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االتفاقيات مع المالديف توفر فرصا جديدة للتعاون الثنائي
المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أهمية االجتماع 
الـــذي عقـــده ملك البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة مع رئيس جمهورية المالديف 
إبراهيـــم صالـــح، ودوره في فتـــح آفاق جديـــدة للتعاون 
الثنائـــي بين مملكـــة البحرين وجمهوريـــة المالديف. جاء 
ذلك لدى لقاء ســـموه، رئيس جمهورية المالديف إبراهيم 
صالـــح، بحضـــور عدد من كبـــار المســـؤولين، حيث رحب 
سموه بزيارة رئيس جمهورية المالديف الصديقة والوفد 
المرافـــق. ولفـــت ســـموه إلى أهميـــة مواصلـــة العمل على 
تطويـــر العالقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية 
المالديـــف، والعمـــل علـــى فتـــح آفاٍق أوســـع مـــن التعاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين واالستفادة مما ستوفره 
االتفاقيـــات الموقعـــة بيـــن البلديـــن مـــن فـــرص جديـــدة 

للتعاون الثنائي بما يحقق األهداف المشتركة. )٠٦(سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية المالديف الصديقة

أفاد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف نواف المعاودة بأن اللجنة 
تتلـــَق حتـــى  لـــم  لالنتخابـــات  العليـــا 
أمـــس أي طعونـــات علـــى المتقدمين 
لالســـتحقاق  للترشـــح  بأوراقهـــم 

االنتخابي بشأن الجرائم االنتخابية.
 وذكر المعاودة، في حديث للصحافة 
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اســـتقبل ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، في قصر القضيبية أمـــس، رئيس جمهورية 
المالديـــف إبراهيـــم صالـــح والوفـــد المرافـــق، وذلـــك بمناســـبة 
زيارتـــه لمملكـــة البحرين. وعقـــد جاللة الملك المعظـــم اجتماعا 
مـــع رئيـــس جمهوريـــة المالديـــف، بحضـــور أعضـــاء الوفديـــن 
المالديفـــي والبحرينـــي تم خالله اســـتعراض عالقـــات الصداقة 
الوطيـــدة التي تربط بيـــن البلدين ومجاالت التعاون المشـــترك 
وســـبل دعمها وتنميتها على المســـتويات كافة، إضافة إلى آخر 

التطورات السياسية على المستويين اإلقليمي والدولي.
واســـتعرض الجانبان العالقات الطيبة الوطيدة وفرص التعاون 
بيـــن البلديـــن الســـيما فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة والتجاريـــة 
المســـتقبلية  واآلفـــاق  والثقافيـــة  والســـياحية  واالســـتثمارية 

لتعزيزها وتطويرها.

وأكـــد جاللـــة الملـــك المعظـــم حـــرص مملكـــة البحريـــن على مد 
جســـور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع جمهورية المالديف 
بمـــا يحقـــق تطلعات قيادتـــي البلدين ويخدم مصالح شـــعبيهما 

الصديقين.
وأكـــد الجانبـــان الســـعي المتبـــادل لتوثيـــق وتنميـــة العالقـــات 
الثنائيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت الحيويـــة وغيرهـــا مـــن أوجه 

التعاون المشترك.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء تبـــادل وجهات النظر بشـــأن عـــدد من 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 

والدولي.
وبحضـــور جاللـــة الملك المعظـــم ورئيـــس جمهوريـــة المالديف 
جـــرى التوقيع علـــى 4 مذكرات تفاهم في المجاالت السياســـية 

والدبلوماسية والمناخية والرياضية.

المنامة - بنا

مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع المالديف
4 مذكرات تفاهم في المجاالت السياسية والدبلوماسية والمناخية والرياضية... الملك المعظم:

)٠٢(و)٠٣(

)١٤(و)١٥(

جاللة الملك المعظم مستقبال رئيس جمهورية المالديف
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صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  اســـتقبل 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في قصر القضيبية أمس، رئيس جمهورية 
المالديـــف إبراهيم صالح والوفد المرافق، 

وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
ولـــدى وصـــول ضيـــف البـــاد الكريـــم إلى 
قصر القضيبية، جرت له مراســـم استقبال 
الجمهـــوري  الســـامان  وعـــزف  رســـمية، 

لجمهورية المالديف والملكي البحريني.
ثـــم صافح الرئيـــس كبار المســـتقبلين من 

الجانب البحريني.
فيمـــا صافح جالة الملـــك المعظم أعضاء 
الوفد المرافق لرئيس جمهورية المالديف.
بعدهـــا، عقد جالة الملك المعظم اجتماًعا 
مع رئيـــس جمهوريـــة المالديـــف، بحضور 
أعضـــاء الوفديـــن المالديفـــي والبحرينـــي 
تـــم خالـــه اســـتعراض عاقـــات الصداقة 
الوطيدة التي تربط بين البلدين ومجاالت 
التعاون المشـــترك وســـبل دعمها وتنميتها 
علـــى المســـتويات كافـــة، إضافـــة إلى آخر 
التطـــورات السياســـية علـــى المســـتويين 

اإلقليمي والدولي.
ورحب جالته بضيف الباد الكريم، معرًبا 
عـــن تطلعه بأن تســـهم زيارته للمملكة في 
تعزيـــز وتطويـــر العاقـــات الوثيقـــة بيـــن 
البلدين الصديقين واالرتقاء بها إلى آفاق 
أرحـــب مـــن التعـــاون والعمـــل المشـــترك؛ 

لتحقيق مصالحهما المتبادلة.
فيما أعرب رئيس جمهورية المالديف عن 
شكره وتقديره لجالة الملك المعظم على 
مـــا أحيط به من حســـن االســـتقبال وكرم 
الضيافة، معبًرا عن ســـعادته بزيارة مملكة 

البحرين ولقائه بجالته.
الطيبـــة  العاقـــات  الجانبـــان  واســـتعرض 
الوطيـــدة وفـــرص التعـــاون بيـــن البلديـــن 

االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي  الســـيما 
والســـياحية  واالســـتثمارية  والتجاريـــة 
والثقافيـــة واآلفاق المســـتقبلية لتعزيزها 

وتطويرها.
مملكـــة  حـــرص  الجالـــة  صاحـــب  وأكـــد 
البحرين على مد جســـور التعاون وتقوية 
روابـــط الصداقـــة مع جمهوريـــة المالديف 
البلديـــن  قيادتـــي  تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا 

ويخدم مصالح شعبيهما الصديقين.
وأكـــد الجانبان الســـعي المتبـــادل لتوثيق 
وتنميـــة العاقـــات الثنائيـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت الحيويـــة وغيرهـــا مـــن أوجـــه 

التعاون المشترك.
كما جرى خال اللقاء تبادل وجهات النظر 
بشـــأن عـــدد مـــن القضايـــا ذات االهتمـــام 

اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  المشـــترك 
والدولي.

وبحضـــور جالـــة الملـــك المعظـــم ورئيس 
جمهوريـــة المالديـــف جـــرى التوقيـــع على 

عدد من مذكرات التفاهم التالية.
1. مذكـــرة تفاهـــم بيـــن وزارة الخارجيـــة 
الخارجيـــة  ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة 
للمشـــاورات  المالديـــف  بجمهوريـــة 
العاقـــات  لتعزيـــز  وتهـــدف  السياســـية، 
الوديـــة والتعـــاون بيـــن الطرفيـــن وتبادل 
اآلراء علـــى مختلـــف المســـتويات بشـــأن 
الثنائيـــة  بالعاقـــات  المتصلـــة  المســـائل 
والقضايا الدولية ذات االهتمام المشترك.

وقـــد وقعهـــا من الجانـــب البحرينـــي وزير 
بينمـــا  الزيانـــي،  الخارجيـــة  عبداللطيـــف 

وزيـــر  المالديفـــي  الجانـــب  مـــن  وقعهـــا 
الخارجية عبدهللا شاهد.

2. مذكـــرة تفاهم بيـــن أكاديمية محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 
بمملكـــة البحريـــن ومعهـــد وزارة خارجية 
التدريـــب  بشـــأن  المالديـــف  بجمهوريـــة 

الدبلوماسي وتبادل المعلومات.
إقامـــة  إلـــى  التفاهـــم  مذكـــرة  وتهـــدف 
وتطوير التعـــاون متبادل المنفعة لتدريب 
الدبلوماســـية  مجـــال  فـــي  دبلوماســـيين 
وتبـــادل المعلومات بشـــأن القانون الدولي 
والتخصصـــات  الدبلوماســـي  والقانـــون 
األكاديميـــة األخرى ذات الصلة بممارســـة 

العاقات الدبلوماسية والدولية.
وقـــد وقعهـــا من الجانـــب البحرينـــي وزير 

الجانـــب  مـــن  وقعهـــا  بينمـــا  الخارجيـــة، 
المالديفي عبدهللا شاهد.

بيـــن حكومـــة مملكـــة  3. مذكـــرة تفاهـــم 
البحرين وحكومة جمهورية المالديف في 

مجال تغيير المناخ.
وتهـــدف مذكـــرة التفاهم هذه إلـــى تعزيز 
البيئيـــة،  المســـائل  مجـــال  فـــي  التعـــاون 
والســـيما بشـــأن التكيـــف مع تغيـــر المناخ، 
التـــي  المماثلـــة  بالتهديـــدات  واالعتـــراف 
يشـــكلها تغيـــر المنـــاخ علـــى كا البلديـــن 

كدول جزرية صغيرة نامية.
البحرينـــي  الجانـــب  مـــن  وقعتهـــا  وقـــد 
وزيـــرة التنميـــة المســـتدامة نـــور الخليف 
فيمـــا وقعها مـــن الجانـــب المالديفي وزير 

الخارجية.

بيـــن حكومـــة مملكـــة  4. مذكـــرة تفاهـــم 
البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة المالديـــف 
بشـــأن التعاون فـــي مجال تنمية الشـــباب 

والرياضة. 
وتهـــدف إلـــى تعزيـــز وتطويـــر العاقـــات 
الودية في مجال تنمية الشباب والرياضة 
بالتشـــريعات  االلتـــزام  مـــع  البلديـــن  بيـــن 
الوطنيـــة والنظم العامـــة المطبقة في كا 

البلدين.
وزيـــر  البحرينـــي  الجانـــب  مـــن  ووقعهـــا 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد 
فيما وقعهـــا من الجانـــب المالديفي  وزير 
الشباب والرياضة وتمكين المجتمع أحمد 

مهلوف.
زايـــد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وســـلم 
الزياني شـــهادة إعان جمهورية المالديف 
كشـــريك لمركـــز خدمـــات لمركـــز خدمـــات 
الشـــحن البحريـــة – الجويـــة العالمـــي في 

البحرين.
كما ســـلم الزياني شـــهادة منـــح جمهورية 
المالديـــف حـــق الســـيادة علـــى معلومـــات 
مراكـــز  فـــي  لهـــا  التابعيـــن  المشـــتركين 
الحوســـبة الســـحابية القائمـــة فـــي مملكة 

البحرين إلى وزير خارجية المالديف.
وقـــد بـــارك عاهل البـــاد المعظـــم وضيف 
البـــاد توقيـــع هـــذه االتفاقيـــات التـــي من 
مســـارات  تعزيـــز  فـــي  تســـهم  أن  شـــأنها 

التعاون المشترك بين البلدين.
وقد أقـــام صاحب الجالـــة الملك المعظم 
مأدبـــة غـــداء تكريًمـــا لرئيـــس جمهوريـــة 

المالديف والوفد المرافق.
وقد تشـــكلت بعثة الشـــرف برئاســـة وزير 

الخارجية عبداللطيف الزياني.

المنامة - بنا
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مد جسور التعاون وتقوية روابــــــــط الصداقــة مــع المالديـــف 

local@albiladpress.com

الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 11 ربيع األول 1444 - العدد 5106
03

4 مذكـرات تفاهــم في المجــاالت السياسيــة والدبلوماسيــة والمنــــــــــــاخية والرياضيــة... الملـك المعظـم:

منحها السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة بالمملكةإعـالن الجمهوريـــة شريكـــا لمركـــز خدمـــات الشحـــن فـــي البحريـــن

فرص تعاون في القطاعات االقتصادية والتجارية واالستثمارية والسياحية والثقافية



يرفع رئيس وأعضاء جمعية المقاولين البحرينية وكافة أعضاء الجمعية

أسمى آيات الشكر والعرفان إلى 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 

على تفضل سموه بإلغاء تصريح العمل المرن وإلغاء رسوم استرداد تكلفة 
البنيــة التحتيــة المرتبطة بإصدار رخص البناء وتوجيه ســموه الجهات الحكومية 
المعنية بعرض الفرص االســتثمارية لشــراكة القطاع العام مــع القطاع الخاص 
في كافة القطاعات وتعزيز دور القطاع الخاص  كمحرك رئيسي لنمو االقتصاد 

سائلين اهلل تعالى أن يديم سموه ذخراً للوطن   
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تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيـــة شـــكر وتقدير مـــن رئيس 
غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
ســـمير ناس، رفع فيها إلى سموه 
والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
واالمتنـــان باألصالـــة عـــن نفســـه 
ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة 
غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
واألســـرة التجاريـــة والصناعيـــة 
بزيـــارة  ســـموه  تشـــريف  علـــى 
بيـــت التجـــار، معربا عـــن اعتزاز 
والصناعيـــة  التجاريـــة  األســـرة 
بهذا التشـــريف الذي عكس نهج 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

فـــي التواصـــل والتحـــاور البنـــاء 
مـــع مختلـــف فعاليـــات التجـــارة 
واالســـتثمار في مملكة البحرين 
القطـــاع  مســـيرة  يخـــدم  لمـــا 
الخـــاص ونمـــوه، داعيـــًا المولـــى 
العلـــي القديـــر أن ُيوفـــق ســـموه 
وأن ُتكلـــل جهوده فـــي الوقوف 
مع كل ما من شأنه تدعيم عملية 
والنجـــاح؛  بالتوفيـــق  التنميـــة 
لتحقيـــق المزيد من التطور الذي 
يدعم المسيرة التنموية الشاملة 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
بالـــغ  عـــن  البحريـــن  وصناعـــة 
العرفان لصاحب الســـمو الملكي 

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء لألوامـــر التـــي أصدرها 
ســـموه والمتمثلة بإلغاء تصريح 
رســـوم  وإلغـــاء  المـــرن  العمـــل 
اســـترداد تكلفـــة البنيـــة التحتية 
رخـــص  بإصـــدار  المرتبطـــة 

البنـــاء، وتوجيه ســـموه للجهات 
بعـــرض  المعنيـــة  الحكوميـــة 
لشـــراكة  االســـتثمارية  الفـــرص 
القطاع العام مع القطاع الخاص 
في كافـــة القطاعات وتعزيز دور 
القطـــاع الخاص كمحـــرك رئيس 

لنمو االقتصاد.
وأكـــد أن األوامـــر والتوجيهـــات 
خـــال  ســـموه  أصدرهـــا  التـــي 
زيارتـــه لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن تعكـــس تفهـــم عميـــق 
يحتاجـــه  لمـــا  متجـــدد  وإدراك 
االقتصـــاد الوطنـــي؛ لتعزيز بيئة 
العمـــل واإلنتـــاج وتوفيـــر المناخ 
المائـــم ليتمكـــن القطاع الخاص 
من القيـــام بدوره في قيادة دفة 

التنمية االقتصادية.

سمير ناس
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المنامة - بنا

بعث ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة الرئيس فاديميـــر بوتين رئيس 
روسيا االتحادية؛ بمناسبة عيد مياده.
أعـــرب جالته فـــي البرقيـــة عن أطيب 

تهانيـــه وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحـــة 
ولشـــعب  المديـــد،  والعمـــر  والســـعادة 
بالمزيـــد  الصديـــق  االتحاديـــة  روســـيا 
مـــن التقـــدم واالزدهار في ظـــل قيادته 

الحكيمة.

الملك المعظم يهنئ بوتين بعيد ميالده

المنامة - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  تلقـــى 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي شكر 

جوابيتين مـــن رئيس جمهورية أرمينيا 
الصديقة، فاهاكن خاتشاتوريان؛ وذلك 
رًدا علـــى برقيتي التهنئـــة التي بعث بها 
جالتـــه وســـموه بمناســـبة ذكـــرى عيـــد 

االستقال لجمهورية أرمينيا.

البحرين تتلقى شكر أرمينيا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مرســـوم رقـــم )57( لســـنة 2022 بتعييـــن 
وكيـــل لوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة، 
ن الســـيدة  جـــاء فيـــه: المـــادة األولـــى ُتعيَّ

ســـارة إســـحاق مرتضى أكبر وكياً لوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة. المادة الثانية 
على وزير شؤون الشباب والرياضة تنفيذ 
أحكام هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

سارة أكبر وكياًل لـ“الشباب والرياضة”

عـالقـــــات وطيـــــدة تـربـــــط البحــريـــــن ومصــــر

أوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء تعكس 
تفهمـــا عميقــا الحتيــاجــات االقتصــــاد

نتشرف بنهج سموه في التواصل والتحاور البناء مع الفعاليات التجارية... ناس:

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان السيسي بذكرى السادس من أكتوبر

بعـــث ملك الباد المعظم صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة إلـــى أخيه رئيس 
جمهورية مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيسي  
بمناســـبة ذكرى اليوم الســـادس من أكتوبـــر المجيدة. 
وأعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
للرئيـــس المصري موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيق مزيدا مـــن التقدم 
واالزدهار. مشـــيدًا جالتـــه بعمق العاقـــات الوطيدة 
التي تربط بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، متمنيًا 

لهذه العاقات تحقيق المزيد من النماء والتطور.
وبعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 

برقية تهنئة إلـــى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة بمناســـبة ذكرى اليوم الســـادس مـــن أكتوبر 

المجيدة.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته 
للرئيـــس المصري موفور الصحة والســـعادة، ولشـــعب 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيق مزيدا مـــن االزدهار 
والتقدم، مشـــيدًا ســـموه بما يربط البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين من عاقات متينة، متمنيًا لمسار العاقات 
الثنائيـــة مزيًدا من النمـــاء والتطور. كما بعث صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلـــى أخيه رئيس مجلس الوزراء 
بجمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة مصطفى مدبولي 

بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

 

بسم هللا الرحمن الرحيم

رئيس جمهورية مصر العربيةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة أهميـــة االجتماع 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  عقـــده  الـــذي 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة مع رئيس جمهورية 
المالديـــف إبراهيـــم صالح ودوره في 
فتـــح آفاق جديـــدة للتعـــاون الثنائي 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

المالديف. 
تنميـــة  أهميـــة  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
يدفـــع  بمـــا  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 
نحـــو  قدمـــا  الثنائيـــة  بالعاقـــات 
مستويات أكثر تطورا تحقق تطلعات 

البلدين وشعبيهما الصديقين. 
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه، رئيس 
إبراهيـــم  المالديـــف  جمهوريـــة 
صالـــح، وذلك بحضور عـــدد من كبار 
ســـموه  رحـــب  حيـــث  المســـؤولين، 
بزيـــارة رئيـــس جمهوريـــة المالديـــف 
الفًتـــا  المرافـــق،  والوفـــد  الصديقـــة 
سموه إلى أهمية مواصلة العمل على 
تطوير العاقـــات الثنائية بين مملكة 
المالديـــف،  وجمهوريـــة  البحريـــن 
والعمـــل علـــى فتح آفـــاٍق أوســـع من 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
البلديـــن واالســـتفادة ممـــا ســـتوفره 

االتفاقيات الموقعـــة بين البلدين من 
فـــرص جديـــدة للتعـــاون الثنائـــي بما 
يحقـــق األهـــداف المشـــتركة. وجرى 
خـــال اللقـــاء، بحـــث الســـبل الكفيلة 
بتنميـــة العاقات بيـــن البلدين وفتح 
المشـــترك،  للتعـــاون  جديـــدة  آفـــاق 
واســـتعراض القضايـــا ذات االهتمـــام 
علـــى  التطـــورات  وآخـــر  المشـــترك، 

الساحتين اإلقليمية والدولية. 

مـــن جانبه، أعـــرب رئيـــس جمهورية 
المالديف عن شكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء لما يوليه ســـموه من 
اهتماٍم بتعزيز عاقـــات التعاون بين 
مملكة البحرين وجمهورية المالديف، 
مشـــيدًا بما حظي به والوفد المرافق 
لدى زيارته مملكة البحرين من حسن 

استقبال وكرم ضيافة.  

المنامة - بنا

االتفاقيات الموقعة مع المالديف توفر فرصا جديدة للتعاون الثنائي
مواصلة العمل على تطوير العالقات الثنائية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية المالديف الصديقة

المنامة - بناواشنطن - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  بحـــث 
الحرس الملكي سمو اللواء الركن الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـبل تعزيز 
التعـــاون مـــع مستشـــار وزارة الخارجيـــة 
األميركية ديريك تشـــوليت خال الزيارة 
الواليـــات  إلـــى  ســـموه  بهـــا  يقـــوم  التـــي 

المتحدة األميركية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن ماضيـــة في 
تعزيـــز عاقاتهـــا المتميـــزة مـــع الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي ظـــل العاقـــة 

المتينة الراسخة بين البلدين.
وجـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث ســـبل تعزيز 
العاقـــات الثنائية بما يســـهم في تحقيق 
المصالـــح  ويخـــدم  المنشـــودة  األهـــداف 
المشـــتركة، وعدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
حضـــر اللقاء ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
الشـــيخ  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، ومســـاعد 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي الشـــيخ خالـــد 

بـــن علـــي آل خليفة، ورئيـــس جهاز األمن 
االستراتيجي الشيخ أحمد بن عبدالعزيز 
الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل  خليفـــة،  آل 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بن 

أحمد آل خليفة.

أكد مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحرس الملكي سمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
البحريـــن  مملكـــة  يربـــط  مـــا  أن 
والواليـــات المتحـــدة االميركيـــة 
الصديقة من شراكة استراتيجية 
راســـخة فـــي مختلـــف المجاالت 
تســـتند إلى العاقـــات التاريخية 
الممتـــدة بين البلدين والشـــعبين 
الصديقين، مشـــيرا سموه إلى ما 
وصلـــت إليـــه أوجه التعـــاون من 
مســـتويات متقدمـــة تســـهم فـــي 

تحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك في الزيـــارة التي يقوم 
بها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
المتحـــدة  للواليـــات  خليفـــة  آل 
األميركية، حيـــث التقى مع جاك 
سوليفان مستشار األمن الوطني 

األميركي.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حـــرص  إلـــى  خليفـــة  آل  حمـــد 
ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورؤية ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، بتطوير مسارات التعاون 
والتنسيق المشـــترك مع الواليات 
الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
فـــي جميـــع المجـــاالت خصوصـــا 
العسكري والدفاعي منها، والدفع 
بهـــا نحـــو آفاق أرحـــب بما يحقق 
والشـــعبين  البلديـــن  مصلحـــة 

الصديقين.
وجـــرى فـــي اللقـــاء بحـــث ســـبل 

بمـــا  الثنائيـــة  العاقـــات  تعزيـــز 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  يســـهم 
المصالـــح  ويخـــدم  المنشـــودة 
المشتركة وعدد من الموضوعات 
ذات االهتمـــام المشـــترك إقليمًيا 
ودولًيا خصوصا ما يتعلق باألمن 

واالستقرار الدولي.
مملكـــة  ســـفير  اللقـــاء  حضـــر 
البحرين لدى الواليـــات المتحدة 
بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  األميركيـــة 
ومســـاعد  خليفـــة،  آل  راشـــد 
مستشـــار األمـــن الوطني الشـــيخ 
خالـــد بن علي آل خليفة، ورئيس 
جهاز األمن االستراتيجي الشيخ 
أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز آل خليفة، 
ووكيل وزارة الخارجية للشؤون 
بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  السياســـية 

أحمد آل خليفة.

اجتمـــع مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
قائد الحـــرس الملكي ســـمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، مـــع ممثلـــة وزارة الدفـــاع 
األميركيـــة سيليســـتي والنـــدر في 
الزيـــارة التـــي يقوم بها ســـموه إلى 

الواليات المتحدة األميركية.
وأشاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بعمق العاقة الراســـخة 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحرين 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

علـــى مختلـــف األصعدة فـــي إطار 
مـــا يشـــهده البلديـــن مـــن عاقـــات 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  متميـــزة 
خصوصـــا ما يتعلق منهـــا بالتعاون 

العسكري والدفاعي.
وبحث ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة مـــع سيليســـتي والنـــدر 
سبل تعزيز التعاون الوثيق في كل 
المستويات المتقدمة التي تشهدها 
العاقات البحرينية األميركية، كما 
تـــم مناقشـــة العديد مـــن الجوانب 

ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى الواليات المتحـــدة األميركية 
الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، 
ومســـاعد مستشـــار األمن الوطني 
الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفة، 
ورئيس جهاز األمن االســـتراتيجي 
بـــن عبدالعزيـــز آل  الشـــيخ أحمـــد 
خليفـــة، ووكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشؤون السياسية الشيخ عبدهللا 

بن أحمد آل خليفة.

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة، مدير 
مـــع  للعاقـــات  الدولـــي  التطويـــر 
فـــي  األوســـط  والشـــرق  إفريقيـــا 
بـــوزارة  اإلدارة العامـــة للتســـليح 
الدفـــاع لجمهورية فرنســـا العميد 
والوفـــد  ليكوينـــت  أوليفييـــه 
المرافـــق، وذلـــك بحضـــور رئيـــس 
الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 
أمـــس  صبـــاح  النعيمـــي،  ذيـــاب 
)الخميـــس(. وخـــال اللقاء رحب 
القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين، 
بمديـــر التطوير الدولـــي للعاقات 
األوســـط  والشـــرق  إفريقيـــا  مـــع 
للتســـليح  العامـــة  اإلدارة  فـــي 

بـــوزارة الدفاع لجمهورية فرنســـا 
الصديقة والوفد المرافق، مشيدا 
بعاقـــات الصداقـــة القائمـــة بيـــن 
مملكة البحرين وجمهورية فرنسا 
تـــم  كمـــا  المجـــاالت،  فـــي جميـــع 
بحث عدد مـــن الموضوعات التي 
تعزز العاقـــات الثنائية والتعاون 
والتنســـيق المشـــترك في المجال 
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  العســـكري 

الصديقيـــن. حضـــر اللقـــاء مديـــر 
ديوان القيادة العامة اللواء الركن 
القضـــاء  ورئيـــس  ســـعد،  حســـن 
العســـكري رئيـــس محكمة التمييز 
العســـكرية اللواء حقوقي يوسف 
فليفل، ومدير التعاون العســـكري 
اللـــواء الركن طيار الشـــيخ محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

ناصر بن حمد: شراكة استراتيجية راسخة مع أميركاناصر بن حمد: ماضون في تعزيز العالقات مع اميركا

ناصر بن حمد يجتمع مع ممثلة “الدفاع” األميركية

توثيق العالقات العسكرية مع فرنسا

التقـريــر النهائــي 
لملحق “البحرنة” التكميلي لقائمة 

ألقوى 50 شركة بحرينية
لعام 2022

ترقبوا

عدد البحرينيين 

عدد االجانب

نسبة رواتب البحرينيين 

نسبة البحرنة



اســـتقبلت قرينـــة عاهـــل البـــاد المعظم 
رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيم آل خليفة، الســـيدة األولى لجزر 
المالديـــف فزنـــا أحمـــد، وذلك فـــي إطار 
زيارتهـــا للبـــاد برفقـــة زوجهـــا  رئيـــس 
جمهوريـــة المالديـــف الصديقـــة إبراهيم 

محمد صالح.
وأكـــدت صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينة 
عاهل الباد المعظم خال اللقاء حرص 

مملكـــة البحرين علـــى تعزيز التعاون مع 
جـــزر المالديـــف الصديقـــة فـــي مختلف 
الشـــأن  ذات  المشـــتركة  الموضوعـــات 
التنمـــوي، وبما يعكس حـــرص القيادتين 
لدى البلدين الصديقين على الدفع قدًما 
بمســـيرة تنميـــة العاقـــات الثنائيـــة في 

مختلف المجاالت.
ونوهـــت ســـموها بـــاألدوار المهمـــة التي 
تقوم بها الســـيدة األولى لجزر المالديف 
فزنـــا أحمـــد علـــى صعيـــد تمكيـــن المرأة 
المالديفية وتســـهيل وصولهـــا للمناصب 

القيادية، وزيادة مشاركتها االقتصادية، 
وتفعيـــل دورهـــا فـــي المجتمـــع معربـــة 
عـــن ترحيب المجلس بـــكل األطروحات 
التـــي  المثمـــرة  واألفـــكار  واآلراء 
تفضـــي إلـــى تعـــاون فعـــال بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجـــزر المالديف فـــي مختلف 

الموضوعات.
األولـــى  الســـيدة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
لجـــزر المالديـــف فزنا أحمد عن شـــكرها 
لصاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة علـــى حفـــاوة 

االســـتقبال والترحيـــب، مبديـــًة إعجابها 
ا  بالتجربـــة البحرينيـــة المتقدمـــة إقليميًّ
وتنافســـية  تقـــدم  مجـــال  فـــي  ـــا  ودوليًّ
المـــرأة ارتكازا على الجهـــود التي يبذلها 
المجلس األعلى للمرأة، ومؤكدة حرصها 
على البنـــاء على مخرجات هـــذا الزيارة 
فـــي تأســـيس قنـــاة تواصـــل دائمـــة بين 
جـــزر المالديف ومملكة البحرين يتم من 
خالها التشـــاور وتبادل أفضل الخبرات 
والممارســـات ذات الصلة بتمكين وتقدم 

المرأة في البلدين الصديقين.
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أكـــد نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء وزير 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التحتيـــة  البنيـــة 
الخدمـــة المدنية الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفة، حـــرص مملكة البحرين بقيادة 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، علـــى مواصلة النهـــج القائم على 
للقيـــادات  العلمـــي  بالمســـتوى  االرتقـــاء 
فـــي  العمـــل  كفـــاءة  ورفـــع  الوطنيـــة، 

منظومتي القطاعين العام والخاص.
وأوضـــح أن الجهـــود الحكوميـــة منصبـــة 
نحـــو توجيه جميـــع الخدمـــات لما يحقق 
مســـتدامة  تنميـــة  والمواطنيـــن  للوطـــن 
انطاقـــا  وذلـــك  المجـــاالت،  جميـــع  فـــي 
مـــن كـــون المواطـــن هـــو محـــور التنميـــة 
وغايتها األساسية. جاء ذلك لدى رعايته 
االحتفـــال الذي نظمه معهد اإلدارة العامة 
)بيبـــا(، لتخريج 75 موظًفـــا من القطاعين 
العـــام والخاص من طاب األفواج الثالث 
والرابـــع والخامس من برنامج ماجســـتير 
اإلدارة العامـــة، وذلـــك بحضـــور عـــدد من 
القطاعيـــن  مـــن  والمســـؤولين  الـــوزراء 
والمدعويـــن،  والخـــاص،  الحكومـــي 
وممثلي جامعة إكس مرســـيليا الفرنسية، 

والمدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا.
ه الشـــيخ خالـــد بـــن  وبهـــذه المناســـبة، نـــوَّ
برنامـــج  عبـــدهللا آل خليفـــة بمخرجـــات 
إلـــى  مشـــيًرا  العامـــة،  اإلدارة  ماجســـتير 
انطاقتـــه  منـــذ  البرنامـــج  هـــذا  تمكـــن 
األولـــى العـــام 2016 مـــن صقـــل خبـــرات 
فـــي  للمشـــاركة  وتشـــجعيهم  الموظفيـــن 
رســـم السياســـات مـــن خـــال أطروحـــات 
علميـــة رصينة تســـتهدف االرتقـــاء بواقع 

الخدمات المقدمة في القطاعين.
ولفت إلى أن البرنامج من خال توظيفه 
لابتـــكار واإلبـــداع كأدوات منهجيـــة في 
التدريـــس قـــد أســـهم فـــي رفـــد منظومة 
اســـتباقية  تخـــرج  بمشـــروعات  العمـــل 
المتغيـــرات  وتواكـــب  الطمـــوح  تحاكـــي 
عجلـــة  دفـــع  فـــي  وتســـهم  المختلفـــة، 
التنميـــة لتناولها مبادرات تســـهم في رفع 
اإلنتاجيـــة، وتحقيـــق عوائـــد ماديـــة عند 

تطبيقها على أرض الواقع.
كمـــا أعرب عن أطيـــب تهانيـــه وتبريكاته 
حاًثـــا  والخريجـــات،  الخريجيـــن  لجميـــع 
إياهـــم علـــى مواصلـــة اإلقبال علـــى العلم 
والتعلم لما يشـــكانه من ركيزة أساســـية 
لبناء األمم، وتقدم المجتمعات وتطورها.

برنامـــج  العامـــة  اإلدارة  معهـــد  ويقـــدم 
بالتعـــاون  العامـــة  اإلدارة  ماجســـتير 
الفرنســـية  مرســـيليا  إكـــس  جامعـــة  مـــع 
والمدرســـة الوطنيـــة لإلدارة في فرنســـا، 
العمـــل  وصنـــدوق  البحريـــن،  وجامعـــة 

)تمكين(.
مـــن جانبـــه، أعـــرب المديـــر العـــام لمعهـــد 

اإلدارة العامـــة رائد بن شـــمس، عن جزيل 
شـــكره وامتنانـــه لنائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ووزير البنية التحتية نائب رئيس 
مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة علـــى تفضلـــه 
تجســـد  التـــي  االحتفاليـــة  هـــذه  برعايـــة 
حرص الحكومة على تكريم العلم وأهله، 
وتحفيز الموظفين؛ لمواصلة عملية البناء 

والتطـــور التي تشـــهدها مملكـــة البحرين 
في شتى الجوانب التنموية.

اإلدارة  ماجســـتير  برنامـــج  “إن  وقـــال 
العامة يأتي مواكًبا منذ إطاقه لتوجهات 
الحكومـــة الراميـــة إلـــى جعـــل القطاعين 
العـــام والخـــاص يعمـــان ضمـــن منظـــور 
مؤسســـي واحـــد، يرتكز على رفـــع كفاءة 

جـــودة  وتعزيـــز  المقدمـــة  المخرجـــات 
اإلنتاجية، بما يرتقـــي باالقتصاد الوطني 

ويحقق الطموحات المستقبلية”.
وأشـــار بن شـــمس إلـــى أن جميع خريجي 
البرنامـــج من الدفعات الحالية والســـابقة 
الخـــروج بسياســـات عامـــة  مـــن  تمكنـــوا 
وتوجهـــات إداريـــة، وبحـــوث علميـــة، من 

شـــأنها خدمـــة القطاعيـــن العـــام والخاص 
مـــن خـــال الحلـــول المقدمـــة؛ لمواجهـــة 
التحديـــات، واألفـــكار الُمبتكـــرة التـــي تم 
محليـــة  دراســـات  علـــى  بنـــاًء  تشـــكيلها 
للمجتمع البحريني والممارســـات الدولية 
الفضلـــى التي تمت إعـــادة قراءتها لتلبية 

االحتياجات المحلية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية

االرتقاء بالمستوى العلمي للقيادات ورفع كفاءة منظومة القطاعين
تخريج 75 موظفا حاصلين على ماجستير اإلدارة العامة... خالد بن عبداهلل:

السيدة األولى لجزر المالديف فزنا أحمدسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

التجربة البحرينية في تنافسية المرأة متقدمة إقليميا ودوليا
قرينة الملك المعظم ترحب بالتعاون الثنائي الفعال... السيدة األولى لجزر المالديف:
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ــؤون الـــشـــبـــاب  ــر شـــــ أكـــــد وزيـــــ
والرياضة أيمن المؤيد الحرص 
عاهل  تــوجــيــهــات  تنفيذ  عــلــى 
الجاللة  صاحب  المعظم  البالد 
ــن عــيــســى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد ب
التعاون  حجم  بــزيــادة  خليفة، 
والصديقة  الشقيقة  البلدان  مع 
في المجال الشبابي والرياضي 
ــق مـــــع بـــرامـــج  ــوافــ ــ ــت ــ وبــــمــــا ي
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــحــكــومــة 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ ــة ولـ ــاسـ ــرئـ بـ
الــوزراء صاحب السمو  مجلس 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
سمو  برؤية  منوها  خليفة،  آل 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ــة الــمــلــك لــأعــمــال  مــمــثــل جــالل
ــؤون الــشــبــاب  ــ اإلنــســانــيــة وشــ
لـــتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الــشــبــابــي 
النائب  وبمتابعة  ــريــاضــي،  وال
األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة 

اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة 
ــبــحــريــنــيــة سمو  ال األولـــمـــبـــيـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ــك على هــامــش زيــارة   جــاء ذل
رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــمــالــديــف 
ــالـــح إلــى  ــم مــحــمــد صـ ــيـ ــراهـ إبـ
توقيع  وبــعــد  البحرين،  مملكة 
والرياضة  الشباب  وزير شؤون 
الشباب  الــمــؤيــد، ووزيــــر  أيــمــن 
المجتمع  وتــمــكــيــن  ــريــاضــة  وال
بــجــمــهــوريــة الــمــالــديــف أحــمــد 
مــخــلــوف، مــذكــرة تــفــاهــم بين 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 
ووزارة  ــريـــن  ــحـ ــبـ الـ ــكــة  ــمــمــل ب
وتمكين  والـــريـــاضـــة  ــاب  ــشــب ال
المالديف  بجمهورية  المجتمع 
بشأن التعاون في مجال تنمية 
الشباب والرياضة، والتي تهدف 
العالقات  وتــطــويــر  تعزيز  ــى  إل
الودية في مجال تنمية الشباب 

والرياضة بين البلدين.

 زيادة حجم التعاون مع البلدان الشقيقة 
والصديقة في المجال الشبابي والرياضي

تنفيذ مبادرات لرفع أداء وتنويع االقتصاد الوطني
رئيس المالديف يزور “التنمية االقتصادية”... خالد بن عبداهلل:

إلى مملكة  التي يجريها  الزيارة    في إطار 
المالديف  جمهورية  رئيس  زار  البحرين، 
التنمية  مــجــلــس  مــقــر  صـــالـــح،  إبـــراهـــيـــم 
الــبــحــريــن مساء  فــي خليج  االقــتــصــاديــة 
ــى مــقــر مجلس  ــدى وصـــولـــه إلـ ــ امــــس. ول
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة كــــان فـــي مــقــدمــة 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  مستقبليه 
بن  خــالــد  الشيخ  التحتية  البنية  ووزيـــر 
ــوزراء  ــ ال مــن  ــدد  وعـ خليفة،  آل  عــبــد هللا 
والـــمـــســـؤولـــيـــن، حــيــث رحــــب بــالــرئــيــس 

المالديفي والوفد المرافق.
وأكـــد الشيخ خــالــد بــن عــبــدهللا أن زيــارة 
صالح إلى المجلس تنبع من أهمية الدور 
إحــدى  كــونــه  المجلس،  بــه  يضطلع  الـــذي 
لمسيرة  الــداعــمــة  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســات 
تــشــهــدهــا مملكة  الـــتـــي  الــخــيــر والـــنـــمـــاء 

البحرين بقيادة ملك البالد المعظم صاحب 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  الجاللة 
الطموحة  النظرة االستشرافية  ويعبر عن 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

خليفة.
وأشار إلى أن مجلس التنمية االقتصادية 
يعمل على الدوام مع شركائه في الوزارات 
الــخــاص  والــقــطــاع  الحكومية  والــجــهــات 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــبـــادرات ومــشــاريــع تــرمــي 
وتنويعه  الوطني  االقتصاد  أداء  رفع  إلى 
عام  المملكة  بــلــوغ  فــي  يسهم  نحو  على 
تحققت  وقد   ”2030“ االقتصادية  رؤيتها 
كـــافـــة الــطــمــوحــات الـــتـــي حــددتــهــا على 
والمجتمع،  والحكومة  االقتصاد  مستوى 
مستندة في ذلك على مبادئها األساسية: 

االستدامة والتنافسية والعدالة.
الصدد  هــذا  فــي  صــالــح  الرئيس  واستمع 

إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي لتطوير 
األعمال بمجلس التنمية االقتصادية علي 
المديفع، تضمن تسليط الضوء على المزايا 
التنافسية التي تتمتع بها بيئة األعمال في 
استراتيجي  مــوقــع  مــن  البحرين  مملكة 
مــتــمــاســكــة وكلفة  تــشــريــعــيــة  ومــنــظــومــة 
ــدور  الـ جــانــب  ــى  إلـ مــنــخــفــضــة،  تشغيلية 
استقطاب  فــي  المجلس  بــه  يــقــوم  ــذي  الـ
االســتــثــمــارات الــنــوعــيــة فـــي الــقــطــاعــات 
الــحــيــويــة لــخــلــق الــفــرص الــوظــيــفــيــة في 
من  المجلس  يقدمه  وما  المحلية،  السوق 
خدمات وفرص للمستثمرين في المملكة، 
المملكة على صعيد  تبذلها  التي  والجهود 

التنويع االقتصادي، والتي تكللت بالنجاح. 
كما تناول العرض التعريف بخطة التعافي 
استثمارية  فرصًا  تتيح  التي  االقتصادي 
بأكثر  قيمتها  تــقــدر  تطويرية  ومــشــاريــع 
خالل  وجـــرى  هـــذا،  دوالر.  مليار   30 مــن 
ــارة اإلشــــــادة بــمــســتــويــات الــتــعــاون  ــ ــزي ــ ال
والــتــجــاري  االقــتــصــادي  الصعيدين  عــلــى 
المالديف  جمهورية  البحرين  مملكة  بين 
الــصــديــقــة، كــمــا تـــم بــحــث ســبــل تعظيم 
المقدمة  التنافسية  المزايا  من  االستفادة 
فـــي كـــال الــبــلــديــن بــمــا يــســهــم فـــي تعزيز 
بينهما خالل  االستثماري  الثنائي  التعاون 

المرحلة المقبلة.

السيدة األولى لجزر المالديف تزور مقر “األعلى للمرأة”
األنصاري أشادت بعالقات الصداقة بين البلدين

المالديف  السيدة األولى لجزر  قامت 
المجلس  مقر  إلــى  بزيارة  أحمد  فزنا 
كانت  حيث  بــالــرفــاع،  للمرأة  األعــلــى 
للمجلس  العام  األمين  استقبالها  في 

هالة األنصاري.
ــى  األول بالسيدة  ــصــاري  األن ورحــبــت 
لــجــزر الــمــالــديــف، مــشــيــدًة بــمــا يربط 
مستمر  تطور  من  الصديقين  البلدين 
تحظى  ومــا  األصــعــدة،  مختلف  على 
ــعــالقــات مـــن اهــتــمــام من  بـــه هـــذه ال
البلدين  وحكومتي  قــيــادتــي  جــانــب 
ــم عــلــى الــبــنــاء على  ــدائ وحــرصــهــمــا ال
عالقات الصداقة التي تجمع شعبيهما 
البلدان من  به  يتميز  الصديقين، وما 
ــات تــشــكــل قــاعــدة  مــقــومــات وإمــكــان
ــخ وشـــامـــل في  ــتــعــاون راســ مــتــيــنــة ل

مختلف المجاالت.
مــع ضيفة  الــعــام  األمــيــن  ناقشت  كما 
الــبــالد، عـــددا مــن الــمــوضــوعــات التي 
تشترك فيها البلدان على صعيد تقدم 
والمعالجات  التدابير  وطبيعة  المرأة 
في  الــبــحــريــن  مملكة  تتخذها  الــتــي 
سياق متابعة وحوكمة عمليات تكافؤ 
في  الجنسين  بين  والــتــوازن  الفرص 
حققته  بما  مشيدة  البحرين،  مملكة 
الــمــرأة فــي الــمــالــديــف مــن إنــجــازات 

نوعية على مختلف األصعدة.
هذا وقدمت الشيخة دينا بنت راشد 
آل خليفة مساعد األمين العام خالل 
المسيرة  تضمن  موجزا  عرضا  اللقاء 
وصواًل  البحرينية،  للمرأة  التاريخية 
ــى نــشــأة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة  إلـ
به كمرجع وطني  الذي يقوم  والــدور 
بــمــهــام اســتــشــاريــة لــجــمــيــع الــجــهــات 
الوطنية في مختلف مجاالت تمكين 
الــعــرض  الـــمـــرأة. كــمــا تضمن  وتــقــدم 
شرًحا ألهم المبادرات والبرامج التي 
الخطة  إطـــار  فــي  المجلس  ينفذها 
البحرينية،  الــمــرأة  لنهوض  الوطنية 
وطنًيا  مركًزا  يكون  أن  في  وجهوده 

للخبرة في شؤون المرأة البحرينية.
الزيارة، أبدت السيدة  وبمناسبة هذه 
ــى لــجــزر الــمــالــديــف فــزنــا أحمد  ــ األول
البحرينية  المرأة  تشهده  بما  إعجابها 
من  بــه  تحظى  مــا  بفضل  تــقــدم  مــن 
دعم كبير من المجلس األعلى للمرأة 
المعظم  الــبــالد  عاهل  قرينة  برئاسة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
عن  معربة  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
أملها في مد آفاق التعاون واالستفادة 
من تجربة البحرين في تعزيز التوازن 

بين الجنسين في التنمية الوطنية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

محمد بن دينه

المنامة - بنا

أّكد وزير النفط والبيئة المبعوث 
الــخــاص لــشــؤون الــمــنــاخ محمد 
ــة تــعــزيــز  ــ ــل ــواصــ ــه، مــ ــ ــنـ ــ ــن ديـ ــ بـ
لتشجيع  الــمــواتــيــة  الــســيــاســات 
تطوير التقنيات الالزمة لمعالجة 
على  والحفاظ  المناخ  تحديات 
ــن الــمــنــاخــي، مــشــيــًرا إلــى  ــ األمـ
التفاهم  مــذكــرات  ودور  أهمية 
واالتـــفـــاقـــيـــات بــيــن الـــــدول في 
ــل الـــمـــمـــارســـات  ــضــ ــادل أفــ ــ ــبـ ــ تـ
التعاون  وتــعــزيــز  الــجــانــب  بــهــذا 
بما  بينها  فيما  البيئي  بالمجال 
التطلعات  تــحــقــيــق  فـــي  يــســهــم 
التنمية  أهداف  ضمن  المشتركة 

المستدامة.
جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــش زيـــارة 
ــديــف  ــمــال ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة ال رئـ
ــى مــمــلــكــة  ــ ــح إلـ ــالـ إبـــراهـــيـــم صـ
الــبــحــريــن، وبــعــد تــوقــيــع وزيـــرة 
ــور بنت  الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة نـ
ــخــارجــيــة  الـــخـــلـــيـــف، ووزيـــــــر ال
الــمــالــديــف عبدهللا  بــجــمــهــوريــة 
تفاهم في مجال  شاهد، مذكرة 
تغير المناخ بين المجلس األعلى 
لــلــبــيــئــة فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المناخ  وتغيير  البيئة  ووزارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي جــمــهــوريــة 

المالديف.
ــرة  ــذكـ مـ إّن  ــه  ــ ــن ــ دي بــــن  وقـــــــال 

البلدين  بين  الموقعة  التفاهم 
تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والسيما  البيئية،  المسائل  فــي 
المناخ،  تغير  مع  التكيف  بشأن 
المماثلة  بالتحديات  واالعتراف 
على  المناخ  تغير  يشكلها  التي 
ــلـــديـــن كــــــدول جـــزريـــة  ــبـ كــــال الـ
إطــار  فــي  ــك  وذل نامية،  صغيرة 
في  المشتركة  المصلحة  تقاسم 
الشؤون العالمية لتعزيز وحماية 
البيئة، واعتماد مبادئ ومفاهيم 
تبادل  وعبر  المستدامة،  التنمية 
التكيف  لدعم  المبتكرة  النماذج 
مــع الــمــنــاخ، بما فــي ذلــك تعزيز 
العام  القطاعين  بين  الشراكات 
ضمان  بأهمية  إيماًنا  والــخــاص، 
ورفــاهــيــة  لصحة  البيئة  ــودة  جـ

األجيال الحالية والمقبلة.

بن دينه: تبادل النماذج المبتكرة مع 
المالديف لدعم التكيف مع المناخ

زايد الزياني

المنامة - بنا

أّكد  وزير الصناعة والتجارة زايد 
العالقات  تطوير  أهمية  الزياني 
البحرين  مملكة  بــيــن  الثنائية 
بمختلف  المالديف  وجمهورية 
مجال  فــي  خصوصا  الــمــجــاالت 
مشيرًا  والــجــوي،  البحري  النقل 
إلــــى الـــحـــرص عــلــى اســتــمــرار 
تنمية أصعدة التنسيق المشترك 
بالخير على  بما يعود  وتعزيزها 

البلدين والشعبين.
ــارة  ــك عــلــى هــامــش زيـ ــاء ذلـ جـ
ــديــف  ــمــال ــيـــس جــمــهــوريــة ال رئـ
ــى مــمــلــكــة  ــ ــح إلـ ــالـ إبـــراهـــيـــم صـ
جمهورية  منح  وبعد  البحرين، 
المالديف شهادة اعتمادها صفة 
الشحن  لخدمات  رسمي  شريك 
البحرية - الجوية، وذلك تحقيقًا 
تنمية  فـــي  الــمــشــتــركــة  لــلــرغــبــة 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بين البلدين، وتطوير الروابط مع 
االقتصادية،  القطاعات  مختلف 
ذات  االستثمارات  واستقطاب 
ــمــيــزة الــتــنــافــســيــة، لــمــواصــلــة  ال
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة االقــتــصــاديــة 
والتجارية واالستثمارية القائمة 

بين البلدين.
جــمــهــوريــة  ــنـــح  مـ إّن  وقـــــــال 
المالديف هذه الشهادة سيتيح 

المالديف  بجمهورية  للشركات 
اعتماد  شــهــادة  على  الحصول 
لخدمة  معتمد  كمشغل  رسمية 
الـــشـــحـــن الـــبـــحـــريـــة الـــجـــويـــة، 
ــك ضــمــن الــمــســاعــي لمنح  ــ وذل
الدول  من  لعدٍد  الشريك  صفة 
بـــمـــا يــســمــح لـــلـــشـــركـــات الــتــي 
لها  الــدول مقرًا  تتخذ من هذه 
التقدم بالحصول على االعتماد 
ــذه الـــخـــدمـــة مــع  ــهـ كـــُمـــشـــّغـــل لـ
االمتيازات،  من  عــددًا  منحهم 
ــع مــمــلــكــة  ــلـ ــطـ مــــعــــربــــًا عـــــن تـ
التعاون  أوجه  لتعزيز  البحرين 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك والــدفــع 
نحو  الثنائية  العالقات  بمسار 
أفق أرحب، بما يحقق األهداف 

والتطلعات المرجوة.

الزياني: منح المالديف شهادة تشغيل 
الشحن يعزز العالقات االستثمارية

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
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عقــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني، ووزير خارجية جمهورية المالديف، أمس، مؤتمًرا صحافًيا، بمناســبة الزيارة الرســمية 
التــي يقــوم بهــا رئيــس جمهوريــة المالديــف إبراهيــم صالح إلى مملكــة البحرين. وأدلــى وزير الخارجيــة ببيان صحافي، أشــار فيه 
إلــى أن عاهــل البــالد الُمعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عقد جلســة مباحثات رســمية مــع رئيس جمهورية 

المالديف، عبرت عما يربط البلدين من عالقات وثيقة ومتميزة.

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، اجتمع 
مـــع رئيـــس جمهوريـــة المالديـــف، وبحـــث 
الجانبان خالله مجاالت التعاون المشترك 

بين البلدين الصديقين.
وقال إن المباحثات الثنائية بين الجانبين 
الصداقـــة  عالقـــات  مســـار  علـــى  ركـــزت 
الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومجاالت 
تطويـــره  وســـبل  المشـــترك  التعـــاون 
واالرتقاء به إلى مســـتويات أشمل خدمة 
للمصالـــح المتبادلـــة، حيـــث أكـــد الجانبان 
التعـــاون  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة  الرغبـــة 
بيـــن البلديـــن فـــي المجـــاالت االقتصادية 
دور  ودعـــم  واالســـتثمارية،  والتجاريـــة 
القطـــاع الخاص في النمـــو االقتصادي لما 
مـــن شـــأنه تحقيق الخيـــر والنفـــع للبلدين 

والشعبين الصديقين.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة أن المباحثـــات 
توســـيع  فـــرص  تناولـــت  الجانبيـــن  بيـــن 
جميـــع  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  وتعميـــق 
المجـــاالت ذات المنفعـــة المتبادلـــة، وقـــد 
تـــم االتفاق على أهمية التعاون المشـــترك 
فـــي مواجهة التحديات الناشـــئة عن تغير 
المنـــاخ وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر 
واالســـتقرار،  واالقتصـــاد  البيئـــة  علـــى 
واالتفاق كذلك على تعزيز التنسيق بشأن 
هـــذه القضايـــا لتعزيـــز الجهود المشـــتركة 
وصياغـــة السياســـات المطلوبـــة لمواجهة 

هذه التحديات.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أن الجانبين 
بحثـــا التطورات اإلقليميـــة والدولية ذات 
التـــي  والتحديـــات  المشـــترك  االهتمـــام 
تواجـــه دول المنطقة، مؤكديـــن التزامهما 
الراســـخ بقيم الســـالم والحوار والتعايش 

واالحترام المتبادل، والمبادئ الواردة في 
ميثاق األمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ 
حســـن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخليـــة للدول وحـــل المنازعات بالطرق 
السلمية، كما تم مناقشة القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشـــترك، وتأكيد 
أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة 
جميع التحديات للمحافظة على اســـتقرار 
وأمـــن المنطقـــة وتعزيز الســـالم اإلقليمي 

والدولي.
وزيـــر  أوضـــح  اليمنيـــة،  األزمـــة  وعـــن 
الخارجية أن الجانبين عبرا عن تقديرهما 
لجهود المملكة العربية الســـعودية ودعمها 
المســـتمر إلحالل الســـالم واالســـتقرار في 
الجمهورية اليمنية، وأعربا عن االســـتنكار 
لرفـــض جماعـــة الحوثـــي اإلرهابية تمديد 
الهدنـــة فـــي اليمـــن التـــي اقترحهـــا هانس 
غروندبرغ، المبعوث الخاص لألمين العام 
لألمم المتحـــدة إلى اليمن، ووافقت عليها 
الحكومـــة اليمنيـــة. وأكـــدا دعمهمـــا لـــكل 
الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي 
لألزمـــة اليمنية وفًقـــا للمبـــادرة الخليجية 
مؤتمـــر  ومخرجـــات  التنفيذيـــة،  وآليتهـــا 
الحـــوار الوطني وقـــرار مجلس األمن رقم 
2216، وبما يحقق للشـــعب اليمني السالم 

واألمن واالستقرار.
وقـــال إنه فـــي أعقـــاب جلســـة المباحثات 
تـــم التوقيـــع علـــى مذكـــرات تفاهـــم عدة، 
تشـــمل مذكـــرة تفاهم بشـــأن المشـــاورات 
السياسية، ومذكرة تفاهم بشأن التدريب 
الدبلوماســـي وتبادل المعلومات، ومذكرة 
تفاهم في مجال تنمية الشباب والرياضة، 
ومذكـــرة تفاهـــم فـــي مجـــال التكيـــف مع 
فـــي  التعـــاون  عـــن  المنـــاخ، فضـــاًل  تغيـــر 
مجال الخدمات االستشـــارية بين شركات 

االتصاالت.
وأضـــاف أن مملكة البحريـــن وافقت على 
كشـــريك  المالديـــف  جمهوريـــة  تصنيـــف 
البحريـــة  اللوجســـتية  للخدمـــات  عالمـــي 
للمملكـــة، مـــا سيســـهل تقديـــم  والجويـــة 
الخدمات اللوجســـتية بين البلدين، وعلى 
منـــح جمهوريـــة المالديـــف حـــق الســـيادة 
على بيانـــات المشـــتركين التابعين لها في 
مراكـــز الحوســـبة الســـحابية القائمـــة فـــي 

مملكة البحرين.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عن بالـــغ التقدير 
للتنســـيق الدائـــم بيـــن البلديـــن الصديقين 
في المحافل الدولية، وتبادل الترشيحات 
فـــي  مشـــيًرا  الدوليـــة،  المناصـــب  فـــي 
هـــذا اإلطـــار إلـــى التنســـيق الـــذي تـــم في 
الترشـــيحات الخاصـــة بانتخابات مجلس 
حقوق اإلنســـان للفترة من 2023 - 2025، 
تأجيـــل  البحريـــن  مملكـــة  قـــررت  حيـــث 
إطـــار  فـــي  المجلـــس  لعضويـــة  ترشـــحها 
الجغرافيـــة  مجموعتهـــا  ضمـــن  تنســـيقي 
)مجموعـــة آســـيا ودول الباســـفيك(، التـــي 
يتم من خاللها تقديم الترشيحات لهيئات 
األمـــم المتحدة، موضًحا أنه تم التنســـيق 
بالفعل مع جمهورية المالديف التي طلبت 
دعم المملكة في ترشحها لعضوية مجلس 

حقوق اإلنسان.
ونـــوه أن هـــذا التأجيـــل يأتـــي للمحافظـــة 
علـــى وحـــدة المجموعـــة اآلســـيوية قـــدر 
اإلمـــكان وضبـــط مســـتوى التنافـــس بيـــن 
الدول األعضـــاء في مختلـــف االنتخابات 
المتعلقـــة بأجهزة األمـــم المتحدة، وإتاحة 
فـــي  بالمشـــاركة  الـــدول  لجميـــع  الفـــرص 
جميع المنظمات والهيئـــات الدولية، مبيًنا 
أن مملكـــة البحريـــن ســـوف تســـعى دائًمـــا 
للعمـــل مـــن خـــالل المجموعـــة اآلســـيوية 

وتنســـيق الترشيحات للتوصل إلى توافق 
ينتهـــي بالتزكيـــة وجعـــل فـــرص التمثيـــل 
متاحـــة لجميع الـــدول األعضاء، خصوصا 
أن مملكـــة البحريـــن تم انتخابهـــا 3 مرات 
لعضويـــة مجلس حقـــوق االنســـان، حيث 
العـــام  فـــي  األخيـــرة  عضويتهـــا  انتهـــت 

الماضي )2021(.
كما أشاد بالجهود الدبلوماسية المشهودة 
التـــي قام بها  عبدهللا شـــاهد خالل توليه 
لألمـــم  العامـــة  للجمعيـــة  رئيًســـا  مهامـــه 
المتحدة في دورتها الماضية، وما بذله من 
مســـاٍع حثيثة لتقوية التفاهم والتنســـيق 
المشـــترك بيـــن الـــدول األعضـــاء لمواجهة 
التحديـــات التي تهـــدد األمن واالســـتقرار 
العالمي، وزيادة التعـــاون الدولي لتحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة وتعزيز األمن 
والســـلم الدولـــي، وقـــد نـــال شـــكر وتقدير 
جميـــع الدول على تلـــك الجهود المخلصة 

والمتميزة.
وفـــي ختـــام بيانه، أعرب وزيـــر الخارجية 
وزيـــر  أبـــداه  لمـــا  وامتنانـــه  شـــكره  عـــن 
خارجيـــة المالديـــف مـــن رعايـــة واهتمـــام 
كبير بالدبلوماســـيتين البحرينيتين اللتين 
التحقتـــا بمكتـــب رئيـــس الجمعيـــة العامة 
لمـــدة عـــام كامـــل للتـــدرب العملـــي علـــى 
مهـــارات العمـــل الدبلوماســـي فـــي أروقـــة 
األمم المتحدة، واكتســـاب الخبرة العملية 
في مختلـــف مجاالت العمل الدبلوماســـي 

والسياسي.
مـــن جهتـــه، أشـــار شـــاهد إلـــى أن رئيـــس 
جمهوريـــة المالديـــف أعـــرب لجاللة الملك 
المعظـــم عن جزيـــل الشـــكر والتقدير على 
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافـــة التي 
حظـــي بهـــا والوفـــد المرافـــق، معبـــًرا عـــن 
سعادته واعتزازه بزيارته الرسمية األولى 
لمملكـــة البحريـــن، وأن رئيـــس جمهوريـــة 
المالديـــف التقى أيًضا بولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 

اجتماع منفصل.
وأوضـــح أنه بعـــد المحادثـــات التي جرت 

بيـــن الجانبيـــن، تـــم توقيـــع العديـــد مـــن 
مذكـــرات التفاهـــم، والتـــي أثبتـــت التـــزام 
الثنائيـــة  العالقـــات  بتعزيـــز  البلديـــن  كال 
وعكســـت العـــزم علـــى تحقيـــق األهـــداف 
التي تم وضعها، مبيًنا أن تلك المناقشـــات 
تطرقت لمســـتوى التعـــاون الوثيق القائم، 
واستكشاف ســـبل وآفاق جديدة للتعاون 
في المســـتقبل في المجـــاالت االقتصادية 
دور  ودعـــم  واالســـتثمارية،  والتجاريـــة 
القطاع الخـــاص في النمو االقتصادي. أما 
بشـــأن التواصـــل بيـــن البلدين والشـــعبين 
الصديقين، فقد أكد الجانبان أهمية تعزيز 

االتصال والتجارة بينهما.
وأشـــار إلى أن الجانبين اتفقـــا على زيادة 
حركـــة الســـياح بيـــن البلديـــن الصديقين، 
فالســـياحة هي أكبر مساهم في االقتصاد 
المالديفـــي، مضيًفـــا أن حكومـــة المالديف 
تعرب عـــن امتنانها لقـــرار مملكة البحرين 
بإدراجها كشـــريك بحري - جوي، ما يتيح 
لها الوصول إلى مركز البحرين اللوجستي 
العالمـــي مـــن البحر إلـــى الجو، معبـــًرا عن 
قرارهـــا  علـــى  المملكـــة  لحكومـــة  شـــكره 
بيانـــات  علـــى  الســـيادة  المالديـــف  بمنـــح 
المستفيدين منها في مراكز البيانات التي 
تتخـــذ من البحرين مقًرا لها، والذي بدوره 
ســـيفتح أبواًبـــا جديـــدة أمـــام القطاعـــات 

الخاصة للتعاون بينهما.
وأكـــد شـــاهد أن الجانبيـــن ناقشـــا فـــرص 
توســـيع وتكثيـــف التعـــاون فـــي مجـــاالت 
واالتصـــاالت  والبيئـــة  الغذائـــي  األمـــن 
والثقافة والســـياحة والشـــباب والرياضة، 
وســـتفتح مذكـــرة التفاهم بشـــأن التعاون 
في مجال تنمية الشـــباب والرياضة أبواًبا 
جديدة للتعاون، األمر الذي سيكون مفيًدا 

خصوصا للشباب في كال البلدين.
وعلـــى صعيـــد البيئة، قـــال إن تغير المناخ 
هـــو أحد أكبـــر التهديـــدات التـــي تواجهها 
الـــدول الصغيـــرة مثـــل مملكـــة البحريـــن 
وجمهورية المالديف، وخالل المناقشـــات 
بحث الجانبان ســـبل التعاون في مواجهة 
المنـــاخ  تغيـــر  عـــن  الناشـــئة  التحديـــات 

وارتفـــاع مســـتويات ســـطح البحـــر علـــى 
البيئة واالقتصاد. وستوفر مذكرة التفاهم 
بشأن تغير المناخ التي تم توقيعها، أمس، 
مزيـــدا مـــن الفـــرص للعمـــل مًعـــا لمواجهة 

التحدي العالمي لتغير المناخ.
وأوضـــح أن الجانبيـــن اتفقـــا علـــى أهمية 
ضمـــان األمـــن البحـــري وحريـــة المالحـــة 
فـــي المحيـــط الهندي للحفـــاظ على األمن 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة وضمـــان حرية 

التجارة الدولية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قال إن 
البلديـــن أكدا على ضرورة تكثيف الجهود 
وعادلـــة  شـــاملة  تســـوية  إلـــى  للتوصـــل 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي، وفـــق  للصـــراع 
مبـــدأ حـــل الدولتيـــن والقـــرارات الدوليـــة 

ذات الصلة.
وأعـــرب عن تقديره بشـــدة لقـــرار حكومة 
مملكة البحرين بسحب ترشيحها لعضوية 
لألمـــم  التابـــع  اإلنســـان  حقـــوق  مجلـــس 
المتحـــدة للفتـــرة 2023 - 2025، لصالـــح 
جمهوريـــة المالديـــف، مؤكـــًدا أن الرئيـــس 
بالتـــزام  أشـــاد  صالـــح  محمـــد  إبراهيـــم 
مملكـــة البحريـــن الثابـــت بتعزيـــز حقـــوق 
اإلنسان وحمايتها، على النحو الذي يكفله 
دستورها، موضًحا أن دور المملكة النشط 
الفتـــرات  خـــالل  اإليجابيـــة  وإســـهاماتها 
الثالث كعضو في مجلس حقوق اإلنســـان 
التابع لألمم المتحدة يعكس األهمية التي 
توليها البحرين لتعزيز حقوق اإلنسان، كما 
توضح إيمان البحريـــن بالحوار والتعاون 
في حل القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان.
وقال شاهد إن رئيس جمهورية المالديف 
وجـــه دعـــوة إلـــى جاللـــة الملـــك المعظـــم، 
وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، لزيـــارة جمهوريـــة المالديف في 
أقرب وقت ممكـــن، متطلًعا إلى الترحيب 
بهمـــا فـــي مدينة ماليـــه، معبًرا عن شـــكره 
وتقديـــره لوزيـــر الخارجيـــة علـــى جهوده 
في توســـيع نطـــاق التعـــاون بيـــن البلدين 

الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي 
يقوم بها رئيس جمهورية المالديف 
إبراهيـــم صالـــح، والوفـــد المرافـــق 
وقـــع وزيـــر  البحريـــن،  لمملكـــة  لـــه 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
ووزير خارجية جمهورية المالديف 
عبـــدهللا شـــاهد، أمـــس فـــي قصـــر 
مذكـــرات  مـــن  عـــددا  القضيبيـــة، 

التفاهم.
تفاهـــم  مذكـــرة  الوزيـــران  ووقـــع 
بيـــن  السياســـية  للمشـــاورات 
وزارتـــي خارجيـــة مملكـــة البحرين 
الصديقـــة،  المالديـــف  وجمهوريـــة 
العالقـــات  لتعزيـــز  تهـــدف  والتـــي 
الوديـــة والتعـــاون والتنســـيق بيـــن 
البلديـــن بشـــأن المســـائل المتصلـــة 
والقضايـــا  الثنائيـــة  بالعالقـــات 

الدولية ذات االهتمام المشترك.
بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  وقعـــا  كمـــا 
أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
ومعهـــد  الدبلوماســـية،  للدراســـات 
وزارة خارجية جمهورية المالديف 
بشأن التدريب الدبلوماسي وتبادل 

المعلومات.
وقـــدم وزيـــر الخارجيـــة إلـــى وزير 
خارجية جمهورية المالديف رسالة 
بشأن منح جمهورية المالديف حق 
الســـيادة علـــى بيانات المشـــتركين 

التابعيـــن لهـــا فـــي مراكز الحوســـبة 
مملكـــة  فـــي  القائمـــة  الســـحابية 

البحرين.
وأشـــاد الزياني بما تشهده عالقات 
الصداقة والتعـــاون الوثيقة القائمة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
المالديف الصديقة من تطور وتقدم 
المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  مســـتمرين 

مؤكـــًدا أن توقيع مذكـــرات التفاهم 
البلديـــن  حـــرص  يعكـــس  هـــذه 
المشـــترك  للتنســـيق  وتطلعهمـــا 
للمضـــي  الواضحـــة  ومســـاعيهما 
الثنائيـــة آلفـــاق أوســـع  بالعالقـــات 
التطلعـــات واألهـــداف  يخـــدم  بمـــا 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 

الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

الزياني: البحرين تؤجل ترشحها لعضوية “حقوق اإلنسان”
مباحثات مثمرة مع المالديف تفضي لالتفاق على زيادة حركة السياح بين البلدين

وزير الخارجية: تطلع بحريني مالديفي لالرتقاء بالعالقات
مذكرتا تفاهم للمشاورات السياسية والتدريب الدبلوماسي وتبادل المعلومات
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النعيمي يشيد بتطور البنية التحتية اإلعالمية في اإلمارات
خالل زيارته مدينة دبي لإلعالم

أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
فـــي  الكبيـــر  التطـــور  أن  النعيمـــي 
مـــن  اإلعاميـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
تجهيـــزات فنية وتقنية واســـتقطاب 
دولـــة  فـــي  خارجيـــة  الســـتثمارات 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

يعـــد قصة نجاح نفخر بهـــا ونعتبرها 
نجاًحا لنا جميًعا.

جـــاء ذلك لـــدى زيـــارة وزير شـــؤون 
اإلعـــام مدينـــة دبي لإلعـــام وقرية 
هامـــش  علـــى  دبـــي  اســـتوديوهات 
مشاركته في منتدى اإلعام العربي، 

ماجـــد  اســـتقباله  فـــي  كان  حيـــث 
الســـويدي مديـــر عـــام مدينـــة دبـــي 
لإلعـــام وعدد مـــن المســـؤولين في 
المدينة، حيث تم خال اللقاء بحث 
ســـبل التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
اإلنتـــاج  مجـــاالت  مختلـــف  بيـــن 

اإلعامي في البلدين الشقيقين.
كما قام وزير شـــؤون اإلعام بجولة 
في عدد من مرافق المدينة باإلضافة 
اســـتوديوهات  قريـــة  زيـــارة  إلـــى 
دبـــي واســـتوديو اإلنتاج الســـينمائي 
يتـــم  مـــا  علـــى  واالطـــاع  العالمـــي، 

للـــوكاالت  خدمـــات  مـــن  تقديمـــه 
العالميـــة  والقنـــوات  والشـــركات 
والتقنيـــات المســـتخدمة في اإلنتاج 
اإلعامـــي، مشـــيًدا بمـــا تحقـــق مـــن 
منجـــزات إعاميـــة فـــي إمـــارة دبي، 
مؤكـــًدا أن هـــذه الزيـــارة تعـــد فرصة 

طيبة للبناء على العاقات اإلعامية 
المتجـــذرة بيـــن البحريـــن واإلمارات 
وتطويرهـــا بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى 
الرســـالة اإلعاميـــة المشـــتركة التي 
تعكـــس تطابـــق الـــرؤى بيـــن البلدين 

الشقيقين في المجاالت كافة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
الرئيـــس  النعيمـــي،  رمـــزان 
دبـــي  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
لإلعـــام محمـــد المـــا، وذلـــك 
فـــي  هامـــش مشـــاركته  علـــى 
أعمال منتدى اإلعـــام العربي 
الـــذي يقـــام فـــي إمـــارة دبـــي 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 

المتحدة الشقيقة.
وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــال 
بالتعـــاون  اإلعـــام  شـــؤون 
المشترك في المجال اإلعامي 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الشـــقيقة بشـــكل عـــام وإمارة 
دبـــي بشـــكل خـــاص، والجهود 
المبذولة فـــي مجاالت التبادل 
اإلعامي والتدريب والتطوير 

ســـعًيا لتعزيـــز هـــذه العاقـــات 
والدفع بها إلى آفاق أرحب بما 

يحقق األهداف المشتركة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــدم 
لمؤسســـة دبي لإلعـــام لوزير 
شـــؤون اإلعـــام شـــرًحا حول 
نموذج العمل في المؤسسة من 

والقانونية،  اإلداريـــة  الناحيـــة 
كمـــا تم تبـــادل وجهـــات النظر 
حول ســـبل تعزيز بيئـــة العمل 
وذات  اإلبداعيـــة  اإلعامـــي 
خـــال  مـــن  العاليـــة  الكفـــاءة 
توفيـــر المناخ المائـــم لتحفيز 
المبدعين ورعاية الموهوبين.

الدفع بالعالقات اإلعالمية مع اإلمارات نحو آفاق أرحب

المستقبل لـ “اإللكترونية والتطبيقات”... والمردي: نحتاج منصات عربية ولدينا القدرة على صناعتها
في عالم سريع التغيير... هل تودعنا الصحافة الورقية؟ إعالميون خليجيون:

6 % فقـــط مـــن الميزانيـــات اإلعالميـــة تتجـــه للصحـــف الورقيـــة و47 % لإلعـــالم الرقمـــي
مؤثـــرون علـــى “تيك تـــوك” غير مثقفيـــن ولديهم مالييـــن المتابعين ويتم التســـويق لهم

ناقشــت جلســة “اإلعــام العربــي 2022.. وجهــة نظــر خليجيــة” واقــع وتحديات اإلعــام العربي، خصوصــا الصحافــة المكتوبة في 
المنطقة والتي انطلقت تزامًنا مع بدء منتدى اإلعام العربي بدورته العشرين.

وشــارك فــي الجلســة، رئيــس تحريــر صحيفــة البــاد البحرينيــة مؤنس المــردي، ورئيســة التحرير المســؤولة بصحيفــة البيان منى 
بوســمرة، ورئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية وليد النصف، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ الســعودية جميل الذيابي، وأدارها 
اإلعامــي بقنــاة ســكاي نيــوز عربيــة عيســى المرزوقي، حيث بدأ الحوار باإلشــارة إلى األزمــات التي مر بها العالم خال الســنوات 

الثاث الماضية وما أوجدته من فرص وتحديات أمام اإلعام العربي عموًما والخليجي خصوصا.

نمتلك الكفاءات

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس تحريـــر صحيفة 
إن  المـــردي  مؤنـــس  البحرينيـــة  البـــاد 
المشـــكلة األكبر التـــي تواجهنـــا حالًيا هي 
محتوانـــا  إيصـــال  نســـتطيع  ال  قـــد  أننـــا 
نريـــده؛ ألننـــا نســـتخدم  الـــذي  اإلعامـــي 
ونعتمد على تطبيقات ذكية ال نملكها مثل 
تويتـــر ويوتيـــوب وفيســـبوك وانســـتغرام 
ونتفليكـــس وغيرهـــا، وقـــد تحجب بعض 

المحتويات التي ال توافق توجهاتها. 
وطالـــب المـــردي بتطوير منصـــات رقمية 
األجنبيـــة،  المنصـــات  عـــن  بديلـــة  عربيـــة 
مؤكـــًدا أن لدينـــا القـــدرة علـــى ذلـــك؛ ألننا 
مختلـــف  فـــي  وكفـــاءات  عقـــواًل  نملـــك 
المجـــاالت بمـــا فـــي ذلـــك المجـــال التقني، 
مضيًفـــا أن امتاكنا هـــذه المنصات يمكننا 
من نقل محتوانا الذي نريده والوصول به 
للجمهور العربي والعالمي، مشـــيًرا إلى أن 
الصحف الورقية ال تملك أمان االستمرار.

جميـــل  قـــال  الـــرأي  هـــذا  مـــع  وتداخـــًا 
الذيابـــي: ال يجب على الحكومات العربية 
أن تمـــارس الوصايـــة والـــدور األبوي على 
المنتـــج اإلعامي، كما ال يمكن االســـتغناء 
عـــن المنصات الرقمية الرئيســـة في العالم 
مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة القيـــم الثقافية 
والتقاليد والتربية كعوامل مهمة للســـلوك 

اإلنساني.

إعالم أزمات

وتساءلت منى بوسمرة في بداية حديثها 
عمـــا إذا كان هناك إعام عربي أو خليجي 
واحد أم إعام دول لكل منها إعامه؛ ألن 
هناك اختافات في الرؤى واألهداف، وإن 

كانت هناك قضايا تجمع اإلعام الخليجي 
في بعض األحيان. 

وقالت إن األزمات التي مرت بها المنطقة 
واإلعـــام  اإلعـــام،  فـــي  أّثـــرت  والعالـــم 
العربـــي والخليجـــي ياحق هـــذه األزمات 
و”ينغمـــس” فيهـــا، مـــا جعـــل منـــه إعـــام 
أزمـــات، موضحـــًة أن هنـــاك ثاثـــة محاور 
التركيـــز  يجـــب  حقيقيـــة  فرًصـــا  تمثـــل 
عليهـــا؛ للتغلـــب على هـــذه التحديات هي: 
واســـتقطابهم  بالشـــباب  االهتمـــام  أواًل: 
وتدريبهـــم وتأهيلهـــم بما يتيـــح لنا وجود 
كفـــاءات إعامية قادرة علـــى التعامل مع 
التكنولوجيـــا ومواكبتهـــا، وثانًيا من المهم 
أن يكـــون هذا اإلعـــام إعاًما تنموًيا يبث 
اإليجابيـــة ويبـــرز اإلنجازات فـــي مختلف 
األمـــل  للشـــباب  يعطـــي  بمـــا  المجـــاالت، 
فـــي مســـتقبل أفضـــل، وثالًثا: االســـتفادة 
مـــن تبعـــات األزمـــات التي حدثـــت، وأبرز 
مثـــال على ذلـــك أزمة جائحـــة كوفيد19- 
التـــي فرضت علـــى الموظفيـــن بمن فيهم 
اإلعاميـــون العمـــل عـــن ُبعد، وقـــد أبرزت 
هـــذه األزمـــة مـــدى تقـــدم البنيـــة التحتية 
التقنية في دولة اإلمارات، مما ساعد على 
مواصلـــة الحياة بشـــكل طبيعي والتعافي 

من تأثيراتها بسرعة كبيرة.
وأوضحـــت أن منتـــدى اإلعام العربي في 
دورتـــه العشـــرين واســـتقطابه أكثـــر مـــن 
3 آالف إعامـــي يمثـــل صـــورة مـــن صـــور 
كورونـــا،  أزمـــة  مـــن  اإلماراتـــي  التعافـــي 
 2020 “إكســـبو  اســـتضافة  كانـــت  وقبلـــه 
دبي”، حيـــث زاره أكثر من 24 مليون زائر 
وشـــاركت فيه أكثر من 190 دولة، مردفًة 
أن صحيفـــة البيـــان تطـــرح موضوعاتهـــا 
ومحتوياتها وفقا لمؤشـــرات قياس تقوم 

بإجرائهـــا بشـــكل دائـــم، حيـــث يتـــم رصد 
وتحليـــل توجهات القـــارئ، مؤكدًة حرص 
الصحيفة على مواكبة اإلنجازات التنموية 

اإلماراتية في مختلف المجاالت.

الصحافة الرقمية

وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال رئيـــس تحرير 
صحيفة القبس الكويتية وليد النصف، إن 
الصحيفة أدركت مبكًرا مدى أهمية اإلعام 
وقـــراءة  دراســـات  فأجـــرت  اإللكترونـــي، 
للواقـــع بينت أن 6 % فقط من الميزانيات 
التـــي تخصصها الشـــركات لإلعـــام تتجه 
للصحافـــة الورقيـــة، بينما يتـــم توجيه 47 
% من هذه الميزانيات للصحافة الرقمية، 
كمـــا وجدنا أن 72 % مـــن الطلبة يطلعون 
علـــى الصحف من خال الهواتـــف النقالة، 
فـــكان اتجاهنـــا نحو هذا النـــوع اإلعامي 
الـــذي اختـــرق المجتمعات بقـــوة، ووضعنا 
خطًطا تطويرية للنمط التحريري وأدوات 
مـــن خبـــرة صحيفـــة  النشـــر مســـتفيدين 
فرًصـــا  ووفرنـــا  البريطانيـــة،  الجارديـــان 
عديدة للشـــباب للعمل بالصحيفة، متوقًعا 
أن تبـــدأ الصحيفة في جني األرباح خال 
3 ســـنوات بعـــد االســـتثمار الـــذي تـــم فـــي 
التحول للصحافة الرقمية، مشـــيًرا إلى أن 
الصحيفة تتنوع في حجم تغطياتها وفًقا 
الهتمامـــات القارئ واتجاهاته ســـواء في 

الكويت أو خارجها.

التطبيقات الذكية

وفي مداخلته طرح جميل الذيابي سؤااًل 
عمـــا إذا كان اإلعـــام الخليجـــي متمكًنـــا 
مـــن  القـــارئ وحظـــوة  مـــن  ويجـــد دعًمـــا 

الحكومـــات؟ مؤكـــًدا أن المنصات الرقمية 
والتطبيقـــات الذكيـــة لهـــا التأثيـــر األكبـــر 
 Tik“ فـــي الجمهور، مشـــيًرا إلى تطبيـــق الـ
Tok” الـــذي يمثـــل نموذًجـــا واضًحـــا لهـــذا 
التأثيـــر، حيـــث يوجـــد بعـــض األشـــخاص 
نـــوع مـــن الثقافـــة  الذيـــن يفتقـــدون ألي 
والمعرفة لديهم ماييـــن المتابعين، ويتم 
التســـويق لهم؛ ألنه تم سحب البساط من 
اإلعـــام الورقـــي التقليـــدي الـــذي أصبـــح 
البـــد  كان  ولهـــذا  نفســـه،  يخاطـــب  كأنـــه 
لصحيفة عكاظ أن تتعلم الدروس وتتجه 
سيتاشـــى  حيـــث  الذكيـــة،  للتطبيقـــات 

وينقرض من ال يتعلم من الدروس.
يذكـــر أن منتـــدى اإلعـــام العربي تأّســـس 
ورعايـــة  بتوجيهـــات   2001 العـــام  فـــي 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه “نادي 
دبـــي للصحافة” ويعد أهـــم حدث إعامي 
علـــى مســـتوى المنطقة، بمـــا يتمتع به من 
مكانة متميزة كأبرز وأشمل ساحة للحوار 
الموضوعـــات  حـــول  المتـــوازن  المهنـــّي 
والقضايا المعنّية بواقع ومستقبل اإلعام 

في المنطقة والعالم. 
واســـتقطب المنتـــدى على مدار مســـيرته 
الطويلـــة أكثر من 40 ألفا من نخبة خبراء 
والمعنييـــن  اإلعامـــي  العمـــل  وقيـــادات 
به مـــن مختلـــف أنحـــاء المنطقـــة العربية 
رؤســـاء  الحـــوار  فـــي  وشـــارك  والعالـــم، 
دول  مـــن  المســـؤولين  وكبـــار  حكومـــات 
المنتـــدى  واكـــب  كمـــا  وغربيـــة،  عربيـــة 
علـــى مـــدار دوراتـــه المتعاقبـــة الكثير من 
األحـــداث والمتغيـــرات تبـــدل معهـــا وجه 
العالـــم، وكان المنتـــدى حاضـــًرا فـــي قلب 
مشـــهد عالمي ســـريع التغير ليناقش أبعاد 
مـــا يحمله مـــن فرص وتحديـــات، وعاقة 
اإلعـــام بهـــا تأثيـــًرا وتأثـــًرا؛ بهـــدف تأكيد 
قـــدرة مؤسســـات اإلعـــام العربـــي علـــى 
دور  وتعزيـــز  المتغيـــرات،  تلـــك  مواكبـــة 
المواهب والقدرات اإلعامية والمساهمة 

في التطوير اإلعامي في المنطقة.

االستعداد لعالم الميتافيرس
Û  ليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول إنه ال يمكــن أن يكون هناك أي استشــراف

كامــل للمســتقبل إال بــدور قــوي وفاعــل لإلعــام، وهــذا أمــر يلقــي علــى 
العامليــن والمنتســبين لــه مســؤولية أكبــر فــي رســم معالــم هذا المســتقبل 
والتعامــل بمــا يتــاءم مــع المتغيــرات التي طــرأت على اإلعــام من حيث 
الســرعة والتكنولوجيــا، والتــي جعلته عالما متحركا ســريعا بــا هوادة وال 

يمكن التحكم في سرعته أو إيقافها.
Û  فــي منتــدى اإلعــام العربي فــي دبي، الــذي يناقــش التوجهــات اإلعامية

الجديــدة ويحظــى باهتمــام ومتابعــة كبيــرة وبالغــة مــن قبــل المعنييــن 
وصانعــي القــرار لمــا لــه ولإلعــام مــن أهميــة محوريــة، دارت كثيــر مــن 
النقاشــات والحــوارات بشــأن همــوم هــذه المهنــة، إال أن الموضــوع الــذي 
فرض نفسه بقوة وسيكون له الحضور األقوى في المستقبل هو ما يسمى 
بعالــم الميتافيــرس )وهــو دمــج بيــن الواقــع االفتراضــي أو ما يطلــق عليه 
اختصــارًا “VR” والواقــع المعــزز “AR” بشــكل يســمح للمســتخدمين بالعمل 
واللعــب والتواصــل(، فبــداًل مــن الجلــوس أمام جهــاز كمبيوتر، ربمــا كل ما 
ســتحتاج إليــه عنــد االتصــال بالميتافيرس هو نظارة أو جهــاز يوضع على 
الــرأس لكــي تتمكــن مــن دخــول عالــم افتراضي يربــط بين مختلــف أنواع 

البيئات الرقمية.
Û  هــو العالــم االفتراضــي ســيصبح  هــذا  تقــول إن  التوقعــات والمؤشــرات 

المســيطر في الســنوات العشــر المقبلة، حيث تم استثمار 120 مليار دوالر، 
ويحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين األثرياء وشركات التكنولوجيا 
العماقــة علــى مســتوى العالــم ومــن بينها شــركة ميتــا )فيس بوك ســابًقا(، 
وجوجل، ومايكروسوفت، وبوينج، ونايكي وأديداس وتيك توك وغيرها.

Û  قــد يقــول البعــض إن مثــل هــذه األمــور هي ضرب مــن الخيــال أو تعد من
قبيــل التــرف التكنولوجــي الــذي لن يســتمر، ونذكر هؤالء أننا لــو عدنا إلى 
ابعــام 1996 كان إنشــاء، مجرد إنشــاء، موقع على الويــب من قبيل الترف 
آنــذاك، لكنــه تحــول مع مــرور الوقت وأصبح ضــرورة ومن ثــم دخلنا عالم 

المنصات والتطبيقات اإللكترونية.
Û  لــذا، مــن ثــم الصعب القول إن عالم الميتافيرس ســيكون ترفا وقد ضخت

كل هــذه االســتثمارات فيــه، ومــا زال يســتقطب الكثيــر مــن االســتثمارات 
والشركات العالمية الضخمة لتكون موجودة فيه.

Û  إزاء كل ذلــك، أعتقــد أننــا بحاجــة إلى عصــف فكري واستشــرافي إعامي
علــى األقل على المســتوى المحلي لنضع رؤيــة قابلة للتنفيذ وليس لمجرد 
النقــاش لهــذه العوالم المتغيــرة والمتفرعة في هذا العالــم االفتراضي وأن 
نكون مواكبين للتغير ونخلق جيا مســتعدا ومغايرا في اإلعام يســتطيع 

أن يساهم في هذا العالم االفتراضي.
Û  أتمنــى أن تكــون الســنوات الخمس المقبلة حاســمة في هــذا الموضوع من

ناحية االستعداد التقني والبشري وعلى كل األصعدة، وأن تكون الماكينة 
اإلعامية المحلية جزًءا في عالم الميتافيرس.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
النعيمـــي المدير العام لشـــركة أبوظبي 
لإلعـــام باإلنابـــة عبدالرحيـــم النعيمي، 
يرافقه مديـــر التكنولوجيـــا والعمليات 
بالشـــركة ورئيس شـــركة LIVE لإلنتاج 
اإلعامـــي أحمـــد المنهالـــي، وذلك على 
هامـــش مشـــاركة ســـعادته فـــي أعمال 
منتـــدى اإلعام العربي الـــذي يقام في 
إمـــارة دبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

المتحدة الشقيقة.
وخال اللقاء أكد وزير شـــؤون اإلعام 
أوجـــه  تعزيـــز  علـــى  الـــوزارة  حـــرص 
التعـــاون المشـــترك، والبنـــاء علـــى مـــا 
تحقـــق من نجاحات كبيرة في مختلف 
شـــؤون  وزارة  بيـــن  العمـــل  مبـــادرات 
لإلعـــام،  أبوظبـــي  وشـــركة  اإلعـــام 
لمسلســـل  المشـــترك  اإلنتـــاج  وآخرهـــا 
شـــهر  خـــال  ُعـــرض  الـــذي  “الزقـــوم” 

رمضان المبارك، وحقـــق أصداء طيبة، 
مثمًنا حرص الشركة على إيجاد فرص 
التعـــاون البينـــي، وما تبذلـــه من جهود 
طيبـــة للدفع بعاقـــات العمل اإلعامي 
التطـــور  مـــن  مزيـــد  نحـــو  المشـــترك 

واالزدهار.
فيما قـــدم مدير عام “أبوظبي لإلعام” 

لوزير شـــؤون اإلعام شـــرًحا عـــن آلية 
إنتـــاج  مـــن  الشـــركة،  عمليـــات  إدارة 
وأعمـــال  إخباريـــة  وتغطيـــات  درامـــي 
تلفزيونية وإذاعية وصحفية ورقمية، 
كما تم التشاور حول عدد من المشاريع 
اإلعاميـــة المشـــتركة التي يتـــم العمل 

عليها بين الجانبين.

النعيمي: مسلسل “الزقوم” حقق أصداء طيبة
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المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليفة، نائب ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى مملكة 

البحرين ديفيد براونشتاين، والوفد المرافق له.
ورحب وكيل وزارة الداخلية بنائب السفير األميركي والوفد 
المرافق، مشـــيًدا بعالقات التعاون األمني التي تجمع البلدين 

الصديقين والعمل على تطويرها.
وتم خالل اللقاء، بحـــث عدد من الموضوعات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

تطوير التعاون األمني مع أميركا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقت الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، األميـــن 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
مجلـــس التعليـــم العالـــي، لـــورا 
فيانـــي رئيســـة الكليـــة الملكيـــة 
للجراحيـــن في ايرلنـــدا، وعددًا 
واألكاديمييـــن  اإلدارييـــن  مـــن 
فـــي الجامعة.وتباحث الطرفان 
الكليـــة  مشـــاريع  أبـــرز  بشـــأن 

الملكيـــة للجراحيـــن بفرعها في 
البحرين.

الكليـــة  رئيســـة  ونوهـــت 
بالجهـــود  للجراحيـــن،  الملكيـــة 
العـــام  لألميـــن  المبذولـــة 
العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس 
والتســـهيالت  المبـــادرات  عبـــر 
التـــي يقدمهـــا مجلـــس التعليـــم 
العالـــي للجامعـــات الخاصة في 

البحرين.

الشيخة رنا تتباحث مع فياني 
أبرز مشروعات “الملكية للجراحين”

إجراءات لتسجيل جميع العمالة الوافدة بالشراكة مع “الخاص”
أشاد بأمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء “المرن”... حميدان:

أشـــاد وزيـــر العمـــل رئيس مجلـــس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، 
بأمـــر ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، لهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، بإلغـــاء تصريح العمـــل المرن إلى 
جانـــب توفيـــر البيئـــة المناســـبة للعمـــال 
بمـــا يراعـــي حقوقهـــم ويزيد مـــن فعالية 

دورهم في التنمية االقتصادية.
ولفت إلى حرص صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
علـــى اســـتمرار دراســـة وتقييـــم وتطوير 
السياســـات والتشـــريعات المنظمة لسوق 
العمـــل، فضالً عن دعـــم الحركة التجارية 
واالقتصاديـــة في البـــالد ورفدها بالقوى 
العاملـــة المؤهلـــة عبر ربط رخـــص العمل 
المهنيـــة بالمعاييـــر والمؤهـــالت، واتخـــاذ 

مـــا يلزم مـــن إجـــراءات لتســـجيل جميع 
العمالة الوافدة بالشـــراكة مع مؤسســـات 
القطاع الخاص، بما يسهم في المحافظة 
اإلنتـــاج،  أطـــراف  جميـــع  حقـــوق  علـــى 
وفـــي مقدمتهم العمال، وبما ينســـجم مع 
سياســـة مملكة البحريـــن الداعمة لتوفير 
بيئـــة العمل الســـليمة واآلمنـــة والمنتجة 
المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو 
ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة 
دوليـــة مرموقة على الصعيد العالمي في 

مجال رعاية حقوق اإلنسان.
ونـــوه حميـــدان بالزيـــارة الكريمـــة التـــي 
تفضـــل بهـــا صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، يوم أمس 
لمقـــر غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، 
والتـــي تكرس مبادئ الحـــوار االجتماعي 
بيـــن  القائـــم  التعـــاون  مســـيرة  وتعـــزز 

حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص 
عبـــر التشـــاور فـــي جميـــع الشـــؤون التي 
تخـــص ســـوق العمل في المملكـــة، مؤكًدا 
أن مثـــل هـــذه الشـــراكات مـــع أصحـــاب 
العمل والعمال تســـهم فـــي تطوير أنظمة 
وقوانين ســـوق العمل بمـــا يخدم مصالح 

جميـــع األطراف ويعـــزز النمو االقتصادي 
في البالد.

وأشـــار حميدان إلـــى أن هـــذا األمر يأتي 
فـــي إطـــار المراجعـــة والتقييم المســـتمر 
الذي تقوم به الحكومة للقرارات المنظمة 
لسوق العمل، وذلك بالتشاور مع أصحاب 
العمـــل لمـــا فيه الصالح العـــام وبما يخدم 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة، الفًتا 
إلى أن الحكومة على صعيد سوق العمل 
تتبنـــى التوجهات والقرارات التي تســـهم 
فـــي اســـتقرار ونمو ســـوق العمـــل لتوليد 
مزيـــد مـــن الفـــرص النوعيـــة للمواطنيـــن 
وإطـــالق العديد مـــن المبـــادرات الهادفة 
إلـــى تســـريع إدمـــاج الباحثيـــن عـــن عمل 
في منشـــآت القطـــاع الخـــاص والتصدي 
لمختلـــف الظواهـــر الســـلبية في الســـوق، 

ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.

المنامة - وزارة العمل

وزير العمل

افتتاح مركز االبتكار السحابي بجامعة البحرين
إتاحة التكنولوجيا لوضع حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية

تحـــت رعاية وزيـــر التربية والتعليم 
رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين 
ماجـــد النعيمـــي، افُتتـــح رســـميا في 
جامعة البحرين أمس، مركز االبتكار 
السحابي في مركز اإلعالم، بالتعاون 
 )AWS( مع أمازون ويب سيرفيســـز

وصندوق العمل )تمكين(.
افتتـــاح  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
المركـــز يؤكد مواكبـــة الجامعة آلخر 
العالميـــة،  التقنيـــة  المســـتجدات 
التنميـــة  متطلبـــات  مـــع  بالتوافـــق 
كـــون  العمـــل،  ســـوق  واحتياجـــات 
االبتـــكار يعد من أهـــم مهارات القرن 
الحادي والعشرين، مضيفًا أن جامعة 
البحريـــن تقـــوم بدورهـــا كمؤسســـة 
تعليـــم عاٍل للتعامل مع ســـوق العمل 

المتغير ومتطلبات العصر الجديد.

ولفـــت إلى أن جامعة البحرين تعمل 
على أكثر من اتجاه، أولها استحداث 
برامـــج أكاديمية، والثانـــي االهتمام 
بالتدريـــب بالتعـــاون مع مؤسســـات 

متخصصة.

فيمـــا أكدت رئيســـة جامعة البحرين 
جواهـــر المضحكـــي أهميـــة تعـــاون 
الجامعـــة مـــع كل من شـــركة أمازون 
الســـحابية  الحوســـبة  لخدمـــات 
)AWS( و “تمكيـــن” لتأســـيس مركـــز 

المملكـــة؛  فـــي  الســـحابي  االبتـــكار 
لتزويد الطالب بالمهارات والخبرات 
مبتكـــرة  حلـــول  إليجـــاد  الالزمـــة 
والمســـتقبلية  الحاليـــة  للتحديـــات 
باســـتخدام التكنولوجيا الســـحابية، 
وتبني ثقافة االبتكار الذي من شأنه 
تعزيـــز البحـــث األكاديمـــي وتجربـــة 
التعلم لدى طلبة جامعة البحرين، ما 
يؤهلهم لدخول سوق العمل ومجال 

ريادة األعمال.
وأضافـــت أن جامعـــة البحريـــن فـــي 
ذات  الجهـــات  مـــع  مســـتمر  تعـــاون 
الصلة في ســـبيل االرتقـــاء بالمعرفة 
والمهـــارات الالزمة لســـوق العمل، إذ 
سيســـاهم التعاون في تهيئة الطلبة 
الحتياجـــات ســـوق العمـــل ودخـــول 

مجال ريادة األعمال.

الصخير - جامعة البحرين

جمشير: 3 أشهر مهلًة لحاملي الفيزا المرنة لتصحيح أوضاعهم
تسجيل العمالة الموجودة بالبحرين ولن يسمح لهم بالحصول على سجل تجاري

ثمنـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمل نوف جمشير أمر ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بإلغـــاء تصريـــح العمـــل المرن، وتســـجيل 
كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع 
الخـــاص وتكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية 
مـــن  المخالفيـــن  مـــع  التعامـــل  وتشـــديد 
أصحـــاب العمـــل والعمـــال، والعمـــل علـــى 
بالمعاييـــر  المهنيـــة  العمـــل  رخـــص  ربـــط 
والمؤهـــالت، إلـــى جانـــب توفيـــر البيئـــة 
المناســـبة للعمـــال بمـــا يراعـــي حقوقهـــم 
ويزيـــد مـــن فعاليـــة دورهـــم فـــي التنمية 

االقتصادية.
وكشـــفت الرئيـــس التنفيـــذي عـــن خطـــة 
لتكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية وتشـــديد 
التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل 
والعمالـــة بما يســـهم فـــي مواصلـــة جهود 

تنظيـــم ســـوق العمـــل فـــي القضـــاء علـــى 
ظاهـــرة العمالـــة غيـــر النظاميـــة، مشـــددًة 
علـــى أن الحفـــاظ على بيئة عمـــل منظمة 

يعد من أولويات الحكومة.
وحـــول االشـــتراطات الخاصة بتســـجيل 
سيســـمح  أنـــه  جمشـــير  بينـــت  العامـــل، 
داخـــل  المتواجـــدة  العمالـــة  بتســـجيل 
مملكـــة البحرين فقط، مشـــيرًة إلى أنه لن 
يتـــم قبـــول األشـــخاص الصـــادرة ضدهم 
مخالفات جنائيـــة والعمالة المقدم ضدها 
بالغـــات تـــرك عمل “هـــروب”، مؤكـــدة أنه 
لـــن يســـمح لهـــم بالحصـــول علـــى ســـجل 
تجاري، ولن يتم الســـماح بالعمل في مهن 
لمزاولـــة  الترخيـــص  بعـــد  إال  تخصصيـــة 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  المعادلـــة  أو  المهنـــة 
المعنيـــة، كمـــا لـــن ُيســـمح للوافديـــن إلـــى 
المملكة بتأشـــيرة زيـــارة التقدم للحصول 

على التصريح.
وأوضحت جمشير أنه سيتم إلزام العمالة 

بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، 
العمـــل  بحاملـــي تصريـــح  يتعلـــق  وفيمـــا 
المـــرن، فإنـــه يمكنهم التســـجيل من خالل 
مراكز التســـجيل المخصصة لذلك وسيتم 
للتســـجيل  3 أشـــهر  لمـــدة  منحهـــم مهلـــة 
وتصحيـــح أوضاعهـــم وفـــق اإلجـــراءات 

الجديدة.

وأشـــارت جمشـــير، إلى أنه وبالتنسيق مع 
وزارة الصناعة والتجارة سيتم استحداث 
نشـــاط “مراكز تســـجيل العمالة” في نظام 
الصناعـــة  بـــوزارة  الخـــاص  “ســـجالت” 
والتجـــارة، يتم من خالله تفعيل الشـــراكة 
العمالـــة،  مـــع القطـــاع الخـــاص لتســـجيل 
قائمـــة  بتوفيـــر  المراكـــز  ســـتلتزم  حيـــث 
بيانـــات محدثة تشـــمل معلومـــات العمالة 
وأماكن ســـكنهم والحساب البنكي للعامل، 
إلـــى جانب التأكد من حصول العامل على 
الشـــهادة الصحيـــة واالعتمـــادات المهنيـــة 
الالزمة، وضمان الوصول له عند الحاجة.

هـــذه  أن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضحـــت 
المراكز المعتمدة يمكنها أن تقوم بتسجيل 
العمالة من خالل الموقع اإللكتروني لهيئة 
تنظيم سوق العمل، مما سيسهم في تعزيز 
الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة 
غير النظاميـــة، والتحقق من االحتياجات 

الفعلية لسوق العمل.

سنابس -

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية عن 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتنكار 
جماعـــة  لرفـــض  الشـــديد 
تمديـــد  اإلرهابيـــة  الحوثـــي 
فـــي  وتوســـعتها  الهدنـــة 
الجمهورية اليمنية الشقيقة، 
هانـــس  اقترحهـــا  التـــي 
غروندبرغ، المبعوث الخاص 
لألميـــن العام لألمم المتحدة 
إلـــى اليمـــن، ووافقـــت عليها 
مثمنـــة  اليمنيـــة،  الحكومـــة 
العربيـــة  المملكـــة  جهـــود 
السعودية الشـــقيقة ودعمها 
الســـالم  إلحـــالل  المســـتمر 
اليمـــن  فـــي  واالســـتقرار 

الشقيق.
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
أن رفـــض جماعـــة الحوثـــي 
الهدنـــة  تمديـــد  اإلرهابيـــة 

المبعـــوث  جهـــود  وتعطيـــل 
األممي إلـــى اليمن يدل على 
بمواصلـــة  المبيتـــة  نواياهـــا 
العمليـــات العســـكرية داخـــل 
لتحقيـــق  وخارجـــه  اليمـــن 
غيـــر  وغاياتهـــا  أهدافهـــا 
وتعريـــض  المشـــروعة، 
فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
داعيـــة  للخطـــر،  المنطقـــة 
األمـــم المتحدة إلى مواصلة 
جهودهـــا للتوصـــل إلـــى حل 
سياسي لألزمة اليمنية وفًقا 
للمبـــادرة الخليجيـــة وآليتها 
ومخرجـــات  التنفيذيـــة، 
مؤتمر الحوار الوطني وقرار 
مجلـــس األمـــن رقـــم 2216، 
وبمـــا يحقق للشـــعب اليمني 
واألمـــن  الســـالم  الشـــقيق 

واالستقرار.

البحرين تستنكر رفض جماعة 
الحوثي تمديد الهدنة في اليمن

تعزيز الجهوزية يضمن التعامل بكفاءة مع التحديات األمنية
في ختام فعاليات التمرين البحري المشترك “أمن المملكة 8“... الحسن:

شـــهد رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 
الحســـن، ختـــام فعاليات التمريـــن البحري 
المشـــترك “أمـــن المملكـــة 8“ والـــذي نفذته 
قيادة خفر الســـواحل بالتعاون مع ســـالح 
البحرية الملكي بقوة دفاع البحرين وعدد 

من اإلدارات المعنية بوزارة الداخلية.
واطلـــع رئيس األمن العـــام على إيجاز عن 
أهـــداف ومراحل التمرين وخطـــة تنفيذه 
ومـــا تتمتـــع بـــه الوحـــدات المشـــاركة مـــن 
قـــدرات علـــى العمـــل المشـــترك فـــي إطار 
المهـــام  أداء  أثنـــاء  والتنســـيق  التكامـــل 
اإلقليميـــة  الميـــاه  فـــي  المالحـــة  لتأميـــن 
والتصدي لعمليات القرصنة والتهريب. إذ 
يأتـــي التمرين، ضمن الجهـــود الهادفة إلى 
زيـــادة القـــدرات ورفع مســـتوى الكفاءات 

التدريبية
وأشاد رئيس األمن العام بتوجيهات وزير 

الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة، ودعمه إجراء التمارين 
الوطنيـــة المشـــتركة، بمشـــاركة القطاعات 
األمنيـــة المعنية ووفـــق فرضيات واقعية، 
القـــدرات وتعزيـــز  بنـــاء  فـــي  بمـــا يســـهم 
العمـــل  وتطويـــر  والتنســـيق  التعـــاون 

الميداني المشترك.
ووضـــع  األمنـــي  التخطيـــط  أن  وأوضـــح 

والســـيناريوهات  االســـتباقية  الخطـــط 
األمنيـــة  الجهوزيـــة  وتعزيـــز  المطلوبـــة 
يضمـــن التعامـــل بكفـــاءة مـــع المتغيـــرات 
والتحديـــات األمنيـــة، معربـــا عـــن شـــكره 
وتقديره للمشـــاركين فـــي التمرين ومثمنا 
جهودهـــم فـــي تعزيز نهج العمـــل التعبوي 

المشترك في مختلف القطاعات.
وأعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام عـــن شـــكره 

وتقديـــره لقائـــد ســـالح البحريـــة الملكـــي 
ختـــام  البحريـــن وحضـــوره  دفـــاع  بقـــوة 
التمرين المشترك، مثمنا الدعم الالمحدود 
واإلســـناد الـــذي يقدمـــه ســـالح البحريـــة 
الملكي لخفر الســـواحل والعمل المشـــترك 
وتنفيـــذ  االقليميـــة  الميـــاه  تأميـــن  فـــي 
المهام المشـــتركة والمشاركة في التمارين 

والتدريبات المتبادلة.
من جهته، أشاد العميد جاسم محمد الغتم 
قائد خفر السواحل بأداء وحدات التمرين 
والـــذي يهدف إلى رفع كفاءة المشـــاركين 
للقيـــام بالواجبات الموكلـــة إليهم، وتعزيز 
األمـــن والســـالمة البحريـــة، وفـــق خطـــة 
عملية وآليات متطـــورة في األداء، منوها 
إلـــى أهمية العمل على اكتســـاب المهارات 
والخبرات وتنفيذ العمليات المشتركة في 

كافة الظروف.

المنامة - وزارة الداخلية

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عـــن تعاطف مملكـــة البحرين 
وتضامنهـــا مع مملكـــة تايلند 
الصديقـــة إثر حـــادث إطالق 
نـــار داخـــل حضانـــة لألطفال 
شـــمال شـــرقي البالد، وأسفر 
عن مقتل عدد من األشخاص، 

من بينهم أطفال.
الخارجيـــة  وزارة  وعّبـــرت 
عن بالـــغ تعازيها ومواســـاتها 

للحكومة والشـــعب التايلندي 
وذوي  وألهالـــي  الصديـــق 
وتمنياتها  األبريـــاء،  الضحايا 
لجميـــع  العاجـــل  بالشـــفاء 
المصابين، مؤكدة استنكارها 
الشـــديد لمثـــل هـــذه األعمال 
والتـــي  الجبانـــة  اإلجراميـــة 
القيـــم،  كل  مـــع  تتنافـــى 
والمبادئ الدينية واإلنســـانية 

واألخالقية.

البحرين تتعاطف مع مملكة تايلند 
إثر حادث إطالق نار داخل حضانة



أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
آل  خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ  الــعــقــاري 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  أن  خليفة 
ــد كـــل مـــا مـــن شــأنــه  حــريــصــة عــلــى رفــ
ــعــقــاري ويــســهــم في  تــطــويــر الــقــطــاع ال
وتنشيط  العمران  عجلة  دفــع  مواصلة 
مسارات  وتعزيز  العقارية  المشروعات 
الــتــنــمــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي ظل 
المعظم  الـــبـــاد  مــلــك  ورؤى  تــطــلــعــات 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 

آل خليفة.

مجلس  رئيس  العهد  ولــي  أوامــر  وثمن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
زيارته  لدى  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 
والتي  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
استرداد  رسوم  بإلغاء  أمره  ضمنها  من 
بإصدار  المرتبطة  التحتية  البنية  تكلفة 
التمويلية  الحلول  البناء، ووضع  رخص 
المناطق  فــي  التحتية  البنية  لتوفير 
ــنـــد إصــــــدار مــخــطــطــات  ــدة وعـ ــديـ ــجـ الـ

التقسيم.
ــفــيــذي لــمــؤســســة  ــتــن وأكـــــد الـــرئـــيـــس ال

الكريم  األمـــر  أهمية  الــعــقــاري  التنظيم 
الذي أصدره صاحب السمو الملكي ولي 
والــذي  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
سينعكس إيجابا على عملية االستثمار 
هــذا  عــلــى تحفيز  الــعــقــاري، وســيــعــمــل 
ــشــاء مــزيــد من  الــقــطــاع الــمــهــم نــحــو إن
المشروعات العقارية المميزة والمبتكرة 
للجميع.  محفزة  وبــأســعــار  والمتنوعة 
وســيــســهــم فــي تــعــزيــز حــجــم الــتــداول 
رؤوس  وتحريك  واستقطاب  العقاري، 
األموال واالستثمار في القطاع العقاري.

ــصــادرة من  ــر ال ثمن عــقــاريــون األوامــ
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
لــدى زيــارة سموه  بن حمد آل خليفة 
ــارة وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن،  ــجـ غـــرفـــة تـ
مؤكدين تأثيرها المباشر في قطاعات 
مهمة على صعيد التنمية االقتصادية 
ــذي ســيــســاهــم  ــ ــر الـ ــ ــيــة األمـ ــعــمــران وال
الــتــداول  تنشيط  فــي  كبيرة  بــصــورة 
الخطوة  العقاري وانتعاشه، وأن هذه 
اتـــخـــذت الــمــســار الــصــحــيــح لــتــعــزيــز 
دفــع عجلة  فــي  الــخــاص  القطاع  دور 

االقتصاد الوطني.
وفي تصريحات لوكالة أنباء البحرين 
التطوير  جمعية  رئــيــس  ــال  قـ )بـــنـــا(، 
هجرس  عـــارف  البحرينية  الــعــقــاري 
مــن صاحب  ــادرة  الـــصـ الـــقـــرارات  إن 
ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ الــســمــو الــمــلــكــي ول
تعزيز  في  ستساهم  الـــوزراء  مجلس 
والصغيرة  المتوسطة  الشركات  دور 
والدفع  الوطني  االقتصاد  تنمية  في 
مؤكدا  االقــتــصــاديــة،  التنمية  بعجلة 
أنها خطوات عملية تنحو في المسار 
ــودة  الــصــحــيــح وتـــضـــمـــن طـــريـــق عــ
ــادي والـــتـــصـــّدي  ــصـ ــتـ االنـــتـــعـــاش االقـ
التي  السلبية  والــظــواهــر  للممارسات 

تضّر بالقطاع التجاري.
وأضاف “شرفتنا زيارة صاحب السمو 
ــيــس مجلس  الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئ
الكريم مع تطلعات  الــوزراء وتجاوبه 
رجــــال األعـــمـــال وجــمــعــيــة الــتــطــويــر 
ــو مــا يــعــكــس الــتــجــاوب  ــعــقــاري وهـ ال
مــع نبض الــشــارع والــقــطــاع الــخــاص، 
ــذا األمــر  ــى أن يــســاهــم هـ ونــتــطــلــع إلـ
بتسريع وتيرة العمل بالقطاع العقاري 
العام  الــقــطــاع  بين  الــشــراكــة  وتــعــزيــز 

والخاص”.
العمل  تصريح  وقــف  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
التنافسية  ضبط  في  سيسهم  المرن 
في السوق، حيث كان أصحاب العمل 
أعــمــالــهــم دون أي  يــمــارســون  الــمــرن 
تكاليف من رسوم إيجار واشتراطات 
مختلفة، الفًتا إلى أن إلغاء التصريح 

الـــمـــرن ســيــوفــر فـــرصـــا لــلــمــواطــنــيــن 
ويحرك  لاقتصاد  االستدامة  ويحقق 

السوق المحلية.
ــال الــخــبــيــر  ــ ــاق مــتــصــل قـ ــيـ ــي سـ ــ وفـ
العقاري ورئيس مجلس إدارة جمعية 
عبدالكريم  سابقًا  العقارية  البحرين 
العهد  ــر ســمــو ولـــي  الـــســـادة، إن أوامــ
ــوزراء بــعــد زيــارتــه  ــ الـ رئــيــس مجلس 
لغرفة تجارة وصناعة البحرين سوف 
تــحــريــك عجلة  فــي  وتــســاهــم  تنعش 
بعد  األسعار  وتضبط  العقاري  السوق 
األخيرة  الفترة  فــي  الكبير  االرتــفــاع 
وتــزيــح الــعــبء عــن كــاهــل الــمــواطــن 

والمستثمر.
وأكــد أن قــرار إلــغــاء رســوم اســتــرداد 
كــبــيــر في  لـــه دور  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
ــيــر عـــلـــى عــجــلــة  ــبء كــب ــ تــخــفــيــف عـ
ويعود  العقاري  المجال  في  التطوير 
الجميع، حيث  على  القصوى  بالفائدة 
ستنخفض تكلفة البناء على المواطن 
 ،%  15 إلــى   %  10 بنسبة  والــمــطــور 
بناء  مــن  ــمــواطــن  ال سيتمكن  حــيــث 
سيبني  والمطور  لــه،  األفضل  السكن 
عالية  بناء  وبمواد  بمواصفات  بيوتا 

الجودة.
ومــن جهته أكــد رجــل األعــمــال نواف 
المقاولين  جمعية  سر  أمين  الجشي 
المقاوالت  لسوق  أوامــر سموه  أهمية 
والـــعـــقـــارات تــحــديــدا الـــتـــي يــرتــبــط 
40 % مـــن األنــشــطــة  بــهــا أكـــثـــر مـــن 
ــرى مــثــل الــقــروض  االقــتــصــاديــة األخــ
والــنــقــل والــتــخــزيــن وغــيــرهــا، مــؤكــدا 
أكبر  أحــد  يعتبر  العقارية  الــســوق  أن 
ــي الــنــاتــج  الــقــطــاعــات الــمــســاهــمــة فـ
البحرين  لمملكة  اإلجــمــالــي  المحلي 
المالي  والــقــطــاع  النفط  قطاعي  بعد 

والمصرفي.
إيمان  العقارية  الخبيرة  أشــادت  فيما 
السمو  به صاحب  بما تفضل  المناعي 
ــيــس مجلس  الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئ
الوزراء أمس من أوامر مهمة للقطاع 
السياحي  وللقطاع  خصوصا  العقاري 
ــادي عــمــومــا،  ــصــ ــ ــت ــ ــنـــمـــوي واالق والـــتـ

مــوضــحــة أن هــــذه األوامـــــــر ســوف 
مملكة  في  المستدامة  التنمية  تعزز 
البحرين، كما سوف تساهم في تطوير 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة بــشــكــل أســرع 
وأفــضــل وذلـــك مــن خــال استقطاب 

الشركات العالمية لمملكة البحرين.
الـــحـــمـــات  تــكــثــيــف  أن  وأضـــــافـــــت 
ــتــعــامــل مع  الــتــفــتــيــشــيــة وتــشــديــد ال
ــثــقــة  الــمــخــالــفــيــن ســـــوف يــعــطــي ال
من  البحرينية  بالسوق  للمستثمرين 
المهنية  الرخص  التعامل وربط  حيث 
تسمح  الــتــي  ــمــؤهــات  وال بالمعايير 
للكادر العمالي بوجود االختصاصيين 
الـــذيـــن مـــن شــأنــهــم أن يــســتــثــمــروا 
البحرين، مشيرة  قدراتهم في مملكة 
إلــى أن إلــغــاء رســوم اســتــرداد تكلفة 
ظروف  بعد  خصوصا  التحتية  البنية 
جائحة كورونا التي من خالها عانى 
ــادة  ــ ــن زي ــن الــمــطــوريــن مـ الــعــديــد مـ
في  كبيرة  بــصــورة  ستسهم  التكلفة 
وانتعاشه  الــعــقــاري  الــتــداول  تنشيط 
ــع قـــــرب عـــقـــد الــعــديــد  خـــصـــوصـــا مــ
مــن مــعــارض الــتــســويــق الــعــقــاري في 
المقبلين،  الشهرين  خــال  البحرين 
استثمار  فــرص  تــقــدم  أن  والمرتقب 
عقارية مجزية، وتعلن عن مشروعات 
عقارية أخرى تسهم في تحريك سوق 
ــمــقــاوالت مــعــا؛ مشيدة  الــعــقــارات وال
بعد  ســمــوه  مــن  الــفــوريــة  باالستجابة 
الملحة  وحاجتهم  للتجار  استماعه 
لمثل هذه القرارات بعد زيارته لغرفة 

تجارة وصناعة البحرين.
من جانبه، قال الخبير العقاري إيهاب 
الموسوي “إن قــرارات صاحب السمو 
ــيــس مجلس  الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئ
الــــوزراء ســوف تسهم فــي الــحــد من 
األعمال  أصــحــاب  مــن  العمالة  هجرة 
بعد اكتسابهم الخبرة، حيث ستساهم 
الــمــهــن من  هـــذه األوامــــر فــي تنظيم 
خــــال تــســجــيــل تــلــك الــعــمــالــة لــدى 
حقوق  لحفظ  والشركات  المؤسسات 
ــعـــاش الــمــؤســســات  ــتـ الـــطـــرفـــيـــن، وانـ
الجدد  المستثمرين  وتشجيع  القائمة 

مؤكدا  الــخــاص،  للعمل  الــدخــول  فــي 
أن قــرارات سموه جــاءت في الوقت 
ــعــمــل في  ــي تــشــجــيــع ال ــمــنــاســب فـ ال
ــقــطــاع الـــخـــاص والــمــحــافــظــة على  ال
حــقــوق الــعــمــالــة الــمــاهــرة مـــن خــال 

أشراف مباشر.
وأضـــــاف أن تــنــفــيــذ األوامــــــر ســوف 
المستثمرين،  شهية  وتــفــتــح  تنشط 
بدفع  تساهم  ســوف  خالها  من  التي 
واستقطاب  الوطني،  االقتصاد  عجلة 
رؤوس األموال الخارجية أيضا والذي 
في  المحلية  الــســوق  على  سينعكس 

جميع القطاعات.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس لجنة 
جمعية  إدارة  مجلس  وعضو  العقار 
رجال األعمال البحرينية ناصر األهلي 
السمو  صاحب  من  الصادرة  باألوامر 
ــيــس مجلس  الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئ
دعم  في  تصب  أنها  مؤكدا  الـــوزراء، 

االقتصاد والقطاع العقاري خصوصا.
وقال: نحن في جمعية رجال األعمال 
أن  إلـــى  نــدعــو  ــمــا  دائ كــنــا  البحرينية 
تكون خطة التعافي االقتصادي تظهر 
رسوم  إلغاء  مثل  ملموسة  بإجراءات 
تفعيله  تم  ما  وهــذا  قانون  تعديل  أو 
التي  األوامــر  من خال مجموعة من 
هاجسا  تعالج  والتي  سموه،  أصدرها 
كبيرا للمستثمرين وأصحاب األعمال.

العمل  تصريح  إلــغــاء  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
المرن سوف يساعد على تطوير أداء 
العمالة األجنبية في الشركات الخاصة 
القطاع  احــتــيــاجــات  ويلبي  المحلية 
من  منظمة  عمالة  إطار  في  التجاري، 
والبيئية  والصحية  اإلداريــة  النواحي 

وتحت إشراف الشركات المحلية.
البنية  تكلفة رسوم  إلغاء  أن  وأضاف 
القطاع  نمو  من  يعزز  سوف  التحتية 
ويقلل  المستثمرين  ويدعم  العقاري 
إلى    %  4 بنسبة  الــبــنــاء  تكاليف  مــن 
نـــوعـــا من  يــخــلــق  ــا  مـ تــقــريــبــا    % 10
االســتــمــراريــة واالســتــدامــة فــي هــذا 

القطاع االقتصادي.

أعــــــــرب رئــــيــــس جــــهــــاز الـــمـــســـاحـــة 
مجلس  رئــيــس  الــعــقــاري  والتسجيل 
ــعــقــاري  ال الــتــنــظــيــم  مــؤســســة  إدارة 
حمد  بــن  عــبــدهللا  بــن  سلمان  الشيخ 
لولي  وتقديره  شكره  عن  خليفة  آل 
الوزراء صاحب  العهد رئيس مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
آل خليفة، على تفّضل سموه بإصدار 
أمر إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية 
رخــص  بــإصــدار  الــمــرتــبــطــة  التحتية 
ــع الــحــلــول الــتــمــويــلــيــة؛  ــبــنــاء ووضــ ال
المناطق  في  التحتية  البنية  لتوفير 
إصــــدار مخططات  وعــنــد  الــجــديــدة 

التقسيم.
الجهات  ســمــوه  توجيه  على  وأثــنــى 
الــفــرص  بــعــرض  المعنية  الحكومية 
االستثمارية لشراكة القطاع العام مع 
كافة،  القطاعات  في  الخاص  القطاع 

والتوجيه  األمــر  هــذا  أن  إلــى  مشيرا 
يأتي تماشًيا مع رؤى وتطلعات ملك 
الملك  الجالة  المعظم صاحب  الباد 
الرامية  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
المحفزة؛  اآللــيــات  أفضل  توفير  إلــى 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ لــتــحــقــيــق الــــفــــرص االسـ
تعزيز  شأنها  من  التي  واالقتصادية 
ولكل  للمواطنين  الــنــوعــيــة  ــفــرص  ال
الطيبة،  األرض  هذه  على  يعيش  من 
تعزيز  فــي  تسهم  ســوف  أنها  مــؤّكــدا 
حركة التداول واالستثمار في القطاع 

العقاري والتعمير بالمملكة.
على  بــغــريــب  لــيــس  هـــذا  “إّن  وقــــال 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
ــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، حــيــث إن  رئ
ــرارات الــتــي تــفــّضــل بــهــا ســمــوه  ــ ــق ــ ال
الــوطــن  صــالــح  فــي  تــنــصــب جميعها 
ــي تــعــزيــز  والـــمـــواطـــنـــيـــن، وتــســهــم فـ

ــمــمــيــزة لــلــقــطــاع الــخــاص  ــفـــرص ال الـ
بفضل  وذلــك  المقبلة،  المرحلة  خال 
إتاحة مثل هذه التسهيات المحفزة، 
القطاع  يـــؤدي  أن  فــي  تسهم  والــتــي 
رئيًسا  محرًكا  باعتباره  دوره  الخاص 
لمواصلة  وكذلك  الوطني،  لاقتصاد 

ومساهمة  االقــتــصــادي  التنويع  دعــم 
الناتج  فــي  النفطية  غير  القطاعات 

المحلي اإلجمالي”.
وأكد أهمية أمر سموه في تجاوز 
االقتصادية  التحديات  العديد من 
خصوصا في ظل المرحلة الراهنة، 
ودوره في الحد من آثار التضخم 
ــة مع  ــراكـ ــشـ مـــن خــــال تــعــزيــز الـ
ــاص، والـــــذي يـــؤدي  ــخـ ــقــطــاع الـ ال
اليوم دوًرا مهًما وكبيًرا في جذب 
الفرص  وتــعــزيــز  ــوال  األمــ رؤوس 
الواعدة للمواطنين، وتوفير الحياة 
من  المثالية  اإلســكــانــيــة  والــبــيــئــة 
المعروضة  العقارات  ناحية نوعية 
والتي  المحفزة  وتنوعها واألسعار 
المعيشي  المستوى  مــع  تتناسب 

في مملكة البحرين.

ثــمــنــت وزيـــــرة اإلســـكـــان والــتــخــطــيــط 
العمراني آمنة الرميحي أمر ولي العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بشأن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية 
التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، 
ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية 
وعند  الجديدة  المناطق  في  التحتية 

إصدار مخططات التقسيم.
والتخطيط  اإلســكــان  ــرة  ــ وزي ــدت  وأكــ
العمراني أن أمر سموه يعكس الحرص 
الــمــســتــمــر عــلــى رفـــد وتــعــزيــز الــقــطــاع 
التحتية  الــبــنــيــة  وقــطــاعــات  ــعــقــاري  ال
المساهمة  على  وتحفيزها  والتعمير 
التنمية  بعجلة  الــدفــع  فــي  أكبر  بشكل 
االقــتــصــاديــة وتــســريــع وتـــيـــرة حــركــة 
البناء واإلنشاء، ومواصلة خلق الفرص 
الذي  المهم  ــدور  ال إلــى  الفتًة  النوعية، 
كمحرك  الــخــاص  الــقــطــاع  بــه  يضطلع 

رئيسي للنمو.
ــدت الـــوزيـــرة آمــنــة الــرمــيــحــي أن  ــ وأكـ

البلديات  وزارة  مع  وبالتنسيق  الــوزارة 
والزراعة ستشرع في تطبيق إجراءات 
البنية  كلفة  اســتــرداد  إلغاء رســوم  أمــر 
الــتــحــتــيــة الــمــرتــبــطــة بـــإصـــدار رخــص 
هيئة  مع  بالتنسيق  ستعمل  كما  البناء، 
التخطيط والتطوير العمراني والجهات 
ــحــلــول  ال ــح  ــ عـــلـــى وضـ الـــعـــاقـــة  ذات 
التحتية  الــبــنــيــة  لــتــوفــيــر  الــتــمــويــلــيــة 
فــي الــمــنــاطــق الــجــديــدة وعــنــد إصـــدار 

مخططات التقسيم.

البلديات والــزراعــة  أشــاد وزيــر شــؤون 
العهد رئيس  ــي  بــأمــر ول الــمــبــارك  وائـــل 
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن 
البنية  تكلفة  ــرداد  ــتـ اسـ ــوم  رســ إلــغــاء 
التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، 
ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية 
وعند  الجديدة  المناطق  في  التحتية 

إصدار مخططات التقسيم.
وأكـــد الــمــبــارك أن هــذا األمـــر مــن شأنه 
التنمية  وتعزيز  التعمير  حركة  تنشيط 
فــي مملكة  الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة 
جاذبية  أكثر  بيئة  وسيحفز  البحرين، 
رؤوس  والســتــقــطــاب  ــاســتــثــمــارات  ل
العمرانية،  التنمية  مجال  في  األمــوال 
مع  وبالتنسيق  الــــوزارة  أن  إلــى  الفــتــا 
ستشرع  المعنية  الحكومية  الــجــهــات 
فــي اتــخــاذ اإلجــــراءات الــازمــة لتنفيذ 
أثر األمر اإليجابي  أمر سموه، موضحا 
ــن والــمــســتــثــمــريــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــى الـ ــلـ عـ

على  الــعــقــاريــيــن  الــمــطــوريــن  وتشجيع 
العقاري في  زيادة االستثمار والتطوير 

مختلف القطاعات. 
ــر ســـمـــوه يــأتــي  ــال الـــمـــبـــارك إن أمــ ــ وقـ
القطاع  مع  الشراكة  تعزيز  إطــار  ضمن 
ــمــحــرك األســـاس  الـــخـــاص بــاعــتــبــاره ال
التنمية  عملية  في  والشريك  لاقتصاد 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة، وتــعــزيــزا 
الفرص  وخلق  النمو  عملية  في  لــدوره 

للمواطنين كأولوية.

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  رفع 
والــتــطــويــر الــعــمــرانــي أحــمــد الــخــيــاط، 
ولي  إلــى  والتقدير  الشكر  آيــات  أسمى 
صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ــر ســـمـــّوه بــإلــغــاء  آل خــلــيــفــة، عــلــى أمــ
التحتية  البنية  تكلفة  اســتــرداد  رســوم 
البناء، ووضع  المرتبطة بإصدار رخص 
ــتــوفــيــر الــبــنــيــة  الـــحـــلـــول الــتــمــويــلــيــة ل
وعند  الجديدة  المناطق  في  التحتية 
هذا  مثمًنا  التقسيم،  إصــدار مخططات 
الذي يساهم في تعزيز االقتصاد  األمر 
ــعــقــاري في  ــد الــقــطــاع ال الــوطــنــي ورفــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــزيــد مـــن الــفــرص 
االستثمارية الواعدة في شتى مجاالت 

التطوير العمراني.
البحرين  مملكة  حــرص  الخياط  وأكــد 
العقاري  القطاع  تطوير  على  المستمر 
الباد  ملك  وتطلعات  رؤى  يحقق  بما 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة، 
السمو  لــتــوجــيــهــات صــاحــب   وإنـــفـــاًذا 
ــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ال ــمــلــكــي ولــــي  ال
للتخطيط  العليا  اللجنة  الــوزراء رئيس 
الدفع  وبما يصب في صالح  العمراني، 
بالنفع  ويعود  الباد  في  التنمية  بعجلة 

والخير على الوطن والمواطن.
وأضاف أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة 
البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص 
الــبــنــاء يــســهــم فـــي تــقــديــم مـــزيـــد من 
التسهيات للمطورين والمستثمرين في 
مجاالت التطوير العمراني، وسيكون له 
بالغ األثر اإليجابي على انتعاش السوق 
بصورة  بها  والنهوض  المحلية  العقاري 
لمزيد  جــذب  عامل  سيشكل  كما  أكبر، 
والخارجية  المحلية  االستثمارات  من 
الفرص  لتوفير  الداعمة  البيئة  ويهيئ 
االستثمارية التي تعزز بيئة األعمال في 

رؤية  ألهــداف  تحقيقًا  البحرين  مملكة 
وتطلعات   2030 االقتصادية  البحرين 
ــهــيــكــلــي االســتــراتــيــجــي  ــمــخــطــط ال ال

الوطني 2030.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني إلى أن هذا األمر من 
أعمال  وتيرة  من  يزيد  أن  أيًضا  شأنه 
بدوره سيساهم  والذي  والتعمير  البناء 
الهندسية  المكاتب  أعمال  انتعاش  في 
ــات اإلنـــشـــائـــيـــة، كــمــا ســيــعــزز  ــركـ ــشـ والـ
تعزيز  على  القائم  الحكومي  التوجه 
القطاعين  بــيــن  مــثــمــرة  بــنــاء شــراكــات 
العام والخاص من خال توفير مرافق 
التعمير  مــنــاطــق  فــي  التحتية  البنية 
الجديدة، إلى جانب إسهامه في إيجاد 
مــزيــد مــن الــمــشــروعــات االســتــثــمــاريــة 
الــّقــيــمــة، نــظــرا لــكــون الــقــطــاع الــعــقــاري 
الفاعلة  التنموية  القطاعات  أهــم  أحــد 

والمؤثرة في االقتصاد الوطني.
التخطيط  هيئة  أن  الــخــيــاط  وأضـــاف 
والــتــطــويــر الــعــمــرانــي ســتــبــاشــر اتــخــاذ 
هذا  بتنفيذ  الــازمــة  ــراءات  اإلجـ جميع 
ــك بــالــتــعــاون والــتــكــامــل مع  ــر، وذلـ األمــ
توفير  لضمان  المعنية  الجهات  جميع 
بيئة استثمارية مستدامة تدعم توفير 
البنية  وتوفير  لتمويل  الحلول  أفضل 

التحتية المثلى في مملكة البحرين.
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آمنة الرميحي

الشيخ سلمان بن عبدالله

الشيخ محمد بن خليفة

وائل المبارك

أحمد الخياط

المنامة- وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

المنامة - بنا

“اإلسكان” ستشرع بتطبيق 
اإلجراءات بالتعاون مع “البلديات”

المبارك: خلق بيئة أكثر جاذبية 
الستقطاب رؤوس األموال

إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية 
التحتية ينعش السوق العقارية

الشراكة بين “العام” و ”الخاص” تسهم في تحفيز الفرص االقتصادية

أوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء تحفيز لالستثمار العقاري

أوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء ستعزز التنمية وتنشط التداول

تعزيز حركة التداول واالستثمار في القطاع العقاري...  سلمان بن عبداهلل:

إنشاء مزيد من المشروعات وبأسعار مناسبة للجميع... الشيخ محمد بن خليفة:

إلغاء تكلفة رسوم البنية التحتية يقلل من تكاليف البناء 10 %... عقاريون:

المنامة - بنا

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

المنامة - بنا
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محرر الشؤون المحلية

أكد عدد مـــن النواب والمســـتثمرين 
فـــي القطـــاع العقـــاري أن القـــرارات 
العهـــد  ولـــي  التـــي أصدرهـــا أخيـــرا 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
الســـيما بإلغـــاء العمـــل بنظـــام الفيزا 
المرنة ســـيعيد إحيـــاء أكثر من ألفي 
ســـجل مقاوالت يملكهـــا بحرينيون، 
إذ كانـــت الفيـــزا المرنـــة قد تســـببت 
فـــي تضـــرر أعمالهـــم وخروجهم من 

السوق.
وقـــال أميـــن ســـر جمعيـــة المقاولين 
ورجـــل األعمـــال نـــواف الجشـــي إن 
هنـــاك اعتقـــاد يســـود فـــي أوســـاط 
المقاوليـــن مفـــاده أن هـــذه القرارات 
رســـوم  وقـــف  خصوصـــا  المهمـــة، 
التحتيـــة،  البنيـــة  تكلفـــة  اســـترداد 
ستســـهم بصورة كبيرة في تنشـــيط 
التداول العقاري وانتعاشه خصوصا 
مـــع قـــرب عقـــد العديد مـــن معارض 
البحريـــن  فـــي  العقـــاري  التســـويق 
فـــي  المقبليـــن  الشـــهرين  خـــال 
البحريـــن، والمرتقب أن تقدم فرص 
اســـتثمار عقارية مجزية، وتعلن عن 
مشـــروعات عقارية أخرى تسهم في 
تحريك ســـوق العقارات والمقاوالت 

معا.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات 
النائب أحمد األنصـــاري أن القرارات 
التي أصدرها صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس الوزراء، ستســـهم 
فـــي إنعاش الســـوق المحلية وإعادة 
مـــن  األعمـــال  ألصحـــاب  الحيـــاة 
التجـــار البحرينييـــن، كما وستســـهم 
فـــي تحريك عجلة الســـوق العقارية 
وتضبط األسعار بعد االرتفاع الكبير 

في الفترة األخيرة.
وقال األنصاري إن وقف نظام الفيزا 
المرنة كان مطلبـــًا وطنيًا وكان على 
رأس أولويات مجلس النواب، حيث 

طالـــب النـــواب عديـــدًا بإيقـــاف هذا 
النظام لما تســـبب به من آثار ســـلبية 
علـــى أصحـــاب األعمـــال، وتضررهم 

من هذا النظام.
ولفـــت إلـــى إلغـــاء التصريـــح المـــرن 
ســـيوفر فـــرص للمواطنيـــن ويحقق 
االستدامة لاقتصاد ويحرك السوق 

المحلية.
أن  االنصـــاري  النائـــب  وأوضـــح 
العديـــد مـــن التجـــار تأثر ســـلبيًا من 
الفيـــزا المرنة، خصوصا المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي كانـــت 
المتضرر األكبر مـــن ذلك القرار الذي 
أدى إلـــى خـــروج العديـــد مـــن تلـــك 
المؤسســـات من الســـوق، مؤكـــدًا أن 
المؤسســـات  لهـــذه  ســـيعيد  الوقـــف 

الحياة مرة أخرى.
وأشـــار إلـــى وقـــف تصريـــح العمـــل 

المرن سيســـهم في ضبط التنافسية 
أصحـــاب  كان  حيـــث  الســـوق  فـــي 
أعمالهـــم  يمارســـون  المـــرن  العمـــل 
دون أي تكاليـــف مـــن رســـوم إيجـــار 

واشتراطات مختلفة.
النائـــب غـــازي آل رحمـــة إن  وقـــال 
فـــي  تســـّبب  المرنـــة  الفيـــزا  نظـــام 
ســـوق  فـــي  وتشـــوهات  اختـــاالت 
الســـنوات  البحرينـــي خـــال  العمـــل 
الماضيـــة، وكان المتضـــرر األكبر هي 
الشـــركات الصغيرة ومتناهية الصغر 
التي كان ُتوجه بمنافســـة غير عادلة 
مع العمالة المرنة، األمر الذي تســـبب 
فـــي إرهاقهـــا وخـــروج بعضهـــا مـــن 

السوق.
وفي هـــذا اإلطار أكـــد مجلس إدارة 
الجمعية أّن التوجيهات االستثنائية 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

أشـــاعت  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
أجواء الســـعادة والتفاؤل في ربوع 
وطننـــا الغالي عمومـــًا وعلى القطاع 
الخـــاص وأصحـــاب األعمـــال بصفة 
خاصة، بما تحمل من تباشـــير الخير 
نحو مســـتقبل أجمل فـــي ظل العهد 
الزاهر لعاهـــل الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، ومؤازرة من صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الوزراء.
وقـــال رئيس جمعية رجـــال األعمال 
لقـــد  بـــن هنـــدي:  البحرينيـــة أحمـــد 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  أثبـــت 
مجلـــس الـــوزراء دائمـــًا بـــأن ســـموه 
رجـــل دولـــة من الطـــراز الرفيـــع، من 
خـــال قيادته الفذة وكفاءته العالية 
فـــي كافة محطـــات العمـــل الوطني، 

ز ســـموه في  وكان آخرها وقبلها تميُّ
إطـــاق خطـــة التعافـــي االقتصادي 
وقيادة فريـــق البحرين للتغلب على 
آثـــار جائحـــة كورونـــا، حيـــث أثبتت 
المؤشـــرات االقتصادية المشار إليها 
حديثا نجاح خطة التعافي وتحقيق 
التنميـــة  فـــي  متقدمـــة  معـــدالت 
االقتصادية خصوصًا في القطاعات 
ذات األولويـــة بمـــا يعكـــس المكانـــة 

الراسخة لاقتصاد البحريني”.
وأكد رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة 
لمجلس النواب، عضو لجنة الشؤون 
الخارجية والدفـــاع واألمن الوطني 
أن  البنـــاي  عمـــار  النـــواب  بمجلـــس 
القرار يعكس مطالب مجلس النواب 
والســـلطة التشـــريعية الذيـــن لطالما 
طالبوا بضرورة إلغاء تصريح العمل 
المرن، لما نتج عنه من أضرار أتعبت 
كاهـــل التاجر البحريني من أصحاب 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
والتـــي أضـــرت باالقتصـــاد الوطني، 
السيما في ظل الظروف االقتصادية 

الصعبة التي يمر بها العالم.
 

كما قال رجل األعمال حسن إبراهيم 
إن أمر سموه يمثل استجابة حقيقة 
والمؤسســـات  التجـــاري  للشـــارع 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي ســـبيل 
اســـتمراريتها  علـــى  محافظتهـــا 

تأثرهـــا جـــراء  واســـتدامتها وعـــدم 
تغييـــر العمالـــة الوافـــدة لديهـــا إلـــى 
نظام العمل المرن، وتكبد العديد من 
الخســـائر المالية وتعطل مصالحهم، 
القـــرار سيســـهم بشـــكل  معتبـــًرا أن 
فّعـــال وكبير فـــي تحقيـــق مزيد من 
فـــي  التجـــاري  للقطـــاع  االســـتقرار 
ظـــل التعافـــي االقتصـــادي والقيادة 
المتميزة من ســـمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي التعامـــل مـــع 
الجائحـــة والمحافظة على اســـتقرار 
القطـــاع التجـــاري، والعمل على قدم 
وساق في سبيل الوصول إلى نقطة 
ســـتنعكس  والتـــي  المالـــي  التـــوازن 
بشـــكل كبير من خال المشـــاركة مع 
القطـــاع الخـــاص كشـــريك أساســـي 
فـــي عمليـــة التنمية، وقيامـــه بالدور 
المنـــاط عليه بأكمل وجه في ســـبيل 

دعم االقتصاد الوطني.
قـــرارات  بقيـــة  التجمـــع  ثمـــن  كمـــا 
وتوجيـــه ســـمو ولي رئيـــس الوزراء 
لهيئة سوق العمل بتكثيف الحمات 
مـــع  التعامـــل  وتشـــديد  التفتيشـــية 
العمـــل  أصحـــاب  مـــن  المخالفيـــن 
والعمال وربط رخص العمل المهنية 
بالمعاييـــر والمؤهـــات، إلـــى جانـــب 
توفيـــر البيئـــة المناســـبة للعمـــال بما 
يراعـــي حقوقهـــم ويزيد مـــن فعالية 

دورهم في التنمية االقتصادية.
وقالـــت النائـــب فاطمـــة القطـــري إن 
هـــذه األوامر تأتي مســـتجيبة لرؤى 
المعظـــم،  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
وتطلعـــات المواطنين والتي واكبتها 
الســـلطة التشـــريعية خـــال الفصـــل 
مناســـبات  فـــي  الحالـــي  التشـــريعي 
عـــدة بهـــدف تخفيـــف األعبـــاء على 
االســـتثمار،  وتحفيـــز  المواطنيـــن 
وتمكيـــن القطـــاع الخـــاص مـــن أداء 
دور أكثر فاعلية كمحرك رئيس للنمو 
وخلـــق مزيد من الفـــرص للمواطنين 
ودعم انخراطهم في ريادة األعمال.

إعادة إحياء أكثر من 2000 سجل مقاوالت يملكها بحرينيون
سمو ولي العهد رئيس الوزراء رجل دولة من الطراز الرفيع... فعاليات:

أحمد األنصاري غازي آل رحمة عمار البنايأحمد بن هندي

حسن إبراهيم نواف الجشي فاطمة القطري

محرر الشؤون المحلية

أكدد عدد من أعضاء مجلس الشورى 
أن قـــرار ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بإلغـــاء تصريح العمل المـــرن، يتواءم 
المرحلـــة  ومتغيـــرات  متطلبـــات  مـــع 
لـــه  وســـتكون  الحاليـــة،  االقتصاديـــة 
انعكاســـاته اإليجابيـــة الواضحة على 

قطاع األعمال.

انعكاسات إيجابية

وعّبـــرت النائب الثاني لرئيس مجلس 
الشورى جميلة سلمان عن ثقتها بقوة 
يســـير  التـــي  والتشـــريعات  القوانيـــن 
عليهـــا االقتصـــاد البحرينـــي، معتبـــرة 
أن أمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء بإلغاء 
تصريـــح العمـــل المـــرن ســـيعزز واقـــع 
الســـوق البحرينية ورســـوم تأشيرات 
العمالة الوافـــدة، باإلضافة إلى تقويم 
العمالـــة  بتوفيـــر  الصحيـــح  الطريـــق 
اليدويـــة الماهرة ومواجهـــة أي عمالة 
غير نظامية ال تمتلك الخبرة والمهارة 
التي تتناســـب مع الســـوق البحرينية، 
وصـــوالً لتوفيـــر بيئـــة العمـــل الداعمة 
لنمو القطاع الخـــاص من أجل تطوير 
مســـتويات  إلـــى  الوطنـــي  االقتصـــاد 
رؤيـــة  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  متقدمـــة، 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 ويحقق 

التطلعات التنموية.
أمـــر  أن  ســـلمان  جميلـــة  وأكـــدت 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء يعد مؤشـــرا 
علـــى التـــزام حكومة مملكـــة البحرين 
بالتعامـــل مـــع الملفـــات التـــي تحقـــق 
المصلحة الوطنية وتدعم المســـارات 
بالقطاعـــات  الشـــأن  ذات  التنمويـــة 
تنميـــة  فـــي  وتســـهم  االقتصاديـــة، 
االقتصـــاد وتوفيـــر الفـــرص النوعيـــة 

للمواطنين بما يدفع تنافسية المملكة 
وجذب مزيـــد من االســـتثمارات التي 
يعود أثرها علـــى الوطن والمواطنين، 
مثمنة كل الجهود والدعم الذي يوليه 
التنميـــة االقتصاديـــة  ســـموه لعمليـــة 
الشـــاملة التي تشـــهدها البحرين على 

جميع األصعدة.
 وأّكـــدت أن هـــذا األمـــر الـــذي يأتـــي 
تماشـــيا مع أهداف المسيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، يؤّكد حرص صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، على اســـتمرار الدفـــع بعجلة 
التنميـــة بالمملكـــة من خـــال معالجة 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مختلـــف 
القطـــاع الخـــاص، وبمـــا ينعكـــس على 

تقوية االقتصاد ورفع معدالت نموه.

تعزيز الشراكة 

وأشـــار نائـــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
بمجلـــس  والماليـــة  االقتصاديـــة 
الشـــورى رضـــا فـــرج إلـــى أن االهتمام 
الكبيـــر والدعم الذي توليـــه الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء للقطاع 
الخاص، يؤكد الدور الفاعل والحيوي 
لهـــذا القطـــاع كشـــريك أساســـي فـــي 
تحقيـــق تطلعـــات النمـــو االقتصـــادي 
والتنميـــة المســـتدامة، مثمًنـــا حـــرص 
الحكومـــة علـــى تعزيـــز ســـبل التعاون 
والعمل المشـــترك مع القطاع الخاص، 
وتمكينـــه مـــن أداء الـــدور المنـــوط به 

في دعم عجلة التنمية واالقتصاد.
وثّمـــن فـــرج تفّضـــل صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء بزيـــارة غرفة تجارة وصناعة 
البحرين، والتي تم خالها اســـتعراض 
االقتصاديـــة  األوضـــاع  مســـتجدات 
والعالميـــة،  المحليـــة  والماليـــة 
ومتطلبات النهـــوض بالقطاع الخاص 

وفًقـــا لمتطلبـــات ســـوق العمـــل بـــكل 
مـــا  إلـــى  موضوعيـــة ومهنيـــة، الفتـــًا 
أثمـــرت عنـــه هـــذه الزيـــارة مـــن أوامر 
وتوجيهات القت إشـــادة واســـعة من 
قطـــاع األعمـــال والتجارة فـــي مملكة 
البحرين، مبيًنا أن زيارة سموه للغرفة 
ستســـهم فـــي تعزيز مســـتوى شـــراكة 
القطـــاع الخـــاص مـــع الحكومـــة فـــي 

المشاريع والمبادرات المستقبلية.
وأوضح فرج أن األوامر والتوجيهات 
الفورية التي أصدرها صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، خـــال زيارته لغرفـــة تجارة 
حـــرص  تؤّكـــد  البحريـــن،  وصناعـــة 
الحكومـــة على دوام المبـــادرة والدفع 
بالقطـــاع الخـــاص نحو تحقيـــق مزيد 
من النماء واالزدهـــار الذي يعود نفعه 

على الجميع.

فرص نوعية

وقـــال عضـــو لجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
صادق آل رحمة إّن أمر ســـموه سيعزز 
إنعـــاش ســـوق العمـــل وسيســـهم فـــي 
دعم االســـتقرار االقتصـــادي، وتوفير 
الفـــرص النوعية والواعـــدة من خال 
جعل المواطن الخيار األول في سوق 
العمـــل، كما أنه يدعـــم تنفيذ مبادرات 
الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 
2021 - 2023، باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز 
مســـاعي االســـتدامة الماليـــة بمملكـــة 

البحرين.
وبّيـــن آل رحمـــة أن هـــذا األمـــر يأتـــي 
مـــن منطلـــق حـــرص حكومـــة مملكـــة 

مـــع  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
القطـــاع الخـــاص، ودعـــم وتنمية هذا 
التطلعـــات  لتحقيـــق  المهـــم،  القطـــاع 
المرجوة وخصوصا التي تتماشى مع 

أهداف خطة التعافي االقتصادي. 
وأّكـــد ضرورة تكاتف الجميع من أجل 
المنشـــودة  األهـــداف  إلـــى  الوصـــول 
منّوهـــا  الوطنـــي،  االقتصـــاد  لنمـــو 
علـــى  التشـــريعية  الســـلطة  بحـــرص 
دعم وتحديث القوانين والتشـــريعات 
لمواكبـــة التطـــورات االقتصاديـــة، من 
خال مواصلة التعاون والتنســـيق مع 
الســـلطة التنفيذيـــة لضمـــان مواكبتها 

متطلبات التنمية المستدامة.

زيادة التنافسية 

إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون 

المالية واالقتصادية بمجلس الشورى 
خالد المسقطي أن أمر صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، بإلغاء تصريـــح العمل المرن 
يلّبي تطلعات القطاع التجاري، ويعزز 
الســـوق  فـــي  المتكافئـــة  التنافســـية 

المحلية. 
وأشـــار المســـقطي إلـــى أن هـــذا األمر 
سيســـهم أيضـــا فـــي دعـــم القطاعـــات 
بمملكـــة  والصناعيـــة  التجاريـــة 
البحريـــن، خصوصا أنه يأتي تماشـــيًا 
مـــع طموحـــات المســـتثمرين ورجـــال 
الحـــرص  يؤّكـــد  مـــا  وهـــو  األعمـــال، 
الـــذي توليـــه القيـــادة بمتابعـــة الملـــف 
لدعمـــه  الدائـــم  االقتصـــادي وســـعيها 
وتشـــجيع ازدهـــاره بما يحقـــق الرؤى 

المشتركة واألهداف المرجوة.
وشـــدد عضـــو لجنـــة الشـــؤون المالية 
الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
بســـام البنمحمد، علـــى أن التوجيهات 
الصادرة عن ســـموه، تأتي اتســـاًقا مع 
األولويـــات الخمـــس لخطـــة التعافـــي 
االقتصادي وأهدافها الرئيســـة، والتي 
تصب في تحقيق مزيٍد من المؤشرات 
أداء  لمســـتوى  والنوعيـــة  اإليجابيـــة 
القطاع الخاص وإسهاماته في تعزيز 

االقتصاد والتنمية الوطنية.
وأشـــاد بمخرجـــات العمـــل المتكامـــل 
حكومـــة  بيـــن  المعهـــود  والمشـــترك 
مملكـــة البحريـــن والقطـــاع الخـــاص، 
المســـتمر  التواصـــل  علـــى  والقائـــم 
وتـــدارس  النظـــر،  وجهـــات  لتبـــادل 
مختلف المبـــادرات والفرص واألفكار 
والخطـــوات المطلوبـــة للنهـــوض أكثر 
بالـــدور المهـــم للقطـــاع الخـــاص فـــي 
دفع عجلـــة النمو االقتصـــادي وتعزيز 
اســـتقراره، مبيًنا أن أوامر وتوجيهات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
ســـتفتح  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
مجـــاالت عديـــدة الســـتمرار الشـــراكة 
القوية بين القطاعين العام والخاص.

شورويون: إلغاء “المرنة” دفعة قوية إلنعاش االقتصاد الوطني
توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تؤكد تلمسه الدائم الحتياجات المواطن

محمد عليرضا فرجصادق آل رحمة

جميلة سلمانخالد المسقطيبسام البنمحمد



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
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أفـــاد وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف نواف المعـــاودة بأن 
اللجنـــة العليـــا لانتخابـــات لـــم تتلَق حتى يـــوم أمـــس أي طعونات على 
المتقدميـــن بأوراقهـــم للترشـــح لاســـتحقاق االنتخابـــي بشـــأن الجرائم 
االنتخابية، مؤكًدا اتخاذ اإلجراءات الازمة في حال تلقي أي طعونات 
بشـــأن ذلك، الفًتا إلى أن جميع الدوائـــر تم تغطيتها نيابًيا وبلدًيا، حيث 

بلغت نسبة السيدات الراغبات بالترشح لغاية أمس الخميس 17 %.
وتابـــع المعـــاودة فـــي حديث للصحافـــة خال الجولـــة التفقديـــة لمركز 

“العاصمة”، بأنه لم يتم تلقي أي طلب لحصول 
موعـــد خـــاص لحالـــة مصابـــة بكورونـــا للتقدم 
للترشـــح، كمـــا أن اإلدارة التنفيذيـــة جاهزة إن 
كان أي مصـــاب يرغـــب بالمشـــاركة، الفًتـــا إلى 
أنـــه ســـيتم اإلعـــان عـــن اللجـــان المخصصـــة 

للتصويت للمصابين بكورونا.
جهـــودا  بذلـــت  التنفيذيـــة  اإلدارة  أن  وذكـــر 
واستقطبت طاقما إداريا أثبت جدارته بنجاح 
منـــذ اليوم األول الذي شـــهد حضورا كثيفا من 

المترشـــحين، وتم تســـجيل جميع الراغبين للترشـــح الذيـــن وصلوا إلى 
اللجان اإلشـــرافية، مشـــيًرا إلى أن عدد الكتلـــة االنتخابية 344 ألفا وتم 

إدراج من ُقبلت طعونهم في كشوف الناخبين.
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة التشـــريع والرأي القانوني نواف حمزة، وجود 
ترتيبات مع وزارة الخارجية بشـــأن التنسيق مع السفارات والقنصليات 

للترتيـــب للتصويت واالنتخاب للمواطنين المقيمين 
خارج الباد.

وشـــهد المركـــز اإلشـــرافي علـــى ســـامة االســـتفتاء 
واالنتخـــاب بمحافظة العاصمة أمس الخميس حالة 
من الهدوء في أول ساعتين منذ فتح أبواب القاعة 
بتمام الســـاعة 5 عصًرا، كما لوحظت زيارات متكررة 
لعدد األفراد الراغبين في خوض المعترك االنتخابي 
الستكمال طلبات تقديم الترشح وإجراء اللقاءات مع مندوبي الصحف 

المحلية والتلفزيون.
ومن أبرز حاالت الرصد في مركز “العاصمة” أن المترشـــحة عن ســـابعة 
العاصمـــة نســـيم عبداللطيـــف أضاعـــت خاتمهـــا مـــن ماركـــة “بولغـــاري” 
اإليطاليـــة، وعثـــر مصـــور “البـــاد” الزميـــل أيمـــن يعقـــوب علـــى الخاتم، 

بدورها قدمت نسيم عبداللطيف شكرها لصحيفة “الباد”.

مصور “^” عثر على خاتم نسيم عبداللطيف الضائع
زيارات متكررة للمترشحين إلجراء لقاءات مع الصحافة

اسماء المترشحين
حال لجنة اإلشـــراف على ســـامة االســـتفتاء 
وتحديـــدًا  المحـــرق  بمحافظـــة  واالنتخـــاب 
مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة الثانويـــة للبنيـــن 
ال تقـــارن بأمـــس مـــن حيـــث الحضـــور، حيث 
سيطر الهدوء عليها مع تردد محدود من قبل 
المترشـــحين خصوصا البلدييـــن، من الدقائق 
األولـــى لفتـــح األبـــواب لحيـــن غلقهـــا بتمـــام 

الساعة التاسعة مساًء.
إضافـــة إلى ذلـــك، خلـــت “إشـــرافية المحرق” 
مـــن طوابيـــر االنتظـــار وانحصـــرت بحضـــور 
الدائـــرة  عـــن  المحتمـــل  البلـــدي  المترشـــح 
الخامســـة بمحافظة المحرق، أنـــور الحريري، 
األمـــر الذي ال يقارن بما جرى في اليوم األول 
الســـتقبال طلبات الترشـــح مـــن حيث حضور 
المترشـــحين والنواب الحاليون، حيث تصدر 
المشـــهد النائب حمد الكوهجي كونه من أول 

الواصلين والمفتتحين للجنة.
بدوره، أكد وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
العمليـــة  أن  المعـــاودة  نـــواف  واألوقـــاف 
واإلجـــراءات  بساســـة  تســـير  االنتخابيـــة 

المتبعـــة مـــع المترشـــحين تتـــم كذلـــك وذلـــك 
خـــال زيارتـــه للجنـــة اإلشـــراف على ســـامة 
المحـــرق  بمحافظـــة  واالنتخـــاب  االســـتفتاء 
”مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة الثانويـــة للبنين” 
وإدالئـــه بتصريـــح للصحافة واإلعـــام. ولفت 
تغطـــت  االنتخابيـــة  الدوائـــر  أن جميـــع  إلـــى 

بالمترشحين.
تقديـــره  وخالـــص  الجزيـــل  شـــكره  ووجـــه 
لإلعام المحلي من صحافة وإعام على جل 
الجهود المبذولة في تغطية هذا االســـتحقاق 
الديمقراطي الذي أسسه جالة الملك المعظم 
بدعـــم مـــن ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
فـــي  االســـتحقاق  مبـــدأ  وترســـيخ  الـــوزراء 

االنتخابات لجميع المرشـــحين بجانب تغطية 
المرشحين عند تقديم أوراق الترشح.

وشـــدد الوزير المعـــاودة على وعـــي المواطن 
خـــال  مـــن  الدســـتوري  بحقـــه  البحرينـــي 
المشـــاركة فـــي البرلمـــان والمجالـــس البلديـــة 
إلى جانب الحضور النســـائي الكثيف من قبل 

الراغبات بالترشح.
وأشـــار إلـــى أن البـــت فـــي الطلبـــات المقبولـــة 
والمرفوضة سيتم من قبل قضاة اللجان وأنه 
ســـيتم إخطـــار المقبولين عن طريق الرســـائل 

النصية القصيرة “مسج”.
واختتم ”كلنا فخـــر بالمواطن البحريني وهللا 

يوفق الجميع”.

جميع الدوائر االنتخابية تغطت بالمترشحين
اإلجراءات سلسة وميسرة... وزير “العدل”:

مترشحو 
المحرق

الســــــيد  عبــــدالقـــــادر 

المرباطـــي  غــــــــــــــازي 

المــــــوسى عيــــــــــسى 

البنعــــــــــلي رشــــــــــــا 

زمـــــــــــــــان  صفـــــــــاء 

االحــــــمــــــد  رائــــــــــــد 

الحــــــــايكي  محمـــــــــد 

الحمــــــادي  جاســــــــــم 

البوســــميط  خـــــــــــولة 

بوعلـــي             عبــدالرحـــــــمن 

أسماء المترشحين

مترشحو 
العاصمة

علي  ــه  ــل ــدال ــب ع ســمــيــر 

عــبــدالــشــهــيــد الــســمــاك 

ســيــد مــحــمــود الــكــامــل

نــــــوح  آل  عــــــــــــــــالء 

ــر مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــاص ــ ن

ــدي  ــ ــن ــ ــس ــ فـــــاضـــــل ال

ــرج ســالــم  ــ ــ بــــارعــــة ف

ــي  ــكـ ــايـ ــحـ مـــحـــمـــد الـ

زهــــــــــــــــراء حــــنــــون

فـــــاضـــــل الـــــســـــواد

ســـــــوســـــــن كــــمــــال 

صــــــــــــــــــادق غـــــــالم  

منال الشيخ  | تصوير: رسول الحجيري

حسن عبدالرسول  | تصوير: أيمن يعقوب



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

باللجنـــة  الجـــزاء  منطقـــة  توســـطت  كـــرة 
اإلشرافية للمحافظة الشـــمالية، وهدوء ساد 
اللجنـــة بعـــد يـــوم صاخب عنـــد افتتـــاح باب 

التقديم على الترشح النتخابات 2022.
التوافـــد على المركز االنتخابي اســـتمر حتى 
الســـاعة األخيـــرة مـــن اليـــوم الثانـــي فـــرادى 
ومثنـــى وثـــاث، فيما يبـــدو أن اليـــوم األول 
مـــن فتـــح بـــاب الترشـــح قـــد جفف منســـوب 

المترشحين.
لـــم تمض أكثـــر من ســـاعتين علـــى فتح باب 
فـــي  الكـــرة  أحدهـــم  وضـــع  حتـــى  التقديـــم 

المرمى، فيما تصدر الهدف االقتصادي ســـلم 
أولويات المترشحين للمجلس النيابي.

فـــي  للراغبيـــن  محـــدود  إقبـــال  وكالعـــادة، 
الترشح لمقاعد المجلس البلدي، وتأكيد على 
الســـعي لمعالجـــة ملفـــات البطالة واإلســـكان 
عـــن  مغايـــرة  بطـــرق  والضرائـــب  والتقاعـــد 
األســـاليب “التقليديـــة” وغيـــر المتناغمـــة مـــع 

“تطلعات الشارع”.
بمدرســـة  االشـــرافية  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
المحافظـــة  فـــي  للبنـــات  اإلعداديـــة  يثـــرب 
البوعينيـــن  العـــام فهـــد  المحامـــي  الشـــمالية 
إن إجمالـــي عـــدد الطلبـــات التـــي اســـتقبلتها 
اللجنـــة خال اليوم الثاني مـــن التقديم على 

طلبات الترشح بلغ 28، بينها 18 للنيابي و10 
للمجلس البلدي.

ولفـــت إلى أن عدد المترشـــحات مـــن العنصر 
النســـائي بلغ 8 مترشحات، بينهن 3 للمجلس 
النيابـــي و5 للمجلس البلدي، مؤكًدا أن جميع 
االســـتكتاب  اختبـــار  اجتـــازوا  المترشـــحين 

بنجاح.
وأكد أن الشهادات األجنبية وبراعة المترشح 
فـــي إتقان اللغـــة األجنبية ال تعفي المترشـــح 
مـــن اختبار االســـتكتاب، مشـــيًرا إلـــى وجود 
بعـــض المتحفظين على اختبار االســـتكتاب، 
الذيـــن عـــادوا وأرفقـــوا الشـــهادات التي تفيد 

بإجادتهم اللغة العربية تحدًثا وكتابة.

من سجل الهدف بـ “إشرافية الشمالية”؟
28 طلبا تلقتها اللجنة... والمستكتبون ناجحون “بامتياز”
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اسماء المترشحين

لم يشـــهد اليـــوم الثاني من فتح باب الترشـــح في إشـــرافية الجنوبية 
توافد كبيرا من المترشـــحين، غير أن جميع المترشـــحين ممن حضروا 
اإلشـــرافية، اتفقوا على شـــعار واحد وهو أنهم سيعاودون فتح العديد 
مـــن الملفـــات التـــي أقرهـــا برلمـــان 2018 وفـــي طليعتها ملـــف “القيمة 
المضافـــة”. وعلـــى صعيد آخر أوضحت رئيســـة اللجنة اإلشـــرافية في 
المحافظـــة الجنوبيـــة القاضي فاطمـــة حبيل أن اللجنة اســـتقبلت في 
يومهـــا الثانـــي حوالـــي 17 مترشـــحا كان نصيب األســـد فيهـــم للنيابي 

بحوالي 12 نيابيا و5 بلديين.
وأشـــارت حبيل إلى أن اآللية التنظيمية لمصابي كورونا موجودة ولم 
يتم تسجيل أي حالة، وتابعت بأن هناك حالتين استكتاب لعدم توافر 
نســـخة من المؤهـــل العلمي. وختمت حبيل بشـــأن مشـــاهداتها للمركز 
بأن المرأة مشـــاركة في العملية السياســـية وذلك يعود لتقبل المجتمع 
لذلك، كما أن توافد الشـــباب على المشـــاركة في الترشح يثري العملية 

السياسية من خال كفاءتهم ودعم السابقين لهم من النواب.
إلـــى ذلـــك أكـــد المترشـــح النيابي عـــن أولـــى الجنوبية محمـــد مطر أن 
أســـوأ برلمان مر علـــى تاريخ مملكة البحريـــن كان برلمان 2018، مبينا 
أن بعـــض النـــواب لجـــأوا للصمـــت في أهـــم الملفات التـــي طرحت في 
المجلـــس وتعمدوا بأســـلوب الصمت تمرير مشـــروعات وقوانين تمس 

جيب المواطن بالدرجة األولى.
وأضـــاف مطر أن “هناك بعض النواب وأقصد نواب الضريبة، وتحديدا 

مـــن ذكـــر أن الضريبـــة في صالـــح الناس فقد )حـــرق كرتـــه( والضريبة 
ليست في صالح المواطن”.

وبدوره أشـــار المترشـــح عـــن أولى الجنوبية عبـــدهللا الرميحي إلى أن 
المجلـــس المقبل يحتاج إلى الكفاءات الســـترجاع مكانته وهيبته بعد 
األداء الهزيـــل الـــذي قدمه مجلس 2018، موضحـــا أن الناخب يتحمل 
جزءا من هذا الخلل عندما تكون عملية التصويت مبنية على المعرفة، 
ولنا أبرز مثال في دولة الكويت الشقيقة، فالناخب هناك ال يعترف إال 
بالبرنامـــج االنتخابي. وطالـــب الرميحي الناخبين باختيار الكفاءة من 

المترشحين، حتى يكون المجلس المقبل هو مجلس الكفاءات.

“إشرافية الجنوبية” تستقبل 17 مترشحا في يومها الثاني
ال حاالت كورونا بين المترشحين... القاضي حبيل:

مترشحو 
الشمالية

ــيــع ــاب رب ــوهـ ــدالـ ــبـ ــد عـ ــم ــح م
ســـــــمـــــــيـــــــح حــــســــيــــن
ــج ــ ــريـ ــ فـ آل  نــــــــهــــــــاد 
أنـــــــــــــــــــــــور مـــــحـــــمـــــد
ــي الــــــشــــــاخــــــوري ــ ــ ــل ــ ــ ع
ــر ــ ــي ــ ــاص ــ ــن ــ ــم ــ خــــــالــــــد ال
ــخ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــشـ ــ ــ عــــــــلــــــــي الـ
عــــــــلــــــــي الـــــفـــــضـــــلـــــي
الئـــــــقـــــــة الــــســــلــــمــــان
ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ــن ال ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح
ــي ــ ــ ــك ــ ــ ــاي ــ ــ ــح ــ ــ نــــــــــــــور ال
حـــــــنـــــــان الـــــــــفـــــــــردان
ــادي ــ ــم ــ ــح ــ ــه ال ــ ــل ــ ــدال ــ ــب ــ ع
حــــــســــــيــــــن حـــــــمـــــــادي  
ــور ــ ــف ــ ــص ــ ــع ــ مــــحــــمــــد ال
ــز ــ ــزي ــ ــع ــ ــدال ــ ــب ــ وفـــــــــــاء ع
فــــــــاطــــــــمــــــــة بــــــابــــــا
ضــيــف آل  عــبــدالــحــســيــن 
ــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ زهــــــــــــــــــــراء الـ
ــح مـــرزوق ــم صــال ــي ــراه ــح اب صــال
ــري ــ ــدوس ــ نــــــورة ســـعـــود ال
راضـــــــــــــي اســــمــــاعــــيــــل 
زهـــــــــــــــــــرة رحـــــيـــــمـــــي 
ــس ــي ــوق ــم ب ــ ــال ــ مـــحـــمـــد س

سيدعلي المحافظة

بدر الحايكي | تصوير خليل إبراهيم
اسماء المترشحين

مترشحو 
الجنوبية

ــة الـــــغـــــانـــــم  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ

مــــــــــنــــــــــى عـــــيـــــســـــى 

ــي ــحـ ــيـ ــرمـ عــــبــــدالــــلــــه الـ

ــد الــــــــــــــــذواذي ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ

مــــــــحــــــــمــــــــد مـــــطـــــر

نـــــــــاديـــــــــة الـــــعـــــمـــــري

ــود  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ لــــطــــيــــفــــة الـ

ــن  ــيـ ــاهـ مــــــــال الـــــلـــــه شـ

ايــــــــــمــــــــــان الـــــــقـــــــاف 

ــه بــــوغــــمــــار ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ

ــب ــ ــ ــاي ــ ــ ــش ــ ــ فــــــــريــــــــد ال
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سيول - وكاالت

أمـــس  صبـــاح  الشـــمالية  كوريـــا  أطلقـــت 
المـــدى  قصيـــري  بالســـتيين  صاروخيـــن 
مقاتلـــة   12 وأرســـلت  البحـــر،  باتجـــاه 
للتحليق في تشـــكيل، مؤّكـــدة أّن تجاربها 
الصاروخيـــة هذه هي “اإلجراء المناســـب 
للرّد” على المناورات العســـكرية المشتركة 
بين كوريا الجنوبيـــة والواليات المّتحدة.

وخـــال اجتمـــاع مغلـــق لمجلـــس األمـــن 
الدولـــي، حملت الصيـــن األربعاء الواليات 
صـــاروخ  إطـــاق  مســـؤولية  المتحـــدة 
بالســـتي كـــوري شـــمالي متوســـط المـــدى 
حّلـــق فوق اليابان، في ســـابقة منذ خمس 
ســـنوات، قبـــل أن يســـقط فـــي المحيـــط 

الهادئ.
فـــي  الجنوبـــي  الكـــوري  الجيـــش  وأعلـــن 
ســـيول أّن صاروخيـــن بالســـتيين قصيري 

المـــدى ُأطلقـــا مـــن مشـــارف بيونـــغ يانـــغ 
باتجاه بحر الشرق الذي ُيعرف أيضًا باسم 

بحر اليابان. 
كيلومتـــرا   350 األول  الصـــاروخ  وقطـــع 
وحلـــق علـــى ارتفـــاع أقصى يبلـــغ حوالى 
الجيـــش  تحليـــل  حســـب  كيلومتـــرا،   80
الكوري الجنوبـــي. وحلق الصاروخ الثاني 
800 كيلومتـــر على ارتفـــاع 60 كيلومترا.
كما  أجرت 12 مقاتلة كورية شـــمالية هي 
ثمانـــي مقاتـــات وأربـــع قاذفـــات “طلعـــة 
فـــي تشـــكيل شـــمال الحـــدود الجوية بين 

الكوريتين.
فوميـــو  اليابانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ودان 
كيشيدا إطاق هذين الصاروخين، مؤكدا 
أن هذه التجربة السادسة من نوعها خال 

أسبوعين “غير مقبولة إطاقا”.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين

بانكوك - وكاالت

أقدم ضابط شـــرطة سابق على اقتحام 
حضانـــة أطفال في شـــمال تايلند أمس 
وقتل 35 شـــخصا على األقل بينهم 22 
طفـــا في أســـوأ مجزرة شـــهدتها الباد 
قبـــل أن يقتل عائلتـــه وينتحر. وأفادت 
الحصيلة األخيرة لشرطة مقاطعة نونغ 
بـــوا المفو )شـــمال( عن مقتـــل 22 طفا 

في الحضانة مقابل 23 طفا سابقا.
وقال الكولونيل في الشـــرطة جاكابات 
أصيبـــوا  شـــخصا   12 إن  فيجيتراثايـــا 

بجروح بينهم ثاثة في حال الخطر.
بانيـــا  الســـابق  الشـــرطي  ان  واضـــاف 
يحمـــل  كان  عاًمـــا   34 البالـــغ  خمـــراب 

ســـاحا ناريا ومسدسا وســـكينا، وفتح 
النـــار فـــي حضانة فـــي إقليم نونـــغ بوا 
المبـــو عنـــد الســـاعة 12,30 بالتوقيـــت 
المحلي )06,30 ت.غ(. ثم فر بالســـيارة 
وقتـــل العديـــد من المارة قبـــل أن يقتل 

زوجته وطفله ثم اقدم على االنتحار.
وقالت نانثيشا بانشوم مديرة الحضانة 
الحضانـــة  امـــام  توقـــف  “المهاجـــم  إن 
وأطلق النار وقتل اربعة موظفين كانوا 

يتناولون الغداء امامها”.
األمامـــي  البـــاب  ركل  “لقـــد  واضافـــت 
ودخـــل وبـــدأ يشـــطب رؤوس األطفال 

بسكين”.

مسلح يقتل 35 شخصا بينهم 22 طفال بحضانة في تايلند
بيروت - أف ب

األميركيـــة  القـــوات  اســـتهدفت 
الليلة قبـــل الماضيـــة قياديا كبيرا 
اإلســـامية  الدولـــة  تنظيـــم  فـــي 
“داعش” خال مداهمة في شمال 
شـــرق ســـوريا، فيمـــا أفـــاد اإلعام 
العمليـــة  أن  الســـوري  الرســـمي 
عبـــارة عن إنـــزال جوي فـــي قرية 
خاضعـــة لســـيطرة قـــوات النظام. 
وتشـــن القـــوات األميركية وقوات 
التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
عمليـــات  واآلخـــر  الحيـــن  بيـــن 
مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر 

يشتبه بانتمائهم إلى “داعش”.
لكـــن العمليـــة األخيـــرة ُتعـــد نادرة 
كونهـــا وقعت في قريـــة ملوك في 
ريف القامشلي، وهي إحدى القرى 
ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة  القليلـــة 

فـــي  للنظـــام  تابعـــة  مجموعـــات 
محافظة الحســـكة، التي يســـيطر 
عليهـــا المقاتلـــون األكراد وتنتشـــر 

فيها قوات التحالف.
بوشـــينو  جـــو  الكولونيـــل  وقـــال 
مـــن القيـــادة المركزيـــة األميركية 
“شـــنت  األميركيـــة  القـــوات  إن 
الليلـــة قبـــل الماضيـــة مداهمة في 
شمال شـــرق ســـوريا، واستهدفت 
قياديـــًا كبيـــرًا فـــي تنظيـــم الدولة 
اإلســـامية”، علـــى أن توفر المزيد 
العمليـــة  حـــول  المعلومـــات  مـــن 

الحقا.
وأفاد التلفزيون الرســـمي السوري 
إن العمليـــة أودت بحياة شـــخص، 
مشـــيرًا إلى أنها عبـــارة عن “إنزال 

عبر عدة مروحيات”.

عملية أميركية تستهدف 
قياديا في “داعش” بسوريا

القدس - وكاالت

رفضت إســـرائيل أمس تعديات اقترحها 
لبنـــان على مشـــروع اتفاق بشـــأن ترســـيم 
الحـــدود البحريـــة مع إســـرائيل من شـــأنه 
أن يســـهل اســـتثمار الموارد المحتملة من 
النفـــط والغـــاز فـــي عـــرض البحـــر. وقـــال 
“إســـرائيل  إن  كبيـــر  إســـرائيلي  مســـؤول 
تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوســـطاء 
ورئيـــس الـــوزراء يائيـــر لبيـــد اطلـــع علـــى 
تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى 
لبنـــان إلـــى إجرائهـــا وأصـــدر تعليماته إلى 

فريق التفاوض برفضها”.
وتتضمـــن مســـودة المقترح التـــي طرحها 
هوكســـتين  آمـــوس  األميركـــي  الوســـيط 
اإلســـرائيلي  الجانبيـــن  إلـــى  وقدمهـــا  

االقتراحـــات  مـــن  مجموعـــة  واللبنانـــي، 
البحريـــة  الحـــدود  بترســـيم  المتعلقـــة 
الجنوبية.عمليـــا، يعتبـــر البلـــدان في حالة 
حـــرب، واســـتمرت آخـــر حـــرب خاضتهـــا 
إســـرائيل ضد حزب هللا فـــي العام 2006، 

34 يوما.
مـــن جانبه، أوعز وزير الدفاع اإلســـرائيلي 
بيني غانتس باالستعداد ألي سيناريو من 
شأنه تصعيد التوتر على الحدود الشمالية 

مع لبنان.
وجـــاءت تعليمـــات غانتـــس بعـــد إجرائـــه 
ورئيس هيئة أركان الجيش والمدير العام 
لوزارة الدفاع تقييمـــا للوضع على ما افاد 

مكتبه في بيان.

إسرائيل ترفض تعديالت لبنان لترسيم الحدود

مصرع 18 من المهاجرين 
قبالة سواحل اليونان

اثينا - أف ب

ــقــي 18 شــخــصــا مــصــرعــهــم مــعــظــمــهــم من  ل
غرق  في  شخًصا  ثالثين  نحو  وفقد  النساء 
رياح  دفعتهما  اليونان  لمهاجرين في  قاربين 
السواحل  لخفر  عاتية، وفق حصيلة جديدة 
إلى  اإلنــقــاذ  رجــال  اضطر  أمــس.  اليونانيين 
الناجين  ــقــاذ عــشــرات  رافــعــة إلن اســتــخــدام 
كيثيرا  جزيرة  في  منحدر  عند  علقوا  الذين 
ــرون  ــاول آخــ ــ وســــط بــحــر عـــاصـــف بــيــنــمــا حـ

يائسين التمسك بالقارب.
المجتمع  قمة  فــي  يــشــارك  حيث  بـــراغ،  فــي 
ــوزراء  ــ ــي، دان رئــيــس ال ــ ــ الــســيــاســي األوروب
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “الخسائر 
إلى  ودعــا  البشرية”  األرواح  فــي  المأسوية 

“التعاون بطريقة أكبر” لتجنب هذه المآسي.

البرلمان األوروبي يطالب بفرض عقوبات على طهران

“العفو”: 82 قتيال على األقل بقمع تظاهرات زاهدان اإليرانية
قتـــل 82 شـــخصا علـــى األقـــل منـــذ الجمعة فـــي قمع 
التظاهـــرات في مدينـــة زاهدان بمحافظة سيســـتان 
بلوشســـتان فـــي جنوب شـــرق إيران، وفـــق ما أكدت 
منظمة العفو الدولية أمس.وقالت المنظمة إن “قوات 
األمن االيرانية قتلت في شكل غير قانوني ما ال يقل 
عن 66 شـــخصا بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين 
بجروح بعدما أطلقت النار” على متظاهرين وعابرين 
ومصليـــن، موضحـــة أنـــه “مـــذاك، قتـــل 16 شـــخصا 
آخريـــن في حـــوادث منفصلـــة في زاهـــدان في إطار 

القمع المستمر لهذه التظاهرات”.
ومـــع التظاهـــرات التـــي تعم إيـــران منذ وفاة الشـــابة 
مهسا أميني وهي قيد االحتجاز لدى شرطة األخاق 
فـــي طهران، فإن االحتجاجـــات الغاضبة في زاهدان 
اندلعـــت فـــي أعقـــاب اغتصـــاب قائـــد الشـــرطة فـــي 

المنطقة لمراهقة.
أطلقـــت  األمـــن  قـــوات  إن  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت 
“الذخيـــرة الحيـــة والكـــرات المعدنية والغاز المســـيل 
للدموع” على المتظاهريـــن والمارة والمصلين عندما 
تظاهر حشد من الناس أمام مركز للشرطة بعد صاة 

الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان.
وأضافـــت “ُتظهـــر األدلة التـــي جمعتها منظمـــة العفو 
الدوليـــة أن غالبيـــة الضحايـــا أصيبـــوا برصـــاص في 
الـــرأس والقلب والعنـــق والجذع، ما يكشـــف عن نية 

واضحة للقتل أو اإليذاء الجسيم”.
وأشـــارت إلـــى أن إطـــاق النار جاء من على “ســـطح 
مركز للشـــرطة”، كاشـــفة أن ثاثة أطفـــال على األقل 

قتلوا في 30 سبتمبر.
بأنهـــا  االضطرابـــات  إيرانيـــون  مســـؤولون  ووصـــف 
هجمـــات شـــنها “متطرفـــون” علـــى أقســـام الشـــرطة 

وخلفت خمسة قتلى من الحرس الثوري.
لكـــن منظمـــة العفـــو قالـــت إنـــه بخـــاف “أقليـــة” من 
المحتجيـــن الذيـــن رشـــقوا مركز الشـــرطة بالحجارة، 
فإنهـــا لـــم تجد “أي دليل” على أن ســـلوك المتظاهرين 

شكل تهديدا خطيرا على قوات األمن.
من جهته، أمر الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي أمس 
بفتح تحقيق في أعمال العنف التي وقعت األســـبوع 
الماضـــي فـــي مدينة زاهـــدان. وقـــال موقع الرئاســـة 
في بيان “بعد األحـــداث األخيرة في زاهدان عاصمة 
محافظة سيســـتان بلوشســـتان توجه وزير الداخلية 
أحمـــد وحيـــدي إلى المـــكان أمـــس بأمر مـــن الرئيس 
إلجـــراء تحقيق معمق في خلفيات وأســـباب” أعمال 

العنف.وبحســـب آخر حصيلة أوردتها وسائل اإلعام 
اإليرانيـــة ُقتـــل في ذلك اليوم نحو عشـــرين شـــخًصا 
بينهم ستة من عناصر القوات األمنية أحدهم رئيس 

استخبارات الحرس الثوري اإلقليمي.
فـــي البدايـــة تحدثـــت الســـلطات عن اشـــتباكات بين 
قـــوات األمـــن و”إرهابييـــن” في زاهـــدان موضحة ان 
ثاثـــة مراكز للشـــرطة تعرضـــت لهجمات. وبحســـب 
وكالـــة تســـنيم اإليرانية أعلنت جماعـــة جيش العدل 
الســـنية المتمردة، الناشـــطة في المنطقة، مسؤوليتها 

عن هجوم على مركز شرطة.
لكن زعيًما نافذا للجماعة في سيســـتان بلوشســـتان، 
رجـــل الديـــن مولـــوي عبـــد الحميـــد حـــذر األســـبوع 
الماضي من التوترات في زاهدان بعد “اغتصاب فتاة 

على يد شرطي”.
ونفى عبد الحميد على موقعه اإللكتروني “أي تورط 
لجيـــش العدل أو أي جماعة أخرى” في أعمال العنف 

في زاهدان.

البرلمان األوروبي يطالب بعقوبات 

الـــى ذلك دعـــا البرلمان األوروبي أمس بروكســـل إلى 
فـــرض عقوبـــات علـــى مســـؤولين إيرانييـــن ضالعين 
في وفاة مهســـا أميني وفي قمـــع االحتجاجات التي 
أشـــعلتها وفاتهـــا فـــي ايران.وفي نص تـــم التصويت 
عليه برفـــع األيدي، طالب النـــواب األوروبيون الذين 
“مســـؤولين  بإضافـــة  ستراســـبورغ  فـــي  اجتمعـــوا 
إيرانيين ال ســـيما كل المرتبطين بشرطة +األخاق+ 

الذين يثبت تآمرهم أو مســـؤوليتهم في وفاة أميني 
وأعمـــال العنـــف بحـــق المتظاهريـــن”، الـــى الائحـــة 

السوداء لاتحاد االوروبي.
هذه الائحة تشـــمل “أشـــخاصا يخضعون إلجراءات 
مقيدة بســـبب انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان في 

ايران”.
خـــال نقـــاش بشـــأن الوضـــع فـــي ايـــران مســـاء في 
البرلمان األوروبي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية 
في االتحاد جوزيب بوريل أن “كل الخيارات بما فيها 

اإلجراءات التقييدية” قيد الدرس.
وأعلـــن البرلمـــان األوروبـــي أيضـــا أن العقوبـــات التي 
فرضـــت علـــى “قـــادة مـــن الحـــرس الثـــوري يجب أال 

ترفع”.
ومساء الثاثاء، وخال نقاش برلماني، قامت النائبة 
االوروبية السويدية من أصل عراقي عبير السهاني 
بقص شـــعرها على طاولة البرلمـــان تعبيرا عن دعمها 

لنضال االيرانيات.
الوضع في ايران كان أيضا في صلب نقاش عند بدء 
الـــدورة العامة فـــي البرلمـــان األوروبي حيـــن أعلنت 
رئيســـته روبرتـــا ميتســـوال  عنـــد افتتاح الجلســـة ان 
وفاة مهســـا أمينـــي “تشـــكل منعطفا”.وقالت “إلى كل 
فتـــاة تناضـــل من أجـــل حقوقها فـــي إيران، ســـأقول 
لكم، أنتن لســـتن وحيـــدات، نحن معكن، هذا البرلمان 
األوروبـــي يقف بفخر إلى جانـــب كل الذين يطالبون 

بالتغيير”.

عواصم - وكاالت

روسيا “ملتزمة” بتجنب حرب نووية.. وزيلينسكي: بوتين لن ينجو منها
أولى عمليات التحقق لخط نوردستريم تعزز شبهات التخريب

قالت موســـكو، أمـــس الخميـــس، إنها 
ال تـــزال “ملتزمـــة تمامـــًا” بمبـــدأ عـــدم 
الســـماح أبـــدا بقيـــام حـــرب نووية مع 
تفاقـــم المخـــاوف من تصعيـــد خطير 
محتمـــل فـــي الصـــراع المســـتمر منـــذ 
أوكرانيا.وذكـــرت  فـــي  أشـــهر  ســـبعة 
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحدثـــة 
الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا فـــي إفادة 
صحافيـــة أمـــس، أن موقف موســـكو، 
وهـــو عدم خـــوض حرب نوويـــة أبدًا، 

لم يتغير.
فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  وكان 
بوتيـــن قـــد قال من قبل، إنـــه “لم يكن 
يخادع” بشـــأن اســـتعداده الستخدام 
األســـلحة النوويـــة للدفـــاع عن وحدة 

أراضي باده.
مـــن جهتـــه، اعتبر الرئيـــس األوكراني 

فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه “من 
الصعـــب القـــول” ما إذا كانـــت مخاطر 
الحرب النووية قد زادت مع مكاســـب 
جيشه على األرض، لكنه ال يزال واثقًا 
مـــن أن نظيره الروســـي لـــن ينجو من 
مثل التصعيد في األعمال العسكرية.

معهـــد  يخاطـــب  زيلينســـكي  وكان 
“لـــوي” البحثـــي الدولـــي في ســـيدني 
عبـــر الفيديـــو بعد أن اســـتعاد الجيش 
األوكرانـــي جـــزءا من األراضـــي التي 

ضمتها روسيا األسبوع الماضي.
خطـــر  كان  إذا  عمـــا  ســـؤاله  ولـــدى 
استخدام روسيا لألسلحة النووية قد 
ارتفع، قـــال زيلينســـكي: “من الصعب 

معرفة ذلك”.
بوتيـــن  لـــدى  كان  إذا  فيمـــا  وشـــكك 
ســـيطرة كافية على الحملة الروســـية 

لتوجيـــه ضربة نووية تكتيكية. وقال 
أنـــه  الـــروس وجـــدوا  إن  زيلينســـكي 
“مـــن الصعـــب الســـيطرة علـــى كل مـــا 
يحدث في بادهـــم، تمامًا كما أنهم ال 
يســـيطرون على كل شيء لديهم في 

ساحة المعركة”.

أوكرانيا تستعيد 400 كلم مربع 
جنوب خيرسون 

أن  أمـــس  أوكرانيـــا  أعلنـــت  ميدانيـــا 

جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر 
مربع في جنوب منطقة خيرسون في 
أقل من أسبوع، بعدما أعلنت موسكو 

ضّم المنطقة.
القيـــادة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
العســـكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك 
“حـــررت  االنترنـــت  علـــى  بيـــان  فـــي 
أكثـــر  األوكرانيـــة  المســـلحة  القـــوات 
مـــن 400 كيلومتـــر مربـــع مـــن منطقة 

خيرسون منذ مطلع أكتوبر”.
على صعيد آخر ،أعلنت النيابة العامة 
الســـويدية، أمـــس، أن أولـــى عمليـــات 
التحقـــق التـــي نفذتهـــا الســـلطات هذا 
األســـبوع فـــي موقـــع التســـريب على 
خطي أنابيب الغاز نوردســـتريم 1 و2 
في بحر البلطيق “تعزز شـــبهات العمل 
التخريبـــي” مـــع “تفجيـــرات” تســـببت 

بـ”أضرار جسيمة”.
وقـــال المدعي الخاص المســـؤول عن 
التحقيـــق مـــن الجانب الســـويدي في 
بيـــان “يمكننـــا أن نـــرى أن انفجـــارات 
وقعـــت بالقرب من نوردســـتريم 1 و2 
فـــي المنطقـــة االقتصادية الســـويدية 
الخالصة مما تسبب بأضرار كبيرة في 

أنابيب الغاز”.
أن  ليونغكفيســـت  ماتـــس  وأضـــاف 
“عمليـــات التحقق في موقـــع الحادث 
عززت االشتباه بوقوع أعمال تخريب 
خطيـــرة. وقـــد تـــم ضبـــط أدلـــة فـــي 

الموقع وسيتم فحصها”.
ضربـــت،  التـــي  الســـويد،  وأعلنـــت 
االثنين، ألغراض التحقيق طوقًا على 
عـــدة كيلومتـــرات لمنع الوصـــول إلى 

الموقع، عن رفع هذه القيود.

كييف، موسكو - وكاالت
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عــددعــدد
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في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 

يجمع بين األصــــالة والطبيـــعة المعــاصرة بتصاميمه المختلفة

مشـروع فلل

Al-Rayyan
�ان� Downloadا�

Brochure

36700722
علي ضيف

Budaiya Branch

17564411مــــديــــر الـــفـــرع

��������
صادق إدريس

��������
حسين علـــي

�������� 
علــي الموالني

�������� 
منى القــالف

��������
مرتضى المتوج

��������
رضا السموم

��������
د. محمد

��������
جعفر حسن

��������
جاسم الوردي

��������
إيمان أســد

Broker's license Property Manager's license
Approved Valuer license

3 23 
A

فرع الــبــديــع

grnata

www.grnata .com

دينـار ������BHD

تبدأ األســعار من 

ُحلم العائلة 
البحرينيـة ..

17الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 11 ربيع األول 1444 - العدد 5106



̴̶̴̶̸̯̼́͆�̴̴̵̸̘͉̼̿̿
̸̶̬̺̼͌́ͅ�̴̶̹̼̼͇̿͌�̸̶̸͉̼͆͆ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˼˼˹˽˼˼˹�͂ͅ�̨̨̨̛̠̝̬̬̘̠̝̬̬̘̠̝̬̬̘̲̘̠̦̔̃�

̧̘̬̘̦�̦̘̫̤̝̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˻˻˷˸̀˸�͂ͅ�̴̵̴̴̶̻̺̼͆͆͂̃̔̀̿̃͂̀�

̨̨̧̟̠̮̬�̬̩̘�̝̘̮̭̲̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̛̦̘̮̫̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˽̀˽̀˻�͂ͅ�̡̨̨̨̛̲̝̫̘̬̠̜̲̘̠̦̔̃�

̨̡̣̠̘̫̚�̘̤�̜̘̦̘̦�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̧̛̣̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˼˼˺˽˺˺�͂ͅ�̶̸̵̴̴̸̶̻̼̹͇̼͂̔́͂́̿́̃͂̀ͅͅ�

̭̘̫̘�̡̧̭̫̘̜̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˹˷˸˾˽˻�͂ͅ�̡̡̡̬̘̦̬̜̜̪̮̝̃˸̀˸̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̘̤�̧̡̣̣̘̫�̨̠̮̬̝�̨̠̤̜�̡̧̛̘̩̩̤̘̝̬�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˸˺˻˻˽˸�͂ͅ�̭̘̠̝̫˻˽˼˼˷̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̧̬̮̭̠̝̫�̡̛̬̩̝�̧̫̝̬̭̘̮̫̘̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̰̘̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˻˼˼˽˷�͂ͅ�̧̡̡̨̛̬̘̟̝̝̭̠̘̜̝̤̟̠̭̬̟̦̘̤̦̔̃�

̡̤̞̝�̨̡̧̩̭�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿̀˻˻˼˼˼�͂ͅ�̴̴̶̼̀̀ͅͅ˸̀̀˻̴̶̺̼̔̀̿̃͂̀�

̸̸̫̹�̴̶̸̞̼̼͇̼̿͆�̴̴̸̸̦̺͇́̀́�̛͂̃�̰̤̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̠̝̞�̨̧̧̛̛̘̮̭̘̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˼˺˾̀˾�͂ͅ�̴̸̸̴̶̻̼̹̻͇̼͆͊̈́̃̔͂̀̿̃͂̀ͅ�

̡̧̛̬̱̩̝̝�̠̫�̨̡̨̧̬̤̮̭̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̠̮̦̘�̨̛̫̝̬̮̫̝̬�̨̧̧̛̬̮̤̭̘̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˼̀̀̀˷˺�͂ͅ�̴̴̻̻͆́̔˼̸̶̸̶̄̓́̃͂̀�

̡̬̘̦�̬̪̮̘̫̝�̧̫̝̬̭̘̮̫̘̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̰̘̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˼̀˿˿̀�͂ͅ�̢̘̣˿˿˿˿˿̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̡̝̤̭̝�̛̘̫�̧̫̝̭̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̡̛̞̞̝�̡̧̘̬̬̬̭̘̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺̀˸˼˼˼�͂ͅ�̡̡̡̧̡̨̛̝̤̭̝̠̫̟̠̟̦̘̤̦̔̃̚�

̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̤̘̚�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̴̛͂̀̓́͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˿˸˸˿˽�͂ͅ�̴̷̶̶̴̵̶̹̼͇͈͇̼̔͂́͆͂́̿̃͂̀ͅ�

̘̤�̡̦̬̘̫̚�̨̧̛̫̝̫�̡̛̘̞̝̭̝̫̘�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̢̡̛̰̫̣̝̫̮̝̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺̀˽̀̀˽�͂ͅ�̡̘̤̦̬̘̫̚˽˽̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̢̩̮̘̚�̡̛̭̲�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺˷˷˷˿˿˿�͂ͅ�̴̸̴̶̻̹̺̼͆̃͊͂̾͆̔̀̿̃͂̀ͅͅ�

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

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̦̘̘̟̝̫�̨̡̨̧̩̝̫̘̭̬̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˺˻˷˻˷�͂ͅ�̧̧̨̨̛̘̜̘̘̬̤̘̦̤̩̜̰̘̭̝̫̩̘̫̣̦̃̔̃�

̘̦̘̤�̨̰̫̤̜�̬̩̘�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̡̧̛̝̘̮̭̘̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˽˻˻˻˹˿�͂ͅ�̨̡̡̨̛̘̦̘̤̦̮̫̘̟̦̘̤̦̔̃̚̚�

̢̨̨̧̘̜�̟̘̫̘̟̝�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˽˽̀˻�͂ͅ�̢̨̨̧̡̨̛̘̜̟̘̫̘̟̝̟̦̘̤̦̔̃�

̨̧̛̭̘̦�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬�̘̬̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˹˼˼˸˺�͂ͅ�̴̴̴̶̵͇͇͇̻̀̔̀͂́̃ͅ�

̡̧̬̟̘̭̮̫̝�̨̠̭̝̤�̨̞̮̫̉�̨̧̬̝̘̬̬�̡̧̘̠̫̘̚�̘̲̈̚�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̭̠̝̫̘̩̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˷˷˻̀̀̀�͂ͅ�̡̧̡̧̨̡̧̝̠̘̳̘̮̜̜̣̝̲̩̭̦̝̃̔̃̚�

̡̛̛̫̤̝�̡̧̭̝̟̫̘̭̝̜�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˸˸˷˾�͂ͅ�̡̧̨̡̛̛̞̫̤̝̠̔̃̚�

̧̬̘̘̭�̨̨̤̘̬̚�̡̨̧̞̘̬̠̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˾˾˻˷˻̀˷�͂ͅ�̴̠͆͆́˸˷˷̀˽˹̴̶̺̼̔̀̿̃͂̀�

̨̧̧̰̜̝̫̤̘̜�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˷˷˷˾˽�͂ͅ�̴̴̴̴̵̵̴̵̴̶̻̺̼̀̀̃̿͆̃̔̀̿̃͂̀ͅ�

̴̴̧͍͊�̺̼̿̿ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̧̛̣̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˷˷˾˺˾˿�͂ͅ�̡̨̡̨̨̨̛̤̘̠̫̲̘̠̦̔̃�

̧̡̘̤̠̘̘̞�̧̡̧̛̤̝̘̟�̨̛̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿̀˺˹˼˼�͂ͅ�̴̴̶̵̴̸̶̶̵̻̹̼͇̻́͂̔̿͂̃͂̀̃�

̴̘̾́ͅ�̴̷̡͇̼̻�̸̸̸̜͉͇̿͂̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˹̀̀˺˺˺�͂ͅ�̨̡̡̡̧̨̛̛̠̫̞̞̝̫̘̦̬̘̠̫̘̦̔̃̚�

̧̡̡̮̬̣̤̤̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˺˻˽˾�͂ͅ�̡̧̨̢̧̡̡̧̡̧̨̛̞̘̣̟̘̠̫̘̦̔̃̚�

̜̮̫̫̘̭�̘̤�̢̣̠̘̤̝̝�̡̧̦̘̫̝�̡̛̬̝̫̯̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̰̝̤̜̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˼˽˺˹˷˼�͂ͅ�̷̴̴̸̸̴̶͈͇̻̻͇̼̾̿̽̔͂̀̿̃͂̀ͅ�

̧̡̘̤̟̠̘̦�̡̧̧̡̨̧̭̝̫̘̭̘̤�̧̟̝̝̫̘̤�̡̧̭̫̘̜̟�̧̘̜�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛̃�̄�̞͂ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̘̫̩̝̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹̀̀˼˷˼�͂ͅ�̴̸̴̴̴̶̼̼̹̺̻̼̾̀̃͆͆̔̿́̀̃͂̀ͅ�

̧̡̘̤̟̠̘̦�̡̧̧̡̨̧̭̝̫̘̭̘̤�̧̟̝̝̫̘̤�̡̧̭̫̘̜̟�̧̘̜�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛̃�̄�̞͂ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹̀̀˼˷˼�͂ͅ�̴̸̴̴̴̶̼̼̹̺̻̼̾̀̃͆͆̔̿́̀̃͂̀ͅ�

̧̡̘̤̟̠̘̦�̡̧̧̡̨̧̭̝̫̘̭̘̤�̧̟̝̝̫̘̤�̡̧̭̫̘̜̟�̧̘̜�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛̃�̄�̞͂ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹̀̀˼˷˼�͂ͅ�̴̸̴̴̴̶̼̼̹̺̻̼̾̀̃͆͆̔̿́̀̃͂̀ͅ�

̳̘̞̝̝̫�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̧̛̛̭̝̠̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˹˹˿˿˹˽�͂ͅ�̳̘̞̝̝̫˸̀˹̨̨̨̛̲̘̠̦̀̔̃�

̜̝̤̭̘�̨̬̮̩̩̫̭�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˿˿˿˾˺̀�͂ͅ�̨̦̠̘̦̦̝̜̜̝̤̭̘̬̬̦̝̔̄̃�

̨̧̛̭̘̦�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬�̘̬̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˹˼˼˸˺�͂ͅ�̴̴̴̶̵͇͇͇̻̀̔̀͂́̃ͅ�

̟̮̤̞�̡̬̮̭̝̬�̨̠̭̝̤̄�̢̘̦̰̘�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̠̮̬̝̣̝̝̩̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺˹˹˻˷˸˸�͂ͅ�̸̸̶̻̺͈̹͈̼͇̻͇̔̿͆͆͂̿̃͂̀ͅ�

̧̡̡̮̬̣̤̤̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˺˻˽˾�͂ͅ�̡̧̨̢̧̡̡̧̡̧̨̛̞̘̣̟̘̠̫̘̦̔̃̚�

̴̘̾́ͅ�̴̷̡͇̼̻�̸̸̸̜͉͇̿͂̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˹̀̀˺˺˺�͂ͅ�̨̡̡̡̧̨̛̛̠̫̞̞̝̫̘̦̬̘̠̫̘̦̔̃̚�

̨̧̡̦�̨̨̡̘̮̭̦̤̝̬̚�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˿̀˽˺̀�͂ͅ�̨̧̦̝̝˽˽̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̡̘̪̮̤̘�̡̛̫̝̘̭̯̝�̡̨̬̭̮̜�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˸˸˼̀˺˺�͂ͅ�̛̰̚˿˷˿˸̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̜̮̫̫̘̭�̘̤�̢̣̠̘̤̝̝�̡̧̦̘̫̝�̡̛̬̝̫̯̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̰̝̤̜̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˼˽˺˹˷˼�͂ͅ�̷̴̴̸̸̴̶͈͇̻̻͇̼̾̿̽̔͂̀̿̃͂̀ͅ�

̛̩̝̫̞̝̭�̬̠̘̯̝�̨̧̬̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˼˿˸˿˸�͂ͅ�̷̴̴̴̴̴̶̻͇̼͂̿̀́̔͂̀̿̃͂̀�

̢͂͌͆�̴̝͇̻ͅ�̴̷̭̼̺́ͅ�̛͂�̰̃̿̃̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˻˹˿˺˹�͂ͅ�̢̨̨̨̨̨̛̲̭̠̭̭̘̣̘̭̠̲̘̠̦̔̃�

̡̧̘̠̫̘̚�̧̧̛̠̘̝̤̬�̨̞̫�̨̧̡̡̨̧̛̛̦̦̮̘̭�̋�̡̡̡̨̧̜̬̭̫̮̭̚�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̭̝̤̝̩̠̝�̧̡̡̧̛̛̭̝̠̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˷˷˸˸˸˼�͂ͅ�̡̨̨̛̛̘̜̮̤̤̘̭̞̮̘̤̤̘̲̬̘̤̝̦̠̃̔̄̃̃̚̚̚�

̴̬̼̻̿�̟̮̤̞�̰�̤�̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̦̘̘̟̝̫�̜̘̭̘̉�̨̡̧̛̩̫̝̬̬̟�̧̧̡̧̩̤̘̟̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˷˻˻˸̀̀�͂ͅ�̵̴̸̴̵̻̼̻̻͆́̾̔͆̿̃ͅ�

̧̘̰̘̫�̘̜̮̤̤̘̚�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˸˼˸˸˸˽�͂ͅ�̧̘̰̘̫˷˸˹̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̡̧̘̫̘̘̚�̟̮̤̞�̡̨̧̛̘̮̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫̬̘̤̝̬̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˽˹˽˹˼�͂ͅ�̡̧̨̡̨̛̛̲̩̘̮̤̬̝̟̦̘̤̦̃̔̃̚�

̴̘̾́ͅ�̴̷̡͇̼̻�̸̸̸̜͉͇̿͂̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˹̀̀˺˺˺�͂ͅ�̨̡̡̡̧̨̛̛̠̫̞̞̝̫̘̦̬̘̠̫̘̦̔̃̚�

̢̡̛̦̘̝̬̭�̢̧̘̫̘̘�̲̚�̨̧̫̭̘̘�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̛̣̭̠̝�̡̘̜̝

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˻˹˹˹̀�͂ͅ�̨̡̨̨̛̛̛̠̝̞̞̝̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�

̝̝̠̘̘�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˿˽˽˻˽�͂ͅ�̧̘̞̘̫̜̘˾˾̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̝̝̠̘̘�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̧̡̨̧̧̛̛̰̫̣̝̫̬̭̫̮̭̟̝̝̫̘̤̉̈̃

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˿˽˽˻˽�͂ͅ�̧̘̞̘̫̜̘˾˾̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̝̝̫̞̤̝̱�̡̦̜̜̤̝�̝̘̬̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̪̮̘̤̭̲�̡̧̨̛̬̩̝̭̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˼˼˽˼˽˻�͂ͅ�̵̴̸̸̸̶̻͈̼̹͆̈́̔́̿͋̃͂̀ͅͅ�

̧̭̝̜̝̫�̬̩̘̫̝�̩̘̫̭̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˼˻˽˽˼�͂ͅ�̡̘̤̭̠̮̫̘̲̘̄˷˺˹̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃̃�

̨̧̟̤̜̝�̡̨̛̬̬̬̫�̧̟̝̭̬�̨̧̬̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̘̫̝̫̚̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˿˿˷˿˽�͂ͅ�̡̡̡̨̛̦̘̫̘̦̘̤̜̝̫̘̳̟̦̘̤̦̃̔̃�

̡̹̼̼͇́́͌�̬̻̼̓͆�̸̶̸͉̼͆͆ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̰̝̤̜̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˹˿˻˽˽˻�͂ͅ�̸̶̸̵̡̡̨̛̹̼̼͇̼͉̼̻̟̦̘̤̦́́͆͆̔̃ͅ�

̡̹̼̼͇́́͌�̬̻̼̓͆�̸̶̸͉̼͆͆ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̞̭̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˹˿˻˽˽˻�͂ͅ�̸̶̸̵̡̡̨̛̹̼̼͇̼͉̼̻̟̦̘̤̦́́͆͆̔̃ͅ�

̭̘̣̝�̛̘̫̝�̡̛̩̮̤̚�̡̡̮̭̤̭̲�̧̡̧̛̤̝̘̟�̨̧̛̛̭̫̘̭̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˹̀˿̀˾�͂ͅ�̡̧̡̨̛̛̭̘̣̝̘̫̝̘̠̫̘̟̦̘̤̦̔̃̚�

̴̘̾́ͅ�̴̷̡͇̼̻�̸̸̸̜͉͇̿͂̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˹̀̀˺˺˺�͂ͅ�̨̡̡̡̧̨̛̛̠̫̞̞̝̫̘̦̬̘̠̫̘̦̔̃̚�

̛̫̘̞̭̲�̨̧̛̜̮̦̝̭̬�̧̛̛̤̝̘̫̘̝�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹̀˼˷˺˼˼�͂ͅ�̶̴̴̵̴̶͇̼̻̺̼́͂́̃̔̀̿̃͂̀ͅ�

̴̴̴̘̼̿̿�̴̶̩͇̼̿͆�̴̶̞͇͂͌ͅ�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˻˷˸˷˼�͂ͅ�̟̠̘̫̝̝̚˿̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̘̿�̬̹̼͂͂�̴̷̭̼̺́ͅ�̛͂�̰̃̿̃̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˻˻˽˺˽˽˼�͂ͅ�̴̶͇͍̻͇̼͂̃̔͂̀̿̃͂̀�

̡̝̤̭̝�̧̨̨̡̛̭̝̠̤̟̝̬�̡̦̜̜̤̝�̝̘̬̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̧̛̬̮̤̭̘̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˺˿˷˷˷�͂ͅ�̧̧̨̨̡̨̛̘̫̮̣̘̝̤̭̝̦̔̃�

̨̜̝̩̫̭̝�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̡̨̧̜̝̬̟̝̫̞̘̬̠̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˽˾̀˾˽˾�͂ͅ�̡̧̨̧̡̨̛̞̰̘̲̟̦̘̤̦̃̔̃�

̨̜̝̩̫̭̝�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̭̘̤̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˽˾̀˾˽˾�͂ͅ�̡̧̨̧̡̨̛̞̰̘̲̟̦̘̤̦̃̔̃�

̴̴̧͂͊̿ͅ�̴̷̭̼̺́ͅ�̛͂�̰̃̿̃̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˷˺˼˼˽˻�͂ͅ�̡̫̘̬̘̭̮̭̭̃̚˼̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̘̿�̴̷̼̿�̸͈͆̓ͅ�̴̸͇̀̾ͅ�̶͂�͊̿̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˿˻˾˽˿�͂ͅ�̧̡̧̨̛̠̘̬̬̘̘̫̘̘̬̘̦̔̃̚�

̛˿�̸̶̶̴̝͇̼̿̿ͅ�̴̷́�̸̶̶̝͇̼̿͂́ͅ�̸̝͈̼͇̈́̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺̀˺˼˽˿˼�͂ͅ�̛˿̡̨̛̘̜̮̤̤̠̟̦̘̤̦̃̔̃̚�

̴̘̾́ͅ�̴̷̡͇̼̻�̸̸̸̜͉͇̿͂̓̀́�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˹̀̀˺˺˺�͂ͅ�̨̡̡̡̧̨̛̛̠̫̞̞̝̫̘̦̬̘̠̫̘̦̔̃̚��

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

0LZ�»���Öfu�0ZuZ^����ģ�Ì¼z·Y�Ġ�|uÏY�ģ¹YÁ|·Y�cZ«ÁO
17111444 - 17111504 - 17111503 - 17111501���õîŇŜīří�łĔķ�ĪŃ�ľěíŎøŀĿ

�ϦϳήΤΒϟ�ΔϜϠϤϣ
ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·
 )CR2022- 140247��Ϣϗέ�ϥϼϋ·

ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ

�ϱ �ϪϳΪϟ �Ϧϣ�Ϟϛ �ϰϠόϓ �ˬ �ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ �ΐϠτΑ �ϩΎϧΩ �ϦϠόϤϟ �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟ· �ϡΪϘΗ
�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟ·�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϬΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ
ϱήΤΒϟ�ΪϤΤϣ�ΪϤΣ�ΰϳΰόϟΪΒϋ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ

ΕΪϴΠϨΘϠϟ�ϱήΤΒϟ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ϱήΤΒϟ�ΕΎηϭήϔϣ���ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

1-22173���ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·

�ήϴϣ�ΎϨϴΒγ�ΎϬΘΒΣΎμϟ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη�ΰϳήτΘϟϭ�ΔρΎϴΨϠϟ�ίΪϧΎϧήϓ�˯Ύϳί�Δϛήη�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ϥ΄θΑ�ϥϼϋ·
ΎϬΘϜϳήηϭ�ϲϠϋ�ϒγϮϳ�ϲϠϋ

�ΔρΎϴΨϠϟ�ίΪϧΎϧήϓ�˯Ύϳί��Δϛήη�ΎϬϴϟ·�ϡΪϘΗ�Ϊϗ�Ϫϧ΄Α�ΔΣΎϴδϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·�ϦϠόΗ
�Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟ��ΎϬΘϜϳήηϭ�ϲϠϋ�ϒγϮϳ�ϲϠϋ�ήϴϣ�ΎϨϴΒγ�ΎϬΘΒΣΎμϟ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη�ΰϳήτΘϟϭ

�Ϧϣ�Δϛήθϟ�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ΐϠτΑ�ˬ�104269(
ΎϬΘϜϳήηϭ�ϲϠϋ�ϒγϮϳ�ϲϠϋ�ήϴϣ�ΎϨϴΒγ�ΎϬΘΒΣΎμϟ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη�ΰϳήτΘϟϭ�ΔρΎϴΨϠϟ�ίΪϧΎϧήϓ�˯Ύϳί

FERNANDES FASHION, TAILORING & EMBROIDERY
 PARTNERSHIP COMPANY FOR SABINA AMIR ALI YOUSEF ALI AND 

HER PARTNER
�ϰϟ�

ΔϴϨϳήΤΑ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη�ΰϳήτΘϟϭ�ΔρΎϴΨϠϟ�ίΪϧΎϧήϓ�˯Ύϳί
 FERNANDES FASHION, TAILORING & EMBROIDERY BAHRAINI

PARTNERSHIP COMPANY
�ϝϼΧ�ΓέϮϛάϤϟ�ΓέΩϹ�ϰϟ·�ϪοήΘϋΎΑ�ϡΪϘΘϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ�ήϴϴϐΗ�ιϮμΨΑ�νήΘϋ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ

�ϥϼϋϹ�άϫ�ήθϧ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ϡϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ΓΪϣ

04-10-2022��ΦϳέΎΗ
) CR2022- 144037��Ϣϗέ�ϥϼϋ·
ϱέΎΠΘϟ�ϞΤϤϟ�Ϧϋ�±�ϊϴΑ�ϭ�ϝίΎϨΗ

�ϱέΎΠΘϟ �ϞΤϤϟ �ϞϳϮΤΘΑ �ΪϤΤϣ �Ϊηέ �ΪϤΣ �ϢγΎΟ �ΓΪϴδϟ �� �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟ· �ϡΪϘΗ
�ϱ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ�ϲϠϋ�ήϔόΟ�ϞϴϠΠϟΪΒϋ�ΐϨϳί�ΓΪϴδϟ��Ϊϴδϟ�ϰϟ·��ϲϟΎΘϟ
�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟ·�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ

�ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ
1-139579���ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ΕέΎϴδϠϟ�βϜϓϭήΑ�ΰϛήϣ���ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ

ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·

��ϡ�ϡ�Ϋ�ΕέΎϘόϠϟ�έΩΎϘϟΪΒϋ�ΔϠϟΪΒϋ�Δϛήη���Δϛήη�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ϥ΄θΑ�ϥϼϋ·

�ΔϠϟΪΒϋ�Δϛήη���Δϛήη�ΎϬϴϟ·�ϡΪϘΗ�Ϊϗ�Ϫϧ΄Α�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·�ϦϠόΗ
�Ϣγ�ήϴϴϐΗ�ΐϠτΑ�ˬ���116388���Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟ���ϡ�ϡ�Ϋ�ΕέΎϘόϠϟ�έΩΎϘϟΪΒϋ

���Ϧϣ�Δϛήθϟ
��ϡ�ϡ�Ϋ�ΕέΎϘόϠϟ�έΩΎϘϟΪΒϋ�ΔϠϟΪΒϋ�Δϛήη��

) ABDULLAH ABDULKADIR REAL ESTATE CO. W.L.L (
��ϰϟ

��ϡ�ϡ�Ϋ�ΕϻϭΎϘϤϠϟ�έΩΎϘϟΪΒϋ�ΔϠϟΪΒϋ�Δϛήη��
  ) ABDULLAH ABDULKADIR COUNSTRACTION W.L.L (

�ϰϟ·�ϪοήΘϋΎΑ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ�ήϴϴϐΗ�ιϮμΨΑ�νήΘϋ�ϱԹ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ
�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ΓΪϣ�ϝϼΧ�ΓέϮϛάϤϟ�ΓέΩϹ

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·

ΔϴϔμΗ�ϝΎϤϋ�˯ΎϬΘϧ�έΎϬη·�ϥ΄θΑ�ϥϼϋ·
��ϡ�ϡ�Ϋ�ϱϮϨϴΑϮϛ��Δϛήη

�ΎϬϴϟ· �ϡΪϘΗ �Ϊϗ �Ϫϧ΄Α �ΔΣΎϴδϟϭ �ΓέΎΠΘϟϭ �ΔϋΎϨμϟ �ΓέίϮΑ �ϞϴΠδΘϟ �ΓέΩ· �ϦϠόΗ
��ϡ�ϡ�Ϋ �ϱϮϨϴΑϮϛ� �Δϛήθϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ �ϲϔμϤϟ �ϩέΎΒΘϋΎΑ � � �ϱϭΪόϟ �βϧ � �� �Ϊϴδϟ
�ΔϴϔμΗ �ϝΎϤϋ �˯ΎϬΘϧ �έΎϬη· �ΎΒϟΎρ �146406 �Ϣϗέ �ΪϴϘϟ �ΐΟϮϤΑ �ΔϠΠδϤϟϭ
�ϡΎϜΣϷ�ΎϘϓϭ���ϚϟΫϭ�ˬϱέΎΠΘϟ�ϞΠδϟ�Ϧϣ�ΎϬΒτηϭ���ΔϳέΎϴΘΧ��Δϳ�ϒμΗ�Δϛήθϟ

2001�ΔϨδϟ�21�Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟΎΑ�έΩΎμϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�ΕΎϛήθϟ�ϥϮϧΎϗ

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·
ΔϴϔμΗ�ϥϼϋ·
ϡ�ϡ�Ϋ�βΘΑ�ϥΪϨϟ

  150345���Ϣϗέ�ϱέΎΠΗ�ϞΠγ

�ϥΪϨϟ��Δϛήη�ΎϬϴϟ·�ϡΪϘΗ�Ϊϗ�Ϫϧ΄Α�ΔΣΎϴδϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·�ϦϠόΗ
��ΔϴϔμΗ �Δϛήθϟ �ΔϴϔμΗ �ΐϠτΑ � � �150345 � � �Ϣϗέ �ΪϴϘϟ �ΐΟϮϤΑ �ΔϠΠδϤϟ � �ϡ�ϡ�Ϋ �βΘΑ
�Ύϴϔμϣ��ΔϴϨϳήΤΑ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη���ϝΎόϟΪΒϋ���ϥϮΘϧέϮΛ�ΖϧήΟ��ΓΩΎδϟ�ϦϴϴόΗϭ���ΔϳέΎϴΘΧ

�ΔϛήθϠϟ
��ϲϔμϤϟ�ϥϮϨϋ

ΔϴϨϳήΤΑ�ϦϣΎπΗ�Δϛήη���ϝΎόϟΪΒϋ���ϥϮΘϧέϮΛ�ΖϧήΟ
 ) +973 ( 17500188

jassim.abdulaal@bh.gt.com

ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·

ΓΩϭΪΤϣ�ΔϴϟϮΌδϣ�ΕΫ�Δϛήη�Δϛήη�ϝϮΤΗ�ϥ΄θΑ�ϥϼϋ·
ϦϣΎπΗ�Δϛήη�Δϛήη�ϰϟ·

�ΖϣΪϘΗ�Ϊϗ�Ϫϧ΄Α�ΔΣΎϴδϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·�ϦϠόΗ
�ΔϠΠδϤϟ � �ϡ ��ϡ ��Ϋ �Εϻϵ �ήϴΟ΄Η �ϭ �ΕϻϭΎϘϤϠϟ �Ζδϛ· �Δϛήη �Δϛήη
�ΔϛήθϠϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϞϜθϟ�ϞϳϮΤΗ�ΐϠτΑ�ˬ124558��Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ
ϦϣΎπΗ�Δϛήη�Δϛήη�ϰϟ·�ΓΩϭΪΤϣ�ΔϴϟϮΌδϣ�ΕΫ�Δϛήη��Ϧϣ�ΓέϮϛάϤϟ

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·

ΔϴϔμΗ�ϝΎϤϋ�˯ΎϬΘϧ�έΎϬη·�ϥ΄θΑ�ϥϼϋ·
ϡ�ϡ�Ϋ�ϢϴϠόΘϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ΐϫ�ϒΘϳήϛ�ϱΫ�Δϛήη

�ΎϬϴϟ· �ϡΪϘΗ �Ϊϗ �Ϫϧ΄Α �ΔΣΎϴδϟϭ �ΓέΎΠΘϟϭ �ΔϋΎϨμϟ �ΓέίϮΑ �ϞϴΠδΘϟ �ΓέΩ· �ϦϠόΗ
�ϒΘϳήϛ�ϱΫ�Δϛήθϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϲϔμϤϟ�ϩέΎΒΘϋΎΑ��ϰγϮϘϟ�ϞΒϘϣ�ϲϠϋ�ΪϤΤϣ�Ϊϴδϟ
�ΎΒϟΎρ���143473���Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟϭ�ˬ�ϡ�ϡ�Ϋ�ϢϴϠόΘϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ΐϫ
�ϞΠδϟ �Ϧϣ �ΎϬΒτηϭ � �ΔϳέΎϴΘΧ �ΔϴϔμΗ �Δϛήθϟ �ΔϴϔμΗ �ϝΎϤϋ �˯ΎϬΘϧ �έΎϬη·
�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟΎΑ�έΩΎμϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�ΕΎϛήθϟ�ϥϮϧΎϗ�ϡΎϜΣϷ�ΎϘϓϭ�ϚϟΫϭ�ˬϱέΎΠΘϟ

2001�ΔϨδϟ�21�Ϣϗέ

CHANGE NAME MAJOR
,�� $ULSK� V�R� 8VDPDQ� KROGLQJ� ,QGLDQ� QDWLRQDO� SDVVSRUW� QR�

3�������� GDWH� RI� LVVXH� ����������� DQG� GDWH� RI� H[SLU\� ������

�����SODFH�RI�LVVXH�EDKUDLQ��KDYLQJ�SHUPDQHQW�UHVLGHQFH�DW�����

PRFKL�NDWDOD�FKDQGUDJKDOD�JKDQWDJKDU�NRWD�FLW\�NRWD�UDMDVWKDQ�

SUHVHQWO\�UHVLGLQJ�DW�)ODW����%XLOGLQJ�����5RDG������%ORFN�����

5LIID�$O� VKDPDOL� ZLOO� KHQFHIRUWK� EH� NQRZQ� DV� 02+$00$'�

$$5,)�V�R�860$1�*$1,�REMHFWLRQV�LI�DQ\�PD\�EH�IRUZDUGHG�

WR�(PEDVV\�RI�,QGLD�3�2�%R[������$�6HHI�.LQJGRP�RI�%DKUDLQ�

��áĄć�ÜùċúćĉþĈþăü�º///°eZ¿Ô�Ñ
0LZ�»���Öfu�0ZuZ^����ģ�Ì¼z·Y�Ġ�|uÏY��ģ¹YÁ|·Y�cZ«ÁO

 - 17111503 - 17111501���õîŇŜīří�łĔķ�ĪŃ�ľěíŎøŀĿ
17111444 - 17111504

185106�ĉĊĬĿí���1444�Ľōŗí�ĪŔñč�11���2022�ĎñŎøĻã�7�ôĬńĀĿí�



19 5106�ĉĊĬĿí���1444�Ľōŗí�ĪŔñč�11���2022�ĎñŎøĻã�7�ôĬńĀĿí ̴̶̴̶̸̯̼́͆�̴̴̵̸̘͉̼̿̿
̸̴̜͇̿�̸̶̬͈̼͇͌ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˸˽˸˻�͂ͅ�̨̨̛̛̜̝̤̭̘̬̬̘̭̝̤̦̠̃̔̃̃̚̚

�˹�̜�̡̧̧̡̨̧̭̝̫̘̭̘̤�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̩̤̮̦̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˿˿˿˷˷˹̀�͂ͅ�̡̨̨̛̛̠̜̝̫̘̳̘̫̘̜̮̬̦̦̔̃�

̳�̧̘̜�̘�˹˻˸�̡̧̡̘̠̫̘̚�̧̡̩̘̫̭̝̫̬̠̩�̨̧̛̦̩̘̲�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̠̝̘̯̲�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˼˺̀̀˺˸�͂ͅ�̡̧̡̨̛̠̳̘̫̝̠̦̘̟̦̘̤̦̔̃̚�

̮̫̝̘̮̚�̡̯̝̫̭̘̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̛̬̩̝̭̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˽˽˻˽˺�͂ͅ�̧̨̨̛̛̯̫̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚̚�

̡̪̮̬̘�̡̧̡̘̤̮̦̦�̡̨̧̛̞̘̫̘̭̤̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˾˺˿˾˿˷�͂ͅ�̨̞̱͚˻˷˹̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

˹�̜�̡̧̧̡̨̧̭̝̫̘̭̘̤�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̡̧̛̛̝̤̝̭̫̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˿˿˿˷˷˹̀�͂ͅ�̡̨̨̛̛̠̜̝̫̘̳̘̫̘̜̮̬̦̦̔̃�
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�̠̝̘̜�̡̪̮̘̤̭̲�̧̧̦̘̘̟̝̦̝̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˽˻˼̀̀�͂ͅ�̢̛̬̘̩̠̔̃̚̚�

̴̷̸̸̠͍ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̰̘̭̝̫̘̫̭̝̜̝̫̂̚
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̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̞̭̭̝̫
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�̨̤̘̮̫̝̫̚
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̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�̡̡̧̛̛̝̤̝̭̫̘
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�̡̧̰̘̭̝̫̘̫̭̝̜̝̫̂̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˹̀˾̀̀�͂ͅ�̧̡̨̛̘̤̘̦̝̝̫̫̝̬̭̘̮̫̘̭̬̟̦̘̤̦̃̔̃�

̛̦̘�̋�̡̫̘�̬̩̘�̋�̝̘̮̭̲̚�̧̟̝̭̬�̨̧̬̘̤̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̘̫̝̫̚̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˺̀˽˽˿�͂ͅ�̧̧̡̨̛̫̝̲̘̬̭̠̘̦̘̘̟̦̘̤̦̔̃�

̡̛̦̘̟�̡̧̬̠̝�̧̡̧̛̤̝̘̟�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˻̀˿˷˸˿�͂ͅ�̴̶̸̵̶̼̹̺̼̻̼̻́͂̔̀͆́̃͂̀�

̯̘̤̘̜̘̬̚�̢̡̦̮̤̦̘̤�̋�̨̫̬̚�̰̤̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˿˿˿̀˾˾˾�͂ͅ�̨̨̛̼̹̯̦̫̬̦́͂̔̃̚�

̧̛̛̝̱̝̤̤̝̝�̡̧̡̜̮̬̭̫̘̤�̡̧̧̧̛̦̘̭̝̘̝�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̬̮̤̘̭̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˹˸̀˷̀�͂ͅ�̴̴̴̸̸̵̴̶̻̼̻̃̽͊͌̔͋̃͂̀ͅ�

̸̴̜͇̿�̸̶̬͈̼͇͌ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˸˽˸˻�͂ͅ�̨̨̛̛̜̝̤̭̘̬̬̘̭̝̤̦̠̃̔̃̃̚̚�

̷̴̡̼́́�̸̜̼̺̻͇̿͆�̸̴̴̫͇͈͇͆́ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̧̛̣̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˻̀˹̀̀�͂ͅ�̷̸̸̴̓˷˼˷̴̶̻̔͌͂͂̃͂̀�

˼˼˾�̶̴̸̹�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̰̘̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˷˷˹˹˻˸�͂ͅ�˼˼˾̡̨̛̠̫̟̦̘̤̦̃̔̃̚�

̨̭̩�̡̧̛̘̭̝̫̟�̡̛̬̝̫̯̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̰̘̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˹˿˿˽˺�͂ͅ�̡̬̘̦̘̤̦̮̤̤̘˷˻̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̸̴̜͇̿�̸̶̬͈̼͇͌ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˸˽˸˻�͂ͅ�̨̨̛̛̜̝̤̭̘̬̬̘̭̝̤̦̠̃̔̃̃̚̚�
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̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̘̫̩̝̭̝̫
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�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́
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�˹˿̀̀˹˸˷˼�͂ͅ�̨̨̨̨̡̨̛̬̬̬̞̲̠̭̦̘̤̦̃̔̃�

̧̛̛̝̱̝̤̤̝̝�̡̧̡̜̮̬̭̫̘̤�̡̧̧̧̛̦̘̭̝̘̝�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˹˸̀˷̀�͂ͅ�̴̴̴̸̸̵̴̶̻̼̻̃̽͊͌̔͋̃͂̀ͅ�

̫̘̞̞̘�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̋�̡̧̧̧̛̦̘̭̝̘̝�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̭̝̝̤�̡̨̛̞̘̫̘̭̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˹˷˺˽˻�͂ͅ�̴̸̸̴̶̶̧̹͆́̔͂̃͂ͅͅ�

̨̧̛̦̜̘̤̜̬

�̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸̀̀˼˾�͂ͅ�̡̧̨̨̛̤̮̘̞̘̣̠̫̦̔̃̚�

̸̴̜͇̿�̸̶̬͈̼͇͌ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˸˽˸˻�͂ͅ�̨̨̛̛̜̝̤̭̘̬̬̘̭̝̤̦̠̃̔̃̃̚̚�

̨̧̛̦̜̘̤̜̬

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸̀̀˼˾�͂ͅ�̡̧̨̨̛̤̮̘̞̘̣̠̫̦̔̃̚�

̨̟̤̜�̣̘̫̘̣�̡̛̘̞̝̭̝̫̘�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺˻˾˷˿˷�͂ͅ�̨̨̨̡̨̛̘̭̲̠̭̦̘̤̦̔̃̚�

̴̴͆̚ͅ�̰̻͂̾͆͂̓ͅ�͊̃̿̃̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̞̫̝̦̘�̨̨̰̫̣̬̠̩

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽̀˷̀̀˼�͂ͅ�̨̛̛̠̫̘̭̠̦̔̃̚�

̡̘̤�̧̘̜̮̤̠̘̬̘̚�̢̧̡̘̤̘̘̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̡̧̡̛̛̛̝̤̝̭̫̘̯̝̠̤̝̬̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˺˹˸˸˿�͂ͅ�̘̤̣̘̫̘̫˸̀˷˸̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̡̬̠̫̘̪̘̭�̘̤̦̮̬̭̘̟̘̤̚�̨̧̬̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˷˸˸˸˽˸�͂ͅ�̡̡̘̤̦̘̤˷˷˷̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̟̤̜�̜̮̬̭�̧̡̧̛̤̝̘̟�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˼˷˽̀˷�͂ͅ�̨̡̨̛̟̤̜̜̮̬̭̠̟̦̘̤̦̃̔̃̚�

̨̧̛̦̜̘̤̜̬

�̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸̀̀˼˾�͂ͅ�̡̧̨̨̛̤̮̘̞̘̣̠̫̦̔̃̚�

̨̧̛̦̜̘̤̜̬

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸̀̀˼˾�͂ͅ�̡̧̨̨̛̤̮̘̞̘̣̠̫̦̔̃̚�

̸̴̜͇̿�̸̶̬͈̼͇͌ͅ�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˸˽˸˻�͂ͅ�̨̨̛̛̜̝̤̭̘̬̬̘̭̝̤̦̠̃̔̃̃̚̚�

̦̮̠̘̫̫̘̪�̡̦̘̭̠̘�̡̧̡̘̠̫̘̚�̧̡̩̘̫̭̝̫̬̠̩�̨̧̛̦̩̘̲�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺̀˺˾˾˼�͂ͅ�̛̟̮̩̭̘̚˷˷̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̡̧̛̘̦̝̫̘�̝̜̚�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̛̬̝̫̝̭̘̫̲

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˷˹˿˿˻�͂ͅ�̴̴̸̴̶͇̻̼̺̼̿̿̾͂͂̽̔̀̿̃͂̀�

̘̠̦̝̜�̧̨̨̦̘̬̫�̡̘̤̘̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̧̛̛̭̝̠̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˻˻˻˻�͂ͅ�̴̷̸̸̴̸̸̷̴̴̴̶̻̼̿̃̀̔̿̄̿̃͂̀�

̸̴̷̸̞́́͆ͅ�̴̞̻̼͆͂́�̴̭̼̼̺̿͂́ͅ�̋�̵̷̸̝̼̀͂͌ͅͅ�̴̸̩͇̻̼́͆̓ͅͅ�̶̴͂̀̓́͌�̞͂�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̭̘̤̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˹˸̀˸˾�͂ͅ�̡̨̨̡̨̛̛̬̱̬̭̘̫̬̠̭̦̘̤̦̄̔̃�

̨̟̤̜�̜̮̬̭�̧̡̧̛̤̝̘̟�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˼˷˽̀˷�͂ͅ�̨̡̨̛̟̤̜̜̮̬̭̠̟̦̘̤̦̃̔̃̚�

̡̧̨̞̫̘̜�̧̨̨̡̛̭̝̠̤̟̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̡̨̧̞̫̦̘̭�̧̨̨̛̭̝̠̤̟̲�̡̡̛̬̩̝̘̤̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˿˹˻˼˿�͂ͅ�̴̸̸̷̴̴̴̷̸̶̶̼̹̼̹͇̻͊̿̃̿͆̔́͂̃͂̀ͅ�

̡̛̦̘̟�̡̧̬̠̝�̧̡̧̛̤̝̘̟�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˻̀˿˷˸˿�͂ͅ�̴̶̸̵̶̼̹̺̼̻̼̻́͂̔̀͆́̃͂̀�

̨̧̛̦̜̘̤̜̬

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸̀̀˼˾�͂ͅ�̡̧̨̨̛̤̮̘̞̘̣̠̫̦̔̃̚�

̡̧̨̞̫̘̜�̧̨̨̡̛̭̝̠̤̟̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̡̨̧̞̫̦̘̭�̧̨̨̛̭̝̠̤̟̲�̡̡̛̬̩̝̘̤̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˿˹˻˼˿�͂ͅ�̴̸̸̷̴̴̴̷̸̶̶̼̹̼̹͇̻͊̿̃̿͆̔́͂̃͂̀ͅ�

̴̵̸̣̻͌ͅ�̸̞̼ͅ�̴̷́�̸̶̬͈̼͇͌ͅ�̸͇͆͌͆̀͆�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̧̛̛̭̝̠̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˸̀˽˺˽�͂ͅ�̡̧̨̨̛̞̣̠̘̲̝̫̦̔̃̚�

̦�̘�̩�̸̴̫͇́̿�̸̝͈̼͇̈́̓̀́�̛̰̤̤͂̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̛̛̦̝̠̘̘̤�̠̝̤̩̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹˹˹˹˾˺�͂ͅ�̴̴̸̴̶̻̼̹͇͆̔̀̓̄́̿̃͂̀ͅ�

̫̘̠̝̝̪�̨̞̤̰̝̫�̧̛̝̭̫̝�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˹˺˿˹˺�͂ͅ�̨̡̨̛̫̘̠̝̝̪̦̞̤̰̝̫̟̦̘̤̦̔̃�

̭̫̘̜̝̫̬�̡̛̯̬�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̧̡̧̧̧̛̛̛̭̝̠̘̦̘̭̝̘̝̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˾˼˿̀˼�͂ͅ�̡̡̡̨̧̨̛̛̭̘̫̪̬̠̘̫̞̫̭̳̘̫̤̭̦̃̔̃�

̨̧̛̦̜̘̤̜̬

�̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸̀̀˼˾�͂ͅ�̡̧̨̨̛̤̮̘̞̘̣̠̫̦̔̃̚�

̸̧͊�̴̵̸̦̿ͅ�̛̼͇͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˾˾˷˿˹˹�͂ͅ�̡̡̨̛̛̦̮̬̭̘̞̘̠̘̤̤̟̦̘̤̦̔̃�

̴̸̸̫̻̈́�̸̞̿͂͊͆ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˼˾˼˺̀˺�͂ͅ�̨̨̡̨̛̫̘̠̝̝̪̞̤̰̝̫̠̭̦̘̤̦̔̃�

̡̘̠̦̘̜�̡̛̬̝̮̫̭̲�̡̛̬̝̫̯̝̬�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̮̫̭̲�̟̮̘̫̜

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˾˺̀˼˽˷˷�͂ͅ�̨̛̛̬̘̦̣̯̦̘̠̦̔̃̚�

̡̧̨̞̫̘̜�̧̨̨̡̛̭̝̠̤̟̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̡̨̧̞̫̦̘̭�̧̨̨̛̭̝̠̤̟̲�̡̡̛̬̩̝̘̤̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˿˹˻˼˿�͂ͅ�̴̸̸̷̴̴̴̷̸̶̶̼̹̼̹͇̻͊̿̃̿͆̔́͂̃͂̀ͅ�

̝̬̭̰̘̲̚�̩̤̮̬�̨̛̜̝̫�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹˺˷˼˺˼�͂ͅ�̝̬̭̃̚˿̀̀˿̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̣̠̘̘̳̚�̧̡̡̮̘̫̚�̘̣̝̫̚�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˻̀˽˾̀�͂ͅ�̧̡̡̨̛̮̫̝̲̟̦̘̤̦̔̃̚̚�

̬�̡̯̲�̡̧̡̨̭̝̫̫̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̡̧̧̬̮̩̝̫̯̬̫̭̝̫̘̤̉�̨̰̫̣̬̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺˹˺˼̀˹˸�͂ͅ�̡̡̧̡̨̛̬̘̦̘̣̠̘̤̞̘̭̜̟̦̘̤̦̃̔̃�

̨̨̢̡̣̠̝�̨̧̨̛̛̭̫̘̭̫̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬�̘̬̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˾˼˻̀̀�͂ͅ�̶̴̸̸̶̵̴̴̶̻̼͆̔̾́̃͂̀ͅͅͅ�

̘̞̘̘̪�̡̢̘̤̣̘̤�̡̨̧̛̝̱̘̯̘̭�̋�̡̡̧̮̤̜̟̚�̡̧̝̪̮̩̦̝̭̬�̧̧̫̝̭̘̤�̛̬̚�̶̸̷̿͂͆�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̭̝̝̤�̡̨̛̞̘̫̘̭̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˼˺˺˸˺˺�͂ͅ�̴̴̴̴̴̴̶̹̻̼̺̼̈́̿̾̿̽̔̀̿̃͂̀�

̨̮̫�̝̘̮̭̲̚�̨̧̬̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̠̘̫̜̫̝̬̬̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿̀˹˹̀˽�͂ͅ�̨̨̨̡̨̛̫̘̤̘̬̞̫̠̭̦̘̤̦̔̃�

̸̴̮̼͉́͆̿ͅ�̷̹͇͈̹̹͂͂͆�̴̶̹͇͂͌ͅ�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺˻˼˹˹̀�͂ͅ�̨̧̧̡̛̛̘̮̭̬̮̯̝̫̬̘̤̠̔̃̚�

̨̡̩̮̤̤̘̜̝̬�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˼˼˼̀�͂ͅ�̨̨̛̛̛̛̩̘̠̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚�

̨̡̩̮̤̤̘̜̝̬�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̨̛̫̝̞̫̝̜�̡̨̧̫�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˼˼˼̀�͂ͅ�̨̨̛̛̛̛̩̘̠̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚�

̨̡̩̮̤̤̘̜̝̬�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˼˼˼̀�͂ͅ�̨̨̛̛̛̛̩̘̠̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚�

̩̘̤̦�̨̛̘̬̭�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˺˺˻˻˼̀�͂ͅ�̴̴̵̴̶̼̻̺̼̀̔̀̿̃͂̀ͅ�

̴̶̴̛̻͂̿ͅ�̸̟͈͇͂̀ͅ�̸͈̺̚ͅͅ�̴̶̬́̾�̰�̤�̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼̀˸̀̀˹˷�͂ͅ�̡̧̡̨̛̛̩̫̝̮̫̟̝̫̟̦̘̤̦̔̃̚�

̨̛̛̠̘̫̘̤�̨̟̮̫̦̝̭�̮̫̟̝̫̚�̧̛̬̘̣�̰�̤�̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̞̜�̡̛̬̝̫̯̝�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽̀̀˷˽˸̀�͂ͅ�̨̡̨̛̟̮̫̦̝̭̮̫̟̝̫̘̠̟̦̘̤̦̔̃̚̚�

̰�̦�̨̡̮̭̪̮̝̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̭̘̤̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˼˹̀˸˽˸˽�͂ͅ�̨̧̨̡̨̛̛̬̣̝̭̠͚̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̮̚�̡̤̘̤̚�̘̣̝̫̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˷˸̀̀˾˾�͂ͅ�̘̜̮̤̤̘̘̜̮̤̠̘̤̝̝̦̚̚˷˾˹̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̡̳̦̘�̝̘̮̭̲̚�̨̧̬̘̤�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̛̦̘̮̫̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˸˿˿˿˻˽�͂ͅ�̨̢̧̡̡̨̛̦̝̘̘̠̟̦̘̤̦̃̔̃�

̡̳̘̠̜�̧̣̠̘�̨̛̘̫̟�̧̡̧̠̘̜̤̟�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̠̝̘̯̲�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˿˸˾˸˺˽�͂ͅ�̨̨̡̡̨̛̛̝̱̭̫̘̰̫̣̞̞̝̟̦̘̤̦̔̃�

̘̤�̘̬̦̘̚�̧̟̝̝̫̘̤�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹̀˺˺˽˺˹�͂ͅ�̵̴̴̴̶̺̺̻̼̺̼͆́̔̀̿̃͂̀ͅ�

̭̘̦̘�̡̧̡̨̭̝̫̫�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̠̝̘̯̲�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺̀˼˽˸˹˸�͂ͅ�̧̡̘̠̭̬̠̘̦̜̘̬̠˺˻̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̠̘̬̘�̡̘̤�̧̦̘̜̘�̘̜̮̤̤̘̚�̡̘̤̭̘̞�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˹˷̀˿˿˿̀�͂ͅ�̧̡̧̨̡̨̛̠̘̬̘̘̤̦̘̜̘̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̨̢̡̣̠̝�̨̧̨̛̛̭̫̘̭̫̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬�̘̬̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˾˼˻̀̀�͂ͅ�̶̴̸̸̶̵̴̴̶̻̼͆̔̾́̃͂̀ͅͅͅ�

̨̘̤̦̘̲̲̝̜�̡̧̡̜̮̬̭̫̘̤�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̧̘̜�̡̧̧̧̛̦̘̭̝̘̝�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̞̭̭̝̫
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�˹˿˺˺˺˺˾˺�͂ͅ�̨̨̛̛̛̮̬̦̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�

̮̦̦�̧̘̤̬̮̘̚̚�̧̡̛̛̦̝̠̘̘̤�̨̧̛̛̭̫̘̭̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̰̝̤̜̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˺˺˺˾˺�͂ͅ�̨̨̛̛̛̮̬̦̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�

̨̨̲̣̟̘̰̘�̡̦̜̜̤̝�̝̘̬̭�̋�̡̛̘̞̫̘�̛̬̃̃̃̚�̨̛̤̬̝̜̉̈�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̬̝̫̯̝̬�̨̬̮̩̩̫̭�̧̦̘̘̟̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˾̀̀̀˼˼˿�͂ͅ�̴̴̴̴̶̻̹͈̺͆̃́͂̔͌͂̾͂͊̃͂̀ͅͅ�

̘̤̝̣̣̘̫�̨̨̛̤̜̬̭̫̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˽˹˸˸˿˼�͂ͅ�̨̨̘̤̞̘̫̪˼˸̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̰̘̬̘̦̘�̜̫̝̘̦�̧̟̝̭̬�̴̵̸̚ͅͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̘̫̝̫̚̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˼˼˷˼˺˹�͂ͅ�̴̼̀͂͂́˾˾̴̸̷̴̶̻̺̼͆̔̀̿̃͂̀ͅ�

̨̡̬̬̘̬�̨̡̧̠̮̬̟�̨̩̫̩̝̭̲�̝̬̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˷˻˻˸˽˻�͂ͅ�̴̸̷̴̴̵̴̴̶̻̼̺̼̀͆̿̀́̔̀̿̃͂̀ͅ�

̛̩̘̤̘̝�̨̧̡̛̛̝̤̝̭̫̬�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̘̤̝̬�̧̦̘̘̟̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˷˷˹˷�͂ͅ�̘̜̝̤˺̀˷˹̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̨̨̘̤̜̫�̡̨̧̛̝̱̘̯̘̭�̋�̡̡̧̮̤̜̟̚�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˽˽˸˺˼�͂ͅ�̴̴̵̴̷̵̶͍̼̻̻́̔̿͂͂̃͂̀ͅͅ�

̘̤̘̫̘̫̚�̟̘̭̝�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˼˽˾̀˽�͂ͅ�̨̡̨̛̘̤̘̫̘̫̠̭̦̘̤̦̀̀̔̃̚�

̡̛̛̩�̡̧̘̘̠̬̘̚�̡̞̝̫̟̤̘̬̬̚�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺˼˾˻˸˸�͂ͅ�̴̴̶̶̵̸̶̺̼̼̹̼͊́̿́́̔̓̃͂̀ͅ�

̬̦̘̫̭�̡̧̬̣̲̤̝�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˻˷˹˷̀�͂ͅ�̴̴̴̴̵̴̴̵͈̼̻̼̻͆́̿̔̿͆͌́̃ͅͅ�

̮̫̘̬̝̫̚�̡̧̘̠̫̘̚�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˹˺˹˺˸�͂ͅ�̴̴̵̴̸̶̼͇̻͈͆̽̿́̔͆̃͂̀ͅͅ�

̢̘̰̘̜�̘̠̦̝̜�̡̘̤�̨̨̦̘̫̳̪̘̳̠̘̫̲̉̄�˿˿˷˾̈�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̞̬̠̝̫̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹̀˼˹˹˸�͂ͅ�̢̨̨̨̡̨̛̦̘̫̳̪̠̭̦̘̤̦̃̔̃�

̡̘̤�̡̠̘̚̚�̘̘̬̚̚�̡̝̫̘̠̦̚�̧̨̫̉�̧̬̦̘̘̠�̂�˷̀˺˷˿̈�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

̡̧̞̬̠̝̫̦̝�̧̠̮̭̝̫̬�̋�̫̝̤̘̭̝̜�̨̰̫̣̝̫̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˾˷̀̀˺̀̀�͂ͅ�̵̻͊͂̾̃ͅ˿˻̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̡̛̛̩�̡̧̘̘̠̬̘̚�̡̞̝̫̟̤̘̬̬̚�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺˼˾˻˸˸�͂ͅ�̴̴̶̶̵̸̶̺̼̼̹̼͊́̿́́̔̓̃͂̀ͅ�

̘̤�̣̘̫̘̦̘�̡̟̫̤̤�̨̛�̰̤̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˸˿˼˼˿�͂ͅ�̘̠̦̝̜̲͚˷̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̧̡̨̧̘̭̘̤�̡̧̧̛̞̘̝�̋�̧̛̝̱̠̘̟̝�̨̛�̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̝̲�̧̛̠̘̟̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˸˼˽˼˽�͂ͅ�̡̬̘̦˷˷˹̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̀̀̔̃�

̨̘̤̦̘̲̲̝̜̄�̨̛̦̩̮̭̝̫�̬̲̬̭̝̦̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̲̬̭̝̦̬�̡̧̡̡̨̧̘̜̦̬̭̫̘̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽̀̀˽˽˽�͂ͅ�̦̘˷˸˹̨̡̧̨̛̘̤̦̘̲̲̝̜̭̤̦̠̔̃̃̚�

̨̡̩̮̤̤̘̜̝̬�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˼˼˼̀�͂ͅ�̨̨̛̛̛̛̩̘̠̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚�



حسن علي

اســـتضافة  القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد  يعتـــزم 
منافســـات البطولـــة العربيـــة للرجـــال والســـيدات والتـــي 
مـــن المقـــرر لها أن تقام بشـــهر أبريـــل 2023 وفق روزنامة 

االتحاد العربي أللعاب القوى.
وتقـــدم االتحـــاد البحريني بطلب تنظيـــم البطولة على أن 
يتم اإلعالن عن االســـتضافة النهائية للمملكة في اجتماع 
االتحـــاد العربـــي المقبل الذي ســـيعقد بتاريـــخ 12 أكتوبر 

الجاري بدولة الكويت الشقيقة.
وسبق للبحرين أن نظمت البطولة العربية التاسعة عشرة 
للرجال والســـيدات بشـــهر أبريل 2015 على ســـتاد مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة ألول مـــرة في تاريخهـــا بعدما حصدت 
31 ميداليـــة متنوعـــة بينهـــا 12 ذهبيـــة و10 فضيـــات و9 
برونزيـــات، وجـــاءت المغرب في المركـــز الثاني بحصولها 
علـــى 20 ميداليـــة ملونة بينها 8 ذهبيـــات و6 فضيات و6 
برونزيـــات، بينمـــا ظفـــرت قطر بالمركـــز الثالـــث بنيلها 16 

ميدالية بينها 6 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات.
كمـــا نظمـــت البحرين البطولـــة العربية الرابعة والعشـــرين 
الختـــراق الضاحيـــة بشـــهر فبرايـــر 2022 بعدمـــا حصدت 
البحريـــن 14 ميدالية ملونة من بينهـــا 7 ميداليات ذهبية 
و4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية لتحصد المركز 

األول.

نظم آخر نسخة في 2015

اتحاد ألعاب القوى يتقدم الستضافة البطولة العربية للرجال والسيدات

منتخب البحرين بطل العرب الختراق الضاحية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

حقق فريق مركز الدوي للرياضة والفنون القتالية ميدالية 
فضيـــة وميداليتيـــن برونزيتين، خالل مشـــاركته األخيرة 

في بطولة ألبانيا الدولية المفتوحة للتيكواندو.
وقـــد شـــارك في هـــذه البطولـــة بوفـــد تواجد فيـــه رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للتيكوانـــدو عبـــدهللا عيســـى الـــدوي، 
ويضم الوفد كالً من: رئيس الوفد عيسى الدوي، ومديرة 
الوفد هدى السعد، وطبيبة الوفد د. هند السندي، ومشرفة 
الفريق معصومة الجوزي، والالعبين: يوســـف أحمد رضا، 
حصة خالد بن ثاني، ونوف حســـن الماجد الذين شـــاركوا 
في منافســـات فئة األشبال، وعبدالرحمن محمد البريكي، 
معـــاذ إبراهيـــم محمـــد، عبـــدهللا أيمـــن الطحاينـــه، نـــوف 
فيصل مســـامح، عبدالرحمن صالح العبيدان، أبرار عاصم 
الكوهجي، فرح إبراهيم محمد، ويارا خالد بن ثاني الذين 
شـــاركوا في فئة الشـــباب، وناجي عافور األحمد، وســـارة 

محمود جالب الذين شاركوا في فئة العموم.
وقد نجح الفريق في حصد نتائج مميزة في فئة الشباب، 
حيث اســـتطاع الالعـــب معاذ إبراهيم محمـــد من تحقيق 
الميداليـــة البرونزية، عندما اســـتطاع أن يحقق الفوز في 

3 مواجهـــات أقصـــى خاللهـــا المصنـــف األول عالميـــًا فـــي 
وزن 59 كيلوجـــرام، فيمـــا حقـــق الالعـــب محمـــد البريكي 
الميدالية الفضية في وزن 48 كيلوجرام، وحققت الالعبة 
يارا خالد بن ثاني الميدالية البرونزية في فئة اإلناث وزن 

48 كيلوجرام.

فريق مركز الدوي يحقق فضية وبرونزيتين في “دولية ألبانيا المفتوحة”

رئيس اتحاد التيكواندو يتوسط الالعبين الفائزين في بطولة ألبانيا المفتوحة

“الشباب والرياضة” و“هيئة الرياضة” تفتتحان ملعب حديقة السلمانية ضمن “مالعب الفريج”
افتتحت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
والهيئـــة العامـــة للرياضة ملعـــب الفريج 
في حديقة السلمانية والذي تم تشييده 
الخيريـــة  مـــن مؤسســـة األســـرة  بدعـــم 
التابعـــة لشـــركة “بـــي إم إم آي”، وذلـــك 
ضمن الجهود التي تبذلها وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة من أجـــل توفير عدد 
مـــن المالعـــب ذات الجـــودة العاليـــة في 

قرى ومدن المملكة. 
إدارة  مديـــر  االفتتـــاح  شـــريط  وقـــص 
الشـــؤون القانونيـــة والتراخيـــص راشـــد 
عبداللطيـــف الزيانـــي ورئيـــس الشـــؤون 
للشـــؤون  الشـــركة  القانونيـــة وســـكرتير 

القانونيـــة في “بي إم إم آي” جاد مخيبر، 
وبحضـــور مدير إدارة المشـــاريع عبدهللا 
محمـــد الســـهلي وعضـــو مجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة د. مهـــا آل شـــهاب وعـــدد مـــن 

المسؤولين. 
وقال مخيبر “نفتخر في مؤسسة األسرة 

الخيريـــة التابعـــة لشـــركة بـــي إم إم آي 
بفرصة دعم مبادرة ســـمو الشـــيخ ناصر 

بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 

والتـــي نراها من المبـــادرات المهمة التي 
تســـهم فـــي تطويـــر القطاعين الشـــبابي 
والرياضي فـــي مملكة البحريـــن، كما أن 
رعايتنا لمالعـــب الفرجان تأتي متناغمة 
مع مســـؤوليات والتزامات الشركة تجاه 

المجتمع وقطاع الشباب والرياضة”. 
وأضاف “نشـــهد افتتـــاح مالعب حديقة 
مـــع  متوافقـــًا  جـــاء  والـــذي  الســـلمانية 
إســـتراتيجية مجلـــس اإلدارة والتزامهـــا 
بتشـــجيع األنشـــطة الرياضيـــة المختلفة 
والعمـــل مـــع الشـــركاء مـــن أجل تشـــييد 
منشـــآت شبابية رياضية في قرى ومدن 
المملكة والتي تســـاهم في شـــغل أوقات 

فراغ الشباب وتنمي مهاراتهم الرياضية 
فضـــالً عن تأصيـــل دور الرياضة وجعلها 

أسلوب حياة يومي”. 
يذكـــر أن مبـــادرة مالعـــب الفريج تحمل 
بيئـــة  توفيـــر  بينهـــا  مـــن  نبيلـــة  أهدافـــًا 
مناســـبة للشـــباب وفئـــات المجتمـــع مـــن 
أجل ممارسة الرياضة في أجواء مثالية 
وآمنـــة وتأكيـــدًا لـــدور مالعـــب الفريـــج 
فـــي اكتشـــاف وصقـــل وإبـــراز المواهب 
الوطنيـــة  األنديـــة  ورفـــد  الرياضيـــة 
وفنيـــًا،  مهاريـــًا  المتميزيـــن  بالالعبيـــن 
باعتبار مالعب الفريج تمثل بيئة خصبة 

للمواهب الرياضية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

بدعم من مؤسسة 
األسرة الخيرية 

التابعة لشركة “بي 
إم إم آي”

جانب من االفتتاح
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 االتحاد البحريني لرفع األثقال- المركز اإلعالمي

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، يقام اليوم “الجمعة” عند الســـاعة 
6 مســـاء حفـــل افتتـــاح بطولة آســـيا لرفع 
األثقـــال 2022 بقاعـــة المؤتمـــرات بفنـــدق 
االتحـــاد  ينظمهـــا  والتـــي  بـــالزا،  كـــراون 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال تحـــت إشـــراف 
االتحاد اآلســـيوي لرفع األثقال في الفترة 

-6 16 أكتوبر الجاري.

 المنافسات على فترتين  

  وقـــد اعتمـــد االتحـــاد اآلســـيوي جـــدول 
هـــذه النســـخة مـــن البطولـــة، حيـــث تقام 
المنافســـات على فترتيـــن صباحية والتي 
تنطلـــق يـــوم الســـبت الموافـــق 8 أكتوبـــر 
وتســـتمر حتـــى 16 من الشـــهر ذاته، حيث 
تبـــدأ الفتـــرة الصباحيـــة عنـــد الســـاعة 10 
صباحا وتبدأ الفترة المسائية عند الساعة 
3 عصرا. ويشـــارك في هـــذه البطولة 246 
هـــي:  دولـــة،   33 يمثلـــون  والعبـــة  العبـــا 
برونـــاي،  بنغالديـــش،  البحريـــن،  مملكـــة 
الصيـــن، الهند، إيران، اندونيســـيا، العراق، 
األردن، اليابان، كازاخســـتان، قيرغســـتان، 
الجنوبيـــة،  كوريـــا  الكويـــت،  الســـعودية، 
عمـــان،  منغوليـــا،  ماليزيـــا،  لبنـــان،  الوس، 
ســـنغافورة،  قطـــر،  الفلبيـــن،  باكســـتان، 

تايلنـــد،  طاجاكســـتان،  ســـريالنكا، 
الصيـــن تايبيـــه، تركمانســـتان، اإلمـــارات، 

أوزبكستان، فيتنام واليمن. 

 المؤتمر الفني

  عقـــد يـــوم أمـــس المؤتمر الفنـــي الخاص 
تنـــاول  حيـــث  المشـــاركة،  بالمنتخبـــات 
المؤتمـــر الفني آخر المســـتجدات الخاصة 
بالبطولـــة  الخاصـــة  واللوائـــح  بالنظـــم 
والمتعلقـــة بالعملية التنظيميـــة واإلدارية 
للخـــروج بأفضـــل صـــورة تليـــق بالبطولة. 
وتـــم مناقشـــة العديد مـــن الجوانب خالل 
المؤتمـــر الفنـــي منهـــا مـــا يتعلـــق بتحديد 
أوقـــات ودخول الالعبين للمنافســـات؛ من 
أجـــل تســـهيل عمـــل المنظميـــن والحـــكام 
وبطريقة سلسة تساهم في عملية النجاح 

البطولـــة فـــي ظـــل التجهيـــزات الخاصـــة 
والكبيـــرة التـــي وضعتها اللجنـــة المنظمة 
تحـــت تصرف جميـــع المنتخبـــات. كما تم 
التشـــديد علـــى أهميـــة الوقـــت وااللتـــزام 
بالمواعيـــد لجميـــع المنتخبـــات. بعد ذلك، 
تـــم إجراء عملية التســـجيل لجميع العبي 
والعبـــات المنتخبـــات المشـــاركة بحســـب 
المنتخبـــات  وتتنافـــس  ووزن.   فئـــة  كل 
المشاركة في 3 مسابقات في هذه البطولة 
هي: الخطف، الكلين والجرك ومنافســـات 
المجمـــوع، حيث حـــدد االتحاد اآلســـيوي 
10 فئـــات وزنيـــة لفئة الرجـــال و10 فئات 

وزنية للرجال في جميع المسابقات.

 ورشة مكافحة المنشطات

االثقـــال  لرفـــع  اآلســـيوي  االتحـــاد  نظـــم   
أمـــس فنـــدق كـــراون بـــالزا ورشـــة عمـــل 
لمكافحـــة المنشـــطات، والتي شـــارك فيها 

ممثلو المنتخبات المشـــاركة في البطولة. 
وقد شـــهدت الورشة اســـتعراض المخاطر 
الناجمـــة عن تعاطي المنشـــطات وخطرها 
يبذلهـــا  التـــي  والجهـــود  الرياضـــي،  علـــى 
االتحـــاد اآلســـيوي للعبة فـــي تنفيذ ورش 
اإلجـــراءات  وبيـــان  التثقيفيـــة  العمـــل 
المتبعـــة، بمـــا يتناســـب و لوائـــح وأنظمـــة 
االتحاد الدولي، على الشكل الذي يحافظ 
على ســـالمة العبي والعبـــات رياضة رفع 
األثقـــال من هـــذه اآلفة، التي قد تتســـبب 
علـــى  ســـلبا  وتؤثـــر  صحيـــة  مضـــار  فـــي 
عطائهم واستمرارهم في ممارسة اللعبة.

 ورشة الحكام 

 ويشـــهد اليـــوم “الجمعـــة” عند الســـاعة 2 
ظهرا بفندق كراون بالزا عقد ورشـــة عمل 
للحـــكام المشـــاركين فـــي البطولـــة، حيث 
الورشـــة اســـتعراض  ســـيتم خـــالل هـــذه 

كافة المســـتجدات على مستوى القوانين 
واللوائـــح، وأبـــرز األمور التي مـــن الممكن 
أن يتعـــرض لهـــا الحـــكام خـــالل إدارتهـــم 
كذلـــك  وســـيتم  البطولـــة.  لمنافســـات 
مناقشـــة كافة األمور المتعلقـــة بالجوانب 

التحكيمية. 
  وتعـــد هذه البطولـــة فرصة طيبة للحكام 
إدارة  علـــى  إلبـــراز قدراتهـــم  المشـــاركين 
مختلف المناسبات الدولية، في ظل الثقة 
الكاملـــة التـــي حصل عليها الحـــكام الذين 
تم اختيارهم والذين يمكن وصفهم بأنهم 
نخبة من أبرز الحكام في القارة االسيوية 
إلـــى جانب نخبـــة من الحـــكام الصاعدين، 
وبمـــا يتناســـب مـــع المقاييـــس والمعاييـــر 

المعتمدة في االتحاد الدولي للعبة.
 وكانـــت لجنـــة الحكام باالتحاد اآلســـيوي 
قـــد اختارت 52 حكما دوليا، وبينهم 8 من 

البحريـــن؛ إلدارة منافســـات هذه النســـخة 
من الحدث القاري.

 استكمال عقد المنتخبات المشاركة

المنتخبـــات  جميـــع  وصـــول  اســـتكمل    
والذيـــن  البطولـــة،  هـــذه  فـــي  المشـــاركة 
توافدوا إلـــى أرض مملكـــة البحرين تباعا 
خـــالل األيـــام القليلـــة الماضيـــة. وتتطلـــع 
المنتخبات المشـــاركة إلى المنافســـة على 
تحقيـــق المراكـــز األولـــى وأرقام قياســـية 
جديـــدة تضاف لســـجل هذه النســـخة من 

البطولة.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

تقام في الفترة 6 إلى 16 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بالزا

القـــاري فـــي تطويـــر رياضـــة ســـموه يرحـــب بالضيـــوف ويشـــيد بجهـــود االتحـــاد 
خالد بن حمد يرعى حفل افتتاح بطولة آسيا لرفع األثقال 2022 اليوم

االتحاد البحريني لكرة القدم

الوطنـــي  المنتخـــب  “الجمعـــة”  اليـــوم  يختتـــم 
المجموعـــة  مباريـــات  فـــي  مشـــواره  للناشـــئين 
الثالثـــة مـــن التصفيـــات المؤهلـــة لنهائيات كأس 
آســـيا تحت 17 عاما، وذلك عندما يالقي نظيره 
المنتخب العراقي عند الساعة 4 عصرا  بتوقيت 
مملكـــة البحرين “5 بتوقيت ســـلطنة عمان”، في 
اللقـــاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب اســـتاد 

مجمع السلطان قابوس الرياضي بـ”بوشر”. 
 ويتطلع األحمر لتحقيق انتصار ثمين ومهم على 
حســـاب المنتخـــب العراقـــي؛ لتجديـــد حظوظـــه 

فـــي المجموعـــة، خصوصـــا وأن المنتخـــب دخل 
حســـابات المجموعـــة بعد خســـارته فـــي مباراته 
الثالثة أمام المنتخب العماني “المضيف” بنتيجة 
هدفيـــن دون رد، والتـــي وضعـــت المنتخـــب في 
المركـــز الثالث فـــي ترتيب المجموعـــة برصيد 4 
نقاط، خلف المنتخب القطري الذي يحتل المركز 
الثانـــي بالرصيـــد ذاتـــه مـــن النقـــاط والمنتخـــب 
العماني الذي نجح في اعتالء صدارة المجموعة 
بعـــد تحقيقـــه لفوزيـــن فـــي المباراتيـــن اللتيـــن 

خاضهما ليحصد  بذلك النقطة السادسة.

دخل حسابات المجموعة

أحمر الناشئين يالقي العراق في مباراته األخيرة.. اليوم

منتخب الناشئين لكرة القدم

33 منتخبا آسيويا يتنافسون 
على الميداليات الملونة 

وكسر األرقام القياسية

52 حكما يديرون المنافسات 
بينهم 8 من البحرين 



حسن علي

نادي الحد - المركز اإلعالمي

عقـــدت الجمعيـــة العموميـــة لنادي 
الحـــد الرياضـــي اجتماعهـــا العـــادي 
مســـاء اإلثنيـــن بمقـــر النـــادي وقـــد 
المســـلم  أحمـــد  االجتمـــاع  تـــرأس 
رئيس مجلس اإلدارة السابق الذي 
افتتـــح االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبية، 
قدم فيها خالص الشـــكر واالمتنان 
إلى مقـــام حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك المعظم والحكومة الرشـــيدة 
علـــى ما يحظي بـــه النادي من دعم 
ومســـاندة ومـــؤازرة كان لهـــا األثـــر 
العديـــدة  اإلنجـــازات  فـــي  الطيـــب 
التـــي حققهـــا النـــادي علـــى الصعيد 
المحلـــي، كما شـــكر المســـلم رئيس 
الهيئة العامة للرياضة ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
والرئيـــس  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
عبدالرحمـــن  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عســـكر علـــى جهودهم فـــي تطوير 
الرياضيـــة  بالمنظومـــة  واالرتقـــاء 
بالمملكة, والشـــكر موصول لألخوة 
أعضـــاء مجلـــس إدارة نـــادي الحد 

الرياضي للدورة االنتخابية -2018
وأعـــرب  جهودهـــم   علـــى   2022
المسلم عن امتنانه العظيم ألعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة علـــى وقوفهم 
ومســـاندتهم المجلـــس فـــي ســـبيل 

تحقيق أهداف النادي.
بعدها، صادقت الجمعية العمومية 
الســـابق  االجتمـــاع  محضـــر  علـــى 
للجمعيـــة، ثم تـــم إقـــرار التقريرين 
اإلداري والمالكـــي، بعـــد ذلـــك أعلن 
أحمد المسلم رئيس مجلس اإلدارة 
المجلـــس,  اســـتقالة  عـــن  الســـابق 
بالنـــادي  العـــام  األميـــن  أعلـــن  ثـــم 
أحمـــد البهدهـــي عن أســـماء رئيس 
وأعضـــاء المجلـــس الجديـــد الذين 
فـــازوا بالتزكية وهـــم جمال محمد 
األحمد رئيســـا ولعضويـــة المجلس 
جاســـم  البهدهـــي،  أحمـــد  مـــن  كل 
الحرمـــي، أســـامة المالكـــي، محمـــد 
الخثالن، فاطمة زمان، غانم السند، 
اليوشـــع،  الصقـــر، حســـين  عيســـى 
زياد عبدهللا، رمزي الجالليف، وقد 
حضر االجتماع عبدهللا مطر وحمد 
المطـــوع ممثلين عـــن الهيئة العامة 

للرياضة.

عمومية نادي الحد تزكي المجلس الجديد

البحرينيـــة  اللجنـــة األولمبيـــة  نائـــب رئيـــس  شـــهد 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفـــة آل خليفة 
اجتمـــاع المكتب التنفيـــذي لالتحاد اآلســـيوي لرفع 
األثقـــال، الـــذي عقد يـــوم الخميـــس 6 أكتوبر 2022 
بمبنـــى آركبيتا كضيف شـــرف، وذلك بحضور رئيس 
االتحـــاد الدولـــي لرفع األثقال محمـــد جلود ورئيس 
االتحاد اآلسيوي محمد يوسف المانع واألمين العام 
للجنـــة األولمبية فارس مصطفى الكوهجي ورئيس 
االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع األثقـــال اســـحاق ابراهيم 
اســـحاق وبحضـــور عدد مـــن القيـــادات الرفيعة في 
لرفـــع  واألوروبـــي  واآلســـيوي  الدولـــي  االتحاديـــن 
البطولـــة  منافســـات  سيشـــهدون  والذيـــن  األثقـــال 
اآلســـيوية لرفع األثقال التـــي تحتضنها المملكة من 

6 لغاية 16 أكتوبر 2022.
وأســـرة  للضيـــوف  نقـــل  ســـموه  تواجـــد  وخـــالل 
االتحادين الدولي واآلســـيوي تحيات ســـمو الشيخ 

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
وتمنيات سموه لضيوف المملكة بطيب اإلقامة في 

بلدهم الثاني مملكة البحرين.
وألقى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة آل 
خليفة كلمة أعرب فيها ســـموه عن ســـعادته الكبيرة 
بانعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد اآلســـيوي 
لرفـــع األثقـــال واســـتضافة البطولة اآلســـيوية ألول 
مـــرة على أرض المملكـــة انطالقا من الحرص الدائم 
للبحريـــن فـــي احتضـــان كبـــرى األحـــداث الرياضية 
والســـعي المســـتمر لجعـــل المملكـــة وجهـــة مفضلـــة 
الســـتضافة مختلف البطـــوالت الرياضيـــة لما تمتاز 
به من قدرات وإمكانيات متميزة على هذا الصعيد.
ورحـــب ســـموه بجميـــع الضيـــوف وتمنـــى ألعضـــاء 
المكتـــب التنفيـــذي لالتحاد اآلســـيوي لرفـــع األثقال 
القـــرارات  بأفضـــل  والخـــروج  والنجـــاح  التوفيـــق 

اآلســـيوية  القـــارة  فـــي  باللعبـــة  لالرتقـــاء  الراميـــة 
والنهوض بها إلى المزيد من التقدم والنجاح.

وأضـــاف ســـموه “تعتز مملكـــة البحرين باســـتضافة 
أعمال اجتماع االتحاد اآلسيوي لرفع األثقال والذي 
يتزامن مع اســـتضافة البطولة اآلسيوية ونأمل لهذا 
االجتماع الخروج بأفضل القرارات التي تتواكب مع 
تطلعات األسرة اآلسيوية لرفع األثقال في النهوض 
باللعبـــة وازدهارهـــا مثمنيـــن ثقة االتحاد اآلســـيوي 
باختيار البحرين الستضافة البطولة اآلسيوية ألول 

مرة وهو ما يعكس الثقة بقدراتها في التنظيم..”.
و بدورهم، أعرب رئيس وأعضاء االتحاد اآلســـيوي 
وتقديرهـــم  شـــكرهم  خالـــص  عـــن  األثقـــال  لرفـــع 
لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشـــعًبا على حسن 
االســـتقبال وحفـــاوة الترحيـــب، مشـــيدين بالجهود 
التـــي بذلتهـــا المملكـــة فـــي تهيئـــة كافـــة الظـــروف 
والبطولـــة  االجتمـــاع  الســـتضافة  واإلمكانيـــات 

اآلسيوية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لرفع األثقال
رحب بالضيوف على أرض البحرين

المختار: الرفاع لم يكن بيومه.. وهذه األسباب
بعد خسارته من السيب بكأس االتحاد اآلسيوي

ع الرفاع منافســـات كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  ودَّ
بعدما خسر من السيب العماني 4/0 في نهائي غرب القارة 
ليخيـــب اآلمـــال المعقودة عليه في المنافســـة على اللقب 
القـــاري. المحلـــل الفنـــي محمـــود المختار قـــال إن الجميع 
تحـــدث عن الرفاع، ولكنـــه لم يعِط الســـيب العماني حقه 
فهـــو لعب بتكتيـــك من البدايـــة حتى النهايـــة وعرف فك 
شـــفرة دفاع الرفـــاع بالضغط المتواصل واســـتغل عاملي 
األرض والجمهـــور بالطريقـــة الصحيحـــة رغم أن الســـيب 
جـــازف باســـتبدال مدربـــه األجنبـــي ومنـــح الثقـــة لمدرب 
وطني. وأضاف المختار “الرفاع لم يكن في يومه واتضح 
أن مشـــكلة الســـماوي تكمن في العقم الهجومي، ومما زاد 

الطين بلة انكشاف مستوى المنظومة الدفاعية”.
وأشـــار إلـــى أن تراجع مســـتوى العبي الرفـــاع ومن بينهم 
7 العبيـــن يعـــول عليهـــم المـــدرب البرتغالـــي ســـوزا فـــي 
صفوف األحمـــر هو انخفاض لمســـتوى منتخبنا، موضحًا 

أن تكديـــس النجوم في ناٍد واحد ســـتكون له انعكاســـات 
ســـلبية على مسابقة الدوري، فكلما زادت المنافسة بين 4 

أو 5 أندية يرتفع المستوى الفني وتزداد اإلثارة.
وتابع المختار “نتمنى أن تكون هذه الخسارة درسًا وكبوة 
يســـتفيق منها الجهاز الفنـــي واإلداري والالعبون... ندرك 

أن الخســـارة قاســـية ولكنهـــا يجـــب أن تدفعنـــا لتصحيح 
األخطـــاء، فالرفاع بطـــل الدوري لم يخســـر لوحده، وإنما 
الكـــرة البحرينية برمتها، ونتمنـــى حظًا أوفر لنادي الرفاع 
ســـواء على المســـتوى المحلـــي أو على صعيـــد البطوالت 

الخارجية القادمة”.

لقاء الرفاع والسيب العماني محمود المختار
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هنـــأ رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لأللعاب 
اإللكترونيـــة حســـين الكوهجـــي، ممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب، رئيس المجلس األعلى للرياضة 
قائد الفريق الملكي للقدرة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة تتويج 
لســـباقات  العالـــم  بطولـــة  بلقـــب  ســـموه 
القدرة لمسافة 120 كم للجياد 8 سنوات 

والمقامة في إسبانيا. 

وأشـــاد الكوهجي بهـــذا اإلنجاز الرياضي 
الجديـــد علـــى المســـتوى الدولـــي الـــذي 
حققـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفة والذي يأتي اســـتمراًرا لإلنجازات 
الرياضية المشرفة التي تحققها الرياضة 
القـــدرة  ورياضـــة  عموًمـــا  البحرينيـــة 
خصوًصا بفضل الرعايـــة الملكية الفائقة 
التـــي تحظـــى بهـــا الرياضـــة البحرينيـــة 
من لـــدن عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وبمســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأكد رئيـــس االتحاد البحرينـــي لأللعاب 
اإللكترونيـــة أن مـــا حققه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن إنجـــاز 
مميـــز إنما يؤكد مـــا وصلت إليه الرياضة 
البحرينيـــة من مســـتوى ومكانة مرموقة 

سواء محلًيا أو خارجًيا ويضاف لسلسلة 
التـــي  والمشـــرفة  الناصعـــة  اإلنجـــازات 
حققهـــا ســـموه في مختلـــف مشـــاركاته، 
معنويـــات وحمـــاس  مـــن  يرفـــع  والـــذي 
الرياضييـــن للمضـــي قدًمـــا وعلـــى نهـــج 
سموه في طريق اإلنجازات واالنتصارات 
وتحقيق أعلـــى المراكـــز والمراتب ورفع 
اســـم المملكة عالًيا في مختلف المحافل 

الرياضية.

الكوهجي يهنئ ناصر بن حمد بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة

حسين الكوهجي

تكريم مدير أول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية بحلبة البحرين الدولية
في المؤتمر الدولي للذكاء االصطناعي

تكريـــم مديـــر أول تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 
الرقمية خالل المؤتمر الدولي للذكاء االصطناعي

تكنولوجيـــا  أول  مديـــر  األنصـــاري  خليفـــة  تكريـــم  تـــم 
المعلومات واالتصاالت الرقمية في حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” بترشـــح 
مرموق في المؤتمر الدولي للذكاء االصطناعي والتحول 
انطلـــق  الـــذي   The World CIO200 summit الرقمـــي 
مؤخـــرا فـــي منتجع وفنـــدق آرت. حيـــث انطلـــق المؤتمر 
برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية، وقد تم تنظيمه 
من قبـــل المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي وشـــركة 
)GEC( اإلماراتيـــة. وخـــالل المؤتمر تم تكريـــم األنصاري 
ضمـــن فئـــة مـــدراء تقنيـــة المعلومـــات المتميزيـــن الذيـــن 
قادوا مشـــاريع التحول الرقمي المختلفة، وتم تقديم هذا 

الترشح للسيد األنصاري بعد تقييم المشاريع واإلنجازات 
المختلفـــة طـــوال حياتـــه المهنيـــة والتـــي ســـاهمت فـــي 
التحـــول الرقمـــي. وبهـــذه المناســـبة، أكد الشـــيخ ســـلمان 
بـــن عيســـى آل خليفة الرئيـــس التنفيذي لحلبـــة البحرين 

الدوليـــة قائـــالً: “بالنيابة عن مجلـــس إدارة حلبة البحرين 
الدولية واإلدارة العليا والموظفين أهنئ خليفة األنصاري 
علـــى هذا التكريـــم المميز، حيث كان لخليفة دور بارز في 
مجـــال عمله في حلبـــة البحرين الدولية، ومنـــذ انضمامه 
وقـــد عـــزز بشـــكل كبيـــر وجودنـــا فـــي مجـــال تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت الرقمية، ونفخـــر بوجوده ضمن 
فريقنـــا المعروفيـــن بعملهـــم الـــدؤوب وجهودهـــم الكبيرة 
ومهاراتهـــم، وختامـــًا نتمنـــى لخليفـــة ولجميـــع موظفـــي 
الحلبة المزيد من النجاح والمزيد من التميز في السنوات 
القادمـــة”.  وجديـــر بالذكر أنه تم تقديم الترشـــح بحضور 
مجموعـــة مـــن الرؤســـاء التنفيذييـــن الداعميـــن لالبتـــكار 
التنفيذييـــن  المديريـــن  مـــن  ومجموعـــة  التكنولوجـــي 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات، كمـــا تحتضـــن مملكـــة البحريـــن 
للمـــرة الســـابعة هـــذا المؤتمـــر لتكريـــم رؤســـاء تنفيذيين 
انخرطـــوا بفاعليـــة وإتقان لتطوير اســـتراتيجيتهم للعمل 

بتوظيف التقنيات والذكاء االصطناعي.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تكريم خليفة األنصاري
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العمالت الرقمية والمستقبل
بصفتي خبيرا في تقنيات “البلوكشـــين”، فإنني أشـــجع شباب المستقبل 
علـــى االنخـــراط في هذه التقنيـــة ليتمكنوا من مواكبـــة تطورات العصر 
التقني الحديث، وحيث إن العمالت الرقمية جزء من تقنية “البلوكشين”؛ 
ففي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على العمالت الرقمية وهي آليات 
الدفع باستخدام تقنية “البلوكشين” التي باتت تشكل في وقتنا الحالي 

نقلة نوعية في طرق تبادل األموال.. فما هي العملة الرقمية؟
تعـــرف العملة الرقمية باإلنجليزية بـ  )Crypto currency( وهي نوع من 
العمـــالت المتاحـــة فقط على شـــكل رقمي، وليس لها وجـــود مادي مثل 
األوراق النقديـــة والنقـــود المعدنيـــة، وتعـــد بمثابة رصيد مالي مســـجل 
إلكترونيا على شـــبكة اإلنترنت، ويمكن اســـتخدامها من أي مكان حول 
العالـــم، ولهـــا خصائـــص مماثلة للعمـــالت الماديـــة، وتســـمح بالمعامالت 
الفورية ونقل الملكية بال حدود جغرافية، على غرار األموال التقليدية، 
لكن بشـــكل أسرع بكثير، حيث ال يستغرق التحويل سوى دقائق قليلة، 
ويمكن أن تســـتخدم هذه العمالت لشـــراء الســـلع والخدمات، كما يمكن 
أيضـــا أن تقتصـــر على مجتمعات معينة مثل اســـتخدامها داخل لعبة أو 

خدمة على شبكة اإلنترنت.
العملـــة الرقميـــة ال ترتبـــط بأّيـــة ســـلطة أو جهـــة مركزية كالبنـــوك مثالً، 
وبالتالـــي فـــإّن التعامالت المالية الرقمية في هـــذه الحالة ال تحتاج إلى 
وســـيط من أجـــل القيام بها، ما ُيلغي رســـوم المعامالت وهـــو أمر يحّبه 
كثير من مؤّيدي العمالت الرقمية المشفرة. العمالت الرقمية تعتمد على 
تكنولوجيـــا “البلوكشـــين” في عملها، حيث تعّد هـــذه التقنية الالمركزية 
في تســـجيل المعامـــالت المالية وتحويلها واحدًة مـــن أكثر طرق الدفع 
ونقل األموال أماًنا، إذ ال يمكن اختراق شبكة “البلوكشين” بسهولة، ومن 
المســـتحيل تزويرها أو تزييفها. األمر الذي يجعل من التعامل بالعمالت 

الرقمية خياًرا يفّضله كثيرون.
يؤمـــن العديـــد مـــن داعمي العمـــالت الرقمية بأّن هذه العمالت ســـتكون 
ذات مستقبل باهر، حيث بدأت دول عديدة اعتمادها كعملة دفع رسمية 
مثل الســـلفادور وأفريقيا الوســـطى، ويوجد أكثر من 25 دولة بدأت في 

إنشاء تقنيات “البلوكشين” في عملها الحكومي.

محمد قمبر

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

للتواصل: 17111483

إلغاء تصريح العمل المرن.. شكرا سمو ولي العهد
لقد أحدث تصريح العمل المرن مشاكل عديدة ال حصر لها، وتسبب 
في تغيير تركيب العمل في البالد، وأفرز ظواهر وعمليات خطيرة، 
حيـــث أصبـــح الطريـــق طويـــال في عـــدد المخالفـــات والتجـــاوزات، 
واســـتغلت العمالـــة اآلســـيوية وغيرهـــا هـــذا التصريـــح دون التـــزام 
وثبـــات، وظلوا يتنقلون من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى وظيفة 
دون كفيـــل، وكانـــت القضيـــة بحـــق تســـتحق دراســـة بعمـــق وبأكثر 

الطرق فعالية.
لقـــد أمـــر ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، لدى 
زيـــارة ســـموه غرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل “بإلغـــاء تصريح العمل المـــرن، وتســـجيل كل العمالة الوافدة 
بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحمالت التفتيشية وتشديد 
التعامـــل مـــع المخالفيـــن من أصحاب العمـــل والعمـــال، والعمل على 
ربـــط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهـــالت، إلى جانب توفير 
البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد فعالية دورهم في 

التنمية االقتصادية”.
لقد اعتدنا من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعاه، إعطاءنا إجابة نظرية نهائية وكاملة ألي خلل قد يحدث 
ارتبـــاكا فـــي التنميـــة االقتصادية وفـــرص العمل للمواطنيـــن الذين 
يأتون على رأس أولويات الحكومة الموقرة التي ال تدخر وسعا عبر 
برامـــج كثيرة فـــي تحقيق النماء واالزدهار وتطور الوطن، فســـموه 
يعشـــق النجـــاح ويؤكد أن المواطـــن البحريني ثـــروة الوطن األغلى 

وأساس االستثمار والساعد الحقيقي في عملية البناء والتطوير.
كل فتـــرة زمنيـــة تمـــر البـــد أن تحمـــل عنصـــرا جديدا يلبـــي مطالب 
المجتمـــع ويتماشـــى مـــع مفهوم التطور، وســـيدي ســـمو ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، مدرك ومطلـــع على كل 
المتغيـــرات التي من شـــأنها أن تعزز مكانـــة مملكة البحرين على كل 
المســـتويات ومختلـــف المياديـــن، مسترشـــدا بتوجهـــات وتطلعـــات 
ورؤى ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد 

المعظم حفظه هللا ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تعتبـــر الخطـــوات الرائـــدة التـــي تميزت بهـــا مملكة البحريـــن في العهـــد الزاهر 
لحضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم 
حفظه هللا ورعاه على صعيد حركة التأليف واإلصدارات والنشـــر عالمة بارزة 
تؤكـــد اهتمام جاللتـــه بدعم الكتـــاب والمؤلفين والمفكريـــن البحرينيين، وهذا 
االهتمـــام نابـــع من أن الحراك الثقافـــي الراقي والنتاج الفكـــري البحريني يثري 
المكتبة الوطنية، وهي بالتأكيد عالمة من عالمات تقدم أي مجتمع، فالبحرين 

من الدول األصيلة في مسيرة الحركة الثقافية منذ مئات السنين.
والبحرين بال ريب من الدول السباقة في االحتفاء بالكتاب والمفكرين وحملة 
الـــرأي والقلـــم، وفتح المشـــروع اإلصالحـــي لجاللة الملك المعظم آفاقا أوســـع 
حيـــث أصبحت اإلصدارات والمؤلفـــات تتوالى من مختلف الشـــرائح العمرية 
مـــن المتميزيـــن مـــن أبناء البحريـــن، بل حتى فـــي الظروف الصعبة، تشـــير لنا 
بيانـــات إدارة وســـائل اإلعـــالم بـــوزارة اإلعالم إلـــى أنه خالل العـــام 2020، أي 
فـــي ظـــروف جائحة كورونـــا، دعمت المطبعـــة الحكومية الكتـــاب البحرينيين 
بطباعـــة 25 عنواًنـــا لمؤلفين بحرينيين في شـــتى مجـــاالت المعرفة والحقول 
اإلبداعيـــة، وإجـــازة أكثر مـــن 37 ألف عنـــوان لكتب ومطبوعات مـــن الخارج، 
وأنهـــت إجـــراءات قرابـــة 61 ألف مصنف ســـمعي ومرئـــي وألعـــاب إلكترونية 

مستوردة، ما يؤكد مكانة البحرين كبلد مؤثر وداعم للمعرفة واإلبداع وحركة 
التأليف والنشر.

قبل أيام، اســـتقبل جاللته مستشار مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز 
عبدالحسين ميرزا الذي أهدى جاللته كتابه “مسيرتي في سبيل الوطن”، وهو 
عبـــارة عـــن رصد لمراحـــل عمل ميرزا فـــي القطاع الحكومـــي، وحظي اإلصدار 
بإشـــادة جاللـــة الملـــك ســـواء في الجهـــد المبذول فـــي كتابه، أو على مســـتوى 
إســـهاماته فـــي قطاعات النفط والغـــاز والطاقة المتجددة مـــن خالل المناصب 
الحكوميـــة التـــي توالهـــا، ومن هنا نجـــد معنى الدعم الذي يحظـــى به اإلصدار 
البحرينـــي مـــن لـــدن جاللة الملـــك حفظه هللا ورعـــاه، ألنه كما قلنـــا، فإن حركة 
التنويـــر الثقافي والتطويـــر والتأثير الذي تضيفه إصـــدارات أهل الفكر جزء ال 

يتجزأ من مكتسبات المشروع اإلصالحي.
كذلك من يطلع على كتاب وزارة شؤون اإلعالم للخطابات السامية لجاللة الملك 
المعظم في الفترة من 2014 حتى العام 2020، يقف على العديد من المحطات 
المهمة التي تستحق التوثيق حًقا في مرحلة تاريخية مهمة من مسيرة مملكة 
البحرين والمكاســـب المتعددة في المجاالت التعليمية واالجتماعية والثقافية 

واالقتصادية وغيرها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

دعم جاللة الملك اإلصدارات الوطنية إثراء للمكتبة البحرينية

منذ اندالع التظاهرات الشـــعبية الحاليـــة ضد النظام اإليراني، تباينت اآلراء 
ووجهات النظر في حدود تأثير هذه االحتجاجات، لكنها اتفقت جميعها على 
أنها لن تنجح في تغيير النظام مهما كانت حدتها بالنظر إلى العنف والقسوة 
التـــي تتعامل بهـــا الميليشـــيات األمنية مـــع المتظاهرين، ما يجعـــل مواصلة 
التظاهـــر بمنزلـــة تنازل عـــن الحياة ســـواء بالمـــوت أو البقـــاء وراء القضبان 
لســـنوات ال يعلمهـــا ســـوى هللا، وهو ما يفســـر تزايـــد أعداد الضحايـــا ومقتل 
أكثر من ثمانين مواطنًا إيرانيًا منذ اإلعالن عن وفاة “مهســـا أميني” الشـــابة 

الكردية التي دفعت حياتها ثمنًا للتشدد الذي تمارسه “شرطة األخالق”!
وألن هنـــاك طريقـــا ثالثـــا دائمـــا في مثل هـــذه األزمات، يرى بعـــض المحللين 
والخبراء أن هذه التظاهرات ستفت عضد النظام وتعمل على إضعافه بمرور 
الوقت، وهذا الســـيناريو قابل للنقاش من جانب المعنيين بالشـــأن اإليراني؛ 
واعتقادي أن النظام اإليراني كان يخشـــى بالفعل التظاهرات واالحتجاجات 
فـــي الســـنوات الســـابقة، الســـيما خالل فتـــرة ما بعـــد عـــام 2011، حيث كان 
يتحســـب دائمـــًا لتدخالت خارجيـــة تغذي حالة الغضـــب الداخلي وتقود إلى 
حشـــر النظـــام فـــي زاويـــة حرجة تقود إمـــا إلى تقديـــم تنـــازالت جوهرية أو 

التخلي عن السلطة أو اإلطاحة به كما حدث في دول عربية عدة.
الحاصـــل اآلن أن الوضـــع بات مختلفـــًا كثيرًا عن الظروف الســـابقة، فالنظام 
بـــات أكثر ثقـــة بالذات وأكثر قدرة على المواجهة، ســـواء داخليًا أو خارجيًا، 
والســـبب في ذلك أمور عدة أولها الشـــوط الذي قطعه على طريق الحصول 
على قدرات عســـكرية نووية، حيث بات واضحًا أن طهران باتت على عتبة 
امتالك ســـالح نووي، وأنه ال يفصلها عن ذلك ســـوى قرار سياسي، وهذا بحد 
ذاتـــه ُيشـــعر النظـــام بنوع مـــن الحصانة ضد أيـــة ضربات عســـكرية أميركية 
تحديـــدًا. ثمـــة أمر آخـــر يتعلق بالبيئة الدوليـــة التي توفر إليران قـــدرًا كبيرًا 
من المناورة وانتزاع المكاسب االستراتيجية سواء من خصومها أو حلفائها 
على حد سواء، فأزمة أوكرانيا ـ على سبيل المثال ـ نقلت الصين وروسيا من 
مربع الوســـيط، أو باألحرى الطرف الثالث أو حتى الشـــريك الموضوعي، في 
مفاوضات إحياء االتفاق النووي، إلى خانة الشـــريك الصريح الداعم إليران 
والمســـاند لهـــا فـــي مواجهة الغرب األطلســـي، وهـــذا بحد ذاته يمثل مكســـبًا 
يســـهم فـــي تعزيـــز الموقف التفاوضـــي اإليرانـــي باتجاه المزيد من التشـــدد. 

“إيالف”.

سالم الكتبي

أي تأثير لالحتجاجات الراهنة على النظام اإليراني؟ )1(

إيران... أزمات بالداخل والخارج
فـــي شـــهر نوفمبر مـــن عـــام 2019م وفي إقـــرار واضـــح على مـــدى التدخل 
اإليراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، تفاخر حسين مرتضوي، قائد 
قاعدة “ثامن األئمة” التابعة لمليشيا الحرس الثوري في كلمة باحتفال ديني 
في محافظة خراســـان رضوى )شـــمال شـــرق(، بأن أقـــدام اإليرانيين وطأت 
ســـواحل المتوســـط بفضل توجيهات وإدارة خامنئي، على حد قوله، مضيًفا 
أن إيران فعلت الشيء نفسه سابقا على يد كوروش الكبير، مؤسس األسرة 
األخمينيـــة التـــي حكمت الهضبـــة اإليرانية قبـــل أكثر من ألفي عام، حســـبما 

نقلت محطة “إيران إنترناشونال” الناطقة بالفارسية )مقرها لندن(.
وفـــي أغســـطس الماضـــي، قـــال المتحدث باســـم الحـــرس الثـــوري اإليراني، 
الجنـــرال رمضان شـــريف، في كلمة له مـــن مدينة األهـــواز عاصمة محافظة 
خوزستان جنوب إيران خالل تكريم عدد من الصحافيين: “ال يمكن حل أية 
قضية في المنطقة من دون أن يكون هناك دور إليران، مضيًفا: “لقد فشـــلت 
خطـــط األعداء ضد  إيران في أفغانســـتان واليمن وســـوريا ولبنان وتحولت 

الخسائر التي تكبدوها إلى فرص ذهبية”.
هذا يعني أن إيران نفسها تقر وتعترف بل تتباهى بتدخلها في شؤون دول 
المنطقة، وال يعد مثل هذا األمر غريًبا، كما حاولت أن تبدو وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة مؤخـــًرا فـــي ردها على االتهامـــات التي توجه إليها من مســـؤولين 
عـــرب تعانـــي دولهم مـــن تلك التدخـــالت اإليرانيـــة، بل ويحـــاول المتحدث 
باســـم الخارجيـــة اإليرانيـــة أن ينصـــح باالهتمـــام بحل المشـــكالت الداخلية 
واحتـــرام ميثـــاق األمم المتحدة، متغافال عن أن بالده تشـــهد ما وصف بأنها 
أكبر احتجاجات في معظم المدن والبلدات اإليرانية منذ احتجاجات أسعار 
الوقـــود عـــام 2019، وشـــملت مختلف األطياف رفًضا لما يســـمى بـ “شـــرطة 
األخـــالق” والنظـــام السياســـي اإليراني وتحـــت وطأة المشـــاكل االقتصادية 
والفقر وعدم المساواة، وتم استخدام العنف غير المبرر ما أودى بحياة أكثر 

من 40 متظاهرا حتى اآلن.
ما تشـــهده إيران مـــن احتجاجات ليس أمًرا طارًئا أو اســـتثناء في تاريخها، 
فمنـــذ “ثـــورة” 1979، اندلعـــت سلســـلة مـــن الحـــركات االحتجاجيـــة التـــي 
تطالب باإلصالح السياســـي وإتاحة الحقوق والحريات وتحســـين األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية لجميع أطياف الشعب اإليراني.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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طرح مشروع “وان سنترال” المتعثر للمزاد دون تقدم أي مشتر
العرض بدأ بمليوني دينار بحضور عدد من المهتمين

افتتحت أمس لجنة تســـوية مشـــاريع التطوير العقارية 
المتعثرة المزاد العلني لمشـــروع “وان ســـنترال” المتعثر، 
وذلك في جلســـة عقدت بمبنى األمانـــة العامة للمجلس 
األعلى للقضاء دون أن يتقدم أي مشتٍر بعطاء للمنافسة 

على المزايدة.
وشهدت الجلســـة حضور عدد من المهتمين الذين كانوا 
يسعون إلى الحصول على معلومات إضافية بخصوص 
المشـــروع في حال الشراء، خصوصا فيما يتعلق بعملية 
اســـتكمال المشـــروع، حيث بدأ المزاد دون أن يتقدم أي 
من الحضور بعرض، ليعلن رئيس لجنة تســـوية مشاريع 
التطويـــر العقارية المتعثرة القاضي صالح أحمد القطان 

انهاء المزايدة.
وهـــذه المـــرة الثانية التـــي يطرح المشـــروع فيهـــا للبيع 
بالمـــزاد العلنـــي بعـــد أن عـــرض فـــي منتصـــف ســـبتمبر 

الماضي بسعر 2.2 مليون دينار بحريني.
وكانـــت اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة 
التحتية، برئاســـة الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، 
نائب رئيس مجلس الوزراء، أعلنت في أغسطس 2022 
عـــن إحالـــة  مشـــروع “وان ســـنترال” إلـــى لجنة تســـوية 

مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
ومشـــروع “ وان ســـنترال” الكائـــن بمنطقة الحـــد، عبارة 
عـــن مبنـــى مكـــون من 40 شـــقة موزعـــة علـــى 13 طابقا 
ومقاما على قطعة أرض بمســـاحة 152403 أمتار مربعة 
ومســـاحة بناء 14600 متر مربع، حيث يوفر المشـــروع 

شقق أخرى كذلك خاصة بنظام التمليك الحر.
وقام مطور المشـــروع ببيع وحداتـــه على الخريطة قبل 
إنشـــاء مؤسســـة التنظيم العقاري، علـــى الرغم من قيام 
المؤسســـة بعـــد تلقيهـــا لشـــكاوى مـــن المشـــترين بحـــثِّ 
المطور على توفيق أوضاعه، إال أن المطور لم يستجب 
لذلـــك، ولـــم يلتـــزم بتنفيـــذ المشـــروع وتســـليم وحداته 

إلى المشـــترين فـــي الوقت المتفق عليـــه بموجب عقود 
البيـــع االبتدائيـــة، وقام كذلـــك برهن العقـــار الُمقام عليه 
المشـــروع لدى أحد المصارف المحليـــة مقابل الحصول 

على تمويل.
وكانت اللجنة قررت عرض المشـــروع في المزاد بعد أن 
استنفدت جميع سبل تســـوية المشروع بالطرق الودية، 
وتوصلـــت لقرار عـــدم كفـــاءة المطور إلدارة المشـــروع، 
فضـــالً عن عدم تقديمـــه خطة مقبلة لحـــل التعثر خالل 
المواعيـــد المقـــررة قانونـــا، مـــع وجـــود التزامـــات مالية  
تحول دون قبول أي مطور جديد الستكماله، حيث كان 

الحل األنجع هو التوجه ليعه بالمزاد العلني.

13 مليار دينار القيمة السوقية ألسهم ”بيتك” مع بدء تداولها بالبحرين

خليفة بن إبراهيم: تعزيز قاعدة المستثمرين بالبورصة وتعزيز السيولة
بــدأت أمــس فــي بورصــة البحريــن التــداوالت على أســهم بيت التمويــل الكويتي )بيتك( في الســاعة التاســعة والنصف صباحًا، بعــد أن تم قرع جرس 

التداول على أسهم البنك بعد إتمام عملية االستحواذ على البنك األهلي المتحد عبر عملية مقايضة أسهم.

وبلغت القيمة الســـوقية ألسهم “بيتك” 
بعد عملية االســـتحواذ نحـــو 13 مليار 
دينـــار بحريني حســـب منصـــة بورصة 
البحريـــن، فـــي حين لم يتم احتســـاب 
األسهم ضمن القيمة السوقية للبورصة 

البحرينية.
واستقر سهم “بيتك” ببورصة البحرين 
عند سعر االفتتاح بعد أن شهد عمليات 
بيع لعدد 108 آالف ســـهم، حيث أغلق 
الســـهم دون تغييـــر عنـــد 2.740 دوالر 
بعد أن شـــهد بعـــض التراجع في بداية 
التـــداوالت، إذ وصـــل ألدنـــى مســـتوى 

أمس عند 2.690 دوالر.
وأدرجت أمس أســـهم “بيتـــك”، ومقره 
الكويـــت، إدراجـــًا مزدوجـــًا تحـــت رمز 
التـــداول “KFH”. وجـــرى حفـــل قـــرع 
بحضـــور   ، “بيتـــك”  تـــداول  جـــرس 
والوزيـــر  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 
البحريـــن،  بورصـــة  عـــن  المســـؤول 
زايـــد الزيانـــي،  ورئيس مجلـــس إدارة 
بيـــت التمويـــل الكويتي “بيتـــك”، حمد 
لبيـــت  التنفيذيـــة  واإلدارة  المـــرزوق 
التمويـــل الكويتـــي، باإلضافة إلى عدد 
مـــن الرؤســـاء التنفيذييـــن بالشـــركات 
مصـــرف  عـــن  وممثليـــن  المدرجـــة 
البحريـــن المركـــزي، وأعضـــاء مجلـــس 
ببورصـــة  التنفيذيـــة  واإلدارة  اإلدارة 

البحرين.
وصرح الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة، 
البحريـــن، قائـــالً “إننا ســـعداء باإلعالن 
بيـــت  ألســـهم  المـــزدوج  اإلدراج  عـــن 
التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.(. )بيتك( 
حيث يعتبر هـــذا اإلدراج خطوة مهمة 
نحو تحقيـــق أهدافنـــا اإلســـتراتيجية 
المتمثلـــة فـــي جـــذب شـــركات جديدة 
مـــن المؤسســـات الماليـــة الرائـــدة، كما 
توســـيع  فـــي  اإلدراج  هـــذا  سيســـاهم 
بورصـــة  فـــي  المســـتثمرين  قاعـــدة 
البحرين وتعزيز السيولة في السوق”.

وأضاف الشـــيخ خليفـــة “تقوم بورصة 
فـــي  وحيـــوي  مهـــم  بـــدور  البحريـــن 
فـــي  االقتصـــادي  التنويـــع  مبـــادرات 
البحريـــن، حيث نتطلع إلى اســـتقطاب 

المزيـــد من الشـــركات الرائـــدة وتعزيز 
منظومة أسواق رأس المال”.

وأعرب رئيـــس مجلـــس إدارة “بيتك”، 
حمـــد المـــرزوق، عـــن ســـعادته بنجـــاح 
بورصـــة  فـــي  “بيتـــك”  أســـهم  إدراج 
اإلدراج  أن  إلـــى  مشـــيرًا  البحريـــن، 
Cross-list- )المـــزدوج لســـهم “بيتـــك” 
ing( فـــي بورصـــة البحريـــن إلى جانب 
بورصـــة الكويـــت يحمـــل العديـــد مـــن 
المنافـــع التـــي تعـــود على المســـاهمين 
وعلـــى المؤسســـة، فهو يعزز الســـيولة 
في السوق ويساهم في تعزيز النشاط 
اإليجابي للبورصتين، ويتيح الوصول 
إلى المزيد من المستثمرين المحتملين 
نظـــرًا لتـــداول الســـهم فـــي أكثـــر مـــن 
ســـوق مالي، ما يعني تحســـين الفرص 

الرأسمالية للمؤسسة. 
ومن جانبها، وجهت الرئيس التنفيذي 
لسيكو نجالء الشـــيراوي التهنئة لبيت 
التمويـــل الكويتـــي على نجـــاح عملية 
االســـتحواذ واإلدراج المـــزدوج لبيـــت 
التمويل الكويتي في بورصة البحرين، 
مضيفـــة: “تفخر ســـيكو باختيارها من 
قبـــل بيـــت التمويـــل الكويتـــي للقيـــام 
بمهـــام وكيـــل االســـتالم فـــي البحرين، 
البحريـــن،  فـــي  التنفيـــذ  ومستشـــار 
لهـــذه  المـــزدوج   اإلدراج  ومستشـــار 

الصفقة التاريخية”. 
وســـيتم تـــداول أســـهم بيـــت التمويل 
الكويتـــي فـــي الســـوق النظامي تحت 
رمـــز التـــداول )KFH( وســـيتم تـــداول 
أســـهم “بيتـــك” فـــي بورصـــة البحريـــن 

حســـب  وذلـــك  األميركـــي  بالـــدوالر 
الســـوق،  فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
وسيتم تصنيفها ضمن قطاع الشركات 
غيـــر البحرينية. وبإدراج بيت التمويل 
الكويتـــي )بيتـــك( يبلـــغ عدد الشـــركات 

المدرجة في البورصة 43 شركة.

القانون وحفظ الحق
الحقـــوق لهـــا مكانـــة خاصـــة فـــي القوانيـــن التي تقـــدم الضمانـــات لحفظ 
وصيانـــة الحقـــوق. ووفـــق القانـــون المدنـــي فـــإن “الحق” )كل شـــيء غير 
خـــارج عـــن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، فإنه يصح أن يكون محالً 
للحقوق المالية(. وتعتبر األشـــياء خارجة عن التعامل بطبيعتها إذا كان ال 
يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالهواء مثالً، كما تعتبر األشياء خارجة 
عـــن التعامـــل إذا كان القانـــون ال يجيـــز أن تكـــون محـــالً للحقـــوق المالية 
كالمخدرات أو المتحصالت الناتجة من غســـل األموال أو الممتلكات ملك 

الغير. 
وكل عقـــار يجوز أن يكون محالً للحق. وكذلـــك يعتبر عقارًا بالتخصيص، 
المنقـــول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، لخدمة العقار أو اســـتغالله. 
ويعتبر ماالً عقاريًا ومحالً للحق كل حق عيني يقع على عقار ويشمل حق 
الملكيـــة والدعـــاوى التي تتعلق بحق عيني على عقـــار. وكل ما ليس عقار 
فهو منقول، ويعتبر ماالً منقوالً ومحل حق للملكية المنقولة ويكون محالً 

للحق على هذا األساس. 
إضافة للعقار والمنقول، هناك أشياء أخرى تكون محالً للحق وفق القانون 
المدني، ومن ضمن هذا نجد األشـــياء المثلية. وهي ما تماثلت آحادها أو 
تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفًا بال فرق 
يعتـــد به، وتقدر فـــي التعامل بالعد أو الكيل أو الـــوزن أو القياس. ويجوز 

االتفاق على تقديم األشياء المثلية للوفاء بالحق. 
وكذلـــك هناك األشـــياء القيمية، وهـــي ما تتفاوت آحادها فـــي الصفات أو 
القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا، أو يندر وجود آحادها في التداول. واألشياء 
القيمية تمثل محالً للحق لمن يملكها، مع العلم أن األشياء القيمية تختلف 
عن األشـــياء المثلية ولذا ال يقـــوم بعضها مقام بعض في الوفاء بالحق ما 
لـــم يتم االتفـــاق على الفرق أو ما يقوم مقامه. وبالنســـبة لألشـــياء القابلة 
لالســـتهالك، فإنها أيضًا محالً للحق، وتتمثل في تلك األشـــياء التي يكون 
استعمالها بحسب ما أعدت له في استهالكها. ويعتبر قابالً لالستهالك كل 
مـــا أعـــد في المتاجر للبيع، وهي محل للحق والســـتهالكها ال بد من الوفاء 

بالثمن أو تبادلها وفق األعراف التجارية السائدة. 
وهنـــاك أشـــياء أخرى يجـــوز أن تكون محـــالً للحق “المعنـــوي األدبي” غير 
المادي. وخير مثال “حق المؤلف” وغيره من الحقوق التي ترد على شيء 
غيـــر مادي. وهذه تنظمهـــا قوانين خاصة البد من مراعاتها حفظًا للحقوق 
األدبية والمعنوية وما يرتبط بها من حقوق مادية. وهناك اتفاقيات دولية 
تتنـــاول هـــذه الحقـــوق وكيفية الحفـــاظ عليها علـــى المســـتويين المحلي 
والعالمـــي. وهنـــاك الحقوق العامـــة، أو محل الحق العام، وتشـــمل األموال 
العامـــة التـــي تملكهـــا الدولة. وهذه الحقـــوق، تكون مخصصـــة للنفع العام 
بالفعـــل أو بمقتضى قانـــون أو نظام من الجهات المختصة. وهذه الحقوق 
العامـــة ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. وينتهي 
تخصيـــص األمـــوال العامـــة للنفـــع العـــام بالفعـــل أو بانتهاء الغـــرض الذي 

خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو قرار من الجهات المختصة. 
أوضحنا أعاله، محل الحق الخاص أو العام، والقانون المدني يبين كيفية 
استعمال الحق الخاص أو “العام”. وكقاعدة جوهرية، فإن استعمال الحق 
اســـتعماالً مشـــروعًا ال تترتب عليه مســـؤولية، ولو نشأ عن هذا االستعمال 
ضرر للغير. وهذه القاعدة المهمة تقوم على مبدأ عدم المسؤولية شريطة 
أن يتم اســـتعمال الحق اســـتعماالً مشـــروعًا. ويكون اســـتعمال الحق غير 
مشـــروع، إذا لم يقصد به ســـوى اإلضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي 
يرمـــي إلى تحقيقها غير مشـــروعة، أو إذا كانـــت المصالح التي يرمي إلى 
تحقيقهـــا قليلـــة األهميـــة بحيث ال تتناســـب مع ما يصيـــب الغير من ضرر 

بسببها، أو إذا كان من شأنه، أن يلحق بالغير ضررًا بليغًا غير مألوف.
ومع اعتراف القانون بالحق ومحل الحق وما يترتب على محل الحق من حقوق 
قانونية، فإن التعامل مع محل الحق أصبح واضحًا للجميع ويجب التصرف مع 
محل الحق وفقًا لذلك. وهناك مســـؤولية قانونية مباشـــرة تقع على محل الحق 
وضرورة استخدامه بالطرق المشروعة ووفق أحكام القانون. وننصح الكل من 
أصحـــاب الحـــق أو غيرهـــم، التعامل مع الحـــق وفق القانون حتى تســـير األمور 

على الوجه القانوني الصحيح.
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د. عبدالقادر ورسمه 
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علي الفردان من المنامة

الشيخ خليفة بن إبراهيم مصرحا للصحافيين

حمد المرزوق

نجالء الشيراوي

انعقـــد المؤتمـــر العربي الســـادس للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية األسبوع الماضي 
في مدينة شرم الشـــيخ، بجمهورية مصر 
 18 الحـــدث  هـــذا  حضـــر  وقـــد  العربيـــة. 
دولة، باإلضافة إلـــى متخصصين دوليين 
وإقليمييـــن ومحلييـــن فـــي هـــذا القطاع، 
وأنتج صورة مســـتقبلية واضحة للمضي 
وتعزيـــز  إصـــالح  إجـــراءات  فـــي  قدًمـــا 
أنظمـــة التقاعد فـــي دول المنطقـــة. وبعد 
يومين من الجلسات المتخصصة، توصل 
المؤتمر إلى ست توصيات تلخصت فيما 

يلي:
أوال، العمـــل علـــى تطوير المؤتمـــر العربي 
للتقاعـــد والتأمينـــات االجتماعيـــة ليكون 
مظلة متخصصة تضم جميع المؤسســـات 
العاملـــة فـــي مجـــال التأميـــن االجتماعي 
وصناديق التقاعد الخاصة، ويتولى جمع 
وتحليل ومشـــاركة تجـــارب جميع الدول 
األعضـــاء؛ بهـــدف تعظيم تبـــادل المعرفة 
ونشـــر  االجتماعـــي  الضمـــان  لمؤسســـات 
االبحـــاث والدراســـات المتخصـــة في هذا 

المجال.

التأمينـــي  الوعـــي  نشـــر  أهميـــة  ثانيـــا، 
للمواطنيـــن، أصحـــاب األعمـــال، أصحاب 
وتوضيـــح  والمســـتفيدين،  المعاشـــات، 
بصـــورة  االجتماعـــي  التأميـــن  أهميـــة 
مبســـطة بحيث تصـــل الرســـالة التأمينية 
حـــوارات  وإجـــراء  المجتمـــع،  ألفـــراد 
مجتمعيـــة مـــع المتقاعديـــن وغيرهم من 
المعنيين مباشرة وغير المعنيين، إلصالح 

أنظمة التقاعد وطرح الحلول البديلة.
ثالثـــا، أهميـــة إنشـــاء إدارة اســـتراتيجية 
االجتماعيـــة  التأمينـــات  بمؤسســـات 

لمواجهـــة األزمات العالميـــة وذلك للتغلب 
عليهـــا والحفـــاظ على االســـتدامة المالية 

للصناديق.
رابعـــا، وضـــع وتبنـــي وتنفيـــذ سياســـات 
واســـتراتيجيات التحـــول الرقمي؛ بهدف 
وكفـــاءة  والشـــفافية  الحوكمـــة  تعزيـــز 

الخدمات.
تطويـــر صناديـــق  علـــى  العمـــل  خامســـا، 
التأمينـــات  أمـــوال  فوائـــض  اســـتثمار 
إدارة  مـــن خـــالل  االجتماعيـــة وإدارتهـــا 
متخصصـــة تعمـــل باحترافية بمـــا يضمن 

علـــى  تســـاعد  اســـتثمار  عوائـــد  تحقيـــق 
تحقيـــق االســـتدامة المالية واالسترشـــاد 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بتجربـــة 
والمملكـــة األردنية الهاشـــمية وجمهورية 

مصر العربية مؤخرًا.
سادسا، العمل على توثيق تجارب النجاح 
جلســـات  خـــالل  اســـتعراضها  تـــم  التـــي 
المؤتمـــر مثل تجربة االصالح التشـــريعي 
العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة  واإلداري 
وتجربة خدمة العمالء وقنوات التواصل 

بالمملكة العربية السعودية.

6 توصيات لهيئات التقاعد العربية في اختتام “أبسيك 2022”
بحضور متخصصين دوليين وإقليميين ومحليين في القطاع

 إبراهيم خليل



 ثمــن أعضــاء مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أمر ولــي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة، بإلغــاء تصريــح العمــل المــرن، وإلغاء رســوم اســترداد تكلفــة البنية 
التحتيــة المرتبطــة بإصــدار رخــص البناء، ووضــع الحلــول التمويلية لتوفير 
البنيــة التحتيــة فــي المناطــق الجديــدة وعنــد إصــدار مخططــات التقســيم، 
وذلــك خــال تفضــل ســمّوه بزيــارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن “بيــت 

التجار”. 

الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  وأّكـــد 
لهـــذه  االنعكاســـات والعوائـــد اإليجابيـــة 
التنميـــة  بعجلـــة  الدفـــع  علـــى  القـــرارات 
االقتصاديـــة بمملكـــة البحريـــن، وذلك لما 
ستســـهم به في زيـــادة التـــداول العقاري 
وتقويـــة المراكـــز الماليـــة وتنميـــة عمـــل 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
الســـوق، فضًل عن مســـاهمتها في تعزيز 
مزيد مـــن الفـــرص االســـتثمارية وتوفير 

فرص نوعية مستدامة للمواطنين.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد عـــارف هجـــرس 
األميـــن المالـــي بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن أن أمـــر صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء 
رســـوم اســـترداد تكلفـــة البنيـــة التحتيـــة 
المرتبطة بإصدار رخص البناء، سينعكس 
على تعزيز القطـــاع العقاري ودعم جميع 

المطوريين العقاريين في المملكة.
وتوقع هجرس بأن يساهم هذا األمر في 
تنشـــيط حركـــة التعميـــر وتعزيـــز التنمية 
المملكـــة،  فـــي  واالقتصاديـــة  العمرانيـــة 
وتحفيز بيئة أكثر جاذبية للســـتثمارات 
والســـتقطاب رؤوس األمـــوال في مجال 
أثـــر  مـــن  لذلـــك  مـــا  العمرانيـــة،  التنميـــة 
إيجابـــي علـــى المواطنين والمســـتثمرين 
علـــى  العقارييـــن  المطوريـــن  وتشـــجيعه 
زيـــادة االســـتثمار والتطويـــر العقاري في 

مختلف القطاعات.
من جانبه، أشـــار وليد كانـــو نائب األمين 
المالـــي بالغرفـــة، إلـــى الزيـــارة التاريخية 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء، لغرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، مثمًنـــا ما تم خللهـــا من اتخاذ 
قـــرارات مهمـــة تخـــص القطـــاع التجاري 
وأهمهـــا إلغـــاء التصريـــح المـــرن، وقـــال: 
“نفتخـــر بإصـــدار ســـموه هذا األمـــر كونه 
يأتـــي ضمن تطلعـــات مبـــادرات البرنامج 
االنتخابـــي لمجلـــس إدارة الغرفة، والذي 
عملت الغرفة على مدى األعوام الماضية 
علـــى دراســـة اآلثـــار المترتبة مـــن إصدار 

التصريح المرن وتقييمها”.
وقـــال كانـــو إن المرحلـــة المقبلـــة تتطلب 
جهـــًدا أكبر من العمل مع الجهات المعنية 
علـــى إطـــلق تصريح عمـــل مهني بهدف 
تحديـــات  أي  مـــن  المســـتهلكين  حمايـــة 
قـــد تتســـبب فيهـــا العمالة غيـــر النظامية 
مـــن حيث جودة المنتـــج وغيرها، مؤكًدا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه أن قـــرارات صاحـــب 

الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، لها أبعاد إيجابية ستستفيد منها 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة والتي 
تمثل النسبة األكبر في سوق العمل، وهو 
ما سينعكس على قوة ومتانة وأداء هذه 
المؤسسات والشارع التجاري في مملكة 

البحرين على المدى المتوسط والبعيد.
عضـــو  الســـلوم  أحمـــد  أشـــاد  وبـــدوره، 
المكتـــب التنفيـــذي بغرفـــة البحرين، بأمر 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء، بإلغاء رســـوم اســـترداد 
تكلفـــة البنيـــة التحتية البالغـــة 12 دينارا 
ذلـــك  أن  الواحـــد، مؤكـــًدا  المربـــع  للمتـــر 
ســـيكون لهـــا تأثيـــًرا إيجابًيـــا كبيـــًرا على 
تنشـــيط القطـــاع العقاري وزيـــادة ورواج 
العقارات، وســـتعمل أيًضا على اســـتعادة 
لمكانتـــه  والهـــام  الحيـــوي  القطـــاع  هـــذا 

وقوته داخل المملكة.

		 القرارات	تلبية	لرغبات
	العديد	من	قطاعات	المجتمع

وأكـــد الســـلوم أهمية قرار إلغـــاء تصريح 
العمل والـــذي جاء تلبية لرغبـــات العديد 
مـــن قطاعـــات المجتمع وهـــذا دليل على 
قرب ســـموه مـــن احتياجـــات المواطنين 
وحرصه على تأمين مصالحهم خصوصا 
الشـــارع التجاري الذي سيستفيد بصورة 
وأوضـــح  القراريـــن،  هذيـــن  مـــن  كبيـــرة 
أن إلغـــاء التصريـــح المـــرن ســـيكون لـــه 
نتائـــج مميزة لصالـــح الســـوق البحرينية 
واالقتصـــاد الوطنـــي، من خـــلل توفيره 
للتنافســـية العادلة بين الجميع، باإلضافة 
إلـــى الحفـــاظ علـــى القطـــاع المالـــي مـــن 
كثـــرة التحويلت التي يقوم بها أصحاب 
المواطنيـــن  وحمايـــة  المـــرن،  التصريـــح 
والمقيمين من العمالـــة غير نظامية التي 
ال تمتلـــك المهارة والخبرة في العديد من 
القطاعـــات واألعمال اليدويـــة، وذلك من 

خلل توفير عمالة يدوية ماهرة.
بينما قال باســـم الســـاعي عضـــو المكتب 
أوامـــر  أن  البحريـــن،  بغرفـــة  التنفيـــدي 
ســـموه جاءت معززة للوضـــع االقتصادي 
الحالـــي والقائـــم علـــى تقويـــة مســـارات 
األساســـية  بالمقومـــات  ورفدهـــا  النمـــاء 
لتوفير بيئة اقتصادية مواكبة للتطورات 
المتســـارعة فى عالـــم االقتصاد، مشـــدًدا 
علـــى أن ســـموه يولي جـــّل االهتمام لكل 
مـــا يتعلق بالملـــف االقتصـــادي بمفاهيمه 

وأبعـــاده المختلفـــة ويحـــرص علـــى دعم 
المســـارات التنموية المتصاعدة من أجل 
تنمية وتطوير بيئة االقتصاد في المملكة 
مـــن خـــلل إشـــراك القطـــاع الخـــاص فى 
خطـــط التنميـــة االقتصاديـــة لمـــا يمتلكه 
القطـــاع من إمكانات قادرة على النهوض 
لرؤيـــة  المحقـــق  االقتصـــادي  بالواقـــع 

البحرين االقتصادية 2030. 
أّمـــا جميـــل الغنـــاة عضـــو مجلـــس إدارة 
الغرفـــة، فقد أّكـــد أن أمر صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، بإلغـــاء تصريـــح العمـــل المـــرن 
ورســـوم اســـترداد تكلفة البنية التحتية، 
مـــن شـــأنه تخفيـــف الضغـــط على ســـوق 
العمـــل، وتحفيز االســـتثمار العقـــاري في 
مملكة البحرين بما يوفر مزيًدا من فرص 
العمـــل ويدعم توطيـــن الوظائف المهنية 
علـــى النحـــو المنشـــود لصالـــح المواطـــن 
البحرينـــي، مبيًنـــا بأن االقتصـــاد الوطني 
فـــي حاجـــة ملحـــة لمثل هـــذه القـــرارات 

المدروســـة الســـيما فـــى ظـــل األوضـــاع 
العالمية الراهنة وما تشهده من متغيرات 
االقتصاديـــة  األنظمـــة  علـــى  متســـارعة 

العالمية. 
وأوضح الغناة أن إلغاء رســـوم اســـترداد 
تكلفة البنيـــة التحتيـــة المرتبطة بإصدار 
رخص البنـــاء، ووضع الحلـــول التمويلية 
المناطـــق  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة  لتوفيـــر 
مخططـــات  إصـــدار  وعنـــد  الجديـــدة 
التقسيم، يعكس حرص سموه المتواصل 
على تطويـــر القطاع العقاري ومســـاندته 
بجميع المقومات المعززة لتســـريع وتيرة 
نمـــوه وازدهـــاره باعتباره مـــن القطاعات 
الحيويـــة فـــى دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي، 
الفًتا إلى أن قرارات سموه هي أكبر داعم 

للقطاع الخاص خلل الفترة الراهنة.

إزاحة	معضلة	حقيقة	وتحٍد	صعب

فيما أردف أحمد يوسف علي عضو إدارة 
غرفـــة البحرين قائًل: إن صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
أزاح بحنكتـــه وحكمته معضلـــة حقيقية 
وتحٍد صعب كان يواجه القطاع الخاص، 
مبيًنا أن قرار ســـموه بإلغـــاء الفيزا المرنة 
أعـــاد لســـوق العمـــل انضباطـــه وتحســـنه 
وجعـــل األولوية للمواطن فـــي المجاالت 

المهنية والقطاعات الناشئة.
وتابع أحمد يوسف علي بأّن إلغاء رسوم 
اســـترداد كلفـــة البنية التحتية سيســـاعد 
علـــى تطويـــر وتنمية المجـــاالت العقارية 
والقطاعات المساندة لها فى أقرب وقت 
ممكـــن، بمـــا ينعكـــس إيجاًبا علـــى حركة 
التنمية االقتصادية فى مملكة البحرين.

ســـونيا  أضافـــت  الســـياق،  ذات  وفـــي 
غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  جناحـــي 
البحرين أن قرارات سموه بإلغاء تصريح 
العمل المرن، ورسوم البنية التحتية على 
المشـــاريع العقاريـــة، ســـيكون لهـــا تبعات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  علـــى  إيجابيـــة 
والمتوســـطة بشـــكل أساســـي بمـــا يحقق 

الشـــاملة،  التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف 
الفتـــًة إلـــى أن القطـــاع الخـــاص تخلـــص 
مـــن تحد كبيـــر ومعرقـــل رئيـــس لخطط 
النمـــاء فـــي قطاعتـــه المختلفـــة بفضـــل 
رؤية ســـموه وقراراته الحكيمـــة المعززة 
للعمـــل االقتصـــادي وفـــق آليـــات تنموية 
شـــاملة تحقق تطلعات الشـــارع التجاري 
وتحفزهـــم علـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهد 
في مواصلـــة دورهم في دعـــم االقتصاد 

الوطني.
مـــن جهتهـــا، لفتـــت سوســـن أبو الحســـن 
عضـــو مجلس إدارة غرفـــة البحرين، إلى 
أن إلغـــاء تصريـــح العمل المـــرن جاء في 
الوقـــت المناســـب، خصوًصـــا أنه ســـيضع 
التـــي  والمخالفـــات  للتجـــاوزات  حـــًدا 
يمارســـها حاملـــي التصريح وســـيكون له 
تاثيـــر إيجابـــي علـــى االقتصـــاد الوطنـــي 
والناتج المحلي، وسيخفف الضغط على 
صغار التجـــار البحرينيين ورواد األعمال 

الذين يتطلعون لبناء مشاريع طموحة.
كمـــا أوضحت أبو الحســـن أن قـــرار إلغاء 
فـــي  التحتيـــة سيســـاهم  البنيـــة  رســـوم 
مواصلـــة إنعـــاش القطـــاع العقـــاري مـــن 
خـــلل إقامة مزيد من المشـــاريع وبنائها، 
حيث إّن الكثير من المســـتثمرين توقفوا 
عن اســـتثمار العقار نتيحة لرســـوم البنية 
التحتيـــة، وبهـــذا القرار ســـتخفف القيود 
على االستثمارين، بما يصب في مصلحة 

االقتصاد الوطني.

		 	زيادة	نشاط	صغار

التجار	والمواطنين

وعلى صعيد متصل، قالت بتول داداباي 
عضـــو إدارة غرفـــة البحريـــن، إن صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
القراريـــن  هذيـــن  وبإصـــادره  الـــوزراء، 
تلّمس جـــزًءا كبيًرا، ممـــا كان المواطنون 
يتطلعـــون إليـــه، فإلغـــاء تصريـــح العمـــل 
المـــرن يقلـــل من العمـــال األجانـــب الذين 
كانـــوا ينافســـون أصحاب العمـــل الصغار 
خصوًصا في السوق المركزي، وانسحاب 
هـــذه الفئـــة مـــن الســـوق ستســـاعد علـــى 
زيادة نشـــاط صغار التجـــار والمواطنين، 
مـــا يعني أن القرار يقلل شـــدة المنافســـة 
من العمالـــة غير الماهرة وغيـــر النظامية 

في السوق.
وعن إلغاء رســـوم البنية التحتية، ذكرت 
أنهـــا خطـــوة إيجابيـــة تســـاعد الكثير من 
المواطنيـــن بأن يبـــادروا بتقديم طلباتهم 
للبناء دون النظر للكلفة التي ســـتتكبدها 
البنيـــة التحتيـــة، منوهـــة بأنـــه سيســـاعد 
المواطـــن ويدعمـــه ويحفـــزه لمزيـــد مـــن 
االســـتثمارت من جهة، وســـيعزز تســـريع 
وتيرة العمـــل بالســـوق العقارية من جهة 

أخرى.

“إلغاء	المرن”	ورسوم	“استرداد	تكلفة	البنية	التحتية”	يعزز	
المجاالت	االستثمارية	ويوفر	فرصا	نوعية	للمواطنين

ثمنوا تفضل سمو ولي العهد رئيس الوزراء بزيارة “بيت التجار” وما تمخض من قرارات... أعضاء  مجلس “الغرفة”:
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عارف هجرس جميل الغناه أحمد السلوم

بتول داداباي سونيا جناحي باسم الساعي

أحمد يوسف وليد كانو سوسن أبو الحسن

يعكــس قــرار تحالف “أوبــك+” األربعاء خفض إنتاجه لدعم أســعار النفط، خطوة أخرى 
في إطار التقارب بين السعودية، الزعيم الفعلي للمنظمة، وروسيا.

لماذا	خرج	التحالف	أقوى؟	

أقام األعضاء الـ 13 في منظمة البلدان المصدرة 
للنفـــط )أوبك(، بقيادة الريـــاض، تحالفا في نهاية 
العـــام 2016 مع عشـــر دول أخرى، بينها روســـيا، 
علـــى شـــكل اتفاقيـــة ُســـميت “أوبـــك +”. وَتمَثل 
الهدف في تنظيم الســـوق الذي يســـيطرون فيه 

على 60 % من صادرات الذهب األسود.
علـــى مـــر الســـنين، تحولت هـــذه االتفاقيـــة التي 
تفرضهـــا  التـــي  للتحديـــات  اســـتجابة  ولـــدت 

المنافسة األميركية، علقة طويلة األمد.
يقـــول تاماس فارغا الذي يعمـــل لصالح “بي في 
الذيـــن  “كل  إن   ،)PVM Energy( انيرجـــي”  إم 
توقعـــوا حياة قصيرة للتحالف، كانوا مخطئين”. 
ويضيف “لقد نجا )التحالف( من عدة حلقات من 
االضطرابـــات”، خصوًصا عندمـــا انهار الطلب في 

بداية جائحة “كوفيد 19”.
يبـــدو أن الهجوم الروســـي في أوكرانيا يســـاهم 
في تعزيز هذا التحالف بدل زعزعته. فقد شـــكل 
“أوبـــك +” جبهة مشـــتركة لرفـــض فتح مضخات 

الذهـــب األســـود علـــى نطاق واســـع، علـــى الرغم 
مـــن دعواٍت الغربييـــن الراغبين في وقف ارتفاع 

األسعار.
Energy As� )ويشـــير معهـــد “إنرجي أســـبكتس” 
pects( لألبحاث في لندن إلى أنه رغم أن روسيا 
تبـــدو معزولـــة أكثر فأكثـــر، إال أن االجتماع الذي 
جـــرى األربعـــاء ُيظهـــر أن “دول الخليـــج ما تزال 

غير راغبة في إبعاد نفسها من موسكو”.
باإلضافـــة إلـــى الخفـــض الصريـــح فـــي حصـــص 
اإلنتـــاج، مددت المجموعة في نهاية العام 2023 
مـــدة “ميثـــاق التعـــاون” الموقـــع فـــي ربيـــع العام 

.2020
األميـــر  تعبيـــر  “التماســـك”، وفـــق  بــــ  تعهـــد  إنـــه 
الســـعودي ووزيـــر الطاقة عبدالعزيز بن ســـلمان. 
وقـــال أمام الصحافـــة “نتعاون منـــذ العام 2016 
داعيـــا  زواجـــا ظرفيـــا”،  فقـــط  ليـــس  هـــذا   ،)...(
المنظمـــات الدوليـــة األخـــرى إلى االســـتلهام من 

“أوبك+”.
وتقول كورنيليا ميير، المديرة التنفيذية لشـــركة 
 MRL( كوربورايشـــن”  ال  ار  “ام  االستشـــارات 

Corporation( إن تمديـــد االتفـــاق هو “بل شـــك 
رسالة”، “بشرى سارة لروسيا”.

	لماذا	يفيد	القرار	روسيا؟	

منـــذ اندالع الحـــرب في أوكرانيا والتي تســـببت 
في ارتفاع األســـعار، كســـبت موســـكو 116 مليار 
يـــورو بفضـــل صادراتهـــا النفطيـــة، وفًقـــا لتقرير 
نشـــره “مركز أبحـــاث الطاقـــة والهـــواء النظيف” 

ومقره فنلندا، أوائل سبتمبر.

ولكـــن إنتاجهـــا يشـــهد انخفاضـــا منـــذ الصيـــف، 
متأثـــرا بالعقوبـــات الغربيـــة. ويوضـــح فارغـــا أن 
التراجـــع األخيـــر لألســـعار “يعـــوق قدرتهـــا علـــى 

تمويل الحرب على أوكرانيا”.
ويقـــول غريـــغ إرلـــم مـــن “أوانـــدا” )Oanda( إن 
نفطها ُيتداول بحســـم كبير، مشـــيًرا إلى أن الهند 
والصين اللذين يعدان الزبونين الرئيسين حاليا، 

يحصلن على تخفيضات كبيرة.
كذلـــك، تواجـــه موســـكو تنفيذ الحظـــر األوروبي 
على النفط الروســـي في بداية ديســـمبر، وإمكان 

الـــدول  تطبيـــق االتحـــاد األوروبـــي ومجموعـــة 
السبع آلليات تحديد األسعار.

بالتالـــي، يأتي قـــرار “أوبك +” الذي ســـيؤدي إلى 
“استقرار سوق النفط” وفق الكرملين، في الوقت 
المناســـب. مـــن خلل رفع األســـعار، فـــإن خفض 
الحصص “سيسمح لروسيا بتوسيع إيراداتها من 
صادرات النفط الخام”، حسبما يؤكد المحلل لدى 

.)PVM Energy( ”بي في ام إنرجي“

هل	هو	قرار	سياسي؟	

وفًقـــا لتعبيـــر وزير الطاقـــة اإلماراتي ســـهيل بن 
محمـــد المزروعي، فإن “أوبك +” لن تكون ســـوى 

“منظمة تقنية”.
يقـــول إرالم إن المجموعة قـــد تصر على أن هذا 
ليـــس قراًرا سياســـًيا، فمـــن الصعـــب للغاية عدم 
إضفـــاء الطابع السياســـي عليه فـــي الوقت الذي 
ترتفـــع فيـــه أســـعار النفـــط بســـبب حـــرب بدأتها 
إحـــدى الدول األعضاء الرئيســـية فـــي “أوبك+”. 
لقد قفزت األســـعار في مارس إلـــى ما يقرب من 
140 دوالًرا، متخطية أعلى مســـتوى سجلته في 
العـــام 2008. ورد البيـــت األبيـــض األربعـــاء على 
قـــرار “أوبـــك+”، منـــدًدا بــــ “انحيـــاز” الكارتـــل إلى 

روسيا.

“أوبك	+”...	“زواج”	بدأ	ظرفيا	وبات	طويل	األمد
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أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس، أهمية العالقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجزيرة 
مــان وأهميــة البنــاء عليها واســتمرار تعزيز التعاون المشــترك على كل األصعدة بما يحقق التطلعات المنشــودة 
ويفتــح مزيــًدا مــن اآلفاق في مســار هذه العالقات لما فيــه خير وصالح البلدين والشــعبين الصديقين، مبيًنا أن 
“الغرفــة” تواصــل تعزيــز عالقاتهــا اإلســتراتيجية عبــر الدفع ُقدًمــا بأوجه التعــاون المختلفة مع الدول الشــقيقة 

والصديقة نحو مستويات أكثر متانة بما يخدم المصالح المشتركة.

 جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال رئيس 
الغرفـــة، رئيـــس وزراء جزيـــرة مان، 
ألفريد كانان، بمناسبة زيارته للباد.
وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التجـــاري 
وجزيـــرة مـــان وأهميـــة الربـــط بين 
والمســـتثمرين  األعمـــال  أصحـــاب 
عبـــر فتـــح قنـــوات اتصـــال وإقامـــة 
االجتماعـــات الثنائيـــة بيـــن التجـــار 
البحرينييـــن ونظرائهـــم فـــي جزيرة 
فـــرص  استكشـــاف  بهـــدف  مـــان 
وتعزيـــز  والشـــراكة  االســـتثمار 
مســـتويات التجـــارة القائمـــة، وفتح 
التجـــاري  العمـــل  آفـــاق أوســـع مـــن 

واالســـتثماري المشـــترك، كما ناقش 
الجانبـــان أهميـــة اســـتغال الفرص 
والصحـــة  مجـــاالت  فـــي  المتاحـــة 
والتعليـــم والســـياحة والتكنولوجيا 
والقطـــاع المصرفـــي والعمـــل علـــى 
تســـهيل وتبســـيط جهـــود أصحـــاب 
األعمال والمستثمرين من الجانبين 
بهـــدف  الثنائيـــة  اللقـــاءات  لعقـــد 
تنميـــة االســـتثمارات بيـــن البلديـــن 

الصديقين.
مـــن جانبه، أكد ألفريـــد كانان رئيس 
وزراء جزيـــرة مـــان على مـــا تقدمه 
بالـــغ  البحريـــن مـــن اهتمـــام  غرفـــة 
بدعـــم العاقـــات االقتصاديـــة بيـــن 

مـــان  وجزيـــرة  البحريـــن  مملكـــة 
نحـــو مزيـــد من التعـــاون المشـــترك، 
والـــذي ينعكس إيجابًيـــا على متانة 
عاقات التعاون واالرتقاء بمعدالت 
التبـــادل التجاري، والشـــراكة القوية 
لتحقيق مصالح البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
وقـــد حضر االجتمـــاع األمين المالي 
األميـــن  ونائـــب  هجـــرس،  عـــارف 
المالـــي وليـــد كانـــو وعضـــو المكتب 
وعضـــو  الســـلوم،  أحمـــد  التنفيـــذي 
دادابـــاي،  بتـــول  اإلدارة  مجلـــس 
والقائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 

عبدهللا السادة.

تعزيز التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجزيرة مان
مستقبال رئيس الوزراء ألفريد كانان... ناس:

ناس مستقبال رئيس وزراء جزيرة مان

أّكــد رئيــس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير نــاس، مواصلة غرفة تجارة وصناعة البحرين العمل على 
ترجمة رؤى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتحقيق تنمية اقتصادية 
شاملة األبعاد، يًدا بيد مع الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

ورفع رئيس غرفة تجارة وصناعة 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  البحريـــن 
والتقديـــر لصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا؛ بمناســـبة أمـــر ســـمّوه 
المـــرن،  العمـــل  تصريـــح  بإلغـــاء 
البنيـــة  تكلفـــة  اســـترداد  ورســـوم 
التحتيـــة المرتبطة بإصدار رخص 
البناء، والتي ســـتحقق االستدامة 
وســـتعزز نمـــو االقتصـــاد الوطني. 
وقـــال إن أوامـــر ســـموه أســـعدت 
القطـــاع التجـــاري، لمـــا تحمله من 
انعكاســـات إيجابية مباشـــرة على 
االقتصـــاد الوطنـــي؛ إيذانًا لمرحلة 
ونمـــاًء  تقدمـــًا  أكثـــر  اقتصاديـــة 

المنظومـــة  توســـيع  إلـــى  تســـتند 
االقتصاديـــة بأبعادهـــا ومكوناتهـــا 
المختلفـــة، وتدفع بعجلـــة التنمية 
مـــن  مزيـــد  نحـــو  االقتصاديـــة 
التطـــور واالزدهـــار علـــى مختلـــف 
القطاعـــات  وبكافـــة  المســـتويات 
واالســـتثمارية  منهـــا  التجاريـــة 
والصناعيـــة ويعزز مـــن دورها في 
الفاعل في رفـــد وتنمية االقتصاد 
صابـــة  أكثـــر  وجعلـــه  الوطنـــي 
وتماســـكًا في مجابهـــة التحديات 

والتغيرات العالمية الراهنة.
ولفـــت ناس إلـــى أن زيارة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، إلى 

غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
“بيـــت التجـــار” كان لهـــا بالـــغ األثر 
في نفـــوس أعضاء مجلـــس إدارة 
الغرفـــة وكافـــة منتســـبيها، منّوهـــًا 
بـــأّن مواقـــف ســـموه دائمـــًا تصب 
في صالـــح تعزيز وتنميـــة القطاع 
الخـــاص باعتبـــاره شـــريكا فاعـــا 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  ورئيســـا 
االقتصاديـــة المســـتدامة، ومثّمنـــًا 
في الوقت ذاته أوامر ســـموه التي 
تلبـــي تطلعـــات القطـــاع التجـــاري 
والمتماشـــية مـــع رؤى المواطنيـــن 
والتي تعـــد تجســـيدًا واقعيًا لنهج 
ســـمّوه المتأصل في أهمية الحوار 
لـــكل  المباشـــر  والتواصـــل  البنـــاء 

مـــن شـــأنه تعزيـــز العمـــل التنموي 
والمضي به قدمًا نحو آفاق أرحب 
تعود بالخير والنماء لصالح الوطن 

والمواطن.
كمـــا أشـــار إلـــى أن دعـــم صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 

مجلـــس الوزراء، لمـــا تقدمه غرفة 
مـــن  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
دراســـات ومبادرات بشـــأن الوضع 
هـــو  المملكـــة  فـــي  االقتصـــادي 
مصـــدر اعتـــزاز وتقديـــر مـــن كافة 
القطاعـــات االقتصاديـــة، وُمحّفـــزًا 

لمضاعفـــة الجهـــد لتحقيـــق المزيد 
مـــن النجاحـــات التنمويـــة لخدمة 
مملكة البحرين وشـــعبها، ومشددًا 
بأن سمّوه قد أّسس منهجية عمل 
بيـــن  القائمـــة  للشـــراكة  متجـــددة 
السلطة التنفيذية والغرفة في كل 
ما يتعلق بالقرار االقتصادي. ونّوه 
الغرفـــة ســـتواصل  إلـــى أن  نـــاس 
الدرســـات  تقديـــم  فـــى  دورهـــا 
والمبادارات المعززة لبيئة األعمال 
من أجل صالح االقتصاد الوطني، 
وذلـــك مـــن خـــال العمـــل كفريـــق 
واحـــد مع كافة الجهات الحكومية 
بالعمـــل  العاقـــة  ذات  والخاصـــة 
االقتصـــادي؛ لتحقيـــق األولويـــات 
المنشـــودة  واألهـــداف  الوطنيـــة 
فـــي  مباشـــر  بشـــكل  يســـهم  بمـــا 
دعـــم التنميـــة وتطويـــر القطاعات 

االقتصادي في المملكة.

إلغاء “التصريح المرن” و ”رسوم البنية التحتية” يحقق االستدامة والنمو االقتصادي
مشيدا بأمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء... رئيس “الغرفة”:

أوامـــر ســـموه تســـهم فـــي توســـيع المنظومـــة االقتصاديـــة بأبعادهـــا ومكوناتهـــا المختلفـــة
ـــة”  ـــة و “الغرف ـــلطة التنفيذي ـــن الس ـــراكة بي ـــة الش ـــدد منهجي ـــار” تج ـــت التج ـــموه لــــ “بي ـــارة س زي

سمير ناس

“الخدمات المالية العربية” و “الوفاء” شريكين لـ “معالجة المدفوعات”
وقعت شركة الخدمات المالية العربية )AFS( اتفاقية مع مصرف الوفاء من ليبيا لتقديم خدمات معالجة البطاقات المدفوعة 

مسبًقا ومجموعة من خدمات المدفوعات الرقمية ذات القيمة المضافة للبنك. 

وبصفـــة شـــركة AFS المـــزود الرائـــد 
لحلـــول الدفع الرقميـــة وأداة تمكين 
منطقـــة  فـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
فـــإن  وإفريقيـــا،  األوســـط  الشـــرق 
الوفـــاء  مصـــرف  مـــع   AFS شـــراكة 
فـــي  المصـــرف  ســـتدعم طموحـــات 
التحـــول الرقمـــي مـــن خـــال رعاية 
AFS لبرنامـــج البطاقـــات المدفوعة 
الوفـــاء،  مصـــرف  لعمـــاء  مســـبًقا 
والـــذي ســـيتيح لهـــم تقديـــم مزيـــد 
وتجربـــة  المتميـــزة  الخدمـــات  مـــن 
المدفوعـــات  مـــن حلـــول  مجموعـــة 

الرقمية المتطورة.
ومن خال رؤية شـــركة AFS لتكون 
لتحويـــل  الرائـــد  التمكينـــي  العامـــل 
 AFS تلتـــزم  الرقميـــة،  المعامـــات 
بدعم مشـــهد المدفوعـــات اإلقليمية 
وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة 

مـــن البنوك والمؤسســـات المالية من 
خال إمكاناتها في الدفع الرقمي.

وبهذه المناســـبة، قال سامر سليمان 
 :FS لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
مصـــرف  مـــع  نتعـــاون  أن  “يســـعدنا 
الوفاء الذي يمثل دخولنا إلى السوق 
الليبـــي. يطمـــح المصـــرف للنهـــوض 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  والتوســـع 
المصرفيـــة، ومواكبة آخر التطورات 
فـــي المدفوعات الرقميـــة، AFS هي 
الخيـــار األول للتنفيـــذ والتطـــور مـــع 

عمائها عبر مختلف القطاعات”.

فـــي  الوفـــاء  مصـــرف  تأســـس 
بتعزيـــز  ملتـــزم  وهـــو   ،2004 العـــام 
المدفوعـــات الرقمية لجميع عمائه. 
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مصرف 
الوفـــاء أحمد أشـــتيوي محمد “هذه 

الشـــراكة مـــع منصـــة دفـــع إقليميـــة 
مبتكـــرة مثـــل شـــركة AFS، تمكننـــا 
مـــن مســـاعدة عمائنـــا واالســـتفادة 
مـــن خبـــرة AFS لتقديـــم قيمـــة أكبر 
دفـــع  تجربـــة  ومنحهـــم  لعمائنـــا 
محّســـنة. يسعدنا الشـــروع في هذه 
الشـــراكة ونتطلع إلـــى تحقيق فوائد 
عظيمـــة من هذا التعاون. لقد اخترنا 
AFS نظـــرا لخبرتها العالية وقيادتها 
الفكريـــة فـــي خدمـــات المدفوعـــات 
اللتي أثبتتها خال عملية األختيار”.
مـــن  مرخصـــة   )AFS( أن  يذكـــر 
المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  قبـــل 
للمؤسســـة  بالغالبيـــة  ومملوكـــة 
تفتخـــر   ،ABC المصرفيـــة  العربيـــة 
العربيـــة  الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة 
AFS بالعديـــد مـــن خدمـــات وحلول 
الدفـــع الرقميـــة الشـــاملة. تمتد هذه 

الخدمات لمعالجـــة بطاقات الخصم 
اإلســـامية،  والبطاقـــات  واالئتمـــان 
التاجـــر،  اكتســـاب  وخدمـــات 
ومجموعـــة  الماليـــة،  والتكنولوجيـــا 
مـــن أحـــدث الخدمـــات ذات القيمـــة 
المضافة المتطورة. من خال توفير 
حلول دفـــع عالية الجودة والموثوق 
بهـــا مـــن ِقبـــل الشـــركات، فقـــد أدى 
تفانيها في االبتكار إلى جعل شـــركة 
 AFS العربيـــة  الماليـــة  الخدمـــات 
قـــوة دافعة في الســـوق حيث تقدم 
مجموعـــة غنية من حلـــول الدفع بما 
في ذلـــك محافظ الهاتـــف المحمول 
الرقمية الشـــهيرة وخدمات اكتساب 
التاجـــر الرائـــدة فـــي الســـوق وحـــل 
الرواتب الرقمية الرائد في البحرين 
ومراكز االتصـــال العالميـــة والمزيد. 
الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  تمتلـــك 
العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات 
واإلمـــارات  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ستدعم طموحات المصرف بالتحول الرقمي من خالل رعاية الشركة



كرمــت شــركة يوســف بن أحمــد كانو )مركز مبــارك كانو االجتماعي الشــامل(، خالل اجتمــاع الثامن 
للجنة وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فئة مؤسسات القطاع التجاري الخاص في مملكة 
البحريــن، وذلك نظرًا ألهمية المؤسســات ومســاهماتهم في الشــراكة المجتمعيــة والتي تعود بالنفع 
على المواطنين، وقد استلم الجائزة عبدالرحمن بوجيري مدير مؤسسة كانو الخيرية وذلك بالنيابة 

عن مجموعة يوسف بن أحمد كانو.

وتأتـــي هـــذه المبـــادرة مـــن خـــال مؤسســـة كانو 
الخيريـــة التـــي يرأس مجلـــس إدارتهـــا خالد كانو 
والتـــي تهدف إلى اإلســـهام بتنمية المجتمع وترك 
بصمـــة مؤثـــرة ينعكس مـــن خالها الرســـالة التي 
ثها المؤسس يوسف بن أحمد كانو رحمه هللا. َورَّ

وبهـــذه المناســـبة، صـــرح الوجيه خالـــد بن محمد 
كانـــو، رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة يوســـف بن 
أحمـــد كانـــو بقوله “نود بداية أن نثمـــن ثقة وزارة 
مشـــكورة  قامـــت  حيـــث  االجتماعيـــة،  التنميـــة 
بترشـــيح “مركز مبـــارك كانو االجتماعي الشـــامل”  
القطاعيـــن  بيـــن  المجتمعيـــة  للشـــراكة  كنمـــوذج 
الحكومـــي والتجـــاري والتـــي تعـــود بالنفـــع علـــى 
المواطنين. وأكد الوجيه كانو أن الشركة تحرص 
علـــى ترجمة خطـــط ورؤى الحكومة الموقرة عبر 
تنفيذ المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة 

والتي تســـاهم في نهضة الوطن وتقدمه، مشـــيرًا 
إلى أن تكريم الشـــركة في هذا المحفل الخليجي 
ترســـيخًا للمكانـــة الرائـــدة التي تتمتع بهـــا مملكة 
البحرين في العمل االجتماعي بمفهومه الشـــامل، 
إضافـــة إلـــى مـــا تســـخره مـــن جميـــع إمكانياتهـــا 
للخوض فـــي هذا المجال، لتعزيـــز القيم التنموية 
واالجتماعيـــة، وذلك ضمن إطـــار حضاري وركائز 
مـــع  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  لتمكيـــن  أساســـية 
مختلـــف الجهـــات ذات العاقة وبكفـــاءة وجودة 
عاليـــة. ويعتبر المركـــز أول حاضنـــة متكاملة في 
مملكـــة البحرين لألســـر المنتجة مـــن خال توفير 
جميـــع احتياجـــات األســـر المنتجـــة مـــن معـــدات 
وآليـــات ليتم من خالها عمليـــة اإلنتاج والتصنيع 
والتعبئة والتغليف تحت سقف واحد، وسيتم من 
خال المركز تغطية عدد كبير من األسر من خال 

توزيع الســـاعات يوميـــًا على أكبر عدد من األســـر 
علـــى كل مجـــال من مجاالت اإلنتاج التي ســـوف 
يتـــم تجهيزها لهم، ويعمل المشـــروع على تغطية 
العديـــد من األهـــداف منها توفير البيئة المناســـبة 
إلنتاجـــات األســـر المنتجة واإلســـهام فـــي إعفاف 

األسر وفتح باب الرزق لهم.
كمـــا ســـيحتوي المركـــز علـــى العديد مـــن المرافق 
والـــذي يجعلـــه متميـــزًا وفريـــدًا مـــن نوعـــه كأول 
وزارة  خدمـــات  جميـــع  علـــى  يحتـــوي  مشـــروع 

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة مع األســـر المنتجة 
تحـــت ســـقف واحد، حيث ســـيحتوي المركز على 
إدارة للمركـــز االجتماعـــي، إضافـــة إلـــى دار نهاري 
لرعايـــة الوالدين وقســـم خدمات الطفولة وقســـم 
البحث الشـــامل وقســـم المســـاعدات االجتماعية 

وقسم خدمات األســـرة مع قسم للتوظيف وبازار 
لعـــرض منتجات األســـر المنتجة مع قاعة متعددة 
االســـتخدامات ولاحتفاالت مع وجود العديد من 
غـــرف االجتماعـــات والمخـــازن ومصلـــى للرجـــال 

وآخر للنساء.

تكريم “يوسف بن كانو” باالجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون االجتماعية الخليجية
تقديرا لمساهمة المؤسسات في الشراكة المجتمعية
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شـــارك وزير النفـــط والبيئـــة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ، محمـــد بـــن 
مبـــارك بـــن دينـــة، فـــي اجتمـــاع أوبك 
وأوبـــك بـــاس، الـــذي عقـــد حضوريـــًا 
ألول مـــرة منـــذ جائحـــة كورونـــا فـــي 
العام 2020 في فيينا وذلك بمشـــاركة 
الطاقـــة  ووزراء  الســـمو  أصحـــاب 
والنفط في مختلف دول العالم بهدف 
مناقشـــة سياســـة إنتاج النفط المتفق 
عليهـــا والتباحث فـــي إمكانية خفض 
المواضيـــع  إلـــى  باإلضافـــة  اإلنتـــاج 
المهمة المتعلقـــة بهذا القطاع الحيوي 

والمهم. 
ســـعادته  عـــن  الوزيـــر  أعـــرب  وقـــد 
وسروره بمشاركة نظرائه المسؤولين 
عـــن قطاع النفط والغـــاز والطاقة في 
دول العالـــم األعضـــاء لمناقشـــة عـــدد 
مـــن المواضيع المهمة في هذا المجال 
الحيـــوي والمهـــم، مشـــيرًا إلـــى أهمية 
الحضـــوري  واللقـــاء  االجتمـــاع  هـــذا 
اإليجابـــي  الـــدور  فـــي  يســـهم  الـــذي 

لبحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون وتبادل 
مجـــاالت  فـــي  والخبـــرات  األفـــكار 
العمل والذي جاء االجتماع لمناقشـــة 
موضـــوع خفـــض مســـتويات اإلنتـــاج 
الحالية وذلك لدعم استقرار األسواق  
وســـط ما يمـــر به العالم مـــن تحديات 
وصعوبات جيوسياسية واقتصادية.

وأكد ســـعادته دعم اســـتمرار التعاون 

بين الُمنتجين والُمستهلكين لمواجهة 
التحديـــات وإيجاد الحلول المناســـبة 
واإليجابيـــة والعمل معًا فـــي الحفاظ 
على استقرار سوق النفط واستدامته 
للمنتجيـــن  المنفعـــة  ُيحقـــق  بمـــا 
والمســـتهلكين علـــى حـــدٍّ ســـواء وبما 

يخدم االقتصاد العالمي بشكل عام. 
وأشـــار وزيـــر النفط والبيئـــة المبعوث 

أن  إلـــى  المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص 
االجتمـــاع شـــهد توافقـــًا علـــى خفض 
إنتـــاج النفط بمقـــدار 2 مليون برميل 
فـــي اليوم خال شـــهر نوفمبر المقبل، 
اســـتقرار  دعـــم  إلـــى  ذلـــك  ويرجـــع 
األســـواق وذلك لتفـــادي االنهيار، علمًا 
أن مجموعـــة “أوبك+” قـــد اتفقت في 
اجتمـــاع الشـــهر الماضـــي على خفض 

إنتـــاج النفط بمقـــدار 100 ألف برميل 
يوميًا خال شهر أكتوبر من هذا العام 

.2022
يشـــار إلى أن منظمـــة الدول المصدرة 
للبتـــرول )أوبـــك( هـــي منظمـــة دولية 
حكوميـــة دائمـــة أنشـــئت فـــي العـــام 
1960 وذلك من أجل تنسيق وتوحيد 
السياســـات النفطية للبلـــدان األعضاء 

النفـــط  أســـواق  اســـتقرار  وضمـــان 
وتأميـــن إمـــدادات فعالـــة واقتصادية 
للمســـتهلكين  النفـــط  مـــن  ومنتظمـــة 
ودخـــل ثابـــت للمنتجيـــن وعائد عادل 
على رأس المال المستثمر في صناعة 
النفـــط. حيث وقعت أوبـــك في العام 
2016 اتفاقـــًا يعـــرف بـ”أوبـــك بلـــس” 

الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط.

أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن العالقات االقتصادية التجارية المتينة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تحظى باهتمام 
ورعايــة كبيــرة مــن لــدن عاهــل البــالد المعظــم صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وعاهل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتأتي تأكيدا لعمق الروابط األخوية والتعاون الثنائي الذي يجمع المملكتين الشقيقتين، منوًها بالدور المهم 

الذي تؤديه االستثمارات السعودية في مملكة البحرين.

 كمـــا أشـــار وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
إلـــى دعـــم ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، لمســـارات الشـــراكات 
االســـتراتيجية في مختلف المجاالت 
السيما التجارية واالستثمارية والدفع 
بها نحو آفـــاٍق أرحب بما يعود بالخير 

على البلدين والشعبين الشقيقين.

 جاء ذلك خال افتتاح وزير الصناعة 
والتجارة، أمس، الفرع األول لسلسلة 
ســـوبر ماركت الدانوب على مســـتوى 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك فـــي مجمـــع 
الليوان بمنطقة الهملة، بحضور رئيس 
مجلس إدارة شـــركة بن داود القابضة 
عبدالـــرزاق بن داود، إلـــى جانب عدد 

من كبار المسؤولين والمدعوين. 
 وخـــال الجولـــة التي قام بهـــا الوزير 
فـــي ســـوبرماركت الدانـــوب، اســـتمع 
لشـــرح مفصـــل عمـــا يقدمـــه الدانوب 
من تجربة جديدة في عالم التســـوق، 

مـــن  األول  الفـــرع  هـــذا  يعـــد  حيـــث 
نوعه علـــى مســـتوى البحرين واألول 
العربيـــة  المملكـــة  خـــارج  نوعـــه  مـــن 
السعودية، باإلضافة إلى كونه المتجر 
الدانـــوب  متاجـــر  55 ضمـــن سلســـلة 
و82 علـــى مســـتوى شـــركة بـــن داود 
القابضـــة، حيث يبلغ إجمالي مســـاحة 
المتجـــر 5000 متـــر مربـــع فـــي مجمع 
الليوان ويقـــدم مجموعة متنوعة من 
السلع الغذائية المستوردة والحصرية 

والكماليات. 
 وأعرب الوزير عن سعادته بالمستوى 

الدانـــوب،  ماركـــت  لســـوبر  المتميـــز 
والـــذي ُيمّثـــل إضافـــة جديـــدة أمـــام 
المستهلكين، وسيشكل تجربة تسوق 
فريـــدة من نوعهـــا، متطلًعا ألن يحقق 

المشروع أهدافه المنشودة.
 ومـــن جانبـــه، أشـــاد عبدالـــرزاق بـــن 
داود برعاية وزيـــر الصناعة والتجارة 
الفتتاح ســـوبرماركت الدانوب، مثنًيا 
على جهود مملكة البحرين في توثيق 
عـــرى التعـــاون مـــع شـــقيقتها الكبـــرى 
بشـــّتى األصعـــدة، ودورها فـــي توفير 
البيئة الجاذبة لاســـتثمارات وتسهيل 

انســـيابيتها بمـــا ينعكـــس علـــى دعـــم 
االقتصاد الوطنـــي ويصب في صالح 

الوطن والمواطن.
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة 
بـــن داود القابضـــة خالـــد بـــن داود إن 
الشركة تعتزم افتتاح مزيد من فروع 
مملكـــة  فـــي  الدانـــوب  ســـوبرماركت 
البحريـــن، وذلـــك بعـــد افتتـــاح فرعها 

األول في مجمع الليوان التجاري.
مملكـــة  اختيـــار  أن  داود  بـــن  وأكـــد 
البحريـــن ليكون أول توســـع لها خارج 
مملكـــة البحريـــن، جـــاء لمـــا تتمـــع بـــه 
مـــن مميـــزات وتســـهيات والعاقات 
التجاريـــة المتميـــزة، مضيفـــا “حبينـــا 
البحريـــن وحبينـــا تكـــون بدايتنـــا من 
البحريـــن وناســـها الطيبيـــن، وتكـــون 

للخليـــج  البحريـــن  مـــن  انطاقتنـــا 
فـــروع  هنـــاك  ســـتكون  وللعالميـــة، 

جديدة في الطريق”.
وّبيـــن أن المجموعة تأمل في افتتاح 
مـــا بيـــن 3 و4 فـــروع فـــي البحريـــن 
المجموعـــة  أن  موضحـــا  مســـتقبًا، 
فـــي توســـع مســـتمر حيث تســـتهدف 
فتـــح فـــرع واحـــد كل 3 أشـــهر، اذ إن 
المجموعـــة تمتلـــك أكثر مـــن 80 فرًعا 

حالًيا.
وأشار إلى أن المجموعة حرصت على 
توظيـــف العمالـــة الوطنيـــة البحرينية 
حيـــث يشـــكل البحرينيـــون قرابة 40 
% مـــن إجمالي عـــدد الموظفين، وأن 
المجموعة تتطلـــع لتوظيف مزيد من 

البحرينيين.

دعم استمرار التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة  التحديات

وزير الصناعة والتجارة يفتتح الفرع األول لسوبر ماركت الدانوب بالبحرين

شارك في اجتماع “أوبك+” في فيينا... وزير النفط:

يعد الفرع األول للمتاجر خارج السعودية

خالد كانو
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ألــــف دينــــار

جلســـة  فـــي  شـــركات   3 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمـــس علـــى مناقصـــة لشـــركة نفـــط 
البحريـــن )بابكـــو(؛ لتوفيـــر خدمـــات 
استشارية لتخطيط وتنفيذ الدراسة 
التشـــخيصية لمبادرات التحول في 
“بابكـــو”، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
ديلويت اندتـــوش بنحو 271.8 ألف 
دينـــار، في حيـــن بلغ أكبرهـــا 389.4 

ألف دينار.
ووفق وصف المناقصة، فإن الشركة 
االستشـــارية ســـوف تقوم بتخطيط 
التشـــخيصية  الدراســـة  وتنفيـــذ 
لمبـــادرات التحول فـــي بابكو والتي 
تحتـــوي على 3 مجاالت مهمة ضمن 
مرحلتين مـــن مراحل نطـــاق العمل، 
هـــي: إنشـــاء مكتـــب إدارة الهيكلـــة، 
تطويـــر إطار تقديم القيمة لمبادرات 
وإنشـــاء  الهيكليـــة،  التغييـــرات 
نموذج تشـــغيل الخدمات المشتركة 
ســـيتطلب من الشـــركة االستشـــارية 
وتشـــغيل  تنفيـــذ  إمكانيـــة  تقييـــم 
نمـــوذج الخدمـــات المشـــتركة وآلية 
اســـتعادة التكاليـــف لوظائـــف بابكـــو 
المســـاندة والتـــي تتوافق مع نموذج 
تشـــغيل الخدمـــات المشـــتركة لهيئة 

النفط والغاز القابضة.
مناقصـــات   4 المجلـــس  وفتـــح 
أخـــرى لشـــركة بابكـــو، أولهـــا إلبـــرام 
عقـــد زمني لمـــده 3 ســـنوات لتوفير 
منتجـــات الدواجـــن لنـــادي العوالـــي 
والـــدار ومستشـــفى العوالي ومطعم 

المصفاة تقدمت إليها شـــركة دلمون 
للدواجـــن بنحـــو 240.2 ألـــف دينـــار، 
والثانية لتوريد خزائن المطبخ لمدة 
3 ســـنوات تنافست عليها 3 شركات، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة ايالمـــس 
للتجارة والمقـــاوالت بنحو 203 ألف 
دينار، فيمـــا تعلقت المناقصة الثالثة 
مصنوعـــة  فارغـــة  براميـــل  بشـــراء 
ســـيتم  والتـــي  الفـــوالذ  مـــادة  مـــن 
اســـتخدامهم فـــي عمليـــات الفحص 
الدوريـــة المخططة في العام 2023، 
تنافســـت عليها 7 شركات وكان أقل 
عطاء لشـــركة أنيرسرف بنحو 63.9 
ألـــف دينـــار، واألخيـــرة إلبـــرام عقـــد 
زمني لمده 3 سنوات لتوفير الفواكة 
المحليـــة واالقليميـــة  والخضـــروات 
والمســـتوردة لنـــادي العوالـــي والدار 
ومستشفى العوالي ومطعم المصفاة 
تنافســـت عليها شـــركتان تـــم تعليق 
أحـــد العطـــاءات، وكان أقـــل عطـــاء 
لمؤسســـة األميـــن للفواكـــه الطازجة 

بنحو 1.1 ألف دينار.
مناقصـــة   16 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
ومزايـــدة تابعة لــــ 8 جهات حكومية 
بإجمالـــي 49 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم 
تعليـــق عطـــاء وحيـــد تابـــع إلحـــدى 
البحريـــن  نفـــط  شـــركة  مناقصـــات 
)بابكو(. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 2.03 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس 4 مناقصـــات لهيئة 
لتزويـــد  أولهـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 
محطـــات نقـــل الكهرباء بالمـــاء لمدة 
ســـنتين تنافســـت عليها 3 شـــركات، 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة عبدالعزيز 
الســـيد للتجـــارة والمقـــاوالت بنحـــو 
113.2 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوفير 
النفايـــات  مـــن  التخلـــص  خدمـــات 
للرقابـــة  الخاضعـــة  غيـــر  الصناعيـــة 
لمكاتـــب ومحطـــات هيئـــة الكهربـــاء 
تنافســـت  ســـنوات   3 لمـــدة  والمـــاء 
عليهـــا 4 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
لشـــركة العالـــم الحديـــث للتنظيفات 

بنحـــو 79.7 ألف دينـــار، فيما تعلقت 
المناقصـــة الثالثة بشـــراء قطع غيار 
ألجهـــزة التحكـــم عـــن بعـــد، تقدمت 
شـــركة  هـــي  وحيـــدة  شـــركة  إليهـــا 
ســـنترال ألنظمة الطاقـــة والعمليات 
بنحـــو 54.6 ألـــف دينـــار، واألخيـــرة 
التـــردد  لمغيـــر  غيـــار  قطـــع  لتزويـــد 
إليهـــا  تقدمـــت   )ABB( النـــوع  مـــن 
شـــركة وحيـــدة هي شـــركة “آ بي بي 
الكتريكيل & اتوميشـــن” بنحو 78.2 

ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لشركة تطوير للبترول، أولهما إلبرام 
اتفاقية شـــراء طويلة األجل لمدة 5 
سنوات لألجهزة المحمولة واألجهزة 
أجـــل  مـــن  والملحقـــات  اللوحيـــة 
تجديـــد نظـــام المخزون وللمشـــاريع 
المستقبلية والحالية تنافست عليها 
لــــ “آي  شـــركتان، وكان أقـــل عطـــاء 
ماشينز” بنحو 379.2 ألف دينار، في 
حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابـــة 828.9 ألف 

دينار، والثانية لتقديم خدمات جمع 
القمامـــة والتخلص من مياه الصرف 
الصحي تنافســـت عليها 4 شـــركات، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة نيدوكـــي 
التجارية بنحو 287.2 ألف دينار في 
حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابـــة 958.9 ألف 

دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  لـــوزارة 
إلزالة مخلفات السفن بقاعدة سلمان 
البحريـــة لمدة 4 ســـنوات، تنافســـت 
عليهـــا 6 شـــركات، وكان أقـــل عطاء 
لشركة خدمات سفنكس بنحو 38.3 
ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا 
قرابـــة 3.1 مليـــون دينـــار، ومناقصة 
لوزارة الصحـــة لتنفيذ أعمال ترميم 
الطـــب  مستشـــفى  فـــي  لصيدليـــة 
النفســـي تنافســـت عليها 5 شـــركات، 
وكان أقـــل عطـــاء لمؤسســـة التينـــه 
للمقـــاوالت البنـــاء وتأجيـــر معـــدات 

البناء بنحو 41.7 ألف دينار.

مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
ألمانة العاصمة الســـتخدام اإلضاءة 
للمناطـــق  الشمســـية  بالخاليـــا 
المفتوحة بســـوق المنامـــة المركزية 
وكان  شـــركات،   5 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطاء لشـــركة جلوبـــال ألنظمة 
دينـــار،  ألـــف   68.9 بنحـــو  الطاقـــة 
ومناقصـــة لحلبـــة البحريـــن الدولية 
)مركبـــات  النقـــل  حافـــالت  تأجيـــر 
ذات 12 مقعـــًدا( لفعاليـــات االختبـــار 
للفورمـــوال وان  الرئيســـي  والســـباق 
لألعـــوام 2023 إلـــى 2025، تقدمـــت 
 A.A.CAR( إليها شـــركة وحيدة هي
RENTAL( بقيمة 103.5 ألف دينار.

إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس  إضافـــة 
البحريـــن لتوريـــد  مزايـــدة لجامعـــة 
الكتـــب الدراســـية لمـــدة 4 ســـنوات 
بقيمـــة 825 دينارا، لشـــركة غرومور 
ليرنينغ سوليوشنز، وكان قد تقدمت 

إليها شركة وحيدة.

الستشارات تنفيذ مبادرات التحول في “بابكو”
إضاءة المناطق المفتوحة بالخاليا الشمسية لـ “المركزي” بـ 69 ألف دينار

البحرية ســلــمــان  ــدة  ــاع ــق ب الــســفــن  مــخــلــفــات  إلزالــــة  ديــنــار  ــف  ألـ  38.3
ــار ــن دي ألـــف   240.2 بــــ  ســـنـــوات   3 الـــدواجـــن  مــنــتــجــات  لــتــوفــيــر  عــقــد 
1 الـــفـــورمـــوال  ــاق  ــب ــس ل ــل  ــق ــن ال حـــافـــالت  ــتــأجــيــر  ل ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  103.5
ــار ــن دي ــف  ــ أل  113.2 ـــ  بـ بــالــمــاء  الــكــهــربــاء  ــل  ــق ن ــات  ــط ــح م ــد  ــزويـ تـ

إعداد: أمل الحامد

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

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

شركة نفط البحرين )بابكو(

3Deloitte & Touche271,807.58توفير خدمات استشارية لتخطيط وتنفيذ الدراسة التشخيصية لمبادرات التحول في بابكو

عقد زمني لمده 3 سنوات لتوفير منتجات الدواجن لنادي العوالي، الدار، مستشفى 
1DELMON POULTRY COMPANY B.S.C240,174العوالي ومطعم المصفاة 

202,977شركة ايالمس للتجارة والمقاوالت3توريد خزائن المطبخ

7Enerserv W.L.L63,862.06شراء براميل فارغة

عقد زمني لمدة 3 سنوات لتوفير الفواكة والخضروات المحلية واالقليمية 
2AL AMIN FRESH FRUIT EST1,140.25والمستوردة لنادي العوالي، الدار، مستشفى العوالي ومطعم المصفاة

هيئة الكهرباء والماء

توفير خدمات التخلص من النفايات الصناعية غير الخاضعة للرقابة لمكاتب 
4Modern Global Cleaning Co. W.L.L79,675.53ومحطات هيئة الكهرباء والماء لمدة 3 سنوات

54,619.40شركة سنترال ألنظمة الطاقة والعمليات1شراء قطع غيار ألجهزة التحكم عن بعد

)ABB( 1تزويد قطع غيار لمغير التردد من النوعABB ELECTRICAL & AUTOMATION W.L.L78,165.93

 3Abdulaziz alsayed traingتزويد محطات نقل الكهرباء بالماء
and cotracting W.L.L 113,190.74

تطوير للبترول

4NIDUKKI TRADING COMPANY287,172.60تقديم خدمات جمع القمامة والتخلص من مياه الصرف الصحي

اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة 5 سنوات )LTPA( لألجهزة المحمولة واألجهزة 
2iMachines379,173.94اللوحية والملحقات

5Global Power Systems68,885.00استخدام اإلضاءة بالخاليا الشمسية للمناطق المفتوحة بسوق المنامة المركزيأمانة العاصمة

1Growmore Learning Solutions825توريد الكتب الدراسيةجامعة البحرين

6Sphinx services38,346إزالة مخلفات السفن بقاعدة سلمان البحريةوزارة المواصالت واالتصاالت

5Altinah Building Contracting Est41,742.82أعمال ترميم لصيدلية في مستشفى الطب النفسيوزارة الصحة

جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج )تأجير حافالت النقل )مركبات ذات 12 مقعداً( حلبة البحرين الدولية
1A.A.CAR RENTAL CO.W.L.L103,500لفعاليات االختبار والسباق الرئيسي للفورموال وان 2023-2025(

المقاوليـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أشـــاد 
البحرينييـــن خلـــف حجيـــر بأمـــر ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، لهيئة 
بإلغـــاء  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
تصريـــح العمل المـــرن، مؤكدا 
أن القـــرار سيســـهم فـــي حـــل 
مشكالت متراكمة كانت مطلبا 
القطاعـــات  مـــن  لعـــدد  ملحـــا 
فـــي  والمهنيـــة  االقتصاديـــة 

مملكـــة البحريـــن بمـــا ســـينعكس إيجابا علـــى دعم 
ونمو االقتصاد الوطني. 

وأضـــاف أن ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء دائما 
يســـتمع لشكاوى الشـــارع التجاري للبحث عن حلها 
بطرق وأساليب حديثة عبر دراستها بعناية وبدقة 
علـــى مســـارات  وتأثيرهـــا  فعاليتها  مـــدى  لقيـــاس 
التنمية االقتصادية، مشيرا إلى أن البحرين تمكنت 
من تحقيق إنجازات غير مســـبوقة على المســـتوى 
االقتصادي على الرغـــم من التداعيات والمتغيرات 
العالمية الراهنة بفضل رؤى وقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء للملف 

االقتصـــادي، ما أســـهم فـــي تطويـــره وتنميته على 
مختلف المستويات وفي جميع االتجاهات. 

كمـــا أكـــد حجير أن قـــرار وقف فرض رســـوم البنية 
التحتيـــة علـــى المشـــروعات العقاريـــة يصـــب فـــي 
مصلحـــة االســـتثمار العقـــاري فـــي مملكـــة البحرين 
ويدفـــع بالقطاع إلى مســـارات تنموية متميزة على 
المـــدى القريـــب، الفتا إلـــى أن القطـــاع العقاري كان 
فـــي حاجة إلـــى مثل تلك القـــرارات المفعمة باألمل 
والتـــي تبشـــر بعودة القطـــاع إلى ســـابق عهده قبل 
جائحـــة فيروس كورونـــا ولعـــب دوره الرئيس في 

تنمية ونماء االقتصاد الوطني. 

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  إن  حجيـــر  وقـــال 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء رســـم مالمح جديدة 
لالقتصـــاد الوطنـــي مســـتندا عبرهـــا علـــى إمكانات 
البحريـــن وقدراتها التنافســـية بما أســـهم في نجاح 
خطة التعافي االقتصـــادي وجعلها طريقا لمواصلة 
النجاحـــات التنمويـــة فـــي شـــتى المجـــاالت، معربا 
باألصالـــة عـــن نفســـه وبالنيابة عن أعضـــاء مجلس 
إدارة جمعية المقاولين البحرينية عن عظيم الشكر 
والتقديـــر وبالـــغ االمتنـــان والعرفـــان إلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لما يقدمه 

من دعم ورعاية للقطاعات االقتصادية.

 أوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء تصب بمصلحة االستثمار العقاري
إلغاء تصريح العمل المرن سيسهم بحل مشكالت متراكمة... حجير:
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حّلـــق القائـــم بأعمـــال الرئيس التنفيـــذي لطيـــران الخليج القبطان وليـــد العلوي 
بالجائـــزة التي فازت بها الناقلة الوطنيـــة “الطيران األكثر تطورًا في العالم” في 
حفـــل ســـكاي تراكس لتوزيـــع جوائز الطيـــران العالمي الذي أقيم فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن إلى البحرين أخيرًا. وتحقق طيران الخليج بأحدث إنجازاتها 
هـــذا تقدمـــًا ملحوظًا على معيار تقييم الناقالت الجوية العالمية، حيث صعدت 

الناقلة الوطنية من المركز الـ 89 إلى المركز 22 على المعيار المذكور.

العلـــوي يحّلق بأحـدث جــوائــز 
“طيــران الخليــج” إلــى البحــريــن

قـــال مؤســـس وعضو مجلس إدارة شـــركة أمفا القابضة، محمـــد رجب أّيوب، إن 
توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بإلغاء قرار رســـوم اســـترداد كلفة البنية التحتية بشـــارة خير 

كبيرة للقطاع العقاري.
وأّكـــد أن توجيهـــات ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء جاءت كاســـتجابة لمرئيات 
رفعهـــا القطاع العقاري بشـــأن تلك الرســـوم والتي أّدت خالل الســـنوات الماضية 
إلـــى تباطـــؤ الحركـــة العقارية في المملكـــة، وهو األمر الـــذي أّثر ســـلًبا على النمو 
االقتصادي بالنظر إلى محورية السوق العقارية وأهميتها في االقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إلغاء قرار استرداد رسوم البنية التحتية سيعطي القطاع العقاري 
دفعـــًة كبيـــرًة لألمام ويمّهـــد الطريق إلعـــادة االنتعاش في هذا القطـــاع الحيوي، 
خصوًصا إذا ما اقترن بمراجعات أخرى لقرارات مشابهة تسّببت في ركود السوق. 

وأوضـــح العقـــاري أّيوب أن جائحـــة كورونا ومـــا بعدها فرضت واقًعـــا اقتصادًيا 
جديًدا يستلزم معه إعادة النظر في بعض القرارات والتوجهات االقتصادية التي 
تّم اتخاذها قبل الجائحة، سيما في ظّل خطط التعافي االقتصادي التي أطلقتها 
مملكـــة البحريـــن والتي جاءت فـــي ضوء مراجعـــة لألوضاع الماليـــة والتجارية 

المستجدة وضرورة التكّيف معها.
وشـــّجع أّيـــوب في هذا الســـياق إلـــى النهج الحكومـــي بمراجعة بعـــض القرارات 
الحكومية، منوها في هذا السياق إلى الحاجة لمراجعة قرار رفع رسوم الكهرباء 
والماء والذي أّدى هو اآلخر إلى تأثير ســـلبي واضح على حركة الســـوق العقارية 
والقطاع التجاري عموما، مشـــيًرا إلى أّن الرســـوم المرتفعة وما تسّببه من خفض 
للعوائد االســـتثمارية ال تعطي الحافز للمســـتثمر المحّلي والخارجي على التوّسع 

ومواصلة إنشاء المشاريع الجديدة بزخٍم كبير.

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  عبـــر 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
عبدالحســـن الديري، عن عظيم الشكر 
و االمتنان لولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة إلصـــدار 
توجيهاتـــه الســـامية بإلغـــاء تصريـــح 
العمـــل المرن وإلغاء رســـوم اســـترداد 
تكلفـــة البنيـــة التحتيـــة مبينـــا أن هذه 
القـــرارات الحكيمـــة صـــادرة مـــن قائد 
حكيـــم يســـتمع إلـــى صـــوت الشـــارع 
احتياجاتـــه  ويتحســـس  التجـــاري 
ويعمل علـــى تلبيتها وفقا لما تقتضيه 

المصلحة العامة. 

وأضاف الديري أن مثل هذه القرارات 
قد أثلجت صدور األســـرة التجارية ال 
ســـيما أصحـــاب المؤسســـات الصغيرة 
الذيـــن عانـــوا األمريـــن مـــن مزاحمـــة 
األيـــدي العاملـــة األجنبية جـــراء نظام 
تاشيرة العمل المرن الذي كان معمواًل 
به ســـابقا. كما أن المطورين العقاريين 
المؤسســـات  أصحـــاب  مـــن  الســـيما 
الصغيـــرة قد عانوا كذلك من القرارات 
المتعلقة برسوم استرداد تكلفة البنية 
رخـــص  بإصـــدار  المرتبطـــة  التحتيـــة 
البنـــاء مـــا شـــكل عائًقـــا كبيـــًرا وعقبة 
كـــؤودا في طريـــق عملهم فـــي مجال 
البناء واإلنشاءات والتطوير العقاري. 

وفي ختام تصريحه أثنى عبدالحسن 
الديري على جميع الجهود المبذولة في 
هذا اإلطار خالل الفترة السابقة سواء 
من األجهـــزة الحكوميـــة المختصة أو 
الغرفـــة التجاريـــة والجمعيات المهنية 
واللجان المختصة التي عملت بشـــكل 
دؤوب لتبيان المشـــكالت الناتجة عن 
العمـــل بنظام تصريـــح العمل المرن أو 
رســـوم استرداد تكلفة البنية التحتية، 
متطلًعـــا إلـــى قـــرارات جريئـــة مماثلة 
تعالـــج بعـــض المشـــكالت القائمة مثل 
ارتفاع أســـعار فواتير الكهرباء والماء 
وغيرهـــا مـــن المصاريـــف التـــي تحـــد 
مـــن قـــدرة أصحـــاب األعمال الســـيما 

الصغيـــرة مـــن االســـتمرار في الســـوق 
والقيام بدورهم المنشود نحو التنمية 

االقتصادية الشاملة للمملكة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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محمد 
أيوب

إلغاء رسوم استرداد البنية التحتية 
بشارة خير للقطاع العقاري

الديري: قرارات حكيمة من قائد حكيم 
أثلجت صدور األسرة التجارية

شجع نهج المراجعة لبعض القرارات وتأثيراتها بالسوق.. أيوب:

بعد إلغاء “التصريح المرن” ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية

القرار سيعطي القطاع 
العقاري دفعًة كبيرًة لألمام

حاجة لمراجعة  قرار رفع رسوم 
الكهرباء والماء

“المطار” تحتفي بالذكرى السبعين لبدء 
رحالت “الخطوط السعودية” للبحرين

البحريـــن،  مطـــار  شـــركة  احتفـــت 
رحـــالت  لبـــدء  الســـبعين  بالذكـــرى 
الخطوط الجوّية الســـعودّية، الناقلة 
الوطنّيـــة للبلد الشـــقيق، مـــن مملكة 

البحرين وإليها.
وقـــد أقامت الشـــركة احتفاالً قدمت 
لمديـــري  التذكارّيـــة  الهدايـــا  خاللـــه 
العمليات والمحطة التابعة للخطوط 
عـــدد  بحضـــور  الســـعودّية  الجوّيـــة 
من مســـؤولي اإلدارة وقســـم تطوير 
الطـــرق الجوّيـــة فـــي شـــركة مطـــار 

البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال أيمـــن زينـــل 
الرئيس التنفيذي للشـــؤون التجارّية 
والتســـويق إن هـــذا االحتفـــال يعبـــر 
عن التقدير الكبير لمسيرة الخطوط 
الجوّية الســـعودّية منـــذ العام 1945 

والتي شـــهدت خاللها قفـــزات كبيرة 
فـــي جـــودة خدماتهـــا مـــع االلتـــزام 
وأكـــد  المســـتمر.  بالتطويـــر  الكبيـــر 
الـــذي  البحرين-الســـعودّية  أن خـــط 
انطلق قبل 70 عامًا كان له دور كبير 

فـــي تعزيـــز التواصـــل بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين وفـــي توطيـــد العالقـــات 
الثنائّية، وال سّيما العالقات التجارّية 
الشـــراكة  أن  مضيفـــًا  والســـياحّية، 
المثمـــرة بين مطـــار البحرين الدولي 

والخطـــوط الجوّيـــة الســـعودّية قـــد 
تنامـــت بشـــكل مّطـــرد عبـــر العقـــود، 
وأعـــرب عـــن تطلعـــه إلـــى مواصلـــة 
مســـيرة هـــذا النجاح المشـــترك نحو 

مزيد من النمو واالزدهار.
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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 0.455

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 $ 0.252

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.616

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 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.69

عبدالحسن الديري


