســـتدامته قائـــالً: 
االقتصـــادي  النمـــاء  تحقيـــق  “إن 
التشـــريعية  البيئـــة  بتوفيـــر  مرتبـــط 
الالزمة  حيـــث إن التداعيات العالمية 

التـــى نالـــت مـــن القطـــاع االقتصـــادي 
باالقتصـــاد  النهـــوض  أهميـــة  أكـــدت 
ســـن  عبـــر  التحديـــات  مواجهـــة  فـــى 
القوانيـــن المتطورة التى تتماشـــى مع 
المتغيـــرات المتســـارعة فـــى منظومة 

أن  مضيفـــًا  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
الـــدور التشـــريعي للبرلمـــان يجـــب أن 
لتســـريع  تشـــريعية  مبـــادرات  يشـــمل 
وتيـــرة التنميـــة االقتصادية مســـتندة 
على خطة التعافي االقتصادي ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030”.
 وأعرب عـــن تفاؤله بواقع ومســـتقبل 
قطـــاع المقاوالت فـــى مملكة البحرين 
إذ يحتـــوى علـــى العديـــد مـــن الفرص 
التـــى تضمـــن  المقبلـــة  الفتـــرة  خـــالل 
اســـتمراريته فى تأدية دوره كشـــريك 
رئيسي فى خطط التنمية االقتصادية 
بنـــاء  منظومـــة  فـــى  فاعـــل  وعنصـــر 
الوطـــن، منوهًا بـــأن القطاع بعدما كان 
يمـــر بفتـــرة انتقاليـــة من حالـــة الركود 
بســـبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 
19، إلـــى حالـــة مـــن االنتعـــاش جـــراء 
مشـــاريع خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
بمـــا يبشـــر بنقلـــة نوعية فـــى مجاالت 

وأنشـــطة أعمالـــه غيره مـــن القطاعات 
األخرى التى شـــهدت شـــهدت تحســـنًا 
فـــى  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــالل  كبيـــرًا 

مؤشرات النمو.
 وألمـــح رئيس جمعيـــة المقاولين إلى 
أن قطاع المقاوالت على استعداد تام 
فـــى العودة إلـــى مســـتوياته التى كان 
عليهـــا قبـــل الجائحة وهو فـــى انتظار 
إطـــالق الحزمـــة الجديـــة مـــن برنامج 
الحكوميـــة والتـــى  تطويـــر األراضـــي 
تســـتهدفها وزارة اإلســـكان مـــن أجـــل 
الســـكنية  تحســـين جـــودة الخدمـــات 
وتوفيـــر جميـــع البدائـــل بما يتناســـب 
مع الحركـــة التطويرية العمرانية التى 
تشـــهدها البحرين فـــى اآلونة األخيرة 
إلـــى تحقيـــق مســـتهدفات  باإلضافـــة 
خطة التعافي االقتصادي والتى تأتي 
مـــن بينهـــا التنميـــة العمرانيـــة لمملكـــة 

البحرين.

رئيس “المقاولين البحرينية” يدعو لتبني قوانين وتشريعات تدعم القطاع واستدامته
تتوافق مع خطة التعافي االقتصادي وتحقق أهدافها

خلف حجير

اتفــق أعضــاء أوبــك+، فــي ختــام اجتماعهــم أمــس األربعــاء، على خفض 
اإلنتــاج بواقــع مليونــي برميــل يوميــا فــي نوفمبــر، وفــق مــا أفــاد بــه بيان 
المجموعــة. كمــا أفــاد بيــان أوبــك+ بتمديــد “إعــان التعــاون” حتــى نهايــة 

2023، على أن يتم عقد االجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وســـتجتمع لجنـــة المراقبـــة الوزاريـــة لــــ 
“أوبك+” كل شهرين لمتابعة مستجدات 
الســـوق. وفق االتفاق، ستنخفض حصة 
السعودية من اإلنتاج إلى 10.48 مليون 

برميل يوميا في نوفمبر.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن 3 مصادر 
فـــي أوبـــك+، أن دول التحالـــف وافقـــت 
في اجتماعها أمس، على خفض إنتاجها 
بمقدار مليوني برميل يوميا، على الرغم 
من ضغوط دول مستهلكة لضخ المزيد. 
وقـــال مصـــدران من أوبك+، إن ســـريان 
الخفض الذي اتفق عليه التكتل سيكون 
اعتبـــارا من نوفمبـــر، فيما تقرر أن يكون 
االجتماع المقبل لـ “أوبك+” في ديسمبر.

وقد يـــؤدي خفـــض أوبك+ لإلنتـــاج إلى 
تعافـــي أســـعار النفـــط التي هبطـــت إلى 
نحـــو 90 دوالرا مـــن 120 قبـــل 3 أشـــهر 
بســـبب مخـــاوف مـــن ركـــود اقتصـــادي 
عالمـــي، ورفع أســـعار الفائـــدة األميركية 

وارتفاع الدوالر.
وأفـــادت مصـــادر بأنـــه ما يـــزال من غير 
الواضـــح مـــا إذا كانـــت التخفيضـــات قد 
تشـــمل تخفيضات طوعيـــة إضافية من 

قبـــل أعضاء أو مـــا إذا كانت قد تتضمن 
نقص اإلنتاج الحالي لدى المجموعة.

ويقـــل إنتاج أوبك حاليـــا بثالثة ماليين 
برميـــل يوميـــا عـــن هدفهـــا، وســـيخفف 
تأثيـــر  مـــن  البراميـــل  تلـــك  إدراج 

التخفيضات الجديدة.
قـــال  أميركـــي،  فعـــل  رد  أول  وفـــي 
المتحـــدث باســـم البيـــت األبيـــض، جون 
كيربي “علينا أن نكون أقل اعتمادا على 

نفط دول أوبك+وباقي المنتجين”.
وقـــال محللـــو ســـيتي فـــي مذكـــرة: “إذا 
ارتفعت أســـعار النفط بفعـــل تخفيضات 
كبيرة في اإلنتاج، فمن المرجح أن يثير 
ذلـــك غضب إدارة الرئيس األميركي جو 
بايـــدن قبل انتخابـــات التجديد النصفي 

األميركية”.
وارتفـــع خام برنـــت القياســـي العالمي 3 
% الثالثاء متجاوزا 91 دوالرا للبرميل، 
فيمـــا حقـــق مكاســـب أمـــس بعـــد أنبـــاء 

خفض اإلنتاج.
 CMarkitsلــــ التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لنـــدن يوســـف الشـــمري، إن التخفيضات 
الحقيقيـــة ســـتكون بين مليـــون إلى 1.1 

مليون برميل يوميا، مشـــيرا إلى نصيب 
الســـعودية واإلمـــارات والكويت نصيبها 

من التخفيض حوالي 800 ألف برميل.
وذكـــر الشـــمري فـــي مقابلـــة، أن الـــدول 
الخليجيـــة الثالثة يمكـــن االعتماد عليها 
لتحمـــل أكبـــر حجـــم مـــن التخفيضـــات، 
ألن أثبت التزامها بنســـبة 100 % خالل 

األشهر السابقة.
وتوقـــع أن يكـــون هناك خطـــوات الحقة 
فـــي ظل عـــدم وضـــوح الرؤيـــة العالمية 
إذا حدثت تطورات اقتصادية خصوصا 
وتوقعـــات  الصيـــن،  فـــي  يحـــدث  فيمـــا 

الركـــود فـــي أوروبا والواليـــات المتحدة 
األميركية.

موازنة السوق

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مركـــز كـــوروم 
طـــارق  االســـتراتيجية  للدراســـات 
بلـــس أمـــس  الرفاعـــي، إن قـــرار أوبـــك 
“إيجابـــي” ويعـــزز مســـاعي الموازنة بين 
العـــرض والطلـــب فـــي الســـوق النفطية. 
وأضاف الرفاعي أن التباطؤ االقتصادي 
فـــي الصيـــن والـــدول األخـــرى المتقدمة 
تشـــير إلـــى هبـــوط الطلـــب علـــى النفط، 

لذلـــك قـــرار اليـــوم ســـينعكس على دعم 
أسعار النفط.

ويمكن للقرار أن يعزز خزائن روسيا قبل 
حظر االتحاد األوروبي لمعظم صادراته 
مـــن نفطها في وقت الحق من هذا العام 
ومحاولـــة مجموعـــة الدول الســـبع للحد 

من أسعار النفط.
وقـــال نائـــب رئيـــس الـــوزراء الروســـي 
ألكســـندر نوفاك الذي شارك في اجتماع 
للســـعر  ســـقف  تحديـــد  إن  “أوبـــك+”، 
سيكون له “تأثير ضار” على قطاع النفط 
العالمـــي، مؤكدا أن الشـــركات الروســـية 

“لـــن تـــزود الـــدول التـــي تســـتخدم هذه 
األداة بالنفط”.

وقـــرر تحالـــف “أوبـــك+” إجـــراء خفـــض 
مالييـــن   10 بنحـــو  االنتـــاج  فـــي  كبيـــر 
برميـــل يوميا في أبريـــل 2020، ما أنهى 
النفـــط  أســـعار  فـــي  الهائـــل  االنخفـــاض 
خـــالل  اإلغـــالق  عمليـــات  عـــن  الناجـــم 

تفشي كوفيد.
وباشـــر التحالـــف زيـــادة اإلنتـــاج العـــام 
وعـــاد  الســـوق،  تحســـن  بعـــد  الماضـــي 
اإلنتاج إلى مســـتويات مـــا قبل الجائحة 
هـــذا العـــام ولكـــن علـــى الـــورق فقـــط إذ 
يواجه بعض األعضـــاء صعوبات للوفاء 

بحصصهم.
واتفقت المجموعة الشـــهر الماضي على 
خفـــض رمـــزي صغيـــر قـــدره 100 ألـــف 
برميـــل يوميا من أكتوبر، كان األول منذ 
أكثـــر من عام. ودعت الدول المســـتهلكة 
ألشـــهر “أوبـــك+” لزيـــادة االنتـــاج علـــى 
نطاق أوســـع بهدف خفض األسعار، لكن 

التحالف واصل تجاهل تلك النداءات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا المحللة في 
“بنـــك سويســـكوت” إنه “مـــن المعلوم أن 
روســـيا مستعدة لخفض اإلنتاج، ويمكن 
أن ُينظـــر إلـــى هـــذه الخطـــوة علـــى أنها 
تصعيـــد آخـــر للتوترات الجيوسياســـية” 

بين موسكو والغرب.

“أوبك+” تتفق على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا
اعتباراً من نوفمبر المقبل مع تمديد “إعالن التعاون” حتى نهاية 2023
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البحرين تستقطب استثمارات مباشرة بـ 290 مليون 
دوالر بقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية

خالل التسعة أشهر األولى من العام 2022

تمكن مجلس التنمية االقتصادية مدعوًما بفريق البحرين من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 290 مليون دوالر أميركي )109 ماليين دينار 
بحريني( إلى قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية خالل التسعة أشهر األولى من العام 2022، حيث تضمنت االستثمارات 25 شركة سعت إلى 
تأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة. ويتوقع أن تساهم هذه االستثمارات في خلق أكثر من 1200 فرصة وظيفية خالل السنوات الثالث المقبلة.

وشــملت الشــركات التي قامت بتوســعة أعمالها في البحرين كالً من فيديكس، وباســف، والوتشــه فايبر، إلى جانب ريســنغ فورس إنترناشيونال. 
وفــي حيــن دخلــت البحريــن شــركات جديــدة مثل مصنع البحرين للســكر، وكي كي ســي اندســتري ذات المســؤولية المحدودة )آي كــول(، وهوفر 

سيركيوالر سولوشنز.

وعلق أحمد ســـلطان المدير التنفيذي لتطوير االعمال في قطاع الصناعة 
والنقل والخدمات اللوجســـتية بمجلس التنمية االقتصادية في تصريح: 

“يسرنا أن نشهد قيام شركات عالمية في قطاعات التصنيع والخدمات 
اللوجســـتية بتأسيس أعمالها وتوسعتها في البحرين، 

إذ تســـعى هـــذه الشـــركات لالســـتفادة مما تحظى 
بـــه المملكـــة مـــن موقـــع اســـتراتيجي، وهـــو مـــا 

يمكنها من الدخول إلى السوق الخليجية التي 
يبلـــغ حجمهـــا 1.67 تريليـــون دوالر أميركـــي، 
فقطاعـــي التصنيـــع والخدمـــات اللوجســـتية 
يقعـــان بين القطاعات ذات األولوية لنا ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التـــي أطلقتهـــا 
المملكة بهدف دعم النمو المســـتقبلي وخلق 

الفرص الوظيفية في المملكة”.
ويتميـــز قطـــاع التصنيع بمســـاهمته 

المســـتمرة والمهمة في االقتصاد، 
 %  13 بحوالـــي  يســـاهم  إذ 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
وهـــو محـــرك رئيســـي للتنويـــع 

االقتصـــادي فـــي المملكـــة، كمـــا يعـــزز االســـتدامة والنجـــاح المســـتقبلي. 
وتستفيد شركات الصناعة والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين من 
اتفاقيـــات تجـــارة حرة مع 22 دولة في مختلـــف أنحاء العالم، 
إذ تعتبـــر البحريـــن أول دولة مـــن دول مجلس التعاون 
الخليجيـــة تقـــوم بتوقيـــع اتفاقيـــة تجـــارة حـــرة مع 

الواليات المتحدة األميركية. 
وبلـــغ إجمالي االســـتثمارات المباشـــرة 
خـــالل  المجلـــس  اســـتقطبها  التـــي 
التســـعة أشـــهر األولـــى مـــن هـــذا العام 
921 مليـــون دوالر أميركـــي )348 مليون 
دينار بحريني(، اســـتثمرتها 66 شركة في 
عدد مـــن القطاعات الحيوية التي تتضمن 
الخدمات الماليـــة، والصناعة، والخدمات 
اللوجســـتية، والســـياحة، وتكنولوجيـــا 
معلومـــات االتصـــاالت، ويتوقـــع أن 
تســـاهم في خلق 4700 فرصة 
الســـنوات  خـــالل  وظيفيـــة 

الثالث القادمة.
أحمد سلطان

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

تخطـــى الدين القومي األميركـــي معلما جديدا، 
مســـجالً رقمًا قياســـيًا جديدًا بعدمـــا تجاوز 31 
تريليـــون دوالر، والـــذي يأتـــي فـــي وقت شـــهد 
تضخمًا تاريخيًا مرتفعًا، وارتفاع أسعار الفائدة، 
وتزايـــد عدم اليقين االقتصادي. وأغلق إجمالي 
الدين العام المســـتحق في أكبـــر اقتصاد عالمي 
عنـــد 31.1 تريليـــون دوالر، وفقـــًا لبيانات وزارة 
وذهبـــت  األول.  أمـــس  نشـــرت  التـــي  الخزانـــة 

حكومة الواليـــات المتحدة في فورة االقتراض 
خـــالل جائحـــة كوفيـــد19- للمســـاعدة في دعم 
اقتصـــاد البـــالد، حيـــث أدى الفيـــروس القاتـــل 
إلـــى قلـــب الحيـــاة وأســـواق العمـــل وسالســـل 
التوريد رأسًا على عقب. كما قفزت الديون غير 
المســـددة بنحـــو 8 تريليونـــات دوالر منذ بداية 
عـــام 2020، مضيفـــة تريليـــون دوالر في ثمانية 

.”CNN“ أشهر فقط، وفقًا لما ذكرته

يـن األميـركـي يتجـاوز 31 تريليـون دوالر الدَّ
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.055

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 $ 0.256

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.617

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 0.481

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


