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حصــاد الفصل التشــعععي الخامس 

مشيدا بمواقفها تجاه البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

تتزّيـــُن مملكة البحرين اليوم احتفاًء واســـتقباًل لجاللة الســـلطان 
هيثـــم بن طـــارق المعظم، الذي يزور البحريـــن تلبية لدعوة كريمة 
مـــن أخيـــه جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد 
المعظم، وهي الدعوة التي تؤكد مدى رســـوخ وقوة العالقات بين 
القيادتيـــن الحكيمتيـــن والحـــرص علـــى تعزيز العالقـــات األخوية 
الوطيدة والمتميزة التي أرســـاها اآلباء واألجداد وتوثيق الروابط 
الثنائيـــة بين البلدين والرتقاء بها آلفـــاق أكثر رحابة في مختلف 
المســـتويات، كما تعبر عن عمق المودة والمحبة التي يكّنها شـــعب 

البحرين إلخوانه في سلطنة عمان.
تحمـــل هـــذه الزيـــارة رســـائل ودللت عـــدة أهمها وفـــي صدارتها 
مـــا تجســـده مـــن تقارب بيـــن البلديـــن وتواصـــل دائـــم بينهما على 
الصعيدين الرســـمي والشـــعبي، والبنـــاء على هذا الرصيـــد المتين 
لمزيد من التعاون فـــي جميع المجالت الممكنة والمثمرة للبلدين، 
مع توافر الكثير من المشـــتركات واألسس الصلبة التي تدفع قدًما 
بهذه العالقات التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتحافظ 

عليها كنموذج راسخ للعالقات األخوية.
من أبرز هذه المشـــتركات ما تّتســـم به السياسة الخارجية للبلدين 
مـــن رصانـــة ومســـؤولية وانفتاح واعتمـــاد على الحـــوار والتفاهم 
ومد جســـور التعـــاون مع مختلف الـــدول، واإليمـــان بأهمية العمل 
الجماعي البّناء ونشـــر قيم التســـامح والتعايش لتحقيق المصالح 
المشـــتركة للجميـــع، واللجـــوء دائًما إلى الحلول الســـلمية لألزمات 

والصراعات المختلفة.
يضـــاف إلى ذلك الدور المحـــوري للبلدين على األصعدة الخليجية 
والعربية واإلقليمية، وإسهاماتهما الكبيرة في تعزيز العمل العربي 
المشـــترك وخدمة القضايا العربية واإلســـالمية، وفي تعزيز جهود 

األمن والستقرار والتنمية والرخاء لدول المنطقة وشعوبها.
وتأتي جهود التنمية المتواصلة في البلدين كقاســـم مشـــترك آخر 
ومهم يدفع لمزيد من التعاون والتقارب، فمملكة البحرين تســـعى 
لتحقيـــق رؤية “البحرين القتصادية 2030”، كما أن ســـلطنة عمان 
تســـعى لتحقيق “رؤية عمـــان 2040”، والرؤيتان تهدفان إلى مزيد 

من النمو القتصادي والتنمية المستدامة.
وتعد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بمثابة الرابطة المؤسسية 
التـــي تعمل على تحويـــل التطلعات واألهداف إلـــى حقائق وواقع 
معـــاش، مـــن خـــالل مـــا تنجـــزه مـــن اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم 
تشـــمل مختلف مجـــالت العمل المشـــترك السياســـي والقتصادي 
والجتماعـــي وغيرها من المجالت التـــي - مع تنفيذها وترجمتها 
- ســـيتدفق أثرهـــا اإليجابي على األصعـــدة التنموية والقتصادية 
والماليـــة والســـتثمارية والتجاريـــة. ول شـــك أن زيارة الســـلطان 
هيثم بن طارق المعظم ســـوف تحمل وتثمر مزيدا من التفاقيات 

التي تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
إننا نرى في سلطنة عمان الدولة المتحضرة والمنفتحة والمتطورة 
التـــي حققـــت، وما تـــزال، مثلها مثـــل مملكـــة البحريـــن الكثير من 
المنجزات واإلنجازات، ونفرح ونسعد دوًما بهذا التواصل األخوي 
المســـتمر بيـــن القيادتيـــن والشـــعبين، فهـــذا نهـــج حكيـــم وراســـخ 
ومدعـــاة للفخر والعتزاز، على أن تتمســـك األجيـــال القادمة بهذا 
التالحـــم وتحافـــظ على هـــذا الترابط، لمـــا يجمع بيـــن البلدين من 
روابط وصالت ومصير مشـــترك وعالقات أخوية تزداد قوة يوًما 

بعد يوم.
ونقـــول للســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظـــم: حياك هللا فـــي بلدك 

الثاني مملكة البحرين.

مرحًبا بسلطان عمان
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برنامج وقاية

Cancer Care

ضمان قابلية التجديد
دورية مشاركة و طرق دفع مرنة

 

برنامج لألمراض المستعصية يغطي السرطانات الخبيثة

 
 للمبادئ اإلسالمية) برأس مال مصرح به بقيمة ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ دوالر أمريكي

ً
الهالل تكافل ش.م.ب (م) "شركة مساهمة مقفلة" تأسست في ١٠ مارس ٢٠٠٩ ، مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي برخصة شركة محلية للتأمين على الحياة (وفقا

والمدفوع منه قيمة ١٣٬٢٦٢٬٦٠٠ دوالر أمريكي ومسجلة في مملكة البحرين بسجل تجاري رقم ٧١١٨١. مقرها في برج فخرو، مكتب ١٧٠١ / ١٧٠٢، الطابق ١٧، مبنى رقم ٤٧٠، طريق ١٠١٠، سنابس ٤١٠، ص.ب ٥٨٣٢، المنامة ، مملكة البحرين.

www.alhilal.life

العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
)تمكين( عن رعاية مشروع 
مبادرة “ستارت أب بحرين” 
الريـــادي، الـــذي يهـــدف إلى 
حاضنـــة  منصـــة  تأســـيس 
فـــي  الناشـــئة  للمشـــروعات 
البحرين ســـعًيا نحـــو تعزيز 
األعمـــال  ريـــادة  منظومـــة 

بالمملكة.

“تمكين” 
يرعى مشروع 

“ستارت أب 
بحرين” الريادي

)١٩(

مؤنس المردي 

أشـــاد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
بمواقـــف دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
مختلـــف  فـــي  وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  تجـــاه 
المحطـــات، وتقديـــر المملكـــة لهذه المواقـــف النابعة 
من عالقات وروابط تاريخية راسخة تجمع البلدين 

والشعبين الشقيقين.
ونـــوه ســـموه، لـــدى لقائه بقصـــر الرفاع أمـــس وزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن زايـــد آل نهيان، 
ا  بـــاألدوار الفاعلة لإلمـــارات الشـــقيقة إقليمّيا ودوليًّ
وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك وإرساء 

دعائم األمن والستقرار والسالم.

أدوار فاعلة لإلمارات إقليميا ودوليا
المنامة - بنا

أعلـــن الديـــوان الملكـــي أن عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ســـيكون في مقدمة مستقبلي أخيه سلطان 
عمان الشقيقة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم والوفد 
المرافق لدى وصوله إلى البالد اليوم )الثنين(، في زيارة رسمية لمملكة 
البحرين بدعوة من جاللة الملك المعظم، يجري جاللته خاللها مباحثات 
مـــع صاحب الجاللة تتنـــاول العالقات األخوية التاريخيـــة الوثيقة بين 
البلديـــن الشـــقيقين، باإلضافـــة إلى آخـــر التطورات والمســـتجدات على 
الســـاحات اإلقليميـــة والعربيـــة والدوليـــة. وانتهز الديـــوان الملكي هذه 
المناســـبة ليرحب بضيـــف البالد الكريم والوفد المرافـــق، متمنيا لجاللة 

سلطان عمان المعظم طيب اإلقامة في بلده مملكة البحرين.
وتأتـــي زيـــارة صاحب الجاللة ســـلطان عمان الشـــقيقة للمملكة انطالقا 
من العالقات الثنائية الراســـخة التي تربط بين البلدين وتعزيزا ألواصر 
األخوة والصالت المتينة ووشائج القربى والمحبة التي تجمع شعبيهما 

الشقيقين.

سلطان عمان يصل إلى البحرين اليوم

جاللة سلطان عمانجاللة الملك المعظم

تدعيم الشراكة االستراتيجية... والتبادل التجاري أكثر من 252.6 مليون دينار... السفير العماني:

القمة المرتقبة بين الملك المعظم والسلطان هيثم تفتح آفاق التعاون بين البلدين
كشـــف الســـفير العمانـــي فيصل بـــن حارب بـــن حمد البوســـعيدي لـ 
”البـــالد” عن آخر البيانات الرســـمية للتبادل التجـــاري بين البحرين 

وسلطنة عمان، معلًنا أنه فاق 252,6 مليون دينار.
ولفـــت البوســـعيدي إلـــى أن الســـتثمارات المشـــتركة بيـــن عمـــان 
ـــا، مشـــيًرا إلـــى بـــدء اإلجـــراءات بين  والبحريـــن تلعـــب دوًرا حيويًّ
الجانبين لتأســـيس شـــركة بحرينية عمانية قابضـــة برأس مال 10 
مالييـــن ريال عماني تركز اســـتثماراتها في األمـــن الغذائي وتتخذ 

ا لعملياتها. من سلطنة عمان مقرًّ
وقـــال بمناســـبة زيـــارة صاحـــب الجاللة الســـلطان هيثـــم بن طارق 

المعظـــم إلـــى مملكة البحريـــن “إن جاللة الســـلطان يـــزور البحرين 
بدعـــوة كريمة من أخيه ملك البـــالد المعّظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، لتشكل هذه الزيارة استمرارية لتطوير 

العالقات الثنائية بين البلدين”.
وأضاف أن “هذه الزيارة تعّزز مصلحة البلدين في شتى المجالت 
فـــي ظل مـــا يجمع القيادتين مـــن فكر ورؤية مشـــتركة، وما يجمع 
ـــا  ـــا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ البلديـــن مـــن اهتمامـــات مشـــتركة سياســـيًّ
ـــا وغيرها من المجالت”، مؤكًدا أنها ســـتفتح آفاًقا واســـعة  ورياضيًّ
لمزيـــد مـــن التعـــاون الثنائي المشـــترك فـــي جميع المجـــالت محل 

فيصل البوسعيدي)05(الهتمام المشترك على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدولي.

راشد الغائب
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المنامة - بنا

المعّظـــم  البـــاد  بعـــث عاهـــل 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
رئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيتـــي 
الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
بمناســـبة  بينـــغ،  جيـــن  شـــي 
نجاح أعمال المؤتمر الوطني 
العشـــرين للحـــزب الشـــيوعي 
لواليـــة  وانتخابـــه  الصينـــي، 
ثالثة رئيًسا للحزب الشيوعي 
اللجنـــة  لرئاســـة  الصينـــي 

المركزية. 

وأعـــرب جالتـــه وســـموه في 
البرقيتين عن خالص التهاني 
بهـــذه المناســـبة، متمنييـــن له 
فـــي  والســـداد  التوفيـــق  كل 
تحقيـــق طموحـــات وتطلعات 
الشعب الصيني الصديق نحو 
مزيـــد مـــن التقـــدم والتطـــور 
واالزدهـــار، كمـــا أكـــد جالتـــه 
مملكـــة  حـــرص  وســـموه 
البحرين علـــى تنمية وتطوير 
العاقات المتميزة بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة الصين 
األصعـــدة  علـــى  الصديقـــة 
والمســـتويات كافة بما يحقق 

مصالحهما المشتركة.

بعث ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، برقيتي تهنئة إلى األمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيو 
الذكـــرى  بمناســـبة  غوتيريـــس، 
الســـابعة والســـبعين على إنشـــاء 

األمم المتحدة. 
وقـــد أشـــاد جالتـــه وســـموه في 
البرقيـــة بما حققته منظمة األمم 
المتحدة من إنجازات بارزة على 
الصعيـــد الدولـــي للحفـــاظ علـــى 
األمن والســـام العالمي، متمنين 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  لـــه 
ولمنظمة األمم المتحدة التوفيق 

والنجاح.

المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
زامبيـــا  جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى 
بمناســـبة  هيشـــيليما،  هاكينـــدي 

ذكـــرى اســـتقال بـــاده. وأعرب 
جالتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
بموفـــور  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

تلقى ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابية 
مـــن رئيســـة جمهوريـــة مولدوفا 

ا  الصديقة مايا ســـاندو، وذلك ردًّ
علـــى برقيـــة التهنئـــة التـــي بعث 
بهـــا جالتـــه بمناســـبة ذكرى عيد 

االستقال لجمهورية مولدوفا.

صــدر عــن ملــك البــالد المعّظم صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة  مرسوم رقم )59( لسنة 2022 بتجديد تعيين مفتش عام في جهاز 
المخابــرات الوطني، وذلك بعد ترشــيح رئيس جهــاز المخابرات الوطني، 

وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
راشـــد  محمـــد  تعييـــن  د  ُيجـــدَّ
ا  عبـــدهللا الرميحـــي مفّتًشـــا عامًّ
الوطنـــي  المخابـــرات  بجهـــاز 
بدرجة وكيـــل وزارة، وذلك لمدة 

خمس سنوات.

المادة الثانية:
علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
المرســــــوم،  هــــــذا  تنفيــــــــذ 
تاريــــــخ  مـــن  بـــه  وُيعمــــــــل 
صـــــدوره، وُينشــــــر في الجريدة 

الرسمية.

صــدر عــن ملــك البــالد المعّظم صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة مرســوم رقــم )60( لســنة 2022 بتســمية الجهة اإلداريــة المختصة 
بشــأن  لســنة 2018   )55( رقــم  بقانــون  المرســوم  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الســجالت اإللكترونيــة القابلــة للتــداول، وذلــك بنــاًء علــى عــرض رئيــس 

مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
تكون هيئـــة تنظيـــم االتصاالت هي 
الجهة اإلدارية المختصة المنصوص 
عليهـــا فـــي المرســـوم بقانـــون رقـــم 
)55( لســـنة 2018 بشـــأن الســـجات 

اإللكترونية القابلة للتداول.

المادة الثانية:
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والـــوزراء - ُكلٌّ فيمـــا يخصه - تنفيذ 
أحكام هذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشـــر في الجريدة 

الرسمية.

تطلع بحريني لتطوير العالقات 
المتميزة مع الصين

الملك المعظم وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئان غوتيريس

الملك المعظم يهنئ رئيس زامبيا بذكرى االستقالل

الملك المعظم يتلقى شكر رئيسة مولدوفا

تجديد تعيين الرميحي مفتشا 
عاما في “المخابرات الوطني”

“االتصاالت” الجهة المختصة 
بالسجالت اإللكترونية القابلة للتداول

مرسوم بإضافة مادة جديدة إلى قانون 81 لسنة 2006 بالموافقة على “نظام”

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون “54” لسنة 2002 بشأن الالئحة الداخلية لـ “النواب”

الترخيص بإنشاء منشآت صناعية للتصدير للخارج

مرسوم بتعديل أحكام بقانون 72 لسنة 2006 بشأن شعار البحرين

يحق للعضو بعد انتهاء عضويته العودة لوظيفته أو العمل بوظيفة مماثلة

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،  مرسوم بقانون رقم 
) 40 ( لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم )األولى مكرًرا( إلى القانون رقم )81( لسنة 2006 بالموافقة 
علــى قانــون )نظــام( التنظيم الصناعــي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليــج العربية، وذلك بناًء 

على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

 المادة األولى
ُتضاف مادة جديدة برقم )األولى مكرًرا( إلى القانون 
رقـــم )81( لســـنة 2006 بالموافقة علـــى قانون )نظام( 
التنظيـــم الصناعـــي الموحـــد لـــدول مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية، نصها اآلتي:
“مع عدم اإلخال بأحكام القانون رقم )13( لسنة 2009 
بالتصديق على االتفاق بين مملكة البحرين والوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية لتطبيـــق الضمانات في إطار 
معاهدة عدم انتشـــار األسلحة النووية والبروتوكول 
المرفق به والقانون رقم )51( لسنة 2009 بشأن حظر 
اســـتحداث وإنتـــاج وتخزيـــن واســـتعمال األســـلحة 
الكيميائية وتدمير تلك األســـلحة والقانون رقم )27( 

لســـنة 2022 بشأن حظر اســـتحداث وإنتاج وتخزين 
األســـلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكســـينية 
وتدميـــر تلـــك األســـلحة، يجوز اســـتثناًء مـــن أحكام 
أي قانـــون آخر، الترخيص بإنشـــاء منشـــآت صناعية 
لتصنيـــع أو إعـــادة تصنيـــع المنتجـــات الصناعيـــة إذا 
كان الغرض األساســـي تصديرها للخارج، وذلك وفًقا 
ألحـــكام القانون المرافق والضوابط والشـــروط التي 

يصدر بتحديدها قرار من الوزير”.
المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء – ُكلٌّ فيمـــا 
يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هـــذا القانـــون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر عن عاهل الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، المرســـوم بقانون رقـــم )39( 
لســـنة 2022 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
القانون رقم )72( لســـنة 2006 بشـــأن 
شـــعار مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بناًء 
على عـــرض رئيس مجلـــس الوزراء، 
وبعـــد موافقة مجلس الـــوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيســـتبدل بنـــص المـــادة األولـــى مـــن 
القانون رقم )72( لســـنة 2006 بشـــأن 

شعار مملكة البحرين، النص اآلتي:
“يتألـــف شـــعار مملكـــة البحريـــن مـــن 
إطـــار  داخـــل  المملكـــة  لعلـــم  رســـم 
علـــى شـــكل درع مكـــون مـــن ثاثـــة 
أضلـــع قاعدتـــه إلى أعلى مســـتقيمة، 

ومنقوش في جوانبه زخارف عربية 
الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة 
لألنمـــوذج  وفًقـــا  وذلـــك  مثلثـــات، 

المرافق لهذا القانون”.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا 
القانـــون، وُيعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـــدر عن عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )38( لســـنة 2022 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانون 
الائحـــة  بشـــأن   2002 لســـنة   )54( رقـــم 
الداخليـــة لمجلـــس النـــواب، وذلـــك بنـــاًء 
علـــى عرض رئيس مجلـــس الوزراء، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى

الفقـــرة   )21( المـــواد  بنصـــوص  ُيســـتبدل 
الثانيـــة، )23(، )38( الفقـــرة األخيـــرة، )64(، 
 )105(  ،)102(  ،)74(  ،)68(  ،)67(  ،)66(
الفقـــرة األخيـــرة، )106( الفقـــرة األخيـــرة، 
)108(، )127(، )130( الفقرة األولى، )138(، 
من المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 
بشـــأن الائحة الداخلية لمجلـــس النواب، 

النصوص اآلتية:
مادة )21( الفقرة الثانية:

ويجوز للمجلس بناًء على اقتراح الرئيس 
لجنـــة  ُيشـــكل  أن   - األمـــر  اقتضـــى  إذا   -
مؤقتـــة لدراســـة موضوع معيـــن، وتنتهي 
الـــذي  الغـــرض  بانتهـــاء  المؤقتـــة  اللجنـــة 

ُشكلت من أجله.
مادة )23(:

يجب أن يشـــترك العضـــو في إحدى لجان 
المجلـــس النوعيـــة المنصـــوص عليهـــا في 
الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة )21( مـــن هذه 

الائحة.
مادة )38( الفقرة األخيرة:

أو  اللجنـــة  لرئيـــس  أو  للرئيـــس  ويجـــوز 
المقـــرر طلب رد التقريـــر إلى اللجنة لمزيد 
مـــن الدراســـة ولـــو كان المجلـــس قـــد بـــدأ 
نظره، كما يجوز لهم طلب تأجيل مناقشة 
التقرير لمدة ال تزيد على شهر، ما لم يقرر 
المجلـــس غير ذلك، وللحكومـــة أن تطلب 

ذلك فتجاب إلى طلبها.
مادة )64(:

ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة 
المتكلم، وال إبداء أي ماحظة إليه.

وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم 
فـــي أية لحظـــة أثناء كامه إلـــى مخالفته 
ألحـــكام المـــادة الســـابقة، أو غيرهـــا مـــن 
رأيـــه  أن  إلـــى  أو  الائحـــة،  هـــذه  أحـــكام 
قـــد وضـــح وضوًحـــا كافًيـــا، وأنـــه ال محل 
السترســـاله فـــي الـــكام، فـــإذا لـــم يمتثل 
فلـــه أن يلفـــت نظره مرة أخـــرى مع إثبات 

ذلـــك في المضبطة. فـــإن أصر العضو على 
موقفـــه اتخـــذ الرئيـــس الجزاء المناســـب 
قبلـــه أو ُعـــرض األمر علـــى المجلس للبت 
فيـــه بمراعـــاة حكـــم المـــادة )67( من هذه 

الائحة.
مادة )66(:

طبًقـــا  المتكلـــم  نظـــر  الرئيـــس  لفـــت  إذا 
ألحـــكام المادتين الســـابقتين ثـــم عاد في 
ذات الجلســـة إلـــى الخـــروج علـــى نظـــام 
الكام، فللرئيس منعه من الكام في ذات 
الموضـــوع ولـــه حرمانـــه من الـــكام بقية 
الجلسة، أو أن يعرض األمر على المجلس 

ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة.
مادة )67(:

للمجلـــس بنـــاًء علـــى اقتـــراح رئيســـه أن 
يتخـــذ قبـــل العضـــو الـــذي أخـــل بالنظـــام 
أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار منعه من 

الكام، أحد الجزاءات اآلتية:
أ- المنـــع مـــن الـــكام فـــي موضـــوع معين 

بقية الجلسة.
ب- اإلنذار.

ج- اللوم.
د- الحرمان من الكام بقية الجلسة.

مـــع  االجتمـــاع  قاعـــة  مـــن  إخراجـــه  هــــ- 
الحرمـــان مـــن االشـــتراك في بقيـــة أعمال 

الجلسة.
قاعـــة  فـــي  الحضـــور  مـــن  الحرمـــان  و- 

االجتماع لجلسة واحدة.
أعمـــال  فـــي  مـــن االشـــتراك  الحرمـــان  ز- 
علـــى  تزيـــد  ال  مـــدة  ولجانـــه  المجلـــس 

أسبوعين.
أحـــد  بتوقيـــع  المجلـــس  قـــرار  ويصـــدر 
الجزاءات الســـابقة في ذات الجلسة دون 
مناقشـــة وبعـــد ســـماع أقـــوال العضـــو إذا 

اقتضى الحال ذلك.
ويجـــوز أن ُتتخـــذ الجـــزاءات المنصوص 
عليهـــا فـــي البنـــود )أ، ب، ج، د( مـــن رئيس 

المجلس مباشرة.
مادة )68(:

إذا لـــم يمتثـــل العضـــو لقـــرار المجلـــس أو 
الرئيـــس، فللرئيـــس أن يتخذ مـــا يراه من 
الوســـائل الكفيلـــة بتنفيـــذ هذا القـــرار بعد 
إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلســـة 
أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان 

إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة )74(:

ال ُيعـــرض أي اقتراح ألخذ الـــرأي عليه إال 

من رئيس المجلس.
مادة )102(:

يخطـــر رئيـــس المجلـــس رئيـــس مجلـــس 
الوزراء خال الخمســـة عشـــر يوًما التالية 
الفتتـــاح دور االنعقـــاد األول من كل فصل 
تشـــريعي، بمشـــروعات القوانيـــن التي لم 
يفصـــل فيهـــا المجلـــس الســـابق بمـــا فـــي 
ذلـــك تلـــك التي لـــم يفصل فيهـــا المجلس 

الوطني.
رئيـــس  مـــن  الحكومـــة  تطلـــب  لـــم  وإذا 
المجلس اســـتمرار النظر في المشـــروعات 
المذكورة خال شـــهرين من تاريخ إخطار 
رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

أحالهـــا  نظرهـــا،  الحكومـــة  طلبـــت  وإذا 
المجلـــس إلى اللجنـــة المختصـــة، وللجنة 
أن تكتفـــي في شـــأنها بما انتهـــى إليه رأي 
الســـابق، إذا كانـــت قـــد وضعـــت  اللجنـــة 

تقريًرا فيها.
مادة )105( الفقرة األخيرة:

ويجـــوز للمجلس بنـــاًء على طلـــب كتابي 
موقـــع مـــن خمســـة أعضـــاء علـــى األقـــل، 
النظر في اقتراح التعديل الذي يقدم قبل 
الجلســـة مباشـــرة أو أثناءها، والذي يجب 
أن يكـــون مصاًغـــا ومســـبًبا، ويصـــدر قرار 
المجلـــس بنظره أو اســـتبعاده بعد ســـماع 
رأي أحـــد مقدمـــي الطلـــب، إن كان لذلـــك 
محـــل دون مناقشـــة، فـــإذا أقـــر المجلـــس 
النظر في التعديات عرضها الرئيس على 
المجلـــس، وله أن يقرر نظرهـــا في الحال، 
ويجـــب إحالتهـــا إلـــى اللجنـــة المختصـــة 
لبحثها وإعداد تقرير عنها بناًء على طلب 

الحكومة أو الرئيس.
مادة )106( الفقرة األخيرة:

المجلـــس  ولرئيـــس  للحكومـــة  ويجـــوز 
ولرئيـــس اللجنـــة وللمقـــرر طلـــب إحــــالة 
التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس 
إلـــى اللجنـــة، وتلزم إجابة هــــذا الطلب إذا 

لم يسبق نظر االقتراح أمام اللجنة.
مادة )108(:

المـــادة  مناقشـــة  مـــن  االنتهـــاء  بعـــد 
والتعديات المقدمة بشـــأنها، يؤخذ الرأي 
إن   - بشـــأنها  اللجنـــة  توصيـــة  علـــى  أواًل 
وجدت - ثم التعديات األخرى المقترحة 
بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض 
المجلس للتعديات المذكورة يؤخذ الرأي 
علـــى النص األصلي، ثـــم يؤخذ الرأي على 

المادة في مجموعها.

مادة )127(:
برنامـــج  إقـــرار  بعـــد  النـــواب  لمجلـــس 
الحكومة إبداء رغبـــات مكتوبة للحكومة 
فـــي المســـائل العامة، وعلـــى الحكومة أن 
ترد على المجلس كتابة خال ستة أشهر، 
وإن تعـــذر األخذ بهـــذه الرغبات وجب أن 

تبين للمجلس أسباب ذلك.
مادة )130( الفقرة األولى:

يـــأذن الرئيس بالكام لواحـــد من مقدمي 
االقتراح برغبة في حالة تعددهم.

مادة )138(:
عند عرض السؤال الذي ُأدرج على جدول 
األعمـــال والجواب عليه، للعضـــو أن يعلن 
اكتفـــاءه بالرد فيغلق بحـــث الموضوع، أو 
يبـــدي رغبتـــه في الـــكام فيعطـــى وحده 
حـــق التعقيـــب على الوزيـــر لمـــدة ال تزيد 
على خمـــس دقائق، وللوزير أن يعلق على 
ذلك التعقيب كتابة أو شـــفاهه فإن أضاف 
الوزيـــر جديـــًدا تجـــدد حـــق العضـــو فـــي 

التعقيب لمدة ال تزيد على ثاث دقائق.
المادة الثانية

ُتضاف فقرة أخيرة إلى المادة )43( ومادة 
جديـــدة برقـــم )209( مكرًرا إلى المرســـوم 
بشـــأن   2002 لســـنة   )54( رقـــم  بقانـــون 
الائحة الداخليـــة لمجلس النواب، نصهما 

اآلتي:
مادة )43( فقرة أخيرة:

وإذا قـــرر المجلـــس الموافقـــة على ســـرية 
جميـــع  بســـحب  الرئيـــس  يأمـــر  الجلســـة 
النقالـــة  الهواتـــف  مـــن  التقنيـــة  الوســـائل 
واألجهـــزة اللوحيـــة أو أية وســـائل أخرى 
مـــن الحاضريـــن في الجلســـة لضمان عدم 
اإلخـــال بســـرية الجلســـة أو تســـريب أية 
حضـــر  مـــن  ويلتـــزم  بشـــأنها،  معلومـــات 
الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها 

بأي وجه من الوجوه.
مادة )209( مكرًرا:

إذا كان العضـــو قـــد شـــغل وظيفـــة عامـــة 
وتخلى عنها بســـبب عضويته في مجلس 
انتهـــاء مـــدة  النـــواب، فإنـــه يجـــوز عنـــد 
عضويته بانتهاء الفصل التشـــريعي إعادة 
تعيينـــه أو توظيفـــه فـــي وظيفـــة مماثلـــة 
لتلـــك التـــي تخلـــى عنها بســـبب اكتســـابه 

عضوية المجلس.
المادة الثالثة

ُيعمـــل بهـــذا القانـــون اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم 
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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تخريج منتسبي برنامج “مسار” في مجال التكنولوجيا المالية
ضمن تعاون بين “أمانة األعلى للمرأة” و”بنفت”

نّظمت شـــركة “بنفت” بالتعاون مع األمانة 
العامـــة للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة فعاليـــة 
خاصـــة بمقر الشـــركة لتخريـــج المتدربين 
مـــن  األولـــى  النســـخة  فـــي  والمتدربـــات 
برنامـــج “مســـار”، الـــذي يهدف إلـــى تنمية 
فـــي  الجنســـين  مـــن  البحرينيـــة  الكـــوادر 
مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة، مـــع التركيز 
بشكل خاص على الفتيات، وذلك بحضور 
مســـاعد األميـــن العـــام للمجلس الشـــيخة 
دينـــا بنت راشـــد آل خليفـــة، وعضو لجنة 
المرأة والتكنولوجيـــا المالية في المجلس 
منى الهاشمي، والرئيس التنفيذي للشركة 
عبد الواحـــد الجناحي إلـــى جانب اإلدارة 

التنفيذية والمدربين.
وقدمـــت الفـــرق المشـــاركة فـــي البرنامج، 
المكونة مـــن 6 طالبات و4 طالب حديثي 

مشـــروعاتها  حـــول  عروضهـــا  التخـــرج، 
النهائيـــة أمام لجنة التحكيـــم المكونة من 
عـــدد مـــن القيـــادات التنفيذيـــة واإلدارية 
بالشـــركة، والتي أشـــادت بدورها باألفكار 
المبتكـــرة والقابلة للتطبيق للمشـــاريع في 
مجال التكنولوجيـــا المالية، وخصوًصا ما 
تعلـــق بكيفيـــة تصميم خدمـــات مصرفية 
الحاليـــة  االحتياجـــات  تلبـــي  رقميـــة 
ومتطلبـــات  للمســـتخدمين  والمســـتقبلية 

التحول الرقمي.

 وتضّمـــن البرنامـــج التدريبـــي عـــدًدا مـــن 
التـــي  البيانـــات  الموضوعـــات، كخدمـــات 
تشـــمل إعداد التقارير والمخاطر، وتحليل 
البيانات، والمعلومات واألمن الســـيبراني، 
الدفـــع،  وخدمـــات  واإلدارة،  والقيـــادة 
التي تشـــمل تحســـين تجربة المســـتخدم، 
والبنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومات 
وتطويرهـــا، واألمـــن الســـيبراني، والقيادة 
واإلدارة، ودعـــم الشـــركات، التـــي تشـــمل 
الحســـاب والتمويـــل، والمـــوارد البشـــرية، 

والتسويق واالتصال المؤسسي، والقيادة 
الفعاليـــة  هامـــش  علـــى  وتـــم  واإلدارة.  
مناقشـــة عدد من المقترحات المســـتقبلية 
في مجال تعزيز مشاركة المرأة في قطاع 
أبـــرز  ضـــوء  علـــى  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
نتائـــج البرنامـــج التدريبـــي “مســـار”، الذي 
استمر على مدى شهرين، والذي يأتي من 
ضمن برامج ومبـــادرات الخطة التنفيذية 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  المـــرأة  للجنـــة 
المالية للفتـــرة الزمنية 2022-2021، التي 
تعمـــل في إطـــار جهـــود المجلـــس األعلى 
للمـــرأة لتحقيـــق التـــوازن بيـــن الجنســـين 
فـــي مهن وعلـــوم المســـتقبل، بخاصة في 
مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة للتعرف على 
مـــا هو متاح مـــن فرص عمـــل نوعية، وما 
يتطلبـــه ذلك من تمكين وتوعية بخدمات 

التكنولوجيا المالية )الفنتك(.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بن محمـــد آل خليفة، أمس 
المديـــر  القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه 
التنفيـــذي للمعهـــد الدولي للدراســـات 
االســـتراتيجية في الشـــرق األوســـط 
ســـلمه  الـــذي  بيكيـــت،  تـــوم  الســـير 
الدعـــوة للمشـــاركة في منتـــدى حوار 

المنامة الثامن عشر.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد الشـــيخ خالـــد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة بما 
مـــن  المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  حققـــه 
لقيـــه  ومـــا  طيبـــة  إيجابيـــة  نتائـــج 
مـــن إشـــادة وأصـــداء واســـعة علـــى 
مســـتوى المنطقـــة والعالم، كما أشـــاد 
بإســـهامات الســـير تـــوم بيكيـــت في 
المعهـــد  بـــدور  واالرتقـــاء  النهـــوض 
الدولي للدراســـات االستراتيجية في 

الشـــرق األوســـط وما وصـــل إليه من 
مســـتوى متقـــدم ومتميز فـــي مجال 
إجراء الدراســـات واألبحاث وتنظيم 
القضايـــا  تتنـــاول  التـــي  المؤتمـــرات 
اإلقليميـــة المهمـــة والدوليـــة والتـــي 
المنطقـــة،  واســـتقرار  بأمـــن  ترتبـــط 
متمّنًيـــا للســـير تـــوم بيكيـــت وجميع 

القائميـــن على المعهـــد دوام التوفيق 
والنجاح.

من جانبه، عّبر السير توم بيكيت عن 
اعتزازه بلقاء الشـــيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، وتقديره لدعمه 
ألنشـــطة المعهـــد مـــن أجـــل تحقيـــق 

أهدافه.

خالد بن أحمد يتسّلم دعوة للمشاركة في منتدى حوار المنامة
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي إطـــار جوالتـــه الصباحيـــة للمدارس، 
قام وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
بزيارة إلى مدرسة سترة الثانوية للبنات، 
اطلع خاللها على سير الدراسة بالمدرسة 
واألنشـــطة والبرامـــج التـــي تنفذهـــا، كما 
المؤمـــن،  زينـــب  الطالبـــة  بتكريـــم  قـــام 
وهـــي طالبـــة كفيفـــة تميزت فـــي اإللقاء 
والخطابـــة والتحدث باللغة اليابانية، إلى 

جانب تفوقها الدراسي.
كمـــا قـــام الوزيـــر باالطـــالع علـــى تجربة 
الطالبـــة نـــدى رضـــي التـــي تقـــوم بـــدور 
المعلمـــة الصغيـــرة، ضمـــن مشـــروع )يدي 
بيدك( الذي تنفذه المدرسة لمعالجة الفاقد 
التعليمـــي، حيـــث تبـــادر الطالبـــة بشـــرح 
المـــواد الدراســـية لزميالتهـــا في حصص 
خدمة المجتمع، تحقيًقا لجهود المدرســـة 
لتطوير قدرات الطالبات ومشاركتهن في 
العمليـــة التعليمية، والتقـــى الوزير كذلك 

بالطالبـــة فاطمـــة فؤاد علي قائـــدة فريق 
)ُملِهمـــون( المختـــص بتشـــجيع الطالبـــات 
علـــى تقديم مواهبهـــن المختلفة، ســـواًء 
التصميـــم  أو  المدرســـية  اإلذاعـــة  فـــي 
واألعمـــال اليدوية الفنية، وتنفيذ الورش 

المتعلقة بالمجاالت اإلبداعية. 
وقـــد أشـــاد الوزير بالجهـــود التـــي تبذلها 

اإلدارة المدرســـية لتحفيـــز طالباتها على 
إبـــراز مواهبهـــن فـــي مختلـــف المجاالت، 
الدراســـي،  التفـــوق  لتحقيـــق  ودعمهـــن 
ورعايـــة الطالبات مـــن ذوي االحتياجات 
البيئـــة  بتوفيـــر  ومســـاندتهن  الخاصـــة 
التعليمية المناســـبة، متمنًيا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.

النعيمي يكّرم طالبة كفيفة متميزة في ثانوية سترة للبنات

وزير التربية والتعليم خالل تكريمه الطالبة زينب المؤمن من ثانوية  سترة للبنات

 أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، عمق العالقات الراســـخة 
والمميـــزة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
علـــى مختلف المســـتويات، وما تحظى به 
هـــذه العالقة من رعايـــة واهتمام من ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة والتي تحقق بفضلها العديد من 
المنجزات على مختلف مســـارات التعاون 
المشـــترك بمـــا يعـــود بالخير والنمـــاء على 

البلدين والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلك، لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 

أمس، ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايد آل 
نهيـــان وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بحضور 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيســـى 
بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وعـــدد مـــن أصحـــاب المعالـــي والســـعادة 
مـــن كبار المســـؤولين. حيث رّحب ســـموه 
بســـمو وزيـــر الخارجية اإلماراتـــي والوفد 
المرافق بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة 
للجنـــة  العاشـــرة  الـــدورة  اجتمـــاع  فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة  العليـــا 
ودولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة، ونّوه 
بمخرجـــات اجتماعات اللجنـــة العليا التي 
أســـهمت في تعزيـــز التعـــاون الثنائي نحو 
آفاق أرحب تحقق التكامل المنشـــود على 

مختلـــف األصعـــدة، مشـــيًدا بالجهود التي 
تقوم بها اللجنة العليا المشـــتركة من أجل 
تعزيز الشراكة االقتصادية واالستثمارية، 
والشـــعبين  البلديـــن  تطلعـــات  وتحقيـــق 
الشـــقيقين والدفـــع بالعالقـــات المشـــتركة 

نحو كل ما من شأنه الخير والنماء.
وقـــد نقل ســـمو الشـــيخ عبد هللا بـــن زايد 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تحيـــات وتقدير 
أخيـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  نهيـــان  آل  زايـــد 
العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكـــم دبـــي، وأصـــدق تمنياتهمـــا لمملكـــة 
البحرين وشعبها بدوام التقدم واالزدهار.

كما أبلغ صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء سمو وزير خارجية 
دولـــة اإلمارات بنقل تحياتـــه إلى صاحب 
الســـمو رئيـــس دولـــة اإلمـــارات، وصاحب 
الســـمو نائب رئيـــس الدولة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي، وأخلـــص تمنيـــات 
سموه لهما ولشعب دولة اإلمارات الشقيق 

بالمزيد من الرفعة والنماء.
وقـــد أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بمواقـــف 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
فـــي  وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  تجـــاه 

المملكـــة  وتقديـــر  المحطـــات  مختلـــف 
عالقـــات  مـــن  النابعـــة  المواقـــف  لهـــذه 
وروابط تاريخية راســـخة تجمـــع البلدين 
بـــاألدوار  منّوًهـــا  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
ا  الفاعلة لإلمارات الشـــقيقة إقليمّيا ودوليًّ
العربـــي  العمـــل  تعزيـــز  فـــي  وجهودهـــا 
المشترك وإرساء دعائم األمن واالستقرار 

والسالم.
 مـــن جانبـــه، أعرب ســـمو الشـــيخ عبد هللا 
بـــن زايـــد آل نهيـــان عـــن شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلـــس الوزراء على لما يوليه ســـموه من 
حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون 
المشترك بين البلدين الشقيقين والشعبين 
بمـــا يحقـــق التطلعـــات المنشـــودة، متمّنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
هذا، وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الـــوزراء مأدبة غداء 
تكريًما لســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن زايد آل 
نهيـــان وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي 
بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة والوفد 

المرافق.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد عمق العالقات الراسخة مع اإلمارات
مشيًدا سموه بجهود اللجنة العليا في تعزيز الشراكة االقتصادية واالستثمارية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبل وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف نـــواف 
المعـــاودة، أمس األحـــد، وفًدا 
الكونغـــرس  موظفـــي  مـــن 
بالواليات المتحدة األميركية، 
والـــذي يقـــوم بزيـــارة رســـمية 

لمملكة البحرين.
 ورّحـــب وزيـــر العـــدل بالوفد 
بمســـتوى  األميركـــي، مشـــيًدا 
المتميـــزة  الصداقـــة  عالقـــات 

مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، ومـــا تشـــهده مـــن 
ســـائر  فـــي  مســـتمر  تقـــدم 

المجاالت.
تنـــاول  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم   
مجاالت التعاون المشترك في 
المجاليـــن العدلـــي والقانوني، 
بما يخدم المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين.

بحث التعاون مع أميركا في المجالين العدلي والقانوني

االرتقاء بالتعاون الثنائي 
نحو آفاق أرحب لتحقيق 

التكامل المنشود 

أدوار فاعلة لإلمارات 
في تعزيز العمل العربي 
المشترك وإرساء السالم

نقّدر مواقف اإلمارات 
تجاه البحرين وشعبها 
في مختلف المحطات



تـــرأس وزير الخارجية والتعـــاون الدولي في دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ووزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، اجتماع الدورة العاشـــرة للجنـــة الوزارية 

العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
حضر االجتماع وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر 
الدولـــة بـــوزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي في 
دولـــة اإلمـــارات خليفـــة شـــاهين المـــرر، ووزيـــر 
الصناعـــة والتجـــارة زايـــد الزياني، ووزيـــر النفط 
والبيئـــة المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ محمد 
بن دينه، ورئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات 
البحريـــن خالـــد الرميحـــي، والرئيـــس التنفيـــذي 
لمجلس التنمية االقتصادية خالد حميدان، وعدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي البلديـــن فـــي وزارات 
الخارجية والمالية واالقتصاد والتجارة والطاقة 

واالستثمار.
وفـــي بدايـــة االجتماع، ألقـــى الوزيـــر الزياني كلمة 
أكد فيها أن انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشـــتركة 
يأتـــي في إطار حـــرص البلديـــن الشـــقيقين الدائم 
علـــى تعزيز العالقـــات األخويـــة التاريخية الوثيقة 
والمتميـــزة فـــي ظل القيادة الحكيمـــة لعاهل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة صاحب السمو الشـــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.
وأشـــاد وزير الخارجية بما تشهده مسيرة التعاون 
البلديـــن  بيـــن  األخـــوي والشـــراكة االســـتراتيجية 
الشـــقيقين مـــن تطـــور ونماء في جميـــع المجاالت، 
كأنمـــوذج فـــي التالحـــم والتضامـــن والتكاتف بين 
الراســـخة  األخويـــة  للروابـــط  تجســـيًدا  األشـــقاء، 
والقائمة على اإلخاء واالحترام المتبادل والمصالح 

المشتركة ووحدة الهدف والمصير.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالنهج الحكيم 
الشـــقيقة،  اإلمـــارات  لدولـــة  الخارجيـــة  للسياســـة 
وما تبذله من جهود ملموســـة في إشـــاعة الســـالم 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والعالـــم، ودفع مســـيرة 
التعـــاون الخليجي للحفاظ على تماســـك المجلس 
وتعزيز إنجازاته، ودعم العمل العربي المشترك بما 
يحفـــظ األمـــن القومـــي العربي ومصالح الشـــعوب 
العربيـــة، وهـــو مـــا يتطابـــق تمامـــا مـــع السياســـة 

الخارجيـــة لمملكـــة البحريـــن، فـــي ظـــل توجيهات 
الشـــقيقين،  البلديـــن  فـــي  الحكيمتيـــن  القيادتيـــن 

وتماثل األهداف والتطلعات المشتركة.
وعبر وزير الخارجية عن الشـــكر والتقدير لمستوى 
التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية 
فـــي البلدين في المحافـــل اإلقليمية والدولية تجاه 
مختلف القضايا والتحديات، مشـــيدا باهتمام دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بتعزيز دور الدبلوماسية 
االقتصاديـــة في تحقيـــق أهداف التنمية الشـــاملة، 
متطلعـــا أن يكـــون هـــذا الجانـــب محـــورا أساســـيا 
فـــي اجتمـــاع اللجنة العليا المشـــتركة، وفـــي العمل 

التعاوني المشترك بين البلدين الشقيقين.
كمـــا أعـــرب الوزيـــر عـــن تقديـــره لســـفيري البلديـــن 
والمسؤولين في وزارتي الخارجية وأعضاء اللجنة 
العليـــا المشـــتركة، علـــى مـــا يقومـــون به مـــن جهود 
متواصلـــة لتحقيق مزيـــد من المنجـــزات التكاملية 
وتوســـيع آفـــاق التعاون والتنســـيق بيـــن حكومتي 
البلدين خدمة للمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين 

الشقيقين.
من جانبه، أعرب ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن زايد آل 
نهيان عن ســـعادته بزيـــارة مملكة البحرين لترؤس 
وفـــد دولـــة اإلمارات العربية المتحـــدة في اجتماع 
الدورة العاشـــرة للجنـــة الوزارية العليا المشـــتركة، 
معربـــا عـــن االمتنـــان لمـــا لقيـــه مـــن كـــرم الضيافة 

وحفاوة االستقبال في مملكة البحرين.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايـــد آل نهيـــان 
البلديـــن  بيـــن  المتجـــذرة  األخويـــة  بالعالقـــات 
والشـــعبين الشـــقيقين، منوها بزيادة حجم التبادل 
التجـــاري بين البلدين، مشـــيرا إلـــى أهمية االرتقاء 
بالتعاون المشـــترك إلى آفاق أكثر شموال بما يحقق 
آمـــال وتطلعـــات عاهـــل البـــالد المعظـــم وصاحـــب 

السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأكد سموه أهمية دفع مسيرة التعاون االقتصادي 
والتجـــاري واالســـتثماري بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
وفتـــح مزيد من الفرص للقطـــاع الخاص وتحفيزه 
للقيـــام بـــدوره االقتصـــادي والتنموي فـــي البلدين، 

مشـــيرا إلى أهمية التوجه إلـــى القطاعات الحيوية 
والقطاعـــات  والتكنولوجيـــا  المتجـــددة  كالطاقـــة 
العائـــد  ذات  المجـــاالت  مـــن  وغيرهـــا  الصحيـــة 

االقتصادي.
وتـــم خـــالل االجتماع اســـتعراض مســـار العالقات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
والشـــعبين الشـــقيقين، وما حققته مـــن تقدم ونمو 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، وســـبل تطويـــر التعـــاون 
الثنائي بينهما واالرتقاء به إلى مســـتويات أشـــمل، 
بمـــا يوفـــر آفاًقـــا أوســـع للتعـــاون المشـــترك، ويلبي 
التطلعـــات واألهداف المنشـــودة ويخـــدم المصالح 

المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الثنائـــي  التعـــاون  الجانبـــان مجـــاالت  بحـــث  كمـــا 
االقتصادية واالســـتثمارية والتجاريـــة والصناعية 
وغيرهـــا من المجـــاالت التنموية، كالطاقـــة والبيئة 
والصحة والشؤون اإلسالمية والتنمية االجتماعية 
والتعليـــم والشـــباب والمـــرأة والثقافـــة والســـياحة 
والدراســـات والبحوث، والفرص المتاحة لتوســـيع 

آفاقهـــا خدمـــة للمصالح المشـــتركة، واســـتمعا إلى 
شـــرح مـــن كبار المســـؤولين فـــي الجانبيـــن عما تم 
تحقيقـــه مـــن خطـــوات بنـــاءة لتفعيـــل االتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم الموقعـــة بيـــن البلديـــن لدفـــع 
مســـيرة التعاون المشترك إلى آفاق أكثر شموال بما 
يخـــدم المصالـــح المتبادلة بين البلديـــن وبما يعود 

بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.
وأكد رئيســـا الوفدين البحريني واإلماراتي اإلرادة 
لمواصلـــة تطويـــر  للبلديـــن  المشـــتركة  السياســـية 
العالقـــات المتميـــزة بينهمـــا، والرغبـــة القويـــة فـــي 
تنميتهـــا في جميع المجاالت، بمـــا يحقق المصلحة 

المشتركة ويوفر آفاقًا أوسع لمستقبليهما.
واســـتعرض الجانبان العالقات الثنائية القائمة بين 
البلديـــن في مختلـــف المجاالت، وفي ضـــوء ما تم 
توقيعـــه من مذكـــرات تفاهم وبرنامـــج تنفيذي في 
9 نوفمبـــر 2021 فـــي أبوظبـــي، أمـــام رئيـــس دولـــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، فقد أكدا أهمية اســـتمرار ومواصلة دعم 
وتعزيز وتطوير عالقات التعاون وتفعيلها بما يلبي 
المصالح المشتركة. وأشاد الجانبان بعمق العالقات 
األخوية التاريخية بين البلدين الشـــقيقين، وأبديا 
ارتياحهما لمســـتوى التشـــاور والتنســـيق السياسي 
القائـــم بينهمـــا بشـــأن القضايـــا الثنائيـــة واإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك، وأوصى الجانبان 
بمواصلة هذا التشـــاور بين المسؤولين في وزارتي 

خارجية البلدين الشقيقين.
كمـــا أكـــد الجانبـــان حرصهمـــا علـــى تنســـيق العمل 
اإلقليميـــة  والمحافـــل  المنظمـــات  فـــي  ســـويًا 
والدوليـــة، الســـيما مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية، وجامعة الـــدول العربية، ومنظمة التعاون 
اإلســـالمي، ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة، مـــن أجـــل 

تحقيق مصالحهما ودعم العمل الُمشترك.
والمتميـــز  المشـــترك  بالتعـــاون  الجانبـــان  وأشـــاد 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي المجـــال القنصلـــي، 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  أكاديميـــة  وبيـــن 
للدراســـات الدبلوماســـية، وأكاديميـــة أنور قرقاش 
الدبلوماســـية، وأكـــدا أهمية دور ســـفارات البلدين 
في متابعة تفعيل االتفاقـــات الموقعة بين البلدين 
الشـــقيقين، وذلك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 
ووزارتـــي الخارجية لإلســـهام فـــي تحقيق أهداف 

اللجنة المشتركة.

المنامة - بنا

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
حـــرص مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك 
البـــالد المعّظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيســـى آل خليفة، على توطيد 
أواصر التعاون والشراكة االستراتيجية 
الفاعلـــة والمتميـــزة مـــع منظمـــة األمـــم 
بمـــا  المتخصصـــة،  المتحـــدة ووكاالتهـــا 

يدعـــم األهـــداف المشـــتركة فـــي حفـــظ 
الســـلم واألمن الدوليين، وتعزيز احترام 
حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية، 

ودعم التنمية المستدامة.

وأعـــرب الوزيـــر، عـــن اعتزازه بمشـــاركة 
الدولـــي  المجتمـــع  البحريـــن  مملكـــة 
االحتفاء بيوم األمـــم المتحدة والذكرى 
المنظمـــة  إلنشـــاء  والســـبعين  الســـابعة 
الدولية، والذي يوافق الرابع والعشـــرين 
من أكتوبر حول موضـــوع “إعادة البناء 
مًعا لتحقيق السالم واالزدهار”، في إطار 
التزامهـــا بمبـــادئ ميثاق األمـــم المتحدة 
ومقاصده الســـامية في إقامة العالقات 
الدوليـــة وتعزيزهـــا على أســـس من الود 
واالحترام المتبـــادل، وعدم التدخل في 
شؤون الدول األخرى، وتوطيد التعاون 
الدولـــي فـــي حمايـــة البيئـــة ومكافحـــة 
التغيـــرات المناخيـــة وتنســـيق عمليـــات 

اإلغاثة وخدمة اإلنسانية.
وأشار إلى حرص مملكة البحرين الدائم 
في ظل النهج اإلنساني الحكيم لصاحب 
وتوجهـــات  المعّظـــم،  الملـــك  الجاللـــة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، على 
إرســـاء قيم التسامح والتعايش السلمي 
بيـــن األديـــان والثقافـــات والحضـــارات، 
ومكافحة التطرف والكراهية واإلرهاب، 
فـــي تســـوية  الدوليـــة  الشـــراكة  ودعـــم 
النزاعـــات اإلقليمية والدولية عن طريق 
الحوار والســـبل الدبلوماســـية، بما يلبي 
تطلعـــات شـــعوب المنطقـــة والعالـــم في 

األمن والسالم والرخاء.
 وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة تمســـك مملكـــة 
البحريـــن بقيمها الدبلوماســـية الحكيمة 
والنابعة من تاريخها العريق، وسياستها 
فـــي  المشـــرف  وحضورهـــا  المعتدلـــة، 
المحافـــل الدوليـــة منـــذ انضمامهـــا إلـــى 
األمـــم المتحدة كدولة كاملـــة العضوية، 

 ،1971 عـــام  العربيـــة  الـــدول  وجامعـــة 
وعضويتهـــا الفاعلة في مجلس التعاون 
ثقـــة  وتزايـــد  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول 
المجتمع الدولي بانتخابها مؤخًرا عضًوا 
فـــي لجنـــة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ومجلـــس االتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت، 
لمنظمـــة  الدولـــي  التربيـــة  ومكتـــب 
اليونســـكو، ورئاســـتها للجنـــة التنفيذية 
المـــواد  بشـــأن  مونتريـــال  لبروتوكـــول 
ولحـــوار  األوزون،  لطبقـــة  المســـتنفدة 
التعاون اآلسيوي، وتصنيفها في المرتبة 
ا ضمن الدول  الخامســـة والثالثين عالميًّ
ا وفًقا  ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّ

لتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 واســـتعرض وزيـــر الخارجيـــة مبادرات 
مملكـــة البحريـــن الداعمـــة للشـــراكة مع 
منظومة األمـــم المتحدة بموجب وثيقة 
إطـــار التعـــاون االســـتراتيجي والتنميـــة 
المســـتدامة الموقعة مع إحدى وعشرين 
وكالة أممية مقيمة، وإســـهاماتها الرائدة 
على الساحة العالمية في ترسيخ السالم 
والحـــوار والتســـامح الدينـــي باحتضان 
“ملتقى البحرين.. حوار الشـــرق والغرب 
مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”، برعاية 
ملكية ســـامية، وبمشـــاركة قداسة البابا 
فرنســـيس بابا الفاتيـــكان، واإلمام األكبر 
أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف 
المســـلمين،  حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
وتنظيمهـــا لحـــوار المنامـــة فـــي دورتـــه 
الشـــهر  خـــالل  وذلـــك  عشـــرة،  الثامنـــة 

المقبل.
المحـــوري  المملكـــة  دور  إلـــى  وتطـــّرق 
والتضامـــن  التســـامح  تشـــجيع  فـــي 
جهـــود  خـــالل  مـــن  الدولـــي،  اإلنســـاني 
للتعايـــش  العالمـــي  الملـــك حمـــد  مركـــز 

الســـلمي، وإطالق جائزة عيسى لخدمة 
اإلنســـانية، و”جائـــزة اليونســـكو - الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الستخدامات 
تكنولوجيات المعلومـــات واالتصال في 
مجال التعليم”، وجائزة األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين 
بالتعـــاون مـــع األمـــم المتحـــدة،  المـــرأة 
وغيرهـــا مـــن مبـــادرات تمكين الشـــباب 
ودعـــم التنمية المســـتدامة، وإســـهامات 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية في 
تقديم المســـاعدات اإلغاثية والتنموية، 
وتوجهاتهـــا الرائـــدة واســـتثماراتها فـــي 
الســـيبراني  واألمـــن  الفضـــاء  قطاعـــات 

والطاقة المتجددة.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين، 
المتحـــدة،  األمـــم  بيـــوم  تحتفـــي  وإذ 
لتؤكد تقديرها وفخرهـــا بعطاء الكوادر 
الدبلوماســـية الوطنيـــة، رجـــاالً ونســـاًء، 
مـــدى  علـــى  الوطنـــي  العمـــل  رواد  مـــن 
وتثمينهـــا  الماضيـــة،  الخمســـة  العقـــود 
الشـــابة، وعزمهـــا  الكفـــاءات  إلبداعـــات 
على مواصلة مســـيرة الشراكات الدولية 
الفاعلة والدبلوماسية متعددة األطراف 
فـــي تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، وترســـيخ 
الســـلم واألمن اإلقليمي والدولي، ودعم 
الخطـــة  بموجـــب  المســـتدامة  التنميـــة 
2022-( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

2026(، التـــي تـــم إعدادهـــا بالتعاون مع 
مكتب المنســـق المقيم لألمـــم المتحدة، 
ومتابعـــة تنفيذهـــا فـــي إطـــار التعـــاون 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
والمجتمع المدنـــي واالنفتاح البناء على 

المنظمات الدولية واإلقليمية.

المنامة - بنا

الدفع بمسيرة التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بين البحرين واإلمارات

شراكة وطيدة واستراتيجية مع األمم المتحدة في إرساء السالم

االرتقاء بالعالقات الوطيدة نحو مستويات أكثر شموال... اللجنة العليا المشتركة:

دور محوري للبحرين في تشجيع التسامح بين األديان... الزياني:

انعقاد اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
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قـــرار  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
صـــادر   2022 لســـنة   1166 رقـــم 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  عـــن 
بشـــأن  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي، 
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة 
وأوصـــت   .)526( مجمـــع   – باربـــار 
المخطـــط  باعتمـــاد  األولـــى  المـــادة 
التفصيلـــي الجزئـــي المعـــد من قبل 
هيئـــة التخطيط والتطوير العمراني 
لمنطقـــة باربـــار مجمـــع )526( طبًقـــا 
للمخطـــط التفصيلـــي المرافـــق لهذا 
القـــرار.  وتضّمنت المادة الثانية بأن 
المناطـــق التعميريـــة الواقعـــة ضمن 
منطقة باربـــار مجمـــع )526( ُتصنف 
مخطـــط  فـــي  وارد  هـــو  لمـــا  وفًقـــا 
اســـتعماالت االراضـــي المرافق لهذا 

القـــرار، وتطبـــق عليها االشـــتراطات 
فـــي  الـــواردة  للتعميـــر  التنظيميـــة 
القرار رقم )28( لسنة 2009، والمادة 
الثالثـــة نّصـــت علـــى أن ينشـــر هـــذا 
القرار في الجريدة الرســـمية ويعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اعتماد المخطط التفصيلي لـ “النويدرات” و “هورة سند”

“وزير الصناعة” يصدر الالئحة الفنية ألدوات “ترشيد المياه”
حفاظا على موارد المملكة وتخفيض التكاليف على المستهلك
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القمة المرتقبة بين الملك المعّظم والسلطان هيثم تفتح آفاق التعاون بين البلدين
تدعيم الشراكة االستراتيجية... والتبادل التجاري أكثر من 252.6 مليون دينار... السفير العماني:

 كشــف الســفير العمانــي فيصــل بن حــارب بن حمــد البوســعيدي لـ”البالد” عن 
آخــر البيانــات الرســمية للتبــادل التجاري بين البحرين وســلطنة عمــان، معلًنا 

أنه فاق 252,6 مليون دينار.

أن  إلـــى  البوســـعيدي  ولفـــت 
االســـتثمارات المشـــتركة بيـــن عمان 
ا، مشـــيًرا  والبحرين تلعب دوًرا حيويًّ
إلى بـــدء اإلجـــراءات بيـــن الجانبين 
لتأســـيس شـــركة بحرينيـــة عمانيـــة 
قابضـــة برأســـمال 10 مالييـــن ريـــال 
عمانـــي تركز اســـتثماراتها في األمن 
الغذائـــي وتتخـــذ مـــن ســـلطنة عمان 

ا لعملياتها. مقرًّ
وقال بمناسبة زيارة صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى 
مملكة البحرين: “بأن جاللة السلطان 
يـــزور البحريـــن بدعـــوة كريمـــة مـــن 
أخيـــه ملـــك البـــالد المعّظـــم صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
الزيـــارة  هـــذه  لتشـــكل  خليفـــة،  آل 
استمرارية لتطوير العالقات الثنائية 

بين البلدين”.
تعـــّزز  الزيـــارة  هـــذه  “إن  وأضـــاف: 
مصلحة البلدين في شـــتى المجاالت 
في ظل مـــا يجمع القيادتين من فكر 
ورؤية مشـــتركة، ومـــا يجمع البلدين 
ا  سياســـيًّ مشـــتركة  اهتمامـــات  مـــن 
ـــا  ورياضيًّ ـــا  وثقافيًّ ـــا  واقتصاديًّ
وغيرهـــا من المجـــالت”، مؤكـــًدا أنها 
مـــن  لمزيـــد  واســـعة  آفاًقـــا  ســـتفتح 
التعاون الثنائي المشـــترك في جميع 

المجـــاالت محـــل االهتمام المشـــترك 
واإلقليمـــي  الثنائـــي  الصعيـــد  علـــى 
والدولي.  وذكر أن “الزيارة ستشـــهد 
بيـــن  أخويـــة  مباحثـــات  جلســـات 
القيادتيـــن الحكيمتين تتضمن جملة 
المهمـــة  والمواضيـــع  القضايـــا  مـــن 
والعلميـــة  والثقافيـــة  االقتصاديـــة 
والصحية، فضـــاًل عن التطورات في 
المنطقـــة وغيـــر ذلـــك مـــن الشـــؤون 

العالمية”.
وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــار الســـفير 
العمانـــي إلى أن العالقة بين ســـلطنة 
عمـــان ومملكـــة البحرين هـــي عالقة 
متميـــزة بفضـــل مـــا يجمـــع البلديـــن 
الشـــقيقين مـــن عمـــق وأصالـــة ومـــا 
تشـــهده من أواصر المحبة واألخوة، 
وما يدعمها من وشائج القربى، حيث 
ا  تعتبـــر هـــذه العالقـــة نموذًجـــا مثاليًّ
للعالقـــات بين األشـــقاء وعلى جميع 
المستويات الرسمية والشعبية وفي 
كافـــة مجـــاالت التعـــاون.  وأوضـــح 
أن مـــا يعـــّزز العالقـــة بيـــن البلديـــن 
أيًضـــا ويقويها هـــي العالقة األخوية 
الجاللـــة  صاحـــب  بيـــن  المتميـــزة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظم 
وأخيـــه ملـــك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.
واســـتطرد قائـــاًل: “تشـــّكل الثوابـــت 
الجغرافيـــة  والروابـــط  التاريخيـــة 
والتصاهر التي تجمع ســـلطنة عمان 
لحـــرص  دليـــاًل  البحريـــن،  ومملكـــة 
الشـــقيقين طيلـــة  البلديـــن  قيـــادات 
العقود الماضية على تدعيم وتقوية 
التشـــاورات  عبـــر  العالقـــات  هـــذه 
والتنســـيق  الدائمـــة  والمباحثـــات 
المســـتمر مـــن أجـــل توحيـــد الجهود 
والمواقـــف، وتقريب وجهـــات النظر 
ـــا  إقليميًّ المختلفـــة  القضايـــا  حيـــال 
ـــا، فضـــاًل عـــن اهتمـــام البلدين  ودوليًّ
االســـتراتيجية  الشـــراكة  بتطويـــر 
التـــي تربطهمـــا، وهو ما يظهـــر دائًما 
فـــي اللقـــاءات التي تجمع مســـؤولي 

البلدين”.
الثنائيـــة  العالقـــات  وتابـــع: “وتمثـــل 
بين البلدين أساًســـا متيًنـــا للعالقات 
المتميـــزة التـــي تربـــط دول مجلـــس 

التعـــاون الخليجـــي بعضهـــم ببعض، 
والتنميـــة،  لالســـتقرار،  وداعًمـــا 
وعلـــى  المنطقـــة،  فـــي  واالزدهـــار 
الصعيدين اإلقليمـــي والعالمي، فيما 
يتجلى حـــرص الدولتين على تعزيز 
أمن واســـتقرار المنطقة والعالم، في 
العديد مـــن مبادراتهما المتوازنة في 
تسوية الخالفات العربية، والتصدي 
الشـــأن  ألي تدخـــالت إقليميـــة فـــي 

العربي”.
ـــا، فـــإن العالقـــة  وأردف: “واقتصاديًّ
التجاريـــة واالقتصادية بين ســـلطنة 
عمـــان ومملكة البحرين عالقة كبيرة 
وقديمـــة ممتـــدة منذ ميناء ســـمهرم 
مـــن  واحـــدة  والبحريـــن  ودلمـــون، 
أهـــم الشـــركاء التجارييـــن لســـلطنة 
ُعمـــان علـــى صعيد المنطقـــة العربية 
بشـــكل عـــام ودول مجلـــس التعاون 
الخليجي بشكل خاص، فقد أظهرت 
آخر بيانات رســـمية للتبادل التجاري 
أن  ُعمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  بيـــن 
التبـــادل التجـــاري بيـــن البلدين يزيد 

عن 252.6 مليون دينار”.
واختتـــم الســـفير البوســـعيدي قائاًل: 
“بـــأن االســـتثمارات المشـــتركة بيـــن 
البحريـــن  ومملكـــة  ُعمـــان  ســـلطنة 
ا فـــي هذا الجانب،  تلعـــب دوًرا حيويًّ
إذ بدأت اإلجراءات لتأســـيس شركة 
بحرينيـــة ُعمانيـــة قابضـــة برأســـمال 
10 ماليين ريـــال عماني، وتتخذ من 
ا لعملياتها وستركز  سلطنة عمان مقرًّ

استثماراتها في األمن الغذائي”.

السفير العماني

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني

راشد الغائب

منال الشيخ

نشـــرت الجريـــدة الرســـمية قرار رقـــم 1165 لســـنة 2022 صـــادر عن وزير 
اإلســـكان والتخطيط العمرانـــي آمنة الرميحي بشـــأن المخطط التفصيلي 

لمنطقة النويدرات وهورة سند والمجمعات )643(، )645( و)646(.
جـــاء فـــي المادة األولـــى: يعتمد المخطـــط التفصيلي المعد مـــن قبل هيئة 
التخطيـــط والتطوير العمراني لمنطقة النويدرات وهورة ســـند المجمعات 
)643(، )645( و)646( طبًقـــا للمخطـــط التفصيلـــي المرافـــق لهـــذا القرار في 
حيـــن جاء في الثانيـــة: تصنف المناطـــق التعميرية الواقعـــة ضمن منطقة 
النويـــدرات وهـــورة ســـند المجمعـــات )643(، )645( و)646( وفًقـــا لمـــاه هو 
وارد فـــي مخطط اســـتعماالت االراضي المرافق لهـــذا القرار، وتطبق عليها 
االشـــتراطات التنظيميـــة للتعبير بمختلـــف المناطق في المملكـــة الصادرة 
بالقرار رقم )28( لســـنة 2009.  ونصت المادة )3( على أنه: ينشر هذا القرار 

في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

منال الشيخ

منال الشيخ

نشــرت الجريــدة الرســمية القــرار رقــم 101 لســنة 2022 الصــادر عــن وزيــر 
الصناعة والتجارة زايد الزياني بشــأن إصدار الالئحة الفنية ألدوات ترشــيد 

استهالك المياه.

وجـــاء فـــي المـــادة رقم 1 مـــن القـــرار أنه 
“يعمـــل بأحـــكام الالئحـــة الفنيـــة ألدوات 
ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه المرافقـــة لهـــذا 

القرار”.
وتضمنت المادة رقم 2 ما يلي “على وكيل 
الـــوزارة والمعنييـــن - كل فيمـــا يخصـــه - 
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القرار، ويعمـــل به من 
اليوم التالي لمضي ثمانية عشر شهًرا من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وتهـــدف هـــذه الالئحة إلى توفيـــر أدوات 
أســـواق  فـــي  الميـــاه  اســـتهالك  ترشـــيد 
المملكة من أجل ترشـــيد إســـتهالك المياه 

وفقـــا لمعـــدالت اســـتهالك ميـــاه محـــددة، 
واقتصـــاد  مـــوارد  علـــى  حفاظـــا  وذلـــك 
إلـــى  باإلضافـــة  ومكتســـباتها  المملكـــة 

تخفيض التكاليف على المستهلك.
ونصـــت المـــادة )3( علـــى أن أحـــكام هذه 
ترشـــيد  أدوات  علـــى  تســـري  الالئحـــة 
اســـتهالك الميـــاه المبينة فـــي الملحق )1( 
المرافـــق لهـــا والتـــي تعـــرض في أســـواق 

المملكة.
وأوردت المـــادة )4(: “يجـــب أن تســـتوفي 
أدوات ترشـــيد استهالك المياه المتطلبات 
األساسية الواردة في الملحق )2( المرافق 

لهذه الالئحة”.
“اإلدارة  أن  علـــى  نصـــت   )5( والمـــادة 
اإلجـــراءات  كافـــة  تتخـــذ  المختصـــة 
الضروريـــة لضمان أن يكون عرض ادوات 
ترشيد استهالك المياه في السوق قاصًرا 
للمتطلبـــات  المســـتوفية  األدوات  علـــى 

المنصوص عليها في هذه الالئحة”. 
 )6( المـــادة  فـــي  الثانـــي  الفصـــل  وتنـــاول 
التزامات الفاعلين االقتصاديين ولعل من 
أبرزها عدم وضع أدوات ترشـــيد استهالك 
مياه غير مطابقـــة لمتطلبات هذه الالئحة 
تصميـــم  مطابقـــة  ضمـــان  الســـوق،  فـــي 
وتصنيـــع أدوات ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه 
المتداولة في السوق للمتطلبات األساسية 
لهـــذه  المرافـــق   )2( الملحـــق  فـــي  الـــوارد 
الالئحة، القيام بإجراءات تقويم المطابقة 
الالئحـــة،  هـــذه  مـــن   )14( للمـــادة  وفًقـــا 
التقييد بالنظـــام الخليجي لتتبع المطابقة 
وتوفيـــر كافـــة المعلومـــات الالزمـــة حول 
أدوات ترشـــيد استهالك المياه والمزودين 
وإجراءات تقويـــم المطابقة طبًقا ألحكام 
هـــذه الالئحة وإرفاق إرشـــادات الســـالمة 
وتعليمـــات االســـتعمال باللغـــة العربية مع 

أدوات ترشيد استهالك المياه. 
متطلبـــات  الثالـــث  الفصـــل  واســـتعرض 
مطابقـــة أدوات ترشـــيد إســـتهالك المياه، 
إذ تناولـــت المـــادة )11(، اإلقرار بالمطابقة 
والفقرة )أ( إقرار الصانع بالمطابقة ونصت 
الصانـــع  إقـــرار  يكـــون  أن  يجـــب  علـــى: 
بالمطابقـــة باللغتين العربيـــة واإلنجليزية 
الملحـــق)4(  فـــي  الـــوارد  للنمـــوذج  وفًقـــا 
المرافـــق لهذه الالئحـــة، وأن يحدد إجراء 
أدوات  علـــى  المطبـــق  المطابقـــة  تقويـــم 
الميـــاه وفًقـــا ألحـــكام  اســـتهالك  ترشـــيد 
المـــادة )14( مـــن هذه الالئحـــة، كما يجب 
تحديـــث إقرار المطابقة كلمـــا كانت هناك 

ضرورة لذلك.
واســـتعرضت المادة )ب( إقرار المســـتورد 
بالمطابقة كالتالي: يجب على المســـتورد 
تحقـــق  بعـــد  بالمطابقـــة  إقـــرار  تقديـــم 

االلتزامـــات المنصـــوص عليها فـــي المادة 
)8( مـــن هذه الالئحة ويتحمل المســـتورد 
موضـــوع  المنتجـــات  وضـــع  مســـؤولية 
اإلقـــرار فـــي الســـوق، يتحمـــل المســـتورد 
عـــن  تنشـــأ  التـــي  القانونيـــة  المســـؤولية 
التـــي  الميـــاه  إســـتهالك  ترشـــيد  أدوات 
وضعهـــا فـــي الســـوق، وذلك بعـــد إصداره 
إقـــرار المطابقـــة، ويجوز أن يكـــون إقرار 
المستورد بالمطابقة ألكثر من الئحة فنية 
تطبق على أدوات ترشيد إستهالك المياه، 
وفي هذه الحالة على المســـتورد أن يذكر 
في اإلقـــرار بالمطابقـــة كل اللوائح الفنية 
الواجبـــة التطبيـــق مـــع إصداراتها وجميع 
مـــا يرتبـــط بها مـــن معلومات فـــي نموذج 

إقراره بالمطابقة. 

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

زايد الزياني 

إصدار قرار بشأن مخطط باربار مجمع “526”



المنامة - وزارة الداخلية

ترأس رئيس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفة وفد 
المشـــارك  الجمـــارك  شـــؤون 
فـــي مؤتمـــر ومعـــرض منظمـــة 
الجمـــارك العالمية للتكنولوجيا 
“قيـــادة  شـــعار  تحـــت   2022
األداء الجمركـــي مـــع البيانـــات 
المشـــهد  فـــي  والتكنولوجيـــا 
العالميـــة”  للتجـــارة  المتغيـــر 
مدينـــة  فـــي  عقـــد  والـــذي 
خـــال  بهولنـــدا  ماســـتريخت 
الفتـــرة من 18 حتى 20 أكتوبر 

الجاري.
وعلى هامش المؤتمر والمعرض، اجتمع رئيس الجمارك مع مدير عام جمارك 
هولنـــدا فـــان تشـــيلفين، وتم خـــال االجتماع بحـــث عدد مـــن الموضوعات 
ذات االهتمـــام المشـــترك فـــي المجال الجمركي وتســـليط الضـــوء على آخر 

المستجدات بين جمارك البلدين الصديقين.
وفـــي ختـــام االجتماع، أكد رئيـــس الجمارك أهمية مثل هـــذه اللقاءات التي 
تعزز أوجه التعاون مع جمارك الدول الصديقة والتي تسهم في خلق فرص 
جديـــدة للتنميـــة اإلقليميـــة في المجـــال الجمركي وبما يتوافق مـــع التنمية 

المستدامة والتي من أهدافها عقد الشراكات لتحقيق األهداف المرجوة.

فرص جديدة للتنمية اإلقليمية في المجال الجمركي
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“الكلمة الطيبة” حازت الكثير من الجوائز نظير عملها الخيري
الجمعية تحتفل بمرور 20 عاما على التأسيس... بوهزاع:

قال رئيس االتحاد العربي للتطوع رئيس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة حسن 
بوهزاع “نحتفل هذه األيام بمرور 20 عاما 
علـــى تأســـيس الجمعيـــة )2002 - 2022(، 
وهي فرصة غالية نستذكر فيها بكل فخر 
منجزات الماضي وآفاق المستقبل، ويأتي 
االحتفـــال ومملكتنـــا العزيـــزة قـــد خطـــت 
خطـــوات جبارة في التطور واالزدهار في 

مختلف المجاالت”.
وأكـــد بوهـــزاع أن “جمعية الكلمـــة الطيبة 
فـــي مســـيرتها المباركـــة نالـــت العديد من 
الجوائز واإلشادات نظير عملها المتواصل 

فـــي مياديـــن العمـــل الخيـــري والتطوعي 
المختلفـــة، فقـــد حصلـــت الجمعيـــة علـــى 
شـــهادة الُحكم الديمقراطـــي الداخلي بعد 
تقييـــم دقيـــق وفحص شـــامل لإلجراءات 
اإلداريـــة والماليـــة، وبرامـــج الجمعية من 
قبـــل خبراء مـــن برنامـــج األمـــم المتحدة 
الجمعيـــة  نالـــت  كمـــا   ،UNDP اإلنمائـــي 
التنميـــة  وزراء  مجلـــس  مـــن  التكريـــم 
والشؤون االجتماعية بدول الخليج ضمن 
6 جمعيات أهلية من دول المجلس، تملك 
إســـهامات بـــارزة فـــي العمـــل االجتماعـــي 
التنموي في العاصمة اإلماراتية أبوظبي”.
وتابـــع “حصـــدت الجمعيـــة جائـــزة التميـــز 

للحكومـــة اإللكترونية، عن مشـــروع جمع 
تدويرهـــا  وإعـــادة  اإللكترونيـــة  األجهـــزة 
كأفضل مقترح إلكتروني، وفي جمهورية 

كوريـــا الجنوبيـــة حصلـــت الجمعيـــة على 
عضوية اللجنة التنسيقية للتطوع الدولي 
CCIVS التابعـــة لمنظمـــة األمـــم المتحدة 
)اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 
كأول جمعيـــة مدنيـــة خليجيـــة، باإلضافة 
إلى نيلها رئاســـة االتحـــاد العربي للتطوع، 
كمـــا حصلت الجمعية حديثا على شـــهادة 

اآليزو”.
وقدم التهاني والتبريكات لجميع منتسبي 
الجمعية بهذه المناسبة التاريخية المهمة، 
شـــاكًرا لهـــم جهودهـــم ومثابرتهـــم، داعًيا 
إلـــى مزيد من بـــذل الجهد والفكر لتحقيق 

التنمية المستدامة التي ننشدها جميًعا.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

حسن بوهزاع 

إشراك رواد األعمال والمؤسسات الناشئة بصناعة السياحة
مؤكدة دعم االبتكار واألفكار اإلبداعية... الصيرفي:

فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  أكـــدت 
الصيرفـــي حـــرص الوزارة على إشـــراك 
الناشـــئة  والمؤسســـات  األعمـــال  رواد 
فـــي صناعـــة الســـياحة والســـفر، ودعم 
لـــرواد  اإلبداعيـــة  واألفـــكار  االبتـــكار 
األعمـــال البحرينييـــن بمـــا يعـــزز مكانة 
مملكة البحرين كوجهة جذابة لسياحة 

رجال األعمال وإقامة المعارض.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتمـــاع الوزيـــرة مـــع 
المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
فريـــال  األعمـــال  لريـــادة  البحرينيـــة 
ناس، حيث ناقشـــت معها ســـبل الدعم 
المختلفة التي يمكن أن تقدمها الوزارة 
ألعضـــاء المؤسســـة البحرينيـــة لريـــادة 

األعمـــال، وفتح آفـــاق شـــراكة وتعاون 
بيـــن الـــوزارة ورواد ورائـــدات األعمـــال 
البحرينيين. وأشارت الوزيرة الصيرفي 
إلـــى حرص الوزارة على متابعة األفكار 
االبداعيـــة التي يطرحهـــا رواد األعمال 

الشـــباب، بما يســـهم في تنويـــع المنتج 
الســـياحي البحرينـــي، وإطـــاق المزيد 
النوعيـــة  الســـياحية  المبـــادرات  مـــن 
المبتكـــرة، مؤكدة أهمية اســـتفادة رواد 
األعمال والشـــركات الناشـــئة من الزخم 

الكبيـــر الـــذي يحققه القطاع الســـياحي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مـــع بلوغ نســـبة 
تعافي القطاع إلى 82 % مقارنة بفترة 

ما قبل الجائحة.
ولفتت إلـــى أن مركز البحريـــن العالمي 
للمعارض يتيـــح فرصا كبيرة أمام رواد 
األعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات 
الناشئة في القطاع السياحي، خصوصا 
أن المركـــز يعتبر وجهـــة جاذبة وفريدة 
من نوعها في منطقة الشـــرق األوســـط، 
وســـيقدم فرصا نوعية أكبر الستقطاب 
كمـــا  للمملكـــة،  النوعيـــة  االســـتثمارات 
ســـيوفر فـــرص عمـــل متنوعة للشـــباب 

البحريني عند افتتاحه.

المنامة - بنا

“تأثير الوسائط الرقمية” محور القمة الثقافية بأبوظبي
خليفة بن أحمد قدم مداخلة خالل اليوم األول

للثقافـــة  البحريـــن  رئيـــس هيئـــة  يشـــارك 
واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة فـــي الـــدورة الخامســـة للقمـــة 
الثقافيـــة التي تعقد تحت شـــعار “الثقافة 
أســـلوب حيـــاة” فـــي العاصمـــة اإلمـــارات 
أبوظبـــي، حيـــث انطلقـــت أعمالهـــا أمـــس 
األحد وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.
وقّدم الشـــيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة مداخلـــة خال إحدى جلســـات 
جانـــب  إلـــى  وذلـــك  للقمـــة،  األول  اليـــوم 
كل مـــن وزيـــرة الثقافـــة والشـــباب بدولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة نـــورة الكعبي 
ونائـــب المديـــرة العامـــة للثقافـــة بمنظمة 
األمـــم المتحدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 

)اليونيسكو( إيرنيستو راميريز.
وتستكشـــف أعمال القمة الحلول الثقافية 
اإلبداعية ألبـــرز القضايا العالمية في عالم 

ما بعـــد الجائحـــة، والتحديـــات المعاصرة 
القطاعـــات  فـــي  المتغيـــرات  تقـــود  التـــي 

الثقافية اليوم. 
وســـيبحث المشـــاركون فـــي القمـــة النظم 
الثقافـــة  وتبنـــي  الجماعيـــة،  الثقافيـــة 

كتجارب حية.
كمـــا يتضمـــن جـــدول األعمـــال العديد من 
الحـــوارات الثقافيـــة الثريـــة، والمداخات 
القيمة، والعروض التقديمية، والسينمائية 

بمشـــاركة صانعـــي السياســـات والباحثين 
والفنانين والمتخصصين بالشـــأن الثقافي 
القضايـــا  مـــن  عـــددا  ســـيتناولون  الذيـــن 
المعاصـــرة بمـــا فـــي ذلـــك تأثير الوســـائط 
الرقميـــة، والـــذكاء االصطناعي، واألنظمة 
األصليـــة،  والممارســـات  اإلبداعيـــة، 
وخصائـــص األماكـــن العامـــة وغيرهـــا من 

الموضوعات األخرى.
فـــي  والســـياحة  الثقافـــة  دائـــرة  وتنظـــم 

مـــع  بالتعـــاون  الثقافيـــة  القمـــة  أبوظبـــي 
عـــدد مـــن المنظمـــات العالميـــة الشـــريكة 
اليونســـكو،  منظمـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
ومؤسســـة ســـولومون آر جوجنهايـــم، وذا 
إيكونوميست إيفنتس، ومتحف التصميم 
وغيرهـــا  التســـجيل  وأكاديميـــة  لنـــدن، 
والتكنولوجيـــة  الفنيـــة  المؤسســـات  مـــن 

واإلعامية من جميع أنحاء العالم.
وتعـــد هذه القمـــة منتـــدى حوارًيا شـــامًا 
يجمـــع تحـــت مظلتـــه نخبـــة مـــن القـــادة 
والـــرواد مـــن مختلف القطاعـــات الثقافية 
والصناعـــات اإلبداعيـــة لتبـــادل المعـــارف 
الطـــرق  لمناقشـــة  والبحـــوث  والتجـــارب 
التـــي يمكن للثقافـــة واإلبداع مـــن خالها 
مواصلـــة مهمتها في تحويـــل المجتمعات 
واالقتصـــادات نحـــو تبني ثقافـــة االبتكار 

وإنتاج المعرفة واالنفتاح على العالم.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

نشـــرت الجريـــدة الرســـمية القـــرار رقـــم 11 لســـنة 2022 الصادر عـــن وزير 
التنمية االجتماعية أسامة العصفور بشأن تعديل النظام االساسي لجمعية 
المحـــرق األهليـــة. ونصـــت المـــادة األولى من القـــرار على: يقيد في ســـجل 
قيـــد الجمعيـــات واألنديـــة االجتماعية والثقافيـــة قرار الجمعيـــة العمومية 
غيـــر العاديـــة لجمعية المحرق األهلية الصادر بجلســـتها المنعقدة بتاريخ 4 

أغسطس 2022 وهو كاآلتي: 
يعـــدل نـــص المـــادة )32( مـــن النظـــام األساســـي للجمعيـــة ليصبـــح “يتكون 
مجلـــس اإلدارة من ســـبعة )7( أعضاء تنتخبهـــم الجمعية العمومية من بين 
أعضائهـــا لمدة ســـنتين قابلة للتجديد مـــدة أو مدد أخرى، ويتـــم انتخابهم 
باالقتراع الســـري المباشـــر”. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه: ينشر 

هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

انتخاب 7 أعضاء في “المحرق 
األهلية” باالقتراع السري

المنامة - بنا

شارك نائب الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة الشيخ عبدهللا 
بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة في أعمال الـــدورة )33( لمجلـــس الوزراء 
العـــرب المســـؤولين عن شـــؤون البيئـــة بمقر األمانـــة العامة لجامعة 

الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأكد الشيخ عبدهللا بن عبدالعزيز آل خليفة حرص مملكة البحرين 
على دعم كل ما من شأنه تحقيق األهداف المناخية التي تسهم في 
حماية كوكب األرض وضمان مســـتقبل أكثـــر أمانًا وجودة لألجيال 
القادمة، مشـــيرا إلى أن توافق الرؤى العربية في مختلف المجاالت 
البيئيـــة والمناخيـــة، يســـهم فـــي توحيـــد الجهـــود الدوليـــة الراميـــة 

لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأوضـــح الشـــيخ عبدهللا بن عبدالعزيز آل خليفـــة أن هذا االجتماع 
جـــاء تنفيذًا لقـــرارات الدورة الســـابقة، حيث تمت مناقشـــة العديد 
من البنود ذات األهمية البالغة لجميع الدول العربية، والذي يتزامن 
مع اســـتضافة أعمال الدورة 27 لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 
المتحـــدة اإلطاريـــة لتغير المناخ والمقرر عقدها في شـــرم الشـــيخ، 
مشـــيًرا إلى أن االجتماع تناول مناقشـــة العديد من المحاور البيئية 
والمناخية والمواقف العربية في مختلف المحافل المعنية بتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية

ضاحية السيف- األمانة العامة للتظلمات

التقـــت نائـــب األميـــن العـــام للتظلمات 
غـــادة حبيب أمس األحـــد بمقر األمانة 
العامـــة للتظلمـــات بضاحيـــة الســـيف، 
الكونجـــرس  موظفـــي  مـــن  وفـــدا 
األميركـــي، بمناســـبة زيارتهـــم لمملكـــة 

البحرين حالًيا.
نائـــب  رحبـــت  اللقـــاء  مســـتهل  وفـــي 
األميـــن العـــام للتظلمات بزيـــارة الوفد 
والتـــي تأتـــي ضمـــن سلســـلة الزيارات 
الكونجـــرس  موظفـــي  يقـــوم  التـــي 
األمريكـــي إلـــى األمانـــة العامة بشـــكل 
دوري، ثم قامت باطاع أعضاء الوفد 
علـــى دور األمانة العامة للتظلمات وما 
تقوم به من مهمات واختصاصات، في 
تلقيهـــا للشـــكاوى وطلبات المســـاعدة، 
زيـــارة  فـــي  دورهـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل والحبـــس 

االحتياطي والتوقيف.

وخـــال اللقـــاء، أكـــدت حبيـــب للوفـــد 
للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة  أن  الزائـــر 
أنشـــطة  اســـتمرارية  علـــى  تحـــرص 
بهـــدف  الدولـــي،  التعـــاون  وفعاليـــات 
الدوليـــة  التجـــارب  علـــى  التعـــرف 
التواصـــل  بجانـــب  منهـــا،  لاســـتفادة 
والمؤسســـات  الهيئـــات  مـــع  المســـتمر 
الدبلوماســـية  والبعثـــات  الدوليـــة 
والوفـــود  البحريـــن  فـــي  المعتمـــدة 

الزائرة، في إطار الشفافية التي تلتزم 
بها.

وفي السياق نفسه قامت نائب األمين 
العام للتظلمات باإلجابة على األســـئلة 
واالستفســـارات التي طرحهـــا أعضاء 
وفـــد موظفي الكونجـــرس، وقد حضر 
التعـــاون  إدارة  مديـــر  أيضـــا  اللقـــاء 
الدولـــي والتطويـــر الشـــيخ محمـــد بن 

علي آل خليفة.

“التظلمات”: نتواصل بشفافية مع المؤسسات الدولية

المنامة - وزارة الداخلية

نّظمـــت اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
المـــواد  مـــع  “التعامـــل  بعنـــوان  دورة 
مختلـــف  وأفـــراد  لضبـــاط  الخطـــرة” 
فـــي  وذلـــك  الداخليـــة،  وزارة  إدارات 

مدرسة الدفاع المدني.
وتهـــدف الدورة إلى تعزيز دور الدفاع 
المدنـــي للقيـــام بواجباتـــه مـــن خـــال 
االستجابة األولية والسريعة في حال 
حدوث أي طارئ، مما يســـهم وبشـــكل 
كبيـــر فـــي الحـــد من وقـــوع الخســـائر 
البشـــرية والماديـــة، باإلضافة إلى رفع 
خـــال  مـــن  البشـــري  العنصـــر  كفـــاءة 
اإلعـــداد والتدريـــب وتزويـــده بأحدث 
التقنيـــات فـــي مجـــال الدفـــاع المدني 
واالرتقاء بمستوى العاملين، والتعرف 
مـــع  الخطـــرة وأنواعهـــا  المـــواد  علـــى 

التصنيفـــات الرئيســـة وأهـــم المخاطر 
لتلك المواد في المواقع.

 واشـــتملت الـــدورة علـــى اســـتعراض 
أبرز األجهـــزة والمعدات المســـتخدمة 
لاســـتجابة لحوادث المـــواد الخطرة، 
وتطبيقـــات عمليـــة علـــى طـــرق فـــرز 
اإلصابات وتطهير المصابين في موقع 

الحادث، باإلضافـــة إلى أهم إجراءات 
الســـامة والوقايـــة الشـــخصية أثنـــاء 
التعامل مع المواد الخطرة، كما تساهم 
الـــدورة فـــي تثقيـــف المتدربيـــن على 
كيفيـــة التعامـــل مـــع الحـــاالت الطارئة 
بشـــتى أنواعها والتعامل معها بحرفية 

ومهنية عالية.

رفع كفاءة العنصر البشري واالستعانة بأحدث التقنيات

تعزيز استجابة الدفاع المدني السريعة في حاالت الطوارئ

منال الشيخ



تقرير يرصد جهود البحرين في التسامح والتعايش
بالتزامن مع قرب انعقاد فعاليات “حوار الشرق والغرب”

أعلنت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان عن 
البدء فـــي توثيق تجربة مملكـــة البحرين 
التســـامح  فـــي مجـــال تعزيـــز  وجهودهـــا 
وذلـــك  الدينيـــة،  والتعدديـــة  والتعايـــش 
بالتزامـــن مع قرب انعقـــاد فعاليات ملتقى 
البحريـــن »حوار الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني« الـــذي ســـُيعقد تحت 
رعايـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مطلع 
نوفمبـــر المقبـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد، بّين  
رئيس لجنة البحوث والدراســـات بجمعية 
المرصد لحقوق اإلنسان علي المرشدي أن 
فكـــرة إصدار هذا التقريـــر التوثيقي تأتي 
فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه المملكة مـــن قيم 
وثقافة التســـامح واالحتـــرام ونبذ مظاهر 
التعصب والكراهيـــة والتمييز، بما يجعلها 

نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش، إذ 
ســـيهدف التقرير إلى تسليط الضوء على 
الجهود المبذولة في هذا المجال وبشـــكل 
يبيـــن التنوع الدينـــي، ويؤكد علـــى الدور 

الفاعل للمملكة في مد جسور الحوار.

ســـوف  التقريـــر  المرشـــدي أن  وأضـــاف 
يتناول محـــاور مهمة تمثـــل جهود مملكة 
التعايـــش  قضايـــا  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
السلمي والتســـامح والتعددية الدينية، إذ 

ســـيتضمن رصـــدًا للتشـــريعات والقوانين 
والمبـــادرات واإلجـــراءات التـــي ترجمـــت 
بقضايـــا  اهتمامهـــا  الواقـــع  أرض  علـــى 
التعايش والتسامح، وكذلك بلورة مبادئها 
بعيـــدًا  اإلنســـان  احتـــرام  فـــي  الراســـخة 
عـــن االختالفات بيـــن األديـــان والطوائف 
واألقليـــات واألعـــراق، وبمـــا يجعـــل مـــن 
خصبـــة  وأرض  آمنـــة  بيئـــة  البحريـــن 
للعيش فيهـــا من كل الطوائـــف والديانات 
والشـــعوب. وختم المرشدي بالتأكيد على 
أن مملكة البحرين تعد قصة نجاح قدمت 
أفضـــل نمـــوذج دولي وواقعـــي يقوم على 
تأصيل قيم التسامح والتعايش، فنجحت 
على مدى العصور في وضع أسس راسخة 
لمبادئ التســـامح والتعايش، مما يستحق 

توثيقها والتعريف بها.

المنامة - جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسســـة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
سفيرة جمهورية فنلندا لدى مملكة 
البحريـــن ماريان نيســـيال، والمقيمة 
فـــي أبوظبي، بحضور ايتو ســـالمي 
مقـــر  فـــي  وذلـــك  الســـفيرة،  نائبـــة 

المؤسسة بضاحية السيف.
وتناول اللقـــاء، التعريف بدور الذي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  بـــه  تضطلـــع 

لحقـــوق اإلنســـان فـــي التعاطي مع 
بحقـــوق  الصلـــة  ذات  المواضيـــع 
اإلنســـان، باإلضافة إلى ســـبل تعزيز 
الجانبيـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

خاصة الحقوقية منها.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الســـفيرة عـــن 
حســـن  علـــى  وتقديرهـــا  شـــكرها 
االستقبال، متمنية لمملكة البحرين 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

تعزيز العالقات الحقوقية مع فنلندا
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المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  نظمـــت 
والتنســـيق  بالتعـــاون  النســـائية 
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مـــع 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
فعاليـــة  الهـــالل  ومستشـــفى 
التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن  توعويـــة 

بسرطان الثدي.
واشتملت الفعالية على محاضرة 
قدمتها الطبيبـــة أميرة عبداألمير 
بينـــت  الهـــالل،  مستشـــفى  مـــن 
خاللها مسببات المرض وأعراضه 
ومراحلـــه وطـــرق الوقايـــة منـــه، 
المبكـــر  الكشـــف  إلـــى  باإلضافـــة 
ألهميتـــه فـــي تســـهيل العالج في 
نمـــط  واتبـــاع  األولـــى،  مراحلـــه 
الحيـــاة الصحي لما لـــه من نتائج 

تعود بالفائدة على الصحة.
أركان  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
مـــن  عـــدد  إلجـــراء  مخصصـــة 
فحوصات الدم، وتقديم النصائح 

واالرشادات الطبية للمشاركات.
الفعاليـــة  هـــذه  تنظيـــم  ويأتـــي 
والتنســـيق  التعـــاون  إطـــار  فـــي 

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  بيـــن 
النسائية وإدارة الشئون الصحية 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
والبرامـــج  المحاضـــرات  لتقديـــم 
التوعويـــة والفعاليـــات المصاحبة 
بســـرطان  التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن 

الثدي.

اشتملت على أركان إلجراء فحوصات الدم للمشاركات

الشرطة النسائية تنظم فعالية توعوية عن سرطان الثدي
المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  أقامـــت 
األعلـــى للقضاء محاضـــرة توعوية 
للكشـــف المبكر عن سرطان الثدي، 
استشـــارية  أجـــور  وفـــاء  ألقتهـــا 
أمـــراض النســـاء والـــوالدة وأورام 
نســـائية، وتأتـــي هـــذه المحاضـــرة 
تزامًنـــا مـــع شـــهر أكتوبـــر العالمـــي 
للتوعيـــة بســـرطان الثـــدي، وذلـــك 
بمبنـــى األمانة العامـــة في المنطقة 
عضـــوات  بحضـــور  الدبلوماســـية 
لجنـــة تكافـــؤ الفرص مـــن عضوات 
السلطة القضائية وموظفي األمانة 

العامة والنيابة العامة.   
أهميـــة  أجـــور  وفـــاء  وتناولـــت 
الكشـــف المبكر عن ســـرطان الثدي 
وأوضحـــت وســـائل الوقايـــة منـــه 

إلـــى  باإلضافـــة  العـــالج،  ومرحلـــة 
الذاتـــي،  الفحـــص  كيفيـــة  تعليـــم 
وشـــددت علـــى أن الكشـــف المبكر 
عاليـــة  نجـــاح  نســـب  إلـــى  يـــؤدي 
وشفاء بنسبة تتجاوز الـ 95 % في 
حال اكتشـــاف المرض في مراحله 

األولى.

وتحرص األمانـــة العامة من خالل 
المحاضـــرات التوعوية والتثقيفية 
على نشر الوعي لمنتسبيها وتعزيز 
والنفســـية،  الصحيـــة  ســـالمتهم 
وعلـــى ضـــرورة التثقيـــف الصحي 
من أجـــل بنـــاء نمط حيـــاة صحية 

وسليمة.

في محاضرة توعوية للكشف المبكر عن المرض... أجور:

شفاء بنسبة 95 % حال اكتشاف سرطان الثدي مبكرا

قالت إدارة األوقاف الجعفرية إن مجلس اإلدارة الحالي أخذ على عاتقه تحريـك الجمـود الموجـود فـي سيولة المـال 
المتوفر لديـــه فـــي البنوك بمردود متـــدني، وذلـك مـن خـــال االستفادة مـن اسـتثماره في األماكن اآلمنـة ذات مـردود 

الفائدة المرتفعـة مقارنة بمـا تعطيـه البـنـوك.

وأشـــارت اإلدارة فـــي تقريـــر لهـــا حـــول 
االستثمارات التي دخلــــت فيهـا اإلدارة 
العـــام  خـــالل  وعقـــارات  صكـــوك  مـــن 
الماضـــي، إلـــى أن المجلـــس وجـــد مــــن 
المناســــب االستثمار في الصكوك كونهـا 
ال تواجــــه مخـاطر المضاربة، ومضمونة 
مــــن جـهــــات حكوميــــة رسمية كمـا هـو 
الحــــال فــــي الصكوك السيادية لمملكــــة 

البحــــرين وسلطنة عمـان أو جهات ذات 
اعتبار، مغطــــاة مــــن شـركــــاء مــــن ذوي 
االقتدار والسمعة الطيبـة، وهـي واجبـة 
االســـتحقاق حســـب المواعيد المحددة 

المعلن عنها. 
وذكرت اإلدارة أنه بلــــغ حجم االستثمار 
فـي مجـمــــل الصكوك التـي تـم شـراءها 
حــــدود  فــــي  الماضـــي  ديســـمبر  لغايـــة 

ألفـــًا  و790  مليونـــًا   15 وقـــدره  مبلـــغ 
و498 دينـــارًا،  بـعـائــــد سـنــــوي مقـــداره 
780 ألفـــًا و831 دينـــارًا، توزعت على 6 
ماليين و890 ألـــف دينار صكوك مملكة 
البحريـــن، و7 مالييـــن و10 آالف و498 
دينار صكوك ســـلطنة عمـــان، إلى جانب 
مليـــون و890 ألـــف دينـــار صكـــوك ديار 

المحرق.

فـــي  عملـــت  اإلدارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ذات الوقـــت علـــى تخفيض االســـتثمار 
في الودائع لــــدى البنوك، خصوصًا بعــــد 
انخفاض ســـعر الفائــــدة التــــي تعطيهــــا 
البنوك فـي الوقت الحاضر، حيث بلغـت 
حـجــــم الودائـــع المودعــــة فــــي البنــــوك 
فــــي حــــدود 8 ماليين و623 ألفا و125 
دينـــارا، بعائد ســـنوية مقـــداره 250 ألفا 

و516 دينارا.
وأكدت اإلدارة أن جميع هذه الخطوات 
تمت تحت علم واطالع رئيس المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية ووزير العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

استثمرتها “الجعفرية” في الصكـوك فـي 2021
لتحريك الجمود في سيولة المال المتوفر لها في البنوك

شاركت مملكة البحرين ممثلًة بوزارة شؤون 
اإلعـــالم فـــي أعمـــال الـــدورة الثانيـــة عشـــرة 
للمؤتمـــر اإلســـالمي لوزراء اإلعـــالم، بتنظيم 
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
والتي أقيمت بمدينة إســـطنبول بالجمهورية 
التركية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت 
عنوان “مناهضة التضليل اإلعالمي وظاهرة 
اإلســـالموفوبيا فـــي عصر ما بعـــد الحقيقة”، 
بحضـــور وزراء وممثليـــن رفيعـــي المســـتوى 

من 57 دولة.
 وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحرين وكيـــل وزارة 
شـــؤون اإلعالم عبدالرحمن محمد بحر نيابة 
عـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان النعيمي، 
وخالل أعمال المؤتمر ألقى عبدالرحمن بحر 

كلمة وزير اإلعالم، مؤكدا خاللها أن االرتقاء 
بواقع اإلعالم في العالم اإلسالمي وتطويره 
يشـــكل محوًرا جوهرًيا في تعزيز قدرة دول 
منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي علـــى مواجهـــة 
التحديات الراهنة بمختلف أبعادها وآثارها.

 وأشـــار إلـــى أنـــه تلبيـــة لدعـــوة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ستســـتقبل البحرين بعد 
أيـــام، فـــي زيـــارة رســـمية تاريخية، قداســـة 
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واإلمام األكبر 
األســـتاذ أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف، 
حيث ســـتقام خالل الزيـــارة فعاليات ملتقى 
البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
التعايـــش اإلنســـاني” فـــي تأكيـــد علـــى نهـــج 
البحرين الراسخ لمد جسور الحوار بين قادة 

األديـــان والمذاهـــب ورمـــوز الفكـــر والثقافـــة 
واإلعـــالم، وامتـــداًدا لحرصهـــا علـــى تحقيق 
التقـــارب والتعـــاون المشـــترك بين الشـــعوب 

والثقافـــات، لمـــا تمتلكه من تاريـــخ ممتد من 
العطاء اإلنســـاني والمبادرات التي ترمي إلى 
تعزيـــز قيـــم التعايـــش والســـالم واالســـتقرار 

والتآخي من أجل خير البشرية وازدهارها.
ونـــوه إلى أن المؤسســـات اإلعالمية، ســـواء 
الرســـمية أو الخاصـــة، تقـــع عليها مســـؤولية 
كبيـــرة فـــي أن تكـــون معبـــرة عـــن سياســـات 
ديننـــا  مـــن  المســـتمدة  الـــدول  وتوجهـــات 
اإلسالمي الحنيف، والتي تحث على السالم 
والتعـــاون والتضامن بين الشـــعوب من أجل 

رخاء البشرية ونمائها.
 وشـــدد علـــى أن المرحلـــة الراهنـــة تحتـــاج 
تكثيف التنسيق والتعاون اإلعالمي المشترك 
على مســـتوى الدول العربية واإلسالمية من 
أجـــل إعالم يعبر بصورة أوضـــح عن موقفها 

الموحد في ظل الظروف التي يمر بها العالم.
 وأكـــد أهميـــة تقديـــم رســـالة إعالميـــة ذات 
مضمـــون هادف، وقادر علـــى مخاطبة اآلخر 
وإيصـــال صوتنا من خـــالل التركيز على قيم 
اإلســـالم الســـمحة التـــي تدعـــو إلـــى المحبة 
والتعايش واإلخاء والوسطية وتنبذ كل فكر 

متطرف أو متعصب.
 ودعـــا إلـــى تبنـــي خطـــاب إعالمي إســـالمي 
مشـــترك يتماشى والتطورات المتسارعة في 
مجـــال اإلعالم، الســـيما مع تزايـــد أثر وتأثير 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، والعمـــل مـــن 
أجـــل تعزيز التبادل الثقافـــي واإلعالمي بين 
دولنـــا في كل ما يدعم قضايا الســـلم واألمن 

والتعاون المشترك.

المنامة - بنا

“إعالن اسطنبول” دعوة للحوار بين الثقافة اإلسالمية وثقافات العالم
بحر: مخاطبة اآلخر عبر التركيز على قيم اإلسالم السمحة

مليــون دينـــار
15.7

سيدعلي المحافظة

علي المرشدي

عبدالرحمن بحر



صرح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني 
النيابيـــة  لالنتخابـــات  التنفيـــذي  المديـــر 
والبلدية 2022 المستشـــار نواف حمزة، 
بأنـــه ســـيتم عـــرض القوائـــم النهائيـــة 
النيابيـــة  لالنتخابـــات  للمترشـــحين 
والبلدية في اللجان اإلشرافية على 
سالمة االستفتاء واالنتخاب يوم 
غـــد اإلثنين الموافـــق 24 أكتوبر، 
باإلضافة إلى نشرها عبر الموقع 

 .)www.vote.bh( الرسمي لالنتخابات
طعـــون  تقديـــم  فتـــرة  انتهـــاء  بعـــد  ذلـــك  ويأتـــي 
المحكمـــة  وفصـــل  قانوًنـــا  المقـــررة  المترشـــحين 
المختصـــة فـــي جميع الطعـــون المقدمة لهـــا، وبناًء 

عليه تم تقديم عرض القوائم النهائية.
وأشـــار المدير التنفيذي لالنتخابات إلى أن اللجان 
االشرافية على سالمة االستفتاء واالنتخاب بدأت 
في تســـليم كشـــوف الناخبين للمترشـــحين، وذلك 

من الساعة 5 عصًرا ولغاية 9 مساًء.
من جانب آخر، أعلن المدير التنفيذي لالنتخابات 

أن اللجـــان اإلشـــرافية علـــى ســـالمة االســـتفتاء 
واالنتخـــاب وحســـب كل محافظـــة ســـتبدأ فـــي 
اليـــوم  مـــن  المترشـــحين  وكالء  طلبـــات  تلقـــي 
اإلثنين 24 أكتوبر ولغاية 5 نوفمبر المقبل، حيث 
سيتم الســـماح لكل مترشـــح لالنتخابات النيابية 
والبلديـــة أن يختـــار ناخبيـــن مـــن المقيديـــن فـــي 
جدول انتخـــاب الدائرة المترشـــح فيها وكالء له 
لدى لجان االقتـــراع والفرز، وأن يرفق مع الطلب 
وصل اســـتالم طلب الترشـــح للمترشـــح، وصورة 
مـــن بطاقة الهوية للوكيل باإلضافة إلى صورتين 

شخصيتين.
وبخصـــوص أي طلـــب للتنازل عن الترشـــح، لفت 
المستشـــار نواف حمزة إلى أن آخر موعد لتقديم 
طلبـــات التنازل عن الترشـــح لالنتخابات النيابية 
والبلديـــة ســـيكون فـــي تاريـــخ 2 نوفمبـــر 2022، 
وذلـــك تنفيـــًذا للقانـــون حيـــث يحـــق للمترشـــح 
أن يتنـــازل عـــن الترشـــيح بإخطـــار كتابـــي علـــى 
األنمـــوذج المعـــد لهذا الغـــرض، يقدم إلـــى اللجنة 
اإلشـــرافية التابعـــة لهـــا دائرتـــه االنتخابية، وذلك 

قبل يوم االنتخاب بعشرة أيام على األقل. 

صـــدر أمـــس عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
المرســـوم بقانـــون رقم )38( لســـنة 2022 بشـــأن 

الالئحـــة الداخلية لمجلـــس النواب، حيث طالت 
التغييرات العديد من مواد الالئحة ووسعت من 

صالحيات رئيس المجلس.
وممـــا جـــاء فـــي أبرزها المـــادة 43 التي أشـــارت 

إلى ســـحب جميع الوســـائل التقنية من الهواتف 
النقالـــة واألجهـــزة اللوحية أو أي وســـائل أخرى 
من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم اإلخالل 

بسرية الجلسة.

كما وسعت التعديالت التي جاءت في المرسوم 
الملكـــي مـــن صالحيات رئيـــس المجلس، ومثاال 
المـــادة 130، التي يحتـــاج فيها أحد من مقدمي 
االقتـــراح إلى إذن رئيـــس المجلس للكالم، بينما 

كان النـــص الســـابق يعطـــي األولويـــة دون إذن 
رئاسة المجلس، كما هو الحال في معظم المواد.
وهـــذا تفصيل بين المـــواد المعمول بهـــا والمواد 

المعدلة:

عرض القوائم النهائية للمترشحين ... اليوم

سحب جميع الوسائل التقنية في الجلسات السرية

تشمل تلقي طلبات وكالء المترشحين... حمزة:

توسيع صالحيات رئيس المجلس
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المادة 21 الفقرة األخيرة: ويجوز للمجلس - إذا اقتضى األمر – 
أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهى اللجنة 

المؤقتة بانتهاء الغرض الذى شكلت من أجله.

ويجوز للمجلس بناًء على اقتراح الرئيس – إذا اقتضى األمر– أن 
ُيشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة 

بانتهاء الغرض الذي ُشكلت من أجله.

المادة 23 : يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس. 
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص 

عليها في الفقرة األولى من المادة )21( من هذه الالئحة.

مادة )38( الفقرة األخيرة:
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق 

رئيسها أو مقرر الموضوع، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد 
بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس 

غير ذلك.

ويجوز للرئيس أو لرئيس اللجنة أو المقرر طلب رد التقرير إلى اللجنة 
لمزيد من الدراسة ولو كان المجلس قد بدأ نظره، كما يجوز لهم طلب 

تأجيل مناقشة التقرير لمدة ال تزيد على شهر، ما لم يقرر المجلس غير 
ذلك، وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبها.

مادة )64(:
ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، وال إبداء أي 

مالحظة إليه.
وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء 

كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام 
هذه الالئحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه ال 

محل السترساله فى الكالم، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره 
مرة أخرى مع إثبات ذلك فى المضبطة. فإن أصر العضو على 

موقفه عرض األمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة 
)67( من هذه الالئحة.

ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، وال إبداء أي 
مالحظة إليه.

 وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كالمه 
إلى مخالفته ألحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه الالئحة، 

أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه ال محل السترساله في 
الكالم، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في 
المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه اتخذ الرئيس الجزاء المناسب 
قبله أو ُعرض األمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة )67( 

من هذه الالئحة.

المادة )66( 
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقا ألحكام المادتين السابقتين 

ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكالم، فللرئيس 
أن يعرض على المجلس منعه من الكالم فى ذات الموضوع 
أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون 

مناقشة.

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقا ألحكام المادتين السابقتين ثم عاد 
في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكالم، فللرئيس منعه من 

الكالم في ذات الموضوع وله حرمانه من الكالم بقية الجلسة، أو أن 
يعرض األمر على المجلس ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة.

المادة )67( 
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذى 

أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من 
الكالم، أحد الجزاءات اآلتية:

أ- المنع من الكالم فى موضوع معين بقية الجلسة.
ب- اإلنذار.

ج- اللوم.
د- الحرمان من الكالم بقية الجلسة.

هـ- إخراجه من قاعة االجتماع مع الحرمان من االشتراك فى 
بقية أعمال الجلسة.

و- الحرمان من الحضور فى قاعة االجتماع لجلسة واحدة.
ز- الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس ولجانه مدة ال 

تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة فى ذات 

الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى 
الحال ذلك

للمجلس بناًء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل 
بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار منعه من الكالم، أحد 

الجزاءات اآلتية:
أ- المنع من الكالم في موضوع معين بقية الجلسة.

ب- اإلنذار.
ج- اللوم.

د- الحرمان من الكالم بقية الجلسة.
ه- إخراجه من قاعة االجتماع مع الحرمان من االشتراك في بقية 

أعمال الجلسة.
و- الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة.

ز- الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة ال تزيد على 
أسبوعين.

ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة 
دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.

ويجوز أن ُتتخذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود )أ، ب، ج، د( من 
رئيس المجلس مباشرة.

المادة )68( 
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه 
من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. 

وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان 
إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.

إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس أو الرئيس، فللرئيس أن يتخذ ما 
يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله 

أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف 
المدة التي قررها المجلس.

المادة )74(
ال يعرض أى اقتراح ألخذ الرأى عليه إال من رئيس المجلس. 
ويؤخذ الرأى أوال على االقتراحات المقدمة بشأن الموضوع 

المعروض، وتكون األولوية فى عرضها ألوسعها مدى وأبعدها 
عن النص األصلى. وفى حالة رفض المجلس لالقتراحات 

المذكورة، يؤخذ الرأى على النص األصلى.

ال ُيعرض أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من رئيس المجلس.

الالئحة المعدلة الجديدةالالئحة المعمول بها

مادة )102(
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة 

عشر يوما التالية الفتتاح دور االنعقـاد األول من كل فصل 
تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم يفصل فيها المجلس 

السابق.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى 

المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ إخطار رئيس 
مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة 
المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى 

اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر يومًا 
التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل تشريعي، بمشروعات 

القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم 
يفصل فيها المجلس الوطني.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في 
المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس 

الوزراء اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، 

وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت 
قد وضعت تقريرًا فيها.

مادة )105( الفقرة األخيرة:
لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل باإلضافة أو 

الحذف أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديالت. ويجب أن 
يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها 

التعديل بثمان وأربعين ساعة على األقل ليعمم على األعضاء.
ويجوز بموافقة المجلس النظر فى التعديل الذى يقدم قبل الجلسة 

مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد 
سماع مقدم االقتراح، إن كان لذلك محل، دون مناقشة. فإذا أقر 

المجلس النظر فى هذه التعديالت، عرضها الرئيس على المجلس 
وله أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها 

وإعداد تقرير عنها.

ويجوز للمجلس بناًء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على 
األقل، النظر في اقتراح التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو 

أثناءها، والذي يجب أن يكون مصاغًا ومسببًا، ويصدر قرار المجلس 
بنظره أو استبعاده بعد سماع رأي أحد مقدمي الطلب، إن كان لذلك 

محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في التعديالت عرضها 
الرئيس على المجلس، وله أن يقرر نظرها في الحال، ويجب إحالتها 

إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها بناًء على طلب 
الحكومة أو الرئيس.

مادة )106( الفقرة األخيرة:
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى 

يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هـذا الطلب 
إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها.

ويجوز للحكومة ولرئيس المجلس ولرئيس اللجنة وللمقرر طلب إحـالة 
التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هـذا 

الطلب إذا لم يسبق نظر االقتراح أمام اللجنة.

مادة )108(:
بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها، يؤخذ 

الرأى على التعديالت أوال، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها 
عن النص األصلى، ثم يؤخذ الرأى على المادة فى مجموعها.

بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها، يؤخذ 
الرأي أوالً على توصية اللجنة بشأنها – إن وجدت - ثم التعديالت 

األخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض المجلس 
للتعديالت المذكورة يؤخذ الرأي على النص األصلي، ثم يؤخذ الرأي 

على المادة في مجموعها.

مادة )127(:
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة فى المسائل 

العامة، وإن تعذر على الحكومة األخذ بهذه الرغبات وجب أن 
تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.

لمجلس النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء رغبات مكتوبة 
للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس 

كتابة خالل ستة أشهر، وإن تعذر األخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين 
للمجلس أسباب ذلك.

مادة )130( الفقرة األولى:
يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة أولوية الكالم فى الجلسة 

التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.

يأذن الرئيس بالكالم لواحد من مقدمي االقتراح برغبة في حالة 
تعددهم.

مادة )138(:
عند عرض السؤال الذى أدرج فى جدول األعمال والجواب 

عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو 
يبدى رغبته فى الكالم فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير 

بإيجاز، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة. 

عند عرض السؤال الذي ُأدرج على جدول األعمال والجواب عليه، 
للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته 
في الكالم فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير لمدة ال تزيد على 

خمس دقائق، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهه فإن 
أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب لمدة ال تزيد على 

ثالث دقائق.

المادة الثانية: ُتضاف فقرة أخيرة إلى المادة )43( ومادة جديدة برقم )209( مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن الالئحة 
الداخلية لمجلس النواب، نصهما اآلتي:

مادة )43(
جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب 
الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على األقل. 
وفى الحـالة األخيرة، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، 

ويقرر المجلس فى جلسة سرية، ما إذا كانت المناقشة فى 
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم ال، 

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على األكثر اثنان 
من مؤيدى السرية واثنان من المعارضين لها.

وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس 
بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة واألجهزة 

اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان 
عدم اإلخالل بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، 

ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي 
وجه من الوجوه.

مادة )209( مكررا
إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب عضويته في مجلس النواب، فإنه يجوز عند انتهاء مدة عضويته 

بانتهاء الفصل التشريعي إعادة تعيينه أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس.
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تشـــهد الدائرة الســـابعة بمحافظة العاصمة منافسة 
حادة على صفيح ساخن بين 16 مترشحا متنافسا 
علـــى كرســـي المجلـــس النيابـــي النتخابـــات 2022، 
ويخـــوض معتـــرك المنافســـة الصعبـــة 8 رجـــال و8 
ســـيدات، وغالبية المترشـــحين في سابعة العاصمة 
من النخبـــة األكاديمية وأصحـــاب الخبرة والرصيد 
االجتماعـــي على مســـتوى مجمعات الدائرة بشـــكل 
خـــاص التي تضم الكـــورة، جدعلي، جرداب، مدينة 
عيســـى، الناصفة، ومناطق المملكة عموما، وتشـــير 
التوقعات إلى جولة ثانية بين مترشحين اثنين بعد 
خـــروج 14 متنافســـا من الجولة األولـــى، وفي ذات 
الدائرة مترشـــحتان من نفس التخصص في مجال 
“السعادة” والتنمية البشرية والخبرة المتشابهة في 
االهتمـــام بمجـــال التعليـــم وتطوير الـــذات، إضافة 
لتقـــارب األفـــكار والرؤيـــة فـــي البرامـــج االنتخابية 
حـــول رفع جـــودة التعليم واالهتمـــام بتطوير ملف 
فئة الشباب والتنوع في خطط التعافي االقتصادي 
للمرحلـــة المقبلـــة بيـــن كل مـــن المترشـــحة نســـيم 
عبداللطيف مع منافستها المترشحة ابتهاج خليفة، 

مما يضع الناخب أمام حيرة في التصويت.
ولـــدى المتنافســـتان ابتهاج ونســـيم طمـــوح نيابي 

مســـتوى  علـــى  األهـــداف  ذات  لتحقيـــق  مشـــترك 
التشـــريع حول التنمية المستدامة ومساندة عملية 
تطويـــر نظام التعليـــم بما يتأقلم مـــع أدوات العصر 
الحديث؛ لرفع مســـتوى اإلنتاجية، واالهتمام بذوي 
الهمـــم وتمكيـــن فئـــة الشـــباب وتحقيـــق “الســـعادة” 
للمواطنين من واقع الخبـــرة التي يمتلكها الطرفان 

في نفس المجال.

أصحاب الخبرة

وتشـــتعل المنافسة في الدائرة الســـابعة بالعاصمة، 
وهـــي محيـــرة للناخبيـــن، خصوصًا فـــي ظل وجود 
رجـــال لديهـــم الخبرة الطويلـــة في العمـــل الوطني 
مثل المترشـــح ســـعيد عباس السماك رئيس جمعية 
الحكمـــة للمتقاعديـــن، والمنافـــس اآلخر المترشـــح 
مجـــدي النشـــيط وهما مـــن ذوي الخبرة فـــي العمل 

البلدي سابقًا والنشاط الخيري واالجتماعي.

سباق محموم

ويخـــوض غمار المعركة االنتخابية الشرســـة وجوه 
شـــابة تمتلك الطموح للجلوس على المقعد النيابي؛ 
لطـــرح المقترحـــات التشـــريعية والرقابيـــة للفصـــل 

التشـــريعي الســـادس المقبل، ولـــدى البعض تجارب 
واالهتمـــام  األعمـــال  ريـــادة  مجـــال  فـــي  متنوعـــة 
بشـــؤون الشـــباب والرياضة والتعليـــم واالقتصاد.. 
إلـــخ، هـــذا إلـــى جانـــب تجديـــد الترشـــح لمواصلـــة 
العمـــل البرلمانـــي من قبـــل النائب زينـــب عبداألمير 
التـــي تحظـــى بقاعدة شـــعبية وحازت أعلى نســـبة 
أصـــوات في اســـتبانة صحيفة “البـــاد” االلكتروني 
الختيـــار أكثـــر 5 نواب إنجـــازًا بالمجال التشـــريعي 
والرقابي بمجلس 2018، حيث صوت للنائب زينب 
عبداألمير 522 مشاركا بنسبة 39.2 % من إجمالي 
عـــدد المشـــاركين في التصويـــت اإللكترونـــي البالغ 

عددهم 1430 مشـــاركًا. ويخوض المنافسة الحادة 
علـــى مقعـــد ســـابعة العاصمـــة 16 مترشـــحا نيابيـــا 
وهم، باســـل العريض، سعيد عباس السماك، مجدي 
النشـــيط، علـــي طاهري، ريـــاض كويتـــان، مجيد آل 
المبـــارك، جعفـــر محفـــوظ، ســـلمان عيســـى رضـــي، 
نســـيم عبدالطيف، ســـمانة حيدري، رباب شمســـان، 
أمـــل محمد، ابتهاج خليفة، هناء محمد عبدالكريم، 

ساجدة سوار، النائب زينب عبداألمير.

معارك سابقة

وشهدت الدائرة في االنتخابات النيابية السابقة في 

عـــام 2018 منافســـة بين 6 مترشـــحين وهم رياض 
كويتان، فـــؤاد الرويعي، طال القنـــاص، عبدالعزيز 
مـــراد، عفـــاف الموســـوي، وزينـــب عبداألميـــر التي 
وصلت للمقعد البرلماني بعد الجولة الثانية وكسب 
انتخابـــات  65.29 %، وفـــي  بنســـبة  3092 صوتـــا 
ســـنة 2014 شـــهدت نفـــس الدائـــرة منافســـة بين 5 
مترشـــحين، عبـــدهللا الـــدرازي، خالد القوتـــي، رضا 
شـــكر هللا، زينـــب عبداألميـــر، وفاز بالمقعـــد النيابي 
النائب الســـابق أســـامة الخاجة بعد الدور الثاني مع 
زينـــب عبداألمير وحـــاز الخاجة علـــى 2094 صوتا 

بنسبة 60.40 %.
وتشـــير التكهنات إلى منافســـات نيابية شرسة بين 
المترشـــحين الــــ 16 هـــذا العـــام وربما يكون مســـك 
الختـــام لوصـــول نائب الدائـــرة بعد الجولـــة الثانية 
بحســـب التوقعـــات والقـــراءة للمعطيـــات بحســـب 
الجغرافيا السياســـية للدائرة التي تضم 5 مجمعات 
مدينـــة   816 جدعلـــي،   721 الكـــورة،   709 وهـــي 

عيسى، 729 جرداب، 733 الناصفة.
وتبقى صناديق االقتـــراع هي الجواب األخير على 
ســـؤال ومفاده، من ســـيكون نائب الدائـــرة الملتهبة 
فـــي ظل المنافســـة الحادة على المقعـــد النيابي عن 

سابعة العاصمة؟

“سابعة العاصمة” على صفيح ساخن... خبرة الكبار في مواجهة طموح الشباب
توقعات بحسم المعركة في “الجولة الثانية”

زينب عبداألمير مجدي النشيط 

تزامنا مع موسم االنتخابات، حرص عدد من المترشحين للمجلس النيابي أو المجالس 
البلدية على فتح مقراتهم االنتخابية الستقبال الناخبين من أهالي الدائرة في سبيل 
تعريفهم على أبرز مالمح البرنامج االنتخابي واستيضاح رغباتهم محاولين إقناعهم 

في برامجهم ورؤاهم بغية كسب رضاهم وأصواتهم.

بالمنـــزل،  االنتخابـــي ســـواء  المقـــر  فتـــح 
الصالـــة أو بـــــ “الخيمـــة” يتطلـــب تجهيـــز 
وإعـــداد مســـبق وترتيـــب خـــاص لتســـير 
األمـــور بالشـــكل المطلـــوب، إال أن وجبـــة 
ممادفـــع  األســـاس  هـــي  تبقـــى  العشـــاء 
غالبية المترشـــحين إلـــى التوجه للمطاعم 
المختصـــة بالوالئـــم و الــ”العيـــوش” وتلك 
المتخصصة بـــــ “البوفيه” واختيار “البكج” 

المناسب لهم وعدد الحضور المتوقع.

زيادة اإلقبال 

بدوره، أكد صاحب مطعم القلمون للوالئم 
والمشـــويات بمنطقة مدينة حمد، الشيف 
ياســـر اليوســـف أن 95 % مـــن الطلبـــات 
عبارة عن ذبائح ووالئم مردفًا أن الذبائح 
الكينـــي،  ومنهـــا  النوعيـــة  علـــى  تعتمـــد 

الصومالي والعربي.
وأوضـــح أن اإلقبـــال بالـــدورة االنتخابيـــة 
الماضيـــة ممتـــاز مشـــيرًا إلـــى أن االقبـــال 
حاليًا بـــدأ باالنتعاش تدريجيـــًا من تاريخ 
15 اكتوبر بعد تراجعه بنسبة 50 % الشهر 

الماضـــي مـــن ناحيـــة االقبـــال والطلبـــات 
المتعلقة بالمقرات االنتخابية. 

 ولفـــت إلى أن “العيوش” هي خيار غالبية 
إذ  المنصرمـــة  الـــدورة  فـــي  المترشـــحين 
وصل االقبال عليها إلى نسبة 90 % وفي 
الوقـــت الحالـــي كذلـــك إذ اقتـــرب االقبال 

عليها من نسبة 95 %. 
واشـــار إلـــى أن الذبيحـــة العربيـــة قيمتهـــا 
وفـــي  شـــخص   30 وتغطـــي  دينـــارا   150
العـــادة يتـــم تقطيعهـــا وتوزيعهـــا علـــى 8 
صحـــون بحيث يغطي الصحـــن الواحد 4 

أشخاص.
أما عـــن الذبيحة الصومالية، فســـعرها مع 
 450 5 ذبائـــح  90 دينـــار وقيمـــة  الطبـــخ 
دينـــار ويتـــم تقطيع كل ذبيحـــة وتوزيعها 
علـــى عدة صحـــون بحيـــث تخـــرج 6 إلى 
7 صوانـــي مـــن الذبيحة الواحـــدة ويكفي 
الصحـــن الواحـــد 4 إلـــى 5 أشـــخاص فـــي 
حين أن ســـعر الذبيحـــة الكينية، 60 دينار 
ويتـــم توزيعهـــا علـــى عـــدة صوانـــي الفتًا 
إلـــى أن هنـــاك مـــن يفضـــل الــ “مكـــس” من 

الدجـــاج واللحم، وتكون 100 دينار تكلفة 
50 شخص.

 وعن الكميات األكثر طلبا، فهي محصورة 
مابين الــ 100 شخص إلى الــ 200 شخص 

كحد أقصى في الوقت الحالي. 
وأكـــد اليوســـف أن “الغـــوزي”، “المفطـــح”، 
“المندي” من االصناف األكثر طلبًا وبنسبة 

 .% 95
وفيمـــا يتعلق بــ “البوفيه”، ذكر أنه يتطلب 
جهـــد وإمكانيـــة أكبـــر مـــن ناحيـــة توفيـــر 
“المعـــدات” ومـــا إلـــى ذلـــك ممايســـتدعي 
الحجـــز المســـبق ماقبل يوميـــن إلى ثاثة 

أيـــام عكس الوالئم التـــي باإلمكان تثبيت 
طلبها قبل يوم من المناسبة. 

وأشـــار إلـــى أن هناك 3 قوائم لـــــ “البوفيه” 
وبإمـــكان الزبـــون االختيـــار األنســـب منها 
وعلى ضوئها يتحدد الســـعر، الفتا إلى أن 
خدمـــة البوفيـــه متاحـــة لعدد 50 شـــخصا 
إلـــى 500 شـــخص، والقائمـــة األدنـــى يبدأ 
ســـعر الشـــخص الواحـــد فيهـــا مـــن ثاثـــة 
دينار ونصف الدينار وتشـــمل 5 اختيارات 
مـــن االصنـــاف الرئيســـة، 5 أصنـــاف مـــن 
المقبـــات، األصنـــاف الرئيســـة، 3 أصناف 

من الحلويات ونوعين من المشروبات.

ولفت إلى أن “معدات” البوفيه من أطباق، 
شـــوك وســـكاكين ومـــا إلـــى ذلـــك بجانـــب 
التوصيـــل إلـــى جميـــع مناطـــق البحريـــن 
شاملة ســـعر “البوفيه” باستثناء الطاوالت 
والكراسي كونها تتطلب التنسيق المباشر 

من صاحب الطلب والجهة المؤجرة.
وســـجل اليوســـف توقعاته بزيادة االقبال 
علـــى “البوفيـــه” و”العيـــوش” فـــي األيـــام 

المقبلة. 

أسعار مختلفة

مـــن جابنه، أشـــار صاحـــب أحـــد المطاعم 

منطقـــة  فـــي  “البوفيـــه”  بـــــ  المتخصصـــة 
الهملة، إلى أن اإلقبال في الدورة الماضية 
كان مرتكـــزا علـــى “العيـــوش” و”الذبائـــح” 
عكـــس هـــذه الـــدورة التـــي االقبـــال فيهـــا 
أصبـــح متجهـــًا نحـــو “البوفيـــه” مـــن قبـــل 

غالبية المترشحين.
وأوضـــح أن هنـــاك قوائـــم عـــدة وبأســـعار 
مختلفـــة لـــــ “البوفيـــه” إال أن البوفيه لعدد 
و200   200 إلـــى   100 مـــن  األشـــخاص 

فمافوق هو األكثر طلبًا لغاية اآلن.
إذ تبدأ االسعار في قائمة البوفيه الخاصة 
بــ 100 إلى 200 شـــخص من 2.500 دينار 
وتصـــل إلى 4 دنانير في حيـــن تبدأ قائمة 
األســـعار لعدد 200 شـــخص فمـــا فوق من 
3.500 دينـــار  إلـــى  2.300 دينـــار وتصـــل 
علمـــا أن عدد االطباق الرئيســـة، المقبات 

والحلويات متفاوت في كل باقة منها.
وذكـــر أن غالبيـــة الطلبات التـــي تمت هي 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي  لمترشـــحين 

وآخرين بالمحافظة الجنوبية. 
وســـجل توقعاته بإزدياد االقبال االسبوع 
المقبل كون أن هناك مترشحين لم يخطوا 
أيـــة خطوة تتعلق بالمقر االنتخابي وغالبًا 
حـــال  ففـــي  منافســـيهم  إلـــى  ســـينظرون 
افتتحوا مقراتهم وجلبوا خدمة “البوفيه” 
ســـيقومون بذلـــك ممـــا ســـينعش الســـوق 

ويضاعف حجم الطلبات أكثر فأكثر.

المقرات االنتخابية تنعش سوق “العيوش” و“البوفيه”
“الغوزي” يتسيد المائدة

ا له يدعو فيه أهالي دائرته من الرجال،  ا انتخابيًّ عادة ما يقيم المترشح النيابي والبلدي مقرًّ
النســاء والشــباب الســتعراض البرنامج االنتخابي وتبادل أطراف الحديث معهم الستيضاح 
مطالبهــم والوقــوف عليهــا فــي ســبيل الســعي لتلبيتهــا حــال فوزه والمقــر االنتخابــي كما هي 
العادة في كل دورة انتخابية، يكون في “خيمة” مجهزة بها مكان خاص للنساء وآخر للرجال 
والشــبان إال أن هنــاك تجهيــزات وإجــراءات البــد أن تتــم قبيــل دعــوة الحضــور، وذلــك مــن 
بعــد أخــذ الموافقــة على طلــب الترخيص وتتلخص فــي تجهيز المكان وفرشــه بـ”الزل” ومده 

باإلضاءات الالزمة وما إلى ذلك.

خيارات توفيرية

بدوره، أوضح منســـق الحفات، نواف الســـياس أن 
ســـعر تأجيـــر “الخيـــم” االنتخابيـــة لمدة شـــهر كامل 
وبحجـــم 15 متـــر 15 متـــر تتـــراوح مـــن 2000 إلى 

2500 دينار تقريًبا وتشمل “الزل” و”الجنريتر”.
 وأرجع الســـياس زيادة اإلقبال علـــى تأجير “الزل”، 
الكراســـي والطاوالت إلـــى زيادة عدد المترشـــحين 
بمختلـــف المحافظات للمجلس النيابي أو المجالس 

البلديـــة.  وذكـــر أن 3 دنانيـــر قيمـــة تأجيـــر الطاولة 
و300 فلـــس الكرســـي باليـــوم الواحد فـــي حين أن 
قيمـــة تأجيـــر “الزوليـــة” بمقـــاس متـــر ونـــص المتـــر 

مترين 1.200 دينار.
وتابـــع “تأجيـــر اإلضـــاءات يتـــراوح مـــن 50 إلى 80 
دينـــاًرا ويعتمد على النوعية وطريقة التنســـيق إذا 
كانـــت حول المخيـــم بالكامل أم فقط من البوابة أم 

إذا كانت شاملة للمقر من كل االتجاهات”. 
ولفـــت إلى أن هنـــاك بعًضا من المترشـــحين فّضلوا 

االتجـــاه لــ “الخيـــارات التوفيرية” قـــدر اإلمكان من 
خـــال وضع أعمدة وتغطيتها بــ “تور” لتكون بمثابة 
“ســـور” وفـــي منتصفـــه يتم وضـــع الكراســـي وتتم 
الجلســـات التعريفيـــة مع الناخبين كـــون أن التكلفة 

هنا ال تقارن بتكلفة الخيمة االنتخابية.
وأشار الســـياس إلى أن غالبية الطلبات التي تلقاها 
لحـــد كتابـــة هذه الســـطور، لمترشـــحين بالمحافظة 

الشمالية والجنوبية.

2500 دينار

مـــن جانبه، أوضـــح أحد العاملين بإحدى الشـــركات 
المتخصصة بتأجير الخيم االنتخابية والمستلزمات 
ذات الصلـــة بهـــا أن اإلقبال في هذا الموســـم مرتفع 

وآخذ منحى االرتفاع.
وأشـــار إلـــى أن أســـعار تأجير الخيـــم االنتخابية مع 
المكيـــف، “الزولية” الحمراء واإلضاءة ولمدة شـــهر 

تتراوح من 1450 إلى 2500 دينار.
وأوضـــح أن ســـعر تأجيـــر الكرســـي باليـــوم الواحد 
يتـــراوح مـــن 200 فلـــس إلـــى 2 دينـــار الختـــاف 

النوعيات و3 دنانير للطاولة.
وذكـــر أن 125 دينـــاًرا ســـعر تأجيـــر اإلضـــاءة و15 
ديناًرا ســـعر تأجيـــر طاولة طويلـــة بغطاء في حين 
قيمـــة تأجير المنصة “الســـتيج” بحجـــم 2.4 3.6 مع 

“الزولية” ولمدة شهر 90 ديناًرا.
واختتـــم حديثـــه لــ “الباد” مســـجًا توقعاته بزيادة 

اإلقبال أكثر في القريب من األيام.

تأجيــر الخيمــة االنتخابية يصــل إلــى 2500 دينــار
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إثبات  من  الصفاف  باسم  المحامي  تمكن 
تهمة  مــن  عليه”  “الــمــدعــى  موكله  بـــراءة 
قــيــامــه بــتــوظــيــف عــامــلــة أجــنــبــيــة دون 
قضية  فــي  عمل  تصريح  على  الحصول 
مزاولة نشاط توريد عمال دون الحصول 
على ترخيص من قبل الجهات المختصة، 
موظف  مــجــرد  عليه  المدعى  كــان  حيث 
اختصاصه وظيفيًا  وليس من  في شركة 

القيام بتوظيف العاملين في الشركة.
الجنائية بحسب  القضية  وتعود حيثيات 

شركة  في  موظفا  يعمل  موكله  بأن  الصفاف  باسم  المحامي 
لتوريد العمال، استقدمت عاملة أجنبية لمزاولة العمل بنظام 
الساعات دون صدور تصريح عمل بشأنها، وعند قيام مفتش 
عامالت  لطلب  الشركة  بمكتب  االتــصــال  حكومية  هيئة  من 
بنظام الساعة لتنظيف فيال، تم توصيل العامالت وعند طلب 
لديهن  ليس  العامالت  بعض  بــأن  تبين  بياناتهن  مــن  التأكد 
تــصــريــح للعمل فــي الــمــؤســســة وثــبــت مــن أقــــوال الــعــامــالت 
المسؤول  هــو  األول  المتهم  وأن  الــشــركــة  فــي  يعملن  أنــهــن 
خالل  من  ذلك،  بمقابل  يوميا  أجرا  ويتقاضى  توظيفهن  عن 

قيامهن بالعمل بنظام الساعات لتنظيف المنازل.

بشأن  الصفاف  وذكــر 
ــمــتــهــم  ــل ــب ل ــســ ــ مـــــا ن
من  والـــثـــانـــي  األول 
اتــهــام مــزاولــة نشاط 
للعمل  عــمــال  تــوريــد 
الثالث  ــطــرف  ال لـــدى 
أو  مـــــحـــــددة  ــدة  ــ ــمـ ــ بـ

معينة  مــهــمــة  إلنـــجـــاز 
مـــن  إشـــــــــــــراف  دون 

“الــمــورد”  العمل  صاحب 
حيث  العمل،  تنفيذ  على 

يقوم المتهم األول بإرسال 
وذلـــك تحت  الــســاعــات  بــنــظــام  للعمل  عــامــالت 

المنازل  العامالت على  إشرافه وإرادته في توزيع 
ومدة العمل لكل عاملة واإلجازة أيضًا، مما يكون هو 

المشرف الفعلي على العامالت.
وبعد االطالع على األوراق وسماع المرافعة مما ال ينطبق 

العامالت،  الثاني حول قيامه بتوظيف  المتهم  التعريف على 
حكمت المحكمة ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه، وتغريم 
المتهم  وتغريم  إلــيــه،  اسند  عما  ديــنــار   1000 األول  المتهم 
الثالث 100 دينار واإلبعاد عن البالد لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ 

العقوبة.

المحامي باسم الصفاف
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بعد مرور سنة من استقالة موظف كان يعمل لدى شركة تقنية معلومات أقام دعوى 
ضد جهة العمل التي كان يعمل فيها مطالبا بمستحقات مالية بقيمة 55 ألف 
القضية،  المدعي  خسر  المحاكم  أروقــة  في  القضية  تــداول  وبعد  دينار، 
وقضت المحكمة الكبرى العمالية األولى بسقوط حق المدعي “موظف” 
بمطالبته الشركة بمستحقات عمالية، متمثلة بأجور شهرية ومكافأة 
نهاية الخدمة وبدل إجازات سنوية، وألزمت المحكمة المدعي 

بالرسوم   والمصاريف   القضائية   وأتعاب   المحاماة.     

وتعود حيثيات القضية إلى أن المدعي رفع دعوى عمالية 
بعدما مضى أكثر من سنة على تقديم استقالته، مطالبًا بإلزام المدعى عليها “شركة تقنية معلومات” 
بمبلغ 55 ألف دينار، وذلك على سند من القول إنه يستحق األجور المتأخرة، وأيضًا التعويض عن 

التأخير في صرفها، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل اإلجازات السنوية وغيرها من الطلبات.
وتقدم المحامي محمد مدور وكيل الشركة المدعى عليها عليها بالدفاع عن القضية المرفوعة 
ضدها من قبل المدعي بعدة دفوع، منها الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى للتقادم وهو 
الدفع بإثبات استالم المدعي كافة مستحقاته ورفض الدعوى  الدفع األساسي، باإلضافة إلى 
المقامة، كما دفع محامي الشركة  بإحالة الدعوى للتحقيق إلثبات المدعى عليها “الشركة” بكافة 
طرق اإلثبات ومنها شهادة الشهود على أن المدعي استلم كافة مستحقاته ولم يستمر في العمل 

بعد تقديم االستقالة.

وبحسب المحامي محمد مدور أن المحكمة الكبرى العمالية األولى قد اطلعت على كافة أوراق 
القضية وبعد المرافعة والتداول جاء في حيثيات حكمها كما مقرر بنص المادة )136( من قانون 
رقم )36( بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي “تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ 
“الشركة” بسقوط الحق في إقامة الدعوى  المدعى عليها  العمل” كما دفعت  من تاريخ انقضاء عقد 
بالتقادم، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن آخر يوم عمل للمدعي كان في تاريخ 31 مارس 2020، 
وكان الثابت أن المدعي تقدم بالدعوى الماثلة في تاريخ 10 مارس 2022 من العام الجاري، أي بعد مضي 
محله  في  المعلومات”  تقنية  “شركة  عليها  المدعى  دفع  يكون  وعليه  العمل،  عقد  انقضاء  تاريخ  من  سنة 

وأصاب صحيح القانون، مما تقضي المحكمة بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم.

الحكم لصالح شركة
 طالبها موظف بدفع 55 ألف دينار
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براءة موظف
 من تهمة توظيف 

“شغالة” دون ترخيص
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المحامي محمد مدور
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سعر القدمـ
يبـــــــــدأ من

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of
 CHEF

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

AL ADEL AUT ELECTRICAL REPER AND SPUR PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39672580 or MAQBOOLALHARAM2017@GMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR  ACCOUNTING
 suitably qualified applicants can contac

17790090 or AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contac

17790090 or AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

FK FATMA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38322897 or 7ASSAN.RADHI1992@GMAIL.COM 

AASH   MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

39856169 or YACOOBALHARAM58@GMAIL.COM 

ALBUFALAH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

39848080 or xjoiojx@gmail.com 

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
39622225 or admin@isfahanigroup.com 

The art of needlework for embroidery, sewing and embroidery 
has a vacancy for the occupation of

 SEWER AND EMBROIDERER
 suitably qualified applicants can contac
33046626 or DOSX_17@HOTMAIL.COM 

ZAYANI M 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39931932 or hrghareeb@gmail.com 

HANA BAZAR TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39777614 or SHAMS.94@HOTMAIL.COM 

Georgia Fashions 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

Georgia Fashions 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

GALLERIA SOPHIA 

has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

33350072 or Hussain.Jamal@jbgmail.com 

KHALAF CARGO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contac

77028823 or AMEENA.KHALAF@KHALAFCARGO.COM 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39289289 or teamco98@gmail.com 

ALBASTAKI CUSTOMS CLEARING AGENCY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39448355 or BASTAKICLEARING@BATELCO.COM.BH 

BUSALMAN UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39690977 or J44101@HOTMAIL.COM 

ATLAS FOR SPARE PARTS CARS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contac

17785550 or GAREALAS@YAHOO.COM 

ABAYAT CODE 9 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39424904 or ASHOORSTYLE@HOTMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17232500 or HR@ALKOBRAGROUP.COM 

AL JADARA WORKSHOP FOR A C REPARING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39286251 or AL.JALHAM73@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contac

17537742 or Recruitment.bh@heston.net 

RIGHT ANGEL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

39467570 or JASSIM.ALJOWDER@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contac

33757041 or BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

DES PARDES PAKISTANI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

66655844 or QAMARRAMADHAN@GMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER

 suitably qualified applicants can contac

39526589 or SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

Riffa Bread Point Bakery 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

33801802 or SWAT.SK89@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM

 First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2022-153319 ( إعالن رقم

معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر : زهره عبدالحسين عبدالحسن محمد ال طوق

االسم التجاري الحالي : الرقائق الذهبية للفالفل
االسم التجاري الجديد: زهره عبدالحسين عبدالحسن محمد ال طوق 

قيد رقم : 65556-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ديجن لتأجير المعدات شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  رضي  احمد  عبدالمحسن  عباس  السيدة   / السيد 
بموجب  والمسجلة   ، بحرينية  تضامن  شركة  المعدات  لتأجير  ديجن  لشركة 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  126790-1 رقم  القيد 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة السجل التجارى

CR2022-126774 إعالن رقم

التجاري  االسم  تعديل  بطلب  تضامن(  )شركة  الحديث  الوطني  المخبز  السادة  الينا  تقدم 

باللغة اإلنجليزية ، فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى إدارة السجل التجاري 

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه:

اسم التاجر : المخبز الوطني الحديث )شركة تضامن(

National Modern Bakery :االسم التجاري الحالي باللغة اإلنجليزية

Modern National Bakery :االسم التجاري الجديد بعد التعديل باللغة اإلنجليزية

رقم السجل التجاري: 898 فرع 10

التاريخ : 20/10/2022
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة السجل التجاري

CR2022-151711  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اسم التاجر : السيد عدنان كاظم سلمان حسين
االسم التجاري الحالي : نايس برقر

االسم التجاري الجديد : برقر السادة 14
قيد رقم :  152686-2 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 151580( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنه منى عبدهللا السيدحسين يوسف بطلب تحويل المحل 
عبدالحبيب  بشائر صالح محمد محسن  السيدة  إلى  التالي:   66737 التجاري 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر  التقدم  قانوني  لديه أي اعتراض  فعلى كل من 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-66737

االسم التجاري : المستوى لزينة السيارات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف   -  إدارة المحاكم
CS3008104253 : رقم الخطاب

التاريخ: 20/10/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

رقم الملف: 022022152899
 

تعلن المحكمة المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعيين : علي 
فاروق علي حسن القطان وغيره، محامي المدعيين : عيسى حسن علي موسى 
قد اقاموا هذه الدعوى ضد المدعي عليها جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
وغيره ، طابين فيها إصدار وثيقة بدل فاقد للعقار الكائن في منطقة سلماباد 
بموجب رقم التسجيل 2774/1975 والمقدمة رقم 2281/1974 لذا فإن كل 
من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 

بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 02/11/2022 لنظر الدعوى .

التاريخ : 20/10/2022  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022-136211 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : ميرزا جواد جعفر حلواجي

االسم التجاري الحالي : مكتب فاترينا لخدمات رجال األعمال
االسم التجاري الجديد : مكتب فاترينا لخدمات رجال األعمال وتسجيل العالمات التجارية

قيد رقم : 46448 – 8

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية  وتحويله الى شركه ذات مسئوليه محدوده

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية 
المسماة مطعم تندوري تواه  والمملوكة للسيد/السيدة  ليلى محمد عبدهلل حسن  والمسجلة 
بموجب القيد رقم   75323   بطلب بيع المحل التجاري الفرع الرابع والخامس  المؤسسة 
الفردية  المذكور وتحويله الى  شركه ذات مسئوليه محدوده  برأسمال وقدره 1000 الف 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
ليلى محمد عبدهلل حسن  بنسبة    5 %

MUHAMMAD ADEEL RAUF بنسبة   95 %

CR2022-153892   إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة خديجه بنت عبدهللا بن احمد الخواجه تحويل المحل 
التجاري التالية إلى السيد فوءاد محمد جاسم محمد الحايكي فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 119449 – 1

االسم التجاري : مطعم ومقهى هوكا فروت

 التاريخ : 20/10/2022  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-151990   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : منصور صالح صالح النشابه

االسم التجاري الحالي : اوف بيد موبايل
االسم التجاري الجديد : برادات اوف بيد

قيد رقم : 7068 – 15

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى  شركه ذات مسئوليه محدوده

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية 

النعمه للخضروات والفواكه والمملوكة للسيد/السيدة  محمد نعمه محمد  المسماة مركز 

 13415 القيد رقم  التجاري  المؤسسة - محمود   والمسجلة بموجب  بطلب بيع المحل 

الفردية  المذكور وتحويله الى  شركه ذات مسئوليه محدوده  برأسمال وقدر ه 1000 الف 

دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

ABDULLATHEEF PULIYATHINGAL بنسبة 51.50 %

SHABITH POLLAKKEEL بنسبة 18.50%

KUNHIMOIDU CHEGADEN KUZHIYIL بنسبة 10.50 %

MOHAMED NEMAH MOHAMED MAHMOOD بنسبة 1%

MUHAMMAD SHAFI POLLAKEEZHIL  بنسبة 18.50 %

وتغيير االسم التجاري من:

مركز النعمه للخضروات والفواكه

AL NIMAH FRUITS AND VEGETABLE CENTER

الى:

شركة لطيف جاردن فرش فروتس ذ.م.م  

Lateef Garden Fresh Fruits Co.W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض على تغيير االسم التجاري المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة كوالتي فارما للتجارة العامة ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   125876  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة كوالتي 
الشركة  125876 بطلب تصفية  القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م  العامة  للتجارة  فارما 

تصفية اختيارية  وتعيين السادة  احمد سلمان جبر المسلم  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : احمد سلمان جبر المسلم  

  17294111
habib6280@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البيت العاجي للتحف ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة عبدالمنعم مهدي علي حسن معيوف باعتباره المصفي القانوني 
 65460 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  للتحف  العاجي  البيت  لشركة 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة النجم العربي شركة تضامن بحرينية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره   AZA UDDIN SAPON MANNAN السيدة    / السيد 
بحرينية،  تضامن  شركة  العربي  النجم  شركة  لشركة  القانوني  المصفي 
والمسجلة بموجب القيد رقم 1-126055، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2022-153162 ( إعالن رقم

معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر : حسن السيد علي ابراهيم خليل

االسم التجاري الحالي : ورشة القصر القديم للنجارة
االسم التجاري الجديد: القصر القديم لقطع غيار السيارات 

قيد رقم : 18882-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البيت العاجي للتحف ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة عبدالمنعم مهدي علي حسن معيوف باعتباره المصفي القانوني 
 65460 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  للتحف  العاجي  البيت  لشركة 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-153607     إعالن
معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : يوسف محمد سلمان ابراهيم الصيرفي

االسم التجاري الحالي : نورباك للتجارة العامة
االسم التجاري : يوسف محمد سلمان ابراهيم الصيرفي   149199

قيد رقم : 11 – 149199

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2022-152769 إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : زينب عبدهللا علي المدوب

االسم التجاري الحالي : شرارة السفر
االسم التجاري الجديد : سبارك للسفر والسياحة

قيد رقم : 10782 – 7  

 For Advertising      عالناتكـــم إلإ

أوقات الدوام: األأحد - الخميس: 8 صباحًا ح�ت 4 مساًء

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

تاريخ :20-10-2022
) CR2022- 153080( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة حسن يوسف مرزوق يوسف عن ورثة يوسف مرزوق يوسف 
التالي: إلى السيد/ السيدة حسن يوسف مرزوق يوسف  التجاري  عبدهللا بتحويل المحل 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري رقم القيد

بابل لالنشاء 4-16978

يوسف مرزوق يوسف عبدهللا 5-16978

سيفوا لتاجير المعدات 7-16978

ب�شاأن اإلغاء الرتخي�ص

لـ�صركة » دليل ال�صرافة ذ.م.م.«

اإعــــــــــــالن

ل�سنة   )48( رقم  املركزي  البحرين  م�صرف  حمافظ  قرار  اىل  بالإ�صارة 

ذ.م.م.«  ال�صرافة  دليل   « لـ  �صرافة  �صركة  ترخي�ص  اإلغاء  ب�صاأن  2022م 
ال�صادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1444هـ املوافـــق 19 اأكتوبر 2022م، يعلن 

لـ » دليل  اأنه قد مت الغاء ترخي�ص �صركة �صرافة  م�صرف البحرين املركزي 

ال�صجل  وامل�صجل حتت  1979م  يونيو   19 بتاريخ  املمنوح  ال�صرافة ذ.م.م.« 

اليه  امل�صار  القرار  �صدور  تاريخ  من  اعتبارا  وذلك   19702 رقم  التجاري 

اأعاله و ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 

ب�شاأن اإلغاء الرتخي�ص

لـ�صركة » بيهايف البحرين املحدودة ذ.م.م.«

اإعــــــــــــالن

بالإ�صارة اىل قرار حمافظ م�صرف البحرين املركزي رقم )49( ل�سنة 2022م 

البحرين  بيهايف   « لـ�صركة  اجلماعي  التمويل  من�صة  ترخي�ص  اإلغاء  ب�صاأن 

املحدودة ذ.م.م.« ال�صادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1444هـ املوافـــق 20 اأكتوبر 

من�صة  ترخي�ص  الغاء  مت  قد  اأنه  املركزي  البحرين  م�صرف  يعلن  2022م، 
بتاريخ  املمنوح  املحدودة ذ.م.م.«  البحرين  بيهايف   « ل�صركة  التمويل اجلماعي 

وذلك   128750 رقم  التجاري  ال�صجل  حتت  وامل�صجل  2019م  فرباير   25
اعتبارا من تاريخ �صدور القرار امل�صار اليه اأعاله و ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 

االثنين 24 أكتوبر 2022 - 28 ربيع األول 1444 - العدد 125123



13 االثنين 24 أكتوبر 2022 - 28 ربيع األول 1444 - العدد 5123 Vacancies Available
SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER

 suitably qualified applicants can contac
17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac
17332808 or BOADOL81@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(KEBAB)
 suitably qualified applicants can contac

66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

Southern phones 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39625104 or MAMABATELCO@BATELCO.COM.BH 

CRYSTAL TRANSPORT AND DISTRIBUTE WATER 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac

33313181 or ZAMZAMSPRING_@HOTMAIL.COM 

GOLD FOX GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33355401 or MOHAMEEDABD200@ICLOUD.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

Four seasons laundry 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
37705060 or info@4seasonslaundry.com 

Zaraei restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
39810007 or ZARAEI.AN@GMAIL.COM 

WARDA FATEEM TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
38751468 or bujassim6611@gmail.com 

Margin Free Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17001657 or MADEENABAZAAR@YAHOO.COM 

Burj mohammed contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33276690 or LUCKY12511@GMAIL.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

33441127 or VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

36502555 or talshaala@almansoori.biz 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contac

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

AL ADHAM GATE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
33976637 or ZAHRAG346@GMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17404101 or SMALACME@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17534342 or sajilnath@urbaser.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17345569 or YAMAMAHOUSE1@GMAIL.COM 

AL KHULOOD ALUMINIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contac

17789585 or BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

ALWADI SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34449227 or ADRAJ1@YAHOO.COM 

Alwasat plus for Stationery and general trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39122259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

RED PEARL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39205395 or ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

66709023 or pro@ramadamanama-citycentre.com 

MINACOM MOTORBIKES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36668189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17484815 or HAWRA@EDAMA.BH 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac
17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

SPACELINE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
66666461 or NAZZARALI9@GMAIL.COM 

Aster Medical Center Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contac

17711811 or ahmed.alaali@asterclinics.com 

Magna contracting and maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES)
 suitably qualified applicants can contac
39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

Magna contracting and maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

Charis Veterinary Clinic  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 VETERINARIAN
 suitably qualified applicants can contac

33349636 or HANSELGEO@HOTMAIL.COM 

CRYSTAL SNOW LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36664467 or AEB3950@GMAIL.COM 

KARAK SHAMS AL RIFFA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39892221 or SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

HAR BOUR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

33230313 or A.A1971@HOTMAIL.COM 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contac
17252929 

BAIT AL TAWABIL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
36812351 or MHASHIR11X@GMAIL.COM

PurePrint 
has a vacancy for the occupation of
 OPERATOR (PRINTING MACHINE)

 suitably qualified applicants can contac
33304043 or ALLAWI72@GMAIL.COM 

NOOR AL AIN UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39839944 or MY81978@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

MEQAT GENTS TAILORING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
33551441 or BAWAREJ.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM 

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

 SERVER
 suitably qualified applicants can contac

17722171 or MAIL@FOODVESTHOLDING.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or mattar@tamcon.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17258381 or admin@alezzco.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or mattar@tamcon.bh 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

36636624 or mattar@tamcon.bh 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17661296 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

NEW DREAM CITY METAL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33181663 or SAWARI.DOC@GMAIL.COM 

MAS FOR FOOD DELIVERY SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

37728555 or MONZER.MOUSA@DELIVERY-GATE.COM 

SAPON HAZI TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39312875 or KITECOLDSTORE@GMAIL.COM 

ALABRAZ FOR PUBLIC SERVICES REAL ESTATE AND GOVERNMENT AND CUSTOMS TRANSACTIONS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39346444 or ALABRAZ.CO@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

TIP TOP LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34107800 or NEWDIAMOND37@YAHOO.COM 

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

 EXECUTIVE COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

36155121 or FARVEJ@GMAIL.COM 

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM 

RICO FOR ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contac

37366636 or HASSA_SALMAN@YAHOO.COM 

TRETOL MIDDLE EAST TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac
33262671 or WPARKAR.79@GMAIL.COM 

DS SMART SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

37734924 or SAJJAD.AKHTAR49@HOTMAIL.COM 

HOSTA ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

37445752 or HOSTAELETRICAL.@GMAIL.COM 

AL NISSA BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
38795151 or IZZANNIS456@GMAIL.COM 

SEHAR JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17280049 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

DREAMIAL TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39140969 or EAPEN@DREAMIALCONTRACTING.COM 

W M A  MARKETING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34376565 or NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

LULLY STAR KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37216431 or MOHAMMADFAISALCV@GMAIL.COM 

KTM ROPE ACCESS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39004425 or ALSAEGH1@GMAIL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
 suitably qualified applicants can contac
17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac

39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

TechArt Constructions EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33344033 or TECHART_BH@HOTMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39695253 or pradeep@rpgroup.ae 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

AL NAWRAA ELECTRICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
39881662 or ALNAWRAA@GMAIL.COM 

FAREEJ ALNOKHATHAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

39450837 or MAHA0000@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

AHMED ELFIKY REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

34566154 or abukhalifa.business@gmail.com 

DECENT GATE DECOR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33888224 or OMRANPAK@GMAIL.COM 

ALAA ELDIN CARGO & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
 suitably qualified applicants can contac

38171717 or LORD551@YAHOO.COM 

BIYA INTERIOR DECORATION AND CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GYPSUM CARVER
 suitably qualified applicants can contac

39426448 or BIYACONTRACTING@GMAIL.COM 

ALBATROSS RE-EXPORT & LOGISTICS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36344489 or MANSOOR@SHAHICO.NET 

ISLAMABAD SCRAP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66667955 or JUSTFORCR90@GMAIL.COM 

SKY HAWK INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33743756 or FAZILARGHATBAZAR66388@GMAIL.COM 

MARASEEL STAR TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17760017 or MARASEELSTAR.HT@GMAIL.COM 

NABEEL HASAN ALI ALAJAIMI 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contac

39446844 or greengrove2020@yahoo.com 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contac

17701711 or lmra@kecc.me 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

MARWA GHULOOM CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35306735 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39668440 or MN2061975@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17256580 or KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
17229824 or arjun@devji.com 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company) 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39624680 or info@dividendgatecapital.com 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company) 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contac

39624680 or info@dividendgatecapital.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contac

37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

ALADALAH GENTS TAILORING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33225888 or SUITMEBH@GMAIL.COM 

MUSHT ALAROOSA LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39672858 or ALASWADAMNA@GMAIL.COM 

ALI HASAN BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39605220 or MAHMOA@SPU.EDU 

SOLARTRONIC EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39458359 or SOLARTRONIC@MAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

39527999 or alitahery@hotmail.com 

ALAMAL PALCE CLERANCE 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contac

38144438 or BUSH.HAH@GMAIL.COM 

TRENDS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

17621983 or ASKAR.RAYAN@GMAIL.COM 

WISHAM ALTAIF VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39837878 or SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39602929 or HASAN@GRNATA.COM 
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ألول مرة تجتمع هيفاء وهبي وإليسا 
في حفل واحد يوم 28 أكتوبر ضمن 
حفالت موسم الرياض. وذكر حساب 

روتانا المختص بالحفالت الرسمية في 
تغريدة له على تويتر أن “مسرح واحد 

يجمع ملكة اإلحساس إليسا والنجمة 
الجماهيرية هيفا وهبي ألول مرة في 

حفل فوق الخيال واللي مايصير.. 
بموسم الرياض يصير! قريبًا بنعلن عن 

موعد طرح التذاكر”.

tariq_albahhar

حقق المصور البحريني سيدباقر الكامل الميدالية الفضية، والجائزة 
العام  لهذا  المقامة في قبرص  الدولية  المسابقة  الشرفية وذلك في 
2022. يذكر أن المسابقة معترف بها دوليا، وذلك بمشاركة أكثر من 

220 مصورا من مختلف دول العالم.
هذا ويمتلك البحريني الكامل أكثر من 200 جائزة دولية باالضافة لعدة  «

ألقاب عالمية في التصوير الفوتوغرافي .

البحريني الكامل يحقق  الفضية 
والجائزة الشرفية في مسابقة قبرص

للفن  ــبــحــريــن  ال اســتــضــافــت جــمــعــيــة 
المعاصر، حديثا، مركز األبحاث للتاريخ 
)إرسيكا(،  اإلسالمية  والثقافة  والفنون 
وذلك في معرض فني للوحات الفائزة 
في مسابقات إرسيكا لفن الخط العربي 
من  نماذج   - إرسيكا  “جيل  اسم  تحت 
اللوحات الفائزة في مسابقة إرسيكا”. 

جــمــعــيــة  وأعـــــضـــــاء  إدارة  ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
استقبلوا  قــد  المعاصر  للفن  البحربن 
الجفير  فــي  الكائن  الجمعية  مقر  فــي 
“إرسيكا”،  عن  ممثاًل  دبلوماسيا  وفــًدا 
محمود  السفير  المنظمة  رئيس  وهــم 
الفنون  قسم  ومــســؤول  قليج،  إيـــرول 
اإلسالمية سعيد قاسم أوغلو، وأستاذ 
الخط في إرسيكا فرهاد قورلو، وذلك 
مملكة  لــدى  التركية  السفيرة  بحضور 
عن  وممثلين  تشاكيل،  ايسن  البحرين 
وذلك  واآلثـــار،  للثقافة  البحرين  هيئة 
يوم األربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 

وكان يوم افتتاح المعرض. 
وشــهــد االفــتــتــاح حـــضـــورا كــبــيــرا من 
المهتمين بمجال الخط العربي والفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة مـــن الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة 
ــة الــكــويــت  ــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولـ
ــدول الــشــقــيــقــة، بجانب  ــ الـ ــدد مـــن  وعــ
في  الثقافة  ووجهاء  فناني  من  نخبة 
بكرمهم  اســتــقــبــلــوا  الـــذيـــن  الــبــحــريــن، 
ليلة  فــي  الضيوف  ورحــابــة صــدورهــم 
غمرها الحب واإلخاء والتبادل الثقافي 

والفكري بين الحضور.
ــيــس مــركــز “إرســيــكــا”  وقـــد افــتــتــح رئ

السفير قليج المعرض بكلمة افتتاحية 
حدثا  شهدت  وثقافية  فنية  ليلة  فــي 
أرض  على  نــوعــه  مــن  األول  هــو  مهما 
اإلجــازة  شهادة  بمنح  البحرين  مملكة 
الخطاطة  للفنانة  الــعــربــي  الــخــط  فــي 
ــان، والــفــنــان  ــربـ ــســعــوديــة ســمــيــرة قـ ال
الباكستاني ولي هللا مشهود،  الخطاط 
ــاذ الـــخـــط الــعــربــي في  ــتـ ــن قــبــل أسـ مـ

“إرسيكا” فرهاد قورلو. 
لعلوم  اجتياز  شهادة  اإلجـــازة  وتعتبر 
وهي  حــروفــه،  وتجويد  العربي  الخط 
مجال  في  الخطاطين  ألصــول  امتداد 

هذا الفن اإلسالمي األصيل. 
تقديرية  هدية  قليج  السفير  قدم  كما 
ــمــعــاصــر،  ــلــفــن ال لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن ل
وسلمت لرئيس مجلس إدارة الجمعية 
خليل المدهون، وهدية أخرى تذكارية 
رئــيــس ملتقى  ــى  إل الــمــركــز سلمها  مــن 

خطاطي البحرين علي الجد.
ــذا الــمــعــرض  ــا شـــهـــده هــ ــرز مـ ــ ــن أبـ ومــ
فائزة  بحرينية  فنية  ألعــمــال  حــضــور 
لوحتان  وهي  “إرسيكا”  مسابقات  في 
كـــان قد  ــذي  الـ أكــبــر،  للخطاط ســلــمــان 
لتكون  ــجــاز،  اإلن بــهــذا  البحرين  شــرف 
األعــمــال  مــن  مجموعة  ضمن  لــوحــتــاه 

ــائـــزة الـــتـــي زيـــنـــت جــــــدران قــاعــة  ــفـ الـ
ــعـــرض فــرصــة  ــمـ الــجــمــعــيــة. وكــــــان الـ
ــوحــات  ــل ــلــك ال ــمــشــاهــدة ت لــلــجــمــهــور ل
الــمــتــمــيــزة عـــن قــــرب والـــتـــعـــرف على 
بمشاهدة جودة  واالستمتاع  تفاصيلها 
اإلتقان والتنفيذ واإلخراج في عرضها.

الفنان  الجمعية  لرئيس  تصريح  وفــي 
ــد أن “الــجــمــعــيــة  خــلــيــل الـــمـــدهـــون أكــ
التوسع  في  ماضية  الفنانين  بكوادرها 
العالمي  الــفــن  فــي ســمــاء  ــطـــالق  واالنـ
وذلك  المحلية،  المشاركات  جانب  إلى 
فــي خــطــة مــرســومــة مــن قــبــل اإلدارة 
خطاطي  ملتقى  رسمها  خاصة  وخطة 
الــبــحــريــن. نــحــن نعمل مــًعــا جــنــًبــا إلــى 
والفنانين  الــخــطــاطــيــن  كــل  مــع  جــنــب 
فـــي الــبــحــريــن وبـــدعـــم وتــشــجــيــع من 
مؤسسات الدولة المعنية في مقدمتها 
على  واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة 
ــمــيــن،  ــت ــمــه ــواهــــب وال ــمــ ــ احـــتـــضـــان ال
وســنــعــمــل بــجــد عــلــى تــطــويــر مــهــارات 
ــخــطــاطــيــن ودعـــمـــهـــم وتــشــجــيــعــهــم  ال
والحفاظ  العطاء  فــي  المواصلة  على 

العريق من  اإلســالمــي  الــفــن  هــذا  على 
والــدورات  العمل  ورش  تكثيف  خــالل 
وابـــتـــعـــاث الــخــطــاطــيــن الــمــتــمــيــزيــن 
لتطوير حضورهم الفني لتمثيل مملكة 
البحرين بمستوى فني عالمي ومتميز، 
جهودها  فستبذل  الجمعية  إدارة  أمــا 

مؤسسات  كل  مع  التواصل  في 
لتقديم  والمجتمع  الــدولــة 
والمعنوي  الــمــادي  الــدعــم 
ــة الــفــنــيــة  ــكــوكــب لـــهـــذه ال

البحرينية،  والثقافية 
تكون  بفنونها  التي 

لتمثيل  حــاضــرة 

ــكـــس ثــقــافــتــنــا وهــويــتــنــا  ــــوطــــن وعـ ال
فنية  صور  في  البحرينية  االجتماعية 
ــواع  ــ بــلــيــغــة وجــمــيــلــة، وهــــي أرقــــى أن

التواصل االجتماعي بين الشعوب”. 
تــقــدم  الــجــمــعــيــة  إدارة  عـــن  ونـــيـــابـــة 
ــشــكــر لـــكـــل مــــن أنــجــح  ــال الـــمـــدهـــون ب

ــم  ــدعــ ــ ــور وال ــضـ ــحـ ــالـ ــال بـ ــ ــف ــ ــت االحــ
الحضور  فمشهد  والــتــشــجــيــع، 
الكثيف والمتنوع كان اللوحة 
جمعية  أرض  عــلــى  األجـــمـــل 

البحرين للفن المعاصر.

في  البحرين  خطاطي  ملتقى  وكـــان 
الــجــمــعــيــة قـــد نــظــم بــرنــامــجــا ثــقــافــًيــا 
تركيا،  جمهورية  مــن  الــبــالد  لضيوف 
حيث كانت الــزيــارة األهــم هــي زيــارة 
للثقافة واآلثار، وزيارة  البحرين  لهيئة 
أن  يــذكــر  الــوطــنــي.  البحرين  لمتحف 
مــــعــــرض “جــــيــــل إرســـيـــكـــا” 
ثقافي  برنامج  ضمن  يأتي 
متكامل لمدة تتخلله ورش 
عمل فنية في الخط العربي 
في  الــخــط  أســاتــذة  يقدمها 
المركز من جمهورية 
تـــــــــركـــــــــيـــــــــا، 
ــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
المعرض من 
حــتــى   12
24 أكتوبر 
على صالة 
ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم جــ
الــــبــــحــــريــــن 
المعاصر  للفن 

بالجفير.

“الفن المعاصر” توسع أفقها عالميًا باستضافة “إرسيكا”

المخرج ماريو مونيشيلي وعبقرية “الرفيق”
فيلم مليء باألسس الفلسفية والجمالية

المدخل السليم إلى أي عمل فني، هو في 
التعرف عليه من الداخل، هو في استكناه 
المختلفة  جزيئاته  بين  القائمة  العالقات 
من  المكونات  تلك  إرجــاع  ال  وتوضيحها 
حالها  إلــى  ومعلومات  ومعتقدات  أفكار 
ما  هــدم  في  الجهد  ننفق  كنا  وإال  الخام، 

خلقه الفنان.
األفــالم  يستلطف  ال  الجمهور  مــن  هــنــاك 
الــجــديــدة  االتــجــاهــات  ذات  السينمائية 
ونعني باألفالم غير التجارية التي يخشى 
في  بأموالهم  يغامروا  أن  المال  أصحاب 
إنتاجها، ولهم الحق في ذلك ألن السينما 
المتفرج  وأن  تسلية  أداة  نــظــرهــم  فــي 
طيبًا  وقــتــًا  ليقضي  السينما  إلــى  يذهب 

ويمضي، أما أن تجهد تفكيره، وأن تعطيه 
فكرة جديدة، فهذا صعب. 

ــر تــانــجــو فـــي بـــاريـــس” يعتبر  فــيــلــم “آخــ
ــالم الـــمـــخـــرج اإليـــطـــالـــي  ــ ــ ــم أف ــظـ مــــن أعـ
في  السينما  روائــع  وأحــد  “بيرتولوتشي” 
ذلــك فهو ال يحسب من  كله، ومــع  العالم 
“التوت  فيلم  وكــذلــك  التجارية،  األفـــالم 
بيرغمان  انغمار  السويدي  للمخرج  البري” 
القائم  بالكمال  أفالمه  كل  امتازت  والذي 
والتطوير  ذاتــه،  الوقت  في  التنوع  على 
المشاكل  على  الــضــوء  ــقــاء  وإل المستمر 
اإلجابة  الكون ومحاولة  وتأمل  والوحدة 
عن األسئلة العسيرة. وغيرها من أفالم 
الفلسفة  التي تستند على  المخرجين 

والفكر.
ــو  ــ ــاري ــي مــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الــــمــــخــــرج اإليـ
مونيشيلي والذي رحل عن 
 2010 ــام  عــ عــالــمــنــا 
للسينما  قــدم 
ــًا  ــ ــمـ ــ ـــلـ ــ ــي ــ فـ

القـــى نــجــاحــًا تــجــاريــًا كــبــيــرًا اسمه 
أهم  عن  مأخوذة  والقصة  “الرفيق” 
حدثت  التي  االشتراكية  الــثــورات 
الثامن  الــقــرن  خــالل  إيطاليا  فــي 
عشر، وقام ببطولة الفيلم الممثل 

مارشيلو ماستورياني.
 الفيلم لم يكن تجاريًا وإنما من 
ذلك  ومع  الجديدة  االتجاهات 

نجح ألنه قدم لنا قصة واقعية حقيقية ال 
رومانسية وضعف  فيها  فيها، قصة  زيف 
وخيانة وأمل وكفاح، وهذا ما جعله يلقى 

نجاحًا منقطع النظير. 
عــنــدمــا يـــبـــدأ الــفــيــلــم نــجــد أنــفــســنــا في 
المصنع، في بلدة إيطالية صغيرة، العمال 
يشتغلون، رجاالً ونساًء، وجوههم متعبة، 
قواهم مستنفذة، ومع هذا فهم يشتغلون 
أيضًا  وهــم  مستمرة،  عليهم  الرقابة  ألن 
أنهم متذمرون  أو األصح  غير متذمرين، 
الذي  ما  يعرفون  ال  ولكنهم  نفوسهم  في 
أنهم  يحسون  إنــهــم  يــفــعــلــوه...  أن  يجب 

ــاف أمــــــــام صـــاحـــب  ــ ــع ضــ
الــمــصــنــع، أمـــام مــن يملك 

المال. 
ــر قــــصــــة الــفــيــلــم  ــمـ ــتـ ــسـ وتـ
رسالته  إلــى  نصل  أن  لغاية 
الحقيقية وهي: لقد استيقظ 
ــرون.  ــكـ ــفـ الــــنــــاس وبـــــــــدأوا يـ
وطبيعي أن يكون هناك شاب 

ثائر وسط المجموعة.
ما يدهشك من المخرج ماريو مونيشيلي، 
الفيلم، ألن  الكاميرا طوال أحداث  موقع 
بتفهم اإلســهــامــات  يــبــدأ  ــالم  األفــ تـــذوق 
ــمــمــيــزة لــلــشــكــل، وعـــالقـــات الــلــقــطــات  ال

وتوزيع اللقطات المقربة وما إلى ذلك. 
متعة وال أروع قضيتها في مشاهدة فيلم 
“الرفيق” من إنتاج 1963 وأعجوبة ورؤية 
المخرج مونيشيلي لألحداث. فيلم مليء 
باألسس الفلسفية والجمالية، كما استغل 
إضافة  في  الساخرة  طبيعته  مونيشيلي 

لمحات فكاهية على المواقف المختلفة.

أسامة الماجد
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تقنية البلوك تشـــين BlockChain أو سلســـلة الكتل، هي واحدة من 
أكثـــر التقنيات الواعدة فـــي العالم، ويتوقع الجميع أن يكون لها دور 
كبير في كل المجاالت بغضون سنوات معدودة جدا، وهذا بسبب ما 

تستطيع هذه التقنية أن تقدمه لنا من فوائد وإمكانيات.
منذ بضعة أعوام لم يكن أحد يسمع عن هذه التقنية الجديدة نسبًيا، 
لكنهـــا بدأت لفت األنظار مع ظهـــور العديد من العمالت الرقمية مثل 
عملة البيتكوين التي أصبحت حاضرة كثيًرا في األخبار واألحاديث 
اليوميـــة، وعلـــى الرغم من أن العمالت الرقمية غيرت وســـوف تغير 
واقعنا، إال أن تأثير التقنية األم البلوك تشين سوف يكون أكبر بكثير.

البلوك تشين تقنية آمنة للغاية، وهذا بفضل تقنيات التشفير القوية 
الخاصـــة بها، وهذا ما يعطيها القوة ألنـــه في حال محاولة اختراقها 
وتغيير شيء ما، عليك أن تخترق كل الكتل، وهو ما يعد مستحيال 
ألنـــه يعتبـــر نظامـــا ال مركزيـــا، حيـــث يخـــزن المعلومات علـــى آالف 

األجهزة حول العالم.
Smart Con�  مـــا هـــي تطبيقات البلوك تشـــين؟ أوال العقود الذكيـــة

tracts، هذه العقود تســـمح لك بعمل عقد ألداء عمل معين ووضعه 
فـــي شـــبكة البلوك تشـــين، لكي يطبق نفســـه تلقائًيـــا دون أي تدخل 
بشـــري، وبـــدون أيـــة فرصـــة للخـــداع أو التالعـــب، ثانيا الســـجالت 
الطبيـــة  Medical Records، والتي تحمل بيانات وتاريخ المرضى 
لها أهمية كبيرة في نظام الطب الحديث، حيث إنها تساعد الطبيب 
والصيدلـــي وأي فرد من الطاقم الطبي على تقييم التاريخ المرضي 
أو العـــالج بشـــكل صحيـــح، والتعامـــل معه وفًقـــا لهـــذا التقييم. في 
المجـــال العقـــاري Real state تســـاعد على حفـــظ األوراق والوثائق 
الخاصـــة بملكيـــة العقـــارات واألراضـــي علـــى شـــبكة البلوك تشـــين، 
باإلضافة إلى تسجيل كل العمليات التي تمت على العقار أو المبنى 

من بيع وشراء.
باإلضافة إلى مجال اللوحات الفنية، التصويت، التمويل االجتماعي، 
تخزيـــن المســـتندات الثبوتيـــة الشـــخصية والعديـــد مـــن المجـــاالت 
األخرى التي تساعد في تخزين هذه المعلومات في شبكة ال مركزية 

يمكن الوصول لها من أي مكان بالعالم وبدرجة حماية عالية.

محمد قمبر

تطبيقات البلوك تشين

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

للتواصل: 17111483

ملك ورسالة عظيمة
إننا في مملكة البحرين لم نحقق ما حققناه من أمن وأمان ورخاء ورفاه، 
إال بفضل الرؤية الحكيمة لسيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملـــك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، والـــذي جعل الســـالم والتعايش 
قاعدة فاعلة في التنمية اإلنسانية، وأرض البحرين منبعا لثقافة السالم 

والحوار بين األديان والثقافات والتفتح واالزدهار واإلبداع.
مجلـــة “صـــوت األزهـــر” احتفـــت في عددهـــا األخيـــر، باســـتضافة مملكة 
البحريـــن “ملتقـــى البحريـــن.. حوار الشـــرق والغـــرب من أجـــل التعايش 
اإلنســـاني” بدايـــة الشـــهر القادم، وأكدت فـــي تحقيق مطول أن “ســـيدي 
جاللـــة الملـــك المعظـــم، حفظـــه هللا ورعاه، رّســـخ نهـــج مملكـــة البحرين 
الثابت في التعايش السلمي والحوار واالنفتاح على العالم بجميع أديانه 
ومذاهبـــه وطوائفـــه وثقافاتـــه وأعراقـــه دون تمييـــز أو تعصـــب، وثّبـــت 
جاللتـــه مرتكـــزات مثلت جوهـــر مبادئ السياســـة الداخليـــة والخارجية 
للمملكة، والتي تقوم على ضمان حق المعتقد الديني وممارسة العبادات 
والعيـــش علـــى أرض البحريـــن بســـالم وأمـــان ومحبة واحتـــرام، وبذلت 
مملكـــة البحرين جهوًدا كبيرة لتكريس هذه المبادئ والبناء عليها كثمرة 

للمسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جاللة الملك المعظم.
كمـــا أكدت المجلة أن مملكة البحريـــن بفضل جهود جاللة الملك المعظم 
وبرؤيته الحكيمة أصبحت تتمتع اليوم بقدر رفيع من التقدير واالحترام 
واإلشـــادة الدوليـــة بجهودهـــا فـــي ســـبيل تعزيـــز التعايش الســـلمي بين 
الشـــعوب، بما يســـهم في االرتقاء بالمجتمعات ونشـــر ثقافة الســـالم في 

العالم”.
إن احتفاء مجلة صوت األزهر بملتقى البحرين حوار الشرق والغرب من 
أجل التعايش اإلنساني، يدل داللة عظيمة قاطعة على الصورة العظيمة 
التـــي تتميز بهـــا مملكة البحرين التي فطر أهلها على المحبة والســـماحة 
والتعايش والتالحم والتواصل، وهذا ما أعطى البحرين العزيزة المكانة 
الرفيعة بين األمم، وطنا يحظى بكل اإلعجاب والتقدير ألنه وطن داعم 
للقيم اإلنســـانية النبيلة والتعايش الســـلمي وحرية الدين والمعتقد، وكل 

ما تحتاجه اإلنسانية لرفعتها وتقدمها.
كلمـــة البـــد منها.. لقد حققت البحرين إنجـــازات ال حصر لها في التعايش 

والسالم العالمي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحذر من قراصنة األجهزة النقالة
في اآلونة األخيرة بدأت تنتشـــر فـــي مجتمعنا عمليات قرصنة األجهزة 
النقالة بطرق وأشكال مختلفة، وهي مسألة يجب أن ينتبه لها مستخدمو 
األجهـــزة الذكيـــة بمختلـــف فئاتهـــم العمريـــة، فبالرغم مـــن إيجابية تلك 
األجهزة واســـتخدامنا لها، إال أنها هيأت األجـــواء للمجرمين والقراصنة 
أو ما يســـمى بـ “هاكرز” األجهزة الذكية لنشـــر الجرائـــم اإللكترونية على 

نطاق واسع في مجتمعنا والمجتمعات األخرى.
رأينا الكثير من الهجمات اإللكترونية التي تســـتهدف المواطنين بطرق 
مختلفـــة، فمنهـــم من يقومـــون باالتصال بشـــكل عشـــوائي أو من خالل 
السيطرة على الحساب والتحكم به، ومنهم من يقومون بإرسال رسائل 
نصية توحي بأنها من جهات معروفة أو مؤسســـات مصرفية أو غيرها، 
ومنهم من يرســـل رابطا على تطبيق الواتســـاب أو بشـــكل رسائل نصية 
على األجهزة النقالة، وغيرها الكثير من الحيل التي يستخدمها “الهاكرز” 
من أجل الوصول إلى ضحاياهم لتحقيق أهدافهم السيئة، ففي النهاية 

كلها عمليات إجرامية بهدف االحتيال المالي. 
هذا الموضوع ليس غريبًا علينا ألنه ببساطة أصبح ينتشر بشكل سريع 
وواسع في مجتمعنا، وهذا األمر يستدعي منا جميعًا الوقوف أمام هذا 
التيـــار الخطيـــر ومواجهته بكل وعي وحذر، وأن نعـــرف كيفية التعامل 
معهـــا بالشـــكل الصحيـــح واآلمـــن كي نتجنـــب خطـــورة تلـــك العمليات 
المتكـــررة. وكمـــا تعلمون بأن هذا النوع من الجرائـــم يعتبر من “الجرائم 
الحديثة” التي انتشـــرت في المجتمعات، والتي ستستمر في استهداف 
األشخاص بأساليب وطرق حديثة لتنفيذ أهدافها السيئة في مجتمعنا.
كل ما هو مطلوب منا جميعا هو أن نكون حذرين وعلى قدر من الوعي 
والمســـؤولية لتالفي الوقـــوع في فخ االختراقـــات والنصب واالحتيال 
مـــن هـــؤالء األشـــخاص الذين ال ديـــن لهم وال خلـــق وال حتى إنســـانية، 
ألن كل مـــا يهمهـــم هـــو جمع المال بأيـــة طريقة، لذا يجـــب علينا االنتباه 
فـــي التعامل مع أجهزتنا خصوصًا عندما يتعلق األمر باســـتقبالنا روابط 
واتصـــاالت غير معروفة، وأن ال نفصح عن أية معلومات شـــخصية عبر 
الهاتف ألي شخص يدعي أنه من جهة رسمية أو معروفة قبل أن نتأكد 

من مصدر المكالمة.

د. خالد زايد

من حق السعودية أن تحافظ على مصالحها
ال أدري علـــى أي أســـاس تقوم الواليـــات المتحدة باتهـــام المملكة 
العربيـــة الســـعودية باالنحياز لروســـيا خـــالل الصـــراع الدائر بينها 
وبين أوكرانيا؟ ما الذي فعلته الســـعودية سوى أنها رفضت زيادة 
إنتـــاج النفط كإجـــراء اقتصادي بحت يهدف إلـــى المحافظة على 

سعر النفط تحقيقا لمصالحها ومصالح شعبها؟
زيـــادة اإلنتـــاج أو تخفيـــض اإلنتـــاج عمليـــة معروفـــة لـــدى الدول 
األعضـــاء فـــي المنظمة النفطيـــة طبقا للحالة وبمـــا يحقق مصالح 
هذه الدول، وليست هذه المرة األولى التي يحدث فيها ذلك، لكن 
الواليـــات المتحدة تتبع مبدأ من ليس معنـــا فهو ضدنا، وهو مبدأ 
غيـــر عـــادل، ألن من حق الـــدول أن تنحاز لنفســـها ومصالحها أوال 
وهو ما فعلته السعودية حرفيا عندما دافعت عن ثروتها النفطية.
الســـعودية برفضها زيـــادة إنتاج النفط لم تنحز لروســـيا كما يردد 
اإلعـــالم األميركـــي وكمـــا تزعـــم اإلدارة األميركية، لكنهـــا انحازت 
للشـــعب الســـعودي وهذا حقها، والســـعودية ليســـت مســـؤولة عن 
تفجيـــر الحرب الروســـية األوكرانية وليســـت مســـؤولة عن إطالة 
هـــذه الحرب التي أضرت بالعالم كله وأضرت أكثر بالدول الفقيرة 
بســـبب ارتفاع أســـعار الغـــذاء وانهيار عمـــالت تلك الـــدول مقابل 

الدوالر.
الســـعودية ال تمـــد أحـــدا بالســـالح وال تســـاهم بـــأي دمـــار يحدث، 
الســـعودية التـــي قدمـــت 400 مليـــون دوالر مســـاعدات للشـــعب 
األوكرانـــي للتغلـــب علـــى آثـــار الحرب والدمـــار والتـــي قدمت 10 
مالييـــن دوالر لالجئيـــن األوكرانييـــن ال يمكـــن أن توصـــف بأنهـــا 

منحازة ألحد أو ضد أحد.
الســـعودية انحازت لإلنســـانية وســـاعدت في محو آثـــار حرب لم 
تســـاهم في إشـــعالها ولم تســـاهم في اســـتمرارها، فلماذا توصف 
بأنهـــا منحـــازة لصالـــح روســـيا أو غيرهـــا. الســـعودية لـــم تصـــوت 
لصالـــح روســـيا فيما يتعلـــق بضم أجزاء مـــن أوكرانيـــا ولم تمتنع 
عن التصويت، لكنها فعلت العكس، فلماذا هذه التهمة ولماذا هذه 

االنتقادات التي يوجهها لها اإلعالم األميركي؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مع دخول موسم االنتخابات النيابية والبلدية تطل علينا فئة تمتهن 
أكل لحـــوم البشـــر، فمـــا من مرشـــح نيابـــي أو بلدي إال ويتـــم الولوغ 
في عرضه، والنيل من ســـمعته، ونهش لحمـــه، بل وُيقصف بمختلف 
أسلحة الدمار الشامل اللفظية، وإن هذا الصنيع تأباه أخالق الفرسان 
قبل أن يكون مرفوضا في اإلســـالم وأعراف الناس، ولو لم يكن في 
شناعته وقبحه إال ما صوره به القرآن من أنه بمثابة أكل لحم أخيك 

وهو ميت، لكان كافيا وزاجرا.
يمكنـــك أن ترفـــض أداء نائـــب أو عضـــو بلـــدي ممـــن أعـــاد ترشـــحه، 
ويمكنـــك أن تنتقد أفعاله، ويمكنك عـــرض تجاربك معه بكل صدق، 
لكن لماذا الخوض في األعراض، والتجريح الشـــخصي، والطعن في 
الذمم، والكالم على النيات؟ فال شك أن الكثير من الناخبين منزعج 
مـــن أداء األدوار الســـابقة؛ حيـــث إنهـــا كانت خـــالف تطلعاتهم، فمن 
البديهـــي تفكيرهـــم في كيفيـــة جعل التجربـــة القادمة أكثـــر فاعلية 

وإنتاجا.
التجربة أحد أهم وسائل التعلم، وقد وصلنا في تجربتنا االنتخابية 
إلى مرحلة من النضج تسمح لنا بتقييم الناس، وتزكية من يستحق، 

ومعاقبـــة من فشـــل فـــي تحقيـــق الطموحـــات واألهداف المنشـــودة 
بإبعـــاده عـــن المقعد الـــذي يمثلك فـــي المجلس القـــادم، فاألولى من 
االشـــتغال بالقيـــل والقال أن تركـــز على اختيار األفضـــل واألكفأ، ِزِن 
األموَر بشـــكل موضوعي، وابحـــث عن التكنوقراط الـــذي يركز على 
اإلنجـــاز والتجويـــد، والبعيـــد عن أدلجة األمور بشـــكل فاشـــل، وكن 
بعيـــدا عن الذيـــن يمثلون على الشـــعب، ويقومون بـــأدوار كوميدية 
إلضحـــاك النـــاس، فيخرجـــون عـــن وظيفتهـــم الرقابية إلـــى وظيفة 
التســـالي وتمضية الوقت، إن الســـعي في إيصال أفضل المترشحين 
واجـــب وطني من شـــأنه أن يدعم قضايانا أمـــام التحديات القادمة، 
لكـــن ليس بواســـطة إثـــارة الشـــائعات، والقصـــص المكذوبـــة، وغيبة 
المترشـــحين، وتخريب إعالناتهم وتكسيرها، فالدين الحنيف يأمرنا 
أن نكـــون ملتزميـــن بحفظ اللســـان عن أذية البشـــر، وحفظ اليد عن 
ممتلكاتهـــم، لذا؛ إن وجدت من يطعن في المترشـــحين، فذكره “فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين”، وال تكن شـــريًكا في الطعن، واقعا في آفات 
اللســـان ومهلكاته مهما كان المنافس أو المترشـــح أو النائب الســـابق 

سببا في خيبة أملك، فالجميل قادم بإذن هللا، فكن من المتفائلين.

علي جالل

موسم أكل لحوم البشر
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للفروســـية  الدولـــي  االتحـــاد  موقـــع  ركـــز 
الضـــوء علـــى اإلنجاز النوعـــي الذي حققه 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب قائـــد الفريـــق الملكـــي 
للقـــدرة فـــي بطولة العالـــم للقـــدرة للجياد 
عمر 8 سنوات والتي أقيمت في إسبانيا. 
وتمكـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة مـــن تحقيـــق المركز األول وســـط 
منافســـة قويـــة أثبت فيها ســـموه جدارته 
واستحقاق بالتتويج العالمي في البطولة 
التـــي شـــهدت مشـــاركة 41 فارســـًا من 20 

دولة. 
وتحدث موقع االتحاد الدولي للفروســـية 
عـــن اإلنجـــاز الكبيـــر الـــذي حققه ســـموه، 
حيـــث أفـــرز العديـــد مـــن صفـــات القائـــد 
الناجح لسموه، مؤكدًا أن خبرته وحنكته 
بجـــدارة  باللقـــب  الفـــوز  فـــي  أســـهمت 

واستحقاق. 

وأشـــاد االتحـــاد الدولي للفروســـية بالفوز 
الُمذهـــل الـــذي جـــاء بفضـــل حنكة ســـموه 
وخبراتـــه العاليـــة والغنيـــة فـــي ســـباقات 
القـــدرة فـــي البطولـــة التي غطت مســـافة 
120 كلـــم على أربع مراحـــل. ونوه الموقع 
بـــأن ما يميز االنتصار هو تحقيقه في ظل 
مشاركة واسعة من نخبة من الفرسان من 
جميع أنحاء العالم، حيث اســـتطاع سموه 
الفوز بفارق دقيقـــة وأربع ثواٍن عن أقرب 

منافسيه. 
لقـــب  علـــى  المنافســـة  أن  الموقـــع  وذكـــر 
البطولـــة كان متقاربـــًا جـــدًا، إال أن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتاز 
خـــط النهاية أوالً بالجـــواد لوال دي جاليما. 
ومن أبرز الُمشاركين في البطولة، بحسب 
ما أشـــار إليـــه الموقـــع، كان األوروغوياتي 
لوســـيا التوليـــد بالجـــواد جـــي ام هادامـــو 
واإلســـباني كارلـــوس باشـــيكو بالجواد إال 
دي فونتينـــس اللذيـــن حصال علـــى المركز 

الثانـــي والثالـــث على التوالـــي، إلى جانب 
اإلماراتي سعيد سالم. 

وجاء تتويج ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بعد قيادة سموه لفرسان الفريق 
الملكـــي للقـــدرة، حيث ســـار الفريـــق على 
خطة وضعها ســـموه ســـاهمت في اعتالء 
منصـــة التتويـــج بجدارة واســـتحقاق عبر 

فوز سموه بالمركز األول. 
وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بأربع ألقاب متتالية في الموسم األوروبي 
الحالي، انطلق بفوز ســـموه بلقب مهرجان 
ويندسور الدولي للفروسية، ومرورًا بلقب 
بطولة مونتل سينو اإليطالية الدولية، ثم 
بطولة ســـلوفاكيا الدولية، قبل أن يختتم 
ســـموه اإلنجـــازات الكبيـــرة بحصوله على 
لقب بطولـــة العالم للجياد عمر 8 ســـنوات 
في إسبانيا، فيما حاز الفريق الملكي على 
لقب بطولة فونتين بلو الدولية الفرنســـية 

عبر الفارس عبدالرحمن الزايد.

تـــوج الالعب علـــي الماص بطال لمســـابقة 
الرجال ببطولة المغفور له بإذن هللا تعالى 
الوجيـــه عبـــدهللا بـــن أحمـــد نـــاس الثانية 
للبولينج والتي اختتمت الســـبت الماضي 
بتنظيـــم من االتحـــاد البحرينـــي للبولينج 

على صالة مركز أرض المرح.
 الماص خطف لقب النسخة الثانية 2022 
أطـــاح  بعدمـــا  واســـتحقاق  جـــدارة  بـــكل 
بالالعب يوسف فالح حامل لقب النسخة 
الماضية 2021 في المبـــاراة النهائية التي 

أقيمـــت مـــن شـــوطين وانتهـــت لصالحـــه 
)253 - 189( مقابل )234 - 172( ليوســـف 

فالح.
 هـــذا، وقد أســـدل الســـتار مســـاء الســـبت 
الماضي على منافسات النسخة الثانية من 
البطولة والتـــي أقيمت بنجاح كبير وتميز 
تنظيمـــي وذلك بحضـــور غازي بن عبدهللا 
نـــاس رئيس االتحـــاد البحرينـــي للبولينج 
وعـــدد  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
مـــن ممثلـــي الشـــركات الراعيـــة للبطولـــة 

وبحضور ممثـــل محافظة العاصمة جميل 
الرويعي.

 وأقيمـــت مراســـم التتويـــج وتـــم تكريـــم 
األبطال وأصحاب المراكـــز الثالثة األولى 
في جميع المســـابقات بحفل الختام وهي 
علـــي  البطـــل  الرجـــال  مســـابقة  كالتالـــي: 
المـــاص والثانـــي يوســـف فـــالح والثالـــث 
اإلماراتي نايف عقاب، مســـابقة السيدات: 
البطلة نورة ســـلطان والثانية نادية عقيل 
والثالثـــة اإلماراتيـــة ريم جمال ومســـابقة 

المخضرميـــن لفئة فوق الخمســـين البطل 
الســـعودي ياســـر ابوالريش والثاني مهدي 
العميـــري،  إيـــاد  الكويتـــي  والثالـــث  أســـد 
ومســـابقة فئـــة الشـــباب البطـــل العمانـــي 
مصعب العـــدوي والثاني محمد األنصاري 
والثالث السعودي أحمد ابوريش حيث تم 
مكافأة األبطـــال بكأس البطولة وأصحاب 
الفضيـــة  بالميداليـــات  الثانـــي  المركـــز 
بالميداليـــة  الثالـــث  المركـــز  وأصحـــاب 

البرونزية مع تخصيص مكافآت مالية.

أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” 
اليـــوم عن توقيعها اتفاقية مع شـــركة 
البحريـــن الوطنية للتأمين ش.م.ب.م 
فـــي  الرائـــدة  التأميـــن  شـــركة   ،)bni(
ا جديًدا  البحرين، لتكون راعًيا رســـميًّ
لتجـــارب الكليـــو كـــب التـــي تحظـــى 
بشعبية كبيرة من قبل محبي وعشاق 

رياضة السيارات.
تجـــارب bni كليـــو كـــب تضـــم نوعين 

من التجـــارب، تجربة القيادة وتجربة 
الراكـــب مع مـــدرب محتـــرف، وتعتبر 
الفعاليـــة جـــزًءا مـــن تجـــارب القيـــادة 
المثيـــرة التـــي تلقـــى إقبااًل كبيـــًرا من 

محبي السرعة.
الرئيـــس  مجلـــي،  إيمـــان  وصّرحـــت   
التنفيـــذي لشـــركة البحريـــن الوطنيـــة 
للتأمين: “نحن سعداء للغاية بشراكتنا 
مـــع حلبة البحريـــن الدوليـــة ورعايتنا 
لفعاليـــة تجربـــة الكليـــو كـــب المثيرة، 

خاصة مع االهتمـــام المتزايد برياضة 
الســـيارات، وســـعينا لتطوير التغطية 
التأمينية للســـيارات الرياضية، حيث 
إننـــا نتطلـــع إلـــى العمـــل عـــن كثب مع 
التجاريـــة  عالمتنـــا  لتعزيـــز  شـــركائنا 
عمالئنـــا  بيـــن  المميـــزة  ومنتجاتنـــا 
ومحبي رياضة الســـيارات، وإعطائهم 
الفرصـــة لتجربة الســـرعة فـــي المكان 

المناسب )موطن رياضة السيارات(”.
المهـــدي  شـــريف  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 

الرئيـــس التنفيذي للشـــؤون التجارية 
في حلبـــة البحرين الدولية: “يســـعدنا 
الترحيـــب بــــ bni كشـــركاء لنـــا، وذلك 
لفعاليـــة تجربة الكليو كـــب، باعتبارها 
شـــعبية  تجاربنـــا  أكثـــر  مـــن  واحـــدة 
فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة، حيـــث 
ستوفر هذه الشراكة عدًدا من المنافع 
 bni المتبادلـــة، بمـــا في ذلك مســـاعدة
علـــى عـــرض أعمالها لمحبي وعشـــاق 

رياضة السيارات”.

األبطال في المسابقات األربع

موقع االتحاد الدولي للفروسية يسلط الضوء على اإلنجاز النوعي

غازي ناس توج األبطال والبطالت في حفل الختام

بحنكة وخبرة ناصر بن حمد... إنجاز بطولة العالم للقدرة في عيون العالم

علي الماص بطال لبطولة عبداهلل ناس الثانية للبولينج

شركة البحرين الوطنية للتأمين راعيا رسميا لتجارب الكليو كب

يســـعى البطـــل العالمي علـــي منفردي للدفاع عـــن لقبه في 
بطولة العالم للجوجيتسو للمحترفين والتي ستقام مطلع 

نوفمبر المقبل في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وقـــال منفـــردي الذي سيشـــارك بـــوزن 77 كغ إنه ســـيدخل 
المنافســـة من أجل المحافظة على اللقب وتشريف سمعة 
الرياضـــة البحرينيـــة ورياضة الجوجيتســـو بشـــكل خاص 
بعدما كســـب ذهبية بطولة العالم فـــي العام الماضي ونال 
وســـام البحرين من الدرجـــة الثانية الذي قلده إياه حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم حفظه هللا ورعاه. وأضاف منفردي لـ “البالد 

سبورت” أنه يتدرب بصورة مستمرة من أجل الوصول إلى 
أعلى مراحل الجاهزية الفنية والبدنية للمشـــاركة العالمية 
حيث إن البطولة ستشـــهد مشـــاركة نفس الالعبين تقريبا 
الذين شـــاركوا في النسخة الماضية وأن العدد الحالي 39 
مشـــارًكا والعدد مرشح للزيادة حيث يتطلع منفردي لعبور 
األدوار التمهيدية ثم بلوغ األدوار النهائية والوصول للقاء 
النهائـــي للمنافســـة علـــى الذهب. وكان منفـــردي قد حصل 
علـــى أفضل العب آســـيوي في رياضة الجوجيتســـو العام 
الماضـــي 2021 وهـــو يتمتع بســـجل حافل مـــن اإلنجازات 
العالميـــة والقاريـــة كان آخرهـــا الفـــوز بالميداليـــة الفضيـــة 
بـــدورة األلعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمينغهام 

بالواليات المتحدة األميركية.

علي منفردي يسعى للدفاع عن لقبه العالمي للجوجيتسو

علي منفردي

“جي اف اتش المالية” راعيا ماسيا لبطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين
أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة لبطولـــة الشـــرق 
األوســـط للرجل الحديـــدي 70.3 البحرين 
للعـــام 2022 أن مجموعـــة جـــي إف إتـــش 
الرســـمي  الماســـي  الراعـــي  هـــي  الماليـــة 
للنسخة السادسة من البطولة التي ستقام 
فـــي البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 7 إلـــى 9 

ديسمبر 2022 في جزيرة الريف. 
 وتم توقيـــع االتفاقية في مقر المجموعة 
مـــن قبل صالح شـــريف، رئيـــس العمليات 
التنفيذيـــة بالمجموعـــة، وأمـــل المرباطي، 
إدارة  المنتـــدب وعضـــو مجلـــس  العضـــو 

شركة فعاليات. 
 ويهـــدف هـــذا التحالف إلى دعـــم وتعزيز 

إقامـــة المبـــادرات الرياضيـــة والفعاليـــات 
بمملكـــة البحرين وترســـيخ موقع المملكة 
علـــى  قـــادرة  رائـــدة  رياضيـــة  كوجهـــة 
اســـتقطاب الرياضييـــن وعشـــاق الرياضة 

من جميع أنحاء العالم. 
 وتعليقـــًا على هـــذه الشـــراكة، قال صالح 
شـــريف “يســـعدنا رعايـــة بطولـــة الشـــرق 
األوســـط للرجل الحديـــدي 70.3 البحرين 
عالميـــة  فعاليـــة  كونهـــا  أثبتـــت  والتـــي 
مرموقـــة فضـــال عن انتشـــار شـــعبيتها في 
المنطقـــة، ونحـــن ســـعداء للغايـــة بعودتها 
لهـــذه  رعايتنـــا  تتماشـــى  المملكـــة.  إلـــى 
البطولة مع التزام مجموعتنا بدعم تطوير 

الرياضة في البحرين وتعزيز نمط الحياة 
مشـــاريع  ُتوفـــره  الـــذي  الفريـــد  الصحـــي 

المجموعة في كافـــة أنحاء المملكة كونها 
تمثل موقعا مثاليًا ومقصدًا مهمًا للسياحة 

الرياضيـــة العالمية المســـتوى حيث تعتبر 
مملكة البحريـــن بالفعل موطنًا للعديد من 
األحـــداث الرياضيـــة المهمـــة والمتنوعـــة، 
والتـــي يحظى الكثيـــر منها بدعم جي إف 

إتش منذ فترة طويلة”. 
 وتابـــع “نواصـــل البحث عن فـــرص تدعم 
ا التي  األحداث الرياضية المشـــهورة عالميًّ
تســـهم فـــي تشـــجيع الُمجتمع علـــى اتباع 
أســـلوب حياة صحي باإلضافة إلى جذب 

الزوار واالستثمارات لمملكة البحرين”. 
 مـــن جهتها، قالت أمـــل المرباطي، العضو 
المنتـــدب لشـــركة فعاليـــات “نحن ســـعداء 
بدعـــم مجموعـــة جـــي إف إتـــش لبطولـــة 

الشـــرق األوســـط للرجـــل الحديـــدي 70.3 
البحريـــن، حيـــث ســـيعزز هـــذا الدعـــم من 
المنافســـة الصحيـــة ويعـــود بالفائدة على 
الشباب البحريني الموهوب كما سيجذب 
هـــذه  أن  المؤكـــد  مـــن  الدولييـــن.  الـــزوار 
الجهود الكبيرة والدعم ســـوف يســـاهمان 

في نجاح هذا الحدث المهم”. 
 وستشـــهد البطولـــة العديد مـــن الفعاليات 
الُمختلفة، منها IRONKIDS التي ســـتنظم 
قبل حدث السباق الرئيسي وتهدف بشكل 
أساســـي لتوفيـــر بيئـــة داعمـــة ومشـــجعة 
لصغار المتسابقين المتطلعين إلى أسلوب 

حياة صحي ونشط. 

إيمان مجليشريف المهدي

حسن علي



Sports@albiladpress.com17
االثنين 24 أكتوبر 2022 - 28 ربيع األول 1444 - العدد 5123

أصـــدرت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
قـــرارا بتعييـــن مجلـــس إدارة مؤقـــت لهيئة 
مشـــجعي نـــادي تشيلســـي اإلنجليـــزي فـــي 

مملكة البحرين.
 وجـــاء فـــي القـــرار الـــذي نشـــرته الجريـــدة 
قانـــون  علـــى  االطـــاع  بعـــد  أنـــه  الرســـمية 
الجمعيـــات واألندية االجتماعيـــة والثقافية 

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 
النموذجيـــة  الائحـــة  وعلـــى   ... والرياضـــة 
للنظام األساســـي للمراكز والهيئات الشبابية 
الخاضعـــة إلشـــراف وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضـــة ... وعلـــى القـــرار رقم )13( لســـنة 
2019 بشـــأن تســـجيل وقيد ملخص النظام 
األساســـي لهيئـــة مشـــجعي نادي تشيلســـي 

بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
وعلى القرار رقم )25( لســـنة 2022 ... بشأن 

تنظيـــم تســـجيل ارقـــام قيد بعـــض الهيئات 
الشـــبابية الخاضعة إلشـــراف وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة واســـتنادا علـــى المذكرة 
المقدمـــة مـــن وكيل وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة والمتضمنة عـــدم انعقاد الجمعية 
العموميـــة لهيئـــة مشـــجعي نادي تشيلســـي 
انتخـــاب  وعـــدم  متتالييـــن  عاميـــن  لمـــدة 
مجلـــس إدارة الهيئـــة وضمانا لحســـن ســـير 
العمـــل بالهيئـــة تقـــرر فـــي المـــادة )1( تعيين 

مجلـــس إدارة مؤقـــت برئاســـة الســـيد فواز 
محمد أنور الشيخ وعضوية كل من:

)نائـــب  عبـــدهللا  ســـلمان  عبـــاس  ياســـر   .1
الرئيس(.

2. يوسف ابراهيم الزيرة )أمين السر(.
3. أرسان رفيق أحمد )األمين المالي(.

4. علي جعفر عباس عاشور )عضوا(.
5. علي فيصل المحروس )عضوا(.
6. محمد محمود العلوي )عضوا(. 

برئاسة فواز الشيخ

ن إدارة جديدة لهيئة مشجعي تشيلسي وزارة الشباب تعيِّ
سبورت

تنفيـــًذا لتوجيهـــات النائـــب االول لرئيس 
المجلس االعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
االولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، أقيمـــت الفعالية األولى 
لـــكل النجوم “all stars” ضمن منافســـات 
دوري خالـــد بن حمـــد لجيل الذهب للكرة 
الطائـــرة، وذلك على مـــدى يومي الجمعة 

والسبت.
ودخـــل الاعبـــون فـــي معســـكر تدريبـــي 
 K قصيـــر في مقر إقامـــة الاعبين بفندق
بمنطقة الجفير، بهدف معايشـــة الاعبين 
والمنتخبـــات  المعســـكرات  ألجـــواء 
واالحتـــراف، كمـــا نظمـــت الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة بالتعاون مـــع االتحاد البحريني 
للكـــرة الطائرة برنامًجـــا متكامًا لاعبين 

طيلة مدة الفعالية.
 من جانبه، أكـــد الرئيس التنفيذي للهيئة 
عســـكر،  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
متابعـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة الدقيقة لجميـــع تفاصيل برنامج 
كل النجـــوم، مشـــيًرا إلى أن ســـموه يولي 
اهتماًما كبيًرا لمبادرة خالد بن حمد لجيل 
الذهـــب، والتي تأتي الكتشـــاف المواهب 
منتخبـــات  صناعـــة  أجـــل  مـــن  وصقلهـــا 
وطنية منافسة على أعلى مستوى خال 

السنوات القليلة المقبلة. 
وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
الطائرة الشـــيخ علي بن محمد آل خليفة 
بمبـــادرة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة، والمتمثلـــة بإطـــاق دوري خالـــد 
بن حمد لجيـــل الذهب، والتي يهدف من 
خالها ســـموه إلـــى خلق أجيـــال “ذهبية” 

ترفـــع رايـــة الوطـــن عالًيـــا فـــي المحافـــل 
اإلقليمية والقارية والدولية.

برنامج تدريبي مكثف وفحوصات طبية

واشـــتملت فعاليـــة كل النجـــوم إلى جانب 
المبـــاراة االســـتعراضية والتدريبـــات على 
العديـــد من البرامـــج والمحاضـــرات، التي 
قدمها نخبة من المحاضرين والمختصين، 
حيـــث شـــهد اليـــوم األول تقديـــم الحكـــم 
الدولـــي جعفـــر إبراهيم لمحاضـــرة تناول 

فيهـــا قوانيـــن اللعبة وأهـــم الجوانب التي 
يجب على الاعبين التركيز عليها في هذا 
الجانـــب، باإلضافـــة إلى تقديـــم المحاضر 
الدولـــي نبيـــل طـــه محاضـــرة ذهنيـــة كان 
الهـــدف منها تجهيز الاعبيـــن من الناحية 

النفسية وتحفيزهم ذهنًيا. 
أمـــا فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن الفعاليـــة فقد 
أجـــرى الطاقـــم الطبـــي لمستشـــفى الهال 
فحًصا طبًيا شـــامًا لاعبين، قبل أن يقدم 
المحاضـــر محمد الشـــرقاوي محاضرة عن 

التغذية ونمط الحياة الصحي للرياضيين، 
التدريبـــي  البرامـــج  اختتـــم  حيـــن  فـــي 
المكثف بورشـــة تدريبية قدمها اإلعامي 
فايز الســـادة، ركز من خالها على أســـلوب 
اإلعاميـــة  المقابـــات  فـــي  التحـــدث 
والمؤتمـــرات الصحافيـــة، والتـــي شـــهدت 

تفاعًا كبيًرا من قبل الاعبين.

“أم النعسان” يتفوق على “حوار”

وفـــي مبـــاراة كل النجـــوم نجـــح فريـــق 

أم النعســـان فـــي تحقيـــق الفـــوز بثاثة 
أشـــواط مقابل شـــوطين، وسط حضور 

رسمي وجماهيري. 
وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي أداره 
طاقم مكـــون من أحمد محمد وجاســـم 
25-  ،20-25  ،26-24 بواقـــع:  العالـــي 
12، 25-23، 12-15، وتميـــزت المبـــاراة 
جميـــع  فـــي  باإلثـــارة  االســـتعراضية 
تفاصيلهـــا، وذلك بســـبب التكافؤ الكبير 
فـــي المواجهـــة التـــي اســـتمتع فيها كل 

الحضور وامتدت للشوط الفاصل.
وكانت اللجنة الفنية باالتحاد البحريني 
للكـــرة الطائرة قد وزعت الاعبين البالغ 
عددهم 24 العًبا على فريقين، األول هو 
فريـــق حوار الذي ارتدى العبوه قمصانا 
باللـــون األحمـــر وقاده المـــدرب الوطني 
إبراهيم علي وســـاعده محمد الحايكي، 
ومثلـــه كل مـــن عبدهللا محمـــد عبدهللا 
)اتحـــاد الريـــف(، محمـــد أميـــر الحايكي 
)النصر(، حســـن علي عبدالحســـين )بني 
)الديـــر(،  أحمـــد  قاســـم  مهـــدي  جمـــرة(، 
منتظر أحمد حســـن )عالـــي(، جعفر علي 
عبـــدهللا )النبيـــه صالـــح(، علـــي حســـين 
عبـــدهللا )الديـــر(، علـــي عيســـى جاســـم 
منصـــور  عبدالنبـــي  محمـــد  )النصـــر(، 
)النصـــر(،  )النصـــر(، علـــي حســـين علـــي 
حســـين طـــه مهـــدي )داركليـــب(، علـــي 

عبدهللا عباس سلطان )داركليب(.
أمـــا فريـــق أم النعســـان الـــذي ظهـــر في 
المباراة باللون األبيض فقد قاده المدرب 
الوطنـــي يونس الهدار وســـاعده حســـن 
مرهـــون، ومثلـــه كل مـــن عبـــدهللا كامل 
عبـــدهللا )النبيـــه صالـــح(، علـــي عيســـى 
محمد )التضامن(، حســـن صادق منصور 
)النصر(، محمد عادل جاســـم )المعامير(، 
علـــي إبراهيـــم عبدالجبار )بنـــي جمرة(، 
محمـــد علـــي محمـــد )داركليـــب(، مهدي 
فيصـــل الخبـــاز )الشـــباب(، حســـن أحمد 
كاظم )النصر(، جاسم محمد علي )النبيه 
صالـــح(، جعفر محمد جعفـــر )داركليب(، 
أحمـــد إبراهيـــم خليل )التضامـــن(، علي 

عباس مكي ثامر )داركليب(.

علي بن محمد وعسكر يشيدان بالنجاح الكبير لفعالية “كل النجوم”
برنامج حافل على مدى يومين اختتم بمباراة استعراضية ضمن دوري خالد بن حمد لجيل الذهب

 نقـــل رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم النائـــب األول لرئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
تحيـــات عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة إلى ملـــك ماليزيا جالة الســـلطان عبدهللا بن 
الســـلطان أحمد شـــاه، وذلك خـــال لقاء جالته اليـــوم في قصر 

)إستانا نيغارا( بالعاصمة الماليزية كوااللمبور. 
ورحـــب جالة الســـلطان عبـــدهللا بن الســـلطان أحمد شـــاه ملك 
ماليزيا بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وحّمله تحياته إلى 
جالـــة الملك المعظـــم وتمنياته لجالتـــه دوام الصحة والعافية 

ولمملكة البحرين استمرار التقدم والرخاء.
ونـــوه جالـــة الســـلطان عبدهللا بن الســـلطان أحمد شـــاه بجهود 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في قيادة االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم نحو آفاق واسعة من التميز والتطور، مشيدا باألدوار 
الحيويـــة التـــي يلعبها االتحاد القاري في توفير مختلف أشـــكال 
الدعم والمساندة لارتقاء بمنظومة كرة القدم اآلسيوية. وأعرب 
الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره لجالة 
الســـلطان عبدهللا على حســـن الضيافة وحفاوة التكريم، مشيدا 
بإسهامات جالته الواضحة في خدمة كرة القدم اآلسيوية على 
امتـــداد نحو 3 عقود عبر مختلـــف المناصب التي تبوأها جالته 

وما تركه من إرث ملهم لألسرة الكروية اآلسيوية. 
واســـتعرض الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة خـــال اللقاء 
خطط وبرامج االتحاد اآلســـيوي الرامية للنهوض بمســـيرة كرة 
القـــدم اآلســـيوية، كما قـــدم إيجاًزا عن مشـــروع اســـتاد االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم المزمـــع تنفيـــذه فـــي مدينـــة بوتراجايـــا 

الماليزية بالتعاون مع االتحاد الدولي لكرة القدم.

ملك ماليزيا يستقبل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
 سلمان بن إبراهيم ينقل تحيات جاللة الملك للسلطان عبداهلل

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

التعـــاون  مدرســـة  فريـــق  انفـــرد 
بصـــدارة فـــرق المجموعـــة األولـــى 
بعد الجولة الثانية لبطولة ناصر بن 
حمـــد لكرة القـــدم للمرحلة الثانوية 
الحكوميـــة  للمـــدارس  للبنيـــن 
والخاصـــة للعـــام الدراســـي الحالي 
2022 - 2023، والتـــي تقام برعاية 
باتينيـــة من بنك البحرين الوطني 
والراعـــي الذهبـــي شـــركة البحرين 

للسينما. 
الفريـــق  تحقيـــق  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
الفـــوز الثانـــي علـــى التوالـــي علـــى 
العالميـــة  النـــور  مدرســـة  حســـاب 
بنتيجـــة 11/ 2، فيمـــا ُأجبـــر فريـــق 
علـــى  الشـــرقي  الرفـــاع  مدرســـة 

التعـــادل مـــع ابـــن خلـــدون بهدفين 
العـــام  الترتيـــب  ليصبـــح  لمثلهمـــا، 
في المجموعـــة كالتالي: التعاون 6 

نقـــاط وتأهل للـــدور الثاني، الرفاع 
الشرقي 4 نقاط، ابن خلدون نقطة 

واحدة والنور العالمية با نقاط.

ضمن دور المجموعات لبطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية

مدرسة التعاون أول المتأهلين للدور الثاني
غـــادر وفد منتخـــب الفتيات لكـــرة القدم 
)تحـــت 16 عاًمـــا(، إلـــى دولـــة اإلمـــارات 
3 مباريـــات  العربيـــة المتحـــدة؛ لخـــوض 
وديـــة أمـــام نظيـــره اإلماراتـــي؛ تحضيًرا 

لاستحقاقات المقبلة.
ويضـــم الوفـــد: مشـــرف المنتخـــب خالـــد 
التريكـــي، مدرب المنتخب خالد حســـان، 
مســـاعد المـــدرب جاســـم محمـــد، مدرب 
الحـــراس ســـيد حســـن المشـــكاب، مدرب 
الشـــرقاوي،  محمـــد  البدنيـــة  اللياقـــة 
اختصاصيـــة العاج الطبيعي مروة أحمد 

وإدارية المنتخب صالحة الرميحي.
قائمـــة  المـــدرب خالـــد حســـان   واختـــار 
مكونة من 27 العبة: ضوى ناصر، جواهر 
فاضل، مريم عيســـى، مايا عبدهللا، مريم 

ثامر، أماني طارق، آية لؤي، سارية نواف، 
مريـــم خالد، فاطمة يوســـف، تالية نواف، 
حا عادل، ليا محمد، كافيا ســـوكروتراج، 
روان صالح، ســـارة سلطان، فاطمة وليد، 
أمينة حمد، شـــيخة ســـلمان، جود ماجد، 
ماك عبدالحليم، شوق عبدالحليم، لجين 

بابار، جواهر خالـــد، جود عبدالهادي، جنا 
عبدالهادي وهناء زارا. 

وســـتلعب المباراة األولى يوم 25 أكتوبر 
الجـــاري، والثانيـــة يـــوم 27 والثالثة يوم 
28، وتقـــام جميـــع المباريـــات فـــي إمـــارة 

دبي.

المدرب خالد حسان اختار قائمة مكونة من 27 العبة

منتخب الفتيات يخوض 3 وديات أمام نظيره اإلماراتي
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الرياض ـ واس

أعلـــن الديـــوان الملكـــي الســـعودي، 
أمـــس األحد، أن الفريق الطبي لولي 
العهد األمير محمد بن سلمان أوصى 
بتجنب سفره لمسافات طويلة دون 
توقف، وفق ما أوردت وكالة األنباء 

السعودية )واس(.
الطبيـــة،  التوصيـــة  هـــذه  ووفـــق 
ولـــي  حضـــور  المتعـــذر  مـــن  فإنـــه 
العهد قمـــة الجزائر، لـــذا وجه خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز بإنابة وزير الخارجية 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان لترؤس 

الوفد السعودي.

وقـــوف  الحرميـــن  خـــادم  وأكـــد 
الجزائـــر  جانـــب  إلـــى  الســـعودية 

ودعمها إلنجاح القمة العربية.
وأضـــاف البيـــان “أن الفريـــق الطبي 
في العيادات الملكية أوصى بتجنب 
ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات 
طويلـــة دون توقف، وذلـــك لتجنب 
والتأثيـــر  الضغطـــي  األذن  رضـــح 
علـــى األذن الوســـطى، ممـــا يتعـــذر 
معـــه عليـــه القيـــام بزيـــارة الجزائـــر 
أخذًا في االعتبار طول مدة الرحلة 
في الذهـــاب والعودة خـــال مدة ال 

تتجاوز )24( ساعة”.

خادم الحرمين يوجه بإنابة وزير الخارجية لقمة الجزائر

القاهرة ـ وكاالت

أكــد الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، أمــس األحــد، أهميــة 
اتفاقيــة ترســيم الحدود البحرية بين مصــر وكل من قبرص واليونان 
في البحر المتوســط والســعودية في البحر األحمر، الفتا إلى أن حقل 
ظهر للغاز الطبيعي “لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود”.

وأشـــار عبـــد الفتاح السيســـي إلى 
أن االتفاقيـــة “وفـــرت 120 مليـــار 
لتشـــغيل محطـــات  دوالر ســـنويا 

الكهرباء”.
كلمة  وأضــاف في مداخلة خال 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 
ــتــــصــــادي..  ــام “الـــمـــؤتـــمـــر االقــ ــ ــ أم
اإلداريــة،  بالعاصمة   ”2022 مصر 

ــوال تــرســيــم الـــحـــدود  ــ ــه “لـ ــ أن
تمكنت  ــمــا  ل الــبــحــريــة، 

شــــركــــات الــتــنــقــيــب 
هذه  في  العمل  من 

المناطق”.

وتابـــع الرئيـــس المصـــري: “فضـــل 
هللا علينـــا كان عظيمـــا باكتشـــاف 
حقـــل ُظهـــر، ولـــواله لكانـــت مصر 
توفيـــر  نمتلـــك  ال  ألننـــا  مظلمـــة، 
باألســـعار  شـــهريا  دوالر  مليـــار   2
القديمـــة للغـــاز لتشـــغيل محطات 
الكهرباء، أما باألسعار الحالية فقد 
تصـــل التكلفـــة إلـــى 10 مليـــارات 
الغـــاز  لشـــراء  شـــهريا  دوالر 
المطلوب لتشغيل محطات 
الكهربـــاء الموجودة في 
مصـــر، حتـــى ال تنقطع 

الكهرباء عنها”.

السيسي يثمن أهمية ترسيم الحدود البحرية
بكين ـ أ ف ب

حصل شي جين بينغ أمس األحد على والية ثالثة تاريخية على رأس الحزب 
الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة األنباء الرسمية “شينخوا”.

وتـــم تجديـــد والية شـــي كأميـــن عام 
للحـــزب لخمس ســـنوات خال عملية 
تصويـــت جـــرت فـــي جلســـة مغلقـــة 
للجنـــة المركزيـــة للحـــزب، مـــا يمهـــد 
الدولـــة  رأس  علـــى  رســـميا  لتثبيتـــه 
الصينيـــة لواليـــة جديدة فـــي مارس 

.2023
كمـــا عيـــن شـــي مجـــددا علـــى رأس 
القوات المســـلحة الصينية، مع توليه 
منصـــب رئيـــس “المجلس العســـكري” 

للجنة المركزية للحزب الشـــيوعي 
الصينـــي للمـــرة الثالثة على 

التوالـــي، وفـــق مـــا أفاد 
التلفزيون الرسمي.

وفي قـــرارات أخرى، 

قامت الجلســـة الكاملـــة األولى للجنة 
المركزية العشـــرين للحـــزب بتحديث 
 24( السياســـي  المكتـــب  تشـــكيلة 
للمكتـــب  الدائمـــة  واللجنـــة  عضـــوا( 
السياســـي )7 أعضـــاء( التـــي تضمنت 
مسؤولي الحزب األكثر نفوذا والذين 
ســـيتخذون خال الســـنوات الخمس 
المقبلة، أهم القرارات بشأن اتجاهات 

تطوير الحزب والباد.
وفـــي تصريحـــات للصحفييـــن بقاعة 
الشـــعب الكبرى في بكيـــن، أعرب 
شـــي عن شكره “للحزب بأسره 
علـــى الثقة التـــي أوليتموها 
لنا”، متعهدا “بالعمل بجد 

في أداء واجباتنا”.

شي يفوز بوالية ثالثة على رأس الحزب الحاكم
لندن ـ أ ف ب

أعلن وزير المال البريطاني الســابق ريشــي ســوناك أمس )األحد( ترشحه 
داخــل حــزب  لالنتخابــات  التقــدم  بــاب  إغــالق  الــوزراء عشــية  لرئاســة 

المحافظين، فيما لم يحسم بوريس جونسون بعد قرار ترشحه فيها.

أول من حصل  ريشي سوناك  كــان 
مساء الجمعة على 100 تزكية من 
ــواب الــحــزب الــضــروريــة لخوض  نـ
عامًا   42 البالغ  الرجل  لكن  السباق، 
إلعــان  األحـــد  صــبــاح  حتى  انتظر 

ترشحه رسميًا.
ــمــصــرفــي الــســابــق الـــذي  وكـــتـــب ال
العام  المال من  شغل منصب وزيــر 
“المملكة  2019 إلى يوليو الماضي، 

لكننا نواجه  بلد عظيم  المتحدة 
عميقة”.  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 

ــر تـــويـــتـــر  ــ ــب وتـــــابـــــع عــ
أترشح  السبب  “لــهــذا 
ألكـــــون زعـــيـــم حــزب 

ــكــــم  ــ ــيــــس وزرائ ــ ــمــحــافــظــيــن ورئ ال
الــمــقــبــل. أريــــد إصــــاح اقــتــصــادنــا 
المساعدة  وتقديم  حزبنا  وتوحيد 
لبلدنا”. بدأ السباق الجديد الخميس 
 44 بعد  تــراس  ليز  استقالة  بسبب 
ــمــنــصــب. وبــعــد  ــًا فــقــط فـــي ال يـــومـ
بالتطورات،  حافل  سياسي  أسبوع 
محتملين  مترشحين  ثــاثــة  ظــهــر 
مــنــذ الــخــمــيــس: ريـــشـــي ســونــاك 
أعلنت  التي  مــوردنــت  وبيني 
ورئيس  الجمعة،  ترشحها 
بوريس  السابق  الـــوزراء 
جــــــونــــــســــــون الــــــــذي 

استقال في يوليو.

سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

اغتيال ناشط فلسطيني 
في الضفة الغربية

في  األحــد  أمــس  فلسطيني  ناشط  استشهد 
الــبــلــدة القديمة  نــاســفــة فــي  انــفــجــار عــبــوة 
الغربية  الضفة  شمال  في  نابلس  مدينة  في 
المحتلة ووجهت أصابع االتهام إلى إسرائيل 
في اغتياله فيما رفض الجيش التعليق على 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأكدت  الحادثة. 
دون  من  عاًما(   33( الكيالني  تامر  استشهاد 

التطرق إلى ظروف الحادثة.
“ترتفع  الكيالني  بمقتل  إن  بيان  في  وقالت 
 177 إلــى  العام  بداية  منذ  الشهداء  حصيلة 

شهيًدا، بينهم 51 في قطاع غزة”.

الدفاع الجوي يعلن إسقاط مسيرات وتدمير وحدات روسية في خيرسون

تحذير روسي من استفزاز أوكراني بـ“قنبلة قذرة”
عبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف “قنبلة قذرة”، حسبما 
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس )األحد(. وذكرت الوزارة: “أجريت صباح األحد محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 

ووزير دفاع الجمهورية الفرنسية”. وأضافت الوزارة أنه “تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط”.

شـــويغو  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الفرنســـي مخاوفـــه  لنظيـــره  نقـــل 
بشـــأن االســـتفزازات المحتملة من 
أوكرانيا باستخدام “قنبلة قذرة “.

فوفقـــًا لمصـــادر موثوقـــة في دول 
مختلفـــة - بمـــا فـــي ذلـــك أوكرانيا 
- ووفقـــًا للمعلومـــات الـــواردة، فإن 
نظام كييف يســـتعد الستفزاز على 
أراضيه بتفجير ما يسمى بـ”القنبلة 
النوويـــة  األســـلحة  أو  القـــذرة” 

منخفضة القوة.
ومع قرب دخول الحرب الروســـية 
األوكرانية شـــهرها التاســـع، تتزايد 
العســـكريين،  الخبـــراء  وفـــق 
احتمـــاالت الذهاب لحد اســـتخدام 
األســـلحة النووية التكتيكية بتلك 
الحـــرب لحســـمها، في ظـــل إصرار 
كييـــف على رفـــض االســـتفتاءات 
التي جرت في المناطق األوكرانية 
ودونيتســـك  )لوغانســـك  األربـــع 
وخيرســـون وزابوروجيا( ومضيها 
باستهداف تلك المناطق الخاضعة 

لسيطرة الجيش الروسي.
ومـــا يزيـــد الموقف حراجـــة إعان 
الكرمليـــن قبـــل أيـــام أن المناطـــق 
األربـــع هي محمية نوويـــًا من قبل 
موسكو، حالها حال بقية األراضي 
الروســـية، ما يعني وفـــق مراقبين 
أن الـــروس قد يذهبـــون إلى درجة 
الضغـــط علـــى الـــزر النـــووي دفاعًا 
عن هذه المناطـــق المنضمة حديثًا 

لاتحاد الروسي.
إلـــى ذلـــك، أفـــادت قـــوات الدفـــاع 
الجـــوي األوكرانية، أمـــس )األحد(، 
بإســـقاط 11 طائرة مسيرة إيرانية 
الصنـــع من طراز “شـــاهد 136” في 

منطقة ميكواليف جنوب الباد.
الجـــوي  الدفـــاع  قـــوات  وأكـــدت 
شـــمال  فـــي  طائرتيـــن  اعتـــراض 
 3 إلـــى  باإلضافـــة  البـــاد،  وشـــرق 

جنوبي أوكرانيا.
وأفشـــل الجيـــش األوكرانـــي وفق 
بيان لـــوزارة الدفاع، محاولة تقدم 
وهجمـــات للقـــوات الروســـية فـــي 
وباخموتســـكي  باخمـــوت  محـــور 
وســـوليدار  ومارينـــكا  وإيفانغـــراد 
فـــي  وأودراديفـــكا  وأوزاريانيفـــكا 
منطقة دونيتســـك، هذا إلى جانب 
فـــي  بيلوغوريفـــكا  مـــن  هجـــوم 

منطقة لوغانسك.
تمكـــن  خيرســـون،  جبهـــة  وفـــي 
الجيـــش األوكرانـــي مـــن تدميـــر 6 

وحـــدات مـــن األســـلحة والمعدات 
العســـكرية فـــي نوفايـــا كاخوفـــكا، 

وإصابة نحو 150 جنديًا روسيًا.
كما ســـجل بـــدء انســـحاب للقوات 
الروسية من بيريساف وتشريفني 

وتشكالوف في خيرسون.
وشـــّنت القـــوات األوكرانية غارات 
صاروخيـــة  وضربـــات  جويـــة 
استهدفت مواقع للجيش الروسي 
والمعـــدات  لألســـلحة  ومخـــازن 

العسكرية في زابوريجيا.
وقال مسؤول محلي، أمس، إن 17 
شخصًا على األقل قتلوا في قصف 
علـــى مدينـــة زابوريجيـــا الواقعـــة 
بجنوب شرق أوكرانيا خال الليل.
وأضاف المسؤول ويدعى أناتولي 

كورتيف ويشـــغل منصب سكرتير 
إدارة المدينة على تطبيق تيليغرام 
صاروخـــي  لهجـــوم  “نتيجـــة  أنـــه 
زابوريجيـــا  علـــى  الليـــل  خـــال 
تضررت المباني الســـكنية والطرق 

في منطقة سكنية بالمدينة”.
 125 حوالـــي  المدينـــة  وتبعـــد 
كيلومتـــرًا عـــن محطـــة زابوريجيا 
للطاقة النووية التي تسيطر عليها 
روســـيا، وهي أكبر محطـــة للطاقة 

النووية في أوروبا.
وموســـكو  كييـــف  وتبادلـــت 
االتهامـــات بقصـــف المنشـــأة التـــي 
تديرهـــا طواقـــم عمـــل أوكرانيـــة، 
مما ألحـــق أضـــرارًا بالمباني وهدد 

بوقوع كارثة نووية.

عواصم ـ وكاالت

شويغو لنظيره الفرنسي: “قلقون من استخدام كييف قنبلة قذرة”

international@albiladpress.com

عواصم ـ وكاالت

تضامنًا مع االحتجاجات التي عّمت الباد 
منـــذ منتصف الشـــهر الماضـــي، إثر مقتل 
الشـــابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل 
الشـــرطة الدينيـــة أو مـــا تعرف بـ”شـــرطة 
المـــدارس  معظـــم  شـــهدت  األخـــاق”، 
في إيـــران، أمـــس )األحـــد(، إضرابـــًا عامًا 
للمعلميـــن. فقد امتنـــع آالف المعلمين عن 
الدخول إلـــى الفصول الدراســـية، تنديدًا 
بعمليـــات االعتقـــال والقتـــل التـــي وقعت 
في األســـابيع الماضية، والتي استهدفت 
بوجه خـــاص طاب الجامعـــات وتاميذ 

المدارس.
في حين شهدت جامعة شريف الصناعية 
فـــي العاصمة طهـــران، وقوع اشـــتباكات 
بيـــن قوات الباســـيج اإليرانيـــة وعدد من 
الطاب، بحســـب ما أفادت شـــبكة “إيران 
إنترناشـــيونال”. أتـــت تلـــك االشـــتباكات 
بعـــد احتجاجـــات نظمهـــا الطـــاب داخل 
حـــرم الجامعـــة. وبعـــد قرصنـــة بياناتهـــا 
ونشـــرها علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، أقـــرت 

الدائرة اإلعاميـــة لمنظمة الطاقة الذرية 
اإليرانيـــة أمـــس )األحـــد( باختـــراق خادم 
البريد اإللكتروني التابع إلحدى شـــركاتها 
الفرعيـــة مـــن دولـــة أجنبية ممـــا أدى إلى 
نشـــر بعـــض المعلومـــات علـــى اإلنترنـــت. 
وكانـــت قناة )إيران إنترناشـــيونال( قالت 
للقرصنـــة  ريـــوارد(  )بـــاك  مجموعـــة  إن 
نفـــذت تهديدها ونشـــرت بيانات لشـــركة 
إنتـــاج وتطويـــر الطاقة الذريـــة اإليرانية 

بعد اختراقها.

ريـــوارد(  )بـــاك  مجموعـــة  وكانـــت  هـــذا 
للقرصنـــة، حـــذرت الســـلطات اإليرانيـــة، 
حصلـــت  التـــي  البيانـــات  ستنشـــر  أنهـــا 
عليهـــا خال 24 ســـاعة حال عـــدم إفراج 
طهـــران عن جميع الســـجناء السياســـيين 

والمحتجين المحتجزين في الباد.
الخارجيـــة  وزارة  نفـــت  ذلـــك،  إلـــى 
تكـــون  أن  الســـبت،  مســـاء  األميركيـــة، 
واشـــنطن بعثت رســـائل إلـــى إيران حول 

العودة إلى االتفاق النووي اإليراني.

بعد قرصنة بياناتها... “الذرية اإليرانية” تقر باختراق بريدها

طهران... اشتباكات مع الباسيج وإضراب للمعلمين

رغم القمع االحتجاجات تتواصل في طهران

دبي - العربية.نت

كشف مسؤولون إسرائيليون أن الجيش 
اإلســـرائيلي دمر حوالي 90 % من البنية 
التحتية العســـكرية اإليرانية في سوريا، 
للـــه  وأحبـــط محـــاوالت ترســـيخ حـــزب 

لوجوده هناك.
 كمـــا أوضحـــوا أن إســـرائيل نجحـــت في 
الســـنوات األخيرة في الحد بشـــكل شـــبه 
كامل من قدرة إيران على نقل األســـلحة 
علـــى  األســـلحة  وتصنيـــع  ســـوريا،  إلـــى 
أراضيهـــا، وإقامة قاعـــدة فيها مع القوات 
الموالية إليران، بحسب ما نقلت صحيفة 

“جيروزاليم بوست”.
إلى ذلـــك، أكـــد المســـؤولون األمنيون أن 
الجيـــش اإلســـرائيلي ألحق أضـــراًرا بالغة 
بمســـارات التهريـــب اإليرانيـــة مـــن البحر 
والجـــو وحتـــى مـــن البـــر مـــن إيـــران إلى 
ســـوريا. فيما نتيجـــة الهجمـــات تضررت 
أيًضـــا قدرة قـــوات النظام الســـوري على 
إنتـــاج أســـلحة وذخائر منذ أن اســـتخدم 
اإليرانيـــون وحـــزب هللا المصانـــع نفســـها 

مصـــادر  وبحســـب  أســـلحتهم.  إلنتـــاج 
الصحيفة، فإن خطة القائد السابق لفيلق 
القـــدس اإليراني، قاســـم ســـليماني، الذي 
قتـــل على أيـــدي األميركيين عـــام 2020، 
بـــاءت بالفشـــل بســـبب اســـتمرار الحملـــة 

الجوية للجيش اإلسرائيلي في سوريا.
 كذلك قالت المصـــادر إنه على الرغم من 
التوتـــر بين إســـرائيل وروســـيا فـــإن آلية 
تفـــادي التضارب لمنع االحتكاك الروســـي 

اإلسرائيلي في سوريا تعمل كالمعتاد.

وأضافت أن الفتـــرات التي ال توجد فيها 
هجمـــات عـــادة مـــا تكـــون نتيجـــة لقـــرار 
إيراني بوقف تهريب األسلحة إلى سوريا 
لمحاولـــة إيجـــاد طريـــق جديـــد لخـــداع 
إســـرائيل. يذكـــر أن آخر هجوم منســـوب 
إلى إسرائيل في سوريا كان يوم الجمعة 
الســـوري لحقـــوق  المرصـــد  عندمـــا ذكـــر 
اإلنسان أن الجيش اإلسرائيلي استهدف 
معدات لتصنيع درون إيرانية قرب مطار 

ديماس بريف دمشق الغربي.

أعلنت إحباط محاوالت ترسيخ حزب هلل لوجوده هناك

إسرائيل: دمرنا طرق التهريب اإليرانية إلى سوريا

قصف إسرائيلي على دمشق )أرشيفية( 

خادم الحرمين الشريفين

نابلس ـ أ ف ب
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احتفـــل فنـــدق الدبلومـــات راديســـون بلـــو ريزيدنـــس آنـــد ســـبا بالذكـــرى 
األربعين لتأسيسه في 20 أكتوبر 2022. وقد أقيم الحفل بقاعة السفراء 
الكبرى وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة للشـــركة القابضة )شركة الفنادق 
الوطنيـــة(، واإلدارة التنفيذيـــة ومئـــات المدعويـــن. وقـــال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة الفنـــادق الوطنية، فيصـــل الزياني إن نجـــاح تجربة الفندق 
تعود للدعم الالمحدود من لدن األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ورئيـــس الـــوزراء الراحل الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة والعضـــو المؤســـس ورئيـــس مجلـــس اإلدارة األســـبق أحمـــد 
عبدالرحمـــن الزياني. كما أضاف “في عام 1982 تم االفتتاح وأخذ فندق 
الدبلومات على عاتقه االلتزام أمام المســـاهمين والوطن بأن نسهم ببناء 
قطـــاع الســـياحة، خلق وظائف محليـــة، دعم جهود البحرنـــة وخلق رافد 
لالقتصاد الوطني وأنا سعيد اليوم بإعالن تحقيق جميع تلك االلتزامات”.
وشـــمل الحفـــل مجموعة مـــن الكلمات المهمـــة من المتحدثيـــن   كالرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة الفنـــادق الوطنية زاهـــر العجاوي والمديـــر العام لفندق 
الدبلومات راديســـون بلو ريزيدنس آند ســـبا، بيتر دوبسكي. كما استمتع 
الحضور بمشاهدة فيلم وثائقي عن فندق الدبلومات والذي وثق مسيرة 

الفندق وأهم المحطات التي مر بها.

أعلنت دلمونيا، المشـــروع متعدد االستخدامات وجزيرة الرفاهية في 
مملكة البحرين، أخيرًا عن إقامة فعالية توعوية نســـائية “المشـــي من 
أجـــل التوعية بســـرطان الثـــدي” في يوم الســـبت الموافـــق 15 أكتوبر 
2022، وذلـــك بمناســـبة شـــهر التوعيـــة بســـرطان الثـــدي بالتعـــاون مع 
مجموعة “Lettuce Run” النســـائية، وبحضور أكثر من 200 مشـــاركة. 
وقـــد اشـــتملت قائمـــة الرعـــاة للفعاليـــة على كل مـــن دلمونيا، وشـــركة 
اإلثمـــار للتطويـــر، ومستشـــفى البحريـــن التخصصي، وشـــركة نســـيج 

للتطوير العقاري، وشركة أندرا للعالقات العامة، وأسواق التميمي.  

“الدبلومات” يحتفل بالذكرى األربعين لتأسيسه

مشاركة أكثر من 200 امرأة بفعالية 
“المشي للتوعية بسرطان الثدي”

“ممتلكات”: زيادة تفعيل الشراكة مع “شهداء الواجب” لتحقيق أهدافه

5 شركات تتقّدم بطلبات لتغيير شكلها القانوني

الرئيس التنفيذي للشركة يلتقي مدير الجهاز اإلداري لـ “الصندوق”

من بينها “ميدال للكابالت” برأسمال 25 مليون دينار

اســـتقبل الرئيس التنفيذي لشـــركة 
القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
“ممتلـــكات”، خالـــد الرميحي، مدير 
الجهـــاز اإلداري للصنـــدوق الملكي 
لشـــهداء الواجب، الشـــيخ خالد بن 
ســـلمان بن خالـــد آل خليفة، حيث 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد 
“ممتلـــكات” بأهميـــة دور الصندوق 
الملكي لشهداء الواجب في تعزيز 
الدعم الشامل ألسر شهداء الواجب 
مـــن أجـــل توفيـــر الحيـــاة الكريمة 
والمســـتقبل الواعد لهم تماشًيا مع 
توجيهات حضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البالد المعظم، ودعم صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا 

للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
 مـــن جهتـــه، نـــّوه الشـــيخ خالـــد 
بـــن ســـلمان بـــن خالـــد آل خليفـــة 
مديـــر الجهـــاز اإلداري للصنـــدوق 
الملكـــي لشـــهداء الواجـــب بالدور 
الذي تقـــوم به شـــركة “ممتلكات” 
النمـــو  تعزيـــز  فـــي  وإســـهاماتها 
البحريـــن،  لمملكـــة  االقتصـــادي 
مـــن  المبذولـــة  بالجهـــود  مشـــيًدا 
قبـــل “ممتلـــكات” لزيـــادة تفعيـــل 
آليات الشراكة مع الصندوق نحو 
تحقيق أهدافه، والتي تأتي إيماًنا 
بالدور الكبير الذي قدمه شـــهداء 
التـــي  والتضحيـــات  الواجـــب 
قدموها من أجل مملكة البحرين. 
وخـــالل اللقاء تـــم مناقشـــة عدد 
مـــن المبـــادرات والبرامـــج ألســـر 

وذوي شهداء الواجب.

تقّدمــت 5 شــركات إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة بطلبــات لتغيير شــكلها القانوني، 
برأسمال إجمالي قدره نحو 28.7 مليون دينار.

ووفًقـــا للبيانات المنشـــورة في الجريدة الرســـمية، 
فقـــد تقـــّدم إلـــى اإلدارة )Kersi Master( نيابة عن 
أصحـــاب الشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة التي 
تحمل اسم ميدال للكابالت المحدودة طالًبا تغيير 
الشـــكل القانونـــي للشـــركة، وذلـــك بتحويلهـــا إلـــى 
شـــركة مســـاهمة بحرينية مقفلة وبرأســـمال قدره 
25 مليـــون دينـــار، وتغيير االســـم التجـــاري بحيث 

يصبح شركة ميدال للكابالت.
كمـــا تقّدم إلى اإلدارة أصحاب الشـــركة المســـاهمة 
البحرينيـــة المقفلـــة التـــي تحمل اســـم فندق داون 
تاون روتانا طالبين تغيير الشكل القانوني للشركة 

وذلك بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
وبرأسمال قدره 3 ماليين و662 ألًفا و99 ديناًرا.

وكذلك تقدم إلى اإلدارة أصحاب شـــركة التضامن 
التـــي تحمل اســـم “ون بول ون فيجـــن” لصاحبيها 
شـــارون لينـــدي وشـــريكه، طالبيـــن تغييـــر الشـــكل 
القانوني للشـــركة وذلك بتحويلها إلى شـــركة ذات 
دينـــار،   2 قـــدره  مســـؤولية محـــدودة وبرأســـمال 

.)FLORENCE DIABEHI( وتسجل باسم
علـــى صعيـــد متصـــل، تقـــدم إلـــى اإلدارة أصحاب 
الشـــركة المســـاهمة البحرينية المقفلة التي تحمل 
اسم “إنفستريد” طالبين تخفيض رأسمال الشركة 

الُمصَدر من 6 ماليين و32 ألًفا ودينار واحد إلى 3 
ماليين و444 ألًفا و835 ديناًرا.

التقـــدم  اعتـــراض  لديـــه  مـــن  كل  اإلدارة  ودعـــت 
باعتراضـــه إلـــى اإلدارة المذكـــورة خـــالل مـــدة 15 

يوم عمل.

أمل الحامد

“تمكين” ترعى مشروع منصة “ستارت أب بحرين” الريادي
أعلن صندوق العمل “تمكين” عن رعاية مشروع 
مبـــادرة “ســـتارت أب بحريـــن” الريـــادي والـــذي 
يهـــدف إلى تأســـيس منصـــة حاضنة للمشـــاريع 
الناشـــئة في مملكـــة البحرين ســـعًيا نحو تعزيز 
منظومـــة ريـــادة األعمـــال بالمملكـــة والتـــي من 
شـــأنها أن تســـاهم في دعم المشاريع البحرينية 
االســـتثمارات  جـــذب  إلـــى  باإلضافـــة  الناشـــئة 
العالمية للمساهمة في تحقيق ازدهار اقتصادي 

أكبر.
 تعتبـــر مبـــادرة “ســـتارت أب بحريـــن” مـــن أبرز 
المبـــادرات المجتمعية التي تم إطالقها في عام 
2013 مـــن قبل بعض المهتمين في مجال ريادة 
األعمـــال مـــن المؤسســـات الناشـــئة والشـــركات 
والمســـتثمرين ورجـــال األعمـــال والمؤسســـات 
التعليميـــة باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن حاضنـــات 
األعمال بهدف خلق بيئة داعمة ومحفزة لريادة 
األعمـــال، كمـــا أنهـــا عملـــت على خلق سياســـات 
ولوائـــح تســـمح بتطويـــر قطاع ريـــادة األعمال، 
باإلضافـــة إلـــى توفيـــر العديـــد مـــن المبـــادرات 
والفعاليـــات التي تجمع بين أصحاب المشـــاريع 

الناشئة ورواد األعمال لتبادل الخبرات.
 وامتـــداًدا لجهودهـــا خالل الســـنوات الماضية، 
تطمـــح ســـتارت أب بحرين إلى تأســـيس منصة 
رســـمية تجمع بين جميع المؤسسات البحرينية 
الناشـــئة الراغبـــة فـــي التوســـع داخـــل المملكة، 
وذلـــك بتوفيـــر كافـــة الخدمـــات والتســـهيالت 

والبرامـــج والمبـــادرات التـــي تســـاهم فـــي نمـــو 
ـــا. كما تســـتهدف  وتوســـع هـــذه الشـــركات محليًّ
المنصـــة جذب ما يقارب 350 مؤسســـة ناشـــئة، 
وذلـــك لتقديـــم الدعـــم بمـــا يســـاهم فـــي خلـــق 
وظائف نوعية للكـــوادر الوطنية في القطاعات 

الواعدة، وتوفير التدريب الالزم لذلك. 
 وبهـــذه المناســـبة، صّرحـــت مهـــا مفيـــز القائـــم 
العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 
تعزيـــز  نحـــو  دوًمـــا  “نســـعى  قائلـــة:  “تمكيـــن” 
منظومـــة  ســـيما  ال  األعمـــال  ريـــادة  منظومـــة 
المشاريع الناشئة بالمملكة والتي تشكل مصدًرا 
ا لألفـــكار اإلبداعية المبتكرة المســـاهمة  أساســـيًّ
فـــي تعزيز مكانـــة البحرين كمركـــز لالبتكار في 
المنطقة”. وأضافت “إن دعم المشـــاريع الناشئة 
يحّفـــز الطاقـــات المحلية في تحويـــل أفكارهم 
ا  الرياديـــة لمشـــاريع ناجحة تضفي أثـــًرا إيجابيًّ

في االقتصاد الوطني”. 
 ومـــن جانبـــه، صـــّرح بدر كمـــال، المســـؤول عن 
مبـــادرة ســـتارت أب بحرين عـــن أهمية التعاون 
مع تمكين لدعم تأسيس المنصة، وأعرب قائاًل: 
“نحن سعيدون بهذه الشراكة الفاعلة مع تمكين 
خـــالل هـــذه المرحلـــة المهمـــة من مســـيرة عمل 
مبـــادرة ســـتارت أب بحريـــن، حيث نســـعى إلى 
تحقيق المزيد من التقدم والتأثير في االقتصاد 
الوطني عبـــر ربط جميع عناصـــر المنظومة في 
منصة جامعة تسهل عملية التقاء جميع الجهات 

المعنية والداعمة للمشـــاريع الناشئة مما يساهم 
في تســـهيل نمو وتطور المشاريع باإلضافة إلى 

جذب الشركات العالمية لتشارك في المنصة”.
خـــالل  حرصـــت  “تمكيـــن”  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
سنوات عملها الماضية على تقديم الدعم الالزم 
للمؤسسات الناشئة عبر تمكين أكثر من 19 ألف 
من رواد األعمال إلطالق أعمال جديدة، وتعزيز 
منظومة فاعلة للشـــركات الناشـــئة في المملكة. 
كمـــا تم عقـــد شـــراكة مع عـــدد من المؤسســـات 
الماليـــة لتقديـــم خطـــط تمويل، حيـــث تم دعم 
أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتناهية الصغر.

ا   كمـــا أطلقـــت تمكيـــن مؤخـــًرا برنامًجـــا تدريبيًّ
جديـــًدا بعنـــوان “اإلدارة المالية” وبالشـــراكة مع 
معهـــد البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
)BIBF(، الذي يســـتهدف تقديـــم الدعم لتدريب 
وتأهيل رواد األعمـــال في مملكة البحرين على 
اإلدارة الماليـــة بالشـــراكة مـــع معهـــد البحريـــن 
مـــن   )BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
أجل تزويـــد رواد األعمـــال فـــي البحرين بدورة 
ألعمالهـــم  الماليـــة  لـــإدارة  شـــاملة  تدريبيـــة 
وتطويـــر الخطـــط اإلســـتراتيجية أكثـــر فعاليـــة 
وكفـــاءة. حيث تســـمح هذه المبـــادرة ألصحاب 
المشـــاريع بمعالجـــة التحديـــات الرئيســـية التي 
تؤثر على النجاح عبر المدى الطويل، والتي قد 
ال تقتصر على التغيرات السريعة في السوق أو 

الصعوبات التقنية.

سعًيا نحو تعزيز منظومة المشاريع الناشئة بالبحرين

قـــال محللـــون اقتصاديـــون كبار في 
المليارديـــر  إن  المتحـــدة،  الواليـــات 
التنفيـــذي  والرئيـــس  األميركـــي، 
لشركة “تسال” للســـيارات الكهربائية، 
إيلون ماســـك، قـــد يضطر إلى بيع ما 
يصـــل قيمته إلـــى 10 مليارات دوالر 
التـــي يمتلكهـــا.  “تســـال”  أســـهم  مـــن 
وبحســـب موقـــع “بزنـــس إنســـايدر”، 
فـــإن ماســـك قـــد يبيـــع هـــذه الكمية 
“تســـال”  فـــي  أســـهمه  مـــن  الضخمـــة 
خـــالل األيـــام القليلة المقبلـــة إلنجاز 
“تويتـــر”  علـــى  االســـتحواذ  صفقـــة 

المثيرة للجدل.
 وقـــال المحلـــل في “ويدبـــوش” دان 
آيفـــز، في مذكـــرة، إن إيلون ماســـك 
قد يضطر إلى بيع ما بين 5 مليارات 
مـــن  مليـــارات دوالر   10 إلـــى  دوالر 
أسهم “تسال” األسبوع المقبل ليتمكن 
من إتمام صفقة شراء “تويتر” بقيمة 

44 مليار دوالر.

ـــا 12.5 مليـــار  ويمتلـــك ماســـك حاليًّ
دوالر، لكنـــه يبحـــث عن مســـتثمرين 
والمســـاعدة  للدخـــول  خارجييـــن 
فـــي توفيـــر 32 مليـــار دوالر أخـــرى 

يحتاجها إلنهاء صفقة “تويتر”.
وتحّدد الموعـــد النهائي للصفقة في 
28 أكتوبـــر الحالـــي، ممـــا يعنـــي أن 
ماســـك يواجـــه أســـبوًعا فاصـــاًل، مـــا 
يعنـــي أنه مـــن المحتمل بيعه أســـهم 

“تسال” خالل األيام القليلة المقبلة.

إيلون ماسك سيبيع أسهًما في 
“تسال” بـ10 مليارات دوالر

إيلون ماسك
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أكـــد عضو مجلـــس اإلدارة ومديـــر التدريب بجمعية المهندســـين 
البحرينية، المهندس عدنان آل رحمة، الدور المحوري الذي يقوم 
بـــه مركـــز التدريب التابـــع لجمعيـــة المهندســـين البحرينية والذي 
يكمـــل هذا العام عامه العشـــرين، حيث قّدم المركـــز للقطاع العام 
والخـــاص مجموعـــة من البرامـــج التدريبية الهندســـية المتوافقة 
ـــا فـــي  مـــع أحـــدث المعاييـــر المحليـــة والدوليـــة المعتمـــدة محليًّ
ا من  المملكـــة من وزارة العمل والهيئـــة الوطنية للمؤهالت، ودوليًّ
جهـــات اعتمادية مـــن أكاديمية ومهنية، كمـــا أن المركز حائز على 
اعتمـــاد هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين 

كمؤسسة لتقديم التدريب الفني والهندسي.
 وأشـــار آل رحمـــة إلـــى أن مجلـــس أمنـــاء مركـــز التدريـــب التابع 
لجمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة ُيمثـــل رؤيـــًة جديـــدة وواضحة 
للتدريـــب، ُتركـــز بقـــوة علـــى أهميـــة التدريب بالنســـبة لمســـتقبل 
المهندســـين البحرينييـــن، وترتبـــط تلـــك الرؤية بتوفيـــر القاعدة 
المعرفيـــة وخلـــق روح التنافـــس ودعـــم التطـــور االقتصـــادي من 

أجـــل مواكبـــة االقتصـــاد العالمي، مضيًفـــا أن تلك الرؤية تســـعى 
فـــرص  وتوفيـــر  التطبيقـــي،  العملـــي  بالتدريـــب  االرتقـــاء  إلـــى 
واقعيـــة وجديـــة لجميـــع المهندســـين لالســـتفادة مـــن الوظائـــف 

المطلوبة في ســـوق العمـــل، مؤكًدا أن المركز قـــد تبّنى هيكالً 
واضًحـــا للتدريـــب، ُيقّدم من خالله مســـارات متدرجة 

وواضحة، حيث يتم قبول مختلف المســـتويات 
من المهندســـين والفنيين، وتأهيلهم للمســـاهمة 
الفّعالـــة فـــي دعم االقتصـــاد الوطنـــي الحديث 

المبني على التنافس والمعرفة.
 وأضـــاف آل رحمـــة أن مركز التدريب يهدف 
بشـــكل أساســـي إلى بناء قوٍة عاملـــة مؤهلة 
للتوظيـــف، تتمّتع بالمرونة والمهـــارة العالية، 
والتـــي تشـــّكل مفتـــاح االبتـــكار واإلنتاجيـــة 

والتنافســـية علـــى المســـتويين المحلـــي 
واإلقليمـــي، وذلـــك باالعتمـــاد على 

تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.
 من جانبها، أشـــارت رئيس الجمعية، الدكتورة رائدة العلوي، إلى 
أن إنشـــاء مركـــز التدريب جـــاء انطالًقا من التزامهـــا ودورها في 
تطـــور القطـــاع الهندســـي في البـــالد خصوًصا مـــع الزيادة 
المســـتمرة فـــي عـــدد المهندســـين العامليـــن فـــي 
المملكـــة، األمـــر الـــذي أدى لضـــرورة إنشـــاء 
مركـــز للتدريـــب فـــي الجمعيـــة وافتتاحه 
فـــي العـــام 2001م، معربـــة عـــن حـــرص 
المركز منذ التأســـيس على تقديم الجودة 
في تدريب وتأهيل المهندسين في القطاع 
العام والقطاع الخاص من خالل دروات 
تدريبية تخصصية، كما يقوم المركز 
بتأهيـــل الباحثيـــن عـــن عمـــل مـــن 
خـــالل دورات تأهيلية تتناســـب 
مـــع ســـوق العمـــل، مؤكـــدًة أن 

مجلس إدارة الجمعية اعتمد في أكتوبر من العام 2020م تشكيل 
مجلـــس أمنـــاء مركز التدريب وفًقـــا لالئحة حوكمـــة ونظام عمل 

مركز التدريب. 
 جاء ذلك، بمناســـبة إعادة تشـــكيل مجلس األمناء التابع لجمعية 
المهندســـين البحرينيـــة برئاســـة المهنـــدس جميل كاظـــم العلوي، 
وضـــم المجلـــس فـــي عضويتـــه ُكالً مـــن الدكتـــورة رائـــدة العلوي 
)الرئيـــس الحالـــي للجمعيـــة(، والمهنـــدس عدنـــان آل رحمة مدير 
التدريـــب بالجمعيـــة، والمهندس ســـميح العلوي عضـــو الجمعية، 
والمهنـــدس كاظـــم عبد اللطيف )الوكيل المســـاعد للطـــرق بوزارة 
األشـــغال(، وعلي عاشـــور عبـــد اللطيـــف )نائب الرئيـــس التنفيذي 
للمـــوارد والخدمـــات بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء(، والدكتـــورة لبنـــى 
الصليبيـــخ )رئيـــس الشـــؤون اإلداريـــة والبعثات لدى شـــركة نفط 
البحرين بابكو(، خليل سهيل )مدير عمليات المسبك الرابع بشركة 
ألمنيـــوم البحرين ألبا(، والدكتور أحمد بوجيري )مراقب التدريب 

والتطوير بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات(.

إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز تدريب “المهندسين”
يضم نخبة من الكفاءات الهندسية والمختصين في البالد

فازت الشــركة الشــرقية إلنتاج اإلســفلت والخرســانة بإنشــاء المرحلة الثانية 
من شارع جنوب البحرين الدائري بنحو 6.2 مليون دينار، وذلك ضمن ترسيات 
مجلس المناقصات والمزايدات لشهر سبتمبر الماضي، حيث تمت ترسية 118 

مناقصة ومزايدة تابعة لـ 30 جهة حكومية بنحو 63.33 مليون دينار.

للمقـــاوالت  نـــاس  مؤسســـة  فـــازت  كمـــا 
بمناقصة لوزارة األشـــغال ألعمـــال الدفان 
إلنشـــاء خدمات البنية التحتية لمشـــروع 
تطويـــر منطقـــة الرفـــة بمجمـــع 947 بنحو 

6.5 مليون دينار.
 وكانت أعلى 5 جهات حكومية من حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايـــدات 
53.2 مليـــون دينـــار  فـــي ســـبتمبر بنحـــو 
تمثـــل ما نســـبته 84 % مـــن إجمالي قيمة 
المناقصات والمزايدات المرساة، كالتالي: 
أواًل: شـــركة تطوير للبتـــرول التي حظيت 
والشـــركات  والهيئـــات  الـــوزارات  بأعلـــى 
الحكوميـــة مـــن حيـــث قيمـــة المناقصات 
والمزايـــدات المرســـاة بنحـــو 17.9 مليون 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  28.3( دينـــار 
الترســـيات(، ثانًيـــا: وزارة األشـــغال بنحـــو 
16.4 مليون دينار )25.8 %(، ثالًثا: شـــركة 
طيـــران الخليـــج بنحو 11.8 مليـــون دينار 
)18.6 %(، رابًعـــا: حلبـــة البحريـــن الدولية 
بنحو 3.7 مليون دينـــار )5.9 %(، وأخيًرا: 
الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي بنحو 

3.4 مليون دينار )5.4 %(.

وأرسى المجلس في شهر سبتمبر الماضي 
9 مناقصات لشـــركة تطويـــر للبترول، كان 
مـــن أبرزهـــا: مناقصة لعقد اتفاقية شـــراء 
طويلة المدى لمدة 5 سنوات لتوريد قطع 
مختلفـــة مـــن أنـــواع التركيبـــات مـــن أجل 
تلبية مشـــروع تطوير الحقـــل بنحو 13.8 
مليـــون دينـــار، مناقصـــة لتجديـــد توفيـــر 
اتفاقية مايكروســـوفت انتربراز فازت بها 
شـــركة عالـــم الكمبيوتر بنحـــو 2.1 مليون 

دينار.
 كمـــا أرســـى المجلس 13 مناقصـــة لوزارة 
األشـــغال، كان أبرزهـــا: مناقصـــة إلنشـــاء 
شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات 
المحـــرق بمجمع 255 فـــازت بها مجموعة 
حجـــي حســـن بنحـــو 999.9 ألـــف دينـــار، 
مناقصـــة لتقديـــم الخدمات االستشـــارية 
محطـــة  بنـــاء  مشـــروع  علـــى  لإلشـــراف 
المعالجـــة األوليـــة لمياه الصـــرف الصحي 
في منطقـــة الحد الصناعيـــة بنحو 452.4 
الصيانـــة  ألعمـــال  مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف 
الشـــاملة لمدرســـة أم الحصـــم االبتدائيـــة 
الحســـن  بنـــت  ســـكينة  للبنيـــن ومدرســـة 

االبتدائية للبنات فازت بها شـــركة السرايا 
للمقاوالت بقيمة 310 آالف دينار.

وكذلك أرسى المجلس 4 مناقصات لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة، كان أبرزهـــا: مناقصـــة 
مشـــتريات لســـباق جائـــزة البحرين لكبرى 
لطيران الخليـــج للفورموال1 2022، فازت 
 Formula One Hospitality( بهـــا شـــركة
بنحـــو   )and Event Services Limited
الحفـــالت  2.5 مليـــون دينـــار، ومناقصـــة 

الموســـيقية والفعاليات المصاحبة لســـباق 
جائـــزة البحريـــن لكبـــرى لطيـــران الخليج 
مـــن   52 بهـــا  فـــازت   2022 للفورمـــوال1 
آالف   904 بنحـــو  والمقاوليـــن  المورديـــن 

دينار.
مناقصـــات   9 المجلـــس  أرســـى  وأيًضـــا 
أبرزهـــا:  كان  الخليـــج،  طيـــران  لشـــركة 
مناقصـــة لتعهيـــد خدمـــة توفيـــر الفنـــادق 
لطاقـــم الضيافـــة لمـــدة 5 ســـنوات فـــازت 

بهـــا شـــركة )TA Connections( بنحو 6.1 
مليون دينـــار، ومناقصة لتقديم الخدمات 
األرضيـــة في مطار فرانكفـــورت فازت بها 
شـــركة )Fraport AG( بنحـــو 3.5 مليـــون 
دينار، ومناقصـــة لتقديم خدمات المناولة 
األرضية فـــي مطار كاليكوت الدولي لمدة 
3 ســـنوات فاز بها طيران الهند بنحو 788 

ألف دينار.
إضافة إلى ذلك، أرســـى المجلس في شهر 
ســـبتمبر مناقصـــات ومزايـــدات، كان مـــن 
أبرزهـــا: مناقصـــة لشـــركة نفـــط البحريـــن 
وأجهـــزة  الغـــاز  كشـــف  ألجهـــزة  )بابكـــو( 
المراقبة الشخصية التابعة لـ “بابكو” فازت 
بها شـــركة كافالنـــي وأوالده بنحو 512.9 
ألـــف دينـــار، مناقصة لبوليتكنـــك البحرين 
إلبـــرام عقـــد لمـــدة 3 ســـنوات لتوفيـــر 24 
حـــارس أمـــن للجامعـــة فـــازت بهـــا شـــركة 
ســـيكيورتي سلوشـــنز بنحـــو 269.3 ألـــف 
دينـــار، مناقصـــة لمجلـــس الشـــورى أعمال 
النظافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى 
2023 بنحـــو 219.9 ألـــف دينـــار، مناقصة 
لشـــركة مطـــار البحرين لدعم حـــل مراقبة 
Solar� الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  )شـــبكة 

Winds( بنحـــو 88 ألـــف دينـــار، مناقصـــة 
لوزارة شـــؤون البلديات والزراعة لتشغيل 
وصيانـــة المســـطحات الخضـــراء بمدينـــة 
ســـلمان ومنطقة اللـــوزي بنحو 528.7 ألف 
دينـــار، ومناقصـــة أخـــرى للـــوزارة لتوفير 

أيـــٍد عاملـــة لهيئـــة رعايـــة شـــؤون الخيـــل 
بنحو 204.8 ألـــف دينار، ومناقصة لوزارة 
ُســـعاة  المواصـــالت واالتصـــاالت لتوفيـــر 
بريـــد وفـــاز بريـــد لبريـــد البحريـــن فـــازت 
بهـــا )NBA Construction( بنحـــو 695.9 
ألف دينـــار، حيـــث كانت الـــوزارة طرحت 
ا بوظيفة  المناقصة لتوفير 65 مورًدا بشريًّ
ســـاعي بريد وفارز بريد مع توفير وسائل 
النقـــل الالزمة لترحيل المســـتخدمين من 

وإلى مكان العمل.
مجلـــس  أرســـى  ذلـــك،  علـــى  وعـــالوة 
مناقصتيـــن  والمزايـــدات  المناقصـــات 
لمســـرح الدانـــة األولـــى إلنتـــاج الحفـــالت 
ألـــف   600 بقيمـــة  للمســـرح  الموســـيقية 
دينـــار، فـــازت بها شـــركة شـــوتيك لإلنتاج 
والثانيـــة ليـــزر ومؤثرات خاصة للمســـرح 
بهـــا  فـــازت  دينـــار  ألـــف   145.6 بنحـــو 
)Stage FX(، ومناقصتيـــن لهيئة البحرين 
للتعاقـــد  األولـــى  والمعـــارض  للســـياحة 
مـــع شـــركة لتوفيـــر مؤثرين على وســـائل 
اإلعـــالم االجتماعي في وســـائل التواصل 
االجتماعي للترويج لمهرجانات وفعاليات 
الهيئـــة بنحـــو 103.5 ألف دينـــار فازت بها 
شركة تراكس والثانية لتوريد مستلزمات 
الضيافـــة وأدوات المطبـــخ وأفران الطهي 
المتنقلة لمركـــز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديـــد بنحـــو 797.7 ألـــف 

دينار.

لترسية 118 مناقصة ومزايدة في سبتمبر 2022
إنشاء المرحلة الثانية من شارع جنوب البحرين الدائري بـ 6.2 مليون دينار

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
والمعـــارض،  للســـياحة  البحريـــن 
د.ناصر قائدي عن االفتتاح الرسمي 
لمركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 
بمنطقـــة  الجديـــد  والمؤتمـــرات 
المقبـــل  نوفمبـــر   22 فـــي  الصخيـــر 
والـــذي ســـيحتضن ثالثـــة معـــارض 
كبـــرى فـــي نفـــس التوقيـــت وتحت 
ســـقف واحد هي: معـــرض الجواهر 
)26�22 نوفمبـــر(، معـــرض  العربيـــة 
العقـــاري  البحريـــن ســـيتي ســـكيب 
)24�22 نوفمبـــر( ومعـــرض العطـــور 
 22�26( األولـــى  بنســـخته  العربيـــة 

نوفمبر(. 
تصريحـــات  فـــي  قائـــدي  وأوضـــح 
صحافية على هامش رعايته لحفل 
اإلطالق الرســـمي لفعاليات مهرجان 
“بي ان بي باريبـــاس البحرين للجاز 
لعـــام 2022” مســـاء اليوم، أن الهيئة 
 8 مـــن  أكثـــر  اســـتقطاب  تســـتهدف 
ماليين ســـائح مع نهاية هذه الســـنة 
من مختلف بلـــدان العالم، مما يؤكد 
سير المملكة على الطريق الصحيح 

نحو التعافي السياحي.
 وعـــن خطط شـــركة إدامـــة لتطوير 
فـــي  ســـيتي”  “ســـاوث  مشـــروع 
محيط الدرة والذي ســـيحتوي على 

فنـــدق ومركز تســـوق على مســـاحة 
مربـــع،  متـــر  مليـــون   5.7 إجماليـــة 
أوضـــح قائـــدي أن هيئـــة البحريـــن 
مـــع  تعمـــل  والمعـــارض  للســـياحة 

إدامة وممتلكات للترويج للمشروع 
وعرضه على مســـتثمرين، الفًتا إلى 
أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل 

هذا المشروع ويحتاج إلى وقت. 

وبشـــأن وقـــف العمل فـــي تراخيص 
ســـياحية لعدد من منشـــآت الفندقة 
والضيافـــة مؤخـــًرا، أكـــد قائـــدي أن 
الهيئـــة تتصدى ألي مرفق ســـياحي 

أو منشـــأة ســـياحية تخـــل إدارتهـــا 
التشـــريعات  وأحـــكام  بالتزامـــات 
الســـياحية على نحو يمس بمصلحة 
تنفيـــذ  مـــع  الوطنيـــة،  الســـياحة 

القوانين واتخاذ اإلجراءات المتبعة 
مـــع المؤسســـات المخالفـــة ومنحهـــا 
فرصة لتصحيح أوضاعها بما يخدم 

نمو القطاع السياحي في المملكة.

“أرض المعارض” في الصخير يقص شريط االفتتاح بـ 3 معارض 22 نوفمبر
“الجواهر” و“العطور” و“سيتي سكيب” العقاري تحت سقف واحد.. قائدي:

أرض المعارض  قائدي يدلي بتصريحه
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عدنان آل رحمة

محمد الجيوسي

الســـياحي التعافـــي  نحـــو  ثابتـــة  وخطـــى   2022 نهايـــة  بحلـــول  ســـائح  مالييـــن   8
الترويـــــج لمشـــــروع “ســـــاوث سيتـــــي” ومدينـــــة المــالهـــــي بالتعــــــاون مـــــع “إدامـــــة” 
الســـياحية التشـــريعات  ألحـــكام  المخالفـــة  والفنـــادق  المرافـــق  ضـــد  القانـــون  تنفيـــذ 

أمل الحامد

6.5 مليون دينار 
لخدمات البنية 

التحتية بمشروع 
تطوير “الرفة”

600 ألف دينار 
إلنتاج الحفالت 

الموسيقية 
بمسرح الدانة
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أطلقت مجموعة بنـــك البحرين الوطني، 
المؤلفـــة من بنك البحريـــن الوطني وبنك 
البحرين اإلسالمي، بالشراكة مع المجلس 
األعلـــى للبيئة، أكاديمية الحوكمة البيئية 
 )ESG( واالجتماعية وحوكمة الشـــركات
الداخلية للموظفين، والتي تســـعى لنشـــر 
الوعـــي بشـــأن موضوعـــات وممارســـات 
المصلحـــة  أصحـــاب  بيـــن  االســـتدامة 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  وذلـــك  بالمجموعـــة، 

أهداف خارطة طريق االستدامة.
 حضـــر حفل توقيع االتفاقية وزير النفط 
والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
محمـــد بـــن دينـــه، ورئيس مجلـــس إدارة 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي فـــاروق المؤيـــد، 

باإلضافة لممثلين عن كال الطرفين.
وبهذه المناسبة أعرب وزير النفط والبيئة 
المبعوث الخاص لشؤون المناخ عن شكره 
وتقديره لمجموعة بنك البحرين الوطني 

علـــى توقيع هـــذه االتفاقيـــة، مؤكدا دعم 
المجلس واإلسهام في إطالق األكاديمية 
التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز مســـتوى الوعي 
العام حـــول الشـــؤون واألهـــداف البيئية 
لمملكـــة البحرين، وُتعد خطوة مهمة نحو 
بناء المعرفة األساسية وتحقيق التعاون 
الشـــامل بيـــن مختلـــف القطاعـــات داخل 
المملكة، وهو ما يصب في صالح تحقيق 
اإلســـتراتيجية واالهـــداف التـــي رســـمها 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة في المؤتمر الســـادس والعشـــرين 
لألطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 

.)COP26( اإلطارية بشأن تغير المناخ
 وقال وزيـــر النفط والبيئة إن األكاديمية 
المجموعـــة  موظفـــي  بتدريـــب  ســـتقوم 
وأعضـــاء لجنـــة االســـتدامة التابعة لبنك 
البحريـــن الوطني علـــى مختلف مجاالت 

ممارســـات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمـــة الشـــركات )ESG(، موضًحـــا أن 
هذه الشـــراكة مع المجلـــس األعلى للبيئة 
تأتي تنفيًذا لتوجيهات الممثل الشخصي 

لجاللـــة الملـــك المعظـــم رئيـــس المجلس 
األعلـــى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفة بمد جســـور التواصل مع 
الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة واألهلية 

ودعم جميع البرامج واألنشـــطة الداعمة 
للجيـــل الجديـــد مـــن التكنولوجيـــا التـــي 
تخـــدم البيئة في المملكة، مشـــيًرا إلى أن 
بنـــك البحرين الوطني يشـــارك مع جهات 
أخـــرى مثـــل معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة، ومجموعـــة معارف 
االســـتدامة، وبورصـــة البحريـــن لتطويـــر 
مجموعة مـــن البرامـــج المتمحورة حول 
الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة 

الشركات )ESG( للموظفين.
 من جانبها، أعربت دانة بوحجي الرئيس 
التنفيـــذي للموارد البشـــرية واالســـتدامة 
فـــي مجموعة بنك البحريـــن الوطني عن 
ســـعادتها بتوقيع مجموعة بنك البحرين 
الوطنـــي والمجلـــس األعلـــى للبيئـــة هذه 
إلطـــالق  بينهمـــا  والشـــراكة  االتفاقيـــة 
أكاديمية الحوكمـــة البيئية واالجتماعية 

.)ESG( وحوكمة الشركات

 وأوضحـــت بوحجـــي أنـــه منـــذ الكشـــف 
عن خارطـــة طريـــق االســـتدامة الممتدة 
علـــى مدى 3 أعـــوام، انطلق بنك البحرين 
الوطني في رحلته نحو تنفيذ ممارسات 
الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة 
الشركات )ESG( عبر العديد من قطاعات 
األعمـــال التشـــغيلية، مشـــيرة إلى أن هذا 
التعـــاون يعتبـــر خطـــوة حيويـــة لتعزيـــز 
ألهـــم  المجـــال  بهـــذا  المعرفـــة  مســـتوى 
ُيعـــدون  الذيـــن  والموظفيـــن  االصـــول 
االســـتدامة،  لرحلـــة  األســـاس  المحـــرك 
بمهـــام  الوفـــاء  علـــى  وسيســـاعدون 
الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة 
الشـــركات )ESG(، معربـــة عـــن تمنياتهـــا 
نجاح هذه الشراكة والتكاتف مع المعاهد 
معرفـــة  إلثـــراء  األخـــرى  والمؤسســـات 
الموظفين واالطالع واالستفادة في هذا 

المجال.

مجموعة “البحرين الوطني” تدشن أكاديمية الحوكمة البيئية واالجتماعية و “الشركات”
بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة

أعلنـــت شـــركة بنفـــت، عن كونهـــا الراعي 
البالتينـــي للقمـــة العربيـــة الدوليـــة لألمن 
الســـيبراني، والتي تقام تحت رعاية ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 6 إلى 8 
ديسمبر 2022 في مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات بالصخير.
وتولي شـــركة بنفت أهميـــة كبيرة لألمن 
السيبراني، السيما إدارتها وتشغيلها نظم 
البنـــى التحتيـــة للمدفوعـــات اإللكترونية 
ضمـــان  بهـــدف  البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي 
حصول العمالء على أقصى درجات الثقة 
في الشـــركة ولحمايـــة مصالحهم المالية. 
كمـــا تأتـــي رعايـــة الشـــركة للقمـــة ضمـــن 

حرصهـــا علـــى مواكبـــة أحـــدث تطورات 
الراســـخ  والتزامهـــا  الســـيبراني  األمـــن 
باالســـتمرار فـــي االســـتثمار فـــي أحـــدث 
التقنيـــات الرقميـــة لحمايـــة المدفوعات. 
وتؤكـــد الرعايـــة البالتينيـــة للقمـــة علـــى 
التزام الشركة باألمن السيبراني ومهمتها 
المســـتمرة لوضـــع البحرين علـــى خريطة 

التكنولوجيا المالية العالمية. 
وفي هذا الصدد، ستشـــهد القمة مشاركة 
واســـعة من مؤسســـات األمن الســـيبراني 

القطاعـــات  وبمشـــاركة  المنطقـــة  فـــي 
الحكوميـــة والصناعية وقطـــاع األعمال، 
الخدمـــات  قطاعـــات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

المصرفيـــة والماليـــة والتأميـــن، والنفـــط 
والغاز والطاقـــة والخدمات، وتكنولوجيا 
والصناعـــة  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

والتعليم وغيرها من القطاعات.
وسيشـــارك أكثر مـــن 75 متحدًثا، بما في 
ذلـــك كبـــار صانعـــي القـــرار الدوليين في 
مجـــال األمـــن الســـيبراني وقـــادة الفكـــر 
والمؤثريـــن ومقدمـــي الحلـــول من جميع 
مناقشـــة  بهـــدف  وذلـــك  العالـــم،  أنحـــاء 
والحلـــول واالســـتراتيجيات  التحديـــات 
األمـــن  مســـتقبل  لتشـــكيل  المخصصـــة 
الســـيبراني.  ومن المتوقع أن تســـتقطب 
القمـــة أكثر من 6000 زائر، وذلك لحضور 
والحـــوارات  والعـــروض  المحاضـــرات 
والحلقـــات النقاشـــية التي ستســـتضيفها 

أحـــدث  علـــى  الضـــوء  لتســـليط  القمـــة 
المخاطر السيبرانية.

وبهذه المناســـبة، صرح الرئيس التنفيذي 
الجناحـــي،  عبدالواحـــد  بنفـــت،   لشـــركة 
بالقـــول: “أتقدم بخالص الشـــكر والتقدير 
للقيادة الرشـــيدة علـــى دعمها الالمحدود 
للمبادرات الرائدة، وللمركز الوطني لألمن 
الســـيبراني على اســـتضافة هـــذا الحدث 
للمنظميـــن  موصـــول  والشـــكر  المهـــم. 
والمشـــاركين بالمجمل، كم يســـرنا تقديم 
القمـــة  مثـــل  الكبـــرى  للفعاليـــات  الدعـــم 
الســـيبراني،  لألمـــن  الدوليـــة  العربيـــة 
قضايـــا  معالجـــة  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
األمـــن الســـيبراني الملحـــة، مـــع تســـليط 
الضوء علـــى الجوانب واألطر الرئيســـية 

الكبيـــرة  للشـــركات  تنفيذهـــا  المطلـــوب 
والصغيـــرة والمتوســـطة، خصوًصـــا وأن 
األمن الســـيبراني قد أصبح اليوم عنصًرا 
والجمهـــور  الشـــركات  لحمايـــة  أساســـًيا 
مـــن التهديـــدات الســـيبرانية”.  وأضـــاف: 
“تأتي رعاية الشـــركة للقمة بالتماشي مع 
مهمتنـــا لتعزيز جهود المملكة فيما يتعلق 
بتوفير حلـــول رائدة في الصناعة إلعداد 
الشـــركات للعصـــر الرقمـــي الـــذي يشـــهد 
تغيـــرات باســـتمرار، والـــذي يأتـــي كذلـــك 
مـــع العديـــد مـــن المخاطـــر. عـــالوة علـــى 
ذلك، نعمل في شـــركة بنفـــت على القيام 
بدورنـــا لنكون جزًءا مـــن الجهود لتمكين 
المجتمعات مـــن اتخاذ خطوة إلى األمام 

نحو تجارب آمنة”. 

“بـنفــت” راعيــا بـالتينيــا لـقمــة األمــن الـسيبرانــي
الجناحي: تعزيز جهود البحرين في إعداد الشركات للعصر الرقمي

 عبدالواحد الجناحي

جّدد رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة الثقة في رئاسة د. حسن إبراهيم كمال للجنة العليا لدرع البالد 
للمسؤولية االجتماعية للشركات بالدورة الجديدة للعام 2023.

وكانت إدارة “البالد” قد نظمت غداء عمل بحضور رئيس 
وأعضاء اللجنة العليا لدرع البالد للمسؤولية االجتماعية 
للشـــركات في دورتها األولى، وذلـــك لتقدير جهد أعضاء 
اللجنـــة وتقييـــم العمـــل بالـــدورة األولى للجائـــزة وبحث 
التصـــورات المبدئيـــة لتطويـــر عمـــل الجائـــزة بالمرحلـــة 

المقبلة.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  أثنـــى  الفعاليـــة،  بدايـــة  وفـــي 
عبدالنبـــي الشـــعلة علـــى دور اللجنة العليا، التي تشـــكلت 
فـــي  المعنيـــة  بالمجـــاالت  متخصصـــة  شـــخصيات  مـــن 
قطاع المســـؤولية االجتماعية، ومشـــيرا إلى اإلســـهامات 
اإليجابيـــة التي بذلتها اللجنة من قبل أعضائها من داخل 

البحرين وخارجها.
وأكـــد أن إدارة “البـــالد” حرصـــت علـــى اســـتقاللية عمـــل 
اللجنـــة منـــذ اليوم األول لمباشـــرة عملهـــا، ووفرت جميع 
اإلمكانـــات الالزمـــة إلنجـــاح العمـــل، وهو مـــا تكلل بحفل 
تســـليم الجائزة للشـــركة الفائـــزة، حيث حظيـــت الفعالية 
الكبـــرى برعايـــة نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير البنية 
التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وحضور 
رئيســـي مجلســـي النـــواب والشـــورى وعـــدد من الـــوزراء 
وأعضـــاء المجلســـين والســـفراء وكبـــار رجـــال األعمـــال 

والمسؤولين بالشركات الكبرى.

وأشـــاد الشـــعلة بروح الفريـــق الواحد الـــذي تميز به عمل 
اللجنـــة العليـــا، مشـــيرا إلى أن لـــدى رئيس اللجنة حســـن 
كمـــال الصالحية الكاملة الختيار أعضـــاء اللجنة بالدورة 

المقبلة من الكفاءات المتخصصة. 
مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــالد 
عـــن  كمـــال  حســـن  للشـــركات  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
شـــكره وتقديره لرئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة 
علـــى ثقتـــه الكبيـــرة بتجديـــد الثقة فـــي رئاســـته للدورة 
الجديـــدة مـــن عمـــل الجائـــزة، مشـــيرا إلـــى أن صحيفـــة 
“البالد” انتقلت اليوم لمرحلة جديدة من العمل اإلعالمي 
بإطـــالق مشـــروعات اقتصاديـــة وتنمويـــة تصـــب نحـــو 
تحقيـــق التنافســـية اإليجابية بين الشـــركات، ومن أوجه 
ذلـــك إطـــالق جائـــزة درع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات، التـــي أصبحت اليـــوم إحدى الجوائـــز المميزة 
باألجنـــدة الوطنيـــة، وأن قرار االســـتمرار فيهـــا يعكس ما 
حظيـــت بـــه الجائـــزة مـــن اهتمـــام وتقدير علـــى مختلف 
المســـتويات وأنهـــا لفتـــة حضاريـــة للشـــركات مـــن جهـــة، 
وتعميق لدور مؤسسة “البالد” اإلعالمية من جهة أخرى.

وأكد أنه ســـيدعو لعقد االجتماع األول للجنة في دورتها 
الثانية خالل المرحلة المقبلة، وذلك لمباشرة اختصاصها 

واالستعداد للدورة الجديدة.

تجديد الثقة برئاسة حسن كمال لـ “عليا المسؤولية االجتماعية للشركات” للدورة الجديدة
الشعلة يشكر أعضاء اللجنة من داخل البحرين وخارجها على جهودهم

حسن إبراهيم كمال وصالح طرادة 

سعود السبيعي رئيس جمعية المسؤولية االجتماعية السعودية مؤنس المردي ومرجان مدارا وخيرية دشتي

عبدالنبي الشعلة 

الشعلة متوسطا عددا من أعضاء اللجنة العليا وإدارة “البالد”

محرر الشؤون االقتصادية  |  تصوير: رسول الحجيري



الواليـــات  ســـفارة  مـــع  بالتنســـيق 
المتحدة األميركية، تعمل المؤسســـة 
علـــى  األعمـــال،  لريـــادة  البحرينيـــة 
تنظيـــم برنامجهـــا األكاديمـــي الثاني 
لرائـــدات األعمال باســـتخدام برنامج 
وتدريـــب  لدعـــم   ”Dream Builder“

أصحـــاب  مـــن  األعمـــال  ســـيدات 
والشـــركات  المنزليـــة  المشـــروعات 
الناشـــئة النســـائية علـــى أن يصبحـــن 
رائـــدات أعمـــال محترفـــات ويبـــدأن 
رحـــات أعمالهن االحترافية. ســـيتم 
فتـــح باب التســـجيل للبرنامـــج قريبًا 

معاييـــر  يلـــي  فيمـــا  مشـــاركة.  لــــ70 
التسجيل: 

المتقدمـــة بحرينيـــة  أوالً: أن تكـــون 
فـــي  حاليـــًا  مقيمـــًة  أو  الجنســـية 

البحرين.
ثانيًا: يجـــب أن تكون المتقدمة بعمر 

18 سنة وما فوق. 
ثالثـــًا: تقـــوم حاليـــًا بـــإدارة مشـــروع 
قائـــم أو يوجد لديها عمل تجاري في 

مراحل التخطيط.
رابعًا: أن تكون لدى المتقدمة المرونة 

في تخصيص الوقت للتدريب.

باللغـــة  ســـيكون  البرنامـــج  أن  علمـــًا 
اإلنجليزية.

تتقـــدم المؤسســـة البحرينيـــة لريادة 
والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص  األعمـــال 
لســـفير الواليات المتحدة لدى مملكة 
علـــى  بونـــدي،  ســـتيفن  البحريـــن، 

دعـــم الســـفارة األميركية فـــي تنفيذ 
الشـــركات  لدعـــم   ”AWE“ برنامـــج 
إلـــى  “ونتطلـــع  النســـائية،  الناشـــئة 
لاســـتفادة  المتقدمـــات  اســـتقبال 
أعمالهـــن  لدعـــم  الفرصـــة  هـــذه  مـــن 

ومشروعاتهن”.

”Dream Builder“ البحرينية لريادة األعمال” تطلق برنامجها األكاديمي الثاني باستخدام“
بالتنسيق مع سفارة الواليات المتحدة األميركية

فـــي  المســـتهلكين  حمايـــة  وحـــدة  تلقـــت 
مصرف البحرين المركزي، وهو المســـؤول 
التأميـــن  وشـــركات  البنـــوك  مراقبـــة  عـــن 
الشـــكاوى  وتلقـــي  الماليـــة  والمؤسســـات 
بشـــأنها، 79 شـــكوى ضد البنوك وشـــركات 
التأميـــن والمؤسســـات الماليـــة العاملة في 

الباد.
وبحســـب التقريـــر الفصلـــي الـــذي كشـــف 
عنـــه المصـــرف المركـــزي، أمس، فـــي إطار 
حرصه على الشـــفافية وإطاع الرأي العام 
علـــى أداء القطـــاع فيما يتعلق بالشـــكاوى 
وجهـــوده فـــي حلها، فقـــد بلغ عـــدد البنوك 
وشركات التأمين والشـــركات المالية التي 
قدمت شكاوى من قبل العماء بشأنها 32 

شركة ومؤسسة.

وبلغ إجمالي الشـــكاوى في الشهر الماضي 
نحو 25 شكوى في حين بلغت في كل من 
يوليـــو وأغســـطس الماضييـــن 27 شـــكوى 

لكل شهر على حدة.
التـــي  الشـــكاوى  بطبيعـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
وصلت إلـــى مصرف البحرين المركزي في 
الربع الثالث من العام الجاري، فقد تصدرت 
النزاعـــات بشـــأن المبالـــغ قائمـــة الشـــكاوى 
بواقع 20 شكوى، في حين بلغت الشكاوى 
المتعلقـــة بإعادة جدولـــة القروض نحو 11 
شـــكوى، أمـــا فيما يتعلـــق بالخاف بشـــأن 
مطالبات أو تعويضـــات التأمين فقد حلت 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة بواقع 9 شـــكوى، في 
حيـــن جاء موضوع التأخر في اإلجراءات 
في المرتبة الرابعة بواقع 8 شـــكاوى، بينما  

توزعت الشـــكاوى األخـــرى ما بين عمليات 
التحويـــات بواقـــع 7 شـــكاوى، والمســـائل 
شـــكوى،   6 بواقـــع  بالقـــروض  المتعلقـــة 
 4 بواقـــع  بالخدمـــات  المتعلقـــة  والرســـوم 
 3 بعـــدد  االئتمانيـــة  والبطاقـــات  شـــكاوى 
شـــكاوى، فـــي حين قدمت 11 شـــكوى في 

مواضيع أخرى.
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المبالـــغ المتنازع 
عليهـــا، فتضمنـــت طبيعـــة هـــذه الشـــكاوى 
فنيـــة  ومشـــاكل  االحتياليـــة،  المعامـــات 
فـــي نظـــام البنـــوك، وعـــدم االتفـــاق علـــى 
التعويـــض فـــي الخســـارة الكليـــة للتأميـــن 
علـــى الســـيارات، عـــدم اســـتام مبلـــغ بعد 
إلغـــاء التحويـــل وإلغائـــه واســـترداد قيمة 
قســـط  واســـترداد  ماســـتركارد،  معاملـــة 

التأمين الطبي.
وفميـــا يتعلق بشـــكاوى جدولـــة القروض، 
أشار المصرف المركزي إلى أن طبيعة هذه 
الشـــكاوى تشـــمل العمـــاء الذيـــن يرغبون 
في إعادة جدولة قرضهم مع البنوك حيث 
يجـــدون أنه مـــن الصعب دفع مبلغ قســـط 
القـــرض. أمـــا بخصوص شـــكاوى مطالبات 
التأمين،  فهي تشمل نزاعات التأمين على 
الســـيارات وتأميـــن األجهـــزة اإللكترونيـــة 
فـــي  التأخيـــر  مثـــل  الطبـــي،  والتأميـــن 
إصـــاح الســـيارة، والخافات فـــي تطبيق 
شـــروط وثيقة التأمين الموقعة واستبدال 
الســـيارة. وأكد مصرف البحريـــن المركزي 
أنه تم حل جميع الشكاوى الوارد له خال 

الربع الثالث من العام الجاري 2022.

المصرف المركزي يتلقى 79 شكوى ضد بنوك وشركات تأمين
جدولة القروض والمطالبات التأمينية من أكثر مالحظات العمالء
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عقـــد مجلـــس إدارة الشـــركة العربيـــة 
لبناء واصاح الســـفن )أسري( برئاسة 
رئيـــس  بوبشـــيت  عيســـى  يوســـف 
مجلـــس اإلدارة اجتماعـــه الثالث لهذا 
العـــام فـــي مقـــر الشـــركة وذلـــك فـــي 
يـــوم الخميـــس الموافـــق 13 أكتوبـــر 
2022. فـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب 
بالحضـــور  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
كلٍّ  ممثلـــي  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
من: المملكة العربية السعودية ودولة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الكويـــت 
المتحـــدة وجمهوريـــة العـــراق ودولـــة 
اإلدارة  ألعضـــاء  باإلضافـــة  ليبيـــا، 

التنفيذية بالشركة. 
وقـــد تـــم خـــال االجتمـــاع مناقشـــة 
العديـــد مـــن المواضيـــع ومـــن أهمهـــا 
متابعة قـــرارات وتوصيـــات المجلس 
واســـتعراض الوضـــع المالـــي والفنـــي 
ومســـتجدات  للشـــركة  والتجـــاري 
أداء الســـامة ومســـتجدات مشـــروع 
“نظـــام  للشـــركة  الرقمـــي  التحـــول 
Enter�  تخطيط الموارد المؤسساتية

 .”)prise Resource Planning )ERP
اللجـــان  تـــم اســـتعراض تقاريـــر  كمـــا 

التنفيذية والتدقيق والحوكمة. 

وقد صرح يوســـف عيســـى بوبشـــيت 
رئيس مجلس اإلدارة بهذه المناســـبة 
قائاً: “كان االجتماع مثمرًا وبّناًء، وقد 
تم فيه اســـتعراض مجمـــل التطورات 

واألوضاع بالشركة خال الربع الثالث 
من العام الجاري 2022، حيث شهدت 
أسري نتائج إيجابية وإنجازات مهمة 
تحققـــت بفضـــل اإلصـــرار والمثابـــرة 

على تحســـين األداء ومواصلة برامج 
وخطـــط التحديث”. كمـــا أردف قائاً: 
“إن السياســـة واإلستراتيجية الحالية 
للشـــركة كانتـــا الســـبب المباشـــر فـــي 

تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة علـــى جميع 
األصعـــدة والتـــي تضمـــن اســـتمرارية 
العمليات بكفاءة عالية وبشكل سلس 
مـــع المضي قدمًا في تطوير العمليات 

التجارية والخدمات المقدمة وخفض 
النفقات، مما أدى لتحسن ملحوظ في 
األداء التجاري والمالي للشـــركة”. كما 
أضاف بوبشـــيت قائاً: “كما تم خال 
االجتماع اطـــاع مجلس اإلدارة على 
اإلدارة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الخطـــوات 
بكفـــاءة  االرتقـــاء  بهـــدف  التنفيذيـــة 
فاعليـــة  وتحســـين  الموظفيـــن  أداء 
ســـير العمليـــات فـــي مختلـــف الدوائر 
واألقســـام، باإلضافـــة لتعزيـــز مبـــادئ 
األمن والصحة والسامة والمحافظة 

على البيئة”. 
يذكـــر أنه قد تم تنظيم جولة ميدانية 
إلـــى الســـادة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
لـــكل أقســـام الشـــركة ومرافقهـــا قبـــل 
االجتماع وذلك لمتابعة تطورات سير 
العمل عـــن كثب، وبيان التطور الكبير 
الـــذي حققتـــه مختلـــف إداراتها خال 
هـــذا العام. وقد أبـــدى اعضاء مجلس 
اإلدارة تقديرهم واعتزازهم بالكفاءة 
العاليـــة والجهـــد الكبيـــر المبـــذول من 
وموظفـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  قبـــل 
الشـــركة وجميع عمالها والذي ســـاهم 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 

اإليجابية واإلنجازات المتميزة.

مجلس إدارة “أسري” يستعرض مجمل التطورات وأوضاع الشركة بالربع الثالث 2022
بوبشيت: نتائج إيجابية وإنجازات مهمة جراء برامج وخطط التحديث

لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  قامـــت 
الغيـــص،  دالل  للتنميـــة،  البحريـــن 
بزيارة مصنع شـــركة الصدفة لألسماك 
الكائـــن في منطقـــة ســـترة الصناعية، 
وذلك لاطاع عن قرب على أنشـــطة 
معالجـــة  فـــي  المتخصصـــة  الشـــركة 
وحفظ األســـماك والقشريات وتصنيع 
منتجـــات جديـــدة ذات قيمـــة مضافة 
مثل أصابع السمك المقلية بالبقصماط 
الروبيـــان  مثـــل  مطبوخـــة  وأصنـــاف 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  وغيرهـــا  الجاهـــز 
احتياجات الســـوق المحلي والعالمي، 
حيـــث تعـــد الشـــركة أحد مشـــروعات 
قصـــص النجـــاح التي تحققـــت - منذ 
بدايتهـــا - بدعـــم مـــن بنـــك البحريـــن 
للتنمية والذي قام بمنح الشركة عددًا 
من التسهيات التمويلية عبر مراحلها 

المختلفة.  
علـــى  االطـــاع  الزيـــارة  خـــال  وتـــم 
وســـير  الشـــركة  مرافـــق  مختلـــف 
عمليـــات اإلنتـــاج فـــي المصنـــع التابع 
لها، واستعراض األنشطة والنجاحات 
معالجـــة  مجـــال  فـــي  حققتهـــا  التـــي 
والمأكـــوالت  األســـماك  وتصديـــر 
البحرية من قبل سامي السيف رئيس 
وأحمـــد  للمجموعـــة  اإلدارة  مجلـــس 
وذلـــك  التنفيـــذي،  الرئيـــس  شـــكري 
بحضـــور محمـــد الخّيـــر، نائـــب رئيس 
ببنـــك  المصرفيـــة  الخدمـــات  قســـم 
البحريـــن للتنميـــة، وأميـــر نجف مدير 
بالبنـــك  المصرفيـــة  الخدمـــات  قســـم 
والمســـؤول عن حســـاب الشـــركة لدى 

البنك أيضًا.  
مـــن جهتها، أشـــادت الغيـــص بالجهود 

الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا إدارة الشـــركة 
في ســـبيل تطوير عملياتها وأنشطتها 
معالجـــة  مجـــال  فـــي  المختلفـــة 
وتصدير المنتجـــات الغذائية البحرية 
القيمـــة  ذات  المصنعـــة  والمنتجـــات 
هـــذا  إلـــى  وصلـــت  حتـــى  المضافـــة 
النجاح الكبير على المســـتوى المحلي 
والخارجـــي أيضًا. األمـــر الذي يعكس 
البحرينييـــن  األعمـــال  رواد  نجـــاح 
مـــن جهـــة، وتوافـــر البيئـــة المحفـــزة 
والداعمـــة لقطـــاع ريـــادة األعمال في 
مملكـــة البحرين من قبل المؤسســـات 
بنـــك  مقدمتهـــا  وفـــي  العاقـــة  ذات 

البحرين للتنمية من جهة أخرى.
تأسست شـــركة الصدفة لألسماك في 
العـــام 2001 وتعـــد أحد المشـــروعات 
البحرينيـــة الرائـــدة في هـــذا المجال. 

وقد حصلت الشركة على أول تمويل 
مـــن بنـــك البحريـــن للتنمية فـــي العام 

  .2002
تطبيـــق  مـــن  الشـــركة  تمكنـــت  كمـــا 
معايير الجـــودة العالية في منتجاتها، 
المصنـــع معتمـــد ومطابـــق  حيـــث إن 
لمواصفـــات ومقاييـــس إدارة الغـــذاء 
والـــدواء األميركيـــة )FDA(. وتمتلـــك 
الشركة حاليًا ثاثة مصانع متخصصة 
في مملكة البحرين. إلى ذلك، نجحت 
الشـــركة فـــي توســـعة عملياتهـــا فـــي 
السوق المحلية واإلقليمية والعالمية، 
حيـــث تصـــّدر مـــا نســـبته 86 % مـــن 
منتجاتهـــا إلـــى كٍل مـــن دول مجلـــس 
التعاون الخليجي والواليات المتحدة 
والصيـــن واليابان وغيرهـــا من الدول 

األخرى.

“الصدفة لألسماك” أحد المشروعات الناجحة المدعومة من “بنك التنمية”
86 % من منتجاتها يتم تصديرها إلى األسواق العالمية

علي الفردان
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وقف العمل بالترخيص السياحي لمرفقي فندقين ومطعم
إلخالل اإلدارة بااللتزامات وأحكام التشريعات

أصـــدرت وزيـــر الســـياحة، فاطمـــة 
الصيرفي، قراًرا بشـــأن وقف العمل 
لمطعـــم  الســـياحي  بالترخيـــص 
مونتـــي روزا لمـــدة شـــهرين، وذلك 
إلخـــال إدارة المطعـــم بااللتزامات 
الســـياحية  التشـــريعات  وأحـــكام 
على نحو يمس بمصلحة الســـياحة 

الوطنية.
وجاء القرار المنشـــور في الجريدة 
الرسمية بعد االطاع على المرسوم 
بقانون رقم 15 لســـنة 1986 بشـــأن 
تنظيم السياحة، وتعدياته، وعلى 
القانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء 
وتنظيـــم هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
وعلـــى  وتعدياتـــه،  والمعـــارض، 
القرار رقم 3 لسنة 2010 بشأن منع 
النقـــوط والتنقيـــط بجميـــع صـــوره 

وأســـاليبه وأنواعـــه فـــي الخدمـــات 
الســـياحية بجميـــع مرافقهـــا، وعلى 
القـــرار رقـــم 1 لســـنة 2018 بشـــأن 
منـــح وتجديد تراخيـــص الخدمات 
توصيـــة  علـــى  وبنـــاء  الســـياحية، 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحرين 

للسياحة والمعارض.

كما أصدرت وزير الســـياحة قرارين 
بالترخيـــص  العمـــل  وقـــف  بشـــأن 
الســـياحي لمرفـــق باتينيوم بفندق 
رويـــال فينيســـيا ومرفـــق تشـــارليز 
بفنـــدق الروزا لمـــدة شـــهرين وذلك 
إلخال إدارة الفندقين بااللتزامات 
الســـياحية  التشـــريعات  وأحـــكام 

على نحو يمس بمصلحة الســـياحة 
الوطنية.

وجـــاء القـــراران بعد االطـــاع على 
لســـنة   15 رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
الســـياحة،  تنظيـــم  بشـــأن   1986
وتعدياته، وعلـــى القانون رقم 62 
لســـنة 2006 بإنشـــاء وتنظيم هيئة 
والمعـــارض،  للســـياحة  البحريـــن 
 4 القـــرار رقـــم  وتعدياتـــه، وعلـــى 
لسنة 2015 بشـــأن تصنيف الفنادق 
والشـــقق الفندقية وخدمات تقديم 
المأكـــوالت والمشـــروبات بالفنادق، 
وعلـــى القـــرار رقـــم 1 لســـنة 2018 
تراخيـــص  وتجديـــد  منـــح  بشـــأن 
الخدمـــات الســـياحية، وبنـــاء علـــى 
توصيـــة الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 

البحرين للسياحة والمعارض.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.032

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.2

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.9

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 0.345

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 0.092

 

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 0.458

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD  0.0808

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.114

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.25

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

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 0.47

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.635

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

البحرين تستقطب استثمارات 
أجنبية مباشرة بـ 444 مليون دوالر

السعودية تتصدر قائمة المستثمرين في النصف األول 2022

البحريـــن  أن  رســـمية حديثـــة  بيانـــات  أظهـــرت 
نجحت في اســـتقطاب مـــا مجموعه 444 مليون 
دوالر من االســـتثمارات األجنبية المباشرة خال 
النصـــف األول من العـــام الجاري في الوقت الذي 
تمضـــي فيـــه المملكـــة فـــي تنفيـــذ خطـــة تعافـــي 

اقتصادي بعد تداعيات جائحة “كوفيد 19”.
وبحســـب بيانات تدفقات االستثمارات األجنبية 
المباشـــرة فقد بلغ إجمالي االستثمارات األجنبية 
المتراكمـــة المســـجلة بنهايـــة النصـــف األول مـــن 
العـــام الجاري نحـــو 12.79 مليار دينار مقارنة مع 

12.62 مليار دينار مع بداية العام الحالي.
قائمـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتصـــدرت 
إلـــى  الـــدول التـــي تدفقـــت منهـــا االســـتثمارات 
داخـــل البحريـــن فـــي النصـــف األول مـــن العـــام 
الجـــاري، حيـــث زاد رصيـــد االســـتثمارات بنحـــو 
183.5 مليون دوالر أميركي ليبلغ إجمالي رصيد 

االستثمارات نحو 3.7 مليار دينار.
وجـــاءت ليبيـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث 
الزيـــادة فـــي االســـتثمارات، حيـــث ارتفـــع رصيد 
االســـتثمارات بنحـــو 140 مليـــون دوالر، وبعدها 
اإلمـــارات بنحـــو 91 مليون دوالر ثـــم جزر كيمان 

بمبلـــغ 86 مليـــون دوالر، والهند بمبلـــغ 70 مليون 
دوالر، وجـــاءت الكويـــت فـــي المركـــز الســـادس 

بمبلغ قدره 64 مليون دوالر.
يشـــار إلى أن الكويت تتصدر الدول المســـتثمرة 
فـــي البحريـــن برصيـــد اســـتثماري تراكمـــي يبلغ 
3.71 مليار دينار، بعدها الســـعودية بنحو 3.709 
دوالر،  مليـــار   1.64 بنحـــو  ليبيـــا  دينـــار،  مليـــار 
اإلمـــارات بمبلـــغ 994 مليـــون دينار، جـــزر كيمان 
بمبلـــغ 691 مليون دينـــار، الهند بمبلغ 577 مليون 
دينـــار، تركيـــا بمبلغ 352 مليـــون دينـــار، واليابان 

بمبلغ 307 مايين دينار.

علي الفردان

المحرر االقتصادي

الشراكات التجارية البحرينية األميركية القوية مؤثرة
ضمن فعاليات “أسبوع اكتشف أميركا”... نائب السفير األميركي:

 قام نائب السفير األميركي لدى البحرين ديفيد براونستاين، 
بزيـــارة لفـــرع “Papa John’s Pizza” في جـــواد دوم حيث 
التقى بعدد من األطفال من جمعية شـــجرة الحياة الخيرية 
االجتماعيـــة الذيـــن صنع معهـــم البيتزا وهـــي الفعالية التي 
 Papa“ ترعاهـــا مجموعة جـــواد مالكة حق االمتيـــاز لمطعم
الســـفير  نائـــب  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه   .”John’s Pizza
براونســـتاين قائـــاً “لقد جمع هـــذا الحدث حقـــًا األميركيين 
والبحرينييـــن معًا فـــي احتفال بالطعام والمـــرح والضحك. 
إنـــه مثال على مـــدى تأثير الشـــراكات التجاريـــة البحرينية 
األميركيـــة القويـــة ليـــس فقـــط علـــى االقتصـــاد، ولكن على 

نطاق أوسع ليصل إلى المجتمع كذلك”.

“جي إف إتش” البحرينية تؤسس شركة أوراق مالية في الكويت
لتوسيع تواجدها الجغرافي وقاعدة عمالئها

قالت مجموعة “جي إف إتش” المالية ومقرها البحرين، المدرجة في أربعة 
أســـواق ماليـــة، إنها تعتزم تأســـيس شـــركة مالية في الكويـــت. وأوضحت 
مجموعة “جي إف إتش” المالية في إفصاح للمساهمين أمس، أنها حصلت 
علـــى الموافقة المبدئية من هيئة أســـواق المال الكويتية لتأســـيس شـــركة 

أوراق مالية في دولة الكويت.
وتوقعت المجموعة أن تؤدي هذه اإلضافة الجديدة للمجموعة إلى توسيع 
تواجدها الجغرافي وقاعدة عمائها، كما أنه من المتوقع أن يكون لها تأثير 
إيجابـــي علـــى أنشـــطة التوظيف والعوائد. يشـــار إلـــى أن المجموعة تعمل 
على إدراج أســـهمها في الســـوق المالية الســـعودية، كما تعمـــل على إدخال 
شركاء جدد من خال استخدام أسهم الخزينة التي تعمل المجموعة على 

برنامج تدريجي لزيادة استحواذاتها من أسهم الخزينة.

علي الفردان
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“فيزيت بحرين” تستقطب 6500 سائح ألماني العام 2023

هنأ رئيس لجنة العقار والتشيد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال 
األعمـــال البحرينية، ناصر األهلـــي، أمس، صحيفة “البالد” بالذكرى 
الســـنوية الخامسة عشـــرة لتأسيســـها. وبعث األهلي برسالة تهنئة 
مصحوبـــة بالـــورد، موجهة إلـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة عبدالنبي 
الشـــعلة، وإلـــى رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي، وإلـــى المديـــر 
التنفيـــذي راجـــي عبدالرحمـــن، جـــاء فيهـــا: “يطيـــب لـــي أن أتقدم 
لكم بأصدق التهاني والتبركات بمناســـبة الذكرى الخامســـة عشرة 
إلصـــدار صحيفتكـــم الغـــراء، متمنين لكم ولجميـــع العاملين معكم 
دوام التوفيـــق والنجـــاح في خدمة العمـــل الصحافي، وننتهز هذه 

المناســـبة بـــأن نتوجـــه بالتحيـــة والتقدير لهـــذا الصـــرح اإلعالمي 
المتميـــز وإلى إدارة الصحيفة وفريقها الصحافي وجميع العاملين 
فيها على ما بذلوه وقدموه من جهود لالرتقاء بالصحافة الوطنية 
لتصبـــح مـــن إحدى أهم المؤسســـات الرائـــدة والمتفانية في طرح 
جميـــع القضايـــا التـــي تهـــم الوطـــن والمواطـــن وتعكـــس بصـــورة 
إيجابيـــة أهميـــة الصحافة فـــي مملكة البحرين في ظـــل ما تتمتع 
بـــه الصحافـــة البحرينية مـــن حرية في ظل العهـــد الزاهر لصاحب 
الجاللـــة عاهل البالد المعظم، ســـائلين هللا عز وجـــل أن يعيد هذه 

المناسبة و”البالد” تنعم بالتقدم واالزدهار.

البحرين  مــصــرف  محافظ  أصـــدر 
ــراج، 3  ــ ــع ــ ــم ــ ــزي، رشـــيـــد ال ــركــ ــ ــم ــ ال
لمشغل  تــرخــيــص  بــمــنــح  قـــــرارات 
وإلغاء  الجماعي،  التمويل  منصة 
ــمــمــنــوح لــشــركــتــيــن  ــتــرخــيــص ال ال
واألخــرى  صرافة  مكتب  إحداهما 
الجماعي.  التمويل  منصة  مشغل 
المنشورة في  الــقــرارات،  وجــاءت 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، بعد االطــالع 
عــلــى قـــانـــون مـــصـــرف الــبــحــريــن 
الـــمـــركـــزي والــمــؤســســات الــمــالــيــة 
لسنة   64 رقـــم  بــالــقــانــون  الـــصـــادر 
الالئحة  وعلى  وتعديالته،   ،2006

رقم 1 لسنة 2007 بشأن الخدمات 
البحرين  مصرف  لرقابة  الخاضعة 
الـــمـــركـــزي، وتـــعـــديـــالتـــهـــا. ومــنــح 
ترخيص  بيبان  شركة  “الــمــركــزي” 
ــدة لــلــقــطــاع الــمــالــي  شــركــة مــســان
)مشغل منصة التمويل الجماعي(. 
لشركة  الممنوح  الترخيص  وألغى 
ــيــل لــلــصــرافــة كــشــركــة صــرافــة  دل
بتاريخ 19 يونيو 1979، كما ألغى 
الترخيص الممنوح لشركة بيهايف 
ــدودة كــشــركــة  ــحــ ــ ــم ــ الـــبـــحـــريـــن ال
)مشغل  الــمــالــي  للقطاع  مــســانــدة 
بتاريخ  الجماعي(  التمويل  منصة 

25 فبراير 2019.

األهلي يهنئ “^” بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها

منــح تــرخـيــص مشغـــل منصــة 
تمــويــل جمـاعــي لـ“بيبـــان”

“سيكو” تستحوذ على 100 % من أسهم شركة سيكو كابيتال

بالشراكة مع مشغلي االتصاالت في الشرق األوسط

على  االستحواذ  عن  أمس  )م(،  ش.م.ب  سيكو  أعلنت 
الحصة المتبقية البالغ نسبتها 27.29 % والمملوكة لبنك 
مسقط في سيكو كابيتال، وهي شركة متخصصة في 
الرئيسي في  المال ويقع مقرها  توفير خدمات أسواق 
الشهر  سيكو  وقعت  وقــد  السعودية.  العربية  المملكة 
الماضي اتفاقية مع بنك مسقط لالستحواذ على الحصة 
بعد  بنجاح  االســتــحــواذ  عملية  إتــمــام  وتــم  المتبقية، 
الحصول على جميع الموافقات الرقابية الالزمة. وتقدر 
كابيتال  سيكو  في  المتبقية  للحصة  االستحواذ  قيمة 
صافي  إلــى  استنادًا  وذلــك  بحريني،  دينار  مليون   1.9

القيمة الدفترية كما في 31 مارس 2022. 
وكانت سيكو قد استحوذت في العام 2021 على حصة 
األغلبية في الشركة التي كانت تابعة ومملوكة بالكامل 
لبنك مسقط والواقع مقرها في السعودية، وتم إطالق 
هويتها الجديدة باسم “سيكو كابيتال”. من خالل صفقة 
لتبادل األسهم. وأسفرت هذه الصفقة عن امتالك سيكو 

مسقط  بنك  امتلك  بينما  كابيتال،  سيكو  من   %  72.7
بالمقابل حصة في سيكو تبلغ اآلن 13.14 % من رأس 
الــمــال الــمــدفــوع. وبــعــد إتــمــام عملية االســتــحــواذ على 
شركة  كابيتال  سيكو  أصبحت  اليوم  المتبقية  الحصة 

تابعة مملوكة بالكامل لسيكو. 
بن  عبدهللا  الشيخ  سيكو،  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
خليفة آل خليفة “إننا سعداء للغاية بعملية االستحواذ 
مهمة  خطوة  تمثل  والتي  كابيتال  سيكو  على  الكامل 
تمهد الطريق نحو تحقيق إستراتيجية موحدة لسيكو 
التواجد  بــأن  نــؤمــن  إنــنــا  التابعة.  شركاتها  جميع  عبر 
مثل  مــتــســارعــًا  نــمــوًا  ويشهد  مهم  ســوق  فــي  المباشر 
المملكة العربية السعودية سوف يتيح لنا االستفادة من 
إمكاناتنا وتعزيز قدرتنا على تنويع خدماتنا في الدول 
الثالث التي نعمل بها، وطرح منتجات جديدة وخدمات 
ذات قيمة مضافة تلبي االحتياجات المتنامية لعمالئنا. 
فعال في دعم  بدور  المساهمة  إلى  أيضًا  نتطلع  ونحن 

الخطط اإلستراتيجية الطموحة ألسواق رأس المال في 
المملكة وفقًا لرؤية 2030”. 

التنفيذي  الرئيس  الشيراوي،  نجالء  قالت  جانبها،  من   
لسيكو: “الشك أن تواجدنا المباشر في المملكة العربية 
السعودية من خالل شركة مملوكة بالكامل لنا عبر سيكو 
كابيتال يوفر لنا ميزة تنافسية قوية كمساهم فعال في 
السوق اإلقليمية. إننا نتطلع إلى تعزيز خدمات الشركة 
نموذج  وبناء  المملكة،  في  المتخصص  فريقها  ودعــم 
عمل خاص بالسوق السعودية، مع االستفادة من النجاح 
أبرز  أحــد  باعتبارنا  البحرين  مملكة  في  حققناه  الــذي 
البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول 
وأود  االستثمارية.  المصرفية  والخدمات  والوساطة 
التنظيمية في  أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات 
وسلطنة  السعودية،  العربية  والمملكة  البحرين،  مملكة 
عــمــان عــلــى دعــمــهــم الــكــريــم ومــوافــقــاتــهــم عــلــى هــذه 

العملية”.

أعــلــنــت “فــيــزيــت بــحــريــن”، الـــرائـــدة 
عن  الــداخــلــيــة،  السياحة  مــجــال  فــي 
شركات  مــع  اتفاقيات  أربــع  توقيعها 
ســائــح   6500 الســتــقــطــاب  ــمــانــيــة  أل
ألماني للمملكة على مدار العام 2023، 
ــار مــســاهــمــة منشآت  ــك فـــي إطــ ــ وذل
دعائم  تحقيق  فــي  الــخــاص  القطاع 
للبحرين  السياحية  اإلستراتيجية 
ــادرات  ــ ــب مــ ضـــمـــن   2026  –  2022
وتكثيف  االقتصادي  التعافي  خطة 
للسياحة  البحرين  هيئة  مع  التعاون 

والمعارض.
ــح الــرئــيــس  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أوضــ

التنفيذي لـ”فيزيت بحرين”، علي أمر 
التي تم توقيعها  االتفاقيات  أن  هللا، 
تحقق إستراتيجيات الشركة الرامية 
ــزوار إلــى  ــ الســتــقــطــاب الــمــزيــد مــن الـ
ربــــوع الــمــمــلــكــة، وذلــــك عــبــر تــعــزيــز 
مكانة البحرين على خريطة السياحة 
األلمان  السواح  واستقطاب  العالمية، 
لمختلف الفعاليات التي يتم تنظيمها 
فضالً  الــعــام،  مــدار  على  المملكة  في 
الترويجية  الــحــمــالت  اســتــمــرار  عــن 
الهادفة إلى استعراض أبرز اإلمكانات 

السياحية البحرينية.
مساهمة  أهمية  إلــى  هللا  أمــر  ولــفــت 

مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص فــي مهمة 
والترويج  السياحي  القطاع  تنشيط 

لــأنــشــطــة واإلمـــكـــانـــات الــســيــاحــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، حـــيـــث يـــعـــد الــقــطــاع 
السياحي أحد أهم القطاعات الواعدة 
ــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  الـــتـــي تــســهــم فـ
البحرين،  فــي  الشاملة  االقــتــصــاديــة 
مشيرًا إلى أن “فيزيت بحرين” تسعى 
في  التمثيلية  المكاتب  مع  بالتعاون 
وروســيــا  وفرنسا  وبريطانيا  ألمانيا 
البحرين  للمملكة  للترويج  وإيطاليا، 
تلعب  إذ  مــثــلــى،  ســيــاحــيــة  كــوجــهــة 
في  مهمًا  دورًا  التمثيلية  المكاتب 
ــى  ــســيــاحــي إل مــضــاعــفــة الـــتـــدفـــق ال

البحرين من الخارج.

“بتلكو” تنشر ورقة بحثية بشأن شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة
أصـــدرت بتلكو، بالتعاون مع أبرز مشـــغلي االتصاالت في 
 ”STC“ الشـــرق األوســـط، “مجموعة اتصاالت” ومجموعة
الســـعودية و ”موبايلـــي” ومجموعـــة “زيـــن” باإلضافة إلى 
شـــركة “عمانتل” وشـــركة اإلمارات لالتصـــاالت المتكاملة 
“Du”، ورقة بحثية بعنوان “تحديات وفرص شـــبكة النفاذ 

الراديوي المفتوحة لمشغلي االتصاالت”. 
ويعد المشـــغلون الســـبعة جزًءا من شـــراكة تّم تأسيســـها 
فـــي العـــام 2021 بموجب مذكـــرة تفاهم تهدف لتدشـــين 
شـــبكة النفاذ الراديـــوي المفتوحة )Open RAN( لتســـريع 
تنفيذ حلول شـــبكات االتصال المفتوحة وتبادل الخبرات 

فـــي هذا المجال. ويأتي نشـــر هذه الورقـــة البحثية ليعزز 
الشراكة بين المشغلين، بما يسهم في نشر حلول متقدمة 
لشـــبكة النفـــاذ الراديـــوي )Open RAN( المفتوحـــة عبـــر 
أســـواقهم الخاصـــة. وتســـتعرض هذه الورقـــة التفصيلية 
التحديـــات والفرص التي يشـــهدها تدشـــين شـــبكة النفاذ 
المفتوحة المشتركة، وتسلط الضوء كذلك على المبادرات 
التـــي تم االتفاق على تنفيذها بموجب هذه الشـــراكة، بما 
فـــي ذلك إجـــراء التجارب وتدشـــين أول مختبـــر مركزي 
بدعم من شركتي Telecom Infra Project )TIP( وشركة 
“Intel”.  كما يخطط المشـــغلون لمواصلة إجراء التجارب 

المختبرية وتدشين مزيد من المختبرات لتسريع الجهود 
المبذولة في تطوير حاالت استخدام حلول شبكات النفاذ 
الراديـــوي المفتوحة، إلـــى جانب دفع عجلـــة االبتكار في 

هذا المجال وتعزيز كفاءة خدمات شبكات االتصاالت.  
في  للتكنولوجيا  الــعــام  المدير  صــّرح  المناسبة،  وبــهــذه 
شركة بتلكو راشد محمد “نحن مسرورون بالتقدم الذي 
شهدناه منذ عقد مذكرة التفاهم التي جمعت بيننا وبين 
أبرز المشغلين الرئيسين في المنطقة، والذي أثمر بدوره 
عن نشر هذه الورقة البحثية التي تشمل تفاصيل التقدم 
الخاصة بهذه الشراكة. ويعكس إطالق هذه الورقة عمق 

حصد  فــي  تمثلت  التي  المشتركة  الجهود  ومتانة 
الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات الــبــارزة فــي مجال 

تطوير خدمات شبكات النفاذ المفتوحة. 
التعاون  من  مزيد  إلى  نتطلع  ونحن 
ــتــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا  ــع شـــركـــائـــنـــا ل مــ
الرئيسة، وفي طليعتها تعزيز انتشار 
الـــخـــامـــس بشكل  ــجــيــل  ال شــبــكــات 
أسرع، ورفع كفاءة الشبكات عموما، 

المقدمة  والحلول  بالخدمات  واالرتقاء 
للزبائن على مستوى المنطقة”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

لماذا؟!
Û  أكثــر مــن 20 عامًا في العمــل اإلداري وال أزال أبحث عن مبررات تكون

منطقيــة وإجابــة تكــون مقنعــة علــى الســؤال الــذي ربما شــغل واليزال 
يشــغل بــال الكثيريــن: لمــاذا هــذه الســلوكيات المنفــرة وغيــر المهنيــة 
مــن قبل المســؤول تجاه مرؤوســيه؟ طبعــًا أنا أقصد تلــك القلة القليلة 
مــن المســؤولين والذيــن قــد يمكننــا أن نطلــق علــى بعضهم )المســؤول 
الغريــب(. دعنا ســيدي القــارئ نتعرف على بعض تصرفات وســلوكيات 

هذا المسؤول:
Û  يعرض لنا روبرت ســتون وهو أســتاذ في جامعة ســتانفورد نماذج من 

الســلوكيات والتصرفات التي يســتخدمها هذا المســؤول الغريب مثل: 
اســتدعاء الموظــف 5 مــرات فــي 5 دقائــق ليســأله كل مــرة: ألــم تنجــز 
تلــك المهمــة )التافهة( بعد؟ عقد اجتماع إجباري للموظفين يوم العطلة 
والتقليــل مــن الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظف في العمل والغضب 
الســريع والتنابــز باأللقــاب والعبــوس فــي الصبــاح وتفخيم المشــكالت 
التافهــة.. إلــخ. واآلن دعنــا نتعــرف ســيدي القارئ على تأثيــر مثل هذه 

السلوكيات والتصرفات على الموظف.
Û  هــذه الســلوكيات غيــر المهنيــة والتــي ربمــا يمكننــا أن نصفهــا بالغريبة 

هــي إحــدى العوائــق األساســية لخلق بيئــة عمل صحية يمكــن أن تؤثر 
ســلبًا علــى إنماء وترســيخ الشــعور باالنتماء والوالء لــدى الموظف كما 
يؤكــد ســتون ومــن ثــم قد يؤدي إلى تدني مســتوى إنتاجيتــه. هذا من 
الناحية المهنية، أما من الناحية النفســية فإنها قد تتســبب في المعاناة 
واالكتئاب ومشــكالت النوم وارتفاع ضغط الدم وتدهور في العالقات 

األسرية وحتى خطر اإلصابة بأمراض القلب، كما يؤكد ستون. 
Û  ما الحل ســيدي القارئ؟ ربما نســتطيع أن نطرح بعضًا من الحلول في 

مقــال الحــق بعونــه تعالــى وبعد التعــرف على رأيك. هل هنــاك مبررات 
لمثل هذه السلوكيات؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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