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عقد عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، جلسة 
مباحثـــات فـــي قصر الصخيـــر أمس، مع 
سلطان عمان الشـــقيقة صاحب الجاللة 
المعظـــم،  طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بحضـــور 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وأعضـــاء 
أواصـــر  اســـتعراض  وجـــرى  الوفديـــن، 
العالقات التاريخية الوثيقة والخطوات 
التي تســـهم في تعزيزهـــا وتنميتها على 
الصعد كافة، بجانب بحث المســـتجدات 
الراهنـــة وعـــدد مـــن القضايـــا اإلقليميـــة 

والدولية محل االهتمام المشترك.
واســـتعرض الجانبان العالقات األخوية 
الراســـخة وســـبل تطويرهـــا إلـــى آفـــاق 

أرحـــب مـــن التعـــاون والعمل المشـــترك، 
وأكـــدا الحـــرص المتواصل علـــى تعميق 
وتنمية هـــذه العالقـــات العريقة، والدفع 
بأطـــر التعـــاون وتطوير آليات التنســـيق 
التـــي  المشـــترك فـــي جميـــع المجـــاالت 
تعـــزز المصالح المتبادلة للبلدين وتخدم 

تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وأشـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك المعظم 
بالجهود الخيرة لجاللة الســـلطان هيثم 

بن طـــارق المعظـــم في ترســـيخ أواصر 
عالقـــات البلديـــن الشـــقيقين وبمســـيرة 
النهضة الشـــاملة وباإلنجازات التنموية 
والحضارية التي تشهدها سلطنة عمان 
بقيـــادة جاللتـــه وبدورهـــا الريـــادي في 
دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.
بعـــد ذلك شـــهد صاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظم وصاحب الجاللة سلطان عمان 
المعظـــم مراســـم التوقيع علـــى اتفاقية 

التعـــاون بين حكومـــة مملكـــة البحرين 
وحكومـــة ســـلطنة ُعمـــان فـــي المجـــال 
األمنـــي، واتفاقيـــة التعـــاون فـــي مجال 
النقـــل البحـــري والموانـــئ بيـــن حكومة 
مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، 
واتفاقيـــة تعـــاون بيـــن مركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
قابـــوس  الســـلطان  وجامعـــة  والطاقـــة 
بشـــأن التعـــاون فـــي مجـــال الدراســـات 

تأســـيس شـــركة  والبحـــوث، واتفاقيـــة 
بحرينيـــة ُعمانية لالســـتثمار )القابضة(، 
ومنح ســـلطنة ُعمان حق الســـيادة على 
لهـــا،  التابعيـــن  المشـــتركين  معلومـــات 
الشـــريك  ُعمـــان صفـــة  ومنـــح ســـلطنة 
لخدمـــات  العالمـــي  للمركـــز  المعتمـــد 
الشحن البحرية والجوية. وبعد ذلك تم 
التوقيـــع على 18 من مذكـــرات التفاهم 

بين البلدين.

الملك المعظم وسلطان عمان يشهدان توقيع 6 اتفاقيات و18 مذكرة تفاهم بين البلدين

جاللة الملك: جهود خيرة للسلطان هيثم بن طارق في ترسيخ العالقات ودعم العمل الخليجي والعربي المشترك
حرص متواصل على تعميق وتنمية العالقات العريقة

)05-02(

)06(

انتخاب ريشي سوناك رئيًسا لوزراء بريطانيا

)٢٢(

المؤشرات االقتصادية للربع الثالث أظهرت مستويات إيجابية مرتفعة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

إطالق مشروعات لزيادة تحسين انسيابية حركة المرور
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مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وجـــه 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بتبني المشـــروعات التي تكفل زيادة 
المـــرور  حركـــة  انســـيابية  تحســـين 
بمملكة البحرين، وكلف ســـموه وزارة 
األشـــغال باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة 
لذلك، ووافـــق المجلس على المذكرة 
المرفوعـــة مـــن وزير األشـــغال بشـــأن 

عدد من مشروعات تطوير الطرق.
وكان صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، قـــد 
ترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمـــس، 

بقصر القضيبية.
وقرر المجلـــس الموافقة على مذكرة 
وزير الداخلية بشأن تدشين وتطوير 

عدد من الخدمـــات الحكومية تنفيًذا 
اإلجـــراءات  هندســـة  إعـــادة  لخطـــة 

لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
المجلـــس مذكـــرة  بعدهـــا اســـتعرض 

الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
واالقتصادية والتوازن المالي بشـــأن 
تطـــور أداء المؤشـــرات االقتصاديـــة 
 2022 العـــام  مـــن  الثالـــث  للربـــع 

والتـــي أظهرت تســـجيل المؤشـــرات 
إيجابيـــة  مســـتويات  االقتصاديـــة 
مرتفعة، األمر الذي يعكس ما تم بذله 
مـــن جهود كبيرة وما اتســـم به العمل 

مـــن روح الفريـــق الواحـــد فـــي تنفيذ 
أولويات وبرامج التنمية االقتصادية 
االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة  ومنهـــا 

وبرنامج التوازن المالي.
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برنامج وقاية

االمراض المستعصية

ضمان قابلية التجديد
٤ باقات بأسعار معقولة لالختيار من بينهم 

برنامج لألمراض المستعصية يغطي ٥ امراض اساسية

 
 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

أعلنت مجموعـــة البركة ش.م.ب، عن 
موافقـــة مجلـــس إدارتها علـــى تعيين 
حسام بن الحاج عمر بمنصب الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة وعضو مجلس 
إدارة تنفيـــذي، بعدمـــا تـــم الحصـــول 
البحريـــن  مصـــرف  موافقـــة  علـــى 
المركـــزي على هذا التعيين ابتداء من 

24 أكتوبر 2022.

 حسام عمر 
رئيسا تنفيذيا 

بمجموعة “البركة”

)٢٣(

حسام بن الحاج عمر

أصبـــح وزير الماليـــة البريطاني الســـابق 
ريشي سوناك رئيًسا للوزراء في بريطانيا 
وزعيًما جديًدا لحزب المحافظين، وذلك 
بعد انســـحاب منافسته بيني موردونت، 

وزيرة العالقات مع البرلمان.
 وأعلـــن رئيـــس لجنة حـــزب المحافظين 
ا عن انتخاب ريشي سوناك زعيًما  رســـميًّ

للحزب، وبالتالي رئيًسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في 
وقت ســـابق. وانســـحبت موردونت من الســـباق لزعامة حزب المحافظين 
البريطانـــي بعد فشـــلها في جمع ما يكفي من أصـــوات نواب الحزب، حيث 
أفـــادت التقاريـــر بحصولها على 25 صوًتا فقط، فيما جمع ســـوناك أصوات 

194 نائًبا.

لندن ـ وكاالت

ريشي سوناك
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عقد ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، جلســـة 
مباحثـــات فـــي قصـــر الصخيـــر أمس، مع 
أخيـــه ســـلطان عمـــان الشـــقيقة صاحـــب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، 
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وأعضـــاء الوفدين، 
جـــرى خالله اســـتعراض أواصر العالقات 
التـــي  والخطـــوات  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
تســـهم في تعزيزها وتنميتها على الصعد 
كافة، بجانب بحث المســـتجدات الراهنة 
وعـــدد مـــن القضايـــا اإلقليميـــة والدولية 

محل االهتمام المشترك.
بعـــد ذلـــك عقـــد صاحـــب الجاللة جلســـة 
مباحثـــات رســـمية مـــع صاحـــب الجاللـــة 
ســـلطان عمان، بحضور ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي. 
ورحـــب جاللـــة الملك المعظم فـــي بداية 
الجلســـة التي حضرها أعضـــاء الوفدين، 
المعظـــم ضيفـــا  عمـــان  ســـلطان  بجاللـــة 
عزيـــزا فـــي بلده مملكـــة البحريـــن، معربا 
وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز  عـــن 
بهـــذه الزيـــارة الكريمة التي تجســـد عمق 
العالقـــات البحرينيـــة العمانيـــة وتميزها، 
فيمـــا أعـــرب ضيـــف البـــالد الكريـــم عـــن 
الشـــكر والتقديـــر لعاهـــل البـــالد المعظـــم 
علـــى ما حظي به من حفـــاوة بالغة وكرم 

الضيافة والوفادة.
واســـتعرض الجانبان العالقـــات األخوية 
آفـــاق  إلـــى  تطويرهـــا  وســـبل  الراســـخة 
أرحـــب مـــن التعـــاون والعمـــل المشـــترك، 
وأكـــدا الحـــرص المتواصـــل علـــى تعميق 
وتنميـــة هذه العالقـــات العريقـــة، والدفع 
بأطـــر التعـــاون وتطويـــر آليات التنســـيق 
التـــي  المجـــاالت  جميـــع  فـــي  المشـــترك 
تعـــزز المصالح المتبادلـــة للبلدين وتخدم 

تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وأشـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظم 
بالجهـــود الخيـــرة ألخيه جاللة الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم فـــي ترســـيخ 
الشـــقيقين  البلديـــن  عالقـــات  أواصـــر 
وبمســـيرة النهضة الشـــاملة وباإلنجازات 
تشـــهدها  التـــي  والحضاريـــة  التنمويـــة 
ســـلطنة عمـــان بقيـــادة جاللتـــه وبدورها 
الخليجـــي  العمـــل  دعـــم  فـــي  الريـــادي 

والعربي المشترك.
وقـــد أعـــرب جاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن 
طارق المعظم ســـلطان عمان عن سعادته 
بزيارة مملكة البحرين ولقائه أخاه جاللة 
الملـــك المعظـــم، متمنيا للمملكة وشـــعبها 

الكريم دوام التقدم واالزدهار.
بعـــد ذلـــك شـــهد صاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظـــم وأخوه صاحب الجاللة ســـلطان 
عمـــان المعظم مراســـم التوقيع على عدد 

من االتفاقيات، وهي على النحو التالي:
1. اتفاقيـــة التعـــاون بيـــن حكومة مملكة 
البحريـــن وحكومـــة ســـلطنة ُعمـــان فـــي 
المجـــال األمنـــي. وتهـــدف االتفاقية إلى 
التعـــاون في عـــدة مجاالت ورفـــع كفاءة 

األجهزة األمنية بين البلدين.
وقـــد وقعها مـــن الجانـــب البحريني وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
مـــن  وقعهـــا  بينمـــا  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
الجانب العماني وزير الداخلية حمود بن 

فيصل البوسعيدي.
2. اتفاقيـــة التعـــاون فـــي مجـــال النقـــل 
البحـــري والموانـــئ بيـــن حكومـــة مملكة 
عمـــان.  ســـلطنة  وحكومـــة  البحريـــن 
وتهدف االتفاقية إلى التعاون في مجال 
النقـــل البحـــري وحرية المالحـــة البحرية 
والمساهمة في تطوير النقل البحري بين 

الطرفين.
وقـــد وقعها مـــن الجانـــب البحريني وزير 
المواصـــالت واالتصاالت محمـــد الكعبي، 
بينمـــا وقعها من الجانـــب العماني بدر بن 

حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
3. اتفاقيـــة تعـــاون بيـــن مركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 

قابـــوس  الســـلطان  وجامعـــة  والطاقـــة 
الدراســـات  فـــي مجـــال  التعـــاون  بشـــأن 
والبحوث. وتهدف االتفاقية إلى تشجيع 
ودعـــم التعـــاون فـــي مجاالت الدراســـات 
والبحـــوث مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات 
الناجحـــة والتنســـيق بيـــن المركزيـــن في 

تنظيم المؤتمرات والندوات.
وقد وقعها مـــن الجانب البحريني رئيس 
مجلس أمنـــاء مركز البحرين للدراســـات 
االســـتراتيجية والدولية والطاقة الشيخ 
بينمـــا  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
وقعهـــا من الجانب العمانـــي بدر بن حمد 

البوسعيدي وزير الخارجية.
بحرينيـــة  شـــركة  تأســـيس  اتفاقيـــة   .4

وتهـــدف  القابضـــة.  لالســـتثمار  ُعمانيـــة 
االتفاقيـــة إلـــى تأســـيس شـــركة قابضـــة 
المجـــاالت  فـــي  البلديـــن  بيـــن  مشـــتركة 

االستثمارية.
وقد وقعها مـــن الجانب البحريني رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـمير 
نـــاس، بينما وقعهـــا من الجانـــب العماني 
رضـــا بـــن جمعـــة آل صالح رئيـــس غرفة 

تجارة وصناعة عمان.
الســـيادة  حـــق  ُعمـــان  ســـلطنة  منـــح   .5
التابعيـــن  المشـــتركين  معلومـــات  علـــى 
وتحســـين  تطويـــر  إلـــى  وتهـــدف  لهـــا. 
واســـتدامة جودة الخدمـــات اإللكترونية 
الســـحابية  الحوســـبة  ومراكـــز  المقدمـــة 
القائمـــة بمملكـــة البحريـــن للمســـتفيدين، 
وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من 

االستثمارات الخارجية للمنطقة.
وقـــد وقعها من الجانـــب البحريني بوزير 
بينمـــا  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
وقعهـــا من الجانب العمانـــي بدر بن حمد 

البوسعيدي وزير الخارجية. 
6. منـــح ســـلطنة ُعمـــان صفـــة الشـــريك 
لخدمـــات  العالمـــي  للمركـــز  المعتمـــد 
الشـــحن البحرية والجوية، وتهدف إلى 
تطوير العالقات االقتصادية والتجارية 
بيـــن البلديـــن، وبمـــا يســـمح للشـــركات 
بســـلطنة ُعمان بالحصول على االعتماد 
كمشـــغل لهذه الخدمة مـــع منحهم عددًا 

من االمتيازات.
وقـــد وقعها مـــن الجانـــب البحريني وزير 
الصناعـــة والتجـــارة زايـــد الزيانـــي، بينما 
وقعهـــا من الجانب العمانـــي بدر بن حمد 

البوسعيدي وزير الخارجية.
وقـــد بارك جاللـــة الملك المعظـــم وجاللة 
ســـلطان عمان المعظم التوقيع على هذه 
االتفاقيـــات والتـــي ستســـهم فـــي تنميـــة 
مســـارات التعـــاون األخـــوي بيـــن البلدين 

الشقيقين.

المنامة - بنا

لقاء القمة... تعزيز أواصر العالقات وبحــــــــث المستـجــدات اإلقليمـيــة والدوليــة
الملــك المعظــم وسلطــان عمــان يشهــدان توقيـع 6 اتفاقيـــــــــــــات و18 مذكــرة تفاهــم بيــن البلديــن

جهود خيرة للسلطان هيثم بن طارق في ترسيخ العالقات ودعم العمل الخليجي والعربي المشتركاالتفاقيات تختص بالمجاالت األمنية والنقل البحري وخدمات الشحن والبحوث والحوسبة السحابية

تأسيس شركة 
قابضة مشتركة 

بين البلدين 
في المجاالت 

االستثمارية

 زيارة سلطان 
عمان المعظم 
تجسيد لعمق 

العالقات 
البحرينية العمانية

الدفع بأطر 
التعاون وتطوير 

آليات التنسيق 
المشترك في 
جميع المجاالت

استعراض 
العالقات األخوية 

وسبل تطويرها 
إلى آفاق أرحب 

من التعاون

التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين:
إلى تطوير التعاون في مجال تنمية المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال والصناعات 
الحرفية؛ وذلك على أساس مبدأ المصالح 

المتبادلة، وقد وقعها من الجانب البحريني وزير 
شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي.

10. مذكرة تفاهم بين مركز عيسى الثقافي في  «
مملكة البحرين وهيئة المحفوظات الوطنية في 
سلطنة ُعمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة 
الوثائق والمحفوظات، تهدف مذكرة التفاهم إلى 
تعزيز التعاون في مجال حفظ الوثائق التاريخية 
وإدارتها، وقد وقعها من الجانب البحريني نائب 

رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز 
عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

11. برنامج تنفيذي بين وزارة خارجية مملكة  «
البحرين ووزارة خارجية سلطنة ُعمان خالل العامين 

2024-2023، يهدف البرنامج إلى وضع اإلطار 
القانوني للعالقات الثنائية بالتنسيق مع الجهات 

المختصة في كال البلدين، من خالل إعداد مشاريع 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجاالت 

ذات االهتمام المشترك، وقد وقعها من الجانب 
البحريني وزير الخارجية عبداللطيف الزياني.

12. برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون  «
في المجال الزراعي والحيواني والسمكي بين 
حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة شؤون 

البلديات والزراعة وحكومة سلطنة عمان ممثلة 
بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

لعامي 2023 / 2024، تهدف مذكرة التفاهم للتعاون 
في مجال الزراعة وتبادل الخبرات في مجال الثروة 

السمكية، وقد وقعها من الجانب البحريني وزير 
الخارجية عبداللطيف الزياني.

13. البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين  «
وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ووزارة 
التربية والتعليم في سلطنة عمان في المجالين 

العلمي والتربوي للعامين الدراسيين 2022 / -2023

2023 / 2024، تهدف مذكرة التفاهم للتعاون في 
المجالين التربوي والعلمي من خالل تبادل الخبرات 

المدرسية، وقد وقعها من الجانب البحريني وزير 
التربية والتعليم ماجد النعيمي.

14. البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين  «
وزارة النفط والبيئة بمملكة البحرين وهيئة البيئة 

بسلطنة عمان للتعاون في مجال حماية البيئة للفترة 
2024-2023، يهدف هذا البرنامج إلى التعاون في 

المجاالت البيئية وتبادل الخبرات في مجال معالجة 
واستخدام مياه الصرف الصحي ومجال الدراسات 

البيئية البحرية، وقد وقعها من الجانب البحريني 
وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينة.

15. برنامج تنفيذي للتعاون في المجاالت الشبابية  «
بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة شؤون 

الشباب والرياضة وحكومة سلطنة عمان ممثلة 
في وزارة الثقافة والرياضة والشباب لألعوام -2023

2025، يهدف البرنامج إلى تبادل برامج مشتركة 

لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال 
الشبابي وتبادل الخبرات في مجال اكتشاف وصقل 

وإبراز المواهب، وقد وقعها من الجانب البحريني 
وزير شئون الشباب والرياضة أيمن المؤيد.

16. برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال  «
الثقافي والتراثي بين وزارة الثقافة والرياضة 

والشباب بسلطنة ُعمان وهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار بمملكة البحرين لألعوام )2023 – 2026 (، 
يهدف البرنامج إلى تعزيز العالقات الثقافية بين 

المؤسسات الثقافية الرسمية واألهلية في كال 
البلدين ويشجع الطرفان النشاطات الثقافية 
وإقامة الفعاليات الثقافية المختلفة في كال 

البلدين، وقد وقعها من الجانب البحريني وزير 
شؤون اإلعالم رمزان النعيمي.

17. برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون  «
السياحي بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في 
وزارة السياحة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في 

وزارة التراث والسياحة لألعوام )2022-2026(، 
يهدف البرنامج التنفيذي هذا إلى التعاون في 

المجال السياحي وتنشيط وتبادل تنظيم األسابيع 
السياحية والترويج لها بين البلدين، وقد وقعها من 
الجانب البحريني وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي.

18. اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بعد  «
 )Tabadul Hub( من خالل نظام التداول اإللكتروني

بين كل من: شركة بورصة البحرين ش.م.ب وشركة 
البحرين للمقاصة وشركة بورصة مسقط ش.م.ع.م 

وشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م، 
انضمام بورصة مسقط لمنصة “تبادل”؛ بهدف 
ربط السوقين وتمكين التداول المباشر بينهما، 

باإلضافة إلى تمكين المستثمرين في كل من 
بورصة البحرين وبورصة مسقط من التداول في 

السوقين بيسر وسهولة، وقد وقعها من الجانب 
البحريني الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ 

خليفة بن إبراهيم آل خليفة.

1. مذكرة تفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة  «
اإللكترونية في مملكة البحرين ووزارة النقل 

واالتصاالت وتقنية المعلومات في سلطنة عمان 
في مجال تقنية المعلومات، تهدف مذكرة التفاهم 

إلى تعزيز التعاون بين البلدين؛ لتحقيق المعرفة 
والتنمية بمختلف مجاالت تقنية المعلومات بما 
يعود بالنفع على البلدين وفق األنظمة والقوانين 

والتعليمات المعمول بها في البلدين. وقد وقعها 
من الجانب البحريني وزير الداخلية الفريق أول ركن 

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. 

2. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين ممثلة  «
في وزارة شؤون البلديات والزراعة وحكومة 

سلطنة ُعمان ممثلة في وزارة الداخلية في مجال 
العمل البلدي، تهدف مذكرة التفاهم إلى وتعزيز 

التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجاالت 
تبادل الخبرات المختلفة وأفضل الممارسات 

في مجال العمل البلدي، وقد وقعها من الجانب 
البحريني وزير الخارجية عبداللطيف الزياني.

3. مذكرة تفاهم بين مجلس التعليم العالي في  «
مملكة البحرين وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي واالبتكار في سلطنة ُعمان في مجال 

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، تهدف 
مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما 

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 
والتدريب المهني واالبتكار، وقد وقعها من الجانب 

البحريني وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

4. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في  «

مملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة وترويج 
االستثمار في سلطنة ُعمان في مجال حماية 

المنافسة ومنع االحتكار، تهدف مذكرة التفاهم إلى 
تعزيز العالقات الودية القائمة بينهما، ورغبًة منهما 

في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم 
من خالل تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في 

مجال حماية المنافسة، وقد وقعها من الجانب 
البحريني وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني. 

5. مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء  «
في مملكة البحرين ووزارة النقل واالتصاالت 

وتقنية المعلومات في سلطنة ُعمان ممثلة في 
المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء 

في مجال علوم وتقنيات الفضاء، تهدف مذكرة 
التفاهم هذه إلى التعاون في مجال الفضاء 

واألبحاث والخدمات التقنيات المتصلة له إسهام 
إيجابي في تطوير العالقات بين مملكة البحرين 
وسلطنة عمان في مجال علوم وتقنيات الفضاء، 

وقد وقعها من الجانب البحريني وزير المواصالت 
واالتصاالت محمد الكعبي. 

6. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين  «
ممثلة في وزارة المواصالت واالتصاالت وحكومة 

سلطنة عمان ممثلة في هيئة الطيران المدني 
للتعاون في مجال المالحة الجوية، تهدف مذكرة 
التفاهم للعمل على ربط أنظمة شبكات أنظمة 

المراقبة الجوية وتبادل البيانات والمعلومات 
الخاصة بخدمات المالحة الجوية، وقد وقعها من 

الجانب البحريني وزير المواصالت واالتصاالت 
محمد الكعبي. 

7. مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية االجتماعية في  «
مملكة البحرين ووزارة التنمية االجتماعية في 

سلطنة ُعمان في مجاالت التنمية االجتماعية، 

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك 
بين البلدين الشقيقين في مجاالت تبادل الخبرات 

المختلفة وأفضل الممارسات في مجال التنمية 
االجتماعية، وقد وقعها من الجانب البحريني وزير 

التنمية االجتماعية أسامة العصفور.

8. مذكرة تفاهم بين متحف البحرين الوطني  «
والمتحف الوطني بسلطنة عمان في مجال العمل 

الثقافي والمتحفي، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز 
العالقات الثقافية بين المؤسسات الثقافية الرسمية 

واألهلية في كال البلدين ويشجع الطرفان النشاطات 
الثقافية وإقامة الفعاليات الثقافية المختلفة في 

كال البلدين. وقد وقعها من الجانب البحريني وزير 
شؤون اإلعالم رمزان النعيمي.

9. مذكرة التفاهم بين صندوق العمل )تمكين( في  «
مملكة البحرين وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وريادة األعمال، تهدف مذكرة التفاهم 



كان ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي  الملـــك حمـــد 
مقدمـــة مســـتقبلي أخيـــه صاحـــب الجاللـــة 
الســـلطان هيثم بـــن طارق المعظم ســـلطان 
عمان الشقيقة والوفد المرافق، لدى وصوله 
إلـــى البالد أمس فـــي زيارة رســـمية لمملكة 

البحرين بدعوة من جاللة الملك المعظم.
كمـــا كان في االســـتقبال، ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي  مجلـــس 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وأصحاب 

السمو والمعالي والسعادة.
كبـــار  الكريـــم  البـــالد  ضيـــف  صافـــح  ثـــم 

المســـؤولين مـــن الجانـــب البحرينـــي، كمـــا 
صافح جاللـــة الملك المعظـــم أعضاء الوفد 
عمـــان  ســـلطان  لجاللـــة  المرافـــق  الرســـمي 

المعظم.
الجاللـــة،  صاحـــب  موكـــب  توجـــه  بعدهـــا 
إلـــى  بـــن طـــارق  الســـلطان هيثـــم  وجاللـــة 
قصر الصخير، ترافقهمـــا كوكبة من الخيالة 
وحّيت مجموعة من طلبة وطالبات مدارس 
وزارة التربية والتعليم ضيف البالد الكريم، 
البحرينيـــة  الشـــعبية  الفـــرق  قدمـــت  فيمـــا 
عروضهـــا الفنية ابتهاًجا بمقدم ضيف البالد 
الكريـــم. عقـــب ذلك، جـــرت لجاللة ســـلطان 
عمان المعظم مراســـم االســـتقبال الرسمية، 

الســـالمين  الموســـيقية  الفرقـــة  وعزفـــت 
البحرينـــي،  والملكـــي  العمانـــي  الســـلطاني 
وأطلقـــت المدفعيـــة إحدى وعشـــرين طلقة 

تحية لمقدم ضيف البالد الكريم.
وقـــد تشـــكلت بعثـــة الشـــرف برئاســـة وزير 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن 

عبدهللا آل خليفة.
ويرافـــق صاحـــب الجاللـــة ســـلطان عمـــان 
الشـــقيقة في زيارتـــه لمملكـــة البحرين وفد 

رسمي يضم كال من:
1. صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن 
تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 

الدفاع. 

2. خالـــد بـــن هـــالل بن ســـعود البوســـعيدي 
وزير ديوان البالط السلطاني. 

3. الفريق أول ســـلطان بن محمـــد النعماني 
وزير المكتب السلطاني. 

وزيـــر  البوســـعيدي  فيصـــل  بـــن  حمـــود   .4
الداخلية. 

5. بـــدر بن حمد بن حمود البوســـعيدي وزير 
الخارجية. 

6. سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير 
المالية. 

حمـــد  بـــن  حـــارب  بـــن  فيصـــل  الســـفير   .7
البوســـعيدي ســـفير ســـلطنة عمـــان المعتمد 

لدى مملكة البحرين.

المنامة - بنا

الملك المعظم في مقدمة مستقبلي سلطان عمان لدى وصوله البالد
إطالق 21 طلقة مدفعية على شرف استقبال الضيف الكريم
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بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى رئيس 
جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم 
الجمهورية لبالده، وأعرب جاللته وســـموه في البرقيتين عن أطيب 
تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية 
كازاخســـتان الصديق مزيدا مـــن التقدم واالزدهار. كما بعث صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة 

إلى رئيس وزراء جمهورية كازاخستان علي خان إسماعيلوف.

مهورية ئ كازاخستان بذكرى يوم الج البحرين تهن
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أوالً: الموافقة على المذكرة التالية:
1. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن تدشـــين وتطويـــر عـــدد مـــن الخدمـــات 
الحكومية تنفيًذا لخطة إعادة هندســـة اإلجراءات لتعزيز كفاءة الخدمات 

الحكومية.
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة  المجلـــس  اســـتعرض  بعدهـــا 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي بشـــأن تطـــور أداء المؤشـــرات االقتصادية 
للربع الثالث من العام 2022 والتي أظهرت تسجيل المؤشرات االقتصادية 
مســـتويات إيجابية مرتفعة، األمر الذي يعكس ما تم بذله من جهود كبيرة 
ومـــا اتســـم به العمل مـــن روح الفريـــق الواحد في تنفيـــذ أولويات وبرامج 
التنميـــة االقتصاديـــة ومنهـــا خطـــة التعافي االقتصـــادي وبرنامـــج التوازن 

المالي.
كما اســـتعرض المجلس مذكرة وزير شـــؤون مجلس الوزراء بشـــأن متابعة 
أداء الجهات الحكومية في أنظمة “سجالت” و ”تواصل” و ”بنايات” للفترة 
مـــن يوليـــو لغاية أكتوبر 2022 بما يســـهم في تحقيق مســـتويات أعلى من 
الكفـــاءة واإلنتاجية وتعزيز جودة الخدمـــة الحكومية المقدمة للمواطنين 
ودعـــم النشـــاط التجاري واالســـتثماري فـــي مملكة البحريـــن، وقد أظهرت 
المذكرة مســـتويات متطورة من األداء في نظام تواصل حيث تعاملت 52 
جهة حكومية مع أكثر من 58 ألف مقترح واستفسار وشكوى خالل الفترة 
من يوليو لغاية أكتوبر 2022، تم االلتزام فيها بعدم تجاوز الوقت المحدد 
للرد بنسبة 99.5 %، وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد تم تلقي 459 طلًبا لم 
تتجـــاوز أي معاملـــة منها الوقـــت المحدد التفاقية مســـتوى الخدمة، وعلى 
صعيد نظام ســـجالت تم تلقي 50,854 طلًبا تم االلتزام باتفاقية مســـتوى 

الخدمة بنسبة 99 %.
بعدها أخذ المجلس علًما من خالل التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب 
المعالي والســـعادة الوزراء بشـــأن الزيارة الرســـمية لوزير الداخلية للمملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة، ونتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة 
بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، والمشاركة 
فـــي االجتمـــاع 23 للجنـــة الوزاريـــة المكلفة بمتابعـــة تنفيذ القـــرارات ذات 
العالقـــة بالعمل الخليجي المشـــترك، وتقرير وزيـــر الصناعة والتجارة حول 
نتائـــج عـــدد مـــن اللقـــاءات واالجتماعات فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
الشقيقة، والمشاركة في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
الشـــؤون االجتماعية العرب والمشـــاركة في االجتماع الثامن للجنة وزراء 
الصحـــة بدول مجلـــس التعاون والمؤتمر 85 لمجلـــس وزراء الصحة لدول 

مجلس التعاون.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

تـــرأس ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الوزراء الـــذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
أكـــد  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المجلس ما تشـــهده العالقات التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن وســـلطنة 
عمـــان الشـــقيقة مـــن تطـــور ونمـــو 
بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه مـــن رعاية 
واهتمـــام من ملـــك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة ألخيه ســـلطان 
عمـــان صاحـــب الجاللـــة الســـلطان 
هيثـــم بن طارق، ورحـــب المجلس 
في هـــذا الصدد بالزيارة الرســـمية 
بدعـــوة من جاللـــة الملـــك المعظم 
لصاحب الجاللة سلطان عمان إلى 
مملكـــة البحريـــن وبأهميتهـــا علـــى 
صعيـــد دعـــم التعـــاون والتنســـيق 
الثنائـــي بيـــن البلدين فـــي مختلف 

المجاالت.
بعمـــق  المجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا 
العالقـــات التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة وما وصلت إليه 
من مستويات متقدمة، مستعرًضا 
فـــي هـــذا الصـــدد نتائـــج اجتمـــاع 
الـــدورة العاشـــرة للجنـــة الوزاريـــة 
العليا المشـــتركة بين البلدين التي 
عقـــدت بمملكـــة البحريـــن مؤخـــًرا 

بمســـارات  الدفـــع  صعيـــد  علـــى 
والتنســـيق  الثنائـــي  التعـــاون 

المشترك في مختلف المجاالت.
بعدها وجه صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
تكفـــل  التـــي  المشـــروعات  بتبنـــي 
زيـــادة تحســـين انســـيابية حركـــة 
المـــرور بمملكـــة البحريـــن، وكلـــف 
باتخـــاذ  األشـــغال  وزارة  ســـموه 
وقـــد  لذلـــك،  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
المذكـــرة  علـــى  المجلـــس  وافـــق 
المرفوعة من وزير األشـــغال بشأن 
عدد من مشروعات تطوير الطرق.
األمـــم  المجلـــس  هنـــأ  ذلـــك  بعـــد 
األمـــم  يـــوم  بمناســـبة  المتحـــدة 
المتحـــدة، مؤكـــًدا المجلـــس أهمية 

مبادئ وقيم األمم المتحدة.

المنامة - بنا

إطالق مشروعات لزيادة تحسين انسيابية حركة المرور
المؤشرات االقتصادية للربع الثالث أظهرت مستويات إيجابية مرتفعة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

الحكومية الخدمات  كفاءة  لتعزيز  اإلجراءات  هندسة  إعادة  لخطة  تنفيذا  الخدمات  من  عدد  تدشين 
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تطور أداء المؤشرات االقتصادية للربع الثالث من العام 2022.

أداء الجهات الحكومية في أنظمة "ســـجالت" و"تواصل" و"بنايات" 
للفترة من يوليو لغاية أكتوبر 2022.

من  بدعوة  الرسمية  بالزيارة  الترحيب 
جاللة الملـــك المعظم لصاحب الجاللة 

سلطان عمان إلى مملكة البحرين.

اإلشـــادة بعمق العالقات بين البحرين 
اجتماع  نتائج  واســـتعراض  واإلمارات 
العليا  الوزارية  للجنة  العاشـــرة  الدورة 

المشتركة بينهما.

العهد  ولي  الملكي  الســـمو  صاحب 
بتبني  يوجه  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
زيادة تحسين  التي تكفل  المشـــاريع 

انسيابية الحركة المرورية.

يوم  بمناســـبة  المتحدة  األمم  تهنئة 
األمم المتحدة.

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

استعرض المجلس

تــدشــيــن وتــطــــويـر 
عدد من الخدمات الحكومية.

24 أكتوبر 2022

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

زيارة سلطان عمان 
مهمة في دعم 

التعاون والتنسيق 
الثنائي بين البلدين 

“سجالت” و “تواصل” 
و ”بنايات” حققت 

مستويات عالية من 
الكفاءة واإلنتاجية



أكد ســـمو الشيخ محمد بن سلمان 
مملكـــة  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
البحريـــن أضحـــت واحـــًة للمحبـــة 
والتســـامح والســـام بفضل الرؤى 
والتطلعات الملكية الســـامية لملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة،  
والمتابعة المستمرة من ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
الثابـــت  نهجهـــا  تواصـــل  المملكـــة 
بتكريس قيم التعايش والتعددية 
بين الجميع ما جعل منها أنموذًجا 

حضارًيا متميًزا.
ونوه ســـموه بما يميـــز المملكة من 
إرث ثقافـــي وحضاري عريق قائم 
والتعدديـــة  التعايـــش  قيـــم  علـــى 
واحترام األديان منذ القدم، وسار 
على هذا النهج أبناء المملكة حتى 
أصبحت المملكـــة ملتقى لمختلف 

الثقافات واألديان.
جاء ذلـــك لدى زيارة ســـموه نيابًة 
عـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
بحضور عدد من كبار المسؤولين، 
لمشـــاركتها  األســـر  مـــن  لعـــدد 
احتفاالتها بمناسبة ديوالي ورأس 
الســـنة الهندية، حيث أشـــار سموه 
باتـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى 
أرض التعايش والتسامح لمجتمٍع  
تســـوده المحبة والسام والتآخي، 
والمبـــادئ  القيـــم  فيـــه  وتتجلـــى 
احتـــرام  علـــى  القائمـــة  الســـامية 
واالنفتـــاح  والحـــوار،  الديانـــات، 

القائم على تنوع الثقافات.
وقـــد نقل ســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بن حمـــد تحيـــات وتهاني 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
ألســـر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
وكيولـــرام،  وفايديـــا،  كافانـــي، 
بهـــذه  ومالجيمـــال  وأســـاربوتا، 

المناسبة.
كما أعرب سموه عن خالص تهانيه 
لهـــذه األســـر، مشـــيدًا بمـــا تقوم به 
مـــن عطـــاء فـــي خدمـــة المجتمـــع 
وحرصهـــا الدائم على التواصل مع 

الجميع.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت األســـر عـــن 
شـــكرها وتقديرها لصاحب السمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء على حرص ســـموه الدائم 
علـــى التواصـــل مـــع كافـــة أطياف 
المجتمـــع ومواصلـــة تعزيـــز قيـــم 
معربيـــن  والترابـــط،  التواصـــل 
ســـمو  لمشـــاركة  امتنانهـــم  عـــن 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد 
المناســـبة،  هـــذه  فـــي  خليفـــة  آل 
والقيـــم  المعانـــي  تعكـــس  والتـــي 
يتحلـــى  التـــي  والنبيلـــة  الســـامية 
بهـــا المجتمع البحرينـــي، متمنيين 
لمملكـــة البحرين مزيـــًدا من النماء 

واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان: البحرين أرض التعايش والتسامح بين األديان
نيابة عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء... سموه زار أسًرا بمناسبة ديوالي
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شملت الخدمات اإللكترونية والعمل القانوني والثروة السمكية

تقوية الشراكة بمختلف المجاالت... النعيمي:

الدفع بالعالقات األخوية نحو مزيد من العمل المسترك

تنشيط وتبادل تنظيم األسابيع السياحية بين المملكة والسلطنة... الصيرفي:

وزير الخارجية يوقع عددا من االتفاقيات والمذكرات مع عمان

تعزيز التكامل التعليمي والبحثي بين البحرين وعمان

بن دينة: فتح آفاق بيئية أوسع بين البحرين وعمان

خطة لرفع عدد زوار البحرين إلى 14.1 مليون بحلول 2026

وقـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
أمس في قصر الصخير، عدًدا من االتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم بيـــن حكومتـــي مملكـــة 
البحرين وســـلطنة عمان الشقيقة، وذلك في 
إطار الزيارة الرســـمية التي يقوم بها سلطان 
ُعمـــان صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثم بن 

طارق الُمعظم لمملكة البحرين.
فقـــد وقع وزيـــر الخارجيـــة ووزيـــر خارجية 
ســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة بـــدر البوســـعيدي، 
علـــى منح ســـلطنة ُعمان حق الســـيادة على 
فـــي  لهـــا  التابعيـــن  المشـــتركين  معلومـــات 
فـــي  القائمـــة  الســـحابية  الحوســـبة  مراكـــز 
مملكـــة البحريـــن، والتـــي تهدف إلـــى تطوير 
الخدمـــات  جـــودة  واســـتدامة  وتحســـين 
اإللكترونيـــة المقدمة للمســـتفيدين، وتوفير 

البيئة المناسبة لجلب مزيد من االستثمارات 
الخارجية للمنطقة.

ووقـــع وزيـــر الخارجيـــة مذكـــرة تفاهـــم بين 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن ممثلة فـــي وزارة 
شـــؤون البلديات والزراعة، وحكومة سلطنة 
ُعمـــان ممثلة فـــي وزارة الداخلية في مجال 

إلـــى تعزيـــز  البلـــدي، والتـــي تهـــدف  العمـــل 
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في 
مجاالت تبـــادل الخبـــرات المختلفة وأفضل 

الممارسات في مجال العمل البلدي.
كما وقع وزير الخارجية على برنامج تنفيذي 
بيـــن وزارة خارجية مملكـــة البحرين ووزارة 

خارجية ســـلطنة ُعمان خالل العامين 2023 
- 2024، والـــذي يهـــدف إلـــى وضـــع اإلطـــار 
القانونـــي للعالقـــات الثنائيـــة بالتنســـيق مـــع 
الجهات المختصة في كال البلدين، من خالل 
ومذكـــرات  االتفاقيـــات  مشـــروعات  إعـــداد 
التفاهم في مختلف المجاالت ذات االهتمام 

المشترك.
ووقـــع وزير الخارجية علـــى برنامج تنفيذي 
لمذكـــرة التفاهم بشـــأن التعـــاون في المجال 
الزراعـــي والحيواني والســـمكي بين حكومة 
شـــؤون  بـــوزارة  ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة 
البلديـــات والزراعة، وحكومة ســـلطنة ُعمان 
ممثلـــة بـــوزارة الثـــروة الزراعية والســـمكية 
وموارد المياه للعامين 2023 و2024، والتي 
تهـــدف للتعاون فـــي مجال الزراعـــة وتبادل 

الخبرات في مجال الثروة السمكية.

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس مجلس 
أمنـــاء مجلس التعليم العالـــي ماجد النعيمي، 
عمـــق العالقات األخوية بيـــن مملكة البحرين 
وســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة، وذلـــك فـــي إطـــار 
اهتمـــام البلديـــن بقيـــادة ملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، وأخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق المعظم سلطان ُعمان الشقيقة، على 
تعزيـــز الشـــراكة بمختلـــف المجـــاالت، والتـــي 
تسهم في فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه 

خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشـــار وزيـــر التربيـــة والتعليم إلـــى الحرص 
الـــذي توليـــه حكومة مملكة البحرين برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وحكومـــة ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة، 
لتعزيـــز التكامـــل بيـــن البلديـــن علـــى مختلف 
األصعـــدة، بمـــا يحقـــق التطلعـــات المشـــتركة 

ويعزز الشراكة المميزة.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع وزير التربيـــة والتعليم 

بمملكـــة البحريـــن، ووزير الخارجية بســـلطنة 
البرنامـــج  علـــى  البوســـعيدي،  بـــدر  عمـــان 
التنفيـــذي لتفعيل مذكرة التفاهـــم بين وزارة 
التربية والتعليم فـــي مملكة البحرين ووزارة 
التربية والتعليم في ســـلطنة عمان بالمجالين 
العلمي والتربوي للعامين الدراســـيين )2022/  

2023( - )2023/  2024(، والتي تهدف للتعاون 
فـــي المجاليـــن التربـــوي والعلمـــي، والتعليـــم 
الفنـــي والمهني، وإعـــداد المناهج الدراســـية، 
وتبـــادل الخبرات المدرســـية. جـــاء ذلك على 
هامـــش الزيـــارة الرســـمية لصاحـــب الجاللـــة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظم ســـلطان 
ُعمـــان الشـــقيقة إلـــى مملكـــة البحريـــن. وتـــم 
أيضـــا التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس 
التعليـــم العالـــي فـــي مملكة البحريـــن ووزارة 
التعليم العالي والبحـــث العلمي واالبتكار في 
ســـلطنة عمان بمجال التعليم العالي والبحث 
العلمـــي واالبتـــكار، حيـــث نـــوه وزيـــر التربية 
والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالـــي بأن المذكرة من شـــأنها تعزيز وتطوير 
التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي 

والبحث العلمي والتدريب المهني واالبتكار.

أكـــد وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث الخاص 
لشـــؤون المنـــاخ محمـــد بن مبـــارك بـــن دينه، 
حـــرص واهتمـــام مملكـــة البحريـــن بمواصلة 
تطوير مســـارات التعاون الثنائي مع ســـلطنة 
خصوصـــا  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  ُعمـــان 
فيمـــا يتعلق فـــي الجانب البيئـــي، بما يعكس 
عمـــق العالقـــات الوثيقة القائمـــة بين البلدين 
الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر 
علـــى جميـــع األصعـــدة بفضـــل مـــا تحظى به 
مـــن رعاية واهتمـــام من ملك البـــالد المعظم 
بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
آل خليفـــة، وأخيـــه ســـلطان عمـــان الشـــقيقة 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثم بـــن طارق 

المعظم.

كمـــا أشـــار وزيـــر النفـــط والبيئـــة إلـــى حرص 
ومتابعـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، للدفـــع بالعالقـــات األخوية 
وتوطيدهـــا نحـــو مزيـــٍد من التعـــاون والعمل 
المشـــترك الـــذي يعـــود نفعـــه لصالـــح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلك بعـــد توقيـــع وزيـــر النفـــط والبيئة 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ بمملكـــة 
البحرين، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر 
البوســـعيدي، على البرنامج التنفيذي لمذكرة 
التفاهـــم الموقعـــة بيـــن وزارة النفـــط والبيئة 

بمملكة البحرين وهيئة البيئة بســـلطنة ُعمان 
للتعـــاون فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة للفتـــرة 
2023 - 2024، وذلـــك علـــى هامـــش الزيـــارة 
الرســـمية لصاحب الجاللة السلطان هيثم بن 
طـــارق المعظـــم ســـلطان ُعمان الشـــقيقة إلى 
مملكـــة البحرين. وقـــال وزير النفـــط والبيئة 
إن هـــذا البرنامـــج يهـــدف إلـــى التعـــاون فـــي 
مختلف المجاالت البيئية والمناخية والحياة 
الفطرية من خالل تبادل الخبرات والتجارب 
الناجحـــة بيـــن الجانبيـــن، متطلعـــا أن يســـهم 
توقيـــع البرنامـــج التنفيـــذي لمذكـــرة التفاهم 
إلـــى زيـــادة التعاون وفتح آفاق بيئية أوســـع 
بين مملكة البحرين وســـلطنة عمان وتحقيق 
مزيد من التقدم في المجال البيئي بما يصب 

في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أّكـــدت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي، 
أهمّيـــة مواصلـــة الدفـــع بأوجه التعـــاون بين 
مملكة البحرين وســـلطنة ُعمان الشقيقة في 
كافـــة مجاالتهـــا نحو مســـاراٍت أكثـــر تكامالً، 
منّوهـــة بعمـــق الروابـــط التي تجمـــع البلدين 
وتســـتند إلى تاريخ قائـــم على أواصر متينة 
من األخوة، وتحظى بدعم مســـتمر من ملك 
البـــالد المعّظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وأخيه ســـلطان عمان 
الشـــقيقة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 

طارق المعّظم.
ووزيـــر  الوزيـــرة،  توقيـــع  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
الخارجيـــة بســـلطنة عمان بدر البوســـعيدي، 
علـــى برنامج تنفيذي لمذكـــرة التفاهم حول 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  الســـياحي  التعـــاون 
البحرين ممثلة في وزارة السياحة وحكومة 
التـــراث  وزارة  فـــي  ممثلـــة  ُعمـــان  ســـلطنة 
والسياحة لألعوام 2024-2022، وذلك على 
هامـــش الزيـــارة الرســـمية لصاحـــب الجاللة 

الســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظم ســـلطان 
ُعمان الشقيقة إلى مملكة البحرين.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أوضحـــت الصيرفـــي أّن 
البرنامـــج التنفيـــذي لمذكـــرة التفاهـــم الـــذي 
تـــّم توقيعـــه بيـــن حكومـــة مملكـــة البحرين 
وحكومة ســـلطنة ُعمان يهـــدف إلى التعاون 
فـــي المجـــال الســـياحي وتنشـــيط وتبـــادل 
تنظيم األسابيع السياحية والترويج لها بين 
البلدين،مشيرًة إلى أّن التعاون المشترك بين 
البلدين الشـــقيقين تعّززه البرامج التنفيذية 
ومذكـــرات التفاهـــم واالتفاقيات المشـــتركة 

والزيارات المتبادلة في جميع المجاالت.
كمـــا بينـــت وزيـــرة الســـياحة أهميـــة تعزيـــز 
الجهود المشـــتركة من أجـــل تنفيذ وتحقيق 
بيـــن قطـــاع  المشـــترك  العمـــل  رؤى تطويـــر 
السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية عبر تعزيز الشـــراكات وتوســـيع إطار 
التعاون ودعم عملية تطوير خطط استثمار 
ســـياحي وتنميـــة الفـــرص النوعية فـــي هذا 
القطـــاع الواعد، عبر إطـــالق المزيد من حزم 
الخدمـــات الســـياحية بما يرفع من مســـاهمة 
الســـياحة في االقتصاد الوطني ويصب في 

صالح الجميع.
وأشـــارت الصيرفـــي إلـــى أن الـــوزارة تولـــي 
اهتمامـــا خاصـــا بجـــذب المزيد من الســـياح 
الشـــقيقة،  عمـــان  ســـلطنة  مـــن  والـــزوار 
والتأســـيس علـــى مـــا يربـــط أبنـــاء البلديـــن 
مـــن عالقـــات أخويـــة مشـــتركة فـــي توفيـــر 
المزيد مـــن الوجهات الســـياحية والترفيهية 
فـــي مختلف ربـــوع مملكـــة البحريـــن لتلبية 
تطلعات الســـائح العمانـــي، فضال عن تعريف 
األشقاء العمانيين ودعوتهم لمتابعة برنامج 
الفعاليات الحفـــل المقام في مملكة البحرين 
علـــى مـــدار العـــام، بمـــا فـــي ذلـــك األحـــداث 
الفورمـــوال1  مثـــل  المملكـــة  فـــي  الكبـــرى 
فـــي  وذلـــك  وغيرهـــا،  الطيـــران  ومعـــرض 
إطـــار عمل الـــوزارة على تنشـــيط الســـياحة 
البينية العربية مـــن جهة، وتحقيق األهداف 
الطموحـــة الســـتراتيجية الســـياحية -2022

2026 بمـــا فيهـــا رفـــع إجمالـــي عـــدد الـــزّوار 
القادميـــن إلى مملكة البحرين للســـياحة إلى 

14.1 مليون زائر في 2026.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد وزير الصناعـــة والتجارة زايد الزياني أهمية مواصلة ترســـيخ التعـــاون الثنائي بين 
مملكـــة البحريـــن وســـلطنة عمان الشـــقيقة فـــي مختلف المجاالت وشـــتى األصعـــدة، بما 
يحقق التطلعات المشـــتركة ويعود بالخير والنماء على الجميع، وذلك في ظل دعم ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه  ســـلطان عمان 

الشقيقة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم.
جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة بمملكـــة البحريـــن، ووزيـــر الخارجية 
بســـلطنة عمـــان بدر البوســـعيدي، علـــى مذكرة تفاهم بيـــن وزارة الصناعـــة والتجارة في 
مملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة وترويج االســـتثمار في ســـلطنة عمان بمجال 
حماية النافســـة ومنع االحتكار، على هامش الزيارة الرســـمية لصاحب الجاللة الســـلطان 
هيثم بن طارق المعظم ســـلطان عمان الشـــقيقة إلى مملكة البحرين. ونوه وزير الصناعة 
والتجارة بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تهدف 
إلـــى تعزيز العالقـــات الودية القائمة بيـــن البلدين، تأتي رغبة منهما في توســـيع وتعميق 
المعرفـــة المتبادلـــة والفهم من خـــالل تبادل المعلومـــات والخبرات والتعـــاون في مجال 
حمايـــة المنافســـة. كما لفت إلـــى أهمية توقيع مثل هذه المذكـــرات واالتفاقيات من أجل 
النهـــوض بقطـــاع الصناعة والتجارة بـــكال البلدين، وتعزيز العالقـــات األخوية بين مملكة 
البحرين وسلطنة عمان لتوسيع وتعزيز آفاق التعاون بينها بما يسهم في تنمية الروابط 
التاريخيـــة ومواصلة العمل والتنســـيق بتوفير مزيد من الفـــرص النوعية والواعدة التي 

تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.
وعلى هامش الزيارة الرسمية لصاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، تم منح 
ســـلطنة عمان صفة الشـــريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، 
والتـــي تهـــدف إلـــى تطوير العالقـــات االقتصاديـــة والتجارية بيـــن البلدين، وبما يســـمح 
للشـــركات بســـلطنة عمان بالحصول على االعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددا 

من االمتيازات.

أّكد وزير المواصـــالت واالتصاالت محمد 
الكعبـــي أن مملكـــة البحرين مســـتمرة في 
تعزيـــز التعـــاون المثمـــر مع ســـلطنة عمان 
الشـــقيقة فـــي مختلف المجـــاالت، والدفع 
بمســـارات العالقات الثنائية األخوية نحو 
أفق أرحب بما يلبي التطلعات المنشـــودة، 
منوًهـــا بمـــا تحظى بـــه هـــذه العالقات من 
اهتمـــاٍم ودعـــم مـــن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه ســـلطان عمان الشقيقة 
صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق 

المعظم.
والتعـــاون  التنســـيق  بمســـتوى  وأشـــاد 
المشـــترك فـــي جميـــع المجـــاالت التنموية 
الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
مثمًنـــا العمـــل المســـتمر على توســـعة ُأطر 
بيـــن  المتميـــز  والتعـــاون  الثنائـــي  العمـــل 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، وحكومة ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، 
تحقيًقا للغايات المشتركة، وبما يصب في 

مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلك بعـــد توقيـــع وزيـــر المواصالت 

واالتصـــاالت، ووزيـــر الخارجية بســـلطنة 
عمان بدر البوسعيدي، على مذكرة تفاهم 
بيـــن حكومة مملكـــة البحريـــن ممثلة في 
وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت وحكومة 
ســـلطنة عمـــان ممثلة فـــي هيئـــة الطيران 
المالحـــة  مجـــال  فـــي  للتعـــاون  المدنـــي 
علـــى  للعمـــل  تهـــدف  والتـــي  البحريـــة، 
ربـــط أنظمـــة شـــبكات المراقبـــة الجويـــة 
وتبـــادل البيانـــات والمعلومـــات الخاصـــة 
بخدمـــات المالحـــة الجويـــة، وذلـــك علـــى 
هامش الزيارة الرســـمية لصاحب الجاللة 
الســـلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان 

ُعمان الشقيقة إلى مملكة البحرين.
وتّم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين 
الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء في مملكة 
البحرين ووزارة النقل واالتصاالت وتقنية 
المعلومـــات في ســـلطنة عمـــان ممثلة في 
المركز الفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء 
في مجال علـــوم وتقنيات الفضاء، والتي 
تهـــدف إلـــى التعـــاون فـــي مجـــال الفضاء 
والبحـــوث والخدمات والتقنيات المتصلة 
بما يســـهم فـــي تطوير العالقـــات األخوية 
القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وســـلطنة 

عمان بمجال علوم وتقنيات الفضاء.

أّكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمـــد القائد، أّن مملكة 
البحرين حريصة على بناء الشراكات الجديدة مع مختلف الدول وفي مجاالت متعددة 
مـــن بينهـــا مجاالت التحول الرقمـــي واالتصاالت وتقنيـــة المعلومـــات ومكافحة الجرائم 
اإللكترونية، بما يدعم التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ويعزز تقّدم البنية التحتية 
التقنية للخدمات بالمملكة نحو الدفع بالمســـارات التنموية الداعمة للنمو االقتصادي من 

خالل تأمين االستخدام األمثل للموارد وبكفاءة وفاعلية عالية.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، ووزير الخارجية بســـلطنة 
ُعمان بدر البوســـعيدي، على منح ســـلطنة ُعمان حق الســـيادة على معلومات المشتركين 
التابعين لها في مراكز الحوســـبة الســـحابية القائمة بمملكـــة البحرين، وذلك على هامش 
الزيارة الرسمية لسلطان ُعمان الشقيقة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعّظم 
إلـــى مملكـــة البحرين. وأوضح القائد أّن منح ســـلطنة ُعمان حق الســـيادة على معلومات 
المشـــتركين التابعين لها في مراكز الحوســـبة الســـحابية القائمة بمملكـــة البحرين تهدف 
إلـــى تطويـــر وتعزيـــز عملية التحـــول الرقمي من خـــالل دعـــم البنية التحتيـــة للخدمات 
اإللكترونية المقدمة للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من االستثمارات 
الخارجيـــة للمنطقة. وفي هذا الصدد، نّوه الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة بعمـــق العالقات التـــي تربط مملكة البحرين مع ســـلطنة ُعمـــان، متطلعا إلى 
مواصلة الدفع قدمًا بتعزيز هذه العالقات في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز 
تســـريع التحول اإللكتروني في مختلف القطاعات، واالســـتفادة من تجارب كال البلدين 

الشقيقين، بما يرسخ آفاق العمل المشترك بينهما.
ُيشـــار إلـــى أّن منح ســـلطنة ُعمان حق الســـيادة علـــى بيانات المشـــتركين التابعين له في 
مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين، يأتي على النحو المقرر بالمرسوم 
بقانون رقم )56( لســـنة 2018 بشـــأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية، 

والقرارات الوزارية ذات الصلة.

تطوير العالقات االقتصادية والتجارية

ربط شبكات المراقبة الجوية وتبادل معلومات المالحة

منح السلطنة السيادة على معلومات مشتركيها بمراكز الحوسبة
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المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعية أســـامة 
العصفـــور أن العالقـــات الوطيـــدة بيـــن 
مملكـــة البحرين وســـلطنة ُعمـــان، التي 
تشهد تطورا وتقدما، ترتكز على ثوابت 
راســـخة وتطلعـــات مشـــتركة وروابـــط 
أخويـــة واســـتراتيجية، وتحظـــى بدعم 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن  ومســـاندة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
ُعمـــان  ســـلطان  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 
الســـلطان  الجاللـــة  صاحـــب  الشـــقيقة 
هيثـــم بن طارق المعظم . جاء ذلك بعد 
توقيع وزير التنمية االجتماعية بمملكة 
بســـلطنة  الخارجيـــة  البحريـــن، ووزيـــر 
عمـــان بـــدر البوســـعيدي، علـــى مذكـــرة 
تفاهـــم بيـــن وزارة التنميـــة االجتماعية 

فـــي مملكـــة البحريـــن ووزارة التنميـــة 
االجتماعية في ســـلطنة ُعمان بمجاالت 
التنميـــة االجتماعية، وذلك على هامش 
الزيارة الرسمية لسلطان ُعمان الشقيقة 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن 
طارق المعظم إلى مملكة البحرين.وذكر 
وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أن المذكرة 
تهدف إلى تعزيز التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الشـــقيقين في مجـــاالت تبادل 
الخبرات المختلفة وأفضل الممارســـات 
فـــي مجال التنميـــة االجتماعيـــة، معربا 
عن االعتزاز والفخر بالشـــراكات الفاعلة 
والقيمة واالزدهار الذي تشـــهده البلدين 
الشـــقيقين فـــي المجـــاالت كافـــة وعلى 

مختلف الصعد.

العصفور: تبادل الخبرات مع عمان بمجال التنمية االجتماعية

المنامة - بنا

أكـــد نائب رئيس مجلـــس األمناء المدير 
التنفيذي لمركز عيســـى الثقافي الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن التقـــدم 
والتطور الذي تشـــهده مسارات التعاون 
األخويـــة بيـــن مملكة البحرين وســـلطنة 
ُعمان تأتي بفضل ما تحظى به من دعم 
من ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه 
سلطان عمان الشـــقيقة صاحب الجاللة 

السلطان هيثم بن طارق المعظم.
رئيـــس  نائـــب  توقيـــع  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
مجلس األمنـــاء المديـــر التنفيذي لمركز 
البحريـــن،  بمملكـــة  الثقافـــي  عيســـى 
ووزيـــر الخارجيـــة بســـلطنة عمـــان بـــدر 
البوســـعيدي، علـــى مذكـــرة تفاهـــم بيـــن 
مملكـــة  فـــي  الثقافـــي  عيســـى  مركـــز 

البحريـــن وهيئـــة المحفوظـــات الوطنية 
التوثيـــق  بمجـــال  ُعمـــان  ســـلطنة  فـــي 
التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، 
وذلـــك علـــى هامـــش الزيـــارة الرســـمية 
لصاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن 
طـــارق المعظم ســـلطان ُعمان الشـــقيقة 
إلى مملكة البحرين. وبين الشـــيخ خالد 
بـــن خليفة آل خليفـــة أن مذكرة التفاهم 
تهـــدف إلـــى تعزيز التعاون بيـــن البلدين 
الشـــقيقين فـــي مجـــال حفـــظ الوثائـــق 
التاريخية وإدارتها، باإلضافة إلى تبادل 
الخبرات بين كال الجانبين والدفع بسبل 
تعزيـــز العالقـــات المشـــتركة بمـــا يخدم 
المصالح الثنائية، ويجسد عمق الروابط 
المتينـــة وأواصـــر المحبة واألخـــوة بين 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.

خالد بن خليفة: تكثيف التعاون في 
حفظ الوثائق التاريخية وإدارتها

المنامة - بنا

أكد وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
المتقـــدم  المســـتوى  المؤيـــد  أيمـــن 
لعالقات التعـــاون األخوية المتميزة 
التي تربط مملكة البحرين وسلطنة 
ُعمـــان الشـــقيقة، والتـــي تأتـــي فـــي 
ظـــل الـــرؤى والتوجيهـــات الكريمـــة 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  والســـديدة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيه صاحب 
الجاللـــة الســـلطان هيثم بـــن طارق 
الشـــقيقة،  المعظـــم ســـلطان عمـــان 
مشـــيًرا إلـــى مـــا يبديـــه ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة، مـــن اهتمام بتعزيز 
العمانيـــة. البحرينيـــة  العالقـــات 

جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع وزيـــر شـــؤون 
البحريـــن،  الشـــباب والرياضـــة بمملكـــة 
ووزيـــر الخارجيـــة بســـلطنة عمـــان بدر 
تنفيـــذي  برنامـــج  علـــى  البوســـعيدي، 
للتعـــاون فـــي المجـــاالت الشـــبابية بين 
حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة 

والرياضـــة وحكومـــة  الشـــباب  شـــؤون 
ســـلطنة ُعمان ممثلة فـــي وزارة الثقافة 
 - 2022 والرياضـــة والشـــباب لألعـــوام 
2025، علـــى هامش الزيارة الرســـمية ل 
ســـلطان ُعمان الشقيقة صاحب الجاللة 
الســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظم إلى 
مملكـــة البحريـــن. وقـــال وزيـــر شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة إن البرنامج يهدف 
إلـــى تبـــادل برامـــج مشـــتركة لتدريـــب 
وتأهيـــل الكـــوادر الوطنية فـــي المجال 
الشـــبابي وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجال 
المواهـــب،  وإبـــراز  وصقـــل  اكتشـــاف 
مضيًفـــا أن توقيـــع مثـــل هـــذه البرامـــج 
والمذكـــرات واالتفاقيـــات بيـــن مملكـــة 
البحرين وســـلطنة عمان ُيترجم حرص 
واهتمـــام قيـــادة البلدين علـــى النهوض 
بالعالقات الراســـخة والروابـــط المتينة 
التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين 
في مختلف القطاعات والمجاالت ومن 
بينهـــا الشـــبابية بما ينعكـــس على تعزيز 
تنامي وشـــائج األخـــوة والدفع بها نحو 

آفاٍق أرحب.

المؤيد: برامج مشتركة لتدريب 
الكوادر الوطنية في المجال الشبابي

تطوير التعاون في تنمية “الصغيرة” و ”المتوسطة” والصناعات الحرفية

توطيد أوجه التعاون مع عمان في مجال التداول

تعزيزا للشراكة األخوية بما يحقق التطلعات المشتركة مع السلطنة... المالكي:

بناء مسارات متجددة بين بورصتي البحرين ومسقط... خليفة بن إبراهيم:

أّكد وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء الوزير 
المعني بشـــؤون صندوق العمـــل )تمكين( 
األخويـــة  الروابـــط  أّن  المالكـــي،  حمـــد 
البحريـــن  مملكـــة  التـــي تجمـــع  الوثيقـــة 
وسلطنة ُعمان تشهد تطّورًا مستمرًا على 
كافة صعد التعاون والتنســـيق المشـــترك 
فـــي ظـــّل مـــا تحظـــى بـــه مســـاراتها مـــن 
حـــرٍص واهتمـــاٍم من ملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه ســـلطان عمان الشقيقة 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 

المعظم.
ولفـــت إلـــى مـــا يوليه ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، من 

حرص علـــى تعزيز التكامل بيـــن البلدين 
الشـــقيقين علـــى مختلـــف األصعـــدة، بما 
ُيعّزز الشراكة األخوية وُيحّقق التطلعات 
نمـــاء  علـــى  أثـــره  وينعكـــس  المشـــتركة 

وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلك بعد توقيعـــه، ووزير الخارجية 

بســـلطنة ُعمـــان بـــدر البوســـعيدي، علـــى 
العمـــل  صنـــدوق  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
البحريـــن وهيئـــة  فـــي مملكـــة  “تمكيـــن” 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
تنميـــة  مجـــال  فـــي  ُعمـــان  بســـلطنة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة 

الرســـمية  الزيـــارة  إطـــار  فـــي  األعمـــال، 
لســـلطان ُعمان الشـــقيقة صاحب الجاللة 
الســـلطان هيثم بن طارق المعظم لمملكة 

البحرين.
وقال المالكي إّن مذكرة التفاهم الموّقعة 
بيـــن البلديـــن تهدف إلى تطويـــر التعاون 
فـــي مجـــال تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة وريادة األعمال والصناعات 
الحرفيـــة، مشـــيرا إلى أّن ذلـــك يأتي في 
إطـــار حرص مملكـــة البحريـــن على دعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 
بيئة اقتصادية جاذبة لالســـتثمار وتعزيز 
مناخ ريادة األعمال واالستثمار وترسيخ 
مفاهيم التطور لدى المؤسسات الصغيرة 
قدرتهـــا  مـــن  يعـــزز  بمـــا  والمتوســـطة 

التنافسية واستدامتها.

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين 
الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيـــم آل خليفة، 
أهمية االستمرار في تعزيز الشراكة بين 
مملكة البحرين وسلطنة ُعمان بمختلف 
المجـــاالت بمـــا يســـهم فـــي فتـــح آفـــاق 
متجـــددة وواعـــدة، الســـيما مـــن خالل 
مواصلة تعزيز التكامل االقتصادي بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك في 
إطار حرص البلدين الشـــقيقين، بقيادة 
عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه 
ســـلطان ُعمان الشقيقة صاحب الجاللة 
الســـلطان هيثم بن طارق المعظم، على 
تنميـــة وتطويـــر مســـتويات العالقـــات 
عليهمـــا  يعـــود  بمـــا  األخويـــة  الثنائيـــة 

بالنماء واالزدهار.

جـــاء ذلـــك بعد توقيـــع الشـــيخ خليفة 
والرئيـــس  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بـــن 
الفاضـــل  لبورصـــة مســـقط  التنفيـــذي 
هيثـــم الســـالمي، علـــى مذكـــرة تفاهم 
وبورصـــة  البحريـــن  بورصـــة  بيـــن 

مســـقط، تهـــدف إلـــى تعزيـــز التعـــاون 
البلديـــن  كال  فـــي  البورصتيـــن  بيـــن 
واالســـتفادة المتبادلـــة مـــن الخبـــرات، 
وذلـــك علـــى هامـــش الزيارة الرســـمية 
لصاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثم بن 

طارق المعظم ســـلطان ُعمان الشقيقة 
إلى مملكة البحرين.

وفـــي هـــذا اإلطار، تـــم كذلـــك التوقيع 
بورصـــة  بيـــن  تعـــاون  اتفاقيـــة  علـــى 
حيـــث  مســـقط،  وبورصـــة  البحريـــن 
لمنصـــة  مســـقط  بورصـــة  ســـتنضم 
“تبادل” بهدف ربط الســـوقين وتمكين 
باإلضافـــة  بينهمـــا،  المباشـــر  التـــداول 
إلـــى تمكين المســـتثمرين فـــي كل من 
بورصة البحرين وبورصة مســـقط من 
التداول في الســـوقين بيسر وسهولة، 
من أجـــل توطيـــد أوجه التعـــاون بين 
البورصتين وتعزيز السيولة باإلضافة 
والخدمـــات  المنتجـــات  تنويـــع  إلـــى 
المبتكرة وتسهيل التداول بما يساهم 
فـــي كال  المســـتدام  النمـــو  فـــي دعـــم 

البلدين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

النعيمي: تعزيز العالقات الثقافية بين البحرين والسلطنة

مشــاركــة التجــارب والخبــــرات األمنيــــة

إبراز ما يزخر به البلدان من مخزون أثري عريق

بعد توقيع اتفاقية تعاون مع سلطنة عمان في المجال األمني... وزير الداخلية:

أكد وزير شـــؤون اإلعالم رمـــزان النعيمي 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات 
البحرين وســـلطنة ُعمان الشـــقيقة، والتي 
تشـــهد نمـــًوا مســـتمًرا علـــى الصعـــد كافـــة 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلديـــن 
وشـــعبيهما الشقيقين، الفًتا إلى ما تحظى 
بـــه هـــذه العالقـــات األخويـــة مـــن اهتمام 
ودعـــم مـــن ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وأخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 

طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.
جاء ذلك بعد توقيع وزير شـــؤون اإلعالم 
رمزان النعيمي، ووزير الخارجية بسلطنة 

بـــدر البوســـعيدي، علـــى  عمـــان الشـــقيقة 
البحريـــن  متحـــف  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
والمتحـــف  البحريـــن  بمملكـــة  الوطنـــي 
الوطنـــي لســـلطنة عمان في مجـــال العمل 

الثقافـــي والمتحفي، على هامـــش الزيارة 
الرســـمية لســـلطان ُعمان الشقيقة صاحب 
الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق المعظم 

إلى مملكة البحرين.

وأوضح وزير شـــؤون اإلعالم أن المذكرة 
تهدف إلـــى تعزيز العالقـــات الثقافية بين 
المؤسســـات الثقافيـــة الرســـمية واألهلية 
في مملكة البحرين وسلطنة عمان، وتأتي 
كذلـــك في إطـــار تشـــجيع الجانبيـــن على 
الثقافيـــة  والفعاليـــات  النشـــاطات  إقامـــة 
المختلفـــة فـــي كال البلدين بما يســـهم في 
إثـــراء مســـارات التنمية الثقافيـــة وتعزيز 
هـــذا القطـــاع المهـــم مـــن خـــالل الترويـــج 
المميز للمقومـــات الثقافية والتراثية التي 
يتمتـــع بها البلـــدان وإبراز مـــا تزخر به من 
مخـــزون أثـــري عريـــق وتبـــادل الخبـــرات 
وتمكيـــن  تطويـــر  أجـــل  مـــن  والمعـــارف 

المتاحف وعرض تجاربها المتقدمة.

أّكـــد وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، أن العالقات 
األخوية التاريخية والمتجّذرة بين مملكة 
البحريـــن وســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة تزخر 
بالعديـــد مـــن مســـارات التعـــاون المثمرة، 
والتـــي تحققت بفضـــل الدعـــم واالهتمام 
المســـتمر من ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وأخيـــه ســـلطان عمـــان الشـــقيقة صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وأشـــار الوزير إلى حـــرص واهتمام مملكة 
مســـارات  تطويـــر  بمواصلـــة  البحريـــن 
التعـــاون مع ســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة في 
مختلف المجاالت، وخصوًصا فيما يتعلق 

في المجال األمني، وذلك بما يعكس عمق 
العالقـــات الوثيقـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين ومـــا تشـــهده مـــن تطـــّور ونمو 

مستمر على كافة األصعدة.

جـــاء ذلـــك بعـــد توقيـــع وزيـــر الداخليـــة، 
الداخليـــة  وزيـــر  البوســـعيدي  وحمـــود 
بســـلطنة ُعمـــان، على اتفاقيـــة تعاون بين 
حكومة مملكة البحرين وحكومة ســـلطنة 

ُعمان في المجال األمني، في إطار الزيارة 
الرســـمية لســـلطان ُعمان الشقيقة صاحب 
الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق المعظم 

إلى مملكة البحرين.
وقـــال وزير الداخليـــة إّن االتفاقية تهدف 
إلى التعاون في عدة مجاالت ورفع كفاءة 
األجهـــزة األمنيـــة بين البلدين الشـــقيقين، 
وذلـــك في إطـــار اســـتمرار تعزيـــز الجهود 
المشـــترك  العمـــل  تنســـيق  إلـــى  الهادفـــة 
للوصول إلى مجتمع آمن، وذلك من خالل 
تقويـــة أطـــر التواصـــل وتبـــادل وجهـــات 
النظـــر، والحـــرص على مشـــاركة التجارب 
والخبـــرات األمنيـــة، بما يســـهم فـــي فتح 
آفاٍق جديـــدة لتوثيق التعاون في المجال 

األمني بين البلدين الشقيقين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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ُعمـــان  بســـلطنة  اإلعـــام  وزيـــر  أكـــد 
الشـــقيقة عبدهللا الحراصي أن الزيارة 
الرســـمية التي يقوم بها ســـلطان ُعمان 
صاحـــب الجالـــة الســـلطان هيثـــم بـــن 
طـــارق المعظـــم إلـــى مملكـــة البحريـــن 
تعكـــس حقيقـــة العاقـــات التاريخيـــة 
القائمــــة بيـــن ســـلطنة ُعمـــان ومملكـــة 
البحريـــن، وتعـــزز أواصـــر األخـــوة بين 
البلدين الشـــقيقين في جميع المجاالت 
السياســـية  فيهـــا  بمـــا  واألصعـــدة 

واالقتصادية والثقافية.
وقال وزير اإلعام الُعماني في تصريح 
خـــاص لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنا( إن 
مـــا يميـــز العاقـــة الثنائية بين ســـلطنة 
ُعمـــان ومملكة البحرين أنهـــا متجذرة، 
وقامـــت على أســـس تاريخية بدًءا من 
حضارتـــي َمجـــان ودلمـــون مـــروًرا بمـــا 
ســـطره التاريـــخ عبـــر العصـــور، كما أن 
اللبنـــات األولـــى لقيام مجلـــس التعاون 
الخليجي جاءت برؤى مشتركة ولعبت 

كل من ســـلطنة ُعمان ومملكة البحرين 
دوًرا مهًمـــا فـــي صياغتهـــا، وترســـخت 
العاقـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين على 
مـــدى مـــا يربـــو علـــى نصف قـــرن على 
ثوابت صادقة في التعامل مع مختلف 

القضايا واألحداث.
وأوضح أن وجود لجنة ُعمانية بحرينية 
مشـــتركة هو حافز كبير لتنســـيق العمل 
علـــى توســـيع آفـــاق التعـــاون المشـــترك 
ومملكـــة  ُعمـــان  ســـلطنة  بيـــن  الثنائـــي 

البحرين حيث تســـعى لمســـتويات ذات 
شـــمولية واضحـــة فيمـــا يخـــدم البلدين 
القيادتيـــن  رؤى  وتنفيـــذ  الشـــقيقين، 
الحكيمتيـــن لصاحب الجالة الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم، وأخيه ملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة. وقال وزير 
اإلعام الُعماني إن السياســـة اإلعامية 
الرصينـــة التـــي تنتهجهـــا ســـلطنة ُعمان 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في رســـم دورها 
المشـــهود له بالوســـطية، الـــذي دائًما ما 

ينأى عن الدخول في مزالق تأتي بنتائج 
غيـــر ُمرضيـــة ولـــو بعـــد حيـــن، مشـــيرا 
إلـــى أن ســـلطنة عمـــان تخاطـــب العالم 
وأشـــقاءها علـــى خصوصـــا بلغـــة ملؤها 
االحتـــرام والتقديـــر للجميـــع، مبيًنـــا أنه 
عندمـــا بدأت النهضـــة الُعمانية الحديثة 
منذ ســـبعينات القـــرن الماضي أسســـت 
رســـالتها اإلعامية لتكون سلطنة ُعمان 
صديقة للجميع، وهذا ما تؤكده النهضة 
المتجـــددة لصاحـــب الجالـــة الســـلطان 

هيثم بن طارق المعظم.

المنامة - بنا

سياستنا وسطية وننأى عن الدخول في مزالق تأتي بنتائج غير مرضية
العالقات مع البحرين متجذرة بدءا من حضارتي َمجان ودلمون... وزير اإلعالم العماني:

وزير اإلعالم الُعماني

السفير العماني

لـــدى مملكـــة  أكـــد ســـفير ســـلطنة عمـــان 
البحريـــن فيصـــل البوســـعيدي أن الزيـــارة 
التاريخية لســـلطان سلطنة عمان الشقيقة 
صاحب الجالة الســـلطان هيثم بن طارق 
إلـــى مملكة البحرين تأتـــي تأكيًدا ألواصر 
للقواســـم  وتعزيـــًزا  األخويـــة،  العاقـــات 
المشـــتركة التي تجمع البلدين الشـــقيقين 

منذ عصور.
وقـــال فـــي تصريـــح خـــاص لوكالـــة أنباء 
البحرين إن هذه الزيارة التاريخية األولى 
لصاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق 
المعظـــم، إلى بلده الثانـــي مملكة البحرين 

بدعـــوة مـــن أخيـــه ملـــك البـــاد المعظـــم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
القيادتيـــن  حـــرص  تجســـد  خليفـــة،  آل 
الحكيمتيـــن على تعزيز العاقات األخوية 
بيـــن البلديـــن وبحـــث الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك”.
وأضاف أن الزيـــارة تؤكد في داللتها على 
عمق الروابط التاريخية وتؤسس لمرحلة 
واعـــدة من البنـــاء الجاد والتعـــاون المثمر 
المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت، فضا 
عن أنها ستشـــكل منعطفا مهما في طبيعة 
العاقـــة األخويـــة والتعـــاون الثنائـــي بين 

البلدين وفق الرؤية الحكيمة للقيادتين.
البحرينيـــة  العاقـــات  إن  الســـفير  وقـــال 
العمانيـــة تمتد بجذورهـــا إلى قديم األزل، 
وتسمو بروابط األخوة والتاريخ والثقافة 
المشتركة والمصير الواحد، وهي عاقات 
أعمـــاق  فـــي  راســـخة وضاربـــة جذورهـــا 
التاريـــخ، حيث ارتبطـــت حضارتا البلدين 
ثقافيـــة  بعاقـــات  و”دلمـــون”  “مجـــان” 
وتجاريـــة عبـــر المركزيـــن الحضاريين في 
المنطقـــة بين مينـــاء “ســـمهرم” و “دلمون” 

قديًما.
ولفـــت إلـــى أن نتائـــج الحفريـــات األثرية 

ومـــا أظهرتـــه تقاريرها العلميـــة دلت على 
وجـــود هذه الصـــات الحضارية والتعاون 

عمقهـــا  وأكـــدت  البلديـــن  بيـــن  التجـــاري 
مـــروًرا  الزمـــان  قديـــم  منـــذ  ورســـوخها 
بحقب تاريخية مختلفة، واســـتمرت هذه 
العاقـــات متواصلة إلى عصرنـــا الحاضر، 
حيـــث ازدادت رســـوًخا بفضـــل مـــا تنعـــم 
بـــه مـــن عنايـــة ورعايـــة منـــذ عهـــد جالة 
تعالـــى  بـــإذن هللا  لـــه  المغفـــور  الســـلطان 
الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد )طيـــب هللا 
ثـــراه( ولتتواصل في عهد صاحب الجالة 
الســـلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأشـــار الســـفير العمانـــي إلى أن مـــا يربط 

الشـــعبين الشـــقيقين مـــن محبـــة وإخـــاء 
وصـــات اجتماعيـــة كبيـــرة ازدادت ُعمًقا 
نموذًجـــا  فأصبحـــت  محبـــة،  واتســـعت 
يحتـــذى به؛ ولذا يحرص المســـؤولون في 
البلدين على ترجمـــة هذا الترابط األخوي 
فـــي  والتنســـيق  التعـــاون  أوجـــه  بتعزيـــز 
شـــتى المجاالت السياســـية واالقتصادية 
والثقافيـــة، وبمـــا يعـــزز ويعمـــق المصالـــح 

المشتركة للشعبين الشقيقين.
اجتماعـــات  دورات  انعقـــاد  إلـــى  ولفـــت 
بصفـــة  البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة  اللجنـــة 
مســـتمرة لتؤطـــر التعـــاون القائـــم، وتفتح 

مزيدا من الفرص أمام التعاون.

المنامة - بنا

الزيارة التاريخية للسطان هيثم تؤسس لمرحلة واعدة من التعاون
تشكل منعطفا مهًما في طبيعة العالقة األخوية والبناء الجاد... السفير العماني:

سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان

كشــف ســفير مملكة البحرين لدى ســلطنة عمان جمعة الكعبي لـ”البالد” عن تفاصيل مهمة تتعلق باالتفاقيات الموقعة 
بيــن مملكــة البحريــن وعمــان التــي جاءت علــى هامش الزيــارة الميمونة من ســلطان عمان صاحب الجاللة الســلطان 

هيثم بن طارق المعظم إلى أخيه ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

ونوه أن االتفاقيات الموقعة بين البلدين 
تتركز على التفاهمات التي تدعم التنمية 
وشـــملت  واالســـتثمارية،  االقتصاديـــة 
اســـتثمارية  عـــدة  نقاطـــا  االتفاقيـــات 
ومعلوماتيـــة وبحثيـــة والموانـــئ والنقل 

البحري والبري.
وقـــال: “هنالك ثاث اتفاقيات مهمة جًدا 
تـــم توقيعهـــا؛ أولهـــا وألول مـــرة توقيـــع 
البحرينيـــة  الشـــركة  تأســـيس  اتفاقيـــة 
القطاعيـــن  بيـــن  مـــا  القابضـــة  العمانيـــة 
هـــذه  وتعنـــى  البلديـــن،  فـــي  الخاصيـــن 
الشـــركة باالســـتثمارات بمشـــاريع األمـــن 

الغذائـــي مـــن بينها االســـتزراع الســـمكي 
والتعديـــن وغيرهمـــا مـــن عناويـــن كبيرة 
ســـيعمل من خالهـــا القطاعـــان الخاصان 

في البلدين على إدارتها”.
الشـــركة ســـيكون  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
مهمتها دعم التنميـــة االقتصادية وزيادة 
التبـــادل التجاري بين البلدين، وســـيكون 
بيـــن  كبـــرى  إقتصاديـــة  مشـــاريع  هنـــاك 
القطاعيـــن فـــي البلديـــن الشـــقيقن، ممـــا 
يعـــود بالنفع العام على المنامة ومســـقط، 
وســـيكون مقر الشركة في عمان بمجلس 
إدارة مشـــترك بيـــن البلديـــن وفـــرع فـــي 

البحرين.
وفيمـــا يتعلـــق باالتفاقيـــة الثانيـــة فأكـــد 
الكعبي أنها تتعلق بشـــراكة ما بين تمكين 
فـــي البحرين وهيئـــة تنمية المؤسســـات 
الصغير والمتوســـطة ودعم رواد اإلعمال 
فـــي عمـــان، إذ مـــن المزمع أن تبـــدأ عقود 
شـــراكات وتعاون بيـــن رواد األعمال بين 
البحرين وعمان، كما ســـتقوم المؤسسات 
بإجراء العديد من المشـــاريع ذات الطابع 

المشترك لدعم رواد وقطاع األعمال”.
وذكر أن هذه االتفاقية هي إحدى قنوات 
التي ســـتعزز مجال التنمية االســـتثمارية 

واالقتصاديـــة بيـــن البلديـــن، ممـــا يعـــود 
بالنفـــع العـــام وزيـــادة الفوائـــد المرجـــوة 

لقطاع األعمال في البحرين وعمان.
وعلى ذات الصعيد ســـلط الكعبي الضوء 
علـــى إتفاقيـــة وصفهـــا بـ”المهمـــة” وهـــي 

اتفاقيـــة بيـــن بورصة البحريـــن وبورصة 
عمان للشركات، ومن خالها سيتم عرض 
منصة فـــي البحرين مع بورصة مســـقط، 
ممـــا ســـيمكن الشـــركات الموجـــودة فـــي 
مســـقط أن تتـــداول لدى أســـهم البحرين 
مما يتيـــح الفرص االســـتثمارية الواعدة 
بيـــن قطـــاع المؤسســـات والشـــركات في 
البلدين، وسيتم من خال هذه اإلتفاقية 
أيًضا تعزيز ترويج االســـتثمارات وتنمية 
اإلقتصـــاد مـــن خـــال عمليـــات االكتتاب 
الفتـــرة  خـــال  النـــور  تشـــهد  أن  المزمـــع 

المقبلة بعد توقيع هذه االتفاقية.
وبيـــن أنـــه جـــرى أيًضـــا توقيـــع إتفاقيـــة 
تعنـــى بالترويـــج الســـياحي بيـــن البلدين 
بحيث يتم تعزيز التعاون والتنسيق بين 
الجانبيـــن مـــن أجـــل الترويج الســـياحي 
فـــي مجاالت مختلفة تدعـــم التعاون في 

تســـويق المعارض والمؤتمـــرات وترويج 
البحرين سياحًيا على العديد من األوجه 
البحريـــة  الترويجيـــة  الســـياحة  تشـــمل 

والبرية والتسويقية والثقافية وغيرها.
ولفت إلـــى أن االتفاقيـــات الموقعة أيًضا 
شـــملت العديد مـــن العناوين مـــن جملتها 
وأبرزهـــا، اتفاقيـــة تعـــاون فـــي المجـــال 
األجهـــزة  كفـــاءة  لرفـــع  تهـــدف  األمنـــي 
األمنية بين البلدين، وأخرى تعنى بمجال 
النقل البحري للتعاون في حرية الماحة 

البحرية.
شـــملت  التفاهـــم  مذكـــرات  أن  وأكـــد 
أيًضـــا التفاهـــم فـــي المجـــاالت التعليمية 
والصناعيـــة وعلـــوم الفضـــاء، وخدمـــات 
البيئيـــة  والدراســـات  الجويـــة،  الماحـــة 

البحرية، والتعاون السياحي.

ضوء أخضر للشركات العمانية باالكتتاب والتداول في بورصة البحرين
شركة استثمارية للقطاع الخاص لتعزيز األمن الغذائي... الكعبي لـ “^”:

شـراكـــة بـيـــن “تمـكـيـــن” وهيــئـــة تـنمــيــــة المؤسـســـات فـــي عـمــــان
علوي الموسوي

اســـتقبلت مملكـــة البحريـــن أمـــس االثنين ســـلطان 
ُعمان الشـــقيقة صاحب الجالة الســـلطان هيثم بن 
طـــارق المعظم والوفـــد المرافق.  وكان عاهل الباد 
المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة في مقدمة مستقبليه.
وتعد هذه الزيارة الرســـمية األولى لجالة ســـلطان 
عمـــان المعظـــم مـــن بعـــد توليـــه مقاليـــد الحكم في 
الســـلطنة فـــي ينايـــر العـــام 2020 خلفـــا للســـلطان 
الراحـــل قابوس بن ســـعيد )طيب هللا ثـــراه(، والتي 
أتـــت بدعـــوة كريمـــة مـــن صاحـــب الجالـــة الملـــك 

المعظم.
وتحمـــل هذه الزيـــارة دالالت عدة يعد أبرزها تأكيد 
متانـــة العاقـــات التـــي تجمـــع البلديـــن والشـــعبين 
فأكثـــر  أكثـــر  ترســـيخها  علـــى  والعمـــل  الشـــقيقين 

واالرتقاء بها آلفاق أرحب.

الروابط التاريخية

بـــدوره، أكد رئيس تحرير صحيفة الرؤية بســـلطنة 
ُعمـــان المكـــرم حاتـــم بـــن حمـــد الطائـــي أن الزيارة 

الســـامية التي يقـــوم بها صاحب الجالة الســـلطان 
هيثـــم بن طـــارق المعظـــم إلى مملكـــة البحرين تعد 
تتويًجا لمسيرة العاقات الثنائية القائمة، وتطويًرا 
للروابـــط التاريخيـــة التي تربط البلدين والشـــعبين 
تكتســـب  الزيـــارة  إن  الطائـــي:  وقـــال  الشـــقيقين. 
أهميتهـــا فـــي ظـــل مـــا تســـعى إليـــه ســـلطنة عمـــان 
لتعزيـــز العاقـــات االقتصاديـــة مع مختلـــف الدول، 
وعلى رأســـها الـــدول الخليجية؛ حيث تعد البحرين 
ثالـــث محطـــة خليجية بعد زيـــارة المملكـــة العربية 
الســـعودية ودولة قطر، األمر الذي يعزز من مسيرة 
العمل الخليجي المشـــترك، ويدعـــم الجهود الرامية 

لترسيخ التعاون الخليجي الخليجي.
وأكـــد أن العاقات العمانيـــة البحرينية تمتد لقرون 
مضـــت؛ بدليـــل أن الشـــعبين العمانـــي والبحرينـــي 
يتشاركان في العديد من القواسم، األمر الذي يؤكد 

عمق العاقات الحضارية بين الجانبين.
وأعرب الطائي عن أمله في أن تســـهم زيارة جالة 
ســـلطان عمـــان المعظـــم إلـــى مملكـــة البحريـــن في 
التوقيـــع على عـــدد من مذكرات التفاهـــم والبرامج 
التنفيذية لها من أجل دفع وتيرة العاقات الثنائية 

نحـــو مزيد مـــن التقـــدم واالزدهار، فـــي العديد من 
مجـــاالت التعـــاون خصوًصـــا ذات العاقـــة بالشـــأن 

االقتصادي واالستثماري. 
وذكـــر أن “الشـــعب العمانـــي ينظر إلى األشـــقاء في 
البحريـــن باعتبارهم شـــركاء في الهـــدف والمصير، 
الخيـــر  وآمليـــن  واحـــد(،  )خليجنـــا  شـــعار  رافعيـــن 

والنماء لكا الطرفين”.

التالحم الكبير

مـــن جانبـــه، أوضـــح رجـــل األعمـــال العماني ســـالم 
الســـيابي أن زيارة صاحب الجالة الســـلطان هيثم 

بـــن طـــارق المعظـــم إلـــى شـــقيقه صاحـــب الجالة 
الملـــك المعظم تعكس التاحم الكبير بين األشـــقاء 
العمانييـــن والبحرينييـــن.  وأشـــاد الســـيابي بعمـــق 
العاقـــات التاريخية التي تربط البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، مؤكـــًدا أن هـــذه الزيـــارة تحمـــل الكثير 
مـــن المعانـــي اإليجابية والتـــي تمثل واقـــع المحبة 
واألخوة والرغبة المشـــتركة للعمل بين البلدين من 
أجـــل االندمـــاج والتعاون األكبر بينهمـــا، وأن مملكة 
البحريـــن تحتـــل مكانة كبيـــرة لديه شـــخصًيا كونه 

عمل سابًقا مديرا تنفيذيا لطيران الخليج.

ولفـــت إلى أن سياســـة “البـــاب المفتـــوح” موجودة 
دائًما في البحرين.

الحب المتبادل 

إلى ذلك، أوضحت لميس الطائي أن العاقات التي 
تجمع مملكة البحرين بســـلطنة عمان، عاقات ذات 
أصـــول تاريخيـــة متجـــذرة ومترســـخة منـــذ القدم 

ومتينة أساسها األخوة والحب المتبادل.
وذكـــرت أن “زيارة صاحب الجالة الســـلطان هيثم 
بـــن طارق المعظم ألخيـــه جالة الملك المعظم تدل 

على العاقة الوثيقة والتاريخ المشترك”.
وأشارت إلى أن العمالة العمانية كانت تزاول عملها 
في البحريـــن، األمر الذي وطد العاقة وزادها قوة 
بيـــن البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، كـــون بعضهم 
عمل معلما في مدرســـة الهدايـــة الخليفية الثانوية 
للبنيـــن وربى أجياال مثل عبدهللا بن محمد الطائي 
الـــذي انغمس فـــي المجتمـــع األدبـــي والثقافي وله 
قصائـــد عـــدة فـــي ذلـــك بجانـــب عاقاتـــه الوثيقة 
وتواصله مع نخبة من الشعراء واألدباء في مملكة 

البحرين.

عمانيون لـ “^”: األشقاء في البحرين شركاء في الهدف والمصير
منال الشيخ

لميس الطائيسالم السيابيالمكرم حاتم الطائي



لم نشــعر بالغــربــة قــط... البــحريـن وطــننا الثــاني
عالقة البلدين في تناغم مستمر... طلبة مبتعثون عبر “^”:

أكد عدد من الطلبة العمانيين المبتعثين 
لدراســـة الطب بجامعة البحرين الطبية 
للجراحيـــن” وجامعـــة  الملكيـــة  “الكليـــة 
أن  البحريـــن  بمملكـــة  العربـــي  الخليـــج 
الزيارة الســـامية التي يقوم بها ســـلطان 
ُعمان صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 
طـــارق الُمعظم، إلى البحرين للقاء أخيه 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، تؤكد 
عمـــق العالقـــات األخوية األصيلـــة التي 
الشـــقيقين  والبلديـــن  الشـــعبين  تجمـــع 
وترسخ مزيدا من أصر المحبة والتعاون 

واإلخاء لما يعود بالنفع على الجانبين.
وأوضحـــوا أن هـــذه الزيـــارة تحمـــل في 
طياتها دالالت عدة، معربين عن فخرهم 
واعتزازهـــم وتشـــريفهم بزيـــارة جاللـــة 
ســـلطان عمـــان المعظـــم األولـــى لمملكة 
البحريـــن ومدى فخرهم بالدراســـة على 

أرض مملكة البحرين.
 وبالتزامـــن مـــع هـــذه الزيـــارة رصـــدت 
البلديـــن  تجـــاه  مشـــاعرهم  “البـــالد” 

والشعبين الشقيقين.

بلدنا الثاني

وعبـــرت الطالبـــة بكليـــة الطـــب بجامعة 

الخليـــج العربـــي، بيـــان الســـناني خـــالل 
حديثها لــ “البالد” عن فخرها وســـرورها 
بأنها واحدة من الطالبات المبتعثات من 
ســـلطنة عمـــان للدراســـة بهـــذه الجامعة 
الدراســـة  أن  حيـــث  البحريـــن،  بمملكـــة 

بكلية الطب هي حلمها منذ الطفولة.
وأضافـــت “أنـــا علـــى مشـــارف تحقيـــق 
الحلـــم في بلدي الثانـــي مملكة البحرين 
التـــي  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  فـــي  و 
احتوتنـــا طوال الســـنين و كانـــت داعمة 
لنـــا كأبنـــاء قبـــل أن نكـــون طالبـــا حيث 
إننـــي لم أشـــعر قط بالغربة بين أشـــقائنا 
الثانـــي  وبلدنـــا  البحرينييـــن  وإخواننـــا 

مملكة البحرين”.
وأعربـــت الســـناني عـــن شـــكرها الجزيل 
لجاللة ســـلطان عمـــان المعظـــم لجهوده 
المبذولة نحو تحقيق رؤية عمان 2040 
آملـــة أن تســـهم في تحقيقهـــا و من هللا 
كل العون والتســـخير لما فيه مصلحة و 

رفعة للبالد.

تاريخ طويل 

بدورهـــا، أكـــدت طالبة الطلـــب المبتعثة 
إيـــالف  العربـــي،  الخليـــج  إلـــى جامعـــة 
الحكمانية أن زيارة جاللة سلطان عمان 

المعظم لمملكة البحرين توطد العالقات 
بيـــن البلديـــن، مردفـــة أن عالقـــة عمـــان 
والبحريـــن في تناغم مســـتمر منذ اقدم 
العصـــور وتعكس تاريخا طويال ســـطره 
اآلبـــاء واألجـــداد تحـــت رداء العروبة و 

الثقافة المشتركة.
 ولفتـــت إلـــى أن مجـــاالت التعـــاون بين 
ومنهـــا  عـــدة  مجـــاالت  طالـــت  البلديـــن 
المجالين التربوي والعلمي كونها يسرت 
الدراســـة و تبـــادل الخبـــرات مـــع الطلبة 

بمملكة البحرين.
وعبـــرت الحكمانيـــة عـــن امتنانهـــا لهذه 
الفرصة التي اتيحت لها من قبل “البالد” 
للتعبيـــر عن مشـــاعرها إزاء هذه الزيارة 
التـــي يقـــوم بهـــا جاللـــة ســـلطان عمـــان 

المعظم.
واختتمـــت “أصبحت البحريـــن تعني لنا 
الكثيـــر واصبحت لنا وطًنا ثانيا فنســـأل 

هللا أن يديم عليها نعمة األمن واألمان”. 

حب متأصل

المبتعثـــة  الطالبـــة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
لدراســـة الطب بجامعة البحرين الطبية، 
رقيـــة الغزالـــي: بأنهـــا في قمة الســـعادة 
بهـــذه الزيـــارة التاريخية التـــي يقوم بها 
بـــن  الســـلطان هيثـــم  الجاللـــة  صاحـــب 
طـــارق إلـــى مملكـــة البحريـــن الشـــقيقة 

لترسيخ العالقات الممتدة منذ القدم.
وأضافـــت الغزالي “وجـــودي كطالبة في 
مملكـــة البحريـــن جعلنـــي أشـــعر بأننـــي 
فـــي وطنـــي الثانـــي لمـــا رأيته مـــن كرم 
أهـــل البـــالد وحبهم المتأصـــل للعمانيين 
ووجـــود جميع ســـبل الراحـــة والرفاهية 
ممـــا انعكـــس ايجابيا و لعـــب دورا كبيرا 
فـــي اعتيادي على البعـــد عن الوطن من 
اجل الدراســـة آملـــة من المولى عز وجل 

أن تمتـــد هذه العالقـــات ويصبح تعاوننا 
اقـــوى وأوســـع على كافـــة المســـتويات، 
حفظ هللا سلطنة عمان الحبيبة ومملكة 
البحرين الشـــقيقة وزادهمـــا رفعة ورقيا 

بين األمم”. 

عالقات متجذرة

إلى ذلك، قالت الطالبة المبتعثة لدراسة 
الطـــب بجامعـــة البحريـــن الطبيـــة، ريـــم 
حضـــرة  مـــوالي  زيـــارة  إن   “ الرشـــيدي 
بـــن  الســـلطان هيثـــم  الجاللـــة  صاحـــب 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  المعظـــم  طـــارق 
تأتي تأكيًدا للعالقات األخوية الراسخة 
والمتجذرة في أعمـــاق التاريخ، مردفًة، 
مـــن خالل إقامتي للدراســـة فـــي مملكة 
البحرين الشـــقيقة لم أشـــعر بأنني خارج 
بلـــدي وبعيـــدة عـــن عائلتي لمـــا وجدته 
من حفاوة ومعاملة طيبة، ســـواء داخل 

الحـــرم الجامعـــي أو خارجه مما انعكس 
إيجاًبـــا علـــى التحصيـــل الدراســـي مـــن 

خالل توفير البيئة المناسبة للدراسة”.
وزادت الرشيدي” وبهذه المناسبة أتمنى 
للعالقـــات بين البلدين الشـــقيقين مزيًدا 
مـــن التقـــدم واإلزدهار لما فيـــه مصلحة 
الشـــعبين الشـــقيقين تحت ظـــل القيادة 
الحكيمة لجاللة ســـلطان عمـــان المعظم 

وأخيه جاللة الملك المعظم”.

تسهيالت كثيرة

وختاما، أعرب الطالب المبتعث لدراسة 
الطـــب بجامعة الخليـــج العربي، عبدهللا 
البراشـــدي عن شكره الجزيل إلى مملكة 
البحرين شـــعًبا وحكومـــًة لما قدموه لهم 
كطالب من تسهيالت عديدة وخدمات.

ودعـــا البراشـــدي المولـــى العلـــي القديـــر 
ان يجعـــل زيـــارة جاللـــة ســـلطان عمـــان 
المعظـــم إلى مملكـــة البحرين زيارة خير 
اللـــذان يشـــتركان  الشـــقيقين  للشـــعبين 
في الكثير مـــن الجوانب وأن يجعل في 
هذه الزيارة خير وبركة لألمتين العربية 
واإلســـالمية وأن يحفـــظ أوطاننـــا وأن 
يوفـــق حكامنـــا لخدمة األمتيـــن العربية 

واإلسالمية.
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المنامة - بنا

أكـــد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعـــة عمـــان رضـــا بـــن جمعـــة آل 
صالح، أهمية الزيارة الكريمة لصاحب 
الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق 
ســـلطان عمـــان المعظـــم إلـــى مملكـــة 
البـــالد  ملـــك  أخيـــه  للقـــاء  البحريـــن، 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودورهـــا فـــي 
تعزيز العالقات السياســـية والتجارية 

واالقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأوضـــح رئيس غرفة تجارة وصناعة 
أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  عمـــان 
البحرين أن هذه الزيارة الميمونة هي 
فرصـــة لنـــا جميعـــا نحو رفـــع معدالت 
التبادل التجاري وزيادة المشـــروعات 

االستثمارية المشتركة.
 وأضـــاف آل صالـــح أن “الدور المنوط 
بنـــا كقطـــاع خـــاص في ســـلطنة عمان 
ومملكـــة البحرين هـــو تعزيز التواصل 
وبناء العالقات بين أوســـاط األعمال، 
شـــراكات  إقامـــة  علـــى  والتشـــجيع 

االســـتثمار  لزيـــادة  اســـتراتيجية 
والنشـــاطات التجاريـــة بيـــن البلديـــن، 
وهـــي دعـــوة نوجهها إلـــى إخواننا من 
أصحـــاب األعمـــال فـــي ســـلطنة عمان 
ومملكـــة البحريـــن للعمـــل عـــن قـــرب، 
واالســـتفادة من التسهيالت والميزات 

التنافسية وصالت القرابة بيننا”.
تجـــارة  غرفـــة  إن  صالـــح  آل  وقـــال 
وصناعة عمان بالتعاون والتنسيق مع 
غرفـــة تجارة وصناعة البحرين، تعمل 
علـــى تأســـيس شـــراكات اســـتثمارية 
وتجاريـــة تخـــدم البلديـــن وتعـــزز من 
بينهـــا،  التجـــاري  التبـــادل  معـــدالت 
مؤكدا ضرورة التركيز على القطاعات 
الســـلطنة  فـــي  الواعـــدة  االقتصاديـــة 
الســـياحة  ومنهـــا  البحريـــن  ومملكـــة 
والثـــروة  التحويليـــة  والصناعـــات 
والخدمـــات  والتعديـــن  الســـمكية 
اللوجســـتية وغيرهـــا مـــن القطاعـــات 
التـــي تســـتهدفها الـــرؤى المســـتقبلية 

لبلدينا.

رفع معدالت التجارة وزيادة المشروعات االستثمارية

حجم المبادالت التجارية مع السلطنة
تطلعات لزيادة التكامل االقتصادي بين البلدين... رئيس “الغرفة”:

أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين رئيـــس اتحاد الغرف العربية 
بالعالقـــات  اعتـــزازه  نـــاس،  ســـمير 
الثنائية والروابط األخوية التاريخية 
واالقتصاديـــة المتميـــزة التـــي تجمـــع 
عمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة 

الشقيقة. 
ولفـــت إلـــى أهميـــة تنميـــة العالقـــات 
االقتصاديـــة البحرينيـــة العمانية عبر 
خطـــوات تســـتهدف تطويـــر عالقـــات 
األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن  التعـــاون 
والمؤسســـات والشـــركات في البلدين 
الشـــقيقين على مســـتوى المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال

البلديـــن  اهتمـــام  نـــاس  وأوضـــح 
المشـــترك  العمـــل  بتنميـــة  الشـــقيقين 
تنفيـــذا للتوجيهات الســـامية من ملك 

البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه 
سلطان ُعمان المعظم صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق، وما يوليانه 
من حـــرص كبير على تطويـــر وتنمية 
العالقات في كافة المجاالت للوصول 
التنســـيق  درجـــات  أعلـــى  إلـــى  بهـــا 
لمـــا فيـــه خيـــر  والتعـــاون والشـــراكة 
وصالح البلدين والشـــعبين الشقيقين، 
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  نـــاس  وشـــدد 
التعـــاون البحرينـــي العمانـــي وزيـــادة 
آفاق التعـــاون التجـــاري واالقتصادي 
واالستثماري، فحجم التبادل التجاري 
المشـــترك بلـــغ 672 مليونـــا و291 ألفا 
منهـــا   ،2021 عـــام  فـــي  و448 دوالرا 
واردات تقدر بـ 102 مليون و557 ألفا 
و161 دوالرا، وصـــادرات تقدر بـ 569 

مليونا و734 ألفا و287 دوالرا.
 وبيـــن نـــاس أن على القطـــاع الخاص 
فـــي كل من مملكة البحرين وســـلطنة 
عمان الســـعي بشـــكل جاد لرفع حجم 
شـــراكة  وخلـــق  التجـــاري  التبـــادل 
اســـتراتيجية تزيد من حجـــم التبادل 
التجـــاري، واســـتثمار الفـــرص المميزة 
والمتعلقـــة  العمانيـــة  الســـوق  فـــي 
بمجـــاالت األمن الغذائـــي بالتعاون مع 

غرفة تجارة البحرين. 
وأوضح أن من أهم الواردات التي ترد 
من ســـلطنة عمان  الشقيقة هي كيابل 
الكهربـــاء ومنتجـــات الحديد والفوالذ 
وبعض المـــواد الغذائية واألدوية، في 
حين تصـــدر مملكة البحريـــن خامات 
الحديـــد وأجهـــزة التحكـــم الكهربائية 
غيـــر  األلمنيـــوم  وســـبائك  واألســـالك 

المشغولة ووحدات المعالجة الرقمية 
وبعـــض المـــواد الغذائيـــة، إضافة إلى 

مجوهرات الذهب.
المعـــارض  إقامـــة  إلـــى  نـــاس  ودعـــا 
المشـــتركة  االقتصاديـــة  والفعاليـــات 
للتعريف، والترويج لفرص االســـتثمار 
جانـــب  إلـــى  البلديـــن،  فـــي  المتاحـــة 
إقامـــة معـــارض للتعريـــف بالمنتجات 
والمشـــروعات االســـتثمارية، وتوسيع 
البلديـــن  بيـــن  االســـتثمارات  رقعـــة 
وتوضيـــح مـــا يتمتعـــان به مـــن مزايا 
وتســـهيالت  محفـــزة  اســـتثمارية 
عديـــدة للمســـتثمرين، مـــع العمل على 
والتبـــادل  باالســـتثمارات  االرتقـــاء 
فيمـــا  المشـــترك، خصوصـــًا  التجـــاري 
يتعلق بمجـــاالت الصناعـــات الغذائية 

واالستزراع السمكي والتعدين.

المنامة - بنا
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أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين عبدهللا ناس عمق العالقات 
تجمـــع  التـــي  والتجاريـــة  التاريخيـــة 
ُعمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة 
آفاًقـــا  ستشـــهد  والتـــي  الشـــقيقة، 
جديـــدة مـــن التعـــاون فـــي المرحلـــة 
المقبلـــة علـــى جميع األصعـــدة بفضل 
التوجيهـــات المســـتمرة لعاهـــل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
وســـلطان  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
صاحـــب  الشـــقيقة  ُعمـــان  ســـلطنة 
الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق 
المعظم، بما يحقق مزيًدا من التعاون 
والتنســـيق للوصول إلـــى ما يطمح له 
أبناء الشعبين الشقيقين في مختلف 

المجاالت.
جـــاء ذلك بعـــد توقيـــع رئيـــس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، ورئيـــس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة ُعمـــان رضـــا 
شـــركة  تأســـيس  اتفاقيـــة  آلصالـــح، 
بحرينية – عمانية لالستثمار القابضة، 
لتكون نواة لالســـتثمار والمستثمرين 
يتم البناء عليهـــا في المجاالت كافة، 
وذلـــك على هامـــش الزيارة الرســـمية 

لصاحـــب الجاللة الســـلطان هيثم بن 
طارق المعظم سلطان ُعمان الشقيقة 

إلى مملكة البحرين.
رئيـــس  أوضـــح  المناســـبة،  وبهـــذه   
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن أن 

تأســـيس الشـــركة البحرينية الُعمانية 
لالســـتثمار القابضة بـــرأس مال يقدر 
بــــ 10 مالييـــن دينـــار بحرينـــي يأتـــي 
فـــي إطـــار العمـــل على تعظيـــم حجم 
االستثمارات وتعزيز التبادل التجاري 

بيـــن البلدين الشـــقيقين، مشـــيًرا إلى 
أن هذه الشـــركة ستفتح آفاًقا واسعة 
لمزيد مـــن التعاون الثنائي المشـــترك 
في جميـــع المجـــاالت، خصوًصا فيما 
والقطـــاع  الغذائـــي  باألمـــن  يتعلـــق 

إلـــى أن  اللوجســـتي وغيرهـــا، الفًتـــا 
أهـــم  مـــن  واحـــدة  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــركاء التجارييـــن لســـلطنة ُعمـــان 
على صعيـــد المنطقـــة العربية عموما 
ودول الخليج خصوصا، وموضًحا أن 

العالقات الثنائية بين البلدين تشـــكل 
أساًســـا متيًنا للعالقات المتميزة التي 
تربـــط دول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليج العربية ببعضهم، وتعد داعًما 
للتنميـــة االقتصاديـــة واالزدهـــار فـــي 

المنطقة.
وبين رئيس غرفة البحرين أن أعضاء 
البحرينيـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
الُعمانية لالســـتثمار القابضة ســـتكون 
مناصفـــة بيـــن غرفة تجـــارة وصناعة 
وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة  البحريـــن 
ُعمـــان، حيث ســـيكون مقرها الرئيس 
فـــي العاصمـــة العمانيـــة مســـقط مـــع 
إمكان فتـــح فروع لها خارج ســـلطنة 
عمان لتســـهيل مزاولة عملها، مضيًفا: 
“يأتـــي ذلك إدراًكا مـــن رجال األعمال 
في كل من مملكة البحرين وســـلطنة 
الشـــركة  تأســـيس  بضـــرورة  ُعمـــان 
لالســـتثمار  الُعمانيـــة  البحرينيـــة 
القابضة فـــي وقت يمر فيه االقتصاد 
لتشـــكيل  ملحـــة  بحاجـــة  العالمـــي 
تحالفات وتكتالت اقتصادية جديدة 
ومهمة على مستوى المنطقة لتعظيم 
التـــي  اإلمكانيـــات  مـــن  االســـتفادة 

تضمها منطقتنا”.

المنامة - بنا

تأسيس الشركة البحرينية العمانية نواة لالستثمار في مجاالت األمن الغذائي والقطاع اللوجستي
الفرص التجارية تدفع بالعالقات بين البلدين الشقيقين نحو التكامل االقتصادي... رئيس “الغرفة”:
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الماليـــة واالقتصـــاد  اســـتقبل وزيـــر 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة، بـــول شـــان وزيـــر المالية 
فـــي هونـــغ كونـــغ والوفـــد المرافـــق؛ 
وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها 

لمملكة البحرين.
وزيـــر  اســـتعرض  اللقـــاء،  وخـــال 
المالية واالقتصاد الوطني العاقات 
الثنائيـــة القائمة بين مملكة البحرين 
وهونـــغ كونغ وســـبل تنميـــة التعاون 
الثنائـــي علـــى كافـــة األصعـــدة، كمـــا 
جرى بحث آفاق التعاون في المجال 
ومناقشـــة  واالقتصـــادي،  المالـــي 
عـــدٍد مـــن المواضيـــع ذات االهتمـــام 

المشترك.

بحث آفاق التعاون المالي واالقتصادي مع هونغ كونغ
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اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، 
أمـــس، ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
الواليات المتحدة األمريكية الشيخ 

عبدهللا بن راشد آل خليفة.
وقد رحـــب الوزير بالشـــيخ عبدهللا 
بـــن راشـــد ، مشـــيدا بـــدور الســـفارة 
فـــي تعزيز أوجـــه التعـــاون وتقديم 
مملكـــة  لرعايـــا  الخدمـــات  أفضـــل 
البحريـــن بالواليـــات المتحـــدة. وتم 
برامـــج  اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال 

التعـــاون األمني بين مملكة لبحرين 
والواليـــات المتحـــدة وفتـــح آفـــاق 
المقبلـــة،  المرحلـــة  خـــال  جديـــدة 
وذلـــك في إطار العمـــل على تطوير 
عاقـــات التعـــاون والتنســـيق بيـــن 

البلدين الصديقين.
وقـــد أعرب ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحدة عن شـــكره 
علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر  وتقديـــره 
تواصله الدائم وحرصه على تطوير 

التعاون المشترك.

فتح آفاق جديدة للتعاون األمني مع واشنطن

تنفيذ الخطط الكفيلة بإنجاح مبادرات التوازن المالي
مشيدا بدور صندوق النقد العربي وإسهاماته الملموسة... وزير المالية:

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، االلتزام في تبني وتنفيذ كافة 
الخطط واألولويـــات إلنجاح كافة مبادرات برنامج 
التوازن المالي بما يعزز النمو االقتصادي في مملكة 
البحريـــن، ويســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجهات 
الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، الهادفة لدعم كافة مسارات التنمية، والذي 
يشـــكل مرتكـــزًا مهمـــا تلتقـــي حولـــه جهـــود فريـــق 
البحريـــن الواحد وعزيمتـــه المتواصلة نحو تحقيق 

المزيد من النجاحات لصالح االقتصاد الوطني.
جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه المديـــر العام رئيـــس مجلس 
إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدهللا 
الحميدي؛ بمناســـبة الزيـــارة التي يقـــوم بها لمملكة 
البحريـــن، حيـــث أشـــاد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطنـــي بـــدور صنـــدوق النقـــد العربي وإســـهاماته 
الملموسة.

مـــن  عـــدٍد  مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــال  جـــرى  كمـــا 
تـــم  حيـــث  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  المواضيـــع 
اســـتعراض النتائـــج التـــي حققتها مملكـــة البحرين 
بتســـجيل مؤشرات إيجابية على صعيد المحددات 

التـــي اســـتهدفها برنامـــج التـــوازن المالـــي وخطـــة 
التعافـــي االقتصـــادي والتـــي أكـــدت الســـير بخطى 

ثابتة لتحقيق األهداف المرجوة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الحميدي عـــن شـــكره وتقديره 
لوزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني، متمنيـــًا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار .

المنامة - بنا
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أعلنـــت القيـــادة العامـــة لقوة دفـــاع البحرين عـــن تنفيذ 
رمايـــة بالذخيـــرة الحيـــة بالمنطقـــة البحريـــة الشـــمالية 
)هير شـــتية(،  اليوم الثاثاء من الساعة العاشرة صباًحا 

ولغاية الساعة الواحدة ظهًرا. 
ودعـــت القيـــادة العامة لقوة دفـــاع البحرين مـــن يهمهم 
األمر االبتعاد عن منطقة الرماية المذكورة أعاه حفاًظا 

على سامتهم.

رماية بالذخيرة الحية 
بمنطقة “هير شتية”
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نظمت مديرية شرطة محافظة العاصمة، محاضرة 
توعويـــة عن االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية المقرر 
إجراؤها الشـــهر المقبل، وذلـــك بحضور نائب مدير 
عام المديرية ورؤساء مراكز الشرطة بالمحافظة.

وتهـــدف المحاضرة إلى التوعية بحقوق وواجبات 
عمليـــة  وبعـــد  وأثنـــاء  قبـــل  ودوره  األمـــن  رجـــل 

االقتراع.

محاضرة توعوية للشرطة 
عن االنتخابات

المنامة - بنا

العـــدل والشـــؤون  رفـــع وزيـــر 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
إلـــى ملـــك  التهانـــي  المعـــاودة 
البـــاد المعظـــم مقـــام صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة 
فـــوز البحريـــن بالمركـــز األول 
فـــي مســـابقة ماليزيـــا الدولية 
دورتهـــا  فـــي  الكريـــم  للقـــرآن 
العاصمـــة  فـــي  والمقامـــة   ٦٢

كوااللمبور.
وأشـــاد الوزير بـــاألداء المتميز 
للمتسابق محمد سمير مجاهد 
الـــذي حقـــق المركـــز األول في 
فرع التاوة وحســـن األداء مع 
مراعـــاة أحـــكام التجويـــد في 
مسابقة ماليزيا، والتي أقيمت 

بمشـــاركة أكثر من 41 متسابًقا 
ومتســـابقة، يمثلـــون أكثـــر من 

31 دولة.
مجاهـــد  المتســـابق  أن  يذكـــر 
مركـــز  فـــي  الدارســـين  مـــن 

آل  بـــن علـــي  الشـــيخ عيســـى 
خليفـــة لتعليم القـــرآن الكريم، 
ومثـــل البحريـــن في عـــدد من 
وحقـــق  الدوليـــة  المســـابقات 

مراكز متقدمة فيها.

البحرين األولى بمسابقة ماليزيا القرآنية

المنامة - بنا

األركان  هيئـــة  رئيـــس  تـــرأس 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقر 
النعيمي أمس )االثنين( اجتماع 

اللجنة األمنية المشتركة.
بحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
الســـبل الكفيلة بتطوير التعاون 
الذي من شـــأنه تقوية التنسيق 
بين األجهزة العسكرية واألمنية 
بالمملكـــة لمـــا فيه خيـــر وصالح 

الوطن والمواطنين.

حضـــر االجتمـــاع الفريق طارق 
األمـــن  رئيـــس  الحســـن  حســـن 
العـــام، والفريـــق الركـــن الشـــيخ 
عبدالعزيز بن ســـعود آل خليفة 
مديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي، 
الركـــن بحـــري محمـــد  واللـــواء 
ســـاح  قائـــد  العســـم  يوســـف 
البحرينـــي،  الملكـــي  البحريـــة 
الضبـــاط  كبـــار  مـــن  وعـــدد 

والمسؤولين بالجهات المعنية.

تقوية التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية

المنامة - وزارة  المالية واالقتصاد الوطني

شـــارك وكيـــل وزارة الماليـــة واالقتصاد 
يوســـف  الماليـــة  للشـــؤون  الوطنـــي 
حمـــود فـــي اجتمـــاع كبـــار المســـؤولين 
االقتصاديـــة  الشـــؤون  هيئـــة  فـــي 
والتنمويـــة التحضيـــري، حيث تم خال 
االجتمـــاع التأكيـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز 
دور ومهـــام هيئة الشـــؤون االقتصادية 
والتنمويـــة، والعمل علـــى تنفيذ خارطة 
الطريـــق للمبـــادرات ومشـــاريع الوحـــدة 
االقتصاديـــة بحلـــول عـــام 2025 وآليـــة 
إعـــداد  حوكمـــة  ومناقشـــة  تنفيـــذه، 
الخليجـــي  العمـــل  دراســـات  وتمويـــل 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي  المشـــترك 
والتنمويـــة، باإلضافـــة إلـــى اســـتعراض 

تقريـــر استشـــراف اآلفـــاق المســـتقبلية 
للتكامل الخليجي.

كما جرى مناقشة عدٍد من الموضوعات 
ذات الصلـــة مـــن أبرزهـــا متابعـــة تنفيـــذ 
االتحـــاد الجمركـــي والســـوق الخليجية 

اتفاقيـــات  ومفاوضـــات  المشـــتركة، 
التجارة الحـــرة، وبناء نموذٍج اقتصادي 
أهـــم  اســـتعراض  وكذلـــك  خليجـــي، 
مؤشـــرات التطـــورات االقتصاديـــة فـــي 

دول مجلس التعاون.

خارطة طريق خليجية لتنفيذ الوحدة االقتصادية بحلول 2025

المنامة - بنا

اســـتقبل النائـــب العـــام علـــي بـــن فضـــل 
البوعينين بمكتبه أمس اإلثنين، األســـتاذ 
جمعيـــة  رئيـــس  بديـــوي  أحمـــد  حســـن 
الرئيـــس  ونائـــب  البحرينيـــة  المحاميـــن 
مـــن  وعـــدًدا  المدفـــع  صـــاح  المحامـــي 
أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وبحضور 
المحامـــي العـــام األول المستشـــار وائـــل 
بوعـــاي مســـاعد النائب العـــام وعدد من 

المسؤولين بالنيابة العامة.
 وخـــال اللقـــاء، ثّمن النائـــب العام جهود 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة جمعيـــة 
المحاميـــن البحرينية في ســـبيل تحقيق 
يقدمـــه  بمـــا  منّوًهـــا  العدالـــة،  رســـالة 
إطـــار  فـــي  مقترحـــات  مـــن  المحامـــون 
االهتمام المشـــترك الهادف إلى دعم مهنة 

المحامـــاة وتعزيز فاعليـــة إجراءات أداء 
عملهـــم. كمـــا أثنـــى علـــى مشـــاركتهم في 
مبادرة النيابة العامة االجتماعية “رعاية” 
من خال تقديم الخدمات واالستشارات 
القانونية للفئات المستهدفة في المبادرة 

من طفل وامرأة وأسرة.

 وأكد أن تطوير العمل القانوني المســـتمر 
ُيشـــّكل أحد أهـــم متطلبات دعم مســـيرة 
العدالـــة وتكريـــس مبادئ حكـــم القانون. 
المحاميـــن  جمعيـــة  بتعـــاون  مشـــيًدا 
البحرينية الدائم مع النيابة العامة لتذليل 

الصعوبات واالرتقاء بالعمل القانوني.

البوعينين يشيد بجهود “المحامين” في االرتقاء بالعمل القانوني

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  شـــارك 
عبدالرحمـــن  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
االجتمـــاع  فـــي  خليفـــة،  آل 
التحضيـــري الـــذي عقـــده وكاء 
وزارات الداخليـــة بـــدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليـــج العربية، 
بمقـــر األمانة العامة للمجلس في 
الرياض، بحضور األمين المساعد 
للشـــؤون األمنيـــة باألمانة العامة 

لمجلس التعاون.
التحضيـــري،  االجتمـــاع  وبحـــث 
والـــذي يأتـــي تمهيـــًدا لاجتمـــاع 
ألصحـــاب  والثاثيـــن  التاســـع 
الســـمو والمعالي وزراء الداخلية 

الموضوعـــات  المجلـــس،  بـــدول 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمال، 
والتي تســـهم في تعزيز مســـيرة 
الخليجـــي  األمنـــي  التعـــاون 
المشـــترك، كمـــا تم االطـــاع على 

االســـتعدادات الخاصة بالتمرين 
لألجهـــزة  المشـــترك  التعبـــوي 
)أمـــن  المجلـــس  بـــدول  األمنيـــة 
الخليج العربي4(، والربط األمني 

التقني المشترك.

ترتيبات إلطالق تمرين “أمن الخليج العربي 4”



أكــد ســفير جمهوريــة الهنــد لــدى مملكــة البحريــن بيــوش شريفاســتاف أن 
البحريــن تتمتــع بثقافــة التعايش الســلمي والتســامح، مشــيرا إلــى أن المعبد 

الهندوسي شاهد على حرية العقيدة والتسامح.

”البالد” قال شريفاستاف  لـ  وفي تصريح 
“مهرجان  الــديــوالــي  بعيد  االحــتــفــال  إن 
األضواء” هو حدث عال وال يقتصر على 
داخل الهند فقط، بل يحتفل الماليين في 
يصادف  الذي  العيد  بهذا  وخارجها  الهند 
الــخــريــف مـــن كـــل عــــام، وتستمر  فــصــل 
االحتفاالت على مدار 5 أيام تجمع أبناء 

الجالية الهندية وأصدقائهم يحتفلون.
ــهــنــدي أن االحــتــفــال بـ  ــيــن الــســفــيــر ال وب
إلى  البحرين  مملكة  في  يرمز  “ديــوالــي” 
ــاء بين  ــ قــيــم الــتــعــايــش والـــمـــودة واإلخــ
المعبد  أن وجـــود  إلـــى  مــشــيــرا  الــجــمــيــع، 
الهندوسي في قلب المنامة منذ 200 عام 
البحرين،  في  العقيدة  حرية  على  شاهد 
كما أعرب عن امتنانه وسعادته بمشاركة 
بهذا  المجتمع  أطــيــاف  جميع  واحــتــفــال 
الــمــهــرجــان، وعــلــى رأســهــم أفـــراد العائلة 
المالكة والقيادة وحرصهم على المشاركة 

سنويا في هذه المناسبة.
 وأوضــح أنــه في كل عــام في نفس هذا 
الــبــحــريــنــيــون مــن قــيــادات  الــعــيــد ينضم 
حــكــومــيــة ونــخــبــة مـــن مــجــتــمــع األعــمــال 
الذين  الهندية  العائالت  إخوانهم من  إلى 
يعتبرون المملكة وطنهم الثاني وتعايشوا 
فيها ألكثر من قرنين من الزمن، ما جعل 
للهنود  ومحببة  مميزة  وجــهــة  البحرين 

بمختلف طوائفهم. 
“ديــوالــي”  بـــ  االحــتــفــال  أن  السفير  وأكـــد 
بعد  خصوصا  كبيرة،  ميزة  لــه  الــعــام  هــذ 
إلى  الحياة  وعــودة  كورونا  جائحة  زوال 
االمتنان  وعظيم  الشكر  ووجه  طبيعتها، 
لرعايتها  والــحــكــومــة  الحكيمة  لــلــقــيــادة 
الهندي في  للمجتمع  الكريمة االستثنائية 
وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنيا  المملكة، 

الودود دوام التوفيق واالزدهار والنماء.
الــعــائــالت  مـــن  عـــــددا  “الــــبــــالد”  وزارت 
البحرين في مناطق سار  الهندوسية في 
والسهلة والتقت بأفراد العائالت وحضرت 
والشخصيات  األعمال  لرجال  استقبالهم 

حضورهم  أثــنــاء  البحرينية 
لــتــهــنــئــتــهــم 

بالعيد.
يــذكــر 

أن مهرجان “ديوالي” يحتفي به الهندوس 
والسيخ والجايني في جميع أنحاء العالم، 
ويتزامن مع بداية السنة الهندية الجديدة 
وانتصار  جــديــدة،  بــبــدايــات  “تبشر  الــتــي 
الخير على الشر والنور على الظالم”، كما 
واألمل  بالحياة  لالحتفال  مناسبة  يشكل 

والتفاؤل وتمتين العالقات االجتماعية.
 ويـــحـــرص أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــهــنــدوســيــة 
المناسبة  هـــذه  إحـــيـــاء  عــلــى  بــالــبــحــريــن 
بحسب الطقوس الموضوعة لكل يوم، إذ 
يتم توزيع الهدايا وإضاءة األنوار وتزيين 
منازلهم بالزهور، وإقامة الصلوات وتبادل 
اليوم  يــأتــي  أن  إلــى  العائلية،  الـــزيـــارات 
بــرأس  االحتفال  خالله  يتم  ــذي  ال الــرابــع 

السنة الهندوسية.
الدينية،  المناسبة  بهذه  االحتفال  وخالل 
الـــيـــوم األول  ــدوس خــــالل  ــنـ ــهـ الـ ــقـــوم  يـ
شجرة  من  بالقرب  والتعبد  باالستحمام 
لها  ترمز  أي شجرة  أو  المقدسة  الريحان 
من  الثاني  اليوم  وفــي  المنزل،  فناء  في 
ومعناه  ديوالي(،  )تشوتي  ويسمى  العيد، 
)الـــدوالـــي األصـــغـــر(، يــتــم تــدلــيــك الجسم 
بالزيوت العطرية وتزيين مداخل المنازل 
أنواعا  األسرة  أفراد  يتناول  كما  بالورود، 
معينة من الحلويات تعرف باسم )ميتاي(، 
ويـــوقـــدون بــعــد ذلـــك الــشــمــعــدانــات في 

صفوف متراصة.
ــذي يــدعــى  ــ ــ ــوم الـــثـــالـــث، ال ــيــ ــ ــالل ال ــ وخــ
ــا(، وهــــو الـــيـــوم األهـــم  ــوغــ ــ )الكــشــيــمــي ب
الــهــنــدوس  يلتقي  )ديـــوالـــي(، حــيــث  فــي 
الكشيمي،  “اآللهة  لـ  ويتعبدون  بعائالتهم 
والنجاح  البركة  وتمنحهم  العالم  لتبارك 
والـــثـــروة”، ثــم تــبــدأ االحــتــفــاالت بإطالق 
ذلك  وبعد  النارية،  والشهب  المفرقعات 
توقد  عــشــاء  فــي حفل  الــعــائــالت  تجتمع 
الــلــيــل، “عــلــى أمل  خــاللــه الــشــمــوع طيلة 
للسماء”،  الصاعدة  األرواح  درب  تنير  أن 
الرابع والخامس،  اليومين األخيرين،  في 
بين  الــزيــارات  لتبادل  تخصيصهما  فيتم 

اإلخوة واألخوات.

االحتفال بـ “ديوالي” في البحرين يرمز إلى التعايش
المعبد الهندوسي شاهد على حرية العقيدة والتسامح... السفير الهندي:
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سيصدر مرشح ألمانيا في حفل 
 All Quiet on األوسكار المقبل فيلم
the Western Front على نتفليكس 

يوم 28 أكتوبر.
وتدور أحداثه خالل الحرب العالمية 

األولى، حول مجموعة من الطلبة 
األلمان الذين يجبرون على دخول 

الجيش األلماني لنرى من خالل 
أعينهم تلك المأساة النفسية.

فاطمة عبدالرحيم:
المواهب البحرينية تفتقر للدعم المالي

شاهدُت لكم:
 “Amsterdam” في “سينيكو”... فوضى سينمائية منظمة!

الشبابية  المواهب  أن  عبدالرحيم  فاطمة  الفنانة  أوضحت 
على  لمساعدتها  وجـــذري  شــامــل  لــدعــم  تحتاج  الــجــديــدة 

النهوض بمستوى الدراما العربية. 
في  الفنية  مسيرتهم  بــدأوا  الذين  الفنانين  من  أنها  وبينت 
عصرين  من  لجيلين  الفني  المجال  وعــاصــروا  مبكرة  سن 
التمثيل  التحقت بمجال  التمثيل، وأنها  مختلفين في عالم 
قبل نحو 23 عاًما في وقت لم تكن هنالك أي عوامل دعم 

مساندة لالنتشار سوى الصحافة والبرامج التلفزيونية.
االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار  ومــع  اآلن  وأضــافــت: 
فيستطيع  بكثير،  أسهل  االنــتــشــار  عملية  أصبحت  بكثرة 
الفنية  ومستجداته  اليومية  حياته  مشاركة  اآلن  الفنان 
والــمــدون  الفنان  دور  واســتــحــدث  يسر،  بكل  الجمهور  مــع 
والــمــطــرب فــي أن يــكــون مــؤثــرا أيــضــا، وتــفــرعــت الشهرة 
التواصل  منصات  مشاهير  ومنها  فرع،  من  أكثر  لها  ليكون 

االجتماعي، وهذا يتمثل في الجيل الجديد من الشباب 
وترى  الشاشات،  خلف  أدائهم  من  تنبهر  الــذي  المبدع 

في  فــرص  على  للحصول  بحاجة  أنهم 
ــدرامــيــة واخــتــبــار أدائــهــم  األعـــمـــال ال

ألننا  التمثيلية،  وطاقتهم  الفعلي 
غالبا ما نرى أداء الفرد بتصوير 
يختلف  الــشــخــصــي  الـــهـــاتـــف 

تماما عن األداء الفعلي على خشبة 
المسرح وفي التمثيل. 

الــذي  الموهوب  الشخص  أن  إلــى  وأشـــارت 
يهوى المجال الفني سيعرف كيف يوجه شهرته 

ومحبة الناس له في النهوض باألعمال التي 
بالمجال  خــبــرتــي  ومـــن خـــالل  يــقــدمــهــا. 

مندفع  الــجــديــد  الجيل  أن  أرى  الفني 
التواصل  مــواقــع  بحكم  للشهرة  جــدا 

االجتماعي، إال أنني أستطيع القول 
إنك إذا أردت أن تخوض تجربة 

عليك  السينمائي  التمثيل 
بــاألداء  ملما  تكون  أن 

ــقــدمــه،  ــذي ســت ــ ــ الـ
السينما  فعالم 

يختلف 

أن  الــذي يجب  الفعل  رد  الدراما من حيث  عالم  تماما عن 
استطعت  وأنــا  للجملة،  إلقائك  طريقة  اللقطات،  تقدمه، 
الـــذوادي،  بسام  المخرج  يد  على  الخبرة  هــذه  أكتسب  أن 
الـــذي ســانــدنــي فــي أولـــى خــطــواتــي في 
مملكة  أن  إلى  وأشــارت  السينما.  عالم 
الــفــنــيــة  بـــالـــمـــواهـــب  والدة  ــحــريــن  ــب ال
اإلنتاج  قلة  مع  لكن  المبدعة،  والغنائية 
البحريني، وهذا ما يؤدي إلى تراجع في 
فالمواهب  البحرينية،  الــدرامــا  مستوى 
تفتقر  الجديد  للجيل  الجديدة  الشابة 
لوجود الدعم المالي والمساندة التي 
عشتها مع أبناء جيلي من الفنانين، 
أعمال  عمل  فــي  ساعدتني  والــتــي 
الفن،  جميلة تركت بصمة في عالم 
مبينة أن الجيل الجديد موهوب جدا 
يوجد  ال  لكن  الشهرة  ويحب  ومندفع 
من يأخذ بيده ليدعمه، فنحن بأمس 
لــوجــود جــهــات حكومية  الــحــاجــة 
تتعاون وزارة  أن  داعمة وأتمنى 
ــالم مـــع مــخــتــلــف شــركــات  ــ اإلعـ
وتوجيههم؛  لدعمهم  اإلنــتــاج 
على  تــعــتــمــد  ال  ــشــهــرة  ال ألن 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
فحسب، بل يجب أن تظهر 
إبداعك للجمهور وأن تشارك 
فـــي مــخــتــلــف الــمــهــرجــانــات 
وتــعــيــش لــحــظــة الــتــكــريــم 

والفوز.

أحدث فيلم لديفيد أوراسل هو كارثة 
ــع تــنــفــيــذ سيئ  ــنــجــوم مـ ــال مــرصــعــة ب
بالرغم من  البريق  تمامًا  ويفتقد  جدًا، 
األسماء الكبيرة فيه! ولو تركز على ما 
عمل  طاقم  سترى  بالفيلم  ستشاهده 
بعض  مع  هوليوود،  في   A قائمة  من 
ينخرطون  والذين  العائدين،  الممثلين 
السينمائية  ــفــوضــى  ال مـــن  نـــوع  فـــي 

المنظمة مع أفكار صاخبة.
ــام راســل  ــ ــ فــي فيلم “Amsterdam” قـ
بتقسيم الفرق، هناك ارتفاعات محددة 
بــأن هناك  أيــضــًا شعور  بـــاألداء، ولكن 
ينبغي  كما  العمل  عن  يعيقها  ما  شيئًا 
تمثيل  مع  وفوضوي  محبطة  بصورة 
ــــدون تــركــيــز، مــن نـــواٍح  قـــوي ولــكــن ب
األخــرى  كاألعمال  األمــر  يشبه  كثيرة  

.”Joy”و ”American Hustle“ مثل
ــدور أحـــداثـــه في  ــ الــفــيــلــم الــجــديــد تـ
الثالثينات حول ثالثة أصدقاء شهدوا 
بهم،  مشتبهًا  وأصبحوا  قتل،  جريمة 
واحــدة  عن  أزمتهم  خــالل  ويكشفون 
من أسوأ المؤامرات في التاريخ، وهو 
تايلور  أنيا  بيل،  من بطولة كريستيان 
مارجو  واشنطن،  ديفيد  جــون  جــوي، 
نيرو، زوي سالدانا،  روبي، روبرت دي 
مالك  رامــي  ويــشــارك  سويفت  تايلور 

وغيرهم.
وفـــي الــتــفــاصــيــل تــدور أحـــداثـــه إلــى 
قصة  وهــي  الثالثينات،  في  كبير  حد 
ــد وودمـــان،  بــيــرت بــيــرنــدســن، وهــارول
الثالثة  يلتقي  عــنــدمــا  فـــوز  وفــالــيــري 
العالمية  الحرب  خالل  أمستردام  في 
إلى  بالعودة  رابطة،  ويشكلون  األولــى 
نــيــويــورك، بــيــرت طــبــيــب يــكــافــح مع 
إدمان المخدرات والعين المفقودة، في 
حين أن هارولد محاٍم، يتعاون االثنان 
في كثير من األحيان، وتم توظيفهما 
وفــاة  فــي  للنظر  ميكينز  ليز  قبل  مــن 
والـــدهـــا، وســرعــان مــا يشتبه فــي أن 

الــزوجــيــن لهما يــد فــي شـــيء شــائــن، 
يطلبون المساعدة من توم فوز، وبينما 
جريمة  في  فقط  ليس  الثالثي  ينظر 
القتل ولكن في المؤامرة، يحدث شيء 
قبل  مــن  مالحقتهم  فــقــط  ولــيــس  مــا 
المحقق ليم جيتويلر  والمحقق هيلتز. 
وفــــي وقــــت قــصــيــر يــجــد األصـــدقـــاء 
المقربون أنفسهم في قلب واحدة من 
في  فظاعة  السرية  الــمــؤامــرات  أكــثــر 
من عمالء  بتحفيز  األميركي،  التاريخ 
المحتملين هنري نوركروس  الحكومة 
وبول كانتربري،  كما أنه يجعلهم على 
ديلينبيك،  جيل  الــجــنــرال  مــع  اتــصــال 
الشخصيات  هــذه  عليه  تصمم  الـــذي 
الغامضة. كيف ولماذا، سأترك لكم أن 
تكتشفوا ذلك، إذا اخترتم أن تشاهدوا 

الفيلم في شاشات البحرين للسينما.
الــطــاقــم هــو أكــثــر مــن مجرد 

لـــعـــبـــة بـــيـــد الـــمـــخـــرج 
ــر، يـــعـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــان بــيــل  ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ كـ
وقتًا ممتعًا كما هو 
الــحــال دائــمــًا، في 
الكوميدي  ــدور  ــ ال
األكثر اتساعًا الذي 

لــعــبــه مــنــذ بعض 
الوقت، ويتمتع 
ــون ديــفــيــد  ــ جــ

واشــنــطــن 

تتألق  نجمية  بقوة  روبــي  ومــارجــوت 
إلى حد  المكفولة  أدوارهما  من خالل 
ما، لديهم كيمياء قوية معًا، وهو أمر 
مليء  الفيلم  الــفــيــلــم.  لــهــذا  ــروري  ضــ
ذلك  فــي  بما  أيــضــًا  الكبيرة  باألسماء 
أوليفانت،  تيموثي  بيغلي جونيور،  إد 
زوي  روك،  رايــزبــورو،كــريــس  أنــدريــا 
ســالــدانــا، أنــيــا تــايــلــور جـــوي، وغيرها 

الكثير.
نــقــاط قوته  كــل  ــل يظهر  ديــفــيــد راسـ
وضعفه مع فيلم أمستردام، مع وجود 
A خلف الكاميرا لتكملة  موهبة قائمة 
لديه األفضل في  األمــام،  من هم في 
رؤيته،  تحقيق  على  لمساعدته  العمل 
التصوير  لوبيزكي  إيمانويل  يتولى 
ــمــائــي، وجـــــاي كـــاســـيـــدي في  ــن ــســي ال
المونتاج، لذا فإن فوضى راسل هادفة 
بشكل واضح. يدعم اتجاهه طاقم 
ــعــمــل عــلــى األقــــل مـــن حيث  ال
األداء، لكن كتاباته تعكر صفو 
التي  النهائية  القصة  الفيلم، 
رائــعــة،  الــمــطــاف  بــهــا  ينتهي 
وقته  يــأخــذ  بالتأكيد  لكنه 
ــــى هــنــاك،  فـــي الـــوصـــول إل
ــايـــة ســيــقــدم  ــهـ ــنـ وفـــــي الـ
الفيلم وقتًا ممتعًا بشكل 
وقــتــًا  كــــان  إذا  مــعــقــول، 
يسير  الــفــيــلــم  يــنــســى،  ال 
بسهولة، حتى لو لم يترك 
الكثير من التأثير الدائم.

tariq_albahhar

تكريم الفنان الراحل إبراهيم بحر والمصور السينمائي فريد قمبر
ُاختتمت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي 2022 الذي نظمه نادي البحرين للسينما برعاية هيئة البحرين للثقافة واآلثار بعد 5 أيام متواصلة من عروض 
األفالم والورش النوعية المتخصصة في الســينما. وقد تم اإلعالن عن جوائز المهرجان الخمس الرئيســة خالل حفل أقيم مســاء األربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 في ســينما 

مجمع السيف التجاري بالمنامة.

إدارة  كـــرمـــت  االفـــتـــتـــاح  ــالل حــفــل  ــ وخـ
بحر؛  إبراهيم  الــراحــل  الفنان  المهرجان 
ــارزة، والــمــصــور  ــ ــب ــ إلســهــامــاتــه الــفــنــيــة ال
أصدر  كما  قمبر،  فريد  القدير  السينمائي 
ــن إعــــــداد الــكــاتــب  الــمــهــرجــان كــتــيــب مـ
حول  العبيدلي  فاضل  محمد  الصحافي 
وإسهاماتها  االستثنائيتين  الشخصيتين 

الفنية.
وصرح  مدير المهرجان يوسف فوالذ أن 
تكريمًا  يأتي  الــدورة  هــذه  جوائز  تسمية 
والفنانين  السينمائيين  من  لجيل  ووفــاًء 
والــفــنــون  للثقافة  الكثير  قــدمــوا  ــذيــن  ال
والــســيــنــمــا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حيث 
القصير  الـــروائـــي  الفيلم  جــائــزة  ُســمــيــت 
الفيلم  وجــائــزة  شــاهــيــن”،  “خليفة  بــاســم 
الرويعي”،  “عبدالرحمن  باسم  الوثائقي 
“فــريــد  بــاســم  البحريني  الفيلم  ــزة  وجــائ
باسم  التحريم  أفــالم  وجــائــزة  رمــضــان”، 

“بدر أبوخمسين”.
وفـــي بـــدايـــة حــفــل الــخــتــام أكـــد الــمــديــر 
السينمائي عمار  البحرين  لمهرجان  الفني 
محاولة  إال  يكن  لــم  المهرجان  أن  زيــنــل 
أن  بإمكانها  البحرينية  السينما  أن  تثبت 

ثــقــافــة سينمائية  تــعــود مــن خـــالل خــلــق 
مغايرة وعميقة تعبر عّنا جميعًا، وتعكس 
البحرين  مهرجان  أن  إلى  مشيرًا  هويتنا، 
رؤية  يقدم  أن  جاهدًا  حــاول  السينمائي 
للتجارب  متفحصة  ــراءة  ــ وقـ مختلفة، 

السينمائية.
في  السينما  بـــأن  كلمته  زيــنــل  واخــتــتــم 
ــوم إلــــى مـــبـــادرة  ــيـ ــحــاجــة الـ ــبــحــريــن ب ال
الشبابية  الطاقات  بشغف  تؤمن  شجاعة. 

الواعدة.
لـــجـــان تحكيم  ــك أعـــلـــن رئـــيـــس  ــ ــعــد ذل ب
المهرجان المخرج البحريني محمد راشد 
بــوعــلــي عـــن نــتــائــج مــســابــقــة الــمــهــرجــان 
الــتــي تــضــم 4 فــئــات رئــيــســة هــــي: فئة 
األفــالم  فئة  القصيرة،  الــروائــيــة  ــالم  األفـ
ــتــحــريــك، فئة  الــوثــائــقــيــة، فــئــة أفــــالم ال
49 فيلما  البحرينية، تنافس فيها  األفالم 
العربي،  الوطن  دول  مختلف  من  قصيرا 
من  الــبــدري  محمد  المخرج  حصل  حيث 
جمهورية مصر العربية على جائزة ٔافضل 
فیلم روائي قصير )جائزة خليفة شاهين 
POTA�  للفيلم الروائي القصير(  عن فيلم
TO، كما منحت لجنة تحكيم فئة األفالم 

الناقدة  مــن  المكونة  القصيرة  الــروائــيــة 
السينارسيت  و  صـــالح  نــاهــد  الــمــصــريــة 
تقدير  شــھــادة  جــيــالدو  فيليب  الفرنسي 
وثــائــر  شمسیة  ــو  ٔابـ مــحــمــود  للمخرجين 
ٔایام  ستة  فيلم  عن  فلسطین  من  متولي 
 Ricardo ال تكفي، وشهادة تقدير للمصور
)مكان  فيلم  براتس عن  ریكاردو   Prates
من  الجناحي  نــواف  للمخرج  الــزمــن(  في 
اإلمارات العربیة المتحدة، وشھادة تقدير 
لــلــمــخــرج مــحــســن عــبــدالــغــنــي جــمــھــوریــة 

دائــرة،  فــي  خــط  فيلم  عــن  العربیة  مصر 
التحكیم  لجنة  جائزة  اللجنة  منحت  كما 
الخاصة للمخرج خالد زيدان من المملكة 

العربية السعودية عن فيلم عثمان.
أما في فئة األفالم الوثائقية، فقد ذهبت 
الجائزة التي أطلقت عليها إدارة المهرجان 
للفيلم  الرويعي  الرحمن  اسم “جائزة عبد 
الوثائقي” للمخرجة فائزة ٔامبا من المملكة 
كما  جـــوي،  فيلم  عــن  السعودیة  العربیة 
للمخرج  تــقــديــر  الــلــجــنــة شــھــادة  مــنــحــت 

فراس محمد من سوريا عن فيلم  الناس 
اللي فوق.

بفئة  المعنية  التحكيم  لجنة  قــررت  فيما 
ــالم الــتــحــريــك والــمــكــونــة مـــن الــفــنــان  أفــ
خالد الهاشمي والمخرجة إيناس يعقوب 
والتي  التحريك  أفــالم  جائزة  تذهب  أن 
سماها المهرجان “بجائزة بدر أبوخمسين” 
بكرة  فيلم  مدني عن  فؤاد  آية  للمخرجة 

خیط من جمهورية مصر العربية.
أعلن  فقد  البحرينية،  األفــالم  فئة  وحول 
الــمــخــرج مــحــمــد راشــــد بــوعــلــي عــن فــوز 

بجائزة  أكبر   أحمد  للمخرج  ســالم  فيلم 
كما   ، البحرينية  لــأفــالم  رمــضــان  فــريــد 
منحت  اللجنة المكونة من المخرج محمد 
فخرو واألكاديمي بالجامعة األهلية كاظم 
جمعان  للممثل  تــقــديــر  شـــھـــادة  مــؤنــس 
الحمام،  تیه  الرویعي عن دوره في فیلم 
تقوى  للمخرجة  أخـــرى  تقدير  شــهــادة  و 
محمد جواد عن فيلم الحذاء الذي یصغر 

كل لیلة. 
ــدوات  ــ ــًا ون ــ شــهــد الــمــهــرجــان أيـــضـــًا ورشـ
قدمها  السينما  صــنــاعــة  فــي  متخصصة 
كل من المخرج بسام الــذوادي، وجاكلين 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  ميلور 
والــفــنــانــة عــتــاب نعيم مــســؤولــة تــجــاري 
األداء في  MBC Talent إلى جانب ندوة 
فاتن  للمحامية  الفكرية  الملكية  حــول 
الحداد، وندوة أخرى بعنوان نقطة تحول 

لإلعالمية السعودية لبنى عبدالعزيز.

مهرجان البحرين السينمائي 2022 يختتم فعاليته
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )تضامن بحرينيه(
 إلى شركة )ذات مسئوليه محدوده(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت شركة 
)صالون أوشاين شركة تضامن بحرينية( المسجلة بموجب القيد رقم 
المذكورة من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  بطلب   ،)152517-1(

)شركة تضامن بحرينيه( إلى شركة )ذات مسئوليه محدوده(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى ذ.م.م

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

القيد  الفا والمملوكة للسيد/السيدة نيكست هيبتسيون جبري مسكل هجوس والمسجلة بموجب  برادات 

رقم 25736 - 1 ، بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى ذ.م.م برأسمال 

وقدره   5000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

ENIGEIST HABTESIYON GEBREMESKEL HAGOS بنسبة  1 %

MAZEENA ABDUL SALA بنسبة 99 % 

فعلى كل من لديه اعتراض على المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ 2022/05/11
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل
 )CR2022-64925( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد احمد محمد الكوهجي 
االسم التجاري الحالي : مامك للخضروات والفواكه 

االســـــم التجـــاري الجديد : مجوهرات سزار
قيد رقم : 8391-20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويل الفرعيين إلى فرع من 
فروع شركة ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم ت إليها 
الكهربائية    األدوات  لبيع  الشهب  مؤسسة  المسماة   الفردية  المؤسسة  مالك 
والمملوكة السيدة /  ام كلثوم عيسى محمد إبراهيم   والمسجلة بموجب القيد 
رقم 50103 بطلب بيع المحل ين التجارين البساطة لالدوات الكهربائية فرع 
3 - البساطة لالنارة والكهرباء فرع 5  المذكورين ليصبحو  فروع من  شركة 
الشهب لبيع األدوات الكهربائية ذ.م.م   والمسجلة تحت قيد رقم 82281 فعلى 
كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :18-10-2022
)CR2022- 148723( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إلى  التالي:  التجاري  المحل  بتحويل  السيدة ماجده مجيد طاهر رضي   / السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  سراج  عبدالحسين  عبدهللا  عباس  محمد  السيدة  السيد/ 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.

االسم التجاري رقم القيد

بيسوتد للخياطة 2-16845

بيسوتد للخياطة 3-16845

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيمينس سويت تريتس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  ابراهيم علي محمد طاهري باعتباره المصفي  السيد / السيدة احمد 
لشركة سيمينس سويت تريتس ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم 116437 
)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
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )مطعم ماساال دربار ذ.م.م(

ذ.م.م( دربار  ماساال  )مطعم  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة بموجب القيد رقم )150679(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ) 1 (

من:
)مطعم ماساال دربار ذ.م.م (

) MASALA DARBAR RESTAURANT W.L.L (
الى:

)مطعم أرض المعامير ذ.م.م(
) MAAMIR EARTH RESTAURANT W.L.L W.L.L (

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

الصقر الذهبي الحديث ذ.م.م
سجل تجاري رقم 143912 - 1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها الصقر الذهبي 
الحديث ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 143912 - 1 ، بطلب تصفية الشركة تصفية 

)اختيارية( وتعيين السادة وزير عابد عبدالقوي الشميري مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

وزير عابد عبدالقوي الشميري
+) 973 ( 39467666 

adnan-fu@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة ترانس أالين للتجارة والخدمات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 76665

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ترانس 
أالين للتجارة والخدمات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 76665، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة وزير عابد عبدالقوي الشميري مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

فريد علي ابو الفتح علي
+) 973 ( 36144661 

fabulfath@hotmail.com :إيميل المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية) وتحويله الى
 ) With Limited Liability Company  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
بنت  نورة  الشيخة  للسيد/السيدة   والمملوكة   ) ايديت  بيوتي  )صالون  المسماة  الفردية 
 ،  1  -  143360 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خليفة   آل  سلمان  بن  صقر  بن  سلمان 
 With Limited بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى
10,000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك  Liability Company برأسمال وقدره 
المحل التجاري المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح 

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
الشيخة نورة بنت سلمان بن صقر بن سلمان آل خليفة بنسبة 51 %

وديان طالب عطوان بنسبة 49 %

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

الثالثاء 25 أكتوبر 2022 - 29 ربيع األول 1444 - العدد 165124

Vacancies Available
MARKHOR FOR REAL ESTATE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 38346430 or MANANWARRAICH123@GMAIL.COM

CARRE FRESH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 38991700 or AKSHAYAMANAMA@GMAIL.COM

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

A. HAKEEM AL SHEMERI TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

NICK MACK INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35642975 or SHANI.JIGAR1987@GMAIL.COM

CRYSTAL WORLD FOR BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35609260 or SARATARFIBH@GMAIL.COM

A B C  KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17785796 or NANINO600@HOTMAIL.COM

ISA TOWN CHARITY SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33167115 or mediacreative.bh@gmail.com

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33444870 or YOUNES.77@HOTMAIL.COM

MAHDI AHMED ALI SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39668440 or MN2061975@GMAIL.COM

BASSAM SAQR ABDULHADI ALSAQRAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36747748 or WALED2020882@YAHOO.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

SINGH PUNJAB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33562999 or KAWALJITNAGRA4@GMAIL.COM

SARAH MUNEER INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or SARAMUNEERBH@GMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36130533 or SALMANBH539@GMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ROYAL DUTCH AIRLINES (KLM) 
has a vacancy for the occupation of

 STATION MANAGER (AIRPORT)
 suitably qualified applicants can contact

 36323632 or j.amin@hot.bh

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17256580 or KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

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

ISA GHAITH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39455940 or WEHELP4U@GMAIL.COM

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470440 or faisalashoor@gmail.com

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 17773006 or AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

UNITED HYDROCLEAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17770966 or HR@AGAGULF.COM

DELMON HEARING AID W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36301536 or DELOPTIC@BATELCO.COM.BH

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 39336777 or jawad.habib@bdo.bh

FUTURE AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17879733 or futureac@gmail.com

AL THAMAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36446633 or ALAUZDAYI@HOTMAIL.COM

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 SURVEYOR
 suitably qualified applicants can contact

 17700047 or NOOR@EMCEBH.COM

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17784189 or INFO@2000WORKSHOP.COM

GULF BUSINESS MACHINES B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or careers@gbmme.com

JAMAL SHOWAITER SWEETS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39244144 or J.SHOWAITER@YAHOO.COM

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33757041 or BUHASSAN5553@GMAIL.COM

AL RIYADH MODERN SECOND HAND FNRNITNRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33389988 or BAHRAINOZOZ@YAHOO.COM

ALHALWEEN WASH 
has a vacancy for the occupation of
 WASHING MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact
 39670079 or RASHIDALNOAIMI7@HOTMAIL.COM

SHAHAD ALJAZEERA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39009991 or HASSANF55F@HOTMAIL.COM

SHAHAD ALJAZEERA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39009991 or HASSANF55F@HOTMAIL.COM

MENS TALK BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37272219 or QAMARRAMADHAN@GMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17258381 or admin@alezzco.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

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

FADHEL EBRAHIM HASAN ALARADI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39477009 or KHARFOSH99@HOTMAIL.COM

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

High Atlantic Ocean Laundry 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37771035 or farsanabahrain@gmail.com

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM

SATRANGII SALE TRADE OF TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39133187 or USMAN_DC@YAHOO.COM

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com

CHAI PANI CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 33995542 or desiswagrestaurant@GMAIL.COM

SAAMHEEJ COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33334524 or HYHNET@GMAIL.COM

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM

LADUREE BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM

VAPE CLUB 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33795999 or ROSARIO.SPC@GMAIL.COM

Mister cuts gents salon 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33341411 or SALM919@GMAIL.COM

USMAN GHANI BAD SHAH RAHMA SHAH F.SHAH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35578505 or USMANBAH887@GMAIL.COM

Tabateel Fashion 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39699891 or AHMEED123@GMAIL.COM 
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KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CARPENTER(FURNITURE)

 suitably qualified applicants can contact
 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33900941 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

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

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

House of glam salon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17162020 or hyaga2006@gmail.com

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

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

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37102424 or BATUTAB5@YAHOO.COM

ALISA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17782838 or ALISASALON@HOTMAIL.COM

ALMALIKA UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39650594 or SUGRASALI@GMAIL.COM

B & B LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INVENTORY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 38855309 or HR@BANZGROUP.COM

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITING MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HUMAN RESOURCES CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae

MANAR ALALA BOUTQUE AN D TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33355422 or ALENEZI_101@HOTMAIL.COM

SOCCER PLUS SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33356464 or fmtradingbh@gmail.com

EAST COST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39030554 or AHMEDALSHEROOQI@GMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33777401 or DAWN.JACOB@THEJUSCORP.COM

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM

MUBARAK ZAED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 33656954 or ZAEDMUBARAK61@GMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

KHAWATER CECORATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33240961 or A.A1961@HOTMAIL.COM

PARK POINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CAR-PARK WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32252228 or hr@park-point.com

AL HABAYIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39656766 or azs9922@hotmail.com

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17258381 or admin@alezzco.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or mattar@tamcon.bh

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17661296 or hussain.saleh@dar-albinaa.com

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

SININI SPORT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39696186 or ALSININI@GMAIL.COM

SHAH GLOBAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33331116 or SIAMSHAH14@GMAIL.COM

Fameeda construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39255457 or fameedabh@gmail.com

BEAUTY TOUCH SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36384694 or ALAWY_92@HOTMAIL.COM

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 66664555 or JABALALI-199@HOTMAIL.COM

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 66664555 or JABALALI-199@HOTMAIL.COM

ALHAMALA AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34687672 or ALHAMALAAUTOPARTS@GMAIL.COM

Great Line General Trading 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact

 36165333 or MOHAMMED4KHAMIS@GMAIL.COM

SAAR GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33467655 or ECHOBAHRAIN@GMAIL.COM

BETTER LUCK AC Service PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38410071 or GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

Aitana information technology and computer services w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

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

UM JUMA SWEETS AND NUTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 16161617 or UMJUMASWEETS@GMAIL.COM

ABOU ELEZZ GENERAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33213734 or IBRAHIMABOELEZ2008@GMAIL.COM

MRD CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33003380 or INFO@BIGBENSCHOOLS.COM

T.L.B BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454778 or ZEID_S@YAHOO.COM

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM

RIO INTERNATIONAL MARKETING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66667759 or SALEHM@ANSEGLOBAL.COM

QUICK TICKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33335442 or TEJI333@GMAIL.COM

ALKIAN BROASTED WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39856700 or AU.NOWSHA@GMAIL.COM

DELIVERYFY ONLINE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35465576 or anees.zq@gmail.com

AL NOUREEN FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33334027 or NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM

Gulf Beaches General Trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34003099 or AZEEZSALEH258@GMAIL.COM

YALLA MUTABAQ 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33633360 or YALLAMUTABAQ@GMAIL.COM

KR INTERIOR DECOR AND MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 34086364 or KRIDAMC2020@GMAIL.COM

PREMIUM VICTORY STEEL & ALUMINIUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33959799 or MANIVICTORY7@GMAIL.COM

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM

La Reserve W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230123 or FATIMA@LAFONTAINEARTCENTRE.NET

Fartollo gents salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39399919 or ALSYEGHA@GMAIL.COM

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

TechArt Constructions EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33344033 or TECHART_BH@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM

TREASURE HOME CRAFTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 35931699 or DREAMHOMEBAHRAIN@GMAIL.COM

TRI DIMENSIONS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38946577 or SALES@TRI-DIMENSIONS.COM

Sky Shaheen Trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33348055 or SKYSHAHEEN.TRADING2020@GMAIL.COM

HAYAT BEAUTY AND CARE 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 36962213 or HAYAT.ALI22@HOTMAIL.COM

NEW MILLENNIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17213355 or WSSBAHRAIN@YAHOO.COM

FIELD ONE MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17280049 or KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM

QUICK REPAIR OF ELECTRONIC EQUIPMENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33502654 or QUICKREPAIR3350@GMAIL.COM

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM

ALMASQARI FOR MARKETING & PROMOTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 66349666 or almasqari.wll@gmail.com

KARAM BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34456122 or KARAMTRADINGCOMP@GMAIL.COM

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

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

AL-MALIKIYAH CITY FOR MANAGEMENT CONSULTING ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37277049 or MBILALL880@GMAIL.COM

BASE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 77992124 or Rgshamil06@gmail.com

H & A CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36240678 or CARE.HACONSULTANCYSERVICES@GMAIL.COM

SHAWARMA TARBOOSH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 32055551 or SHABANEH.MAMDOUH@GMAIL.COM

D & E FOR VEHICLES MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33860711 or WORKSHOPDE01@GMAIL.COM

COMILLA SADAR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36957213 or COMILLADCO@GMAIL.COM

RUHAMA LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39188010 or ABDULLA.ALMAKHAMARI@GMAIL.COM

COMPUTERS TODAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111186 or BABBAR.MOBILY@GMAIL.COM

HIGH SKY TRAVELS & TOURISM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TICKETING CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 34182387 or HIGHSKYTRAVELSWLL@GMAIL.COM

USTAD SAAB MOTORCYCLE MAINTENANCE AND REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38382999 or STAYCATIONBAHRAIN@GMAIL.COM

THE RUNWAY BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33755585 or JASSIMAKBAR@GMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM

Fakharqwi car cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39688875 or MOHDG11051@GMAIL.COM

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39669117 or EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

SPIDER SPEED GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39224004 or WALDALHELLI@GMAIL.COM

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17140090 or shikkulal@gmail.com

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

ALDAAYSI SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39464237 or ALDAAYSI1@GMAIL.COM

AL HARMI GROUP CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or WADYALSAIL1@GMAIL.COM



المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

لالنتخابات  التنفيذية  اإلدارة  أقامت 
تدريبية  ورشا   2022 والبلدية  النيابية 
لــلــمــتــطــوعــيــن الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم 
التي  االنتخابات  تنظيم  في  للمشاركة 

سُتجرى بتاريخ 12 نوفمبر المقبل.
على  الــتــدريــب  العمل  ورش  وتــنــاولــت 
االنتخابية  للعملية  التنظيمية  الخطة 
بــمــراكــز االقـــتـــراع، بــهــدف تــزويــد فــرق 
الــمــتــطــوعــيــن بـــالـــمـــهـــارات األســاســيــة 
وتــعــزيــز قــدراتــهــم فـــي هـــذا الــمــجــال، 
أحسن  على  االنتخابات  تنظيم  لضمان 

وجه.
لالنتخابات  التنفيذية  اإلدارة  وقــالــت 
االنتهاء  بعد  جـــاءت  الـــورش  هــذه  إن 

من اختيار العدد المطلوب من مجموع 
يلبي  بما  الــتــطــوع،  بطلب  المتقدمين 
معربة  التنظيمية،  العملية  متطلبات 
شكرها  عــمــيــق  عـــن  الـــوقـــت  ذات  فـــي 
طلبات  قدموا  الذين  لجميع  وتقديرها 
ــتــطــوع لــلــمــســاهــمــة فـــي تــنــظــيــم هــذا  ال
الحدث الوطني المهم، بما يعكس مدى 
تنامي روح العمل التطوعي في خدمة 

الوطن.
لالنتخابات  التنفيذية  اإلدارة  أن  يذكر 
 14.318 تلقت   2022 والبلدية  النيابية 
ألـــف طــلــب مــن الــمــواطــنــيــن الــراغــبــيــن 
االستحقاق  تنظيم  في  المشاركة  في 

االنتخابي المقبل.

14 ألف طلب من مواطنين لتنظيم االنتخابات

وصول صناديق االقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية
فـــي إطـــــار الـــجـــهـــود الــتــنــســيــقــيــة 
لالنتخابات  لالستعداد  المبذولة 
البحرين  مملكة  لمواطني  النيابية 
الــكــرام الــمــوجــوديــن فــي الــخــارج، 
ـــ 37  وصــلــت صــنــاديــق االقـــتـــراع ل
وذلــك  للمملكة،  دبلوماسيا  مــقــرا 
المقرر  االقــتــراع  عملية  لمباشرة 
 8 الموافق  الثالثاء  يوم  إجراؤها 

نوفمبر المقبل.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ال وزارة  واكـــــــــــدت 
العملية  لتسهيل  التام  استعدادها 
بالتعاون  الــخــارج  في  االنتخابية 
الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  ــات  ــهـ ــجـ الـ ــع  مــ
والمستمر  الدائم  وحرصها  الصلة، 
عــلــى الــتــأكــد مــن صــحــة وســالمــة 
وسهولة  يسر  بكل  العملية  سير 
العملية  انسيابية  وضمان  إلنجاح 

االنتخابية.
ولـــفـــتـــت الـــــــــوزارة عـــنـــايـــة جــمــيــع 
المواطنين البحرينيين في الخارج 
الناخبين  جـــداول  على  المقيدين 
ــأنـــه يــمــكــنــهــم الـــحـــضـــور لــلــجــان  بـ

الدبلوماسية  المقار  في  االقــتــراع 
ــدول  ــ ــدى الـ ــ لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـ
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة النــتــخــاب 

ابــتــداًء  الـــنـــواب،  أعــضــاء مجلس 
ــن الــســاعــة 8 صــبــاًحــا حــتــى 8  مـ
المحلي  التوقيت  حسب  مــســاًء، 

للدولة التي يوجد بها مقر السفارة 
البعثة  أو  ــعــامــة  ال الــقــنــصــلــيــة  أو 

الدبلوماسية.
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ــدعــايــة  ــتــعــدد أســـالـــيـــب ال ت
االنــتــخــابــيــة، وفـــي كل 
ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ انـ دورة 
ــوارع  ــ ــ ــتــــوشــــح شـ ــ ت
باللوحات  المملكة 
“الــبــنــرات”  االنتخابية 
ــــف األحــــــجــــــام  ــل ــتــ ــمــــخــ ــ ب
ــًا بــالــحــجــمــيــن  ــوصــ ــصــ خــ
بجانب  والــصــغــيــر  الــكــبــيــر 
فــتــح الــمــتــرشــح الــنــيــابــي 
والبلدي المقر االنتخابي الذي 
عادة ما يكون في “خيمة”، بجانب 
نزوله الميداني لتعريف نفسه أمام 
عالوة  الــدائــرة  أهالي  من  الناخبين 
ـــ  “الــبــروشــرات”  عــن تــوزيــع فــريــقــه لـ
الذاتية  سيرته  تحمل  التي  الدعائية 

وأبــرز  االنــتــخــابــي  برنامجه  ومــالمــح 
مساعيه وهذا هو المعتاد، لكن الحال 
مرة  كل  ففي  ما،  نوعا  اليوم  يختلف 
ندخل فيها على “التيك توك”، “السناب 
أب”  “الــواتــس  و  “االنستغرام”  شــات”، 
صباحًا، عصرًا أو حتى بمنتصف الليل 
نجد مترشحا أو مترشحة يعرفان عن 
أنفسهما، رؤاهما وماذا سيفعالن حال 
لمواضيع إن صح  فوزهما ويتطرقان 
وبآخر  بشكل  المواطن  “تمس”  القول 
وذلك من خالل الوقوف على القضايا 
التي تشكل موضع اهتمام لهم سواء 
ــان، تــوظــيــف والــقــائــمــة  ــكـ قــضــايــا إسـ
تــطــول وكـــل هـــذا يــكــون عــبــر مقاطع 
فيديو تصل أحيانًا إلى 3 دقائق إال أن 
األكبر  الشريحة  عند  والغالب  الــدارج 

الدقيقة  الفيديو  وقــت  يتجاوز  ــأال  ب
الواحدة.

ــذه “الـــفـــيـــديـــوهـــات” تـــتـــداول بين  هــ
“قــــروب” وآخـــر وفـــرد وآخـــر والشــك 
جراء  جماهيرية   ينال  المترشح  ان 
ــك عبر  انــتــشــار الــفــيــديــوهــات وكــل ذل

ضغطة زر.
ــد ســريــع قــامــت به  واتــضــح فــي رصـ
الذين  المترشحين  أبـــرز  أن  ــالد”  ــب “ال
لتوصيل  “الــفــيــديــوهــات”  اعــتــمــدوا 
ــم وبــرامــجــهــم ألكـــبـــر شــريــحــة  ــ رؤاهــ
االنتخابية  دائرتهم  أهالي  من  ممكنة 
المترشحة  هـــم:  الــمــنــصــات  تــلــك  عــبــر 
سيدة  الجنوبية”  “ثامنة  عن  النيابية 
المترشح  ــعــطــاوي،  ال مــريــم  األعــمــال 
عبدالقادر  المحرق”  “ثالثة  عن  البلدي 

“تاسعة  عن  النيابي  المترشح  السيد، 
المترشحة  الــحــدي،  أحمد  الشمالية” 
نجمة  العاصمة”  “عاشرة  عن  النيابية 
تــقــي، الــمــتــرشــح الــنــيــابــي عــن “أولـــى 
المترشح  الـــســـادة،  صــالــح  الــمــحــرق” 
محمد  الجنوبية”  “عاشرة  عن  البلدي 
الصقر، المترشح النيابي عن “خامسة 
المترشح  البلوشي،  محمد  الجنوبية” 
ــــى الــشــمــالــيــة” ياسر  الــنــيــابــي عــن “أول
الموالي، المترشح النيابي عن “خامسة 
المترشح  الجابري،  محمد  العاصمة” 
ــمــحــرق”، علي  الــنــيــابــي عــن “رابــعــة ال
“رابعة  عن  البلدية  المترشحة  حسن، 
والمترشحة  شــهــاب  ليالي  الــمــحــرق” 
نسيم  العاصمة”  “سابعة  عن  النيابية 

عبداللطيف. 

تــلــك  عــــلــــى  يـــنـــحـــصـــر  ال  الــــــحــــــال 
بإقبال  تحظى  الــتــي   “الفيديوهات” 
ــمــا يشمل  وتــفــاعــل كــبــيــر فــحــســب إن
بحملتهم  تتعلق  الــتــي  “الــبــوســتــرات” 
قبلهم  مــن  تنشر  والــتــي   االنتخابية 
منصات  في  الخاصة  على صفحاتهم 
ــل هـــذه  ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، كــ ــ ال
تـــرمـــي ألهــــــداف تسهم   الـــتـــحـــركـــات 
ــاح الــحــمــلــة  ــر فـــي إنـــجـ ــآخـ بــشــكــل وبـ

اإلنتخابية للمترشح نفسه.
التقنيات  بــأن  القول  نستطع  وختاما 
الحديثة والمنصات االفتراضية تلعب 
دورًا محوريًا ورئيسًا كونها اختصرت 
الطريق على المترشحين وقربت بين 
األفراد بشكل ال يمكن وصفه.. ففعليا 

أصبحنا قاطني “قرية إلكترونية”.

إقبال غير مسبوق على “الفيديوهات” االنتخابية
منال الشيخ

موسم “االنتخابات” ينعش سوق الوجبات الجاهزة
“بارسالت العيوش” تتصدر طلبات المترشحين

المترشحين متعددة بشأن  الخيارات أمام 
وجبة  لتقديم  األنــســب  “الــبــكــج”  اخــتــيــار 
ــعــشــاء ألهـــالـــي دائـــرتـــهـــم فـــي الــمــقــرات  ال
االنتخابية التي عادة ما تكون في المنزل 
أو “الخيمة”، فبجانب “العيوش” و ”البوفيه” 
برزت بكجات متفرقة لــ “البارسالت” التي 
تحتوي على المشاوي، المعجنات وأصناف 
وبأسعار  األرز  ومنها  الطعام  من  مختارة 

متفاوتة.

إقبال مرتفع

بأحد  العامالت  إحــدى  أوضحت  بــدروهــا، 
اإلقــبــال  أن  جــدحــفــص  بمنطقة  الــمــخــابــز 
المعجنات،  تحوي  التي  “البارسالت”  على 
الشاورما، البيتزا ارتفع مقارنة بالفترة التي 

سبقت الموسم االنتخابي.
تتراوح  أنها  ذكرت  األسعار،  يخص  وفيما 

ما بين 730 فلسا ودينارين تقريًبا. 
بـ  “بــارســالت” خاصة  هناك  أن  إلى  ولفتت 
 1.320 يبلغ  منها  الواحدة  سعر  ”العيوش” 
فقط  األرز  على  يحتوي  الــذي  وهــو  دينار 
“البارسل” مع السلطة  و1.760 دينار قيمة 
واألرز مشيرة إلى أن اإلقبال متزايد عليها. 

ــعــيــوش”  وأردفــــــت، بــاالمــكــان اخــتــيــار “ال
المندي”  المجبوس،  ”البرياني،  كـ  المعروفة 
استبدالها  أو  الــلــحــم  أو  بــالــدجــاج  ســـواء 
بخيارات أخرى ومنها “فرايد رايس، مكاني 
دجــاج، بامية مع األرز، شيش طــاووق مع 

أرز الزعفران، مضروبة” وبنفس السعر.
الـــشـــاورمـــا،  عـــلـــى  وأكـــــــدت أن اإلقــــبــــال 

السمبوسة، الساندويشات آخذ باالزدياد.

أسعار متفاوتة

من جهته، أكد أحد العاملين بأحد المطاعم 
بمنطقة  “التموين”  بخدمات  المتخصصة 

الساندويشات  أســعــار  أن  عيسى  مدينة 
ــر،  ــفــطــائ ــاج، الـــبـــيـــض، الـــلـــحـــم، وال ــدجـ ــالـ بـ
والمقبالت والحلويات متفاوتة إذ تبدأ من 

100 فلس وتصل إلى 1.150 دينار.
لـ  ــاًرا مــخــتــلــفــة  ــعــ  وأوضـــــح أن هــنــاك أســ
قيمة  دينار   1.275 إن  حيث  ”البارسالت” 
الــذي يحتوي على سمبوسة،  ”بــارســل”  الـــ 
سبرنق روب، بيتزا، ورق عنب، سندويتش 
قيمة  ديـــنـــار  و1.100  وشــــاورمــــا  جــبــن 
بيتزا،  فــالفــل،  على  المحتوي  “الــبــارســل” 
قيمة  دينار  و3.950  عنب  وورق  شاورما 
سلطة  تبولة،  حمص،  على  يحتوي  ــذي  ال

فواكة، ورق عنب، ومشويات مشكلة.

حرية االختيار

ــد الــعــامــلــيــن بأحد  ــــك، أوضــــح احـ  إلـــى ذل
“التموين”  بخدمات  المتخصصة  المطاعم 
في منطقة مدينة حمد أن أسعار الوجبات 
ومعتمدة  متفاوتة  “الــبــارســالت”  الخاصة 
من  تــبــدأ  أنــهــا  إذ  والكمية  االصــنــاف  على 

1.100 دينار وتصل إلى 6.800 دينار.
 5.800 بسعر  الــخــاصــة  الــوجــبــة  أن  وذكـــر 
دينار تشمل طبقا رئيسا، وطبقين جانبيين، 

سلطة، ونوعا من الحلويات والعصائر.

ــى أن لـــلـــزبـــون حـــريـــة اخــتــيــار  ــ وأشــــــار إل
إلى ذلك، حيث إن  الرئيسة وما  االصناف 
األرز،  تشمل  مــا  عـــادة  الرئيسة  األصــنــاف 
الشاورما،  تشمل  والجانبية  طاووق  شش 
والباستا  بالزعتر  لبنة  بــرجــر،  ”ميني”  الــــــ 
العنب،  المقبالت تشمل ورق  أن  في حين 
تشمل  والحلويات  غنوج”  ”بابا  و  السلطة 

المهلبية، كريم كراميل وأم علي.
”ديلوكس  بـ  يدعى  ما  هناك  أن  إلى  ولفت 
حــبــة من   36 عــلــى  يــحــتــوي  إذ  بـــوكـــس” 

المقبالت والبرجر وبقيمة 16 ديناًرا.

منال الشيخ

الشمالية  المحافظة  في  األولــى  الــدائــرة  عن  المترشحة  أكــدت 
النائب كلثم الحايكي أن قوائم المستفيدين من قانون العقوبات 
لتنفيذ  العامة  اإلدارة  بواسطة  حصرا  إعــدادهــا  يتم  البديلة 
جملة  وفــق  الداخلية  وزارة  فــي  البديلة  والعقوبات  األحــكــام 
شروط ومعايير وظروف تحددها اإلدارة بالتعاون مع الجهات 

المختصة األخرى المعنية بتنفيذ العقاب.
بالتعاون  إقــراره حديثا  تم  الذي  البرنامج  أن  الحايكي  وبينت 
التوسع  من  لمزيد  اآلفــاق  يفتح  “تمكين”  و  التجارة  غرفة  مع 
هذا  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدة  البديلة،  العقوبات  تنفيذ  في 
البرنامج ال ينقل أي صالحية لغرفة التجارة في تحديد قوائم 
المستفيدين من العقوبات البديلة وهو أمر يستغله مع األسف 
بعض المترشحين في االنتخابات النيابية إليهام عوائل النزالء 
المستفيدين  قــوائــم  فــي  األســمــاء  بعض  إدراج  على  بقدرتهم 

خالفا للواقع.
ولفتت الحايكي إلى أن الدور الذي يستطيع تأديته أي نائب أو 

مترشح يتمثل في السعي عبر التنسيق مع اإلدارة العامة لتنفيذ 
األحكام والعقوبات البديلة لتضمين قوائم المستفيدين ما أمكن 
من أسماء، وهو الدور الذي قامت به وعملت عليه طوال الفترة 
يشملهم  أن  يأملون  أسماء  بقوائم  اإلدارة  تزويد  عبر  الماضية 
تطبيق القانون وسط وعود باستمرار دفعات المستفيدين، وهو 

أمر تحدد توقيته وأعداده اإلدارة حصرا.
ودعــــت الــحــايــكــي إلـــى عـــدم إعــطــاء 

ــودا ال يملك  الـــنـــزالء وعــ ــي  أهــال
أن  خصوصا  تنفيذها،  مطلقا 
الجهات  لــدى  محصور  األمـــر 
الــمــعــنــيــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة، 
وأن هذا الملف يجب مقاربته 

بــحــذر وواقــعــيــة حــفــاظــا على 
ــفــســيــات ومــعــنــويــات  ن
ــالـــي الـــنـــزالء الــتــي  أهـ
هــي أهــم مــن أي بــازار 

انتخابي.

ال للوعود الفضفاضة... الحايكي:

قوائم المستفيدين من العقوبات البديلة من صالحية “الداخلية”

البحريني  الــشــارع  إن  النشيط  مــجــدي  النيابي  المترشح  قــال 
في  المقبلة  والتغيرات  الدعم  برامج  هيكلة  إعادة  من  متوجس 

ظل االضطراب العالمي الذي يتسبب في غالء األسعار.
وأوضح النشيط أن البحرين تشهد تغيرات في كثير من الخدمات 
دعمها  الحكومة ستوقف  بأن  أشيع  كالكهرباء، حيث  الحكومية 
في العام المقبل، علما أن الحكومة نفت ذلك، لكن هذا األمر سبب 

لكثيرين هواجس وتخوفا.
وذكر أن الخدمات الصحية تشهد تغيرا كبيرا وستتحول لبرنامج 
كبيًرا  باًبا  فتح  ما  التأمين،  أنــواع  أحــد  وهــو  الصحي،  الضمان 

للتكهنات والشائعات بشأن مجانية العالج.
وأكد أن هذه الملفات الثقيلة والتركة من المجلس السابق تمس 
معيشة المواطنين وأصبحت حديثهم وشغلهم الشاغل قائال: “قد 

رصدتها في لقاءاتي مع األهالي خالل الزيارات واللقاءات”. 
عبر  المواطنين  على  تقتصر  أن  يجب  الــدعــم  بــرامــج  إن  وقــال 
إصــدار بطاقة دعــم لكل أســرة ولــأرامــل والمطلقات، وهــذا من 

في  أخـــرى  لمصاريف  توجيهه  يمكن  مــالــي  وفــر  تحقيق  شــأنــه 
الموازنة العامة.

هي  المعيشية  وكذلك  والرقابية  السياسية  الملفات  أن  وواصــل 
من األولويات التي يجب على جميع النواب أن يولوها اهتمامهم 
والعمل عليها بما يحفظ حقوق وامتيازات المواطنين، مردفا أن 
هذا لن يتسنى إال بتفعيل النواب أدواتهم والقيام بدورهم بشكل 
كامل في مجال التشريع والرقابة لتحقيق التكامل مع الحكومة 

وتحقيق األفضل للوطن والمواطنين.
مجدي  النيابي  المترشح  أن  يذكر 

الــنــشــيــط يــخــوض االنــتــخــابــات 
السابعة  الدائرة  في  النيابية 

وأن  ــة،  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ فــــــي 
االجتماعي  االستقرار 

مــــــن األولـــــــويـــــــات 
ــه  ــجـ ــامـ ــرنـ فــــــي بـ

االنتخابي.

لزيادة دعم األسر البحرينية

النشيط: معالجة الملفات المعيشية أهم األولويات
محرر الشؤون االنتخابيةمحرر الشؤون االنتخابية
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البحرين وعمان... مسيرة رائدة في التعاون الثقافي المشترك
لزيارة جاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة 
كريمـــة مـــن أخيه ســـيدي جاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد 
المعظـــم حفظه هللا ورعاه، أهمية كبرى ودور في تعميق روابط األخوة القوية 
بين البلدين الشقيقين، فما بين السلطنة ومملكة البحرين تعاون ثابت وتنسيق 
مشترك في مختلف المجاالت، وسأذكر في هذه الزاوية وبمناسبة هذه الزيارة 

التاريخية بعض أوجه التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.
قبـــل أســـبوع فقط وفـــي حفل ختـــام مهرجـــان البحرين الســـينمائي، جرى 
توقيع شراكة بين الجمعية العمانية للسينما، ومهرجان البحرين السينمائي، 
كما ســـتنظم هيئة الوثائـــق والمحفوظات الوطنية ومركز عيســـى الثقافي 
بمملكـــة البحريـــن في مايو مـــن العام القادم 2023 على مـــدى يومين ندوة 
“العالقات الُعمانية البحرينية: تاريخ عميق ومســـتقبل مشرق”، وحسب ما 
ذكـــره الدكتور طالب بن ســـيف الخضوري المدير العام المســـاعد للمديرية 
العامـــة للبحـــث وتـــداول الوثائـــق بهيئـــة الوثائـــق والمحفوظـــات الوطنية 
لوكالة األنباء العمانية: ان الندوة التي ستســـتضيفها مملكة البحرين تأتي 
استمراًرا للجهود التي تقوم بها الهيئة للتعريف بالتاريخ الحضاري لسلطنة 
ُعمان وعالقاتها مع بلدان المنطقة وغيرها من بلدان العالم المختلفة التي 

كانـــت ترتبـــط بعالقـــات تاريخية وثيقة مـــع ُعمان، وبناًء علـــى توافق بين 
الهيئة ومركز عيســـى الثقافي حول أهمية تنظيمها إلبراز اإلرث التاريخي 

العميق بين البلدين الشقيقين.
ولجمعية الصداقة العمانية البحرينية دور بارز في تقوية أواصر العالقات بين 
الشـــعبين الشقيقين، عبر العديد من األنشطة الثقافية والندوات والمحاضرات 
ومعارض الفنون، وعروض األفالم والمســـرح، واإلصدارات الدورية، كما زارت 
فرقة الدرة المسرحية العمانية قبل عدة أشهر مسرح أوال وذلك للتعرف على 
تجربة المســـرح الطويلة في مجال العمل المســـرحي من جميـــع جوانبه الفنية 
واإلداريـــة ولالهتـــداء بهـــذه التجربة المســـرحية الرائدة على مســـتوى الخليج 
العربي إلغناء بدايات مسيرة فرقتهم المسرحية الجديدة التي تأسست أخيرًا.
وفـــي مجال اإلصـــدارات األدبية، أصدر مركز الدراســـات العمانية بجامعة 
السلطان قابوس عدة كتب ألدباء وباحثين بحرينيين، مثل كتاب “سمات 
الحكم البرتغالي في الخليج العربي وعمان” للدكتور محمد حميد السلمان 
بدايـــة هذا العام، كمـــا هناك حضور دائم للموســـيقى العمانية في مهرجان 
البحريـــن الدولـــي للموســـيقى، وغيرها الكثيـــر من أوجه النشـــاط الثقافي 

المشترك بين البلدين الشقيقين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثالثاء 25 أكتوبر 2022 - 29 ربيع األول 1444 - العدد 5124

 فـــي ضيافـــة مملكة البحريـــن وقائدهـــا المعظم، حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، حفظـــه هللا ورعاه، ترتـــدي بالدنا حلة 
الفرح وبشارات السرور بالزيارة الميمونة لصاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق المعظم حفظه هللا ورعاه، وتنثر العالقات الطيبة بين الشـــعبين 
الكريميـــن، شـــعب البحرين وشـــعب عمـــان، أزكى عطور المحبـــة بعالقات 
تربـــط هذيـــن البلديـــن الصغيريـــن مســـاحة الكبيريـــن تاريًخـــا وحضـــارًة 

وحاضًرا كرسوخ جذور حضارتي دلمون وماجان.
عبـــق التاريـــخ المجيـــد يأخذنا إلى حضـــارة ماجان وحضـــارة دلمون على 
الســـاحل الشـــرقي لشـــبه الجزيرة العربيـــة وهي األرض التـــي أطلق عليها 
الســـومريون منذ القدم “أرض الحيـــاة” و “أرض الفردوس الخالد”، ومركز 
هذه الحضارة في جزر البحرين يعود إلى قبل قرابة 5 آالف سنة، وقامت 
فيها الحضارات القديمة مثل الحضارة الســـومرية واآلشـــورية واألكادية 
والبابليـــة، وعلـــى مدى التاريـــخ، تميز هذان البلدان والشـــعبان عن ســـائر 
بلـــدان وشـــعوب الدنيا بوشـــائج الســـالم والتســـامح واألخـــوة والتواصل 

الحضـــاري بيـــن الشـــعوب، أما عـــن فكـــر ورؤى القائديـــن المعظمين “حمد 
وهيثم”، فالحديث هنا يطول لكنه يوجز في مكانة “البحرين وعمان” في 

السير على منهج النهضة والتقدم في كل الميادين.
القائـــدان يواصـــالن مســـيرة الراحليـــن المغفور لهما بإذن هللا تعالى ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن سلمان آل خليفة، والســـلطان قابوس بن سعيد، طيب 
هللا ثراهما، بالتباحث والتشـــاور وتنســـيق المواقف تجاه مختلف القضايا 
التي تهم دول مجلس التعاون والعالم العربي والدول الشقيقة والصديقة، 
والمحادثـــات التـــي تتكلـــل دائًما بالنجاح، ونســـتذكر منها زيارة الســـلطان 
قابوس رحمه هللا للبحرين عام 1985، وزيارة جاللة العاهل المعظم أيده 
هللا عام 2004، وكذلك زيارة جاللة العاهل المعظم للسلطنة في يناير من 

العام 2020 معزًيا في وفاة السلطان قابوس رحمه هللا.
ويحـــق لنـــا أن نفخـــر، بحرينييـــن وعمانييـــن وخليجيين وعرب ومســـلمين، 
بدور هذين القائدين اللذين يســـعيان لخير شـــعوب الخليـــج والعالم العربي 

واإلسالمي.. حفظهما هللا وسدد خطاهما وأبقاهما ذخًرا وسنًدا. 

“الملك حمد والسلطان هيثم”.. رسوخ جذور دلمون وماجان

اســـتوقفتني رسالة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، والتي وجهها لجميع المواطنين في يوم 
الجمعة الماضي على حســـاب ســـموه الشـــخصي في اإلنســـتغرام، وتضمنت 
إطالق مشروع خاص لتدريس التجويد وتحفيظ القرآن الكريم، وآثرت أن 
تكون لنا وقفة في هذه المساحة األسبوعية للتأكيد على ما ورد في رسالة 
سموه من معان تحفيزية، حيث بدأ بنقل تجربته الشخصية في تعلم علوم 
التجويد وحفظ القرآن الكريم بصورة معبرة أمام األبناء، ودوره اليوم كأب 
في تشـــجيعهم على تلقي هذه العلوم، ما ســـاعد على ارتباط الفكر بالمعنى، 
الصـــورة بالحدث، الرســـالة بالموقف، وأوضح ســـموه بذلك مســـؤوليته في 
دفـــع أبنائه وتشـــجيعهم، هذا بخـــالف ما تضمنه الموقف مـــن ارتباط وجود 
األب مع األبناء لتعميق العالقة األسرية ودورها في تعزيز القيم والروابط.

نعم جاءت الرســـالة قوية واضحة، بل مؤثرة محفزة، لما نشـــهده من تفاعل 
كبير بشـــأن إطالق المشـــروع الخاص بحفظ القرآن الكريم، ومن جانب آخر 
فـــإن الرســـالة هنا جديرة بالتأمـــل فيما آل له واقع اللغة العربية ومســـتقبلها 
خـــالل الســـنوات األخيرة، حيث ضعفت وتراجعت في االســـتخدام بشـــكل 

كبير بســـبب تزاحـــم اللغات األخـــرى وتقدمها، وما راحت إليـــه األجيال في 
خياراتهـــا وفـــق التنوع المتاح لمجاراة التغير والتطور المتواتر في ســـرعته 
وحدتـــه يدعـــو المختصين للتدخل الفـــوري نحو حماية اللغـــة من تداعيات 
كثيـــرة، حيـــث تتولد اإلشـــكالية العظمى فـــي وجود فجوة تعيـــق أبناء هذا 
الجيـــل عـــن البراعة فـــي اســـتخدام اللغة العربيـــة وفنونها، وهذا ما نلمســـه 
نحـــن األكاديميون فـــي عزوف الطلبة عن توظيف مهـــارات الحوار واإللقاء 
والكتابة ألســـباب تعود للتردد والخـــوف من عدم ثقتهم باالقتدار على أداء 
اليســـير منهـــا إال مـــا ندر مـــن الطلبـــة، وإننا لنســـعى من حيث مـــا نمتلك من 
مقومـــات وإمكانـــات لتفتيـــت جميع العوائق النفســـية عبر طـــرح المبادرات 
النوعيـــة الداعمـــة إلشـــراك الطلبة في مختلـــف البرامج التـــي تدفعهم فعلًيا 
نحـــو توظيف المهارات وإثبات القدرات بمواقف عديدة تبدأ من الربط بين 
الفكر والفكرة.. الصوت والصورة، وهذه أعزائي القراء رسالة مهمة جاء بها 
ســـمو الشيخ ناصر، وتستلزم الوقوف على معانيها ومضامينها في كل بيت 
وكل أسرة، وتستحق أن نزنها بالذهب، ومنها نستلهم طريًقا كنا به ونحتاج 

االنطالق منه مع أبنائنا.

د. حورية الديري

نعم رسالتك واضحة

زيارة عزيزة لرجل كريم
ســـعيدون وفخورون بالزيارة الميمونة لصاحب الجاللة السلطان هيثم 
بـــن طـــارق المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه، والتي تأتـــي امتـــدادًا للعالقات 
البحرينيـــة العمانية الضاربة في جـــذور التاريخ، والتي تعكس الثقافة، 
والقيـــم، والعلـــم، والنهضـــة الواحـــدة، لبلديـــن يجمعهما الود، ووشـــائج 

األخوة والقربى.
وتأتـــي هـــذه الزيارة المهمـــة، في ظروف اســـتثنائية تشـــهدها المنطقة 
العربيـــة والعالم، علـــى المســـتويات االقتصادية واألمنية والسياســـية، 
لتكـــون رديفـــا، وعامـــل تقـــدم فـــي مواجهـــة الصعوبـــات والتحديـــات، 
ونقطة ارتكاز للدفـــع بالعالقات األخوية للمزيد من التعاون، والتطوير، 

والتنمية، والتشجيع على ذلك بشتى المجاالت.
وتتميز العالقات التاريخية بين البلدين الشـــقيقين، بأبعادها التاريخية 
المتميـــزة، والتـــي رســـخها اآلبـــاء، واألجـــداد، منـــذ العصـــور القديمـــة 
والسحيقة، فقد ارتبطت )مجان( الُعمانية، و)دلمون( البحرينية، بأواصر 
اســـتثنائية من العالقـــات التجارية المهمة، والتي تؤكدها االكتشـــافات 

األثرية، يومًا بعد يوم.
وال تغيـــب عـــن الذاكـــرة، مراحـــل التطـــور المتميـــزة فـــي العالقـــات مع 
الســـلطنة، والتي تشاطرنا بها مع أشقائنا العمانيين بتأسيس الصحافة، 

والفنون، والثقافة، والتبادل التجاري المتنوع.
وتعبـــر مرحلـــة الغوص وصيد اللؤلؤ، عن عمـــق العالقات الوطيدة التي 
جمعـــت األجـــداد، حيـــث خاضوا معًا غياهـــب البحر الدامـــس، من أجل 
الصيـــد والحصول على لقمة العيش الصعبة آنذاك، وحين تم اكتشـــاف 
النفط، كان العمانيون من الركائز في شركة نفط البحرين )بابكو( كعامل 

بناء ونمو اقتصادي مستدام.
زيارة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، هي زيارة عزيز 
مـــن رجل كريم لبلده الثاني البحرين، وهـــي عنوان من عناوين المحبة 
والـــود بين البلدين الشـــقيقين، ودفعة مهمة للعالقـــات األخوية للمضي 

قدمًا، بما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الجهل مصيبة
قال أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي “العلم يرفع بيتا ال عماد له.. والجهل يهدم 
بيت العز والشرف”، صعقت وأنا أشاهد الفيديوهات والرسائل النصية التي 
يتناقلها الناس هذه األيام عبر وسائل التواصل االجتماعي عن تعرض بعض 
اإلعالنات الخاصة بالمترشـــحين لالنتخابات النيابية للحرق والتخريب! أال 
تتفقـــون معي أن هذا هو الجهل بمعنـــى الكلمة، جهل في فهم الديمقراطية 
الصحيحـــة، ومـــن يقـــف خلف هذه األعمـــال يعتبر مجرًما ليس بحق نفســـه 
فحسب، بل بحق الوطن! نعم، فبعض الجهالء يقومون بهذه األعمال بإيعاز 

من أشخاص أو جهات ال تريد الخير لهذا الوطن.
فـــي اعتقادي أن أجهـــزة اإلعالم المرئية والمقروءة والمســـموعة والصحف 
المحليـــة ورجـــال الدين، وكذلك مؤسســـات المجتمع المدنـــي، لهم دور كبير 
فـــي توجيه الناس ونصحهم وتثقيفهـــم، فرجال الدين وجب عليهم اختيار 
مواضيـــع هادفـــة تمس المجتمع وفـــي التوقيت المناســـب، وذلك من خالل 

خطبهم لتوجيههم ونصحهم.
المرشـــحون يقومون بوضـــع إعالناتهم االنتخابية في مجمعاتهم الســـكنية 
حسب النظام والقانون، وشخصًيا أرى أنه وجب الضرب بيد من حديد على 
كل من تســـول له نفســـه القيام بمثل هذه األعمال التخريبية، فبغض النظر 
عن اختالفاتنا وتحفظاتنا على أداء أي نائب سابق أو مترشح جديد، فهذا 
ال يبـــرر أن نقوم بهـــذه األعمال! واجبنا الوطني يحتم علينا أن نعمل ســـويا 
وبروح الفريق الواحد لزرع ثقافة راقية وبيئة صحية من العمل السياســـي 
الناضـــج والحكيـــم، فقد كنا يوًمـــا نحلم أن يكون لنا مجلـــس نيابي وجاللة 
الملـــك المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه ومن خالل مشـــروعه اإلصالحـــي أهدانا 
هذا الحلم على طبق من ذهب. إن المتتبع لمســـيرة اإلنجازات التي حققتها 
مملكـــة البحريـــن بفضل المشـــروع اإلصالحـــي لجاللة الملك وإقـــرار ميثاق 
العمل الوطني يدرك النموذج المثالي الذي قدمه جاللته والذي تمكن بفضله 
من المضي قدما في مسيرة بناء البحرين الحديثة وتحقيق التطور والنمو 
لهـــا،  فجاللتـــه وضع البحرين فـــي المقدمة بفضل حكمتـــه وحنكته ورؤيته 
الثاقبة، ومشـــروعه اإلصالحـــي الذي تمكن من خالله بـــأن ينتقل بالبحرين 
إلى مصاف الدول الديمقراطية، وأصبح المواطن شريكًا أساسيًا في اتخاذ 
القـــرار كونـــه مصـــدرًا للســـلطات جميعًا، كما ال ننســـى أن األزمـــات التي تمر 
على العالم كانت دائمًا تحمل مخططات خبيثة يراد لها زعزعة أمن الشرق 
األوســـط، لكن اإلجماع الوطني وااللتفاف حول القيـــادة والوحدة الوطنية 
التي تجمع كل أطياف المجتمع ساهمت في دحض كل ما يحاك للبحرين.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

عادل المرزوق
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آيـــس  أكاديميـــة  تواصـــل 
الداعمـــة  جهودهـــا  للتيكوانـــدو 
فـــي صناعـــة األبطـــال واالعتماد 
علـــى الالعبيـــن الصغـــار لصناعة 
جيـــل جديـــد قـــادر علـــى حمـــل 
لـــواء اللعبة فـــي المســـتقبل، بما 
وبرامـــج  خطـــط  مـــع  يتوافـــق 
للتيكوانـــدو  البحرينـــي  االتحـــاد 
والذي يسهم في تطوير وارتقاء 
رياضـــة التيكوانـــدو البحرينيـــة، 
األكاديميـــة  اســـتقبلت  حيـــث 
الالعب الصغير عيسى العصفور 
“عامـــان”، والـــذي دخل ســـجالت 
رياضـــة التيكوانـــدو مـــن أوســـع 
األبـــواب بعـــد أن أصبـــح أصغـــر 

العب يشارك في األكاديمية.
وجـــاء دخـــول الالعـــب الصغيـــر 
عيســـى العصفور بتشجيع ودعم 
من والده حسين العصفور العب 
للتايكونـــدو  الوطنـــي  المنتخـــب 

العســـكري،  والمنتخـــب  ســـابقا 
والذي حقق إنجازات عديدة في 
الفتـــرة الماضيـــة، مما زاد شـــغف 
ابنـــه الصغيـــر عيســـى واندماجه 
آيـــس  أكاديميـــة  مـــع  رســـميا 

للتايكوندو.

افتتاح ملعب الفريج في حديقة رأس الرمان بدعم من “جي إف إتش المالية”عيسى العصفور أصغر العب

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  افتتحـــت 
للرياضـــة  العامـــة  والهيئـــة  والرياضـــة 
معلـــب الفريج في حديقة رأس الرمان 
والذي تم تشـــييده بدعم من مجموعة 
جـــي إف إتـــش الماليـــة، وذلـــك ضمـــن 
شـــؤون  وزارة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
الشـــباب والرياضـــة؛ مـــن أجـــل توفيـــر 
عـــدد مـــن المالعـــب فـــي قـــرى ومـــدن 

المملكة.   
وشـــهد حفـــل افتتـــاح الملعـــب النائبـــة 
سوســـن كمـــال عضـــو مجلـــس النـــواب 

وعـــدد مـــن ممثلـــي مجموعـــة جي إف 
إتـــش المالية، ومحمد شـــوقي ســـليس 
مديـــر إدارة الرقابة والتدقيـــق بالهيئة 
العامة للرياضة، وعدد من المســـؤولين 

في وزارة شؤون الشباب والرياضة.  
 وبهذه المناســـبة قالت النائبة سوســـن 
كمال في تصريح لها بهذه المناسبة “إن 
مبـــادرة مالعـــب الفريج جـــاءت لتؤكد 
اهتمـــام ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بتوفير منشآت 

رياضية في قرى ومدن البحرين قادرة 
على احتضان الشباب وتنمية مواهبهم 
واكتشاف قدراتهم وتوجيهها التوجيه 

الصحيح”.  
وأشـــادت النائبة بـــدور أيمن بن توفيق 
المؤيد وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
ومتابعته المســـتمرة لمشـــروع مالعب 
الفريـــج األمـــر الذي ســـاهم في إنشـــاء 
عـــدد كبير من المالعـــب ضمن المبادرة 
منوهًة في ذات الوقت بدعم مجموعة 
جي إف إتش المالية للمبادرة والدخول 

في شراكة إلنشاء الملعب.  
إف  جـــي  مجموعـــة  دعـــم  ويأتـــي 
مـــع  متوافقـــًا  للمبـــادرة  الماليـــة  إتـــش 
وأهدافهـــا  المجموعـــة  اســـتراتيجية 
في دعـــم القطاع الشـــبابي فـــي مملكة 
البحرين عالوة على مساعي المجموعة 
للنهوض بمسؤوليتها االجتماعية تجاه 
المجتمع البحريني وخصوصا منتسبي 
القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي والذيـــن 
حققوا في السنوات الماضية إنجازات 

كبيرة هي محل فخر واعتزاز.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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الصخير - حلبة البحرين الدولية:

أعلنـــت حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
اليوم عن توقيع اتفاقية شـــراكة تجارية 
مع مـــزود خدمات الدفع “إيزي بي”. وتم 
عقـــد االتفاقيـــة فـــي مقر حلبـــة البحرين 
الدوليـــة بمنطقـــة الصخيـــر وبحضور كل 
مـــن شـــريف المهـــدي الرئيـــس التنفيذي 
البحريـــن  لحلبـــة  التجاريـــة  للشـــؤون 
الدولية ونايف توفيق العلوي المؤســـس 
إيـــزي  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

للخدمات المالية.
كجزء من االتفاقية، ســـيتم تزويد حلبة 
البحريـــن الدولية بسلســـلة مـــن خدمات 
الدفـــع اإللكترونـــي المتطورة للمســـاعدة 
فـــي تعزيـــز العمليات التجاريـــة وبالتالي 
منـــح عمـــالء الحلبـــة تجربـــة مدفوعات 

معززة وفريدة من نوعها.
تشـــمل هـــذه الخدمـــات تزويـــد الحلبـــة 
 )POS( بأحدث أنواع أجهـــزة نقاط البيع
ضمن مراكز البيع التابعة لحلبة البحرين 
الدوليـــة لقبـــول جميـــع أنـــواع بطاقـــات 
الخصم واالئتمان من فيزا وماســـتركارد 
بمـــا في ذلك قبول أحدث أنواع وســـائل 
الدفع باســـتخدام األصول المشـــفرة عبر 
تطبيـــق بينانـــس والمرخـــص مـــن قبـــل 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي. ممـــا يجعل 
حلبـــة البحرين الدوليـــة أول حلبة دولية 
العالـــم تقبـــل مدفوعـــات األصـــول  فـــي 
آمنـــة  و  مرخصـــة  بطريقـــة  المشـــفرة 

وسريعة للغاية.
المهـــدي  أكـــد شـــريف  المناســـبة  وبهـــذه 
التجاريـــة  للشـــؤون  التنفيـــذي  الرئيـــس 

بحلبـــة البحريـــن الدولية قائالً: “يســـعدنا 
أن نقدم شـــركة إيـــزي للخدمـــات المالية 
خدمـــات  تقديـــم  مجـــال  فـــي  كمـــزود 
نقـــاط البيـــع، حيـــث إن هـــذا النـــوع مـــن 
الخدمـــات ســـتفيد عملياتنا بشـــكل كبير 
مع تقديم تجربة سلسة وسهلة وسريعة 

لجماهيرنـــا، ونتطلع إلى مزيد من التقدم 
دائما”. 

ومـــن جانبه أعرب نايـــف توفيق العلوي، 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
إيـــزي للخدمـــات الماليـــة، عـــن ســـعادته 
قائالً: “إننا فخورون اليوم بكوننا شركاء 

حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطـــن رياضة 
الســـيارات في الشرق األوسط من خالل 
تقديـــم خدماتنـــا والـــذي ســـيمكننا مـــن 
تزويد حلبة البحرين اليوم بوســـائل دفع 
تنافســـية ومبتكـــرة علـــى اإلطـــالق ممـــا 
يجعـــل “إيزي بـــي” المـــزود األول والرائد 

والمفضـــل فـــي مجـــال تقديـــم خدمـــات 
نقـــاط البيـــع وبوابات الدفـــع اإللكترونية 

في مملكة البحرين”.
وبدوره صـــرح تميم الموســـوي، الرئيس 
البحريـــن  بينانـــس  لمنصـــة  التنفيـــذي 
“نتشرف بترحيب حلبة البحرين الدولية 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات في الشـــرق 
األوســـط” إلـــى اقتصـــاد الويـــب 3. هـــذه 
االتفاقيـــة تمكـــن حلبة البحريـــن الدولية 
من أن تصبح أول حلبة سباق دولية في 
العالم تقبل مدفوعات األصول المشـــفرة 
Ea� مع Binance Pay  من خالل شراكة

zyPay، وتوضح صدارة مملكة البحرين 
المســـتمرة فـــي دعـــم الجهـــات اإلقليمية 
التطـــورات  مواكبـــة  فـــي  والعالميـــة 

العالمية”.

أول حلبة في العالم تقبل مدفوعات األصول المشفرة بطريقة مرخصة

حلبة البحرين الدولية توقع اتفاقية خدمات قبول الدفع مع شركة “إيزي بي”
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سلمان بن إبراهيم يثمن نمو المشاركات القارية التحاد تيمور الشرقية

اســـتقبل رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة القـــدم، النائب 
األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، رئيس اتحـــاد تيمور 
الشـــرقية لكـــرة القـــدم فرانسيســـكو جيرونيمـــو، فـــي 

العاصمة الماليزية كوااللمبور، أمس )االثنين(.
واستعرض الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة خالل 
اللقاء البرامج الجديدة للتطوير في االتحاد اآلسيوي 
لكـــرة القدم، والتي تهدف لالرتقاء بكل جوانب اللعبة 
إلـــى جانـــب  تطويـــر المســـابقات، وحّث اتحـــاد تيمور 
الشـــرقية لكرة القدم على االســـتفادة من هذه البرامج 

المفصلة للتطوير.
ونـــوه رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم بنمـــو 
مشـــاركة منتخبات الفئات العمرية في تيمور الشرقية 
بالبطـــوالت القارية قائالً “أنا ســـعيد بمتابعة مشـــاركة 
الشـــرقية  تيمـــور  فـــي  العمريـــة  الفئـــات  منتخبـــات 
بالبطـــوالت القاريـــة، ألن ذلـــك يؤكـــد أن عملية تطوير 
كـــرة القدم تســـير في االتجـــاه الصحيح تحـــت قيادة 
الســـيد جيرونيمـــو، كمـــا أنـــه يؤشـــر لمســـتقبل واعـــد 
للعبة في البالد من خالل توســـيع القاعدة واكتشـــاف 

المواهب الجديدة”. 
وأعرب جيرونيمو عن شـــكره وتقديره للشيخ سلمان 
بن ابراهيم آل خليفة على تواصله المســـتمر مع أسرة 

كرة القدم اآلسيوية، مؤكدا أن دعم االتحاد اآلسيوي 
لكـــرة القـــدم كانت له انعكاســـات إيجابيـــة في تطوير 

مخرحات كرة القدم في تيمور الشرقية.

كوااللمبور - االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تميم الموسويشريف المهدينايف العلوي

االتحاد البحريني لكرة القدم

شـــارك األمين العـــام لالتحاد البحريني 
لكرة القدم راشـــد عبدهللا الزعبي، في 
اجتماع لجنة المســـابقات باتحاد كأس 
الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد 
في فندق “جراند ميلينيوم” بمحافظة 
البصـــرة العراقيـــة، األحـــد 23 أكتوبـــر 
فـــي  بصفتـــه عضـــًوا  وذلـــك  الجـــاري، 

اللجنة.
الموضوعـــات  المجتمعـــون  وناقـــش 
األعمـــال،  جـــدول  فـــي  المدرجـــة 
والمتعلقـــة بقرعة ومنافســـات خليجي 
مـــن   11 عنـــد  القرعـــة  ســـتقام  إذ   ،25
صباح يوم الثالثاء الموافق 25 أكتوبر 
الجاري في البصرة وستجرى بناًء على 
التصنيـــف األخير لالتحاد الدولي لكرة 
القـــدم )الفيفـــا(، فيما تلعب منافســـات 
البطولـــة خـــالل الفتـــرة 6 وحتـــى 19 
البصـــرة  اســـتادي  علـــى   2023 ينايـــر 
والميناء، كما تم االطالع على جاهزية 
المنشآت الرياضية الستضافة البطولة 
ومقار إقامة المنتخبات المشـــاركة من 

خالل الفنادق المرشحة لالستضافة.
لالتحـــاد  العـــام  األميـــن  شـــارك  كمـــا 
البحريني لكرة القدم راشد الزعبي في 
االجتماع التنسيقي الذي عقدته لجنة 
المسابقات مع رئيس اللجنة اإلعالمية 

لخليجي 25.
اإلعالمـــي  المركـــز  رئيـــس  وشـــارك 
باالتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم أحمد 
مهدي، فـــي اجتماع اللجنـــة اإلعالمية 
“خليجـــي  العربـــي  الخليـــج  لـــكأس 

25”، والـــذي عقـــد فـــي فنـــدق “جرانـــد 
ميلينيوم” بمحافظة البصرة العراقية.

الموضوعـــات  المجتمعـــون  وناقـــش 
األعمـــال،  جـــدول  فـــي  المدرجـــة 
والمتعلقة بالجوانـــب اإلعالمية الفنية 
 ،25 بخليجـــي  المرتبطـــة  واإلداريـــة 
مـــع التأكيد علـــى أهمية إبـــراز الحدث 
كتجمـــع رياضـــي أخوي وســـط تنافس 
الرياضيـــة  بالـــروح  ويتســـم  شـــريف 

العالية.

مهدي حضر اجتماع اللجنة اإلعالمية

الزعبي يشارك في اجتماع المسابقات باتحاد كأس الخليج

اجتماع اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

استقبل األمين العام للجنة األولمبية البحرينية فارس الكوهجي 
بالدارســـين فـــي دورة دبلـــوم اإلدارة الرياضيـــة المتقدمة والتي 
نظمتها األكاديمية األولمبية التابعة للجنة خالل الفترة الماضية 
بمشـــاركة 29 دارســـا ودارســـة من مختلف االتحـــادات واألندية 

والهيئات الرياضية.
 ورحب الكوهجي بالدارســـين، وأشـــاد بحرصهم على التحصيل 
العلمي واالستفادة من الدورات اإلدارية التي تنظمها األكاديمية 
األولمبيـــة ومـــن بينهـــا دورة دبلـــوم اإلدارة الرياضيـــة التي تقام 
بالتعـــاون مع اللجنـــة األولمبية الدولية، مؤكـــدا أهمية مثل تلك 
الـــدورات فـــي تخريج كوادر محلية متســـلحة بالعلـــم والمعرفة 
والخبـــرة فـــي ظل ما تقدمـــه تلك الـــدورات من معـــارف نظرية 

وتطبيقية.
 وأشـــار الكوهجـــي إلـــى اهتمـــام اللجنـــة األولمبيـــة باســـتقطاب 
مختلـــف الـــدورات التدريبيـــة والبرامـــج وورش العمـــل اإلدارية 
والفنيـــة بالتعـــاون مـــع أفضـــل الجامعـــات والمعاهـــد الخارجيـــة 
وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام الرياضييـــن لالســـتفادة منها فـــي عملهم 
الميدانـــي باألندية واالتحـــادات الرياضية لينعكس ذلك بشـــكل 
إيجابـــي علـــى ازدهار وتطور الحركة الرياضيـــة، منوها بالجهود 
التـــي يبذلها مدير األكاديميـــة األولمبية د. نبيل طه في االرتقاء 
بأدائها وتبني مختلف الدورات الجديدة التي تســـهم في تطوير 

العمل اإلداري والفني.

 وخالل الدورة تحدث أحمد بوقيس نيابة عن الدارسين ووجه 
كلمـــة شـــكر وتقديـــر للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة علـــى تنظيـــم 
هـــذه الـــدورة والتي المســـت جوهر العمـــل اإلداري فـــي األندية 
واالتحـــادات الرياضيـــة في ســـتة حقـــول إدارية هامة، مشـــيدا 

بجهود د. نبيل طه والقائمين على األكاديمية األولمبية.
 بعـــد ذلك، فتـــح المجال لمداخالت المشـــاركين والذين أشـــادوا 
بالـــدورة وأداء المحاضرين والتنظيم المتميـــز لكادر األكاديمية 
األولمبيـــة بقيـــادة د. نبيـــل طـــه وأبـــدى الدارســـون سلســـلة من 
المداخـــالت الهادفـــة والتـــي تصـــب فـــي مجملهـــا حـــول أهميـــة 
االســـتفادة مـــن خريجـــي الدورة فـــي الواقع الميدانـــي والتركيز 

على إحاللهم في المناصب الهامة باألندية واالتحادات.

الدارسون أشادوا بدور اللجنة األولمبية

الكوهجي يستقبل المشاركين بدبلوم اإلدارة الرياضية



تأهل صباح إلى النهائي أمام العراقي علي حسين في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر
افتتحـــت يـــوم أمـــس األول بطولة غرب 
فـــي  المقامـــة  والســـنوكر  للبليـــارد  آســـيا 
ضيافـــة مملكـــة البحريـــن فـــي الفترة من 
البحرينـــي  االتحـــاد  مقـــر  فـــي   29  21-
للبليـــارد والســـنوكر والدارتس في مجمع 

النادي األهلي.
فقـــد أقيمـــت مباريات الســـنوكر والبليارد 
للناشـــئين والرجال، فقد أقيمت مباريات 
البليارد للناشـــئين )9 كـــرات(، والرجال )8 
كـــرات(، فيما أقيمت منافســـات الســـنوكر 

للناشئين )15 كرة( وللرجال )6 كرات(.
ففـــي مباريـــات ناشـــئي الســـنوكر تعرض 
العـــب منتخبنـــا الناشـــئ الصغير حســـين 
جهرمـــي للخســـارة مـــن العمانـــي محمـــد 
مقابـــل،  دون  أشـــواط  بثالثـــة  البلوشـــي 
ثـــم خســـر أمام العـــب منتخـــب اإلمارات 
ســـهيل الزعابي بالمنتيجـــة ذاتها، وتمكن 

العب ناشئي منتخبنا علي فرج من الفوز 
على العب المنتخب الســـعودي عبدالملك 
بثالثة اشـــواط دون مقابل، ثم خسر فرج 
مـــن العراقي محمد قصي بثالثة أشـــواط 
دون مقابل، كما خسر فيصل الحصار من 
الســـعودي أيمـــن العمـــري بثالثة أشـــواط 

دون مقابل.
وفـــي منافســـات رجـــال الســـنوكر خســـر 
العب منتخبنا خليل إبراهيم من القطري 
علـــي العبيدالي بشـــوطين مقابل خمســـة 

أشواط في ربع نهائي الست كرات، وقبل 
ذلـــك كان إبراهيـــم قـــد فاز علـــى العراقي 
مقابـــل  أشـــواط  بأربعـــة  حســـين  علـــي 
شـــوطين، فيما خســـر العبا متخبنا هشام 
الصقر من اإليراني أمير حسين بشوطين 
مقابل أربعة، ومحمد الشـــيخ من القطري 

أحمد سيف بشوط واحد مقابل أربعة.

وفاز العب منتخبنا السوبر حبيب صباح 
على األردني تامر المصري في ربع نهائي 
مقابـــل  أشـــواط  بخمســـة  كـــرات  الســـت 
شـــوط، وكرر فوزه في مباراة أخرى على 
العراقي عمر محمد بأربعة أشواط مقابل 

شوط. 
تألـــق  البليـــارد  ناشـــئي  منافســـات  وفـــي 

اإلخـــوان حســـين وحيـــدر وبلغـــا مراحـــل 
أقصـــى  حتـــى  المنافســـة  مـــن  متقدمـــة 
الســـعودي فارس آل مـــدن العب منتخبنا 
حســـين علي بالفوز عليه بتســـعة أشواط 
مقابـــل ثمانيـــة رغم تأخر العـــب منتخبنا 
بستة أشـــواط مقابل شـــوطين في بداية 

المباراة.

جهرمي.. موهبة ينتظرها 

مستقبل مشرق

للبليـــارد  البحرينـــي  االتحـــاد  أتـــاح 
والســـنوكر والدارتس الفرصة لناشـــئي 
البطولتيـــن  فـــي  للمشـــاركة  الســـنوكر 
أرض  علـــى  آســـيا  وغـــرب  العربيـــة 
مملكـــة البحريـــن؛ وذلك من أجل صقل 
منافســـات  فـــي  وإشـــراكهم  مواهبهـــم 
دوليـــة لكســـب مـــردود معنـــوي وفنـــي 

لالعبين الصغار.
وشارك حســـين جهرمي في مسابقتي 
الناشـــئين )15 كـــرة( ليضـــع قدمـــه في 
أول درجـــات الســـّلم، إذ قـــال جهرمـــي 
إن المشـــاركة فـــي بطولـــة رســـمية لهو 
شـــرف لـــه بتمثيل مملكـــة البحرين في 

البطولتين العربية وغرب آسيا.

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

السوبر يواصل طريق 
التألق في الست 

كرات.. وناشئو البليارد 
يشرفون المملكة

أشـــاد نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بالتحضيـــرات 
التـــي يقـــوم بهـــا المنتخـــب األولمبـــي 
للمشـــاركة  اســـتعدادا  القـــدم  لكـــرة 
ببطولـــة غـــرب آســـيا تحـــت 23، التي 
ستقام بالمملكة العربية السعودية من 

3 لغاية 15 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك لدى زيارة ســـموه لتدريبات 
المالعـــب  علـــى  األولمبـــي  المنتخـــب 
الخارجيـــة باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم بحضـــور األميـــن العـــام للجنـــة 
األولمبيـــة فـــارس الكوهجـــي وعضـــو 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
لكـــرة القـــدم مهنـــد األنصـــاري ومدير 
بـــن  محمـــد  الوطنيـــة  المنتخبـــات 

سالمين.
وشهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة تدريبـــات المنتخب 
بهـــدف  التدريبيـــة  الحصـــة  وتابـــع 
تشـــجيع الالعبيـــن ورفـــع معنوياتهـــم 
قبـــل خـــوض منافســـات بطولـــة غرب 
آســـيا، انطالقا من حرص ســـموه على 

دعم سائر المنتخبات الوطنية.

وتعـــرف  الالعبيـــن  ســـموه  والتقـــى   
علـــى تحضيراتهم ومـــدى جهوزيتهم 
ســـموه  داعيـــا  البطولـــة،  لخـــوض 
بالعزيمـــة  التحلـــي  إلـــى  الالعبيـــن 
واإلصرار والســـعي لتقديـــم أفضل ما 
لديهـــم خالل البطولـــة لعكس الصورة 
المشـــرفة عن كـــرة القـــدم البحرينية، 
خصوصا أن المنتخب األولمبي تحت 
23 يعتبـــر بمثابـــة منتخب المســـتقبل 

الرديـــف خلـــف المنتخـــب األول فـــي 
السنوات المقبلة.

بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف 
“تقـــف  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي 
دائمـــا  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
بجانـــب المنتخبـــات الوطنية الكروية 
بمختلـــف المشـــاركات الخارجية، وها 
نحـــن مقبلون أمـــام اســـتحقاق كروي 
جديد نتطلـــع من خالله منكم بتقديم 

مســـتوى متميـــز والذهـــاب إلـــى أبعـــد 
نقطة في البطولة...”.

 ونـــوه ســـموه بالدعـــم الـــذي يقدمـــه 
االتحاد البحريني لكرة القدم برئاســـة 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
للمنتخبـــات الوطنيـــة، مشـــيدا كذلـــك 
واإلداري،  الفنـــي  الجهازيـــن  بـــدور 
متمنيا سموه للمنتخب دوام التوفيق 

والنجاح.

سمو الشيخ عيسى بن علي يطلع على تحضيرات “األولمبي”
قبل مشاركته ببطولة غرب آسيا

االتحاد البحريني لكرة القدم

الفضيـــة  رعايتهـــا  زيـــن  شـــركة  قدمـــت 
لمســـابقتي كأس جاللـــة الملـــك المعظـــم 
ودوري ناصـــر بن حمد الممتاز لكرة القدم 

للموسم الرياضي -2022 2023. 
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
شـــركة زيـــن البحريـــن، الشـــيخ أحمـــد بن 
علي آل خليفة إن دعم الشـــركة لمســـابقة 
ومســـابقة  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  كأس 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز نابـــع مـــن 
التفاعل اإليجابي مع األنشـــطة الرياضية 
خصوصـــا كرة القدم. مشـــيرا إلـــى أهمية 
الدخـــول فـــي شـــراكات متميـــزة لتعزيـــز 
الجانب الشـــبابي والرياضـــي. فإن دعمنا 
للمســـابقتين يؤكد أهدافنا اإلستراتيجية 

لدعم القطاع الرياضي البحريني
وأضاف الشـــيخ أحمد بأن رعاية الشباب 
البحرينـــي مـــن خـــالل هـــذه المســـابقات 
يســـاهم في التقدم بمســـتوى كـــرة القدم 
مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق  الشـــباب؛  ودفـــع 

النجاحات. 
مـــن جانبـــه، رحب رئيـــس مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
بانضمام شـــركة زين إلى مجموعة الرعاة 
مشـــيدا  فضيـــة،  برعايـــة  للمســـابقتين 
بالجهـــود التـــي تبذلها الشـــركة فـــي دعم 
القطـــاع الرياضـــي وبخاصـــة كـــرة القـــدم 

البحرينيـــة،  وذلـــك فـــي ســـبيل تحقيـــق 
التطـــور والنمـــاء في هـــذه اللعبـــة، معربا 
عـــن تقديـــره لمجلـــس إدارة شـــركة زيـــن 
وحرصها في تقديم هذه الرعاية والدعم 
للمســـابقتين، مؤكـــدا أن العمل المشـــترك 
سيســـهم  والشـــركة  الكـــرة  اتحـــاد  بيـــن 
فـــي توفيـــر أســـباب النجـــاح التنظيمـــي 

للمسابقتين.

“زين” ترعى كأس جاللة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز

الشيخ علي بن خليفة الشيخ أحمد بن علي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

بـــدأ مستشـــفى الهـــالل فـــي تقديـــم 
حمـــد  بـــن  خالـــد  لـــدوري  دعمـــه 
الرياضـــي  للموســـم  الســـلة  لكـــرة 
مـــن  انطالقـــا  وذلـــك   ،2023/2022
دور االتحـــاد البحرينـــي لكرة الســـلة 
الشـــراكة  فـــي  الهـــالل  ومستشـــفى 

المجتمعية.
فـــإن  الدعـــم،  هـــذا  وبموجـــب 
المستشـــفى قام في الجولـــة الثالثة 
للـــدوري بتوفيـــر عيـــادة تتكـــون من 
أطفـــال  وطبيـــب  العائلـــة  طبيـــب 
إلجـــراء  الممرضيـــن  مـــن   2 وعـــدد 
والطـــول  للـــوزن  المجانـــي  الكشـــف 
ونبـــض القلـــب واألذن والعين خالل 
المباريـــات بالجولـــة الكاملـــة لجميع 
األجهزة الفنيـــة واإلدارية والالعبين 
الـــدوري،  فـــي  المشـــاركة  للفـــرق 
بتقديـــم  كذلـــك  المستشـــفى  وقـــام 
االستشارة الطبية ألي العب يحتاج 

إلى عالج من خالل الكشـــف الطبي، 
باإلضافة إلى توفير إسعافات أولية 
أثنـــاء مباراة السوبرســـتار ونهائيات 
المستشـــفى  وســـيجري  الـــدوري، 
الفحوصـــات واالستشـــارات الطبيـــة 
الالعبيـــن  أمـــور  ألوليـــاء  المجانيـــة 
تنظيـــم  علـــى  القائميـــن  وجميـــع 

الدوري.
وأشـــاد أميـــن الســـر العـــام باالتحـــاد 

البحريني لكرة الســـلة أحمد يوســـف 
يقدمـــه  الـــذي  الكبيـــر  بالتعـــاون 
مستشـــفى الهـــالل من خـــالل دعمه 

ألنشطة وفعاليات االتحاد.
وقـــال يوســـف إن دعـــم مستشـــفى 
الهـــالل يأتـــي ضمـــن إطـــار التعـــاون 
مشـــيدًا  الجانبيـــن،  بيـــن  المتبـــادل 
اإلطـــار بمـــا يبديـــه المستشـــفى مـــن 

تفاعل إيجابي مع أفكار االتحاد.

فحوصات من مستشفى الهالل في دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة
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باللجنـــة  والمبـــادرات  للرياضـــة  التنفيـــذي  المديـــر  عقـــد 
البارالمبية البحرينية حســـن عبداللطيف اجتماعا مع أمين 
ســـر االتحـــاد البحريني للســـباحة أحمـــد محمـــد عبدالغفار؛  
لمتابعـــة مســـتجدات العبـــي الســـباحة مـــن ذوي العزيمـــة 
اســـتعدادًا للمشـــاركة في دورة األلعاب البارالمبية الصيفية 
باريـــس 2024 بحضـــور كل مـــن المـــدرب ياســـر النمشـــان 
والمدربة إيمان حســـن وعدد من أعضاء اللجنة البارالمبية 

البحرينية.
كما تطرق االجتماع لوضع برنامج متكامل إلعداد وتاهيل 
العبي السباحة إلعدادهم ضمن خطة تنفيذية شاملة توفر 
االحتياجـــات الفنية لالعبـــي ذوي العزيمة من خالل برامج 
زمنيـــة مقرونـــة بتحديد اختبـــارات القيـــاس باالضافة إلى 
توفيـــر خدمات الدعم الطبي مثل حصص العالج الطبيعي 

وتوفير األكل الصحي لالعبين.  

ومن جهة أخرى، أشار أمين سر االتحاد البحريني للسباحة 
أحمـــد محمد عبدالغفار  إلى حـــرص اللجنة على دعم كافة 
الرياضـــات لـــذوي العزيمة؛ من أجل االســـتمرار في تحقيق 
اإلنجـــازات، كمـــا أكـــد ما تملكـــه رياضـــات ذوي العزيمة من 
العبين والعبات متميزين يتم تهيئتهم بمستوى عال؛ سعًيا 

لتحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية للجنة البارالمبية.

اللجنة البارالمبية تبحث استعدادات 
السباحة لدورة األلعاب البارالمبية 2024

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي :

شـــارك المنتخب الوطني للكيك بوكســـينغ فـــي الدوري الكويتي 
للكيـــك بوكســـينغ؛ وذلـــك تلبيـــة للدعـــوة التـــي تلقاهـــا االتحـــاد 
البحرينـــي للكيـــك بوكســـينغ والمواي تـــاي من اللجنـــة الكويتية 

للمشاركة في المسابقة.
وقـــد نجـــح المنتخب مـــن حصـــد 3 ميداليات ملونـــة، حيث فاز 
الالعـــب علـــي الشـــويخ بالمركـــز األول والميداليـــة الذهبيـــة في 
وزن 63 كيلوجرامـــا، وفـــاز الالعـــب علي رمضـــان بالمركز األول 
والميداليـــة الذهبية في وزن 60 كيلوجراما، فيما حصل الالعب 
خالـــد ســـمير على المركز الثاني والميداليـــة الفضية في وزن 71 

.K1 كيلوجراما في مسابقة
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
للكيـــك بوكســـينغ والمواي تـــاي أحمد جوهر، أن هذه المشـــاركة 
تأتـــي كأولى الخطـــوات التعاون المشـــترك مع اللجنـــة الكويتية 

للكيك بوكســـينغ والمواي تـــاي، والتي تعزز من تبـــادل الخبرات 
والزيارات التي من شـــأنها تطوير هذه الرياضة على المستويين 

البحريني والكويتي.
وأكد أن هذه المشاركة تعد ضمن خطة الجهاز الفني في االتحاد 
البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي، إلدخال العبي المنتخب 
الوطني في أجواء المنافســـات وزيادة االحتكاك ورفع مســـتوى 

الجاهزية للتحضير واإلعداد لالستحقاقات القادمة.

بدعوة تلقاها من اللجنة الكويتية للكيك بوكسينغ

منتخب الكيك بوكسينغ يشارك في الدوري الكويتي ويحصد 3 ميداليات ملونة
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دكار ـ وكاالت

أكـــد وزير الخارجية الســـعودي، أمس 
اإلثنيـــن، أن المملكة لهـــا دور رائد في 

مكافحة اإلرهاب.
وقـــال األميـــر فيصـــل بن فرحـــان في 
والســـلم  لألمـــن  دكار  بمنتـــدى  كلمـــة 
الجهـــود  كافـــة  “ندعـــم  بالســـنغال 
مـــن  واجتثاثـــه  اإلرهـــاب  لمكافحـــة 

جذوره”.
كمـــا أوضح أن اإلرهاب يشـــّكل خطًرا 
الدوليـــة  البحريـــة  الممـــرات  علـــى 

واالقتصاد العالمي.
إلـــى ذلـــك، أكد بن فرحـــان أن المملكة 
تؤمن بالعمل الدولي متعدد األطراف 

لخلق عالم أكثر عدالة.
حـــل  تدعـــم  الســـعودية  أن  وبيـــن 
التنميـــة  وتحقيـــق  ا  ســـلميًّ النزاعـــات 

االقتصادية الشاملة.
كذلـــك أكـــد أن المملكـــة تولـــي أهمية 
وتأميـــن  العالمـــي  الغذائـــي  لألمـــن 
سالســـل اإلمـــداد، معّبـــًرا عـــن تطلـــع 
مـــع  التعـــاون  تعزيـــز  إلـــى  المملكـــة 
الســـنغال. يذكـــر أنـــه انطلقـــت أمـــس 
فـــي العاصمة الســـنغالية دكار، الدورة 
الثامنـــة من منتدى دكار الدولي حول 
األمن والســـلم في أفريقيا، بمشـــاركة 

أكثر 30 دولة.

السعودية تدعم جهود اجتثاث اإلرهاب

عواصم ـ وكاالت

أعلن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي، يائير 
لبيد، أمس االثنين، أن إسرائيل ستوقع 
لترســـيم  تاريخيـــا  اتفاقـــا  الخميـــس 

الحدود البحرية مع لبنان.
وقـــال لبيـــد فـــي مســـتهل لقائـــه رئيس 

وزراء هولنـــدا مـــارك روتـــه في 
تـــل أبيـــب بحســـب بيـــان 

لمكتبه: “ســـنوقع يوم 
اتفاقـــا  الخميـــس 
تاريخيـــا مـــع لبنان، 
وســـتصبح إسرائيل 

المســـتقبل  فـــي 
رئيســـيا  القريب موردا 

للغاز إلى أوروبا”.
وتوصل البلدان اللذان ما يزاالن 

في حالة حرب رســـميا، بعد مفاوضات 
مكثفـــة برعايـــة أميركيـــة، إلـــى اتفـــاق 
وإزالـــة  البحريـــة  حدودهمـــا  لترســـيم 
العقبات الرئيســـة أمام استغالل حقول 

غاز في شرق البحر األبيض المتوسط.
مـــن جانب آخر، فشـــل مجلـــس النواب 
اللبنانـــي للمـــرة الثالثـــة، أمـــس االثنين، 
فـــي انتخـــاب خليفـــة للرئيس ميشـــال 
عـــون، وحـــدد رئيـــس مجلـــس النـــواب 
النتخـــاب  المقبلـــة  للجلســـة  موعـــدا 
رئيـــس للبالد. ورغـــم أن المجلس 
فشل للمرة الثالثة في انتخاب 
رئيـــس جديـــد للبـــالد، فإنها 
التـــي  الرابعـــة  المـــرة 
االجتمـــاع  يحاولـــون 
فيها، بعـــد أن لم يكتمل 
النصـــاب القانون في الجلســـة 

األولى.
وتمثلـــت أبرز نتائج فـــرز األصوات في 
حصول ميشال معوض على 39 صوتا، 
مقابل 10 أصـــوات لعصام خليفة، و13 
صوتـــا للبنان الجديد، فيما ســـجلت 50 

ورقة بيضاء وورقتان ملغتان.

إسرائيل: توقيع اتفاق الحدود مع لبنان الخميس
بغداد ـ وكاالت

طالـــب رئيس تيار “الحكمـــة الوطني” 
أمـــس  الحكيـــم،  عمـــار  العـــراق  فـــي 
بالتنـــازل  الكتـــل السياســـية  االثنيـــن، 
عـــن مصالحها خـــالل عملية تشـــكيلة 
الحكومـــة. ودعـــا الحكيـــم فـــي بيـــان 

صحافـــي “الجميع إلـــى التكاتف 
العراق  والتنازل لمصلحـــة 

والعراقييـــن وتقديمها 
المصالح  على جميع 

األخرى”.
وأضـــاف “نأمـــل من 

الحكومة المقبلة بذل 
قصارى جهودها لحماية 

العـــراق وخدمـــة أبنائه وأال 
تدخـــر وســـعا فـــي مهمـــة إعـــادة 

ثقـــة المواطنيـــن بالعمليـــة السياســـية 
وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شـــعبنا 
فـــي المرحلة المقبلة، واالســـتفادة من 
لتجـــاوز  الســـابقة  المراحـــل  تجـــارب 

األخطاء والعمل على وضع المعالجات 
الحقيقية والواقعية”. وأشـــار الحكيم 
إلـــى أن “الشـــعب العراقـــي ال يرضـــى 
إال بحكومـــة خدمة وطنيـــة تحقق ما 
يصبو له من تطلعات مشـــروعة وعلى 
عـــن  التنـــازل  السياســـية  الكتـــل 
مصالحها خالل عملية تشكيل 
الحكومـــة”. إلـــى ذلـــك، علق 
وزير االتصاالت العراقي 
الســـابق محمد توفيق 
عـــالوي أمـــس، على 
تشـــكيل  جهـــود 
بيـــن  والصـــراع  الحكومـــة 
األحـــزاب على المناصب الوزارية، 
محـــذرا مـــن موجـــة غضـــب شـــعبي 
نتيجة االنســـداد السياســـي والصراع 
بيـــن القـــوى السياســـية علـــى تأميـــن 
النفـــوذ والمصالح بعيـــدا عن المصالح 

العليا للوطن والمواطنين.

الحكيم يطالب الكتل السياسية بالتنازل عن مصالحها
عدن ـ سبأ

بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  بحثت 
قــرار تصنيف  تنفيذ  إجـــراءات  دولــيــا، 
“جماعة  الحوثية،  هللا”  “أنــصــار  حركة 
إرهابية”. وذكرت وكالة األنباء اليمنية 
أن  الحكومة  تلك  تديرها  التي  )ســبــأ( 

الــــــــوزراء معين  مــجــلــس  رئـــيـــس 
عـــبـــدالـــمـــلـــك، تــــــــرأس فــي 

عدن،  المؤقتة  العاصمة 
ــركــا  اجـــتـــمـــاعـــا مــشــت
لـــــــوزارتـــــــي الـــمـــالـــيـــة 
والتعاون  والتخطيط 

الـــــدولـــــي والـــمـــصـــرف 
المركزي اليمني “لمناقشة 

اإلجـــــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
المقترحة في الجوانب االقتصادية 

الدفاع  مجلس  قــرار  لتنفيذ  والمالية 
الــحــوثــي  مليشيا  بتصنيف  الــوطــنــي 
ــة”. وأضـــــافـــــت أن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة إرهـ ــاعـ ــمـ جـ
االجــتــمــاع تــنــاول “عــــددا مــن األفــكــار 

وبما  اتخاذها  المطلوب  والمقترحات 
يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم 
اإلنسانية في مناطق سيطرة المليشيا 
الـــوزارات  االجتماع  وكــّلــف  الحوثية”. 
واإلنساني  االقتصادي  بالملف  المعنية 
برفع  اليمني  المركزي  والمصرف 
الوزراء  إلى مجلس  مقترحات 
يلزم.  مــا  واتــخــاذ  للمناقشة 
“باتخاذ  عبدالملك  ووجه 
ــفــــوريــــة  ــ ــر ال ــ ــي ــ ــداب ــ ــت ــ ال
ــذ قــــــــــرارات  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
مــــجــــلــــس الــــــدفــــــاع 
الــوطــنــي ومــجــلــس الــقــيــادة 
يتعلق  ــا  مـ خــصــوصــا  الـــرئـــاســـي”، 
بتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”، 
ــع الـــبـــدائـــل الـــالزمـــة  ــى وضــ ــ ــة إل ــافـ إضـ
لــتــفــادي انــعــكــاســات الـــقـــرار ذلـــك على 
معيشة المواطنين في مناطق سيطرة 

الحوثيين.

اليمن يبحث تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”

مجددا.. ضربات 
إسرائيلية على دمشق

بيروت ـ أ ف ب

اسُتهدفت  وجيزة،  أيــام  خالل  الثانية  للمرة 
السورية  العاصمة  محيط  فــي  عــدة  مــواقــع 

دمشق أمس اإلثنين.
 فقد أفادت المعلومات بأن االنفجارات نجمت 
إصابة  إلــى  وأّدت  إسرائيلية”،  “ضــربــات  عن 
المادية،  الخسائر  وبعض  سوريين  جنود   3
اإلنــســان.  لحقوق  ــســوري  ال الــمــرصــد  بحسب 
مساء  استهدفت  إسرائيلية،  ضربات  وكانت 
محيط  فــي  عسكرية  مــواقــع  أيــًضــا  الجمعة 

مطار دمشق، ومنطقة الريف الغربي.
طالت  الهجمات  أن  إلــى  المرصد  أشــار  فيما 

على ما يبدو شحنة أسلحة إيرانية.

أصغر رئيس حكومة للمملكة المتحدة منذ 200 عام ومن أصول هندية

انتخاب ريشي سوناك رئيًسا لوزراء بريطانيا
البريطانـــي  الماليـــة  وزيـــر  أصبـــح 
السابق ريشي سوناك رئيًسا للوزراء 
في بريطانيا وزعيًمـــا جديًدا لحزب 
المحافظيـــن، وذلـــك بعـــد انســـحاب 
منافســـته بينـــي موردونـــت، وزيـــرة 

العالقات مع البرلمان.
حـــزب  لجنـــة  رئيـــس  وأعلـــن   
انتخـــاب  عـــن  ا  رســـميًّ المحافظيـــن 
للحـــزب،  زعيًمـــا  ســـوناك  ريشـــي 
ليخلـــف  للـــوزراء،  رئيًســـا  وبالتالـــي 
بذلـــك ليز تراس التي اســـتقالت في 

وقت سابق.
وانســـحبت موردونـــت من الســـباق 
لزعامة حزب المحافظين البريطاني 
بعـــد فشـــلها فـــي جمع مـــا يكفي من 
أصـــوات نواب الحزب، حيث أفادت 
التقاريـــر بحصولهـــا علـــى 25 صوًتـــا 
فقـــط، فيمـــا جمـــع ســـوناك أصـــوات 

194 نائًبا.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
الجديد، ريشـــي ســـوناك، أن المملكة 
المتحـــدة تواجـــه أزمـــة اقتصاديـــة 
الوحـــدة  إلـــى  تحتـــاج  عميقـــة 

والتعاون.
بعـــد  لـــه  تصريـــح  أول  فـــي  وقـــال 
اختيـــاره لمنصبـــه الجديـــد: “أتعهـــد 
بأن أخدم بنزاهـــة وتواضع”، مضيًفا 
“نحتاج إلى إبقاء حزب المحافظين 

موحًدا وكذلك بريطانيا”.
كمـــا بين أن االســـتقرار في بريطانيا 
يأتـــي بالتعـــاون والوحـــدة، مضيًفـــا 
ســـيكون  والبـــالد  الحـــزب  “جمـــع 

أولويتي القصوى”.
وقبـــل ذلـــك بقليـــل، أكـــد فـــي كلمـــة 
ألعضاء حزب المحافظين في وقت 
الـــوزراء  اختيـــار  أن  اليـــوم،  ســـابق 
لـــن يكـــون معتمـــًدا علـــى األســـماء 
بـــل النهـــج، مبيًنـــا أنـــه ســـيركز على 

السياسات ال الشخصيات.
واحـــدة  فرصـــة  “لدينـــا  قـــال  كمـــا 
وحدتنـــا”،  واســـتعادة  لإلصـــالح 

مضيًفا: “كل أجنحة الحزب ستكون 
ممثلة في الحكومة”.

االســـتقرار  تحقيـــق  أن  أكـــد  كمـــا 
االقتصادي أولوية حكومته.

من هو ريشي سوناك؟

ولـــد ســـوناك فـــي ســـاوث هامبتون 
بإنجلتـــرا ألبويـــن مـــن أصـــل هنـــدي 
هاجـــرا مـــن شـــرق إفريقيـــا، حيـــث 
سيكون أول رئيس وزراء هندوسي، 
إذ ذكر ســـابًقا أن جميع أفراد أسرته 

يمارسون الطقوس الهندوسية. 
كمـــا ســـيكون ســـوناك أصغـــر رئيس 
وزراء بريطانـــي في 200 عام، ففي 
عـــام 1812، تولـــى رئاســـة الـــوزراء 
اللـــورد ليفربول البالغ مـــن العمر 42 
عاًمـــا، وفـــي الوقـــت نفســـه، يكـــون 
الســـجل المطلـــق في بيـــت جونيور، 
الـــذي احتل كرســـيا في عـــام 1783 

عن عمر يناهز 24 عاًما.
يقـــول أنصـــار ســـوناك إن قيمـــه لـــم 
المهنيـــة  مســـيرته  خـــالل  تتشـــكل 
فـــي المدينـــة التي جلبت لـــه ثرواته 
األولـــى، أو الـــزواج مـــن واحـــدة من 
أغنى العائالت في الهند التي جلبته 
أكثـــر مـــن ذلك بكثيـــر، ولكـــن خالل 
فتـــرة المراهقـــة، فـــي ســـنوات مـــن 

المساعدة في صيدلية األسرة.
ســـبع  عـــن  قليـــاًل  يزيـــد  مـــا  ومنـــذ 

حتـــى  ســـوناك  يكـــن  لـــم  ســـنوات، 
عضـــًوا فـــي البرلمان، حيـــث إنه من 
بعـــض النواحـــي، ال يـــزال الناخبون 
سلســـلة  مهـــووس  علـــى  يتعرفـــون 
“حـــرب النجوم” البالغ مـــن العمر 42 

عاًما من ساوث هامبتون.
ولِد فـــي مايو 1980 في مستشـــفى 
لوالديـــه  العـــام  هامبتـــون  ســـاوث 
وكالهمـــا  ســـوناك،  وأوشـــا  ياشـــفير 
هندوســـي بنجـــاب ولـــدا فـــي كينيـــا 
المســـتعمرة وتنزانيـــا علـــى التوالي، 
وهاجـــر والداهمـــا مـــن الهنـــد، حيث 
غـــادرت كلتـــا العائلتين إلـــى إنجلترا 

في الستينيات.
التقـــى والـــدا ســـوناك وتزوجـــا فـــي 
إنجلتـــرا، وأصبـــح والـــده، ياشـــفير، 
طبيبا عاما، وكانت أوشا صيدليانية 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  متاجـــر  تديـــر 
صيدليـــة  إنشـــاء  قبـــل  هامبشـــاير، 
ســـوناك، في حين كان ريشي األكبر 

بين ثالثة أطفال.
تلقـــى تعليمه في واحـــدة من أعرق 
المـــدارس الخاصـــة فـــي بريطانيـــا، 
ودرس  جونســـون،  بوريـــس  مثـــل 
وجامعـــة  أكســـفورد  جامعـــة  فـــي 
ســـتانفورد، وقضـــى فتـــرة فـــي بنك 

غولدمان ساكس االستثماري.
السياســـيين  أغنـــى  أحـــد  يعـــد 
يوصـــف  أنـــه  حتـــى  البريطانييـــن، 

أنـــه أغلـــى من ملـــك بريطانـــي، وهو 
متزوج أيًضا من وريثة التكنولوجيا 
التـــي  مورثـــي،  أكشـــاتا  الهنديـــة 
تسببت شؤونها الضريبية في بعض 
االنزعـــاج السياســـي لوزيـــر الماليـــة 
السابق خالل حملته االنتخابية في 

الصيف.
ودخل ريشي سوناك عالم السياسة 
مـــن العـــام 2010، حيـــث عمـــل مـــع 

حزب المحافظين.
في عام 2014، تم اختياره كمرشـــح 
حـــزب المحافظين لمجلـــس العموم 
شـــمال  فـــي  لريتشـــموند  ممثـــال 
يوركشـــاير، وهـــو مقعـــد في شـــمال 
إنجلتـــرا شـــغله لفترة طويلـــة زعيم 

الحزب )2001-1997( ويليام هيغ.
وكان من بين المؤيدين للبريكسيت، 
مـــرات علـــى مشـــروع   3 إذ صـــوت 
االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج 
األوروبي خالل فترة رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي،
وبيـــن عامـــي 2015 إلى عـــام 2017 
اختيـــار  لجنـــة  فـــي  عضـــًوا  كان 
البيئـــة والغـــذاء والشـــؤون الريفيـــة 
ا في وزارة  ا خاصًّ وســـكرتيًرا برلمانيًّ
األعمـــال والطاقـــة واالســـتراتيجية 

الصناعية.
وتم تعيينه فـــي أول منصب وزاري 
لـــه من قبل تيريزا مـــاي كنائب وزير 
برلماني في وزارة اإلسكان في يناير 
2018، حيث شـــغل هذا المنصب لما 

تبقى من رئاسة الوزراء في مايو.
هـــذا، ويصفـــه منتقـــدوه بأنـــه خـــان 
بوريـــس جونســـون، رئيســـه القديم، 
عندمـــا اســـتقال مـــن منصـــب وزيـــر 
الماليـــة فـــي أوائـــل يوليـــو، مما أدى 
ذلـــك  بعـــد  الحكومـــة  انهيـــار  إلـــى 
بوقـــت قصيـــر، وال يـــزال العديد من 
المشـــرعين يلومونـــه علـــى ســـقوط 

جونسون.

لندن ـ وكاالت

ريشي سوناك

الثالثاء 25 أكتوبر 2022 - 29 ربيع األول 1444 - العدد 5124

عواصم ـ وكاالت

فـــي تكرار التهامـــات بالده الســـابقة، أكد 
الرئيس األوكراني فولدومير زيلينسكي، 
مجـــددا، أن روســـيا تشـــتري الســـالح من 

إيران.
وقـــال فـــي تصريحات أمـــس االثنين، إن 
موســـكو طلبت 2000 طائرة مســـيرة من 

طهران، بحسب ما نقلت فرانس برس.
كمـــا أوضـــح أن هـــذا الرقـــم مســـتقى من 
المخابـــرات، قائـــال “تقديـــرات المخابرات 
تشير إلى أن القوات الروسية طلبت نحو 

ألفي درون إيرانية انتحارية”.
إلـــى ذلـــك، انتقـــد حيـــاد إســـرائيل حيال 
هـــذا “التحالـــف الروســـي - اإليرانـــي” في 
أوكرانيـــا، بعـــد أن رفضـــت تزويـــد بـــالده 

بأنظمة متطورة مضادة للطائرات.
مـــن جانـــب آخـــر، كـــررت روســـيا أمـــس 
اتهاماتهـــا ألوكرانيـــا مؤكـــدة انهـــا دخلت 
“المرحلـــة األخيـــرة” مـــن صنـــع “قنبلتهـــا 
القـــذرة”، وهـــي ادعـــاءات رفضتها كييف 
للمجـــيء  دولييـــن  خبـــراء  دعـــت  التـــي 

الجنـــرال  وقـــال  منشـــآتها.  وتفتيـــش 
إيغـــور كيريلوف المســـؤول فـــي الجيش 
الروســـي عن المواد المشـــعة والكيميائية 
المعلومـــات  “حســـب  والبيولوجيـــة 
المتوفرة لدينا فإن منظمتين أوكرانيتين 
لديهمـــا تعليمات محددة لصنع ما يســـمى 
أعمالهمـــا  وقـــد دخلـــت  القـــذرة.  القنبلـــة 
المرحلـــة النهائيـــة”. وبحســـب قولـــه فإن 
“الغـــرض مـــن هـــذا االســـتفزاز هـــو اتهـــام 

روســـيا باســـتخدام أســـلحة دمار شـــامل 
فـــي أوكرانيا وبالتالي شـــن حملة ضخمة 

معادية لروسيا في العالم”.
وعلى الفور نفى المسؤولون األوكرانيون 
هـــذه االتهامـــات، وقـــال وزيـــر الخارجية 
هـــذه  إن  كوليبـــا  دميتـــرو  األوكرانـــي 
االدعـــاءات “ســـخيفة” و “خطيـــرة” ودعا 
الرئيس األوكراني العالم إلى “الرد بأقسى 

ما يمكن” على االتهامات الروسية.

روسيا تجدد اتهاماتها ألوكرانيا بصنع “قنبلة قذرة”

زيلينسكي: موسكو طلبت 2000 مسيرة من إيران

رجل يدفع دراجته على جسر مدمر بالقرب من بوريفسك، في منطقة خاركيف 

طهران ـ وكاالت

فـــي تخبـــط وتناقـــض تـــام مـــع مـــا أعلنه 
حســـين  الخارجيـــة  وزيـــر  يوميـــن  قبـــل 
أميـــر عبداللهيـــان، زعـــم المتحدث باســـم 
الخارجيـــة اإليرانيـــة ناصـــر كنعانـــي، أن 
بإحيـــاء  ترغـــب  ال  المتحـــدة  الواليـــات 
االتفـــاق النـــووي. وقـــال المتحـــدث فـــي 
تصريحـــات، أمـــس االثنين، إن واشـــنطن 
إلحيـــاء  السياســـية  اإلرادة  إلـــى  تفتقـــر 
الصفقة النوويـــة المبرمة العام 2015. إال 
أن عبداللهيـــان أكد يوم الســـبت الماضي، 
أن اإلدارة األميركيـــة تبـــدو فـــي عجلـــة 
مـــن أمرهـــا للتوصل إلى اتفـــاق نووي مع 
بـــالده على الرغم من تصريح مســـؤولين 
مـــن  يعـــد  لـــم  االتفـــاق  بـــأن  أميركييـــن 
أولوياتهـــم. كمـــا اتهم واشـــنطن بمحاولة 
“إذكاء لهيـــب” االحتجاجـــات فـــي إيـــران 
بينمـــا تســـعى ســـرا إلى اتفـــاق تهدف من 
خاللـــه إلـــى الحصـــول علـــى تنـــازالت، ما 
اليـــوم  فـــي  األميركيـــة  الخارجيـــة  دفـــع 
نفســـه إلـــى نفـــي تلـــك المزاعـــم، مؤكـــدة 

أن الرســـالة الوحيـــدة التـــي وجهتهـــا إلى 
الســـلطات اإليرانيـــة في الوقـــت الحالي، 
هـــي “أوقفـــوا قتـــل الشـــعب”، في إشـــارة 
إلـــى القمـــع الذي تمارســـه الســـلطات ضد 
التظاهـــرات التي انطلقـــت في البالد منذ 
منتصـــف الشـــهر الماضي، تنديـــدا بمقتل 
الشابة مهسا أميني. من جانب آخر، أعلن 
رئيـــس منظمـــة الطاقـــة الذريـــة اإليرانية 
نيـــة طهـــران إنشـــاء مجمع نووي شـــامل 

فـــي محافظـــة فـــارس، نظـــرا إلمكانـــات 
المحافظـــة. وأفادت وكالـــة “مهر” لألنباء، 
بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
محمد إســـالمي قال أمـــس االثنين خالل 
حفل تدشـــين مشـــروع متعلق باإلشعاع، 
إن تطويـــر االشـــعاع على مســـتوى البالد 
مـــن أحـــد القضايـــا المهمـــة وفقـــا للخطة 
التـــي ســـيتم تنفيذهـــا في مدينة شـــيراز 

الصناعية.

أعلنت نيتها إنشاء مجمع نووي شامل في محافظة فارس

طهران تتناقض: أميركا ال ترغب بإحياء االتفاق النووي

وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبداللهيان
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تعرف على الشغف والتراث البيروفي والشيف جيفارا

”INTI“ فورسيزونز” يرحب بضيوفه في تجربة طعام جديدة بـ“
ترحب بكم الشـــيف البيروفية يوفاني 
المطبـــخ  مـــن  أطبـــاق  مـــع  جيفـــارا 
البيروفي األصيـــل بمطبخ “INTI ” في 
البحريـــن  خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق 
اعتبـــاًرا مـــن 19 أكتوبر . ويعتبر  طهاة 
دولـــة البيـــرو ســـفراء لثقافـــة وطنهم. 
فشـــعب بيرو شـــغوف جًدا و خصوصًا 

عندما يتعلق األمر بالطعام والطبخ.
جلســـات وســـط أجـــواء خاصـــة علـــى 
جانب بركة أزور – حيث تقع جلســـات  
“INTI ” فـــي فندق فورســـيزونز خليج 
البحريـــن. أطلق عليه هذا االســـم الذي 
و  والتميـــز  والـــدفء  للشـــمس  يرمـــز 
األصالـــة للتـــراث البيروفـــي واألطباق 
الُمحضـــرة التـــي ُتعتبـــر مـــن بيـــن أكثر 

األطباق أصالة في العالم.
فـــي لغة اإلنكا، ترمـــز البيرو الى “أرض 
الحضـــارات  أثـــرت  حيـــث  الوفـــرة”، 
واإلســـبانية  والصينيـــة  اليابانيـــة 
فـــي  العربيـــة  وحتـــى  واإلفريقيـــة 
المنتجـــات األصليـــة فـــي البيـــرو، التي 
مـــن  لنكهـــات  جامعـــة  منهـــا  جعلـــت 
مختلـــف الثقافات الفريـــدة من نوعها. 
خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق  يحتفـــل 
البحريـــن بإضافـــة المطبـــخ البيروفـــي 
بأطباقـــه ذات األلـــوان الجميلـــة كجزء 
التـــي  الطهـــي  تجـــارب  سلســـلة  مـــن 
يقدمهـــا كأول تجربـــة طعـــام بيروفية 

أصيلة في البحرين.
تعد الشـــيف يوفاني جيفيرا، الحاصلة 
على دبلـــوم لو كوردون بلـــو المرموق، 
أحـــد أهـــم كبـــار الطهـــاة فـــي الجنـــاح 
دبـــي،   2020 إكســـبو  فـــي  البيروفـــي 

بجانب تألقها لمـــدة 12 عاًما في أرقى 
المطاعـــم البيروفيـــة في العالـــم. وبعد 
أن أمضت الســـنوات الخمس الماضية 
فـــي الشـــرق األوســـط، تعتبـــر المنطقة 
موطنهـــا، لكن قلبها ال يزال في وطنها، 
فهـــي تواصـــل إعـــداد أشـــهى األطباق 
البيروفيـــة. علقـــت الشـــيف بحماســـة: 
“البيرو هي جنة التنوع البيولوجي”.  

وأضافـــت “تمتلـــك البيـــرو أحـــد أكبـــر 
مخـــازن الطعـــام فـــي العالـــم وتعـــرض 
خمـــس قـــارات فـــي بلـــد واحـــد. فـــي 
البيـــرو ، طعامنـــا هـــو ثقافتنـــا وفخرنا 
الوطني وشغفنا. السيفيتشي والكينوا 
والبطاطس والذرة األرجوانية ليســـت 
سوى بعض األطعمة التي نشأت هناك؛ 
تتمثل مهمتي في مشـــاركة الباقي مع 

العالم بطريقتي الخاصة”.
فنـــدق  فـــي   ”  INTI“ جلســـات   فـــي 
تقـــدم  البحريـــن،  خليـــج  فورســـيزونز 
األصيلـــة  األطبـــاق  يوفانـــي  الشـــيف 
لبلدهـــا. مثل كـــوزا هو طبـــق بطاطس 

تقليدي مصنوع من أجي أماريلو )فلفل 
أصفـــر بيروفـــي( ويعتبـــر هـــذا الطبـــق 
مـــن األطبـــاق المحبوبـــه جـــًدا من قبل 
البيروفيين، لدرجة أن اسمه يستخدم  
لإلشـــارة إلـــى الصديـــق، وســـولتيريتو 
الذي هو عبارة عن ســـلطة منعشـــة من 
الجنوب، والتي يرمز اسمها إلى معنى 
“رجل أعزب ‘’، حيث إنها تعتبر الوجبة 
المثاليـــة التي يســـتطيع الرجل صنعها 
بســـهولة. تروي أطباق الشيف يوفاني 
المميزة نكهـــات وحكايات جميلة جدًا 

ومن أشهر المأكوالت في العالم.
تحضر الشيف أشهر األطباق البيروفية 
السيفيتشـــي  طبـــق  مثـــل  المشـــهورة 
وطبـــق تيراديتـــو الـــذي يعتبـــر طبقـــا 
بيروفيـــا ويابانيـــا عبارة عـــن قطع من 
الســـمك يتـــم تقطيعـــه مباشـــرة قبـــل 
الخدمة. ثم يأتي طبق أنتيكوت و هو 
عبارة عن  أســـياخ اللحم المنقوعة في 

الخل والتوابل والفلفل البيروفي. 
ومـــن جانـــب الحلويات تقدم الشـــيف 

طبق حلـــوى المازامـــورا وبودينغ األرز 
بألـــوان ترمـــز لفرقـــي كـــرة القـــدم فـــي 
البيـــرو. بجانب بركـــة أزور و أجواؤها 
فورســـيزونز  فنـــدق  يقـــدم  الســـاحرة 
خليـــج البحريـــن جلســـات  “INTI ” مـــع 
قائمـــة انتقائية، تتوفـــر 6 طاوالت كل 
ليلـــة فقـــط. كمـــا تتوفـــر قائمـــة خاصة 

تشمل خمسة أطباق.
ســـواء كنت تريد االحتفال بعيد ميالد 
خـــاص أو  االحتفال بذكـــرى مميزة أو 
لمجـــرد قضـــاء أوقـــات مميـــزة مع من 
.”INTI“  تحب، نرحب بك في جلسات

نســـتقبلكم فـــي جلســـات “INTI ” مـــن 
يـــوم األربعـــاء حتـــى يوم الســـبت، من 
الســـاعة 7 مســـاء حتى منتصف الليل. 
ابتـــداء من 19 اكتوبر فـــي بركة أزور. 
مع أجـــواء خاصة وأنغام الموســـيقى. 
للحجز و االستفســـار يمكنك التواصل 
diningreser� ,5500 1711 +973  بنا 
vations.bahrain@fourseasons.

com
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تنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، وسط أجواء 
مثاليـــة لجميـــع أفـــراد العائلـــة، النســـخة السادســـة 
 )BNP Paribas( مـــن مهرجـــان بـــي إن بـــي باريبـــا
لموســـيقى الجـــاز والـــذي ســـيقام هذا العـــام تحت 
عنـــوان “جـــاز بـــال قيـــود”، وبمشـــاركة واســـعة مـــن 
ُموســـيقيي الجاز الُمرشحين للفوز بجوائز غرامي، 
إلـــى جانب ُموســـيقيي الجـــاز من مملكـــة البحرين 

وذلك في نادي البحرين للرجبي.
وســـوف تســـتمر فعاليات هـــذا الحـــدث الرائع لمدة 
شـــهر كامـــل والتـــي ســـتحط رحالهـــا فـــي مختلف 
الحـــدث  انطـــالق  قبـــل  وذلـــك  المملكـــة  مناطـــق 
الرئيســـي، حيـــث ســـتضم أيضـــًا برنامجـــًا خاصـــًا 
الستكشـــاف الموهوبيـــن وتشـــجعيهم علـــى إظهار 

قدراتهم الخاصة في موسيقى الجاز. 
وعلى هامش المهرجان، ستنتشر العديد من أماكن 

تناول الطعام، أسواق صباحية ومسائية . 

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض، ناصـــر قائدي، أهمية مهرجـــان “بي إن 
بـــي باريبـــا البحريـــن” لموســـيقى الجاز فـــي جذب 
عـــدد كبير من الســـياح إلى المملكـــة، حيث يحظى 
المهرجـــان بشـــعبية كبيرة محليـــًا وإقليميًا، ويمثل 

فرصـــة للمهتميـــن بموســـيقى الجـــاز لاللتقـــاء مـــع 
العديد من الفرق الموســـيقية الحائـــزة على جوائز 
عالميـــة وقضـــاء وقـــت ممتـــع فـــي أجـــواء ثريـــة 

بالفعاليات المختلفة.
وأشـــار قائـــدي إلـــى أن دعـــم هيئـــة الســـياحة لهذا 

الحـــدث هو جزء مـــن التزامها بدعم الشـــركاء في 
قطاعـــي الســـياحة والترفيـــه الخـــاص، للتأكـــد من 
اســـتفادة جميع المؤسســـات المشاركة في الحدث، 
عبـــر توفيـــر مســـاحات متنوعـــة وتعزيـــز عمـــل كل 

المرافق في جميع أنحاء المملكة. 
وقـــال جـــود دي ســـوزا، العضـــو المنتـــدب لشـــركة 
كلوكـــوورك )Clockwork(  “يعتبـــر مهرجان بي إن 
بي باريبا عمالً ُيتوج حبنا لموسيقى الجاز ومملكة 
البحرين. لقد ســـخرنا ُجـــل جهودنا من أجل تنظيم 
حدث بصدى عالمي ُيســـاهم في اســـتقطاب أشـــهر 
موســـيقيي الجـــاز، واالحتفـــال بالمواهـــب المحلية 
التـــي ال تحظـــى باالهتمام الُمناســـب فـــي كثير من 

األحيان”. 
إلـــى ذلك، قـــال أمين ابـــن الحاج الُســـلمي، الرئيس 
التنفيذي لبي إن بي باريبا الشرق األوسط وإفريقيا 
“ لقد ســـاهم بـــي إن بـــي باريبا في دعم موســـيقى 

الجاز في العديد مـــن الدول حول العالم. وبصفتنا 
أبرز الداعمين لموسيقى الجاز، يسر بنك بي إن بي 
باريبا أن يكون الشريك الرسمي لمهرجان البحرين 
للجـــاز وذلك للمرة السادســـة علـــى التوالي. ونؤمن 
أن موســـيقى الجاز تجمع بيـــن الناس وتحث على 
االبتـــكار في الفنون. وســـيكون في هـــذا المهرجان 
الموسيقي الكثير من المواهب اإلقليمية والدولية 

الجديدة والتي لديها وقع في المجتمع”.  
يذكـــر أن التذاكـــر متوافـــرة بــــ 20 دينـــارًا بحرينيـــًا 
للشـــخص الواحـــد لعمـــر 15 ســـنة ومـــا فـــوق؛ و10 
دنانيـــر لعمـــر 7 � 14 عامـــًا، ولألطفـــال فـــي عمـــر 6 
سنوات أو أقل سيكون االدخول مجانًا. ويجب أن 
يكون أي شـــخص أقل من 18 عامًا برفقة شـــخص 

بالغ. 
ســـتكون التذاكـــر متوافـــرة علـــى اإلنترنـــت وفـــي 

المتجر في “فيرجن ميغاستور”.

Bell & Ross نفســـها متربعـــة  مـــا تجـــد  غالًبـــا 
للســـاعات،  المبتكـــرة  التصاميـــم  عـــرش  علـــى 
مـــع مجموعتهـــا الرائعـــة مـــن ســـاعات المالحـــة 
الجويـــة، وتلـــك المســـتوحاة من عالـــم الطيران 
التـــي تجمـــع بيـــن العمالنيـــة وســـهولة االرتداء 
واأُلســـس الجماليـــة الجذابـــة في االبتـــكار. في 
Bell & Ross، تجـــد العالمـــة  أحـــدث ســـاعات 
التجاريـــة الفرنســـية / السويســـرية نفســـها مرة 
أخرى في طليعة االبتـــكار الجديد، حيث تجمع 
التصنيـــع  االســـتثنائي وحركـــة  التصميـــم  بيـــن 
 BR�X5 المتطـــورة، وتكشـــف النقاب عن ســـاعة

الجديدة.
منـــذ أن ظهـــرت للمـــرة األولى في العـــام 2019، 
ومجموعـــة BR 05 هـــي بمثابـــة جوهـــرة القـــوة 
الفرنســـية، حيـــث  الـــدار  فـــي قائمـــة إبداعـــات 
تجســـد التصميـــم الـــذي يرتكـــز علـــى المناطـــق 
الحضريـــة بطريقة هندســـية فريدة مـــن نوعها. 
 Bell & Ross ترتقـــي   ،BR�X5 ســـاعة  فـــي 
بالصورة الظلية األصليـــة المدمجة إلى ذروتها، 
مســـتمدًة مـــن التـــراث األصيل والقـــوي للعالمة 

التجاريـــة وتقـــّدم تصميًما جديـــًدا وأنيًقا يجمع 
بين الطابـــع الرياضي والخـــدع العملية المميزة، 
كل ذلك أثناء التشغيل بواسطة حركة التصنيع 

.Kenissi المتطورة بتوقيع

جرأة اإلبداع والتطور الفوالذي

يبلغ قطر الســـاعة 41 مم وسماكتها التي تقارب 
 BRX5 12.8 مم، وهي العلبة االستثنائية لساعةـ 
ومألوفة في الوقت نفســـه وقـــد تم االرتقاء بها 
والعمـــل علـــى تطويرهـــا في آن معـــًا، االمر الذي 
ـــع آفاق اإلبداع.  بلمحة، َيظهر هيكل ساعة  يوسِّ
BR�X5 المتعدد الطبقات بشكل متحفظ بسيط 
عند النظر إليه من األمام، لكنه يظهر كاشـــًفا عن 
نفســـه عند رؤيته مـــن الجانب. الهيكل المجوف 
لوسط العلبة آسر، ويكشف عن بنية تقنية تعمل 
علـــى تحســـين اإلضـــاءة دون المســـاومة علـــى 

المنفعة أو مقاومة الماء. 

مينا الساعة المصقول بأناقة

تماًمـــا كالعلبة التي تحتضنها، ُيعد مينا ســـاعة 

الذكـــي،  والتصميـــم  االبتـــكار  ثمـــرة   BR�X5
حيـــث يمثل أســـلوبه تعبيـــًرا دقيًقـــا للغاية عن 
شـــكل هـــذه األداة الحضريـــة األصيلة. ســـاعة 
متوفـــرة فـــي لونيـــن – اللـــون األســـود واللون 
األزرق الجليـــدي - يمثـــل كل خيار جانبين من 
جاذبية العالمة التجارية. في نعومة األســـود، 
يتم توجيه اللون األســـود الكالسيكي والخالد 
بلمسات مشرقة وحادة من اللون األحمر إلبراز 
وتعزيز المظهر. أما في اللون األزرق الجليدي، 
تظهر الروح الرياضيـــة الجامحة اللذيذة التي 
ميزت ساعات BR 05 الحضرية بأبهى حللها.

طـــالء  بعمليـــة  الســـاعة  مينـــا  صناعـــة  تّمـــت 
طبقـــات ذات تشـــطيبات مطليـــة بالروديـــوم، 
وجاء ملمســـه الشـــعاعي المقّطع مقنع بقدر ما 
هو مقروء. مؤشـــرات الســـاعة مملـــوءة بمادة 
Super-LumiNova والعقـــارب المطابقـــة في 
وســـط قرص الســـاعة تذكرنـــا بالشـــكل المميز 
المألـــوف لتوقيـــع Bell & Ross، بينمـــا تعمـــل 
علـــى  للدقائـــق  الخارجيـــة  المنحنيـــة  الحلقـــة 
ربط هذا النمـــوذج بالتاريخ العريق والمتنامي 

.BR 05 لمجموعة ساعات
ُتحرك ســـاعة BR�X5 واحدة من أهم المعايير 
العريـــق:   Bell & Ross عالمـــة  تاريـــخ  فـــي 
معيـــار BR-CAL.323. تـــم تطوير آلية حركته 
بالشـــراكة بيـــن العالمـــة التجاريـــة الفرنســـية 
 ،Kenissi المحتـــرم  الميكانيكـــي  والمصّنـــع 
جـــاءت هـــذه اآلليـــة كثمـــرة لعدة ســـنوات من 
التصميـــم والتطوير والضبـــط الدقيق، وتتميز 
بتكويـــن حصري يتوافق مـــع المواصفات التي 

.Bell & Ross حددتها
تمثل الحركة األوتوماتيكية بشكل مهم حقبة 
جديدة فـــي التفكير الميكانيكي ضمن كتالوج 
ومعايير العالمة التجارية وتعبيًرا مستمًرا عن 

عمل Bell & Ross المتطور. 
من خالل إظهـــار الموثوقيـــة القصوى للحركة 
بمـــرور الوقت، تأتي ســـاعة BR X05 مدعومة 
5 ســـنوات، األمـــر  لمـــدة  بضمانـــة الموثوقيـــة 
الـــذي يتجاوز بشـــكل مثير لإلعجـــاب الضمان 
 Bell & القياسي الســـابق لمدة عامين لساعات

.Ross

إطالق النسخة السادسة من مهرجان “بي إن بي باريبا للجاز” في ديسمبر

“Bell & Ross “.. متربعة على عرش التصاميم المبتكرة للساعات

بنادي البحرين للرجبي تحت شعار “جاز من غير قيود”

“BR-X5” مستمدًة من التراث األصيل والقوي للعالمة التجارية

ADVANCED  
TIME 
INSTRUMENTS

يوفاني جيفارا

أعلنـــت مجموعة البركة ش.م.ب، عن 
موافقـــة مجلـــس إدارتها علـــى تعيين 
حسام بن الحاج عمر بمنصب الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة وعضو مجلس 
إدارة تنفيـــذي، بعدمـــا تـــم الحصـــول 
البحريـــن  مصـــرف  موافقـــة  علـــى 
المركـــزي علـــى هـــذا التعييـــن وذلـــك 

ابتداء من تاريخ 24 أكتوبر 2022. 
وكان فـــي وقت ســـابق قد تـــم تعيين 
حســـام كرئيـــس تنفيـــذي للمجموعـــة 
باإلنابـــة منـــذ تاريـــخ 1 يوليـــو، وقـــد 
وافـــق مجلـــس إدارة المجموعة على 
تعيينـــه كرئيـــس تنفيـــذي للمجموعة 
بشـــكل دائم فـــي اجتماعـــه الذي عقد 
بتاريخ 24 سبتمبر 2022 بعد موافقة 

مصرف البحرين المركزي.
وصّرح رئيس مجلس اإلدارة الشـــيخ 
عبـــد هللا صالـــح كامل قائـــالً “بالنيابة 
أغتنـــم  أوّد أن  عـــن مجلـــس اإلدارة، 
بـــن  بحســـام  الفرصـــة ألرحـــب  هـــذه 
الحاج عمر بصفتـــه الرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة، ونحن على ثقة تامة بأّن 
فريق إدارة المجموعة، بقيادة حسام، 
ســـينفذ رؤية واستراتيجيات مجلس 
اإلدارة في الفترة المقبلة، مّما سيعزز 
مصالـــح ومنافـــع المجموعـــة وجميـــع 

أصحاب المصلحة فيها”.
حســـام بـــن الحاج عمر لـــه خبرة تزيد 
عـــن 23 عامـــًا فـــي صناعـــة الخدمات 
الشـــرق  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الماليـــة 
األوســـط وأوروبـــا وشـــمال إفريقيـــا. 
وقد شغل سابًقا منصب المدير المالي 
في شـــركة أمالك للتمويـــل باإلمارات 
قبـــل  كمـــا شـــغل  المتحـــدة.  العربيـــة 
ذلك منصـــب المدير العام في شـــعاع 
كابيتـــال، الشـــركة الرائـــدة في مجال 
الخدمات المصرفية االستثمارية في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي. وقد 
بدأ حياتـــه المهنية مع Andersen ثم 
 Societe Generale مجموعـــة  مـــع 

المصرفية. 

حسام عمر

تعيين حسام بن الحاج عمر رئيسًا 
تنفيذيًا لمجموعة “البركة”



المصـــري  االقتصـــادي  الخبيـــر  تحـــدث 
العالمـــي محمـــد العريـــان عـــن األوضـــاع 
االقتصاديـــة العالميـــة وعـــدم االســـتقرار 
الذي شهدته العديد من الدول المتقدمة، 
مـــا أدى إلـــى تفاقـــم هشاشـــة االقتصـــاد 

العالمي. 
وأضـــاف العريـــان، فـــي كلمة مســـجلة له 
ضمن فعاليات المؤتمر االقتصادي 2022 
فـــي مصـــر، بحضـــور الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي “لألســـف كلمـــا زاد 
عـــدم االســـتقرار فـــي الـــدول المتقدمـــة 
زادت هشاشة الوضع االقتصادي العالمي 
ويجعل األمر أكثر تعقيًدا للدول األخرى، 
ولنضرب مثااًل، باقتصادات الدول السبع، 
أي نخبة االقتصـــادات، كم مرة حدث ما 

يلـــي: انهيـــار فوضوي في العملـــة، زيادة 
غير منضبطـــة في العوائـــد، انتقاد علني 
مـــن صنـــدوق النقـــد، تحذيـــرات وكاالت 
التصنيـــف، تدخـــات طارئـــة مـــن البنوك 

المركزية، استقالة رؤساء حكومات”.
وتابـــع الخبير االقتصـــادي العالمـــي بأن: 
هـــذه األمـــور حدثت فـــي الدول الســـبع، 
خـــال 5 أســـابيع، وهـــي توضـــح حجـــم 
األمـــر، وتعد المملكـــة المتحـــدة نموذًجا، 
وفـــي أميـــركا يحـــاول البنـــك الفيدرالـــي 
خفـــض التضخـــم، لكنـــه وقـــع فـــي خطـــأ 
ـــا علـــى  تصنيـــف التضخـــم، ويعمـــل حاليًّ
رفع ســـعر الفائدة، بمعدالت هي األسرع، 
يعتقـــد البعـــض أن ذلـــك سيتســـبب فـــي 
كســـاد أميركـــي، وتقويـــض أداء الســـوق 

العالميـــة، كذلـــك اليابـــان وأوروبـــا. بيت 
القصيد أننا نعاصر اقتصاًدا تكتنفه حالة 

عدم يقين غير معتادة، ما السبب؟ 
إذ  النمـــو،  علـــى  القـــدرة  األول  الســـبب 
فقـــدت العديـــد من الـــدول قدرتهـــا على 
النمو، وتغيرت العولمة بسبب التطورات 
الجيوسياســـية، وظهـــور نـــوع جديد من 
العولمـــة أدى إلى تباطؤ النمو في الصين 

وأميركا وأوروبا.
واســـتكمل العريـــان: هـــذا دفـــع صندوق 
النقـــد لتغييـــر نظرتـــه، هـــذا الشـــهر، وأن 
األســـوأ لم يـــأت بعد؛ المشـــكلة هي عجز 
النمـــو االقتصـــادي ثـــم مشـــكلة التضخم 
المستمر والمرتفع، نتيجة صدمة الطاقة 
الناجمة عن الحرب الروسية - األوكرانية 

وصدمـــة الغذاء فالتضخم األساســـي ما 
يـــزال مرتفًعا ويجبر البنوك على قرارات 
صعبة، ويتســـبب هذا في عدم اســـتقرار 

مالي.
ا  وتابـــع الخبيـــر االقتصـــادي: نواجـــه نموًّ
والســـبب  مرتفًعـــا،  وتضخًمـــا  منخفًضـــا 

إذ  الماليـــة؛  األســـواق  أداء  هـــو  الثالـــث 
يتعين على العالم التكيف مع هذا الوضع 
الجديـــد، فهذه بيئة صعبـــة للغاية “الحي 
المحيـــط يتحـــدى المنـــزل الـــذي نعيـــش 
كبيـــرة  عنايـــة  يتطلـــب  والواقـــع  فيـــه”، 
ومرونة كبيرة واســـتجابة نشـــطة، وهي 

سمات يجب وضعها في االعتبار.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة 
الطريق االقتصادية لمصر خال الفترات 
وتدابيـــر  سياســـات  واقتـــراح  المقبلـــة، 
تنافســـية  زيـــادة  فـــي  ُتســـهم  واضحـــة 
ومرونة االقتصاد المصري، كما سيشـــهد 
المؤتمـــر اإلعـــان عـــن عدد مـــن الحوافز 
لقطـــاع الصناعـــة والمصدريـــن لتحقيـــق 

المستهدفات القومية.

العريان: نعيش اقتصادا عالميا يشهد حالة من عدم اليقين
اضطرابات في معدالت العرض والطلب... واألسوأ لم يأت بعد

محمد العريان

افتتحـــت وزيـــرة الســـياحة، فاطمـــة 
بنت جعفر الصيرفي، احتفالية اللولو 
األضـــواء  بمهرجـــان  ماركـــت  هايبـــر 
“الديوالـــي ميـــا”، والـــذي يعتبـــر أحد 
أكبر وأهم األعياد الســـنوية التقليدية 
في الهند، وقد أقيمت هذه االحتفالية 

في مجمع الدانة.
 وكان في اســـتقبال وزيرة الســـياحة 
مدير مجموعة لولـــو الدولية، جوزير 
روبـــاواال واإلدارة العليـــا فـــي اللولـــو، 
كبـــار  مـــن  العديـــد  بحضـــور  وذلـــك 
الشـــخصيات بمن فيهم سفراء تركيا 
وتاياند والنيبال وإيطاليا والسكرتير 
الثانـــي للســـفارة الهنديـــة رافي جاين 
ومونيكا سريفاســـتافا زوجة الســـفير 
الهنـــدي بيوش سريفاســـتافا، والذين 
إلـــى وزيـــرة الســـياحة فـــي  انضمـــوا 
المميـــزة  الديوالـــي  شـــموع  إضـــاءة 

لاحتفال بافتتاح المهرجان.
 وهنـــأت الوزيـــرة الصيرفـــي الجاليـــة 
بهـــذه  المملكـــة  فـــي  الهندوســـية 
أفـــراد  بحـــرص  منوهـــة  المناســـبة، 

الجاليـــة فـــي نهضة مملكـــة البحرين، 
في إطار مســـاهمة جميـــع من يعيش 
علـــى هذه األرض الطيبة في مســـيرة 
االزدهار والتنمية الوطنية. وأشـــارت 
هـــذه  مثـــل  فـــي  المشـــاركة  أن  إلـــى 
طبيعـــة  أيًضـــا  تعكـــس  المناســـبات 
المتســـامح،  البحرينـــي  المجتمـــع 
ويبرهـــن علـــى ترابطـــه، وأن احتـــرام 
مملكـــة البحرين لمختلـــف المعتقدات 
الدينيـــة هـــو جـــزء أصيل مـــن ثقافة 

المجتمع البحريني.
الحضـــاري  التنـــوع  أن  وأوضحـــت   
فـــي  واإلنســـاني والعرقـــي والدينـــي 
المملكـــة  صـــورة  يعكـــس  البحريـــن 
كدولـــة تعمـــل علـــى نشـــر وترســـيخ 
ثقافة السام والتسامح ودعم جهود 
قيـــم  تعزيـــز  فـــي  الدولـــي  المجتمـــع 
الوسطية واالعتدال، مشيرة الوزيرة 
إلى أن هذه المناســـبات ترسل رسائل 
حضاريـــة للجميـــع حـــول مـــا تشـــهده 
مملكـــة البحريـــن مـــن تـــآٍخ وتســـامح 
وتعايش مشـــترك يجعلهـــا قبلة لكثير 

من الزوار والسياح حول العالم.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب مديـــر مجموعـــة 
عـــن ســـعادته  روبـــاواال  لولـــو جـــوزر 

بتنظيـــم احتفاليـــة “الديوالـــي ميـــا”، 
وقـــال “تلقينـــا اســـتجابة رائعـــة مـــن 
المجتمـــع البحرينـــي، ومـــا يميـــز هذا 

أنـــه يعتبـــر منصـــة للجميـــع  الحـــدث 
لمشاركة سحر مهرجان األضواء عبر 
المجتمعـــات. لقد احتفلت معنا جميع 

الجنســـيات وكأن االحتفاليـــة نموذج 
مصغـــر للمجتمـــع البحرينـــي المذهـــل 
الـــذي تتعايش بـــه جميع الجنســـيات 

واألديان”.
 وتنوعـــت فعاليـــات االحتفاليـــة بيـــن 
مســـابقات أزيـــاء لألطفال ومســـابقة 
رانغولـــي، إضافة لوجـــود أكثر من 40 
منصة لعرض المأكـــوالت والحلويات 
والمابـــس  التقليديـــة  الهنديـــة 

االحتفالية والمجوهرات واألزياء.
ماركـــت  هايبـــر  لولـــو  جـــذب  وقـــد   
اآلالف مـــن المتســـوقين في مهرجان 
الديوالـــي، اســـتمتعوا بأكثـــر مـــن 40 
نوًعـــا مـــن الحلويـــات المميـــزة التـــي 
أعدهـــا خبـــراء الطهي فـــي البحرين، 
مـــن  مختـــارة  لمجموعـــة  باإلضافـــة 
األزيـــاء التقليديـــة الهنديـــة المختارة 
والشـــوديدار  الســـاري  مثـــل  بعنايـــة 
ومابس الرجال واألطفال ومنتجات 
الديكـــور المنزلي الملـــون والمصابيح 
مخصًصـــا  أعـــّدت  التـــي  الطينيـــة 

للمهرجان.

أعلنـــت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي عـــن 
ملخـــص أداء عـــدد مـــن المؤشـــرات االقتصادية 
فـــي الربع الثالـــث من العـــام 2022، حيث حققت 
معظـــم المؤشـــرات االقتصاديـــة نمـــوا ملحوظـــا 
على أســـاس ســـنوي فـــي الربـــع الثالث مـــن العام 
2022، مـــا يعكـــس الجهود التـــي تبذلها الحكومة 
بـــروح الفريـــق الواحـــد والرامية لتحقيـــق تنمية 
اقتصاديـــة مســـتدامة يعـــود أثرهـــا إيجاًبـــا على 

الوطن والمواطن.
وحققت مؤشـــرات قطاع التجـــارة نموا واضحا، 
وبلغـــت نســـبة نمـــو أعـــداد الســـجات التجاريـــة 
الجديـــدة للشـــركات 39.5 %، وســـجلت أعـــداد 
زوار المجمعات التجارية زيادة بنســـبة 18.0 %، 
كمـــا شـــهدت المبيعات عند نقاط البيـــع والتجارة 
أمـــا   ،%  15.1 بنســـبة  ارتفاعـــا  اإللكترونيـــة 
الصادرات الدولية وطنية المنشـــأ فســـجلت نموا 
وقدره 5.6 %. يذكر أن الصادرات وطنية المنشأ 
حققـــت نمـــوا ملحوظـــا مقارنًة بالربـــع الثالث من 

العام 2019 مسجلة ارتفاعا وقدره 112.5 %.
ومن جانب آخر ســـجلت المؤشـــرات االقتصادية 
المختلفـــة أداء إيجابيـــا، فحقـــق مؤشـــر بورصـــة 
البحرين )مؤشر البحرين العام( نمًوا بنسبة 10.3 
%، وارتفعـــت مبيعـــات وقـــود الجازولين بنســـبة 
9.8 %، كمـــا ســـجل حجم التداول العقـــاري نمًوا 
بنســـبة 7.5 %، وحققـــت نســـبة إشـــغال فنادق 5 
و4 نجـــوم نمًوا بنســـبة 7 %، فيما شـــهدت أعداد 
الشـــاحنات الـــواردة عبر جســـر الملك فهـــد زيادة 

بنسبة 5.5 %.

وزيرة السياحة تفتتح احتفالية “الديوالي ميال” باللولو هايبرماركت

 المـؤشــرات االقتصـاديــة 
تـــحــقـق نمـــوا ملحـــوظـــا

المناسبة تعكس صورة البحرين في ترسيخ ثقافة السالم والتسامح

39.5 % نمو أعداد السجالت التجارية الجديدة للشركات... “المالية”:

www.mofne.gov.bh@bahrainmofne
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المواصفـــات  تطويـــر  رئيـــس  أكـــد 
الصناعـــة  وزارة   فـــي  والمقاييـــس 
والتجـــارة علـــي الحايكـــي، أن هنـــاك 
التزامـــا وتعاونـــا مـــن قبـــل الشـــركات 
فـــي البحريـــن بقـــرار  وزارة الصناعـــة 
والتجارة قرارًا رقم )14( لســـنة 2022 
أو  اســـتيراد  أو  تصنيـــع  منـــع  بشـــأن 
ذات  الباســـتيكية  األكيـــاس  تـــداول 
االســـتخدام الواحد التي يقل ســـمكها 
عـــن 35 ميكرونـــا، والـــذي دخـــل حيز 
 2022 ســـبتمبر   18 بتاريـــخ  النفـــاذ 

الماضي.
وبخصوص مدى اســـتجابة الشركات 
واألســـواق  بالقـــرار والبدائـــل، أوضح 
متعاونـــون  أن”المنتجيـــن  الحايكـــي 

وواعـــون ومتفهمون للخطـــوات التي 
تقوم بها الحكومة والمصلحة العامة، 
حيـــث إن 86 % مـــن هـــذه المصانـــع 

عندها قابلية لتصنيع البدائل، فجميع 
لتصنيـــع  نيـــة  لديهـــا  المصانـــع  هـــذه 
فالشـــارع  الُســـمك،  عاليـــة  األكيـــاس، 
القابليـــة  وعنـــده  متعـــاون  التجـــاري 

لتنفيذ الخطوة”.
وأشـــار إلـــى أن القرار ليـــس األول من 

نوعـــه، إذ إن الوزارة بادرت في 2019 
اعتمـــاد الئحـــة لاكياس الباســـتكية 
القابلة للتحلل والتي تشـــمل األكياس 
عمومـــا، ولكـــن القـــرار األخيـــر يحـــدد 
ســـمك هذه األكياس، حيـــث إن األقل 
ســـمكا  مـــن 35 ميكـــرون ليـــس مـــن 

صالح البيئة والمساحات الخضراء.
“بيـــن  برنامـــج  فـــي  الحايكـــي  وأكـــد 
الســـطور” الذي بثه تلفزيون البحرين، 
أن هـــذا القـــرار يأتـــي فـــي إطـــار دعم 
الـــوزارة للمبـــادرات الراميـــة لحمايـــة 
الحكومـــة  لبرنامـــج  البيئـــة، وتنفيـــذًا 
فـــي تأميـــن البيئـــة الداعمـــة للتنميـــة 
المســـتدامة، وتحقيقًا لرؤية البحرين 
حمايـــة  فـــي   2030 االقتصاديـــة 

مـــن  والحـــد  الطبيعيـــة  المســـاحات 
التلوث البيئي.

وأوضـــح أن القرارات األخيرة تتناول 
األكياس األكثر استخدامًا في السوق 
وهي لاســـتخدام مرة واحدة، وجاء 
أن  تدريجي.وأكـــد  بشـــكل  التطبيـــق 
القرار األخير سيكون له أثر كبير، وتم 
التواصـــل مـــع التجـــار وغرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين ومع الجمهور قبيل 
تطبيقه، مشـــيرا إلـــى أن عملية إعادة 
االســـتخدام لألكيـــاس التـــي تزيد عن 
35 ميكرونـــا ألكثر من مرة ممكن، كما 
أن هنـــاك فرصـــة كبيـــرة مســـتقباً مع 
التطـــور التكنولوجـــي إلعـــادة تدويـــر 

هذه األكياس.

ولفـــت إلـــى أن دول عالميـــة وعربيـــة 
هـــذا  فـــي  كبيـــرة  مبـــادرات  اتخـــذت 
االتحـــاد  قـــرار  بينهـــا  مـــن  الســـياق 
األوروبي بحظر استخدام الكيس ذي 

االستخدام الواحد.
من جانبـــه، أثنى الخبير البيئي، زكريا 
خنجي، على المبادرة التي كانت محل 
دعوة منذ التسعينات، حيث أشار إلى 
أن جزئيـــات األكيـــاس تقضـــي علـــى 
كثيـــر مـــن الكائنات الحيـــة عن طريق 
االختنـــاق أو ابتاعها من قبل الطيور 
واألسماك من خال الجزيئات، كما أن 
تفاعل األغذية الســـاخنة مع األكياس 

تسبب أمراض خطيرة.

الحايكي: الشارع التجاري متعاون مع حظر األكياس البالستيكية
بعد شهر من سريانه على المنتجات التي يقل سمكها عن 35 ميكرونا

علي الحايكي

يمكن استخدام 
الكيس ألكثر 

من مرة وقابلية 
إلعادة تدويره

المنامة - بنا



األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
هنـــدي  بـــن  عبـــدهللا  أحمـــد  البحرينيـــة 
على أهمية ترســـيخ العالقـــات األخوية 
الصلبة التي تربـــط بين مملكة البحرين 
وشـــقيقتها ســـلطنة عمـــان عبـــر تنميتها 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  وتعزيزهـــا 
مشـــيرًا إلى أن العالقـــات التجارية بين 
البلديـــن الشـــقيقين تاريخيـــة وعميقـــة 
تتوارثهـــا األجيال جيالً بعد جيل بفضل 
القيادتيـــن  ودعـــم  وتوجيهـــات  رعايـــة 

الرشيدتين.
 وأعـــرب بن هندي عن ترحيب الجمعية 
والقطـــاع التجـــاري البحرينـــي بالزيـــارة 
التي يقوم بها جاللة الســـلطان هيثم بن 

طـــارق المعظم إلـــى بلده الثانـــي مملكة 
البحرين.

وأكـــد بـــن هنـــدي أن هنـــاك العديـــد مـــن 
دراســـات الجـــدوى لمشـــروعات تجارية 
مشـــتركة بيـــن الجانبيـــن فـــي مختلـــف 
القطاعـــات التجاريـــة قيد الدراســـة من 
أجـــل تعزيـــز أواصر التعـــاون بين قطاع 
األعمـــال وتنمية العالقـــات االقتصادية 
وزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق 
تطلعات القيادة السياســـية في البلدين 
فـــرص  لتوافـــر  مشـــيرًا  الشـــقيقين 
اســـتثمارية واعـــدة فـــي الجانبين تمت 
مناقشـــتها فـــي الزيـــارة األخيـــرة التـــي 
قـــام بها وفد من جمعيـــة رجال األعمال 

البحرينيـــة إلـــى ســـلطنة عمـــان بدعـــوة 
كريمـــة من غرفة تجـــارة وصناعة عمان 

ال ســـيما في قطاع الصناعـــات الغذائية 
واالستزراع السمكي والتطوير العقاري 
وخاصة في مجال السكن االجتماعي. 

وبيـــن أن غرفة تجـــارة وصناعـــة عمان 
ســـبق وأن أعلـــن عن تأســـيس الشـــركة 
العمانيـــة البحرينية القابضة لالســـتثمار 
برأسمال مشترك قدره 10 ماليين ريال 
عمانـــي مناصفـــة بيـــن رجـــال األعمـــال 
العمانييـــن مـــع نظرائهـــم مـــن الجانـــب 
البحريني من أجل االستثمار في مجال 
األمـــن الغذائي فيما تبنت جمعية رجال 
األعمـــال البحرينيـــة مقتـــرح لتأســـيس 
شـــركة تملـــك وتطوير عقاري برأســـمال 
بحريني عماني مشـــترك لالســـتثمار في 

مجـــال الســـكن االجتماعـــي فـــي مملكة 
البحرين وسلطنة عمان الشقيقة. 

وأشـــار بن هنـــدي إلى أن االســـتثمارات 
األعمـــال  قطـــاع  بيـــن  المشـــتركة 
والمســـتثمرين فـــي الجانبيـــن ال يقتصر 
علـــى قطـــاع معين حيـــث إنه يتشـــعب 
إلـــى الكثيـــر مـــن القطاعـــات التجاريـــة 
على ســـبيل المثـــال الطاقـــة واأللمنيوم 
والمصارف التجاريـــة والتأمين والمواد 
والمجوهـــرات  واألدويـــة  الغذائيـــة 
والعطـــورات ومـــواد البنـــاء، حيـــث بلـــغ 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن الطرفين 
672 مليـــون دوالر فـــي العـــام الماضـــي 
دوالر  مليـــون   616 بحوالـــي  مقارنـــة 

فـــي العـــام 2020، كمـــا نمـــت الصادرات 
العمانيـــة  األســـواق  إلـــى  البحرينيـــة 
بنســـبة تفـــوق 19 % في العـــام الماضي 
لتبلـــغ حوالي 570 مليـــون دوالر مقارنة 
بحوالـــي 479 مليـــون دوالر فـــي العـــام 

.2020
 وأوضح أنه توجد حوالي 490 شـــراكة 
بحرينيـــة عمانية في مختلف المجاالت 
ومـــا يقارب مـــن 900 مؤسســـة تجارية 
عمـــان  ســـلطنة  فـــي  عاملـــة  بحرينيـــة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  مـــن  أغلبيتهـــا 
والمتوســـطة تســـاهم في تنميـــة الناتج 
المحلـــي وتعـــزز التكامـــل التجـــاري بين 

االقتصاد البحريني والعماني.

دراسات جدوى عديدة لمشروعات تجارية مشتركة بين البحرين وُعمان
العالقات التجارية تاريخية وراسخة وتحظى برعاية القيادتين... بن هندي:

أحمد بن هندي

استضافت مؤسسة انجاز البحرين، عضو 
منظمة جونيور أتشـــيفمنت العالمية، أكبر 
منظمـــة غير ربحية لتعليـــم إدارة األعمال 
فـــي العالـــم، تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخة 
حصـــة بنت خليفة آل خليفة، حفل تكريم 
جميع شـــركائها ومتطوعيها وذلك تقديرًا 
لجهودهـــم المســـتمرة فـــي تقديـــم الدعـــم 
وفـــي تمكيـــن رؤية المؤسســـة فـــي تعزيز 
مســـتقبل  لتحقيـــق  البحرينـــي  الشـــباب 
مزدهر. حضرالحفل، الذي أقيم في فندق 
كراون بالزا - المنامة، سمو الشيخة حصة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس 
إلـــى  باإلضافـــة  البحريـــن،  إنجـــاز  إدارة 
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومنتسبي 
وزارة التربيـــة والتعليم والجهات الراعية 

والمتطوعين المتميزين.
وكرمـــت ســـمو الشـــيخة حصـــة أكثـــر من 
200 شـــخص مـــن الذيـــن شـــاركوا بدعـــم 
برامـــج المؤسســـة وســـاهموا فـــي تمكيـــن 
شـــباب المملكة وإعدادهم ليصبحوا قادة 
الغـــد. وكان مـــن بين المكرميـــن 22 عضوًا 
مـــن مجلـــس اإلدارة، و26 شـــركة راعيـــة، 
و141 متطوعـــًا. ومـــن ضمـــن المكرميـــن، 
حصـــدت شـــركة المنيـــوم البحريـــن )ألبا(، 
وشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( وشـــركة 
الخليج للصناعات البتروكيماوية )جيبك( 
علـــى جائزة “الخدمـــة التطوعية” للتطوع 
بأكثر من 200 ســـاعة. وحازت شـــركة ألبا 
علـــى المركـــز األول لعدد ســـاعات التطوع 
حيث أكملت الشـــركة 491 ساعة تطوعية 
وأكملت شـــركة بابكو 440 ساعة تطوعية 
باإلضافـــة إلـــى 218 ســـاعة قامت شـــركة 

جيبك باستكمالها. 
الفائزيـــن  عـــن  إنجـــاز  وأعلنـــت مؤسســـة 
بجائـــزة أفضـــل مدرســـة / جامعـــة للعـــام 
2022 وهم مدرســـة فاطمة بنت الخطاب 
القـــرى  أم  مدرســـة  للبنـــات،  االبتدائيـــة 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنـــات، ومدرســـة 
غازي القصيبي الثانوية للبنات، ومدرســـة 
الحكمـــة الدوليـــة باإلضافـــة إلـــى جامعـــة 
البحرين. كما كرمت المؤسســـة 10 أبطال 
وطنييـــن شـــاركوا فـــي السلســـلة األولـــى 
لريادة األعمال )EMC( حيث ســـاهموا في 
تـــرك أثـــر إيجابـــي وتمكين أكثـــر من 252 
ألـــف طالب. ومـــن ضمـــن المكرميـــن بفئة 
أبطـــال برنامـــج الــــ )EMC(، كرمـــت ســـمو 
الشـــيخة حصـــة كل مـــن نهلـــة المحمـــود، 
عبـــدهللا عبدالمجيـــد، عبـــدهللا الحايكـــي، 
عبدالرحمـــن فـــاروق، عائشـــة عبدالملـــك، 
ســـارة الريفـــي، محمـــد المحرقـــي، هاشـــم 

شرف، كريم التوبلي، ومهدي حميدان. 

ومـــن بين الداعمين على مدار العام الذين 
حصلوا على تقدير خاص هم بنك السالم، 
شـــركة ألبـــا، شـــركة بناغـــاز، شـــركة بابكو، 
بتلكـــو، بنـــك البحريـــن والكويـــت، بوينـــغ، 
ســـيتي بحرين، جيبـــك، بنك إتش إس بي 
ســـي، المصـــرف الخليجي التجـــاري، بيت 
التمويل الكويتي، بنـــك البحرين الوطني، 
تمكين، مجموعـــة المؤيد الدولية، بورصة 
البحرين، مؤسســـة عبدالرحيم الكوهجي، 
بـــي إم إم آي، عقـــارات الســـيف، خدمـــات 
أمـــازون ويـــب، بنـــك البحرين اإلســـالمي، 
الشـــركة البحرينية الكويتية للتأمين، كيه 
بـــي إم جي، مركـــز برينك بتلكـــو، هواوي، 

مركـــز ناصـــر للتأهيـــل والتدريـــب المهنـــي 
وشركة هيل آند نولتون ستراتيجيز. 

تمكين الشباب البحريني

وأثنـــت ســـمو الشـــيخة حصـــة علـــى دور 
الرعـــاة والمتطوعيـــن فـــي تحقيـــق رؤيـــة 
المؤسســـة فـــي تمكين الشـــباب البحريني 
حيث قالت “يتمثل طموحنا األساسي في 
إنجاز البحرين في تحسين القدرات ورفع 
المهـــارات والتفاعل مع الشـــباب والطالب 
والشـــبكات  المنصـــات  لهـــم  نوفـــر  حيـــث 
والتوجيه والفرص لدفـــع حياتهم المهنية 
إلـــى األمـــام بدعـــم مســـتمر من شـــركائنا. 

أفتخـــر بالقول إننا تمكنـــا من االرتقاء إلى 
آفـــاق جديدة ونحن ممتّنون للدعم الهائل 
الـــذي تلقينـــاه مـــن داعمينـــا والمتطوعين 
الموجودين هنـــا اليوم. جهودكم ودعمكم 
الالمحـــدود هـــو أســـاس نجاحنـــا، فبكـــم 
نســـتمر ونواصـــل فـــي إنجـــاز هـــذا العمـــل 

الوطني الكبير”. 
وأشـــادت سموها بشـــركاء إنجاز البحرين 
اإلســـتراتيجيين فـــي القطـــاع الخاص لما 
قدمـــوه من دعم وتقديم التوجيه وتوفير 
المتطوعيـــن للمســـاهمة في تنفيـــذ برامج 
المؤسسة وتفهمهم لما تعنيه مسألة إعداد 
الشـــباب لمواجهـــة المســـتقبل بـــكل قـــوة 

واقتدار. حيث إن الدعم الذي تقدمه هذه 
الشركات ينبع من مسؤوليتها االجتماعية 
وإيمانهـــا القـــوي برســـالة إنجـــاز البحريـــن 
لتزويد الجيـــل القادم بالمعرفة والمهارات 
للمســـاهمة في تحقيق الرؤية االقتصادية 

الوطنية للمملكة.
كمـــا أعلنت إنجـــاز البحرين خـــالل الحفل 
علـــى  تطبيقاتهـــا  أحـــدث  إطـــالق  عـــن 
الهاتـــف المحمـــول، وهـــو تطبيـــق “برامج 
إنجـــاز” الذي يرعاه بنـــك البحرين الوطني 
مـــن  للطـــالب  التطبيـــق  ويقـــدم   .)NBB(
جميـــع أنحـــاء العالـــم برامـــج مجانية عبر 
اإلنترنـــت مقدمة من مرشـــدين معتمدين 

فـــي مجـــاالت مختلفة. من ناحيـــة أخرى، 
يعكـــس تطبيـــق “برامج  إنجـــاز” الذي ُيعد 
إضافـــة واعدة إلى جناح التكنولوجيا في 
إنجاز البحرين، التزام المؤسســـة بتوسيع 
نطاق أعمالها واالستفادة من التكنولوجيا 
لتقديـــم تجـــارب وفـــرص تعليمية سلســـة 

للطالب في جميع أنحاء المملكة.
وأعقـــب حفـــل التكريـــم عشـــاء تقديـــري 
وســـحب علـــى جوائـــز برعايـــة مجموعـــة 
فنـــادق الخليـــج، ومركز مـــازن للكمبيوتر، 
الوطنـــي،  البحريـــن  وبنـــك  ألبـــا،  وشـــركة 
وإس تي سي - البحرين، وشركة مشاريع 

القصر.

“إنجاز البحرين” تستضيف حفل تكريم شركائها ومتطوعيها المتميزين
تقديراً لجهودهم في تعزيز رؤية المؤسسة بمستقبل مزدهر للشباب البحريني
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)ألبـــا(،  البحريـــن ش.م.ب.  ألمنيـــوم  شـــركة  تفخـــر 
بحصولها على جائـــزة الخدمة التطوعية من إنجاز 
البحرين للسنة الثانية على التوالي. وقد تم اإلعالن 
عـــن فوز ألبا بهذه الجائزة خالل حفل التكريم الذي 
أقيم تحت رعاية ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة، رئيســـة مجلـــس إدارة مؤسســـة إنجـــاز 
البحريـــن، وذلـــك بتاريـــخ 18 أكتوبـــر 2022 بفندق 
كراون بالزا، حيث تســـّلم الرئيس التنفيذي لشـــركة 
البـــا علـــي البقالـــي جائـــزة تقديريـــة؛ نظيـــر إســـهام 
الشـــركة بمـــا مجموعـــه 491 ســـاعة تطوعيـــة، وهو 
العدد األعلى بين الشـــركات في البحرين، وذلك عن 

العام 2021–2022. 
وشهد الحفل أيًضا تكريم عدد من موظفي الشركة 
لدعمهـــم ومشـــاركتهم في برامـــج إنجـــاز البحرين 
المختلفـــة، حيـــث تم تكريم رئيســـة التدريب نوف 

أحمـــدي بجائـــزة المنســـق المتميـــز؛ وذلـــك لدورها 
في تســـهيل مشـــاركة متطوعي ألبا في العديد من 
البرامج التي تقدمها مؤسســـة إنجاز البحرين، كما 
تم منح شـــهادة اإلنجاز )البالتينية( لمدير العالقات 

العامة عبدهللا ســـيادي وشـــهادة اإلنجـــاز )الذهبية( 
لـــكل من رئيـــس أول الفعاليات والبروتوكول أحمد 
شـــكري، ومشـــرفة التميـــز التشـــغيلي منـــار بحـــر، 
ومنســـقة المـــوارد البشـــرية فاطمـــة عبدالرســـول؛ 

وذلـــك نظيـــر مشـــاركتهم وإســـهاماتهم التطوعيـــة 
المتميزة. 

وبهـــذه المناســـبة، صـــرح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ألبـــا علـــي البقالـــي قائـــالً: “بصفتهـــا شـــركة مواطنة 
مســـؤولة، تؤمـــن ألبـــا بـــأن التطـــوع هـــو مســـاهمة 
األشخاص بشكل فعلّي في صقل وصياغة الحاضر 
نحو مستقبل أفضل. وبصفتنا واحدة من الشركات 
الصناعيـــة الرائـــدة فـــي المنطقـــة، فإننـــا فخـــورون 
بمـــا نضطلـــع بـــه مـــن دور فعل فـــي تمكين الشـــباب 
البحرينـــي من خـــالل العملية التعليميـــة، والذي من 
شأنه إعداد قوى عاملة مؤهلة من أجل المستقبل”.
يذكـــر أن شـــركة البا فازت بنفـــس الجائزة عن العام 
2020–2021 إلســـهامها بمـــا مجموعـــه 482 ســـاعة 
تطوعيـــة، وذلـــك رغـــم التحديـــات التـــي فرضتهـــا 

جائحة كوفيد19-.

“ألبا” تفوز بجائزة “الخدمة التطوعية” من “إنجاز” للسنة الثانية على التوالي
نظير إسهام الشركة بما مجموعه 491 ساعة تطوعية

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي بأنه تمت تغطيـــة اإلصدار رقم 
1935 مـــن أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية التي يصدرها 

مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. 
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 
91 يومًا تبدأ فــــي 26 أكتوبر 2022 وتنتهي في 25 يناير 2023، 
كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه األذونـــات 4.92 % مقارنة 
بسعر الفائدة  4.73 % لإلصدار السابق بتاريخ 19 أكتوبر 2022. 
وقـــد بلغ معدل ســـعر الخصـــم  98.770 %، وتم قبول أقل ســـعر 
للمشـــاركة بواقـــع 98.757 %، علمًا بأنه قـــد تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 181 %. 
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

أمل الحامد

فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة داخلية للمجلس إلعداد 
إســـتراتيجيته، تنافست عليها شركتان وكان أقل عطاء لشركة اس اي اس 
لالستشارات بقيمة 21.7 ألف دينار، في حين بلغ العطاء اآلخر قرابة 515.5 
ألف دينار. ويســـعى المجلس إلى الحصول على خدمات استشارية لتطوير 
اإلســـتراتيجية، مـــع وضع رؤية، ورســـالة وقائمة للمبـــادرات واألهداف. كما 
يتطلـــب من مقـــدم الخدمة القيام بتحليل الفـــرص المحتملة، تقييم النضج 
المؤسســـي، القيـــاس المرجعـــي والمعياري. واشـــترط المجلـــس أن تحتوي 
اإلســـتراتيجية على قائمة باألهداف القابلة للتحقيق والقياس، والخطوات 

الالزمة للتنفيذ.

قالـــت وكالـــة موديز للتصنيفات االئتمانية إن العديد من الشـــركات ذات التصنيف 
االســـتثماري فـــي منطقـــة دول مجلـــس التعاون الخليجي ســـتحافظ على نســـب 
تغطيـــة قوية على الرغم من زيادات أســـعار الفائـــدة، إذ تمتلك ديونًا قليلة جدًا أو 
لديها تدفقات نقدية قوية جدًا. ولفتت الوكالة في تقرير نشر أمس إلى أن أسعار 
النفـــط المرتفعة تفيد اقتصـــادات المنطقة على عكس البلدان األخرى التي تواجه 
نموًا اقتصاديًا أبطأ بسبب زيادة تكاليف الطاقة. وكشفت أن العديد من الشركات 
المصنفة من قبلها في منطقة مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد الستيعاب 
ارتفاع أســـعار الفائدة؛ الســـيما تلك التي تعمل في قطاعات النفط والغاز أو المواد 
الكيميائية. وتتوقع وكالة موديز أن يتم تعويض الزيادة في أسعار الفائدة جزئيًا 
بتحسن في أدائها التشغيلي، حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية من ارتفاع أسعار 

النفط.

 شركتان تتنافسان إلعداد
 إستراتيجية لـ“المناقصات والمزايدات”

موديز: ميزانيات الشركات الخليجية 
القوية تستوعب معدالت فائدة أعلى



1.4
مليون دينار

جلســـة  فـــي  شـــركات   10 تنافســـت 
مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
علـــى مناقصة لوزارة األشـــغال إلبرام 
عقد لمـــدة 52 أســـبوعًا لتنفيذ أعمال 
إنشاء طريق 3872 والطرق المحيطة 
فـــي صـــدد بمجمـــع 1038، وكان أقل 
عطاء لشركة المملكة لألسفلت بنحو 
1.4 مليون دينار، في حين أكبرها بلغ 
3.1 مليـــون دينـــار. وتشـــمل األعمال 
إنشاء طرق فرعية للمنطقة السكنية 
فـــي صـــدد بمجمـــع 1038 تتمثل من 
إجمالـــي  بطـــول  أحادييـــن  مســـارين 
تقريبـــي يبلغ 8270 مترًا. كما تشـــمل 
أعمال الحفر، ورصف الطرق، وأعمال 
األســـفلت، وتركيـــب ممرات المشـــاة، 
وأعمـــال الصـــرف الصحـــي، وتركيب 

عالمات الطرق وأعمال اإلنارة.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات أخرى 
لتشـــغيل  أولهـــا  األشـــغال،  لـــوزارة 
وصيانـــة محطتـــي الهملـــة وجنـــوب 
ألبـــا لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحي 
وكان  شـــركات   4 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطـــاء لشـــركة  دبليـــو اي تيـــك 
لتكنولوجيـــا الميـــاه بنحو 262.8 ألف 
دينـــار، والثانيـــة لترقيـــة بدالة هاتف 
الوزارة تنافست عليها شركتان وكان 
أقل عطاء لشـــركة المؤيـــد للكمبيوتر 
ألـــف   19.8 بنحـــو  األوســـط  الشـــرق 
لتزويـــد وتركيـــب  دينـــار، واألخيـــرة 
وفحص وتشـــغيل جهاز قياس تركيز 
كبريتيد الهيدروجين المخبري مزود 
بجهـــاز أخـــذ العينات تنافســـت عليها 
أقـــل عطـــاء لشـــركة  شـــركتان وكان 
بنحـــو   )Technochem Trading(

46.7 ألف دينار.
وتم إجماالً، فتح 16 مناقصة تابعة لـ 
11 جهة حكومية بإجمالي 86 عطاء، 
فـــي حين تم تعليـــق عطاءين تابعين 
أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ  لمناقصتيـــن. 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 5 مالييـــن 

دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتين لشـــركة 
لتوريـــد  أولهمـــا  للبتـــرول،  تطويـــر 
مولـــدات الديـــزل مـــن أجـــل تجديـــد 
جميـــع  وتلبيـــة  المخـــزون  نظـــام 
الحـــاالت العاجلـــة وحـــاالت الطوارئ 
لخطط الصيانة الدورية المســـتقبلية 
وللمشـــروعات المســـتقبلية والحالية 
تنافســـت عليها 5 شركات، وكان أقل 
عطاء لشركة محمد حسن المحروس 
بنحو 26.3 ألف دينار، والثانية إلبرام 
اتفاقية شـــراء طويلـــة األجل لمدة 3 
ســـنوات لتوريـــد تركيبـــات اإلضـــاءة 
ومكيفـــات الهـــواء ومفاتيـــح محطة 
التحكم المحلية تقدمت إليها شـــركة 
وحيـــدة هـــي مؤسســـة تقـــي محمـــد 

البحارنـــة التجاريـــة بنحـــو 80.6 ألف 
دينار.

مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لجامعـــة البحريـــن، أولهمـــا لتصريـــف 
مياه األمطـــار ومياه الصرف الصحي 
وكان  شـــركات   8 عليهـــا  تنافســـت 
أقل عطـــاء لشـــركة مقـــاوالت أورنج 
والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   14.5 بنحـــو 
لتوفيـــر حـــراس أمن لخدمـــات األمن 
والحراســـة بالجامعة تنافســـت عليها 
9 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
بيت اإلنماء للخدمـــات األمنية بنحو 

20.3 ألف دينار.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لشركة 
توسعة غاز البحرين الوطنية إلغالق 
2 ومنطقـــة  المصنـــع الرئيســـي رقـــم 
تخزين سترة رقم 2 للفحص الدوري 
وأعمـــال الصيانة الشـــاملة، تنافســـت 
عليهـــا 8 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء 
لشـــركة إكســـلنس للصيانة الصناعية 
مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   53.7 بنحـــو 
للشركة القابضة للنفط والغاز لتوفير 
التأميـــن الطبي والتأمين على الحياة 
بهـــا،  المرتبطـــة  والشـــركات  للشـــركة 

تنافســـت عليها 5 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة ســـوليدرتي البحريـــن 
بنحـــو 2.4 مليـــون دينـــار، ومناقصـــة 
لتقديـــم  اإلتصـــاالت  تنظيـــم  لهيئـــة 
خدمـــات التأميـــن الصحـــي لموظفي 
شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت  الهيئـــة 
وكان أقل عطاء لشـــركة ســـوليدرتي 

البحرين بنحو 123.1 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيضـــًا 
للمجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
لصيانـــة وترميـــم جامـــع الملـــك خالد 
 11 عليهـــا  تنافســـت  الحصـــم  بـــأم 

لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركة 
بنحـــو  للمقـــاوالت  جلوبـــال  ترانـــس 
لـــوزارة  مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   39.3
التنمية االجتماعيـــة لتقديم خدمات 
واستشـــارات ماليـــة للقيـــام بالرقابـــة 
على المنظمات األهلية تنافست عليها 
5 شركات وتم تعليق أحد العطاءات، 
وكان أقـــل عطاء لمجموعة طالل أبو 
غزالة الدولية بنحو 145.5 ألف دينار، 
مناقصة لإلدارة المركزية للمشتريات 
الحكومية بـــوزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي لتوفيـــر المطبوعـــات التـــي 

تحمـــل الشـــعارات الرســـمية للجهات 
الحكومية )حوالي 55 جهة حكومية( 
 6 3 ســـنوات تنافســـت عليهـــا  لمـــدة 
شـــركات وتم تعليق أحـــد العطاءات، 
الطباعـــة  لـــدار  عطـــاء  أقـــل  وكان 
ألـــف دينـــار،   355.9 الوطنيـــة بنحـــو 
ومناقصـــة إلدارة المخـــازن المركزية 
بهيئة الكهرباء والماء لشـــراء قواطع 
كهربائية لغرض اســـتخدامها من قبل 
إدارة توزيـــع الكهربـــاء تقدمـــت إليها 
شـــركة وحيـــدة هـــي محـــالت أميري 

بقيمة 30.6 ألف دينار.

إلنشاء طريق 3872 والشوارع المحيطة في صدد
خدمات واستشارات مالية بالرقابة على المنظمات األهلية بـ 145.5 ألف دينار

الحصم ــأم  بـ ــد  ــال خ الــمــلــك  ــع  ــام ج ــرمــيــم  وت لــصــيــانــة  ــار  ــن دي ــف  ألـ  39.3
توفيـــر مطبوعـــات تحمـــل الشـــعارات الرســـمية الحكوميـــة بــــ 355.9 ألـــف دينـــار
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 أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــن 
إلطـــالق  ماســـتركارد  مـــع  شـــراكة 
بطاقـــات ائتمـــان وبطاقات مســـبقة 
معـــاد  مـــواد  مـــن  الدفـــع مصنوعـــة 
ويأتـــي   .%  100 بنســـبة  تدويرهـــا 
هـــذا التعاون في إطـــار جهود البنك 
لتضميـــن أفضل الممارســـات البيئية 

والمستدامة في عملياته اليومية.
لتطبيـــق  جهـــوده  عـــن  وفضـــالً 
الحوكمـــة البيئيـــة والمســـتدامة في 
بطاقـــات  جميـــع  ســـتكون  أعمالـــه، 
االئتمـــان والبطاقـــات مســـبقة الدفع 
الصـــادرة عن بنـــك البحرين الوطني 
مصنوعـــة من مـــواد معـــاد تدويرها 
بنسبة 100 % بما يساهم في تقليل 
للبنـــك، ويخفـــض  البيئيـــة  البصمـــة 
مستويات التلوث واستهالك المواد 
البالســـتيكية. وســـيتم تطبيق هذه 
البطاقـــات  جميـــع  علـــى  المبـــادرة 
الجديـــدة التـــي يتم إصدارهـــا وبما 
يتماشـــى مع التزام البنك في تقديم 

خدمات مصرفية مسؤولة.
ويســـعى بنك البحريـــن الوطني من 
خالل هـــذه الشـــراكة إلـــى تخفيض 

اســـتهالكه الســـنوي من البالستيك، 
دراســـات  كشـــفت  بعدمـــا  وخاصـــة 
أخيـــرًا أن نحـــو 6 مليـــارات بطاقـــة 
ســـنويًا  إصدارهـــا  يتـــم  مدفوعـــات 
ويتـــم اســـتبدالها خـــالل فتـــرة مـــن 
3 إلـــى 5 ســـنوات، وهـــو مـــا يـــؤدي 
النفايـــات  انتشـــار  إلـــى  بالنتيجـــة 

الضارة في كل أنحاء العالم.
صبـــاح  قـــال  ذلـــك،  علـــى  وتعليقـــًا 
عبداللطيف الزياني، رئيس تنفيذي 
للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي 
بنـــك البحريـــن الوطني “يتـــم إنتاج 
المصرفيـــة  البطاقـــات  مليـــارات 
الـــذي  األمـــر  ســـنويًا،  العالـــم  حـــول 
يتـــرك أثرًا ســـلبيًا كبيرًا علـــى بيئتنا. 
ويهدف نهج بنـــك البحرين الوطني 
فـــي التحول إلـــى البطاقـــات المعاد 
تدويرها بنســـبة 100 % إلى تطوير 
إستراتيجية فعالة لتقديم منتجات 
صديقة للبيئة، بما يساعد في تقليل 
تأثير هـــذه المنتجـــات علـــى البيئة. 
وقـــد قمنا فـــي البنك بتبنـــي العديد 
من التقنيات والعمليات والمنتجات 
التي من شـــأنها تســـهيل انتقالنا إلى 

البطاقـــات الخضـــراء، بالتـــوازي مع 
ســـعينا إلى ضبط استهالكنا للطاقة، 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  وتقليـــل 
والنفايات البالســـتيكية الناتجة عن 

عملياتنا”.
بـــركات،  شـــادي  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
رئيـــس إدارة أعمـــال البطاقـــات في 
بنك البحرين الوطني “نحن ســـعداء 
بإطـــالق بطاقاتنـــا المعـــاد تدويرهـــا 
كليـــًا لعمالئنـــا الذين بـــات بإمكانهم 
اآلن المشـــاركة فـــي إســـتراتيجيتنا 
لتخفيـــض اآلثار الســـلبية لمنتجاتنا 
إليماننـــا  ونظـــرًا  وخدماتنـــا. 
بضـــرورة إعادة اســـتخدام النفايات 
البالســـتيكية، فقد حرصنـــا على أن 
يكـــون منتجنـــا الجديـــد المســـتدام 
مصنوعًا بشكل كامل من مواد معاد 
تدويرهـــا. وتأتي هـــذه المبادرة في 
إطـــار التزامنا بنشـــر الوعـــي البيئي 

في صناعة الخدمات المصرفية”.
وقـــال آدم جونز، مدير عام المنطقة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  الوســـطى 
ماســـتركارد  فـــي  إفريقيـــا  وشـــمال 
“لطالما كنا في ماستركارد ملتزمين 

وبقوة بتضمين مفاهيم االســـتدامة 
فـــي كل ما نقوم به. كمـــا أننا نفتخر 
بســـجلنا الحافـــل في مجـــال تطوير 
منتجـــات وخدمات وبناء شـــراكات 
وتجـــارب تســـهل على المســـتهلكين 
اتخـــاذ خيارات اســـتهالك مســـتدام 
تراعـــي المتطلبات البيئيـــة لكوكبنا، 

وتعود بالنفع عليهم”.
بدورهـــا، قالـــت ماريـــا ميدفيديفـــا، 
نائب الرئيس، رئيس تطوير األعمال 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
والبحرين لدى ماستركارد: “سيؤدي 
تعاوننـــا مـــع بنـــك البحريـــن الوطني 
دورًا مهمـــًا على صعيـــد تحييد األثر 
البيئي للنفايات البالستيكية. ونحن 
يبحثـــون  عمالءنـــا  بـــأن  مدركـــون 
عـــن وســـائل تمكنهم من المســـاهمة 
بإحـــداث تغيير إيجابي فـــي العالم؛ 
ولهذا، فإننا نسّخر تقنياتنا وخبراتنا 
ســـعينا  لدعـــم  التعاونـــي  ونهجنـــا 
للمســـاهمة فـــي بناء اقتصـــاد رقمي 
أكثـــر شـــموالً واســـتدامة، يمكن فيه 
تحقيـــق االزدهـــار للنـــاس ولكوكـــب 

األرض على حد سواء”.

شراكة بين “البحرين الوطني” و“ماستركارد” إلطالق بطاقات 
مصرفية مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100 %

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

وزارة األشغال

10KINGDOM ASPHALT1,394,948.25صدد: مجمع 1038 - طريق 3872 وطرق المحيطة

تشغيل وصيانة محطتي الهملة وجنوب ألبا 
4Wa-tech Water Technology262,771.86لمعالجة مياه الصرف الصحي

تزويد وتركيب وفحص وتشغيل جهاز قياس تركيز 
كبريتيد الهيدروجين المخبري مزود بجهاز اخذ 

العينات
2Technochem Trading46,688.40

19,750.50المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط2ترقيه بدالة هاتف الوزارة

تطوير للبترول

 5MOHAMMED HASANتوريد مولدات الديزل
ALMAHROOS26,345

اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة 3 سنوات لتوريد 
تركيبات اإلضاءة ومكيفات الهواء ومفاتيح محطة 

التحكم المحلية
1 TAQI MOHAMMED ALBAHARNA

TRADING EST80,592.60

جامعة البحرين
8Orange Contracting14,490.85تصريف مياه األمطار ومياه الصرف الصحي

توفير حراس أمن لخدمات األمن والحراسة 
20,295بيت اإلنماء للخدمات األمنية9بالجامعة

تقديم خدمات واستشارات مالية للقيام بالرقابة وزارة التنمية االجتماعية
-5Talal Abu ghazalah & Co Internaعلى المنظمات األهلية

tional145,530

المناقصة المركزية لتوفير المطبوعات التي تحمل وزارة المالية واالقتصاد الوطني
6National Printing House355,895.10الشعارات الرسمية للجهات الحكومية

المجلس األعلى للشؤون 
11TRANS GLOBAL CONTRACTING39,325.44صيانة وترميم جامع الملك خالد بأم الحصماإلسالمية

شركة توسعة غاز البحرين 
الوطني

إغالق المصنع الرئيسي رقم 2 و منطقة تخزين 
 8Excellence Industrialسترة رقم 2 للفحص الدوري و أعمال الصيانة

Maintenance Company53,713

7SOLIDARITY BAHRAIN123,127.40خدمات التأمين الصحي للموظفينهيئة تنظيم االتصاالت

التأمين الطبي والتأمين على الحياة للشركة الشركة القابضة للنفط والغاز
5SOLIDARITY BAHRAIN2,352,779القابضة للنفط والغاز والمجموعة

30,600محالت أميري1قواطع كهربائيةهيئة الكهرباء والماء
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كشف نائب األمين المالي، رئيس المجموعة التنسيقية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وليد كانو، في “برنامج البحرين في 
أرقام”، لصحيفة “البالد” عن أن الغرفة ووزارة العمل يعملون لوضع آلية جديدة لالستفادة من أصحاب الفيزا المرنة، من أجل 

انخراطهم في سوق العمل بشكل نظامي، وأن يكون التنافس عادل بين العمل النظامي وغير النظامي.

لمعالجة  الــمــقــبــلــة  الــمــرحــلــة  ــن  وعــ
ومهاراتهم،  النظامية  غير  العمالة 
األولــى  المرحلة  أن  إلــى  كــانــو  لفت 
بالتعاون  الحكومة  ستتخذها  التي 
مع الغرفة هي إحصاء عدد حاملي 
إجــراء  عبر  الــمــرن،  العمل  تصريح 
للحصول  معهم  شخصية  مقابالت 
عــلــى مــعــلــومــات عـــن هـــذه الــعــمــالــة 
ــرات الـــتـــي يــمــتــلــكــونــهــا، إذ  ــبـ ــخـ والـ
العمل  تــصــريــح  حــامــلــي  معظم  إن 
ويستطيعون  مهارات  لديهم  المرن 
النجارة  مثل  أعــمــال  ــى  إل االنــتــقــال 

والسباكة والصباغة وغيرها.
هي  الثانية  المرحلة  أن  إلى  وأشــار 
االستفادة من المهارات التي يمتلكها 
ويتم  المرن،  العمل  تصريح  حاملي 
عبر  الــعــمــالــة  هـــذه  مـــهـــارات  تقييم 
البحرين،  مراكز ومعاهد في مملكة 
مؤكًدا ضرورة أن تكون هذه العمالة 
نظامية، ويتم إجراء اختبار حقيقي 
رخصة  على  الحصول  أجــل  من  لها 
عامين،  أو  واحـــد  عــام  لــمــدة  للعمل 
النظامية  العمالة  هــذه  أن  مضيًفا 
من أصحاب الرخصة قد تستقطبها 
ضــرورة  ورأى   . مستقبال  الشركات 
وجود جهات تقدم خدمات جديدة 
وغرفة  الحكومي  القطاع  بالتعاون 

التجارة.
ــا فـــي طــور  ــًي ــفــت إلـــى “أنـــنـــا حــال ول
العمل  تصريح  حاملي  بيانات  أخذ 

المرن”.
النظامية  الــرخــصــة  أن  إلــى  وأشـــار 
لحاملي تصريح  التي سيتم منحها 
المهارات  أصحاب  من  المرن  العمل 
بعد تقييمها ستكون مزودة مع رمز 
 ،)QR code( السريعة  االستجابة 
المقبلة  الــمــرحــلــة  فــي  ــه  أنـ مــضــيــًفــا 
الحصول  لكيفية  االنــتــقــال  سيتم 
والتنسيق مهم ودور  الرخصة  على 
جهة  والــغــرفــة  جـــًدا  مهم  الحكومة 
تهتم  الغرفة  أن  مــؤكــًدا  عالقة،  لها 

بمصلحة التجار أوال وأخيًرا.

تعاون مثمر بين الغرفة 
والسلطة التنفيذية

وأعــــرب كــانــو عــن ســعــادة الــشــارع 
بالقرار  الغرفة  تمثله  الذي  التجاري 
رئيس  العهد  ولي  لدن  من  الجريء 
مــجــلــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
المرن،  العمل  بإلغاء تصريح  خليفة 
مثمر  تعاون  على  بناء  جــاء  والــذي 
التنفيذية،  والــســلــطــة  الــغــرفــة  بــيــن 
اللقاءات،  من  الكثير  عقدت  حيث 
كما أن هنالك اجتماعات شهرية مع 
سموه لعرض القضايا المهمة، مشيًرا 
القرار قد أثلج صدر التجار  إلى أن 
هنالك  سيكون  بأنه  شــعــروا  الــذيــن 

الـــمـــزيـــد مـــن الــتــنــافــســيــة 

والعملية ستصبح نظامية أكثر.
صحيفة  برنامج  حلقة  ركــزت  وقــد 
ــي أرقــــــــام”  ــ ــن فـ ــريــ ــحــ ــ ــب ــ ــالد “ال ــ ــبـ ــ الـ
قرار  “انعكاسات  بعنوان  األسبوعي 
النمو  على  الــمــرن  التصريح  إلــغــاء 
من  مباشرة  يبث  الذي  االقتصادي” 
قاعة التداول في بورصة البحرين، 
على قرار ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة حول إلغاء 
وانعكاساته  الــمــرن  العمل  تصريح 
على سوق العمل والشارع التجاري 
سعت  حيث  االقتصادية،  والتنمية 
للتجار  ــرســمــي  ال الــمــمــثــل  ــغــرفــة  ال
ومــنــذ أكــثــر مــن 3 ســنــوات إلثــبــات 
على  الــمــرن  العمل  تصريح  إضـــرار 
وذلك  واالقتصاد  والمواطن  التجار 
عــبــر دراســـــات واســتــطــالعــات رأي 

وجلسات مناقشة مركزة.
العهد  قـــرار ولــي  كــانــو أهمية  وأكـــد 
أثلج  الــذي  ــــوزراء  ال مجلس  رئيس 
التجاري  القطاع  من  الكثير  صــدور 
فــي الــفــتــرة األخــيــرة والـــذي عملت 

عليه غرفة التجارة لعدة سنوات.
وتـــحـــدث كــانــو عـــن رحــلــة الــغــرفــة 
دراسة  إعداد  في  والشاقة  الطويلة 
ــمــرن ورصــد  عــن تــصــريــح الــعــمــل ال
آثاره، والتي تكللت بالنجاح، مشيًرا 
إلـــى أن فــكــرة نــظــام الــعــمــل الــمــرن 
ــاءت بــعــد تــضــخــم الــعــمــالــة  ــ هـــي جـ
غــيــر الــنــظــامــيــة فـــي الــمــمــلــكــة على 
كانت  والتي  طويلة،  سنوات  مــدى 
والــتــجــار  للحكومة  مــؤرقــة  قضية 
بوجود  متأثر  مصلحة  له  من  وكــل 
التحكم  يصعب  نظامية  غير  عمالة 
فيها وتدريبها واالستفادة منها، لذا 
لجأت هيئة تنظيم سوق العمل في 
البحرين بتاريخ 23 يوليو من العام 
المرن  التصريح  إصــدار  إلــى   2017
العالم،  فــي  األول  الــنــمــوذج  ليكون 
وقد تكون فكرته جيدة إليجاد حل 
للعمالة غير النظامية، وكانت الفكرة 
الســتــبــدالــهــا بــعــمــالــة أخـــرى بــصــورة 

قانونية تفيد الشارع التجاري.
ولــفــت إلـــى أن آثـــار الــتــصــريــح في 

للقطاعات  واضحة  تكن  لم  بدايته 
إذا كانت سلبية أم إيجابية؟، ولكن 
التجاري  للشارع  اتضح  ما  سرعان 
ــمــؤســســات  وبــــالــــذات ألصـــحـــاب ال
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة مـــدى األثــر 

السلبي الذي تسببت به.
ــم إصـــدار  ــر كــانــو أنـــه عــنــدمــا ت وذكــ
التصريح المرن فإنه لم يكن عضًوا 
وكــان  ــغــرفــة،  ال إدارة  مــجــلــس  فــي 
االنتخابي  للمعترك  الدخول  بصدد 
إدارة  لــمــجــلــس  ــقــة  ــســاب ال ــــدورة  ــل ــ ل
الغرفة 29، مشيًرا إلى أن من اآلثار 
التواصل  من  تمت مالحظتها  الــذي 
ــار، تـــوضـــح وجـــــود آثـــار  ــتـــجـ مـــع الـ
مــســاواة في  وعـــدم  كــثــيــرة  سلبية 
الشركات  بين  ما  الخدمات  تقديم 
الــوافــدة  العمالة  مــع  تتعامل  الــتــي 
تتعامل  التي  والشركات  النظامية 

مع تأشيرات العمل المرن.
الغرفة  إدارة  أن مجلس  إلى  وأشار 
في دورته السابقة 29، وضع نصب 
عــيــنــه الــتــركــيــز عــلــى الــعــمــل الــمــرن 
وإظـــهـــار ســلــبــيــاتــه والــعــمــل مــع كل 
على  الوقوف  على  المعنية  الجهات 
أسباب العمل به، وإيجاد البديل له.

النظامية  العمالة غير  أن  إلى  ولفت 
في البحرين قبل العام 2017 كانت 
تفوق 180 ألف شخص، مقابل 450 
ألـــف عــامــل نــظــامــي، ويــمــثــل ذلــك 
أن  إلــى  مشيًرا  وقتها،  كبيًرا  عـــدًدا 
السنوات  مــدى  على  تضخم  الــعــدد 
حــتــى بــعــد إصــــدار تــصــريــح العمل 
المرن، فإن العمالة زادت وتضخمت 
ووفًقا إلحصائيات العام 2022 فإنها 
وصلت إلى حوالي 110 آالف ما بين 
حاملي تصريح العمل المرن والعمالة 
غير النظامية بالنظام التقليدي الذي 

هو نظام الكفالة للوافدين.

 بداية العمل على الدراسة

وعـــن أســـبـــاب الــعــمــل عــلــى دراســـة 
كانو  استذكر  المرن،  العمل  تصريح 
اللقاء المهم بين مجلس إدارة الغرفة 
ــلـــدورة الــســابــقــة 29 مـــع الــمــغــفــور  لـ
بن  الــراحــل خليفة  األمــيــر  لــه سمو 
ثــراه(  هللا  )طيب  خليفة  آل  سلمان 
رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والذي 
التحديات  إلــى  التطرق  فيه  تــم 
العمل  ســوق  تــواجــه  التي 
وكــــيــــفــــيــــة تـــذلـــيـــل 
الــعــقــبــات خــصــوًصــا 
الــــــــتــــــــي تـــــــواجـــــــه 
الصغيرة  المؤسسات 
والــمــتــوســطــة، وقــد 
الــراحــل  األمــيــر  طلب 
مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
تــقــديــم  الـــغـــرفـــة  إدارة 
مرئياتهم عن المعوقات 
ــه  ــواجــ ــ الــــتــــي ت
العمل  سوق 
وأسبابها 

ــحــكــومــة، فــكــانــت الــخــطــوة  ــى ال ــ إل
 2019 ــارس  مـ فــي  الفعلية  ــى  ــ األول
عندما حدثت هذه الزيارة الميمونة، 
وعلى أثرها وجه سموه إلى التعاون 
بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة 
التجارة ووزارة العمل وهيئة تنظيم 
ســـوق الــعــمــل لــوضــع الــمــرئــيــات عن 
العمل  سوق  تواجه  التي  المعوقات 

وأسبابها .
ــجــدي بــدأ  وأشــــار إلـــى أن الــعــمــل ال
تــم عقد  أن  بعد   ،2019 مــارس  فــي 
ــع وزيــــــر الــصــنــاعــة  ــاعـــات مــ ــمـ ــتـ اجـ
والتجارة ورئيس هيئة تنظيم سوق 
العمل، كما عقدت اجتماعات ثنائية، 
كــنــت عــضــًوا فيها مــن الــغــرفــة إلــى 
الكوهجي  عبدالجبار  محمد  جانب 
النائب الثاني الذي كان يرأس جانب 
وقد  االجتماعات،  هــذه  في  الغرفة 
كانت هذه االجتماعات التي امتازت 
ــهــدف مــحــاولــة إبـــراز  بــالــشــفــافــيــة ب
نقاط القوة والضعف والوصول إلى 
تكون  بتوصيات  والــخــروج  قناعة 
وزيــارات  مبنية على مسح ميداني 

ولقاءات مع التجار.
ابريل  فــي  عقدت  الغرفة  أن  وذكــر 
مع  4 جلسات حوارية  نحو    2019
حضروها  الذين  تاجر   213 حوالي 
العشرة  الــقــطــاعــات  تجمع  وكــانــت 
ــة، وقــد  ــرفـ ــغـ الـــتـــي تـــركـــز عــلــيــهــا الـ
من  بالكثير  الجلسات  هذه  خرجت 
الــنــتــائــج، كــمــا تـــم عــمــل اســتــبــانــات 
ــيــة، وإرســــــال اســتــطــالعــات  مــيــدان
بالبريد اإللكتروني، وقد تجاوز عدد 
الذين تجاوبوا مع الغرفة 700 تاجر 
بآرائهم،  االستبانات  فــي  وشــاركــوا 
لقاء   375 الــغــرفــة  عــقــدت  ــك  وكــذل
ــذه شكلت  ــتــجــار، وهــ مــبــاشــر مــع ال
التجاري  الشارع  نبض  لمعرفة  نواة 
المرن،  العمل  تصريح  عن  ورؤيتهم 
وقد اتفق الجميع بأنه خلق تضخم 

لعمالة غير شريفة.
وأشار إلى أن في تلك الفترة وجهت 
موظفي  لبعض  الهيئة  مــن  رســائــل 
لالنتقال  لدعوتهم  نظامية  شركات 
من نظام الكفيل العادي إلى النظام 
على  والحصول  لالنتقال،  الجديد 
تــصــريــح الــعــمــل الـــمـــرن، الفــًتــا إلــى 
انتقال الكثير من موظفي الشركات 
المرن  العمل  تصريح  إلى  النظامية 
للمؤسسات  مــنــافــســيــن  وأصــبــحــوا 
جميع  في  فيها  يعملون  كانوا  التي 
حاملي  أن  خــصــوًصــا  ــقــطــاعــات،  ال
لديهم   ليس  الــمــرن  العمل  تصريح 
يدفعون  وال  العمل،  لــجــودة  ضمان 
ضرائب، كما أنه قد ال يعملون أليام، 
ــعــامــل نــفــســه غير  وعــنــدمــا يــجــد ال
تأثير على  له  األمر  فإن هذا  منتج 
الــعــمــل قــد يــزيــد مستقبال  ســـوق 

مستويات الجريمة، وغيرها.
الــغــرفــة عــقــدت  أن  ــاف  ــ وأضــ
الــكــثــيــر مــن االجــتــمــاعــات مع 
والـــذي  الــتــشــريــعــيــة،  السلطة 
إنه  لها دور كبير، حيث  كان 
ــلــقــاءات  صوت  فــي أحــد ال
فيه 30 نائبا بضرورة وقف 

عليه  بــنــاء  وتــم  بالتصريح،  العمل 
وقد  شــهــًرا،   17 استغرقت  دراســـة 
كانت دراسة عميقة وتعتبر من أبرز 
في  الغرفة  أعدتها  التي  الــدراســات 

الدورة السابقة 29.

تأثيرات سلبية لحاملي 

التصريح المرن

ــلـــق بـــاالنـــعـــكـــاســـات  ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــ ــي وفــ
لحاملي  والــثــقــافــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
تصريح العمل المرن على المجتمع، 
ــح كــانــو أن هـــذا الــتــصــريــح له  أوضـ
ــانـــب من  انـــعـــكـــاســـات عــلــى كـــل جـ
البنية  المثال  سبيل  فعلى  الحياة، 
ــا لــعــدد  ــًقـ ــم بــنــاؤهــا وفـ الــتــحــتــيــة تـ
سكاني معين، وعندما يكون هنالك 
قد  فإنه  نظامية  غير  وافــدة  عمالة 
يكون هنالك عدد أكبر من المركبات 
من  المزيد  واستهالك  الشوارع  في 
وغيرها  األساسية  والــمــواد  الطاقة 
وله  الــدولــة،  مما يشكل عــبء على 

تأثير على البنية التحتية.
ــراز  إبـ الــغــرفــة  أن دور  ــى  إلـ وأشــــار 
ــن خــــالل دراســــــة تم  ــل اآلثــــــار مـ كـ
ــد منها  ــز فــصــل واحــ ــا وركــ ــدادهـ إعـ
العمل  ســوق  تحديات  دراســـة  على 
ــان  ــح الـــعـــمـــل الــــمــــرن، وكــ ــريـ ــصـ وتـ
االطالع  الدراسات  هذه  من  الهدف 
الغرفة  قبل  مــن  اإلحصائيات  على 
وعــرضــهــا عــلــى الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
لـــدراســـة اإليــجــابــيــات والــســلــبــيــات، 
الحكومة  أن  أنـــه رغـــم  إلـــى  الفـــًتـــا  
اســتــطــاعــت الــحــصــول عــلــى مـــوارد 
جــديــدة مــن تــصــريــح الــعــمــل الــمــرن 
تفوق 9 ماليين دينار، إال أن الغرفة 
بعض  على  يــدهــا  وضــع  استطاعت 
المؤشرات حيث اتضح أن الحكومة 
دينار  100 مليون  ما يفوق  خسرت 
من فرص كانت تستطيع االستفادة 

منها.
ــتـــاجـــر يــخــســر مــن  الـ وأوضـــــــح أن 
اســتــثــمــاره بــشــركــتــه فـــي الــبــحــريــن 
في  لــه  منافس  هنالك  أصــبــح  النــه 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا بــأســعــار 
أرخص، مشيًرا إلى محاولة تشجيع 
العمل  فــي  االستثمار  على  الشباب 
مــرات   10 الــشــاب يفكر  لــكــن  الــحــر 
قبل الدخول في العمل الحر بسبب 
أن حاملي التصريح المرن يقدمون 
ودون  بكثير  أقـــل  بمبالغ  خــدمــات 
جميعها  وهــذه  اجتماعية،  ضمانات 

عوامل مؤثرة.
هنالك  إن  ــقــول  ــال ب ــو  كــان واخــتــتــم 
اضطرت  وأجنبية  محلية  شــركــات 
لــلــتــخــارج مــن الــبــحــريــن بــســبــب أن 
أن  إلــى  مشيًرا  خلل،  بــه  التوظيف 
ــرص الــعــمــل،  ــع زيـــــادة فــ الــغــرفــة مـ
هو  البحريني  المواطن  يكون  وأن 
وعدم  التوظيف،  في  األول  الخيار 
التفكير في االستغناء عن المواطن 
الوافدة  العمالة  وإحــالل  البحريني 

مكانه.

الزميل حسن عبدالنبي محاورًا وليد كانو
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التنسيق مع وزارة العمل لوضع آلية جديدة لالستفادة من أصحاب الفيزا المرنة
تقييم مهاراتهم عبر مراكز ومعاهد في مملكة البحرين ... كانو:
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باألرقام

أكثر من 180 ألف 
عامل غير نظامي 

بالبحرين 2017

 450 ألف عامل 
نظامي في المملكة  

في  2017

110 آالف حامل 
تصريح عمل مرن 

وعمالة غير نظامية 
2022

الغرفة عقدت 375 
لقاء مباشرا مع 
الشارع التجاري

700 تاجر شاركوا في 
استبانات الغرفة عن 
معوقات سوق العمل

30 نائبا صوتوا 
بضرورة وقف  
“التصريح المرن”

100 مليون دينار 
خسائر من فرص ضائعة 
بسبب “التصريح المرن”

وليد كانو
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يستضيف موسم جائزة يوسف بن أحمد كانو للجلسات الحوارية اليوم الثالثاء 25 أكتوبر 2022 وزير الصناعة 
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في منطقة الجفير في الساعة 7 مساء.
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التعاون مع مختلف الشركاء 
بالقطاعين العام والخاص

“ألبا” رائدة بمجال إزالة 
الكربون في جميع مكونات 

عملياتها 
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.02

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 $ 0.318

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 0.08

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

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 $ 2.58

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

وزير الصناعة و التجارة

”H6 من “هافال GT وصول النسخة الرياضية

شـــركة  عبـــر  البحريـــن  إلـــى  وصـــل 
التسهيالت للسيارات، الموديل الرياضي 
الجديد GT من ســـيارة هافال H6، وهي 
ســـيارة رياضية تنتمي إلى فئة المركبات 
 SUV الفاخـــرة متعـــددة االســـتخدامات 
خارجيـــة  بتعديـــالت  جـــاءت  والتـــي 
وداخليـــة جديـــدة تتناســـب مـــع أدائهـــا 

الرياضي القوي وشكلها الكوبي. 
ينبض بقلب محرك تيربو تشارجد بسعة 
الليتريـــن، يولد قـــوة 201 حصانًا، و320 
نيوتن/متر من عزم الدوران، مع لمســـات 
مختلفـــة من خالل إعـــادة تصميم الجزء 
األكبـــر مـــن الهيـــكل الخارجي، مع شـــبك 

أمامـــي جديـــد، ومداخـــل تهوية واســـعة 
تتماشـــى مع هويتها الرياضية، باإلضافة 
إلى جناح خلفي مدمج ذي بنية عريضة، 
ومشـــتت هـــواء أســـفل المصـــد الخلفـــي 

يتضمن مخرجي شبكة العادم، والمزيد.
خارجيـــة  بأبعـــاد   ”GT“ نســـخة  وتأتـــي 
أكبـــر مـــن النســـخة القياســـية “H6”، مـــع 
طـــول إجمالي يصل إلـــى 4727 ميلمترًا، 

بزيـــادة قدرهـــا 74 ميلمترا عن النســـخة 
القياســـية، وعـــرض يبلـــغ 1940 ميلمتـــرًا 
بزيـــادة قدرها 54 ميلمتـــرا، وارتفاع أقل 
بمقـــدار 5 ميلمتـــرات يقـــف عنـــد أعتـــاب 
1729 ميلمترا، فيمـــا يبلغ طول قاعدات 

العجالت 2738 ميلمترا.
داخليـــًا، حصلـــت المقصورة علـــى لوحة 
إنـــش،   10.25 بحجـــم  رقميـــة  عـــدادات 
وشاشـــة وســـطية تعمل باللمـــس مقاس 
12.3 إنـــش لنظام الترفيـــه والمعلومات، 
كمـــا حصلـــت مقصـــورة “H6 GT” علـــى 
تصميـــم رياضـــي للمقاعـــد األماميـــة مـــع 
شـــعار جي تي، وهـــي متوافرة حاليا في 
معارض الشـــركة فـــي العكر مـــع عروض 

خاصة.

“ألبا” شريك رئيسي لمنتدى الشرق األوسط لالستدامة
أعلن القائمون على “منتدى الشـــرق األوســـط لالســـتدامة” عن انضمام شـــركة ألمنيوم 
البحرين ش.م.ب. )ألبا(، كشـــريك رئيســـي للمنتدى في نســـخته األولى المقرر انعقادها 
يـــوم 12 يناير 2023 والتي ســـتركز علـــى “تحول األعمال للحيـــاد الكربوني الصفري – 

الطريق نحو مستقبل منخفض الكربون ناجح”.
وباعتبارها شريكًا رئيسيًا، ستقوم ألبا بتقديم دعمها للمنتدى في مساعيه الرامية إلى 
تعزيز إســـهامات شـــركات القطاع الخاص، وخاصة الصغيرة منها والمتوســـطة، للوفاء 
بالتزامـــات الحكومات فـــي جميع أنحاء المنطقـــة لتحقيق الحيـــاد الكربوني الصفري. 
ويســـعى المنتدى لمســـاعدة الشـــركات في فهم ما يعنيه هذا التحول وإتاحة الفرصة 
لمشـــاركة المعرفـــة والخبـــرات وتطوير األدوات العمليـــة لبدء مســـيرتهم نحو تحقيق 

الحياد الكربوني الصفري.

وتعد ألبا رائدة في مجال االستدامة وتخطو خطوات كبيرة في مجال إزالة الكربون 
فـــي جميـــع مكونات عملياتها التشـــغيلية لتلبيـــة األهداف التي تبنتهـــا مملكة البحرين 
للوصـــول للحياد الكربوني الصفري بحلول 2060 ســـواء بشـــكل مســـتقل أو من خالل 

التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص. 
وعلـــق الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألبا، علـــي البقالي قائالً: “مـــا نقوم به جماعيـــًا اليوم 
لمكافحـــة التغيـــر المناخـــي ليس ســـوى انعـــكاس لما يجـــب أن نفعله لتحقيـــق أهداف 
البحريـــن المتمثلة في الوصول إلـــى الحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060. فال 
يمكننا مواصلة االستهالك على النحو الحالي في الوقت الذي ننشد الوصول إلى عالم 
أكثر اســـتدامة. يســـعدنا المشاركة في منتدى الشرق األوســـط لالستدامة ونتطلع إلى 

االستفادة من هذه الشراكة من أجل مستقبل مستدام لمملكة البحرين”.

يناقش تحول الشركات إلى الحياد الكربوني الصفري

طارق البحار

ميان أول شابة بحرينية تنال أعلى اعتمادية في التثمين العقاري
حققت مدير التثمين التجاري في شـــركة عقارات كارلتون 
الشـــابة ميان عدنان محمود إنجازًا جديدًا يحســـب للمرأة 
البحرينية، والعامالت في مجال التثمين العقاري تحديدًا، 
حيـــث حصلـــت علـــى االعتماديـــة فـــي الرخصـــة )أ(، وهـــي 
أعلـــى رخصة في التثمين ومعتمدة من مؤسســـة التنظيم 
العقاري. وتعـــادل هذه االعتمادية عضويـــة المعهد الملكي 
للمســـاحين.  وتفتخـــر شـــركة عقارات كارلتـــون بما تحققه 
موظفاتهـــا، وتشـــدد على دعمها للمـــرأة العاملة في القطاع 
العقـــاري، حيـــث يعـــد مـــن القطاعـــات الواعدة فـــي مملكة 
البحريـــن، وهـــي شـــريك فاعـــل فـــي العمليـــة التنموية في 

البالد.  
من جانبها، توجهت ميان محمود بجزيل الشكر والتقدير إلى 

القائمين على مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك على دعمهم 
للمتدربيـــن فـــي مجـــال ترخيـــص المثمنيـــن العقارييـــن. 
وخصوصًا دعم المرأة لتمكينها في هذا الجانب وتطوير 

قدراتها بما يحقق التنافسية العالمية. 
وبنـــاء على قرار ترخيـــص المثمنين في القطاع 

جميـــع  فـــإن   ،2019 لســـنة   2 رقـــم  العقـــاري 
المثمنيـــن العقارييـــن يجب أن يتـــم ترخيصهم 
مـــن قبـــل مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري. وذلـــك 
المثمـــن معتمـــدًا ومرخصـــًا، ويتلـــزم  ليكـــون 
بالمعايير الدولية رفيعة المســـتوى في مجال 
التثمين العقاري بما يســـاهم في رفع الكفاءة 

المهنية للقطاع العقاري في مملكة البحرين.

ميان محمود

علي البقالي


