
44.5 مليون دينار 
أرباح “البحرين 

)٢٠(والكويت” 

“تمكين” تدعم توظيف مئات البحرينيين 
بمستشفى “الملك حمد-اإلرسالية األميركية”

هيئة التشريع والرأي القانوني

فـــي إطار التحضيـــرات لالنتخابات 
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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

أشـــاد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة بإعالن ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود خالل مبادرة مســـتقبل االســـتثمار 
في نســـختها السادسة بشأن قيام صندوق االستثمارات 
العامة بتأســـيس 5 شركات إقليمية تستهدف االستثمار 
فـــي عـــدد من الـــدول بمـــا فيها مملكـــة البحريـــن، والتي 
ستســـتثمر في قطاعات اســـتراتيجية عـــدة من ضمنها: 
البنية التحتية، والتطويـــر العقاري، والتعدين، والرعاية 
والزراعـــة،  واألغذيـــة  الماليـــة،  والخدمـــات  الصحيـــة، 
والتصنيع، واالتصاالت والتقنية، وغيرها من القطاعات 

الحيوية.
ونوه ســـموه بأن اإلعالن يأتي انعكاسا للجهود المبذولة 
مـــن مجلـــس التنســـيق الســـعودي البحرينـــي، ويؤكد ما 
تتمتـــع بـــه مملكة البحريـــن من فرص اســـتثمارية كبيرة 
وتســـهيالت جاذبـــة لالســـتثمارات إلـــى جانـــب حرصهـــا 
علـــى مواصلـــة رفـــد البنيـــة التحتيـــة بـــكل ما من شـــأنه 
جعلها مواكبة للمعايير العالمية، معربا ســـموه عن شكره 

لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان آل 
ســـعود وترحيبه بهذه المبادرة التي ســـتدعم التوجهات 

التنموية المشتركة للبلدين.
وقـــال ســـموه إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 

دائمـــا صاحبة المبـــادرات الخالقة لصالـــح دول المنطقة 
ومواطنيهـــا، والجميـــع ُيقـــدر مـــا تضطلع به من إســـهاٍم 
فاعـــل فـــي تعزيز اســـتقرار االقتصـــاد العالمـــي، ودورها 

الكبير في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة قرار رقم 
)56( لسنة 2022 بإصدار االشتراطات 
التنظيميـــة للتعمير بمختلف المناطق 
في مملكة البحريـــن، وذلك بناًء على 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــر  عـــرض 
مجلـــس  موافقـــة  وبعـــد  العمرانـــي، 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

التنظيميـــة  باالشـــتراطات  ُيعمـــل 
للتعمير بمختلف المناطق في المملكة 

المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــر  ُيصـــدر 
العمرانـــي قـــرارات اعتمـــاد الخرائـــط 
التفصيلية لمناطـــق التعمير بمختلف 

المناطق في مملكة البحرين.
المادة الثالثة

ُتلغى االشتراطات التنظيمية للتعمير 
المملكـــة  فـــي  المناطـــق  بمختلـــف 
لســـنة   )28( رقـــم  بالقـــرار  الصـــادرة 

.2009
المادة الرابعة

علـــى المعنييـــن – كٌل فيمـــا يخصـــه – 
تنفيـــذ أحكام هـــذا القـــرار، وُيعمل به 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

إصدار االشتراطات التنظيمية للتعمير

)٠٢(

السعودية صاحبة المبادرات الخالقة لصالح دول المنطقة
بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراءمشيدا بإعالن محمد بن سلمان تأسيس 5 شركات تستثمر بدول منها البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو األمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة أن 
مملكة البحرين تواصل تعزيز مســـاعيها 
الهادفة إلى تنويـــع قاعدتها االقتصادية 
مســـتهلك  اقتصـــاد  مـــن  واالنتقـــال 
)يســـتورد( إلـــى اقتصـــاد منتـــج )يصدر( 
في مختلف القطاعات الحيوية، مشـــيًرا 
إلى أن االســـتثمار في تطويـــر المهارات 
والخبرات مســـتمٌر لبلوغ كافة التطلعات 
والطموحـــات بمـــا يســـهم فـــي مواصلـــة 
تنميـــة االقتصاد وخلـــق الفرص الواعدة 
للمواطنيـــن تحقيًقـــا ألهـــداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

جاء ذلك لدى مشاركة الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
حـــول  حواريـــة  جلســـة  فـــي  الوطنـــي 
عالمًيـــا”  المؤثـــرة  والقـــرارات  “التمويـــل 
ضمن جلســـات اليوم الثانـــي من مبادرة 
مســـتقبل االســـتثمار بنســـخته السادسة 

والمنعقدة في الرياض.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أهمية توحيـــد كافة 
الجهـــود المبذولة للحد من آثار التضخم 
ومواجهـــة تحديات سالســـل اإلمدادات 
العالميـــة والتـــي أدت إلـــى رفـــع أســـعار 

)06(الطاقة والمواد الغذائية.

توحيد كافة الجهود المبذولة للحد من آثار التضخم ... وزير المالية:

مساع حثيثة لالنتقال بالبحرين من اقتصاد 
مستهلك “يستورد” آلخر منتج “يصّدر”



أكد النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة  أن 
رعاية الشباب وتمكينهم ضمن األولويات 
التـــي يحرص ملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
علـــى متابعتهـــا بصـــورة مباشـــرة، إليمـــان 
جالته بأن الشـــباب هم الثـــروة الحقيقية 
وبناة المستقبل وسط االهتمام والتوجيه 
مـــن قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة الذي جعل مســـألة تمكين 

الشباب ضمن برنامج الحكومة.
ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بالـــدور المحـــوري الـــذي يقـــوم بـــه ممثـــل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة في توفير البيئة المثالية للشـــباب 
وتوفيـــر  بمهاراتهـــم  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن 
الفـــرص التدريبيـــة لهـــم والتـــي تمنحهـــم 
القدرة على قيادة مســـتقبل البحرين نحو 

المزيد من التطور والنماء.
الشـــيخ  ســـمو  رعايـــة  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لحفـــل تكريم 
الخريجيـــن مـــن برنامـــج هـــواوي ســـيدز 
وزيـــر  بحضـــور  وذلـــك   )huawei seeds(
التربيـــة والتعليم ماجد بـــن علي النعيمي، 
ووزيـــر  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  ووزيـــر 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد، 
وســـفير جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية لدى 

مملكة البحرين أنور حبيب هللا، والرئيس 
التنفيذي اإلقليمي لهواوي ليام، والرئيس 

التنفيذي لهواوي البحرين إثان.
وتفضـــل ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة بتكريـــم المتميزيـــن فـــي خريجي 
البرنامـــج، والجهات الداعمـــة، والمتعاونة 
تقديـــره  عـــن  والجامعـــات معربـــا ســـموه 
للـــدور التـــي تقـــوم به شـــركة هـــواوي في 

تقديـــم البرامـــج التدريبيـــة للشـــباب فـــي 
كافـــة  بتعـــاون  منوهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
الجهات والتي  أثمرت عن نجاح البرنامج 
والوصـــول إلى األهداف النبيلة التي وجد 
من أجلها. يذكر أن برنامج هواوي ســـيدز 
البرامـــج  مـــن  يعتبـــر   )huawei seeds(
الرياضيـــة المتقدمة التـــي تنظمها هواوي 
في أنحاء مختلفة من العالم، وتم إطاقه 

للمـــرة األولى في العام 2008 ويضم حتى 
12000 طالـــب  مـــن  أكثـــر  اللحظـــة  هـــذه 
مســـتفيد مـــن البرنامج في أكثـــر من 137 
دولـــة وإقليـــم حـــول العالـــم، وتـــم إطاق 
النســـخة األولـــى منه في مملكـــة البحرين 
خال العـــام 2016 وحتى العـــام 2019 إذ 
تـــم تخريج الدفعـــة األولـــى والمكونة من 
40 طالبـــا شـــاركوا بزيـــارة إلـــى جمهورية 
الصين الشـــعبية وكانـــت التجارب العملية 
للبرنامـــج قـــد بـــدأت بالعـــام 2020 والتـــي 
اســـتمرت رغـــم ظـــروف الجائحـــة وأثمـــر 
بتخريـــج 72 مشـــاركا بالعـــام 2021 و تـــم 
تخريج 40 مشـــاركًا بالنسخة االفتراضية 
للبرنامـــج بالعـــام 2021 وذلك بعـــد انتهاء 
ورشـــة مكثفة لمـــدة 8 أيـــام والذي تضمن 
دروسا مسجلة وحضور ورش مباشرة مع 
المدربين مع برامـــج قيادية وجماعية مع 
برنامج مقدم من قبل خبراء محليين في 
مجـــاالت الـــذكاء االصطناعـــي والمهارات 

القيادية.

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
عمق العالقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في 
ظل ما يجمعهما من أواصر أخوية راسخة وتاريخية وثيقة وما تحظى به من دعٍم واهتمام 
مــن عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وعاهل المملكة 

العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشـــاد ســـموه بإعـــان ولي العهـــد رئيس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـعودية صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود 
خـــال مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار فـــي 
نســـختها السادســـة بشـــأن قيـــام صندوق 
االســـتثمارات العامة بتأســـيس 5 شركات 
إقليمية تســـتهدف االستثمار في عدد من 

الـــدول بما فيهـــا مملكـــة البحريـــن، والتي 
ستســـتثمر في قطاعات استراتيجية عدة 
مـــن ضمنهـــا: البنيـــة التحتيـــة، والتطويـــر 
العقـــاري، والتعديـــن، والرعايـــة الصحيـــة، 
والخدمـــات الماليـــة، واألغذيـــة والزراعة، 
والتصنيـــع، واالتصاالت والتقنية، وغيرها 
مـــن القطاعـــات الحيويـــة، منوهـــا ســـموه 
بـــأن هذا اإلعـــان يأتـــي انعكاســـا للجهود 

التنســـيق  مجلـــس  قبـــل  مـــن  المبذولـــة 
الســـعودي البحريني، ويؤكد مـــا تتمتع به 
مملكـــة البحريـــن مـــن فـــرص اســـتثمارية 
كبيـــرة وتســـهيات جاذبـــة لاســـتثمارات 
إلـــى جانـــب حرصهـــا علـــى مواصلـــة رفـــد 
البنيـــة التحتيـــة بكل مـــا من شـــأنه جعلها 
مواكبـــة للمعاييـــر العالميـــة، معربا ســـموه 

عن شـــكره لصاحب الســـمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود وترحيبـــه 
بهـــذه المبـــادرة التـــي ســـتدعم التوجهات 
التنموية المشـــتركة للبلدين. وقال ســـموه 
إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
دائمـــا صاحبـــة المبـــادرات الخاقة لصالح 
دول المنطقـــة ومواطنيهـــا، والجميع ُيقدر 

مـــا تضطلع به من إســـهاٍم فاعل في تعزيز 
استقرار االقتصاد العالمي، ودورها الكبير 
في أمن واستقرار المنطقة والعالم.= وهنأ 
ســـموه، صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة علـــى نجـــاح مبـــادرة 
مستقبل االستثمار في نسختها السادسة، 

مؤكـــدا ســـموه أن هـــذا النجـــاح ســـينضم 
لركـــب النجاحـــات التـــي تحققهـــا المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة فـــي مختلف 
مبادراتهـــا حتى غـــدت المنطلق للمبادرات 
الجامعة للتنمية والتطور للمنطقة والعالم، 
متمنيا ســـموه للمملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة دوام التوفيق والسداد.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

في تصريح لها على هامش ورشـــة عمل 
البنـــك  بمقـــر  عقـــدت  المســـتوى  رفيعـــة 
الدولـــي بواشـــنطن بالتعـــاون مـــع البنـــك 
ومعهـــد اإلدارة العامة الســـعودي، نوقش 
فيهـــا مشـــروع المرصد الوطنـــي للمملكة 
العربيـــة الســـعودية، أكدت األميـــن العام 
للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أن 
االستعانة بمملكة البحرين لنقل تجربتها 
الوطنيـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت تقـــدم 
المـــرأة للبنـــك الدولي والـــدول األعضاء، 
وباألخص األشـــقاء في المملكـــة العربية 
الســـعودية، يعكـــس المرحلـــة المتقدمـــة 
التي وصلـــت إليها البحريـــن على صعيد 
تمكيـــن  مجـــال  فـــي  النوعيـــة  خبرتهـــا 
المـــرأة وتحديًدا مجـــال صناعة وقياس 

مؤشرات التوازن بين الجنسين.
كمـــا أكدت األنصـــاري اســـتعداد البحرين 
الدائم لمد يد التعاون بما يدعم مسارات 
التقدم والتنمية لدى البلدين الشـــقيقين، 
وبمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز حضـــور المـــرأة 
كعامل أساســـي فـــي نجاح المشـــروعات 
التنموية والحداثية الكبيرة التي يتبناها 
القادة الكرام في البلدين، تحقيًقا لشراكة 
عادلـــة ومتكافئة تشـــمل الجميـــع وتعود 

بالخير على أوطان المنطقة بأسرها. 
 وأشادت األمين العام للمجلس باالهتمام 
الكبيـــر الـــذي توليـــه الســـعودية بتعزيـــز 
مكانـــة المرأة ورفع مســـتويات اندماجها 
في الشـــأن العام وســـوق العمـــل، وقالت 
“منذ مبـــادرة المملكة العربية الســـعودية 
لتأسيس مركز يختص بوضع التوجهات 
بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق  االســـتراتيجية 
اإلدارة  معهـــد  خـــال  مـــن  الجنســـين 
العامة الســـعودي كمرحلة احتضان لبناء 
القـــدرات الوطنيـــة، تتســـارع الخطـــوات 
العمليـــة علـــى أرض الواقـــع، وبما يعكس 

أعلى مستويات المهنية لتفعيل دور هذا 
المركز وتحقيق أهدافه المنشودة “.

 وخال الورشـــة، قّدمت مســـاعد األمين 
العـــام للمجلـــس األعلـــى للمرأة الشـــيخة 
ا  دينـــا بنت راشـــد آل خليفة عرًضـــا مرئيًّ
بدعـــوة من البنك الدولـــي ومعهد اإلدارة 
والســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  العامـــة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  حـــول 
تأسيس مرصد وطني لمؤشرات التوازن 
بين الجنســـين يعمل علـــى بناء منظومة 
معرفيـــة موحدة تعـــّزز اقتصـــاد المعرفة 
ومصادر التعلم والنشر، وتقيس معدالت 
التنافســـية المحلية واإلقليمية والدولية 
مما يساعد على سد الفجوات، واستثمار 
الشـــراكات والتحالفـــات لتقديـــم أفضـــل 
صـــور الشـــراكة الفاعلـــة علـــى المســـتوى 

الوطني.
وبّينت أن هـــذا المرصد يعمل على رصد 
وتتبـــع المؤشـــرات فـــي كافـــة المجـــاالت 
التنموية مصنفة بحسب الجنس وبشكل 
خـــاص تلـــك المتعلقـــة بالمـــرأة، وتوفيـــر 
معلومات لكافة الجهـــات ليكون المصدر 
الرســـمي لكافـــة المؤشـــرات ذات العاقة 
بالمرأة، إضافـــة إلى وضع آليات متنوعة 
مواقـــع  خـــال  مـــن  والعـــرض  لإلتاحـــة 

إلكترونية وتطبيقات إلكترونية.

األنصاري: مواصلة نقل الخبرات البحرينية 
في مختلف مجاالت تقّدم المرأة

سمو الشيخ خالد بن حمد يرعى حفل تكريم الخريجين من برنامج “هواوي سيدز”

 اإلعالن يعكس 
الجهود المبذولة من 
قبل مجلس التنسيق 

السعودي البحريني

البحرين تتمتع 
بفرص استثمارية 
كبيرة وتسهيالت 

جاذبة لالستثمارات 

إسهام فاعل 
للسعودية في تعزيز 

استقرار االقتصاد 
العالمي وإرساء األمن

عمق العالقات 
وأواصر أخوية راسخة 

تجمع البحرين مع 
السعودية 

سموه رعى حفل تكريم الخريجين من “هواوي سيدز”... خالد بن حمد:

رعاية الشباب وتمكينهم ضمن أولويات الملك المعظم

المنامة - بنا
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تلقــى ملــك البــالد المعظــم صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة،  برقيتي شــكر جوابيتين 
من صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة، وذلك ردًا على برقيتي التهنئة التي بعث بها 
جاللته وســموه إليه بمناســبة تعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء 

بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب ســـموه عـــن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لجالـــة الملك المعظم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ولســـمو 
الوزراء على مشاعرهم الكريمة 
ودعواتهـــم الصادقة، ســـائا هللا 

تعالـــى أن يمتع جالتـــه بموفور 
الصحـــة والســـعادة، وأن يديـــم 
البحريـــن  مملكـــة  شـــعب  علـــى 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق 

واالزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر محمد بن سلمان

السعودية صاحبة المبادرات الخالقة لصالح دول المنطقة ومواطنيها
في إطار اإلعالن عن تأسيس 5 شركات تستثمر بدول من ضمنها البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء شاكًرا ولي العهد السعودي:

سمو األمير محمد بن سلمانسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراءجاللة الملك المعظم

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
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أنــاب الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك المعظــم رئيــس المجلس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، وزيــر 
النفــط والبيئــة المبعوث الخاص لشــؤون المناخ محمد بن مبارك 
بن دينه لحضور االجتماع الوزاري للتحضير لقمة مبادرة الشرق 
األوســط األخضر الــذي عقد أمس في الريــاض بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

وفـــي بداية االجتماع، تقدم وزير 
النفـــط والبيئـــة بالشـــكر والتقدير 
للمملكـــة العربية الســـعودية على 
اســـتضافتها لهذا المؤتمر، مشيًدا 
بالعالقات األخوية الراسخة التي 
تجمـــع مملكة البحريـــن والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة في 
مختلـــف المجـــاالت، مثمًنـــا عالًيا 
الجهـــود التـــي تبذل فـــي تحقيق 
رؤى وتطلعات البلدين الشقيقين 
فـــي تطوير ونمو وازدهار القطاع 

البيئي.
وأكـــد خـــالل الكلمـــة االفتتاحيـــة 
التـــي ألقاها فـــي االجتماع أهمية 
التوافـــق  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق 
البيئـــي  الشـــأن  فـــي  اإلقليمـــي 
والمضـــي قدما نحـــو إقرار وثيقة 
مبادرة الشـــرق األوسط األخضر، 
مشـــيدًا بما اشـــتملت عليه وثيقة 
بيئيـــة  مضاميـــن  مـــن  المبـــادرة 
شـــاملة تســـهم في تعزيز التعاون 
اإلقليمي وتوحيد الـــرؤى البيئية 

الشـــرق  دول  بيـــن  المشـــتركة 
األوسط؛ من أجل تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة والحفاظ على 

التنوع البيولوجي في المنطقة.
البيئيـــة  التحديـــات  إلـــى  وأشـــار 
والمناخية التـــي أدت إلى تدهور 
واألمـــن  الزراعيـــة  األراضـــي 
الغذائي، وضرورة االســـتفادة من 
العلـــوم والتجـــارب الحديثـــة في 
البحث عن حلول مبتكرة وبرامج 
تنموية فاعلة في الحد من تدهور 
األراضي وزيادة الرقعة الخضراء 

والحفاظ على التنوع الحيوي.
البحريـــن  مملكـــة  أن  وأوضـــح 
شـــكلت اللجان البيئية واألجهزة 
الحكوميـــة المعنية بوضع برامج 
واســـتراتيجيات  وسياســـات 
االستدامة في المجاالت البيئية؛ 
لتعزيـــز التعاون بيـــن الحكومات 
والمجتمـــع  الخـــاص  والقطـــاع 
إلـــى  بهـــدف  والـــذي  الدولـــي، 
التصـــدي لآلثار الســـلبية للتدهور 

باألهـــداف  وااللتـــزام  البيئـــي، 
بهـــا  تعهـــدت  التـــي  المناخيـــة 
مملكـــة البحريـــن أمـــام المجتمـــع 
الدولي بشـــأن خفـــض االنبعاثات 
الكربونية ومضاعفة المســـاحات 

الخضراء.
وفي هذا السياق أكد وزير النفط 
والبيئـــة التـــزام مملكـــة البحريـــن 
بالوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفـــري 
بحلـــول عام 2060، والتي جاءت 
أطلقهـــا  التـــي  المبـــادرات  ضمـــن 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة  خالل 
مشـــاركته فـــي المؤتمر الســـادس 
والعشـــرين لألطراف في اتفاقية 
األمم اإلطارية بشأن تغير المناخ 

)COP26( والـــذي عقد في مدينة 
المتحـــدة،  بالمملكـــة  غالســـكو 
ومنها تبني المملكة مجموعة من 
األهـــداف قصيرة المدى؛ لتحقيق 

األهداف دون تأخير.
ولفـــت إلى أنه بحلول عام 2035، 
سيتم تخفيض االنبعاثات بنسبة 
30 % مـــن خـــالل مبـــادرات إزالة 
الكربـــون ومبادرات لتعزيز كفاءة 
ومضاعفـــة  الطاقـــة  اســـتخدام 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، كمـــا 
 2035 لعـــام  األهـــداف  تشـــمل 
أيضـــًا حلـــوالً إلزالـــة الكربـــون من 
خـــالل زيادة أشـــجار نبـــات القرم 
ومضاعفـــة  أضعـــاف،  بأربعـــة 
عـــدد األشـــجار بشـــكل عـــام فـــي 
البحرين، واالستثمار المباشر في 
تقنيات احتجـــاز الكربون، والذي 
نعتبره مـــن األساســـيات لتحقيق 

األهداف.
وأعرب وزيـــر النفـــط والبيئة عن 
الشـــرق  مبـــادرة  بنجـــاح  تفاؤلـــه 
تحقيـــق  فـــي  األخضـــر  األوســـط 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
فـــي  البيئـــي  الوضـــع  وتحســـين 
المنطقة، متمنيًا أن تكون المبادرة 
خطـــوة لألمام نحـــو تحقيق رفاه 

الشعوب وجمال المنطقة.

أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمـــد آل خليفة 
لمعـــرض  المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس 
البحريـــن الدولي للطيران أن إقامة معرض 
السادســـة  دورتـــه  فـــي  الدولـــي  البحريـــن 
ومـــرور 10 ســـنوات من النجـــاح يدل على 
ما وصلت إليـــه مملكة البحرين وبكل فخر 
مـــن نهضة تنموية حضارية كبيرة في عهد 
ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة،  والتوجيهات 
الســـامية والرؤيـــة االســـتراتيجية الثاقبـــة 
تحقيـــق  فـــي  ســـاهمت  التـــي  لجاللتـــه، 
اإلنجـــازات والنجاحـــات الكبيـــرة في كافة 
المجـــاالت، ومنها إقامة المعـــارض الدولية  
الطيـــران  صناعـــة  مجـــال  فـــي  وخاصـــة 

واألبحاث والتكنولوجيا والفضاء.
جـــاء ذلك خالل ترؤس الممثل الشـــخصي 
لجاللة الملك المعظم ســـمو الشيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي قاعـــدة الصخير 
العليـــا  اللجنـــة  اجتمـــاع  أمـــس  الجويـــة 
المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، 
الذي ســـيقام في الفترة من التاسع إلى 11 
نوفمبر المقبل في قاعدة الصخير الجوية، 
برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن لـــدن صاحـــب 

الجاللة ملك البالد المعظم. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة إن نجاح إقامة هذا الحدث العالمي 
يأتـــي بفضـــل دعـــم ومســـاندة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ومتابعة ســـموه المتواصلة، حيث أصبحت 
للصنـــاع  ثقـــة  موضـــع  البحريـــن  مملكـــة 
والشـــركات العالميـــة فـــي مجـــال الطيران، 
والـــذي يعـــزز النمـــو االقتصـــادي الوطنـــي 

وتحقيق النتائج واألهداف المرجوة. 
واســـتعرض ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة 
الفتتـــاح  االســـتعدادات  كافـــة  للمعـــرض 
المعـــرض، بحضـــور رئيـــس هيئـــة الكهرباء 
والمـــاء كمال بن أحمـــد، ووزير المواصالت 
واالتصاالت محمد الكعبي، ورئيس اللجان 
العســـكرية قائـــد قاعـــدة الصخيـــر الجويـــة 
اللواء طيار ركن محمد بن بحسين المسلم، 
مشـــددًا ســـموه على أهميـــة تســـخير كافة 
الجهـــود واإلمكانيـــات اســـتعدادًا النطـــالق 

المعرض الدولي المهم في المملكة.
المنظمـــة  اللجنـــة  أعضـــاء  ســـموه  وحـــث 
تقديم كافة التســـهيالت لجميع المشاركين 

والضيوف وزوار المعرض، التي تسهم في 
رفع اسم مملكة البحرين عاليًا، وتعزز روح 
التعاون والعمل الوطني المشـــترك، مشيدًا 
سموه بالمشـــاركة المتميزة للدول الشقيقة 
والصديقـــة فـــي معـــرض البحريـــن الدولي 
فـــي  بـــارز  لهـــا دور  التـــي   2022 للطيـــران 
نجاحـــات المعارض الســـابقة، ومـــا تحظى 
بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن عالقـــات وطيدة 
مـــع كافـــة دول العالـــم والتي تبـــرز معالمها 
في مثل هذه المناســـبات التي تســـتضيفها 

مملكة البحرين. 
وأوضح سموه أن معرض البحرين الدولي 
للطيـــران 2022 سيشـــهد نقلـــة نوعيـــة في 
سلســـلة المعارض العالمية التي احتضنتها 
مملكة البحرين طوال الســـنوات الماضية، 
لقطـــاع  الداعمـــة  الفعاليـــات  أبـــرز  ومـــن 
المواصـــالت في مملكـــة البحرين، مشـــيرًا 
ســـموه إلـــى أنه ســـيتضمن عقـــد منتديات 
نقاشـــية حـــول أربعـــة موضوعات رئيســـة 
ينشـــغل فيها العالم حاليـــًا، وهي المطارات 
وشـــركات الطيـــران، حيـــث ســـيتم بحـــث 
التحديات التي تواجههـــا وكيفية الحفاظ 
علـــى اســـتدامة هـــذا القطـــاع والمحافظة 
علـــى البيئة، والشـــحن الجـــوي والخدمات 
اللوجســـتية، حيث ســـيتم تســـليط الضوء 
على إمكانات نمو القطاع والنظر في فرص 
التقدم وبناء المرونة عبر سالسل التوريد 
العالميـــة، إلـــى جانـــب مســـاهمة المرأة في 
مجال الطيـــران وتمكينها من خالل عرض 
تطـــور كبـــار المديـــرات التنفيذيـــات فيـــه 

وتنـــاول فـــرص التنوع المتاحـــة فيه، فيما 
يتمحـــور الموضـــوع األخيـــر حـــول علـــوم 
الفضاء ودراســـة التطـــورات العالمية فيه، 
واستكشـــاف فـــرص االســـتثمار والتمويل 
وإلهـــام األجيال القادمة لالنضمام إلى هذا 

المجال عالي النمو. 
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة أهمية اســـتقطاب العروض الجوية 
معـــرض  فـــي  الجويـــة  للفـــرق  المتميـــزة 
وتشـــجيع  للطيـــران،  الدولـــي  البحريـــن 
الشـــركات علـــى اســـتقطاب أكبر عـــدد من 
الطائـــرات في ســـاحة العـــرض التي نتأمل 
أن تتجـــاوز 100 طائـــرة هـــذا العـــام تمثـــل 
مختلـــف القطاعـــات المدنيـــة والعســـكرية 
ورجال األعمال والهواة، معربًا ســـموه عن 
شـــكره وتقديـــره لفريـــق الصقـــور الجويـــة 
التابـــع للقوات الجوية الملكية الســـعودية، 
وفريـــق فرســـان اإلمـــارات التابـــع للقـــوات 
الجويـــة اإلماراتيـــة لالســـتعراض الجـــوي 
إلـــى جانـــب فـــرق عالميـــة من بينهـــا فريق 
الجـــو  لســـالح  التابـــع  الشـــهير  األكروبـــات 
الحمـــراء”،  “الســـهام  البريطانـــي  الملكـــي 
وفريـــق  األمريكيـــة،  الجويـــة  والقـــوات 
“غلوبل ســـتارز” للعروض الجوية المسائية 
والقـــوات  الناريـــة،  األلعـــاب  باســـتخدام 
الجويـــة الباكســـتانية، باإلضافـــة إلى عدد 
مـــن الطائـــرات التجارية التابعة للشـــركات 

الشركات المدنية المشاركة. 
كما أصدر ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفـــة توجيهاتـــه إلى دعـــوة 4000 طالب 

من المـــدارس الحكومية والخاصة لدخول 
مـــع  بالتنســـيق  مجانـــًا،  العائـــالت  ســـاحة 
وزارة التربيـــة والتعليم للمرحلة االبتدائية 
واإلعدادية يوم األربعاء والخميس 9 و10 
نوفمبـــر المقبـــل؛ لالســـتفادة مـــن البرامـــج 
المعرفـــة  واكتســـاب  للمعـــرض،  المتنوعـــة 
والفكرة عبر إطالعهم على مجال الطيران 
يتســـم  مبســـط  منظـــور  مـــن  وصناعتهـــا 
بالترفيـــة والتســـلية وورش العمـــل العلمية 
المصاحبة التي ســـوف يشـــارك فيها الطلبة 
تـــراث  علـــى  واالطـــالع  زيارتهـــم،  خـــالل 
البحرين وتاريخهم من خالل برامج القرية 
التراثية، وكذلك دعوة ومشاركة الجامعات 
المحليـــة في المعرض، فـــي مبادرة جديدة 
تهـــدف إلـــى خلـــق فـــرص متنوعة إلشـــراك 
الطـــالب والتعـــرف عـــن قـــرب علـــى قطاع 
الطيـــران، حيـــث توفر هذه المبـــادرة نقطة 
التقـــاء واتصال لطـــالب الجامعات مع كبار 
الشـــركات المشـــاركة في معـــرض البحرين 
الدولي للطيران، والتي ستتاح لهم الفرصة 
لترويـــج مهاراتهم وخبراتهم أمام أصحاب 
القرار في قطاع الطيران الدولي، وللتعرف 
علـــى طبيعـــة فـــرص العمـــل المتوفـــرة في 
القطـــاع، وعلـــى أحـــدث التطـــورات وآخـــر 

االبتكارات في مجال الطيران. 
الســـاحة  تطويـــر  إلـــى  ســـموه  وجـــه  كمـــا 
مـــن  والجمهـــور  للعائـــالت  المخصصـــة 
المواطنيـــن والعاشـــقين للطيـــران وتوفيـــر 
دخـــول  بوابـــة  قـــرب  للســـيارات  مواقـــف 
قاعـــدة الصخيـــر الجويـــة؛ لتســـهيل دخول 

المنطقـــة  لموقـــع  ووصولهـــم  العائـــالت 
الترفيهيـــة المخصصة، كما أمر ســـموه بأن 
يعفـــى األطفال من رســـوم الدخول ســـاحة 
العائـــالت مـــن عمـــر 12 ســـنة وأقـــل عنـــد 
اصطحاب أطفالهم وذلك تشجيعًا للعائالت 

لالستمتاع بأجواء العروض الجوية. 
وأعـــرب ســـمو الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة 
الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران عـــن 
شـــكره وتقديره لكافة الجهـــات التي تعمل 
بـــكل جهـــد اســـتعدادًا لالفتتـــاح الرســـمي 
لمعـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2022، 
فـــي قاعـــدة الصخير الجوية، مثمنًا ســـموه 
مشـــاركة الجميع وحضورهم، معربًا سموه 
عـــن شـــكره وتقديره لقـــوة دفـــاع البحرين 
ووزارة الداخليـــة متمثلة لكافـــة قطاعاتها 
ومنها شـــؤون الجمارك وشـــؤون الجنســـية 
العـــام،  واألمـــن  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
واإلدارة العامـــة للمرور، والحرس الوطني، 
ووزارة األشغال ووزارة البلديات والزراعة 
الماليـــة  ووزارة  اإلعـــالم  شـــؤون  ووزارة 
واالقتصـــاد الوطني، ومجلـــس المناقصات 
الوطنـــي  االتصـــال  ومركـــز  والمزايـــدات، 
وهيئـــة  االقتصـــادي،  التنميـــة  ومجلـــس   ،
الكهرباء والماء على جهودهم في تســـهيل 
كافـــة اإلجراءات إلنجاح معـــرض البحرين 

الدولي للطيران. 
وثمـــن ســـموه دور القطـــاع الخـــاص فـــي 
رعايـــة معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 
وخاصـــة شـــركة “بتلكـــو” الراعي الرســـمي 

الوطنـــي،  البحريـــن  وبنـــك  للمعـــرض، 
وشـــركة طيران الخليج الناقلـــة الوطنية، 
البحريـــن،  مطـــار  وشـــركة  ألبـــا،  وشـــركة 
وشـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن )بـــاس( 
إتـــش إل،  ، وشـــركة دي  بابكـــو،  وشـــركة 
وشـــركة الخليج للبتروكيماويات، وشركة 
لوكهيد مارتن األمريكية، وشـــركة أرامكو 
الســـعودية، وشركة فرست موتورز، وبنك 
الخليج الدولي، وشركة أ ف س للخدمات 
البحريـــن  وشـــركة  وتمكيـــن،  الماليـــة، 
لألســـواق الحرة، وبيت التمويل الكويتي، 

وشركة زيروكس. 
وسيسهم معرض البحرين الدولي للطيران 
في نسخته السادسة 2022 في استقطاب 
المزيد من المشاركين الفاعلين والشركات 
الجديدة، فضالً عن المشاركين المستمرين 
منـــذ النســـخة األولـــى للمعـــرض، ويحتفي 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 
بمرور عشـــر ســـنوات، حيث سيســـتضيف 
أكثـــر مـــن 120 مـــن كبـــار الوفـــود المدنيـــة 
والعســـكرية من جميع أنحـــاء العالم؛ لربط 
الرئيســـيين  القـــرار  مـــع صنـــاع  الشـــركات 
والمديرين التنفيذيين في القطاع، إضافة 
المدنيـــة  الطائـــرات  أحـــدث  عـــرض  إلـــى 
لفـــرق  شـــائقة  عـــروض  مـــع  والعســـكرية، 
االســـتعراضات الجوية العالمية، فضال عن 
أنشـــطة وبرامـــج ترفيهية ممتعـــة لألفراد 
والعائـــالت على هامـــش فعاليات المعرض 

في المنطقة المخصصة لعامة الجمهور.

المنامة - بنا

معرض الطيران نقلة نوعية بسلسلة المعارض في البحرين
10 سنوات من النجاح... وتوقع استقطاب نحو 100 طائرة... عبداهلل بن حمد:

استضافة أكثر من 
120 من كبار الوفود 

المدنية والعسكرية 
من جميع أنحاء العالم

إعفاء األطفال من 
رسوم دخول ساحة 

العائالت من عمر 
12 سنة وأقل 

عقد منتديات نقاشية 
حول 4 موضوعات 

رئيسة ينشغل فيها 
العالم حاليًا

تطوير الساحة المخصصة 
للعائالت ومواقف 

للسيارات قرب بوابة 
دخول القاعدة الجوية

دعوة 4000 
طالب لدخول 

ساحة العائالت 
مجانًا 

التحديـات البيئيـة دهـــورت األراضــي 
الزراعيـــــة واألمــــــن الغـــــــذائي

تخفيض االنبعاثات الكربونية بنسبة 30 % بحلول العام 2035 ... بن دينه:

المنامة - بنا

وزير النفط والبيئة
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس بمقـــر وزارة الخارجيـــة، 
لصاحبـــات  العالمـــي  االتحـــاد  رئيســـة 
األعمال والمهن البحرينية الشـــيخة هند 

بنت سلمان َال خليفة.
 وتم خالل اللقاء، بحث مجاالت التعاون 
والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية 
العالمـــي لصاحبـــات األعمـــال  واالتحـــاد 
المشـــاركات  فـــي  البحرينيـــة  والمهـــن 

الخارجية والداخلية المتعلقة باألنشطة 
وريـــادة  واالقتصاديـــة  االســـتثمارية 
وجهـــود  دور  واســـتعراض  األعمـــال، 
الجانبيـــن المتميـــزة فـــي تعزيـــز مكانـــة 
بمســـيرتها  والدفـــع  البحريـــن  مملكـــة 
التنموية الشاملة على كافة المستويات.
حضر اللقاء، المدير العام لشـــؤون وزارة 
عبدالســـالم  طـــالل  الســـفير  الخارجيـــة 

األنصاري.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مقـــر  فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
وزارة الخارجيـــة أمـــس، القنصـــل 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  الفخـــري 
هونغ كونغ أوســـكار شاو، بحضور 
وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 

القنصلية واإلدارية محمد بهزاد.
 وتم خـــالل اللقاء، بحث عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون التـــي تجمـــع 

بين مملكة البحرين وهونغ كونج 
فـــي مختلف المجـــاالت، والتأكيد 
علـــى أهميـــة اســـتمرار التواصـــل 
والتشاور بين الجانبين واالرتقاء 
بمـــا  أشـــمل  مســـتويات  إلـــى  بـــه 
يحقـــق المصالـــح المشـــتركة، هذا 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  جانـــب  إلـــى 
الموضوعـــات المتعلقة بالشـــؤون 

القنصلية.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، أمس بمقـــر وزارة الخارجيـــة، المدير 
التنفيـــذي للمعهد الدولي للدراســـات االســـتراتيجية في الشـــرق األوســـط الســـير توم 
بيكيـــت.  وجـــرى خالل اللقاء، اســـتعراض الترتيبـــات والتحضيـــرات الجارية لتنظيم 
مؤتمـــر حوار المنامة في دورته الثامنة عشـــرة، المقـــرر عقده خالل الفترة من 18-20 
نوفمبـــر المقبل بالتعاون بين المعهد والوزارة، كما تم بحث تعزيز التعاون والتنســـيق 
الثنائي المشـــترك وفتح آفاق أوســـع بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراســـات 
االســـتراتيجية فـــي مجال التنظيـــم للمؤتمرات والمنتديـــات المتخصصة في القضايا 

األمنية والسياسية على الساحتين اإلقليمية والدولية.
 حضر اللقاء، المدير العام لشـــؤون وزارة الخارجية الســـفير طالل األنصاري، ورئيس 
قطاع الشـــؤون االســـتراتيجية السفير نانســـي عبدهللا جمال، ورئيس قطاع المراسم 

بوزارة الخارجية السفير صالح شهاب.

الزياني يبحث تنسيق المشاركات الخارجية لصاحبات األعمال

االرتقاء بالعالقات لمستويات أشمل مع هونغ كونغ

وزير الخارجية يستعرض التحضيرات لعقد مؤتمر المنامة

حضر وزيـــر الديوان الملكي الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد آل خليفة، حفل تدشـــين كتاب 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه، )الداعية، المؤرخ، المفكر(، 
والذي أقامته جمعية الحكمة للمتقاعدين 
صبـــاح أمـــس برعايتـــه، وبحضـــور رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، ونائب 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وعدد 
من كبـــار المســـؤولين والـــوزراء، وأعضاء 

السلك الدبلوماسي والمدعوين.
وأكـــد وزيـــر الديـــوان الملكـــي أهميـــة هذا 
اإلصدار الذي يتناول ســـيرة ســـمو الشيخ 
آل خليفـــة وعطـــاءه  بـــن خالـــد  عبـــدهللا 
مملكـــة  خدمـــة  فـــي  الكبيـــرة  وجهـــوده 
البحريـــن فـــي قطاعـــات مختلفـــة منها ما 
يتصل بالعمل الحكومـــي والفكر والثقافة 
الخيـــري  العمـــل  جانـــب  إلـــى  والتاريـــخ 
واإلنســـاني، منّوًها بهذه الخطـــوة الكبيرة 
وااللتفاتـــة الهامـــة مـــن جمعيـــة الحكمـــة 
هـــذا  وإعـــداد  تأليـــف  فـــي  للمتقاعديـــن 

ا في  الكتـــاب، والذي ســـيبقى مرجًعـــا مهمًّ
كتابة سير الشـــخصيات الوطنية وإضافة 

قيمة للمكتبة الوطنية البحرينية.
وأكد ما حظي به هذا اإلصدار من اهتمام 
ســـاٍم مـــن ملـــك البـــالد المعّظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لحفـــظ ســـير الشـــخصيات الوطنيـــة ذات 
فـــي مختلـــف  الوطـــن  تنميـــة  فـــي  األثـــر 

المجاالت.
 مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس المجلـــس األعلى 

للصحـــة خـــالل كلمتـــه االفتتاحيـــة الجهد 
الكبيـــر المبذول في تجميع ســـيرة الراحل 
منـــذ الخمســـينيات حتـــى اآلن، مســـتذكًرا 
الرســـمية  المناصـــب  تقلـــد  فـــي  مســـيرته 
ودوره كمـــؤرخ ومهتم بالتاريخ الشـــفوي، 
ثـــم تحـــدث عـــن اهتمامـــه بحفـــظ تـــراث 
البحريـــن من خالل مجلة الوثيقة وغيرها 

من المجالت المهمة في تاريخ المملكة.
وقـــام نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
البنية التحتية بتوقيع النسخة األولى من 

الكتـــاب، وإهدائـــه إلـــى الحضور مـــن كبار 
المسؤولين والدبلوماسيين.

من جانبه، عّبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
مركـــز عبدهللا بن خالـــد لرعايـــة الوالدين، 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب 
ســـعيد الســـماك عن ســـعادته بصـــدور هذا 
الكتـــاب التاريخـــي الـــذي يوّثـــق محطات 
حيـــاة شـــخصية تميـــزت بعطائهـــا الكبيـــر 
وغيـــر المحـــدود، مشـــيًرا إلـــى أن الكتـــاب 
مـــن  الكثيـــر  قـــّدم  رجـــل  ســـيرة  يعـــرض 

ثريـــة  لوطنـــه وهـــي مســـيرة  اإلنجـــازات 
العمـــل  مـــن  طويلـــة  لســـنوات  اســـتمرت 

والعطاء.
وخدماتـــه  الفقيـــد  مناقـــب  “إن  وقـــال:   
فـــي  بالعطـــاء  وتاريخـــه حافـــل  الجليلـــة 
مســـيرة التنميـــة الوطنيـــة، إذ يعتبـــر أحد 
ذكراهـــم  ســـتبقى  التـــي  الشـــخصيات 
ومآثرهـــم خالـــدة فـــي ذاكرة الوطـــن، كما 
ويتميز بشخصية اســـتباقية تميزت بفكر 
ورؤيـــة متقدمـــة للغايـــة، فالراحـــل الكبير 

حرص علـــى العطاء لســـنوات طويلة ولم 
يتقاعد، والكتاب يأتي بداية لسلســـلة من 
اإلصدارات القادمة المتعلقة بشـــخصيات 

ذات ثقل وتاريخ وطني كبير”.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الكتـــاب المهـــم يأتي 
تقديـــًرا لـــرواد العمـــل الوطنـــي ورجـــاالت 
البحرين الكرام الذين أســـهمت سواعدهم 
في إرســـاء دعائم النهضة الشاملة وكانت 
مشـــرفة  ومواقـــف  رائـــدة  بصمـــات  لهـــم 
ومشـــهودة فـــي تاريـــخ المملكـــة العريـــق، 
حيـــث قـــام اإلعالمـــي خالـــد عبـــدهللا أبـــو 
معلومـــات  يقـــدم  وهـــو  بتأليفـــه،  أحمـــد 
مهمـــة للباحثيـــن والمفكريـــن والمهتميـــن 
بتاريـــخ العمـــل الوطنـــي واإلنســـاني، كمـــا 
ويعتبـــر محاولـــة لرصـــد عطاءاتـــه المهمة 
منهـــا تأسيســـه للعديـــد مـــن المؤسســـات 
منهـــا جمعيـــة الحكمـــة والهـــالل األحمـــر، 
واجتماعيـــة  خيريـــة  بمبـــادرات  والقيـــام 
مهمة وإنشـــاء دور العبادة وخدمة القرآن 
الكريم، وإصدار مجلتي الهداية والوثيقة، 
والتـــي ســـتظل مخلدة في مســـيرة عمله، 
فالكتـــاب يعتبر إضافـــة حقيقيـــة للمكتبة 

البحرينية والخليجية والعربية.

المنامة - بنا

“الداعية.. المؤرخ.. المفكر” سيبقى مرجًعا في كتابة سير الشخصيات الوطنية
الكتاب حظي باهتمام ساٍم من الملك المعّظم... وزير الديوان الملكي:

جدة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  شـــارك 
الماليـــة واإلداريـــة الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، فـــي اجتماعـــات 
للجمعيـــة  عشـــرة  الرابعـــة  الـــدورة 
العامـــة للمنظمـــة العربيـــة لألجهـــزة 
العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبة 
فـــي  عقـــدت  والتـــي  )األرابوســـاي(، 
العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة  مدينـــة 

السعودية الشقيقة.
العموميـــة  الجمعيـــة  وصادقـــت 
فـــي  الرقابـــة  أجهـــزة  تضـــم  التـــي 
الـــدول العربيـــة األعضـــاء بجامعـــة 
الـــدول العربية، على جـــدول أعمال 
تقريـــر  وعلـــى  الســـابق،  االجتمـــاع 
المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط 
المنظمة واإلجراءات التي اتخذها؛ 
لضمـــان تنفيـــذ برنامج العمـــل الذي 
ُأقـــر في الدورة الســـابقة، كما مررت 
تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن 
الوضـــع المالـــي للمنظمـــة والبيانات 
المالية المدققة عن الدورة الماضية.

ترأســـه  الـــذي  االجتمـــاع  ووافـــق 
الديـــوان العـــام للمحاســـبة بالمملكة 

العربية الســـعودية الشـــقيقة )رئيس 
الـــدورة الحاليـــة لمـــدة 3 ســـنوات(، 
علـــى اســـتضافة ديـــوان المحاســـبة 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
للـــدورة المقبلة )الخامســـة عشـــرة(، 

وتعيينه نائبا ثانيا.
لجنـــة  تقريـــر  فـــي  ونظـــرت كذلـــك 
عـــن  االســـتراتيجي  المخطـــط 
 ،2022  –  2018 للفتـــرة  إنجازاتهـــا 
واعتمـــدت المخطط االســـتراتيجي 
للفتـــرة 2023 – 2028، كمـــا أقـــّرت 
برنامـــج عمـــل المنظمـــة وبرنامجهـــا 

المالي.
وانتخبـــت الجمعيـــة العامـــة أعضاء 
المجلس التنفيذي الجديد، ورؤساء 
اللجان الرئيسية للمنظمة، كما اعتمد 

24 مايو اليوم العربي لألجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة.

وتضمـــن اليوم الثانـــي لالجتماعات 
عقد ندوة فنية بحثت 3 محاور هي 
“أهداف وغايات التحول إلى أساس 
االســـتحقاق المحاســـبي ودوره في 
تحسين أداء المالية العامة”، و ”آثار 
أســـاس االســـتحقاق  إلـــى  التحـــول 
الرقابـــي  العمـــل  علـــى  المحاســـبي 
والتحديـــات”،  الفـــرص  الحكومـــي: 
و ”خارطـــة الطريق لتحقيـــق التميز 
في تطويـــر منهجيـــات العمل وبناء 
القـــدرات: الحلول واألســـاليب”، أما 
اليـــوم الثالـــث فســـيتخلله اجتمـــاع 
المجلس التنفيذي الجديد، وتشكيل 

لجنة المخطط اإلستراتيجي.

استضافتها السعودية... وبحثت النهوض بالعمل الرقابي العربي

أحمد بن محمد يشارك في اجتماعات منظمة “األرابوساي”
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في إطار تعزيز التواصل مع األهالي والمواطنين وتلبية 
احتياجاتهـــم فـــي مختلـــف المجـــاالت، التقـــى محافـــظ 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصال المرئـــي، عددا مـــن األهالي 
مـــن مختلف مناطق المحافظـــة، وذلك بحضور عدد من 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مســـتهل االجتماع رحب سمو المحافظ بالحضور، 
مؤكدا سموه أهمية عقد اللقاءات االفتراضية في تعزيز 
التواصل مع األهالي والمقيمين، وذلك تنفيذا للتوجيهات 
السديدة لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مبينا ســـموه أن المجلـــس االفتراضي يعتبر 
قنـــاة لرصد ومتابعة احتياجـــات وتطلعات جميع أهالي 

الجنوبية مـــع الحرص على تلبيتها بالتعاون والتنســـيق 
مع مختلف الجهات المختصة.

كمـــا تابـــع ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة، أبـــرز احتياجـــات 
األهالي، والتي شملت حزمة من المشروعات التطويرية 
والخدميـــة التـــي ستشـــهدها المناطـــق فـــي المســـتقبل 
القريـــب، بمـــا يرتقـــي إلـــى تطلعـــات ورؤى المواطنيـــن 
اهتمـــام  ســـياق  فـــي  ذلـــك  يأتـــي  حيـــث  والمقيميـــن، 
المحافظـــة بالمشـــروعات التـــي تعكـــس الـــدور الخدمي 

البـــارز وما تتمتع به مدن ومناطـــق المحافظة الجنوبية 
مـــن مشـــروعات مســـتقبلية شـــاملة، تتماشـــى مـــع النمو 

العمراني المشهود.
المالحظـــات  مـــن  لعـــدد  المحافـــظ  ســـمو  اســـتمع  كمـــا 
والمقترحات الـــواردة من قبل األهالي من أجل االطالع 
علـــى مســـتجدات وأوضـــاع المناطق، وذلـــك بهدف رفع 
مســـتوى مختلـــف الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا ســـموه 
المتابعـــة الحثيثة لجميع المالحظـــات الواردة من خالل 

التنسيق والمتابعة مع الجهات الخدمية التي تسهم في 
تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق المحافظة.

وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر الحضـــور مـــن 
أهالي المحافظة عن شـــكرهم وتقديرهم على التواصل 
الدائـــم الذي يوليه ســـمو محافظ الجنوبيـــة مع األهالي 
المواطنيـــن من خـــالل المجلـــس االفتراضـــي والقنوات 
احتياجاتهـــم  علـــى  والوقـــوف  المختلفـــة  اإللكترونيـــة 

وتحقيق تطلعاتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” مقبلة على حزمة مشروعات تطويرية وخدمية
اللقاءات االفتراضية تعزز التواصل مع األهالي... سمو الشيخ خليفة بن علي:

“دراسات” يستعرض إنجازاته ويناقش الموضوعات على جدول األعمال
إطالق “داعم” لدعم الباحثين الحاصلين على درجات علمية عليا

 عقـــد مجلـــس أمنـــاء مركـــز البحرين 
للدراســـات االســـتراتيجية والدوليـــة 
اجتماعـــه  “دراســـات”  والطاقـــة 
رئيـــس  برئاســـة  أمـــس،  الخامـــس، 
مجلـــس األمنـــاء، الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، وبحضـــور كل من 
األعضـــاء، محمد العســـيري، وخليفة 
بنـــت  منيـــرة  والشـــيخة  الفاضـــل، 
خليفة آل خليفة، باإلضافة إلى حمد 

العبدهللا المدير التنفيذي للمركز.
 وخالل االجتماع، استعرض مجلس 
األمنـــاء، مـــا تم إنجـــازه خـــالل الربع 
الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري، وناقـــش 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جدول 

أعماله، وذلك على النحو التالي:
 أواًل: أكـــد رئيـــس مجلس األمناء، أن 
مملكـــة البحريـــن بفضـــل التوجيهات 
الحكيمة لملك البالد المعّظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبدعـــم ومتابعة ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، هيـــأت كافـــة المقومـــات 
المملكـــة  تشـــهد  كـــي  واإلمكانـــات، 
ا في مناخ  ـــا ديمقراطيًّ عرًســـا انتخابيًّ
آمن وشـــفاف، وبما يكّرس المشاركة 

الشعبية في عملية صناعة القرار.
وشـــّدد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، علـــى أهمية مســـاهمة مركز 
“دراسات” في االستحقاق االنتخابي، 
وذلـــك مـــن خـــالل توظيـــف مختلف 
أدوات البحث العلمي المتاحة، مشيًرا 
ا استطالًعا  إلى أن المركز يجري حاليًّ
لـــرأي المواطنيـــن حـــول االنتخابـــات 
النيابية والبلدية المقبلة، انطالًقا من 
مســـؤولية مجتمعية، وشراكة نوعية 

في مسيرة العمل الوطني.
 ثانًيـــا: ثّمـــن رئيـــس مجلـــس األمناء، 
اســـتضافة مملكـــة البحريـــن، ملتقـــى 
البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغرب من 
أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”، بحضـــور 
المســـتوى،  رفيـــع  وفكـــري  دينـــي 
األمـــر الـــذي يعكـــس صـــدارة المملكة 
فـــي مجـــاالت تعزيـــز ثقافة الســـالم، 
وتشـــجيع الحوار بيـــن األديان، حتى 
ـــا فـــي احتضان  باتـــت نموذًجـــا عالميًّ

التنـــوع الدينـــي والفكـــري والتعايش 
الســـلمي، مبيًنـــا أن مركـــز “دراســـات” 
الذي يستمد ركائزه وقيمه من الرؤى 
السامية لجاللة عاهل البالد المعظم، 
أطلـــق العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي 
تصب في تحقيق هذه الغاية النبيلة. 
ثالًثـــا: دعا الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد 
آل خليفة، إلى اســـتمرار ترسيخ دور 
مركز “دراسات” كحليف استراتيجي 
للمؤسســـات الوطنيـــة، بما يصب في 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، ودعم 
خطة التعافي االقتصادي، منّوًها إلى 
أن حكومة مملكـــة البحرين الموقرة، 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
اســـتراتيجية  تنفيـــذ  فـــي  نجحـــت 
تنموية واقتصاديـــة متكاملة، إلدارة 
والتطويـــر  المالـــي  اإلصـــالح  عمليـــة 
التنافســـية  وتعزيـــز  االقتصـــادي، 
وريـــادة األعمال، وتحويل التحديات 

إلى فرص وإنجازات.
 رابًعـــا: اطلـــع المجلس، علـــى فحوى 
الخارجيـــة  واالجتماعـــات  اللقـــاءات 
لرئيس مجلس األمناء مع المسؤولين 
المعنييـــن، خالل اجتماعات الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي دورتها 
نيويـــورك،  فـــي  الســـابعة والســـبعين 
وجولتـــه إلـــى كال مـــن اليابـــان وكندا 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
والتـــي تخللها لقـــاءات وحوارات مع 
فكريـــة  مراكـــز  ومســـؤولي  قيـــادات 
وبحثيـــة مرموقـــة فـــي هـــذه الدول، 
وكذلك مشـــاركته في منتدى “أسبن” 
لألمـــن بواليـــة كولـــورادو األميركية، 
وكلمتـــه فـــي نـــدوة تفاعليـــة نظمهـــا 

مركـــز اإلمارات للدراســـات والبحوث 
االســـتراتيجية، بالتعـــاون مـــع مظلة 
التجمع األوروبـــي لمكافحة التطرف 
واإلرهـــاب بعنـــوان “الـــدور اإليرانـــي 
في منطقة الخليج العربي: خلفياته، 

مخاطره، مستقبله”.
إطـــالق  المجلـــس  ثّمـــن  خامًســـا:   
التـــي  الرقميـــة”  دراســـات  “مكتبـــة 
ســـتوفر إصدارات المركـــز من الكتب 
والدوريـــات واألبحـــاث عبـــر موقعـــه 
الرســـمي. وأوضح الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أن هـــذه الخطـــوة 
تهـــدف إلـــى إتاحـــة مصـــادر المعرفة 
لمختلـــف فئات الباحثيـــن والمهتمين 
بأحـــدث  المجـــاالت،  شـــتى  فـــي 
التطورات الرقمية، كما تشّكل إضافة 
مهمة إلنجاز دراسات متخصصة عن 
الخليـــج  البحريـــن ومنطقـــة  مملكـــة 

العربي.
سادًسا: أشـــاد المجلس بتوقيع مركز 
بحثـــي  تعـــاون  اتفاقيـــة  “دراســـات” 
وعلمي مع مركز الدراســـات الُعمانية 
بجامعة الســـلطان قابـــوس، في إطار 
الزيـــارة الرســـمية لصاحـــب الجاللـــة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم 
إلـــى مملكة البحرين، وكذلك التوقيع 
علـــى اتفاقية ثانية مـــع مركز أبحاث 
القانـــون الدولـــي والمقارن الروســـي، 
على هامش مشـــاركة وفد المركز في 
منتـــدى “إكيوميـــن” المالـــي العالمـــي 

بموسكو.
ســـابًعا: أثنـــى المجلـــس علـــى نتائـــج 
الندوة التـــي نظمها المركـــز بالتعاون 
لـــدول  الربـــط الكهربائـــي  مـــع هيئـــة 
مجلس التعاون، بعنوان »آفاق الربط 

باإلضافـــة  الخليجـــي«،  الكهربائـــي 
إلى نـــدوة أخرى بالتعـــاون مع وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، بعنـــوان 
)دور الشـــباب في عملية صنع القرار: 
“المشـــروع الوطنـــي المـــع” أنموذجًا( 
األمر الـــذي يترجم توجيهات القيادة 
وتحقيًقـــا  الشـــأن،  بهـــذا  الحكيمـــة 
لجهود وتطلعات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة، من أجل تمكين وشـــراكة 
الشباب البحريني في منظومة العمل 
الوطنـــي. كمـــا اطلع مجلـــس األمناء 
علـــى مالمـــح مشـــروع إعـــداد وبناء 
لالســـتطالعات  معلومـــات  قاعـــدة 
رؤى  حـــول  تتمحـــور  الرياضيـــة، 
وطموح الشـــباب، ومســـتوى الصحة 
علـــى  والتعـــرف  لديهـــم،  البدنيـــة 
متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة.
بـــدور  المجلـــس،  نـــّوه  ثامًنـــا: 
استطالعات الرأي التي يجريها مركز 
“دراسات” في دعم وخدمة المجتمع، 
حـــول  رأي  اســـتطالع  آخرهـــا  وكان 
تأثير جائحة كورونا على قرار السفر 
لصيف عام 2022م، واســـتطالع آخر 
بخصوص التبرع باألعضاء البشرية. 
تاســـًعا: وافـــق مجلـــس األمنـــاء على 
إطـــالق مشـــروع “داعم” بهـــدف دعم 
النشـــاط العلمي للباحثين الحاصلين 
على درجات علمية عليا، واالستفادة 
مـــن دراســـاتهم وبحوثهـــم المتصلـــة 
بمملكـــة البحريـــن. كما أقـــّر المجلس 
عمـــل  الئحـــة  علـــى  التحديثـــات 
الباحثين غيـــر المقيميـــن بما يتالءم 
مع مستوى التنافسية، وتعزيز الكادر 

البحثي في التخصصات المختلفة. 
عاشـــًرا: وافـــق مجلس األمنـــاء على 
إنشـــاء برنامـــج بحثـــي جديـــد تحت 
الطاقـــة  دراســـات  “برنامـــج  ُمســـمى 
الدراســـات  إدارة  يتبـــع  والبيئـــة” 
والبحوث بالمركز. كما اطلع المجلس 
علـــى إيجـــاز بشـــأن خطـــط وبرامـــج 
مركز “دراسات” خالل الفترة المقبلة، 
باإلضافـــة إلـــى المســـاهمات الفكرية 

للباحثين.

الرفاع - مركز دراسات

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون السياسية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، بمقـــر الوزارة 
أمس، رئيســـة شعبة شـــبه الجزيرة 
العربيـــة والعـــراق في هيئـــة العمل 
الخارجـــي باالتحـــاد األوروبـــي آنـــا 
والوفـــد  باناجيوتاكوبولـــو  ماريـــا 
المرافـــق لها. وخالل االجتماع، أكد 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وكيـــل وزارة 
السياســـية حرص مملكـــة البحرين 
بقيادة ملـــك البالد الُمعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى توطيـــد أواصـــر 
التعاون والشـــراكة االســـتراتيجية 
مـــع االتحـــاد األوروبـــي، بمـــا يدعم 
أهدافهمـــا المشـــتركة فـــي ترســـيخ 
األمـــن والســـالم واحتـــرام حقـــوق 
اإلنســـان ودعم التنمية المستدامة، 
وغيرهـــا مـــن أوجـــه التعـــاون فـــي 
ضـــوء مخرجـــات االجتمـــاع األول 
وهيئـــة  الـــوزارة  مســـؤولي  لكبـــار 
العمـــل الخارجي الـــذي ُعقد مؤخًرا 

في بروكسل.
وأعـــرب الوكيل عن ترحيب مملكة 
االجتمـــاع  باســـتضافة  البحريـــن 

الســـادس لمجموعـــة العمل لحقوق 
اإلنسان مع االتحاد األوروبي )غًدا(، 
فـــي ظل مـــا تشـــهده مـــن إنجازات 
رائـــدة في احترام حقوق اإلنســـان 
وحرياته السياسية والمدنية ودعم 
العدالـــة  وتكريـــس  المـــرأة  تقـــدم 
وجاهزيتهـــا  القانـــون،  وســـيادة 
إلجـــراء  المقبـــل  الشـــهر  خـــالل 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة في 
دورتها السادســـة، وتنظيم “ملتقى 
البحرين.. حوار الشرق والغرب من 
أجـــل التعايـــش اإلنســـاني” برعاية 
بابـــا  ومشـــاركة  ســـامية،  ملكيـــة 
الفاتيكان وشـــيخ األزهر الشـــريف، 
وغيرهـــا من اإلنجـــازات الحقوقية 
والديمقراطية المتواصلة بالتوافق 
مع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
)2022 - 2026(، ورؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.
قطـــاع  رئيـــس  االجتمـــاع  حضـــر 
بـــوزارة  اإلنســـان  حقـــوق  شـــؤون 
الســـيد،  أروى  الســـفير  الخارجيـــة 
ورئيـــس قطاع الشـــؤون األوروبية 
مـــن  وعـــدد  القرينيـــس،  أحمـــد 

مسؤولي الوزارة.

بحث آفاق التعاون والشراكة 
مع االتحاد األوروبي

المنامة - وزارة اإلسكان

اإلســـكان  وزيـــرة  اســـتقبلت 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي 
بمكتبهـــا بالـــوزارة المنســـق المقيـــم 
ألنشـــطة األمم المتحدة لدى مملكة 
البحريـــن خالـــد المقصود؛ بمناســـبة 
تعيينه منســـًقا مقيًما ألنشطة األمم 

المتحدة لدى مملكة البحرين.
وخالل اللقاء هنأت وزيرة اإلسكان 
المقـــود  العمرانـــي   والتخطيـــط 
بمناســـبة توليه منصبه، مشيرة إلى 
حـــرص مملكة البحريـــن على تعزيز 
منظمـــات  مختلـــف  مـــع  شـــراكاتها 
األمـــم المتحـــدة بما يحقـــق أهداف 

التنمية المستدامة 2030.
جهـــود  المقـــود  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 

مملكـــة البحرين في تنفيـــذ أهداف 
2030، معربـــًا  المســـتدامة  التنميـــة 
عـــن تطلعاته للتعاون مـــع الحكومة 
حـــول الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك خالل المرحلة المقبلة.

الرميحي: تعزيز الشراكة مع 
منظمات األمم المتحدة

آمنة الرميحي
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

التقى وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
باليونـــان  واالســـتثمار  التنميـــة  وزيـــر 
فـــي  وذلـــك  جورجاديـــس،  أدونيـــس 
إطار مشـــاركته فـــي مبادرة االســـتثمار 
المنعقـــدة بالرياض، في المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وجرى خالل اللقاء اســـتعراض عالقات 
التعـــاون القائمـــة بيـــن مملكـــة البحرين 

ومـــا  الصديقـــة،  اليونـــان  وجمهوريـــة 
تشـــهده مـــن تقـــدٍم ونمـــاء فـــي شـــتى 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  المجـــاالت 
بالمجـــاالت االقتصادية واالســـتثمارية، 
منوهـــا بمواصلـــة البناء على مـــا تحقق 
مـــن تعاوٍن وعمٍل مشـــترك بيـــن البلدين 
الصديقيـــن والدفع بتلـــك العالقات نحو 
آفـــاٍق أكثر تطـــوًرا ونمًوا بمـــا يصب في 
تحقيق التطلعات واألهداف المشتركة.

الدفع بالعالقات مع اليونان نحو آفاق أكثر تطورا

“العلوم التطبيقية” بفضل كوادرها مستمرة في التطور واإلنجاز
اســـتقبلت األمين العـــام لمجلس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء جامعـــة العلـــوم التطبيقية وهيب 
الخاجـــة، ورئيس الجامعة غســـان عواد، 
الجامعـــة  منتســـبي  وجميـــع  وهنأتهـــم 
مـــن إدارييـــن وأكاديميين وطلبـــة، على 
اإلنجاز الذي حققتـــه الجامعة بحصولها 
على االعتراف الرســـمي من قبل المملكة 
العربية الســـعودية كجامعـــة معترف بها 
وموصـــى للطلبة الســـعوديين بالدراســـة 
هـــذا  أن  العـــام،  األميـــن  وأكـــدت  فيهـــا. 
الجامعـــة  حـــرص  نتـــاج  جـــاء  اإلنجـــاز 

المستمر في تحسين وتطوير مخرجات 
التعليميـــة  البيئـــة  وتوفيـــر  التعليـــم 
األســـاتذة  ودعـــم  للطلبـــة  المناســـبة 
الجامعييـــن في مجـــال البحـــث العلمي، 
واســـتيفاء المعاييـــر العالميـــة، بحســـب 
التصنيفات الدولية، مشـــيرًة إلى أن هذا 
اإلنجاز يضع مؤسســـات التعليـــم العالي 
فـــي البحرين كخيار مفضـــل لدى الطلبة 

من دول مجلس التعاون.
وبّينت أن نتائج الجامعة خالل  سنوات 
الثـــالث الماضيـــة تظهـــر مـــدى التطـــور 
المســـتارع للجامعـــة، حيـــن احتلـــت في 
المرتبـــة الـ٣٧ عربيًا في عام ٢٠٢٠، وفي 
العام الذي يليه صعدت ٨ مراتب لتحتل 
المركـــز الــــ٢٩ عربيـــًا، وفـــي عـــام ٢٠٢٢ 

تحســـن أداء الجامعـــة بشـــكل ملحـــوظ 
وتفوقـــت علـــى ٧ جامعـــات أخرى لتصل 
إلى المركز الـ ٢٢، ومع اســـتمرار الجامعة 
فـــي مســـارها الصحيـــح حققـــت أفضـــل 
نتيجـــة لجامعـــة وطنيـــة بدرجـــة ٦٣.٥ 
مـــن ١٠٠ فـــي المعدل العام لســـنة ٢٠٢٣ 
محققـــة بذلـــك المرتبة الــــ١٩ والذي يعد 
أفضل مركـــز تم تحقيقه لجامعة وطنية 

في تصنيف “كيو إس”.
وأضافـــت أن جامعـــة العلـــوم التطبيقية 
وبفضـــل كوادرهـــا مســـتمرة فـــي التقدم 
والتطـــور واإلنجـــاز، متمنية للجامعة كل 
التوفيـــق وتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاح 
والتميز في تخريج كوادر مؤهلة لسوق 
العمـــل، مؤكـــدة دعـــم مجلـــس التعليـــم 

العالـــي لجميـــع الجامعـــات لتحقيق نقلة 
نوعيـــة فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي بما 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  يواكـــب 
٢٠٣٠. مـــن جانبه، ثّمـــن الخاجة الجهود 
المبذولة والحرص المســـتمر من مجلس 

العـــام  العالـــي برئاســـة األميـــن  التعليـــم 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي، مشـــيدًا بـــدور 
المجلـــس في دعم الجامعة ومســـاندتها؛ 
لتحقيـــق االعتماديـــة الدوليـــة لبرامجها 
قـــّدم  اللقـــاء،  األكاديميـــة. وفـــي ختـــام 

العلـــوم  رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعـــة 
التطبيقيـــة، إلـــى األميـــن العـــام لمجلس 
التعليم العالي شـــهادة منظمة “كيو إس” 
لتصنيـــف الجامعـــات المتضمـــن تصنيف 
الجامعة في المرتبة الـ١٩ عربيًا واإلنجاز 

الذي حققته الجامعة.
العلـــوم  بجامعـــة  االعتـــراف  ويأتـــي 
التطبيقيـــة ضمـــن الجامعـــات المصنفـــة 
المعتـــرف بها والموصـــى بالتحاق الطلبة 
الســـعوديين للدراســـة بها، بعد أن قررت 
اإلدارة العامـــة لمعادلـــة الشـــهادات فـــي 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  التعليـــم  وزارة 
الجامعـــة  فـــي  االعتـــراف  الســـعودية 
والمؤهـــالت التـــي تقدمهـــا لطلبتهـــا في 

برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

المنامة - مجلس التعليم العالي

بعد حصول الجامعة على االعتراف الرسمي من السعودية ... رنا بنت عيسى:

خلق مزيد من فرص االستثمار ينشط االقتصاد
الصناديق االستثمارية السيادية محرك فاعل للنمو... وزير المالية:

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص 
مملكـــة البحريـــن مواصلة خلـــق مزيد من 
الفرص االســـتثمارية الواعدة التي تســـهم 
فـــي تطويـــر وتنميـــة القطاعـــات الحيوية 
وتحفيزها نحو النمو االقتصادي المنشود، 
مشـــيًرا إلى مـــا توليه المملكة مـــن اهتماٍم 
بالغ لتعزيز مقوماتهـــا االقتصادية والدفع 
بهـــا نحـــو تحقيـــق التكامـــل بيـــن مختلف 
القطاعـــات بما يصب فـــي تحقيق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتنفيـــًذا لخطـــط 

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
محافـــظ  أمـــس،  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة بالمملكـــة 
العربية الســـعودية الشقيقة ياسر الرميان 

وعـــددا مـــن المســـؤولين فـــي الصنـــدوق، 
وذلـــك فـــي إطـــار مشـــاركته فـــي مبـــادرة 
مستقبل االســـتثمار المنعقدة بالرياض، إذ 
أكد الدور البارز الذي تضطلع به الصناديق 
االســـتثمارية الســـيادية باعتبارهـــا ذراًعـــا 
النمـــو  لدعـــم  فاعـــاًل  ومحـــرًكا  اقتصادًيـــا 

االقتصـــادي، منوًهـــا بمســـتويات التعـــاون 
االستثماري بين مملكة البحرين والمملكة 
وأهميـــة  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
مواصلـــة تعزيـــزه بمـــا يحقـــق التطلعـــات 
المشـــتركة ويعود بالنمـــاء واالزدهار على 
مشـــيًدا  الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
في هـــذا الصدد بإعالن ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيس مجلس الشـــؤون 
االقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة 
صاحـــب  العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، أمـــس عن قيام 
صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة بتأســـيس 
)5( شركات إقليمية في 5 دول من ضمنها 

مملكة البحرين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

مساع حثيثة لالنتقال بالبحرين من اقتصاد مستهلك “يستورد” آلخر منتج “يصّدر”
المملكة سطرت قصص نجاح بارزة بسواعد أبنائها... وزير المالية:

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة أن 
مملكة البحرين تواصل تعزيز مســـاعيها 
الهادفة إلى تنويـــع قاعدتها االقتصادية 
مســـتهلك  اقتصـــاد  مـــن  واالنتقـــال 
)يســـتورد( إلـــى اقتصـــاد منتـــج )يصدر( 
في مختلف القطاعات الحيوية، مشـــيًرا 
إلى أن االســـتثمار في تطويـــر المهارات 
والخبرات مستمٌر لبلوغ كافة التطلعات 
والطموحـــات بمـــا يســـهم فـــي مواصلـــة 
تنميـــة االقتصاد وخلـــق الفرص الواعدة 
للمواطنيـــن تحقيًقـــا ألهـــداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
جاء ذلك لدى مشاركة الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
حـــول  حواريـــة  جلســـة  فـــي  الوطنـــي 
عالمًيـــا”  المؤثـــرة  والقـــرارات  “التمويـــل 
ضمن جلســـات اليوم الثانـــي من مبادرة 
مســـتقبل االســـتثمار بنســـخته السادسة 
والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية 
عنـــوان  تحـــت  الشـــقيقة  الســـعودية 
“االســـتثمار في اإلنسانية - تمكين نظام 
عالمـــي جديد”، وذلك إلـــى جانب محمد 
الجدعان وزير الماليـــة بالمملكة العربية 
وزيـــر  منوشـــين  وســـتيفن  الســـعودية، 
والشـــريك  الســـابق  األمريكـــي  الخزانـــة 

اإلداري لشركة ليبرتي ستراتيجيك.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أهمية توحيـــد كافة 
الجهـــود المبذولة للحد من آثار التضخم 
ومواجهـــة تحديات سالســـل اإلمدادات 
العالميـــة والتـــي أدت إلـــى رفـــع أســـعار 
الطاقـــة والمـــواد الغذائيـــة، إلـــى جانـــب 
توفيـــر التمويل المالئم لدعـــم التغيرات 
المناخيـــة وتقليـــص انبعاثـــات الكربـــون 
ودعم مختلف القطاعـــات المعززة للنمو 
االقتصـــادي بمـــا يشـــمل القطاعـــات غير 
النفطية، والتي تشـــهد نموًا ملحوظًا في 
هـــذه الفتـــرة، مؤكـــًدا أهمية االســـتفادة 
مـــن الفرص المتاحة لبنـــاء اقتصاد قوي 
ومســـتدام قائم على التنـــوع في عملية 

اإلنتاج.
وثّمـــن  وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 

في هـــذا الصدد، مبادرة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود ولـــي العهد رئيس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
مبـــادرة  إلطـــالق  الشـــقيقة  الســـعودية 
سالســـل اإلمداد العالمية التي تعد مهمة 
لـــكل الدول حـــول العالم للمشـــاركة فيها 
والتأكـــد مـــن تعزيز جهود دعم سالســـل 

الـــدول  هـــذه  فـــي  والتوريـــد  اإلمـــداد 
والمنطقة.

وأشار الوزير إلى ما يمثله تباطؤ األنشطة 
االقتصاديـــة في عدة دول حـــول العالم 
مـــن انعكاســـات على االقتصـــاد العالمي، 
باإلضافـــة إلـــى التحديـــات الماليـــة التي 
تواجهها بعـــض الدول بســـبب تداعيات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا التـــي أثـــرت 

علـــى عـــدد مـــن القطاعـــات االقتصادية 
قبـــل الوصـــول للتعافـــي المنشـــود، الفتًا 
إلـــى أهميـــة مواصلة الجهود المشـــتركة 
لمواصلـــة  التحديـــات  هـــذه  لمواجهـــة 

عمليات التنمية في كافة المجاالت.
ولفـــت وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
االقتصـــادات  نمـــو  اســـتمرار  أن  إلـــى 
الخليجية رغم التحديات التي يواجهها 
الحكيمـــة  الـــرؤى  بفضـــل  جـــاء  العالـــم، 
ألصحـــاب الجاللـــة والســـمو قـــادة دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
والتي ساهمت في تقليل آثار وتداعيات 
التحديات العالمية المختلفة، إلى جانب 
مـــا تتمتـــع بـــه هـــذه الـــدول مـــن كـــوادر 
وطنية مؤهلة ســـاهمت بشـــكل أساسي 
في جميع مســـارات الحد مـــن تداعيات 

هذه التحديات بكل عزم وإخالص.
وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني أن 
مملكـــة البحرين ســـطرت قصـــص نجاٍح 
متميـــزة فـــي مواجهـــة كافـــة التحديات 
التـــي فرضتهـــا جائحة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وانعكاســـاتها االقتصادية، 
الكـــوادر  أبنائهـــا مـــن  بفضـــل عطـــاءات 
الوطنيـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات التي 
والمواطـــن  الوطـــن  مصلحـــة  وضعـــت 
الجهـــود  إلـــى  مشـــيًرا  دائمـــة،  أولويـــة 
الوطنية لفريق البحرين برئاسة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه هللا، والتي أســـهمت في 
اتخاذ الخطـــواٍت االســـتباقية والتدابير 
الوقائيـــة الالزمة للتصـــدي للجائحة من 
خالل وضـــع الخطط واالســـتراتيجيات 
المختلفة ومواءمتها مع متطلبات النمو 
االقتصـــادي الســـتمرار مســـاعي التنمية 

بكافة مساراتها.
االســـتثمار  مســـتقبل  مبـــادرة  أن  ُيذكـــر 
الفـــرص  مـــن  االســـتفادة  إلـــى  تهـــدف 
النمـــو  عجلـــة  لدفـــع  االســـتثمارية 
االقتصادي ودعم االســـتثمار المستدام، 
لمواجهـــة  واالبتـــكار  اإلبـــداع  وتمكيـــن 
التحديـــات المختلفـــة، كمـــا تعمـــل علـــى 
تســـليط الضوء على القطاعات الناشـــئة 
االقتصـــاد  مســـتقبل  فـــي  المســـاهمة 

العالمي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة أن 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
األولويـــة  ذات  القطاعـــات  أحـــد  يعـــد 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والتـــي تحظـــى 
علـــى  العمـــل  لمواصلـــة  كبيـــر  باهتمـــاٍم 
تنميتهـــا وتهيئـــة كافـــة الســـبل الداعمة 
لها بما يســـهم في تحقيق أهداف خطة 
التعافـــي االقتصادي وتحقيـــق الغايات 

والتطلعات المنشودة.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى لقائـــه أمـــس، صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بـــن خالد 
العبـــدهللا الفيصل رئيـــس مجلس إدارة 

علـــى  وذلـــك  الســـعودية،   STC شـــركة 
هامـــش مشـــاركته في مبادرة مســـتقبل 

االستثمار المنعقدة بالرياض.
 وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة إلى 
أهميـــة مواصلـــة دعـــم البنيـــة التحتيـــة 
االتصـــاالت  لقطـــاع  الداعمـــة  الرقميـــة 
وتقنيـــة المعلومـــات، وتعزيـــز جاهزيتها 
مـــن  ويمكنهـــا  تنافســـيتها  يحّفـــز  بمـــا 
والـــذي  التكنولوجـــي  التطـــور  مواكبـــة 
ســـينعكس أثـــره علـــى رفـــد االقتصـــاد 
الوطني، مستعرًضا سبل تعزيز التعاون 
والعمل المشـــترك على صعيد المشاريع 

التكنولوجية.

وزير المالية: دعم البنية التحتية الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة أن 
مسيرة العمل الخليجي المشترك تشهد 
يتعلـــق  فيمـــا  تطـــوًرا مســـتمًرا خاصـــة 
بالمجـــاالت الماليـــة واالقتصاديـــة فـــي 
ظـــل ما تحظى بـــه من رعايـــٍة واهتمام 
من أصحاب الجاللة والســـمو قادة دول 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
مشـــيًرا إلى حرص مملكة البحرين على 
دعـــم جهـــود تعزيـــز التكامـــل المشـــترك 
والدفـــع بهـــا نحـــو مســـارات أرحـــب من 
النماء واالزدهار بما يعود بالنفع والخير 

على الجميع وفق التطلعات المنشودة
العـــام  لـــدى لقائـــه، األميـــن  جـــاء ذلـــك 
لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 

نايـــف بـــن فـــالح الحجـــرف أمـــس فـــي 
العربيـــة  بالمملكـــة  الريـــاض  مدينـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، وذلـــك فـــي إطـــار 
مشـــاركة الوزيـــر في مبادرة االســـتثمار 
المنعقـــدة بالريـــاض، حيـــث نـــوه وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي بما تحقق 
من منجزات لصالـــح أبناء دول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، وأهمية 
البنـــاء علـــى مـــا ُانجز لمواصلة ترســـيخ 
أســـس التنسيق المشـــترك على مختلف 
األصعـــدة بما يســـهم في دعم مســـارات 
التكامـــل  إلـــى  والوصـــول  التنميـــة 
االقتصـــادي المرجـــو؛ لتحقيـــق تطلعات 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  أبنـــاء 

الخليج العربية في مختلف المجاالت.

مواصلة التعاون للوصول إلى التكامل الخليجي االقتصادي
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قــال النائــب العــام علــي بــن فضــل البوعينيــن فــي تصريحــه للصحافــة علــى هامــش 
البرنامــج التدريبــي الوطنــي، لتعزيــز قــدرات المعنييــن بحمايــة حقــوق اإلنســان فــي 
منظومــة العدالــة الجنائيــة، إن مشــاركة أكثــر مــن 35 جهــة فــي البرنامــج يؤكد مدى 
األهمية التي يمثلها هذا البرنامج بالنســبة لمملكة البحرين ودوره في تعزيز منظومة 

حقوق اإلنسان.

وأشـــار إلى أن هذا البرنامج يهدف لتعزيز 
البحريـــن،  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  ثقافـــة 
وبالـــذات إيصالها للمســـؤولين عـــن تنفيذ 
القانـــون، والتواصـــل بيـــن اآلليـــات التـــي 
فيها انتصاف لحقوق اإلنســـان، وموضوع 
المســـاءلة الجنائيـــة بحـــق أي شـــخص قد 
يرتكـــب جريمـــة فـــي حـــق أي مواطـــن أو 
مقيم، وتطوير قدرات أعضاء ومنتســـبي 

هذه األجهزة. 
ولفـــت إلـــى أن مجال حقوق اإلنســـان هو 
مجـــال بحاجـــة للتطويـــر بشـــكل مســـتمر، 
فالمجال البحريني الحقوقي تطور بشكل 
كبيـــر، كما أصبحت البحرين تملك ســـمعة 
مميزة كمنارة من منارات حقوق اإلنســـان 

التـــي يشـــار لهـــا بالبنـــان فـــي العديـــد مـــن 
المحافل واالجتماعات.

وقـــال إن اختيـــار محاور برنامـــج المؤتمر 
تم اختيارها على أســـاس ما يمثل موطن 

من مواطن التطوير.
إلـــى أن خطـــة البحريـــن لحقـــوق  ولفـــت 
اإلنســـان هي من الخطـــط المتميزة والتي 
تضمنـــت الكثيـــر مـــن األفـــكار التطويرية، 
وأن وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة هـــي علـــم 
مـــن أعـــام البحريـــن التـــي نفخـــر بها في 
مجال حقوق اإلنسان، فما وجد من آليات 
انتصـــاف للمجنـــي عليهم من خـــال هذه 
الوحـــدة واألمانـــة العامة للتظلمـــات، كلها 
مـــن األمـــور يتـــم البنـــاء عليهـــا لتطويرها 

وتطوير قدراتها، ومشيرًا إلى أن البرنامج 
ســـيخضع بعـــد االنتهـــاء منـــه إلـــى تقييـــم 

لإليجابيات والنواقص ليبنى عليها.
وفي ســـياق آخر، أشـــار البوعينين إلى أن 
النيابة شكلت لجنة مهمتها تلقي الباغات 
والعمـــل علـــى ســـرعة التحقيـــق القضائي 
فيهـــا وإحالتهـــا للمحكمـــة، حيـــث بلغ عدد 

القضايـــا التي أحالتهـــا للمحكمة قضيتين، 
مؤكـــدًا أن ذلـــك يعد مؤشـــرًا علـــى ارتفاع 

مستوى الوعي.

الخطأ البسيط

فضـــل  بـــن  علـــي  العـــام  النائـــب  وقـــال 
البوعينيـــن فـــي كلمته خـــال المؤتمر إن 

كل خطـــأ بســـيط ُيصاِدُفـــه القائمون على 
إنفـــاذ القانـــون فـــي أداِء مهامهـــم ُيمثـــُل 
طـــودًا كبيـــرًا في وجه العدالة واســـتقرار 
المجتمـــع؛ لـــذا فـــإن الدعـــوة إلـــى ضبـــِط 
الممارساِت وتنقية التشريعاِت من كل ما 
ينـــال مـــن ضمانات الفرد ويعوُق مســـيرَة 
العدالة، هي انفعاٌل معلٌن لحقوِق اإلنسان 
مشـــروع  إجـــراء  فـــي  فالحـــُق  وأمنـــه، 
ومحاكمة عادلة، من أهم حقوق اإلنسان، 
وكل إجـــراء ومحاكمـــة هو فـــي الحقيقة 
بيـــاٌن لمدى التـــزام أي دولة باحترام هذه 
الحقـــوق، بـــل ومعيـــاٌر يقـــاُس بـــه حجـــم 

وجودها القانوني.
وأشـــار خال افتتاح البرنامـــج التدريبي 
الوطنـــي لتعزيز قدرات المعنيين بحماية 
حقـــوق اإلنســـان فـــي منظومـــة العدالـــة 
الجنائيـــة، إلى أن هـــذا البرنامج يعد أحد 
أبرز منجزات مملكة البحرين المؤسسية 
في مجال حماية حقوق اإلنســـان، والتي 
باتـــت  بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 

العمـــل  مرتكـــزات  مـــن  المعظـــم  البـــاد 
الوطنـــي؛ لخلـــق منظومة عمـــل متكاملة 
تعمـــل علـــى تحقيـــق التنمية المســـتدامة 

في الباد في شتى جوانبها.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا البرنامـــج التدريبـــي 
المبـــادئ والمعاييـــر  يهـــدف الســـتعراض 
الحاكمة؛ لضمان مراعاة حقوق اإلنســـان 
حيـــن اســـتعمال القائميـــن علـــى تطبيـــق 
القانـــون الســـلطات المخولة لهـــم، ولبيان 
الواجبـــات المفروضـــة عليهـــم فـــي هـــذا 

السياق. 
وأشـــار إلى أن ذلـــك يقود إلـــى النظر في 
مـــدى  الراهنـــة وتقييـــم  التطبيـــق  حالـــة 
فاعليتها، إذ إن تشريعات مملكة البحرين 
حمايـــة  وطرائـــق  أوجـــه  اســـتوفت  قـــد 
حقـــوق اإلنســـان، بعدما اتخـــذت المملكة 
في هذا السبيل خطوات جادة باالنضمام 
إلـــى االتفاقيات والمواثيـــق الدولية ذات 
الصلـــة، واســـتدعت على مدار الســـنوات 
الطـــوال الماضيـــة كل طاقاتهـــا الماديـــة 

والفكرية.

التحقيـــق  وحـــدة  رئيـــس  ^أكـــد 
الخاصة محمد الهزاع أن تنظيم البرنامج 
التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين 
بحمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي منظومـــة 
العدالـــة الجنائيـــة، ينطلـــق مـــن واقع دور 
الوحدة؛ كونها الجهة الوحيدة المســـؤولة 

عن تحديد المسؤولية الجنائية.
وأشـــار علـــى هامـــش البرنامـــج التدريبي 
إلـــى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلســـلة 
مـــن البرامـــج التـــي نفذتهـــا الوحـــدة فـــي 
الفترة الماضيـــة والتي تضمنت مجموعة 
مـــن ورش العمـــل، والتـــي تبلـــورت فـــي 
نهايـــة المطاف فـــي اإلعـــداد لتنظيم هذا 
البرنامج المطول للمعنيين بمجال العدالة 

الجنائية.
ولفـــت إلـــى أن اختيـــار محـــاور البرنامـــج 
انطلقـــت مـــن اإليمـــان بأهميـــة اســـتمرار 

التدريـــب والتثقيـــف والتوعية في مجال 
العدالـــة  فـــي منظومـــة  حقـــوق اإلنســـان 
 3 البرنامـــج  يتنـــاول  حيـــث  الجنائيـــة، 
محاور أساســـية سيتم اســـتعراضها على 
امتـــداد 9 فعاليـــات تناقـــش 50 موضوعًا 
بمشاركة أكثر من 40 خبيرًا ومختصا، 90 
% منهـــم بحرينيـــون، فيما ســـيتم اختيار 
الخبـــراء والختصيـــن الدولييـــن مـــن قبل 

مكتب األمم المتحدة.
ويهـــدف البرنامج لتســـليط الضـــوء على 
اإلجرائيـــة والضمانـــات  القواعـــد  ماهيـــة 
المتهميـــن  حقـــوق  لحمايـــة  القانونيـــة 
والمحكـــوم عليهـــم فـــي منظومـــة العدالة 
الجنائيـــة، وذلـــك منـــذ مباشـــرة إجراءات 
القبض والســـؤال حتـــى تنفيـــذ العقوبات 

القانونية.
ويأتـــي إطـــاق البرنامـــج في إطـــار دعم 

األجهزة الوطنيـــة المعنية بحماية حقوق 
اإلنسان وتنمية قدرات منتسبيها؛ تعزيزًا 
وتحقيقـــًا  المشـــهودة  الوطنيـــة  للجهـــود 
ألهداف الخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
لمملكـــة البحرين )2026-2022( في شـــأن 

الوطنيـــة  الحمايـــة  آليـــات  أدوار  تطويـــر 
فيـــه  والعدالـــة اإلصاحيـــة، وســـيحاضر 
متخصصون من ذوي الخبرات المشهودة 

في مجال حقوق اإلنسان.
ويبلـــغ مجمـــوع الجهـــات المشـــاركة فـــي 
 1000 ويســـتهدف  جهـــة،   35 البرنامـــج 
مشـــارك، حيـــث يهـــدف للتطبيـــق األمثل 
ألعلـــى معاييـــر ومبـــادئ حقوق اإلنســـان، 
والحقوقـــي  القانونـــي  الوعـــي  وتعزيـــز 

للمشاركين في البرنامج.
التواصـــل  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف  كمـــا 
واألجهـــزة  اآلليـــات  كافـــة  بيـــن  الفعلـــي 
الوطنية المعنية بحماية حقوق اإلنـسـان؛ 
بغـــرض مـواجـهــــة االنتهـــاكات القانونيـــة 
العمديـــة،  وغيـــر  العمديـــة  والحقوقيـــة، 
والعمل علـــى تداركها، والتوعيـــة العلمية 
والعملية بشأن آلية التعامل مع المقبوض 

الـمـحـكــــوم  أو  الـموقــــوفين  أو  عليهـــم 
عليهـــم، وفقًا للقوانيـــن واللوائح الوطنية 

والمدونات واالتفاقيات الدولية.
قــــدرات  لتـعـزيــــز  البرنامـــج  ويتطلـــع 
الـمـشـاركـيـن فــــي البرنامج للمساهمة في 
حماية حقوق اإلنســـان وتحقيـــق العدالة 
الجنائية، وتبادل األفـكــــار والـرؤى بـشـأن 
المشـاكــــل العملية التي تثـــار في القضايا 

الجنائية.
للمؤتمـــر،  األولـــى  الجلســـة  وتســـتعرض 
التزامـــات مملكـــة البحرين وفقـــا للمعايير 
الدولية لحقوق اإلنســـان، عبر بيان أهمية 
وطبيعـــة المواثيـــق الدوليـــة ذات الصلـــة 
بحقـــوق اإلنســـان، وااللتزامـــات الدوليـــة 
والمبـــادئ الدســـتورية المتعلقـــة بالعدالة 
الجنائيـــة، وعرض أهـــم المواثيق الدولية 
ذات الصلة بحقوق اإلنســـان في منظومة 

العدالـــة الجنائيـــة، والتـــي صدقـــت عليها 
مملكة البحرين ومرتبتها القانونية.

وتتناول الجلسة الثانية من المؤتمر محور 
التطـــور التشـــريعي فـــي مملكـــة البحرين 
وفقـــا للمعاييـــر الدوليةلحقـــوق اإلنســـان، 
حيث تستعرض الجلسة التشريعات ذات 
الصلـــة باآلليات الوطنيـــة المعنية بحماية 
حقوق اإلنســـان، والتشريعات ذات الصلة 
بالعدالـــة اإلصاحية لألطفـــال وحمايتهم 
مـــن ســـوء المعاملـــة، والتشـــريعات ذات 
الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة، إضافة 
إلـــى التشـــريعات ذات الصلـــة بالعقوبـــات 
ذات  والتشـــريعات  البديلـــة،  والتدابيـــر 

الصلة بمكافحة اإلتجار باألشخاص.
كمـــا ويتنـــاول المحـــور الثالـــث للبرنامـــج 
الحدود والضوابط الشـــرعية الســـتخدام 

القوة.

البوعينين: البحرين استوفت أوجه وطرائق حماية حقوق اإلنسان

برنامج “حقوق اإلنسان التدريبي” يناقش 50 موضوعًا في 9 جلسات

إحالة قضيتين انتخابيتين من النيابة للمحكمة

بمشاركة 40 خبيرا ومختصا و90 % منهم بحرينيون... الهزاع:

علي البوعينين في كلمته خالل البرنامج

محمد الهزاع

^أكـــد رئيـــس األمـــن العـــام طـــارق 
الحســـن في كلمته فـــي افتتاح البرنامج 
قـــدرات  لتعزيـــز  الوطنـــي  التدريبـــي 
المعنييـــن بحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، أن 
حقوق اإلنســـان تشـــكل ممارسة وثقافة 
ا فـــي منظومـــة العمـــل  ومحـــوًرا أساســـيًّ
األمنـــي، انطاًقا مـــن المبـــادئ والقواعد 
أرســـاها  التـــي  والمســـتقرة،  الحاكمـــة 
العهـــد اإلصاحـــي، لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وفي إطار السياســـات العامة 
التي تنفذها الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وثّمن توجيهات ومتابعة وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، والتـــي كان لهـــا الفضـــل فـــي 
إطاق ودعم عدد من المشاريع الوطنية 
والبرامـــج الطموحـــة في مجـــال حقوق 
اإلنســـان وتعزيـــز العمـــل بهـــا لـــدى كافة 

منتسبي الوزارة.

وذكـــر أن مشـــاركة عـــدد مـــن منســـوبي 
وزارة الداخليـــة فـــي البرنامج التدريبي 
المعنييـــن  قـــدرات  لتعزيـــز  الوطنـــي 
بحمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي منظومة 
قاعـــدة  مـــن  تنطلـــق  الجنائيـــة  العدالـــة 
الشراكة وتعزيز آليات التدريب، كمحور 
أساســـي في تطويـــر العمـــل األمني، في 
إطـــار دعـــم الجاهـــزة الوطنيـــة المعنيـــة 

بحمايـــة حقوق اإلنســـان وتنمية قدرات 
منتســـبيها، وتنفيًذا لمتطلبـــات وأهداف 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة 
لمملكة البحريـــن )2022 – 2026( والتي 
أطلقتهـــا وزارة الخارجيـــة وتقـــوم على 
متابعـــة تنفيذها وباألخـــص فيما يتعلق 
بتطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة 

اإلصاحية.

تعزيز آليات التدريب لالرتقاء بقدرات المنتسبين

الحسن: حقوق اإلنسان محور أساس في العمل األمني
^أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيف 
تقـــوم  الـــذي  المتميـــز  بالجهـــد  الزيانـــي 
بـــه النيابـــة العامـــة، ممثلـــة فـــي وحـــدة 
التحقيـــق الخاصـــة، مـــن خـــال تنظيـــم 
هـــذا البرنامـــج التدريبي الوطنـــي لتعزيز 
قدرات المعنيين بحماية حقوق اإلنســـان 
في منظومة العدالـــة الجنائية، والحرص 
أطيـــاف  كافـــة  إشـــراك  علـــى  الواضـــح 
فـــي  والعامليـــن  البحرينـــي  المجتمـــع 
مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكوميـــة والخاصة ومنظمات المجتمع 
المدني فـــي مختلف الفعاليات الحقوقية 
المهمة التي تنظمها وتشرف عليها النيابة 

العامة.
 وأعـــرب عن الفخر واالعتـــزاز بما حققته 
المملكـــة علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة 
مـــن إنجـــازات مهمـــة فـــي مجـــال حماية 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، والتـــي ظلـــت 
ســـمة حضارية بارزة فـــي نهضة البحرين 

العصرية ومسيرتها التنموية.
وقـــال: مـــع انطاق المشـــروع اإلصاحي 

الشـــامل لصاحب الجالة الملـــك المعظم 
تبلـــورت على أرض الواقع أســـس وركائز 
حمايـــة حقـــوق اإلنســـان والحفـــاظ على 
تطلعاتـــه  وتحقيـــق  وكرامتـــه،  حرياتـــه 
وآماله، في الحياة الحرة الكريمة في هذا 
الوطـــن العزيز، لتصبح جزًءا راســـًخا من 
ثقافـــة وقيم المجتمـــع البحرينـــي، وركًنا 

ا في المسيرة التنموية الشاملة. أساسيًّ
 وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة وضعـــت حمايـــة حقوق اإلنســـان 
وتعزيزهـــا كأولويـــة مهمـــة فـــي منظومة 
العمل الحكومي وقطاعاته المختلفة، من 
خال دعم تأســـيس الهيئات والمنظمات 
واآلليـــات الازمـــة لتحقيـــق هـــذا الهدف 
المنظومـــة  وتطويـــر  النبيـــل،  الســـامي 
العهـــود  متطلبـــات  لتواكـــب  التشـــريعية 
التـــي  واالتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة 
هـــذه  وبفضـــل  المملكـــة،  إليهـــا  انضمـــت 
الواضحـــة  والرؤيـــة  الحقيقيـــة  اإلرادة 
خطـــوات  البحريـــن  مملكـــة  خطـــت 
ا في مجال حقوق اإلنســـان،  متقدمة جدًّ
وأصبحـــت نموذًجا رائًدا في المنطقة في 
تعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان. 

ولفـــت إلـــى أنـــه وفي هـــذا اإلطـــار أقّرت 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  الحكومـــة 
والتـــي   ،2022-2026 لألعـــوام  اإلنســـان 
وبعـــد  خالصـــة،  وطنيـــة  برغبـــة  جـــاءت 
مشاورات ومناقشـــات مستفيضة لجميع 

ذوي المصلحة في مملكة البحرين.

المملكة خطت خطوات متقدمة بهذا المجال... وزير الخارجية:

حقوق اإلنسان أولوية مهمة في منظومة العمل الحكومي

عبداللطيف الزياني

سيدعلي المحافظة

“التحقيق الخاصة” أحد منجزات البحرين الداعمة لسيادة القانون
متطلًعا الستمرار التعاون مع الوحدة... غرايبة:

^عّبـــر الممثل المقيم لبرنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائي باإلنابة فراس غرايبة 
عن سعادته بالتواجد في المحفل العلمي 
الـــذي تنظمه وحـــدة التحقيـــق الخاصة، 
التي تعتبر أحد منجزات مملكة البحرين 

الداعمة لسيادة القانون.
 وأشاد في كلمته خال افتتاح البرنامج 
قـــدرات  لتعزيـــز  الوطنـــي  التدريبـــي 

المعنييـــن بحمايـــة حقـــوق اإلنســـان في 
منظومة العدالة الجنائية، بالدور الفعال 
فـــي  البحريـــن  بـــه مملكـــة  تقـــوم  الـــذي 
تطويـــر أدوار آليـــات الحمايـــة الوطنيـــة 
والعدالـــة اإلصاحيـــة، من خال إنشـــاء 
آليـــات وأجهـــزة حمايـــة وطنيـــة وســـبل 
إنصـــاف إداريـــة وقضائيـــة تعمـــل علـــى 
تأمين الحقوق وصون الحريات، وتعنى 

بالرقابة الفاعلة على أجهزة إنفاذ القانون 
الوطنية.

 وتطلـــع فـــي ختـــام كلمته إلى اســـتمرار 
التعاون الفعال بين مكتب األمم المتحدة 
الخاصـــة؛  التحقيـــق  ووحـــدة  اإلنمائـــي 
بغيـــة العمل على تحقيق أهداف التنمية 
بالســـام والعـــدل  الخاصـــة  المســـتدامة 

غاريبة خالل حضوره البرنامجوالمؤسسات القوية.
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أّكــد  رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة التنظيــم العقاري الشــيخ ســلمان بــن عبدهللا بن 
حمد آل خليفة، الحرص على مضاعفة الجهود من أجل طرح المزيد من المشــاريع التي من شــأنها أن تســهم في  تحســين جودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين باســتمرار ووفق أعلى معايير الجودة وبما يتناســب مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإنفاًذا للتوجيهات 

المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  إن  وقـــال   
أفضـــل  تبّنـــي  علـــى  يحـــرص  العقـــاري 
عمليـــة  ومواكبـــة  المتقدمـــة  التقنيـــات 
نهـــج عمـــل  والتحديـــث، وهـــو  التطويـــر 
ملتزمون به، ونعمل على أسســـه، بخاصة 

التكنولوجيـــا  بتوظيـــف  يتعلـــق  فيمـــا 
المتطـــورة فـــي جميـــع العمليـــات وتقديم 
اإلجـــراءات  يســـهل  وبمـــا  الخدمـــات، 
الطلبـــات  وأصحـــاب  المواطنيـــن  علـــى 
والمتعاملين والمســـتفيدين من الخدمات 

المقدمة.
 جاء ذلك بمناســـبة إعالن جهاز المساحة 
والتســـجيل العقـــاري بأنـــه واعتبـــاًرا مـــن 
ســـتتم   2022 نوفمبـــر  شـــهر  مـــن  األول 
ـــا  إلكترونيًّ العقـــارات  تســـجيل  عمليـــة 

بكامل مراحلها، حيث ســـيتمكن أصحاب 
طلبـــات التســـجيل من إجـــراء معامالتهم 
ـــا فقـــط دون الحاجـــة للحضـــور  إلكترونيًّ
علـــى  الدخـــول  عبـــر  وذلـــك  الشـــخصي، 
النظـــام اإللكترونـــي وهو برنامـــج متوفر 
علـــى الموقـــع اإللكتروني الخـــاص بجهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري، ومـــن ثم 
والمســـتندات  البيانـــات  جميـــع  إدخـــال 
المطلوبـــة، وكذلـــك عمليـــة دفـــع الرســـوم 
اإلدارية ورسوم التسجيل سوف تتم عبر 
الموقـــع االلكترونـــي وليس عبـــر الحضور 

الشـــخصي، وســـتترك فقط عملية استالم 
الوثيقـــة خيـــاًرا لصاحـــب الطلـــب إن كان 
يـــود اســـتالمها عبـــر البريـــد المســـجل أو 
الحضور الشخصي لمقر الجهاز لالستالم. 
 وبهـــذه الخطـــوة، يكـــون جهـــاز الســـاحة 
والتســـجيل العقاري قد تحـــّول إلكترونياًّ 
بالشـــكل الكامـــل فيمـــا يخـــص إجـــراءات 
الخرائـــط  وإصـــدار  العقـــارات  تســـجيل 
والوثائـــق العقاريـــة ليتحقـــق مـــن خاللها 
تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج التـــي تتبناهـــا 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن نحـــو تطويـــر 

مـــع  إلكترونيـــة،  وتقديمهـــا  الخدمـــات 
التأكيـــد علـــى ضمان الحفـــاظ على جودة 
العقاريـــة  الوثيقـــة  وموثوقيـــة  الخدمـــة 
التي يصدرها جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري، وبما يحقـــق التطلعـــات والرؤى 
أفضـــل  تقديـــم  فـــي  ويســـهم  المنشـــودة 
علـــى  والمســـهلة  الميســـرة  الخدمـــات 
علـــى  والمشـــجعة  الكـــرام  المواطنيـــن 
االســـتثمار في القطاع العقاري، وبما يعّزز 
من موقع مملكة البحرين في المؤشـــرات 

الدولية المتعلقة بهذا الجانب.

ضاحية السيف - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

ــــا التسجيـــل العقـــاري بكامــــل مراحلــــه إلكترونيًّ
دون الحاجة للحضور الشخصي واعتباًرا من 1 نوفمبر... سلمان بن عبداهلل:

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ضبطـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل 32 وافًدا مخالفًا ألحـــكام قانون تنظيم 
ســـوق العمـــل، وذلك في أحد المواقع اإلنشـــائية بالمحافظـــة الجنوبية، إثر 
تلقـــي الهيئـــة مالحظـــات مـــن عـــدد مـــن المواطنين عبـــر قنـــوات التواصل 

اإللكترونية المخصصة لإلبالغ عن المالحظات والشكاوى.
وشـــكلت الهيئـــة ممثلة بقطـــاع الضبـــط القانوني فريقـــًا مشـــتركًا بالتعاون 
مـــع شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة بـــوزارة الداخليـــة ومديريـــة 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، وذلك لزيارة المنشـــأة ضمن حملة تفتيشـــية 
وفقـــًا لإلجـــراءات المتبعة فـــي حـــال ورود أي بالغ أو مالحظـــات من قبل 

المواطنين والمقيمين.
وقد أســـفرت الزيارة عن ضبط مخالفات تتعلق باستخدام عدد من العمالة 
الوافـــدة تمـــارس عملهـــا مـــن دون تصريـــح عمل مخالفـــًة ألحـــكام القانون، 
وتـــم علـــى الفور اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات القانونية بحق العمالـــة المخالفة، 
إلـــى جانب اســـتكمال محاضـــر ضبط المخالفـــات القانونية بشـــأن أصحاب 
العمـــل والعمـــال المخالفيـــن تمهيـــدًا إلحالتهـــم إلـــى النيابة العامـــة. وأكدت 
الهيئـــة اســـتمرارها في تشـــديد الرقابة علـــى المخالفين من خـــالل تكثيف 
الحمالت التفتيشـــية على المنشـــآت التجارية ومواقع العمل ومواقع تجمع 
العمالـــة، وذلـــك للقضاء على ظاهـــرة العمالة غير النظاميـــة؛ بهدف الحفاظ 
على استقرار بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الجاذبية االستثمارية لمملكة 

البحرين، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال.

ضبط 32 وافدا غير نظامي بمواقع إنشائية في “الجنوبية”

شراكة تاريخية واستراتيجية مع األمم المتحدة
حضور فاعل للبحرين في المحافل الدبلوماسية الدولية... عبداهلل بن أحمد:

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة، حرص مملكة البحرين على توطيد 
أواصر الشراكة التاريخية واالستراتيجية 
الوثيقـــة مـــع منظمة األمـــم المتحـــدة في 
ترســـيخ األمـــن والســـالم وحمايـــة حقوق 
اإلنسان ودعم التنمية المستدامة في ظل 
النهـــج الدبلوماســـي الحكيـــم لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وتوجهـــات الحكومـــة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأعرب، لدى مشاركته في االحتفال الذي 
أقامـــه خالـــد المقـــود المنســـق المقيم لألم 
المتحـــدة بمناســـبة يـــوم األمـــم المتحـــدة 
إلنشـــاء  والســـبعين  الســـابعة  والذكـــرى 

المنظمـــة الدوليـــة، عـــن اعتـــزازه بالتاريخ 
العريق لمملكة البحرين وحضورها الفاعل 
فـــي المحافـــل الدبلوماســـية الدولية، منذ 
انضمامها إلى األمم المتحدة كدولة كاملة 
العضويـــة العـــام 1971، وتطلعها لمواصلة 
مســـيرة الشـــراكة البنَّاءة بموجـــب وثيقة 
والتنميـــة  االســـتراتيجي  التعـــاون  إطـــار 
المســـتدامة الموقعـــة مـــع 21 وكالة أممية 

مقيمة.
وأشـــار إلى التزام المملكـــة بتدعيم مبادئ 
ميثاق األمم المتحدة ومقاصده الســـامية 
فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار ومكافحة 
العمـــل  وتحفيـــز  واإلرهـــاب،  التطـــرف 
اإلنســـاني، ومبـــادرات الحـــوار والتعايـــش 
الســـلمي بين األديان والحضارات وحماية 
المناخيـــة،  التغيـــرات  ومكافحـــة  البيئـــة 
وانفتاحها على المنظمات األممية، مشيرا 

إلى تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني 
أمـــام المنتـــدى السياســـي رفيع المســـتوى 
في المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
العام المقبل. وأكد وكيل وزارة الخارجية 
مملكـــة  مواصلـــة  السياســـية  للشـــؤون 
البحريـــن إنجازاتها التنمويـــة والحضارية 

والبلديـــة،  النيابيـــة  االنتخابـــات  بإجـــراء 
وتعزيـــز مكانتها ضمن الدول ذات التنمية 
البشـــرية المرتفعة جًدا في المرتبة الثانية 
عربًيا والــــ 35 عالمًيا وفًقـــا لتقريِر برنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي األخيـــر، واضعًة 
حقـــوق  احتـــرام  أولوياتهـــا  مقدمـــة  فـــي 
اإلنســـان، باعتباره محور التنمية الشـــاملة 
والمستدامة وغايتها، بالتوافق مع الرؤية 
االقتصاديـــة والخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق 

اإلنسان )2022 - 2026(.
مـــن جانبـــه، أكـــد خالـــد المقـــود المنســـق 
المقيـــم لألمـــم المتحـــدة حـــرص المنظمة 
الدولية على تعزيز الشـــراكة طويلة األمد 
مـــع مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم أهـــداف 
البحريـــن  ورؤيـــة  المســـتدامة  التنميـــة 
االقتصاديـــة 2030، متمنًيـــا للمملكة دوام 

التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

الشيخ عبدالله بن أحمد

 ترأس وزير التنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل متناهي الصغر أسامة العصفور، اجتماع 
مجلــس إدارة بيــت األســرة للتمويــل المتناهــي الصغــر، وذلــك بحضور نائــب رئيس مجلــس اإلدارة مصطفى الســيد، 
والرئيس التنفيذي للبيت خالد عتيق، وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث تم بحث ســبل اســتدامة المشــروعات التنموية 

والخدمات اإلنمائية التي تقدمها المؤسسة لعمالئها من مختلف فئات ذوي الدخل المحدود.

وقـــد تـــم اســـتعراض أهـــم اإلنجازات 
المتحققـــة خـــالل النصـــف األول مـــن 
العام الجـــاري 2022، في ظل تحقيق 
بيـــت األســـرة لنتائـــج ماليـــة ربحيـــة 
تحســـن  يعكـــس  ممـــا  متميـــز،  ونمـــو 
فـــي  بيـــت األســـرة واالســـتمرار  أداء 
أداء دوره التنمـــوي بفعاليـــة لتطويـــر 
دخـــل  مصـــادر  وتنميـــة  المجتمـــع 
األســـر ذوي الدخـــل المحـــدود، كما تم 
القانونيـــة  المســـتجدات  اســـتعراض 
والماليـــة للمؤسســـة، وما تـــم تحقيقه 
مـــن أهـــداف تنمويـــة مســـتدامة مـــن 
االقتصـــاد  مفاهيـــم  تطبيـــق  خـــالل 

االجتماعـــي ذات العالقة بمشـــروعات 
أفـــراد المجتمـــع، ومـــا تحقق مـــن نمو 
تنفيـــذ  عبـــر  التمويـــالت  حجـــم  فـــي 
أفضل الممارســـات لإلقـــراض متناهي 
الصغر وتفعيـــل آلياتـــه، باعتباره أحد 
الوســـائل واألدوات الفعالـــة؛ للوصول 

إلى شريحة أكبر من المستفيدين.
وفي هذا الســـياق، أشاد وزير التنمية 
االجتماعيـــة بجهود فريـــق عمل بيت 
األســـرة للتمويل متناهـــي الصغر، وما 
والماليـــة  التنفيذيـــة  اإلدارة  حققتـــه 
وجميـــع العامليـــن من نتائـــج إيجابية 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة، مؤكدًا أن 

التمويل متناهـــي الصغر أصبح جزءًا 
للتنميـــة  العامـــة  االســـتراتيجية  مـــن 
المستدامة ودعم المشـــاريع الصغيرة 
والمتناهية في الصغر، لألسر المنتجة 
والفئـــات األكثر احتياجـــًا ممن لديهم 
أفكار مبتكرة لمشـــروعات تســـهم في 
االقتصـــاد، مؤكـــدًا أن االســـتمرار فـــي 
البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن سياســـة 
التعاون مع كافة الجهات ذات العالقة 
المتناهيـــة  للمشـــروعات  بالتمويـــل 
الصغـــر؛ بهـــدف تحقيق قاعـــدة صلبة 
مـــن النمو االقتصادي المتنوع لمخلف 
فئات األعمال الرئيسة للبنك وبجودة 

ومستوى عال لكســـب ثقة المزيد من 
العمالء وزيادة حجم المعامالت.

وأكـــد العصفـــور أهميـــة الـــدور الـــذي 
للتمويـــل  األســـرة  بيـــت  بـــه  يقـــوم 
المتناهـــي الصغر في دعم ما يزيد عن 
6000 مـــن األســـر البحرينية المنتجة، 
وتمويل المشروعات المتناهية الصغر 
وريـــادة األعمال، مشـــيرًا فـــي الوقت 

ذاتـــه إلى أن هـــذا الدور يأتـــي تنفيذًا 
الستراتيجية بيت األسرة في تمكين 
األفـــراد واألســـر البحرينيـــة اقتصاديًا 
واجتماعيـــًا ويســـهم فـــي دعـــم ذوي 

الدخل المحدود.
وقـــد تمكن بيت األســـرة من اإلســـهام 
مـــع رواد األعمال فـــي تحقيق قصص 
نجـــاح مختلفـــة وتجـــارب مميزة في 

قطـــاع األعمـــال فـــي الواقـــع العملـــي، 
من خـــالل تقديمه التمويل المناســـب 
لمشـــروعاتهم، أو عـــن طريـــق تقديـــم 
االستشـــارات المناســـبة والتي تهدف 
إلـــى تقديـــم أفـــكار لمشـــاريع تنمويـــة 
ومســـاعدة أي فـــرد يرغـــب فـــي بـــدء 
اهتماماتـــه  مســـتوى  يلبـــي  مشـــروع 
وحاجتـــه، وكذلك تعليمه ومســـاعدته 
للتســـويق  عمـــل  بخطـــة  وتزويـــده 
وتدريبـــه علـــى مهـــارة إدارة األعمـــال 

األساسية.
ويعـــّد بيت األســـرة أحد المؤسســـات 
التنموية الرائدة غير الربحية، ويؤدي 
دورًا كبيرًا وحيويًا في توجيه برامج 
التمويـــل التنمويـــة، التـــي تهـــدف إلى 
تحســـين الظـــروف المعيشـــية لألســـر 
المحتاجة من خالل تســـهيل القنوات 
المالية؛ للحصول على الدعم المطلوب 

للبدء في مشاريعهم الصغيرة.

مدينة عيسى - وزارة التنمية االجتماعية

“بيت األسرة” يحقق أرباحا مميزة خالل النصف األول
يدعم ما يزيد عن 6000 من األسر البحرينية المنتجة

أكـــد رئيـــس االتحـــاد العربـــي للتطـــوع 
الكلمـــة  إدارة جمعيـــة  مجلـــس  رئيـــس 
مملكـــة  أن  بوهـــزاع،  حســـن  الطيبـــة 
البحريـــن فـــي ظـــل قيـــادة ملـــك البـــالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والمســـيرة التنموية 
الشاملة، تعيش نهضة غير مسبوقة في 
تشجيع المســـؤولية المجتمعية والعمل 
التطوعـــي، مشـــيرا إلى أن منـــذ انطالق 
الملـــك  لجاللـــة  اإلصالحـــي  المشـــروع 
المعظـــم، فـــي 2002 شـــهدت البحريـــن 
حـــراكا كبيـــرا فـــي المنظمـــات األهليـــة 
وصـــوالً إلـــى 613 منظمـــة أهليـــة فاعلة 

مطلع عام 2020.
وقـــال إن الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
تقـــوم بإيالء اهتمام كبيـــر بالقطاع غير 
الربحـــي باعتبـــاره ركيـــزة أساســـية في 
تطـــور ونهضـــة البلـــد، منوهـــا بالجهـــود 
الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية برئاسة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة من جهود ســـاهمت فـــي تأصيل 
مفهـــوم العمـــل اإلنســـاني، حيـــث امتـــد 
فقـــط  ليـــس  بخيـــره،  ليشـــمل  تأثيرهـــا 
المحيـــط اإلقليمـــي، وإنما يمتـــد ليحط 
برحالـــه لكافـــة البقـــاع المحتاجـــة فـــي 

العالم.
جاء ذلك في الكلمـــة التي ألقاها رئيس 
االتحـــاد العربي للتطـــوع رئيس مجلس 
إدارة جمعية الكلمة الطيبة في الجلسة 

“المؤتمـــر  فعاليـــات  مـــن  االفتتاحيـــة 
العالمـــي للتطوع” تحت شـــعار “التطوع 
لتحســـين  المشـــتركة  المنفعـــة  بهـــدف 
ظـــروف الحيـــاة لألفـــراد والمجتمعات”، 
الذي استضافته  أبوظبي في الفترة من 

25 ولغايـــة 26 أكتوبر الجاري، بالتعاون 
مع “الرابطة الدولية للجهود التطوعية”.
ودعـــا بوهزاع إلـــى تضافر كافـــة جهود 
المجتمع الرســـمية والشـــعبية لالنطالق 
نحـــو التنميـــة الفّعالـــة، ومـــن هنـــا يأتي 
دور العمـــل التطوعـــي الفاعـــل والمؤازر 
للجهـــود الرســـمية، وأضـــاف أن التعاون 
في مجال التطوع في كافة المستويات 
لـــه إســـهامات كبيرة فـــي تحريك عجلة 
مختلـــف  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
الفقـــر  علـــى  القضـــاء  مثـــل  المجـــاالت 
والجـــوع، وتنميـــة الخدمـــات الصحيـــة 
والتعليـــم والبيئـــة والصناعـــة واالبتكار 
والســـالم والعدالـــة؛ ألن كميـــة الجهـــود 
الجمعيـــة التطوعيـــة تكفـــي ألن تـــوازي 
موازنـــات عمالقـــة لـــدول واقتصـــادات 

كبيرة.

وأوضـــح أن االتحـــاد العربـــي للتطـــوع 
المشـــاريع  تشـــجيع  باتجـــاه  ســـعى 
والمبادرات التطوعية من خالل العديد 
مـــن الجوائـــز التطوعيـــة التـــي اتخذت 
مكانـــًا متقدمـــًا فـــي الســـنوات األخيـــرة 
وعلى رأس هذه األعمال، قالدة مؤسسة 
األميـــر محمد بـــن فهـــد العالمية ألفضل 
األعمـــال التطوعيـــة« التـــي تـــم إطالقها 
في العام 2018 بمناســـبة اليوم العالمي 
للتطـــوع، والـــذي يصـــادف الخامس من 
ديســـمبر مـــن كل عـــام، والتي اكتســـبت 
أهميتها بســـبب فتح المجال للمشـــاركة 
أمـــام المنظمـــات واألفراد والمؤسســـات 
الحكوميـــة والقطاع الخاص، وشـــاركت 
فيها مؤخًرا مشاريع ومبادرات تطوعية 

من أكثر من 74 دولة عربية وعالمية.
وأضـــاف أن االتحـــاد ُينفـــذ العديـــد مـــن 

الفعاليات العربية الكبيرة، والتي تهدف 
إلـــى تكريـــم ُمحركـــي العمـــل التطوعي 
فـــي الوطـــن العربي ومـــن ذلـــك )جائزة 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
لتكريـــم رواد العمـــل التطوعـــي العرب(، 
التـــي يتـــم تنفيذها ســـنوًيا بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية بمناسبة االحتفال 
باليـــوم العربي للعمل التطوعي الموافق 

15 سبتمبر من كل عام.
وفي الختام، أعرب بوهزاع عن سعادته 
باللقـــاء التطوعي الكبير الذي احتضنته 
دولـــة اإلمـــارات مـــع كوكبـــة المعـــة من 
الفاعليـــن في مجـــال العمـــل التطوعي، 
قائال: “من خالل هذا المنبر نطلق دعوة 
االتحاد لكل المشاركين في هذا الحدث 
المهـــم؛ للعمـــل ســـوًيا مـــن أجـــل خدمـــة 

الناس والمجتمع”.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

البحرين تعيش نهضة غير مسبوقة في تشجيع المسؤولية المجتمعية
التطوع يسهم بتحريك عجلة التنمية المستدامة...بوهزاع:

حسن بوهزاع
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

نفــت وزارة شــؤون البلديات والزراعة مــا يثار إعالميًا من 
وجــود شــحنة أغنــام مصابــة بمــرض الجــدري فــي مملكــة 

البحرين.

وأكـــدت الوزارة أن المحجر البيطري اتخـــذ كافة اإلجراءات 
بحسب النظم المحددة في قانون الحجر البيطري الموحد مع 
دول الخليـــج العربية والئحتـــه التنفيذية وجميع اإلجراءات 
المحجريـــة الخاصـــة بدخول اإلرســـاليات الحيوانيـــة. وذلك 
كمـــا هو معمول به فـــي كافة دول العالم، حيـــث إن المحاجر 
البيطريـــة لهـــا الـــدور المهـــم فـــي الكشـــف عـــن اإلرســـاليات 
الحيوانيـــة، وهذا ما أكدته المنظمات العالمية المســـؤولة عن 
الصحة الحيوانية، حيـــث أكدت أن المحاجر البيطرية تعتبر 
خط الدفـــاع األول ضد دخول األمراض الســـارية والمتناقلة 

والعابرة للحدود.
وطمأنـــت الـــوزارة أن جميع الحيوانات واللحوم المســـتوردة 
التي يتم اإلفراج النهائي والسماح بتداولها يتم بعد الفحص 
المختبري، واســـتكمال فترة الحجر المخصصة، وعدم ظهور 
أي أعـــراض مرضيـــة، وهـــي حيوانـــات ســـليمة وخاليـــة مـــن 

األمراض.

“البلديات”: ال شحنة أغنام مصابة بالجدري

“السنية” تكفل 73 طالبا جامعيا حتى التخرج
بكلفة 200 ألف دينار وموزعين على الجامعات المحلية

أقـــر مجلـــس األوقـــاف الســـنية كفالـــة 73 
طالبًا وطالبة في مختلف جامعات مملكة 
البحريـــن للســـنة الدراســـية 2022 2023- 
بميزانيـــة قدرهـــا 200 ألـــف دينـــار حتـــى 

التخرج.
وأوضـــح رئيس المجلس راشـــد الهاجري، 
حـــرص األوقـــاف علـــى تحقيـــق أهـــداف 
الوقف الخيري في تنمية المجتمع بتنفيذ 
مشروع حيوي من خالل البرنامج السنوي 
لكفالة الطلبة الجامعيين ، مضيفا أن العام 
الدراســـي الماضي والجاري، شـــهدا زيادة 
فـــي عـــدد الطلبة الذين تمـــت كفالتهم في 
مختلـــف التخصصـــات الشـــرعية واألدبية 

والعلمية والتقنية واإلدارية.
ولفت إلى أن مجلس اإلدارة قد أقر كفالة 
73 طالبـــًا وطالبـــة بكلفـــة ســـنوية وقدرها 
48 ألـــف دينـــار، وتكلفـــة إجماليـــة حتـــى 

التخـــرج 200 ألـــف دينـــار، حيـــث توزعوا 
علـــى عـــدد مـــن الجامعـــات المعتمـــدة في 
مملكـــة البحرين، منهـــا: جامعـــة البحرين، 
خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  كليـــة  بوليتكنـــك، 
للدراسات اإلسالمية، الجامعة التطبيقية، 
جامعة المملكـــة، الجامعة الخليجية، كلية 
البحريـــن للتكنولوجيـــا. وأضـــاف أن هـــذا 
المشـــروع يأتـــي اســـتجابة لمبـــدأ التكافل 
االجتماعـــي والشـــراكة المجتمعيـــة التـــي 
تعتبـــر مـــن أساســـيات بنـــاء المجتمعـــات 
بـــأن  موضحـــا  والمتكاتفـــة،  المتماســـكة 
هـــذا المشـــروع هو أحـــد أعمدة المشـــاريع 
الخيريـــة التـــي يوليهـــا مجلـــس األوقـــاف 
الســـنية جل اهتمامـــه ورعايته ويخصص 
لـــه ميزانيتـــه الســـنوية مـــن ريـــع األوقاف 
الخيريـــة التي أوقفها أصحابها على طلب 
العلم، مما يؤكد الدور الكبير الذي يضطلع 
بـــه الوقف الخيري فـــي تنمية المجتمعات 

المســـلمة والتي يشـــهد التاريخ اإلسالمي 
لها منذ بعثـــة النبي )ص( في صور أوقاف 
غطـــت جوانـــب كثيرة فـــي كافـــة مناحي 

الحياة االجتماعية واالقتصادية.
األوقـــاف  مجلـــس  أن  الهاجـــري  وأكـــد 
ال  اإلدارة  منتســـبي  وكافـــة  الســـنية 

يدخـــرون جهـــدًا فـــي خدمة ســـنة الوقف 
وتنميتـــه والعمـــل على تطويـــره ومجاراة 
خـــالل  مـــن  ونســـعى  الحديثـــة،  النظـــم 
هـــذا المشـــروع الرائـــد إلـــى تغذية ســـوق 
العمل في المؤسســـات الرســـمية واألهلية 
بمختلـــف التخصصـــات العلميـــة التـــي من 
مملكـــة  وخطـــط  توجهـــات  دعـــم  شـــأنها 
البحريـــن لالرتقـــاء بالخدمـــات الحكومية 
والمشـــاريع االقتصادية من خالل تشجيع 
أبنـــاء البحريـــن على الحصـــول على أعلى 
الدرجـــات األكاديميـــة التـــي تخـــدم هـــذا 

الهدف االستراتيجي.
واختتم، بتقديم الشكر والدعاء للواقفين 
وأصحـــاب األيـــادي البيضاء والمحســـنين 
المشـــاريع  هـــذه  فـــي  مســـاهمتهم  علـــى 
الخيرية، ســـائالً هللا تعالـــى أن يجعل هذا 
العمـــل فـــي ميـــزان حســـناتهم وصحائـــف 

أعمالهم يوم القيامة.

المنامة - األوقاف السنية

راشد الهاجري

سيدعلي المحافظة

رصدت دراسة علمية أعدها الباحث االجتماعي حسين مدن حول وضع الجمعيات الخيرية، شملت 50 جمعية 
خيرية مناطقية في البحرين، ارتفاع معدل األسر التي تعيلها الجمعيات بين األعوام 2008 و2014 و2022.

وكشــف مدن عن أن معدل األســر التي تعيلها الجمعيات المشــمولة بالدراســة ارتفع من 111 أســرة لكل جمعية 
في العام 2008، إلى 120 أســرة في العام 2014، وصوالً إلى 122 أســرة في العام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد 
األســر التــي تخدمهــا الجمعيــات الخيريــة 6075 أســرة محتاجة، فيما مثلت المســاعدات الشــهرية التــي تقدمها 

الجمعيات لهذه األسر أكثر من 21 % من مصاريف نحو 32 % من الجمعيات. وأضاف أن مساعدة األسر جاءت 
علــى رأس الخدمــات التــي تقدمها الجمعيات الخيرية، تلتها خدمات التعليــم ثم العالج وبعدها الزواج، وأخيرًا 

بناء وترميم البيوت.
وذكر أن نسبة الجامعيين في مجالس إدارات الجمعيات مازالت منخفضة، حيث تراجع عدد األعضاء الحاملين 

للشهادات الجامعية من 57 % في العام 2014 إلى 43.6 % في العام 2022.

6075 أســرة بحــرينيــة تعيلهــا 50 جمعيــة خيريــة
في دراسة حديثة أعدها الباحث حسين مدن:

ــات ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ــف ال ــ ــ ــاري ــ ــ ــص ــ ــ مــــــســــــاعــــــدات األســــــــــــر تـــــتـــــصـــــدر م

إقبال النساء

وأشـــار مدن إلى أن دخول النســـاء في 
مجالس اإلدارات شهد تحسنا ملحوظا، 
مـــن   %  55 مـــن  أكثـــر  تضـــم  حيـــث 
الجمعيات امرأة على األقل في مجلس 
اإلدارة، كمـــا ارتفعـــت نســـبة الجمعيات 
التي لديها لجان نســـائية بمعدل 82 % 
من الجمعيات مقارنة بمعدل 70 % في 

العام 2008.
ولفـــت إلـــى أن الدراســـة كشـــفت عـــن 
مجالـــس  أعضـــاء  مـــن   %  30 وجـــود 
الجمعيـــات  فـــي  الحالييـــن  اإلدارة 
المذكـــورة والبالـــغ عددهـــم 523 عضوًا 
لديهـــم ســـنوات خدمة تفوق 14 ســـنة، 
معتبـــرًا أن هذه النســـبة عاليـــة نوعًا ما. 
وقال إن الدراســـة سجلت انخفاضًا في 
عـــدد الجمعيات التي دخلها أقل من 10 
آالف دينـــار بواقـــع 8 جمعيـــات مقارنـــة 
 16 عددهـــا  بلـــغ  حيـــث   ،2014 بالعـــام 
جمعيـــة، كمـــا زاد عدد الجمعيـــات التي 
دخلهـــا أكثر مـــن 51 ألف دينـــار إلى 17 

جمعية مقارنة بالعام 2014.
وفـــي المقابـــل، أشـــار مدن إلـــى ارتفاع 
عـــدد الجمعيات التـــي زادت مصاريفها 
عـــن 51 ألف دينـــار إلـــى الضعف، حيث 
بلـــغ عددهـــا 21 جمعيـــة مقارنـــة بالعام 

2013 وكان عددها آنذاك 12 جمعية.

وبيـــن أن التبرعات الماليـــة والصدقات 
والحصـــاالت ســـجلت في العـــام 2021 
أعلى مصـــدر إيـــراد للجمعيـــات، مقابل 
االســـتثمارات واألنشـــطة واالشتراكات 

التي مثلت أدنى مصادر اإليراد.
وقال إن 64 % مـــن الجمعيات تدعمها 
أقل من 20 مؤسســـة أو متبرع ســـنويًا، 
كما ســـجلت الدراســـة تراجعًا في نسبة 
الجمعيـــات التـــي تدعمهـــا أقـــل من 10 
كان  أن  بعـــد   %  26 إلـــى  مؤسســـات 
معدلهـــا 36 % فـــي العـــام 2013، فيمـــا 
تحصل 38 % من الجمعيات على دعم 

ومساعدة 10 إلى 20 مؤسسة.

جمع المال

وأبلـــغ مـــدن أن الدراســـة رصـــدت تأثـــر 

نحو 74 % من الجمعيات ســـلبًا بقانون 
اســـتصدار رخص جمع المال، الفتا إلى 
أن 60 % من الجمعيات ال توجد لديهم 
اســـتثمارات معينـــة، حيث تســـتثمر 79 
% من الجمعيات في العقار، وأن أغلبية 
الجمعيـــات أرجعـــت عـــدم اســـتثمارها 
بســـبب سياســـة الـــوزارة باإلضافة إلى 

قلة الموارد.
الجمعيـــات  أن  إلـــى  مـــدن  ولفـــت 
واصلـــت توفيـــر منـــح دراســـية للطلبـــة 
فـــي مناطقهـــم، حيث توفـــر 22 % من 
الجمعيـــات منحـــًا ألقل مـــن 10 طالب، 
مقابل  64 % من الجمعيات التي توفر 
منـــح دراســـية لعـــدد 10 إلـــى 50 طالبًا، 
فيمـــا وفرت 14 % من الجمعيات منحًا 
لعـــدد مـــن الطالب بيـــن 51 وحتى 200 

طالبـــًا وأكثـــر، مبينـــًا أن الجمعيـــات لـــم 
تكن توفـــر منحًا لهذا العـــدد من الطلبة 

في السابق.
مقـــرات  مـــن   %  74 إن  مـــدن  وقـــال 
فيمـــا  مســـتأجرة،  مازالـــت  الجمعيـــات 
التـــي تملـــك  اقتصـــر عـــدد الجمعيـــات 

مقراتها على 11 جمعية.
لـــم  76 % مـــن الجمعيـــات  وأردف أن 
تستفد من مشروع المنح المالية لوزارة 
التنمية، في حين استحقت 12 جمعية 
ما بين منحة واحدة وأكثر من 4 منح.   

القفزة النوعية

إلى ذلك، أكد مـــدن أن العمل التطوعي 
في مملكـــة البحرين شـــهد قفزة نوعية 
مع مطلع الثمانينات الذي شهد انخفاض 

أســـعار النقط وتراجع مستوى المعيشة 
لدى الكثير من شـــرائح المجتمع؛ وذلك 
بإنشـــاء صناديق خيريـــة تجاوز عددها 
88 صندوقـــا فـــي ذلـــك الوقـــت تغطـــي 

كامل جغرافية المملكة.
وأوضـــح أن تحـــول الصناديق الخيرية 
إلـــى جمعيـــات خيرية منـــذ العام 2010 
أدى إلـــى تراكـــم العديد من المشـــكالت 
والمعوقـــات، منها ما هـــو إداري داخلي 
ومنهـــا ما هو خارجي خـــارج عن نطاق 

إرادتها.
وتابع أن الهدف من الدراســـة المسحية 
أو  اإليجابيـــة  التطـــورات  رصـــد  هـــو 
الســـلبية التي حدثت فـــي مجال العمل 
التطوعي عموما وفـــي هذه الجمعيات 
ومقارنتهـــا  بالخصـــوص  الخيريـــة 

بدراســـتين ســـابقتين نشـــرتا فـــي عـــام 
2008 و2014.

واختتـــم مدن بأن الدراســـة شـــملت 50 
جمعيـــة خيريـــة مناطقيـــة فـــي مملكـــة 
مـــن  لعـــدد  تعرضـــت  البحريـــن، حيـــث 
المشـــاكل والمعوقـــات منهـــا: التنســـيق 
والتعاون بيـــن الجمعيـــات، وازدواجية 
العمـــل، واإلدارة والتخطيـــط، والمنـــح 
الماليـــة، والـــدور التنموي، واالســـتثمار، 
واألعباء التي تقوم بها الجمعيات دعما 
لعمل الدولة، وتأثير صعوبة اســـتصدار 
جمـــع المـــال، والتشـــريعات الحكومية، 
والطاقات الشبابية خصوصا المرأة في 
إدارات الجمعيات وتطبيق المســـؤولية 

المجتمعية.

حسين مدن

اإليــــــــرادات ــادر  ــ ــص ــ م أعـــلـــى  ”الــــحــــصــــاالت”  و  ــات  ــرعـ ــبـ ــتـ الـ
17 جمعيـــــــــة يتــجــــــاوز دخـلـهـــــــا الســنـــــــوي 51 ألـــــــف ديــنــــــــار
14 % مـــــن الجمعيـــــات قـدمــت منحـــــا دراسيــة ألكثــر مـــــن 50 طـالبــا
تـــراجــــــــع أعـــــــــداد الجــــامـعـيـيـــــــــن بـمـجــــالــــــــــس اإلدارة

فـــازت إدارة مكافحة المخدرات 
باإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة بالمركـــز األول في فئة 
أفضل تعاون عملياتي معلوماتي 
في مجـــال مكافحـــة المخدرات، 
تنظمهـــا  التـــي  الجائـــزة  ضمـــن 
ســـنويا األمانـــة العامـــة لمجلـــس 
وزراء الداخليـــة العـــرب، بعد أن 
كانـــت اإلدارة قد حققـــت المركز 

الثاني ألربعة أعوام متتالية.
الــــ  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مكافحـــة  أجهـــزة  لرؤســـاء   36
المخـــدرات بالدول العربية، الذي 

ُعقـــد في تونس الشـــقيقة، حيث 
أكد المديـــر العام لـــإدارة العامة 
أن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
ثمـــرة  يأتـــي  بالجائـــزة،  الفـــوز 
لتوجيهـــات الفريـــق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية، ومتابعـــة رئيس األمن 
العام الفريق طارق الحســـن، كما 
يعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي 
ُممثلـــة  الداخليـــة،  تبذلهـــا وزارة 
فـــي إدارة مكافحـــة المخـــدرات 
فـــي ســـبيل مكافحة هـــذه اآلفة 
علـــى  لمخاطرهـــا  والتصـــدي 

المجتمع في مجاالت عديدة.
وأوضـــح أن التعاون المعلوماتي 
والعملياتـــي المتميز بيـــن أجهزة 
مكافحـــة المخـــدرات فـــي الدول 
علـــى  والصديقـــة  الشـــقيقة 
المســـتويات العربيـــة واإلقليمية 
والدوليـــة، أدى إلى ضبط العديد 
مـــن قضايـــا المخـــدرات وتعزيـــز 
إلـــى  الفتـــا  مكافحتهـــا،  جهـــود 
استمرار هذا التعاون وفق خطط 
لتحقيـــق  مدروســـة  ومنهجيـــة 
األهداف االســـتراتيجية في هذا 

الشأن.

المنامة - بنا

“مكافحة المخدرات” تتصدر نظيراتها العربية بفئة أفضل تعاون عملياتي
تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها اإلدارة



في إطار التحضيرات لالنتخابات النيابية 
للفصل التشـــريعي الســـادس، ُعقـــد أمس، 
وزارة  بيـــن  مشـــترك  تنســـيقي  اجتمـــاع 
الخارجيـــة واإلدارة التنفيذية لالنتخابات 
النيابية 2022، بمشـــاركة سفراء ورؤساء 
القنصليـــات والبعثـــات الدبلوماســـية الـ37 
التي ســـُيجرى فيهـــا االقتـــراع للمواطنين 
الموجودين في الخـــارج، والمقرر إجراؤه 

يوم الثالثاء الموافق 8 نوفمبر المقبل.
وفـــي االجتمـــاع الـــذي ُنظـــم عبـــر تقنيـــة 
رئيـــس  اســـتعرض  المرئـــي،  االتصـــال 
هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي المديـــر 
التنفيـــذي لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
2022 المستشـــار نواف حمزة، اإلجراءات 
المتبعة قبل وأثنـــاء وبعد عملية االقتراع 
وفًقـــا لآلليـــات المقررة في ظل اإلشـــراف 

القضائي الكامل.
وأكد المدير التنفيذي لالنتخابات الحرص 
ضمـــن  التنظيميـــة  الجهـــود  تعزيـــز  علـــى 
االســـتعدادات التخـــاذ كل مـــا مـــن شـــأنه 
تســـهيل العملية االنتخابية وســـيرها بكل 
يســـر وســـهولة لضمـــان انســـيابية عمليـــة 

االقتـــراع للمواطنيـــن في خـــارج المملكة، 
حقهـــم  أداء  مـــن  تمكينهـــم  يكفـــل  بمـــا 
الديمقراطي في اختيار ممثليهم لعضوية 
مجلـــس النـــواب. وقـــال المستشـــار نواف 
المقبلـــة  االنتخابـــات  إن  حمـــزة  عبـــدهللا 
للفصل التشـــريعي السادس تشكل محطة 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  واعـــدة  ديمقراطيـــة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة. إلـــى ذلك، حـــث المديـــر التنفيذي 
لالنتخابـــات المواطنيـــن الموجوديـــن في 
الخـــارج للمشـــاركة فـــي انتخـــاب أعضـــاء 
مجلـــس النـــواب يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 
8 نوفمبـــر المقبـــل، وفـــي الحـــاالت التـــي 
تقتضـــي إعـــادة االنتخـــاب يـــوم الثالثـــاء 

الموافق 15 من الشهر نفسه.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الســـفير محمـــد بهـــزاد 
فـــي االجتماع بالـــدور البـــارز والمهم الذي 
تضطلـــع بـــه للجنـــة العليـــا لإلشـــراف على 
ســـالمة االنتخابـــات بالتعـــاون مـــع كافـــة 

األجهـــزة الحكومية لـــدى مملكة البحرين، 
مثمًنا الجهود الدؤوبة المخلصة والســـعي 
المتواصـــل مـــن أجـــل توفير كافة أشـــكال 
الدعم للعملية اإلنتخابية لضمان سالمتها 

وانسيابيتها.
كمـــا أكد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 

القنصليـــة واإلداريـــة أن وزارة الخارجيـــة 
كل  لتقديـــم  االســـتعداد  أهبـــة  علـــى 
التســـهيالت الممكنـــة، وأفضـــل الخدمـــات 
الخـــارج  فـــي  البحرينييـــن  للمواطنيـــن 
لنجاح ســـير العملية اإلنتخابية بكل نزاهة 

وشفافية.

وأوضح أن مملكـــة البحرين بقيادة عاهل 
البـــالد الُمعظـــم حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
ومســـاندة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، قد ســـخرت 

القيـــم  ودعـــم  لتعزيـــز  إمكانياتهـــا  كافـــة 
الديمقراطية وتحقيق مصالح الشعب.

الترتيبـــات  بحـــث  االجتمـــاع،  فـــي  وتـــم 
األعمـــال  لكافـــة  الالزمـــة  والتحضيـــرات 
لالنتخابـــات  الالزمـــة  والتقنيـــة  اإلداريـــة 
النيابية في البعثات الدبلوماســـية لمملكة 
البحريـــن في الخارج المقـــرر إجراؤها في 
٨ نوفمبـــر المقبـــل، والتأكيـــد علـــى حرص 
وزارة الخارجيـــة بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
المعنيـــة فـــي المملكـــة علـــى تقديـــم كافة 
التسهيالت والدعم الالزم إلنجاح العملية 

االنتخابية.
المواطنيـــن  لجميـــع  يمكـــن  أنـــه  يذكـــر 
البحرينييـــن فـــي الخـــارج المقيديـــن فـــي 
جداول الناخبين الحضور للجان االقتراع 
في المقرات الدبلوماسية لمملكة البحرين 
لـــدى الدول الشـــقيقة والصديقة النتخاب 
أعضاء مجلس النواب، ابتداًء من الساعة 
الثامنة صباًحا حتى الثامنة مساًء، حسب 
التوقيـــت المحلـــي للدولة التـــي يوجد بها 
مقر الســـفارة أو القنصلية العامة أو البعثة 

الدبلوماسية.

هيئة التشريع والرأي القانوني

استعدادات لالقتراع في الخارج 8 نوفمبر المقبل
اجتماع تنسيقي بين “الخارجية” و”تنفيذية االنتخابات”
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أكـــد أســـتاذ القانـــون العـــام المشـــارك فـــي 
كليـــة الحقـــوق بجامعـــة البحريـــن، مروان 
األخيـــرة  التعديـــالت  أهميـــة  المـــدرس، 
الصادرة بمرســـوم بقانون رقم ) 38( لسنة 
2022 بشـــأن الالئحـــة الداخليـــة لمجلـــس 
النـــواب، والتـــي تهـــدف إلى زيـــادة كفاءة 
العمـــل التشـــريعي وتنظيمه بنـــاء على ما 

تراكم من خبرات سابقة.
جـــاء ذلك خـــالل الجلســـة النقاشـــية التي 
أقامهـــا معهد البحرين للتنمية السياســـية، 
التعديـــالت  لمناقشـــة  األربعـــاء؛  أمـــس 
 )38( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادرة 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2022 لســـنة 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )54( لســـنة 2002 
بشـــأن الالئحة الداخلية لمجلـــس النواب، 
بحضـــور أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء ونخبة 

من األكاديميين والمهتمين.
فـــي بدايـــة الجلســـة اســـتعرض المـــدرس 
آليـــة التعديالت، والتي جـــاءت من خالل 
المرســـوم بقانـــون، وهـــي إحـــدى األدوات 
الدســـتورية المنصوص عليها في دســـتور 
مملكـــة البحريـــن، وتحديـــًدا المـــادة )38( 
منه، مشـــيرًا إلى أن المرســـوم بقانون البد 
أن يعرض على مجلسي الشورى والنواب 
أول  تاريـــخ  مـــن  شـــهر  خـــالل  إلقـــراره 
اجتمـــاع، ما يعني أن القرار النهائي بشـــأن 

التعديالت بيد المجلسين.
وأشار المدرس إلى أن التعديالت األخيرة 
علـــى المرســـوم بقانون الالئحـــة الداخلية 
لمجلس النواب جاءت بهدف زيادة كفاءة 
وتنظيمـــه،  للمجلـــس  التشـــريعي  العمـــل 
مســـتفيًدا من خبـــرة الفصول التشـــريعية 
الســـابقة، والحفـــاظ على وقـــت المجلس، 
ومنـــح الرئيس اختصاصـــات لضبط إدارة 
فـــي  الســـرية  علـــى  الجلســـات والحفـــاظ 

الجلسات السرية.
كما تهـــدف التعديـــالت، حســـب المدرس، 
إلـــى تنظيم آلية ســـن القوانيـــن والحد من 
االقتراحـــات االرتجاليـــة غيـــر المدروســـة 
التي تتم أثناء مناقشـــة مشاريع القوانين، 
إبـــداء  لصالحيـــة  المجلـــس  وممارســـة 
الرغبـــات بعـــد إقـــرار برنامـــج الحكومـــة، 
وأخيًرا حسم مصير مشاريع القوانين من 

الفصول التشريعية السابقة.
وأكد المـــدرس أن تعديل المـــادة )21( من 
الالئحة لم يحرم النواب من حق تشـــكيل 
لجـــان مؤقتـــه؛ بـــل جعـــل تقديـــم الطلـــب 
منوًطـــا برئيـــس المجلـــس باعتبـــاره مـــن 
يتولـــى اختصاص مراقبـــة لجان المجلس 
وفًقـــا للمـــادة )12( من الالئحـــة، فإذا وجد 
الرئيـــس من خالل هـــذه المراقبة أو طلب 
منه مجموعة من أعضاء المجلس الحاجة 
إلى تشـــكيل لجنـــة مؤقتـــة، بـــادر بتقديم 
طلب تشـــكيل اللجنة المؤقتة إذا وجد أن 
هنالك حاجة لهذا األمر، فالتعديل الجديد 
أنـــاط به هـــذا االختصـــاص، علمـــا أن قرار 
الموافقة على تشكيل اللجان المؤقتة بيد 

المجلس.
وبشـــأن التعديـــل الـــوارد في المـــادة )23( 
مـــن الالئحة، والذي أوجب اشـــتراك عضو 
مجلس النواب فـــي إحدى لجان المجلس 
النوعية، أشار إلى أن التعديل جاء بهدف 
ضمان مشـــاركة جميـــع األعضـــاء باللجان 
بصيغتـــه  النـــص  ألن  الدائمـــة؛  النوعيـــة 
الســـابقة ال يشـــترط اللجان النوعية وإنما 
إمكانيـــة االشـــتراك فـــي أي لجنـــة ومنهـــا 

اللجان المؤقتة فقط.
وأكـــد المـــدرس أهمية وضـــرورة التعديل 
علـــى المـــادة )38( مـــن الالئحـــة؛ كـــون أن 
الرئيـــس والحكومـــة أطراًفـــا مهمـــة فـــي 
الجلســـة، فإذا وجـــد أن الموضوع يتطلب 

مزيـــًدا من الدراســـة أو التأجيـــل كان لهما 
ذلـــك، وهـــو ما قد يرفع الحـــرج عن رئيس 
اللجنة والمقرر؛ ألن طلبهما بإعادة التقرير 
إلـــى اللجنـــة قـــد يجابـــه بنقد مـــن أعضاء 
اللجنـــة علـــى أســـاس أن اللجنـــة لـــم تـــِف 
بالموضـــوع حقه من الدراســـة، مشـــيًرا أن 
التعديـــل يصـــب فـــي مصلحـــة الموضوع 
ويمنـــح اللجنـــة فرصـــة أخـــرى؛ لدراســـته 
على ضـــوء المالحظـــات التـــي تطرح في 

الجلسة.
التعديـــالت  لمناقشـــة  المـــدرس  وانتقـــل 
مؤكـــًدا   ،)68  ،67  ،66  ،64( المـــواد  علـــى 
أنها وســـعت صالحيـــات الرئيس من أجل 
تمكينـــه من ضبط الجلســـة، وهي تتوافق 
مـــع المـــادة 12 مـــن الالئحة التـــي حددت 

مهام رئيس المجلس. 
التنظيـــم  مـــن  مزيـــد  إضفـــاء  وبهـــدف 
التنفيذيـــة  الســـلطة  بيـــن  العالقـــة  علـــى 
والتشـــريعية، أوضـــح مـــروان المدرس أن 
)102( كان ضروريـــا؛ ألن  المـــادة  تعديـــل 
المـــادة تهـــدف لحســـم مشـــاريع القوانيـــن 
منـــذ  الوطنـــي  المجلـــس  فـــي  المتراكمـــة 
الفصل التشـــريعي األول لعدم وجود آلية 

قانونية سابقة.
فـــي حين جـــاء تعديـــل المـــادة )105( من 
الالئحـــة ليعالـــج الخلـــل الموجـــود فيهـــا، 
مشـــاريع  تـــدرس  المجلـــس  لجـــان  إن  إذ 
القوانين لمدد طويلة قد تقارب السنة في 
اجتماعـــات مطولة مع الحكومة والخبراء 
والمستشارين، ثم يفاجأ المجلس بتعديل 
أثنـــاء  مـــن أحـــد أعضائـــه  شـــفهي يقـــدم 
المعلومـــات  قـــد ال يملـــك  الـــذي  الجلســـة 
الكافية حول مشـــروع القانون، لذلك فإن 
التعديـــل ســـيؤدي إلـــى الحـــد مـــن اقتراح 
التعديـــالت االرتجاليـــة وغير المدروســـة، 
وفي ذات الهدف جاء تعديل المادة )106( 

أيضَا ســـعيًا إلحالة التعديالت المستعجلة 
التي تقدم أثناء الجلسة إلى اللجان لمزيد 

من الدراسة.
وأوضـــح المدرس أن المـــادة )108( تتعلق 
لمناقشـــة  المنظمـــة   )74( المـــادة  بنـــص 
االقتراحـــات، حيـــث تبدأ بتوصيـــة اللجنة 
ثـــم ما قدم من تعديالت األعضاء حســـب 
أســـبقيتها، وإذا رفضـــت هـــذه التعديـــالت 

يؤخذ الرأي على النص األصلي.
وعـــن مبـــررات تعديـــل المـــادة )127( مـــن 
الالئحـــة الداخليـــة، أوضـــح المـــدرس أن 

الحكومة ال تستطيع النظر برغبات النواب 
قبـــل إقرار برنامـــج الحكومـــة، فقد تكون 
الرغبـــات جزءا من برنامجهـــا أو تتعارض 
مع سياســـتها المالية؛ لذا ال يمكن أن تقدم 
أي رغبات إال بعد إقرار برنامج الحكومة.

ومـــن أجـــل الحفاظ علـــى المجلـــس، جاء 
الالئحـــة؛ ألن  مـــن   )130( المـــادة  تعديـــل 
األصـــل في االقتـــراح برغبـــة أن يقدم من 
آخـــرون،  نـــواب  تبنـــاه  نائـــب واحـــد وإن 
ويســـتطيع مقدم االقتراح شرحه بصورة 
وافية أمـــام المجلس للتصويت عليه، كما 

أن المادة خولت رئيس المجلس صالحية 
منـــح الكالم ألحد مؤيـــدي االقتراح وأحد 
معارضيـــه، وهـــذا التعديـــل سيســـاهم في 
منـــح المجلـــس الوقـــت الكافي؛ لمناقشـــة 
كثيـــر من االقتراحات برغبة التي يســـقط 
كثير منها النتهاء الفصل التشـــريعي دون 

مناقشة.
فيمـــا جـــاء تعديـــل المـــادة )138(، لتنظيم 
وســـيؤدي  البرلمانيـــة،  األســـئلة  مناقشـــة 
لمنـــع ســـقوط األســـئلة البرلمانيـــة بانتهاء 
أدوار االنعقـــاد؛ ألن التجربة واإلحصاءات 
المتوفـــرة لـــدى المجلـــس أثبتـــت إلـــى أنه 
تعذر إدراج كثير من األسئلة على جداول 
األعمـــال لعدم وجود الوقـــت الكاف، الفتا 
أن تنظيم وقت مناقشة األسئلة البرلمانية 

سيمنع سقوطها.
جـــاء   )43( المـــادة  تعديـــل  أن  وأوضـــح 
لتحقيق االنسجام مع مبدأ سرية الجلسة، 
حيث إن ســـرية الجلســـة له أسباب جدية 
وحقيقيـــة، لذلـــك البـــد مـــن وضـــع قيـــود 
ارتضاهـــا  التـــي  الســـرية  هـــذه  لتحقيـــق 

المجلس ووافق عليها.
واختتم مروان المدرس الحلقة النقاشـــية 
باإلشارة إلى أن المادة )209( مكرر جاءت 
لتلبية الطلبـــات واالقتراحـــات التي تقدم 
بهـــا أعضـــاء مجلـــس النـــواب فـــي الفصل 
التشـــريعي الخامس، فيجـــوز لجهة العمل 
إعـــادة تعييـــن النائب فـــي الوظيفـــة التي 
كان يشـــغلها أو إلى وظيفـــة مماثلة، وهذا 
أعضـــاء  مصلحـــة  فـــي  يصـــب  التعديـــل 
مجلس النواب ويمنحهم الشـــعور باألمان 
أثناء ممارسة مهامهم النيابية، ويعوضهم 
عـــن حالة فقدان الراتب التقاعدي بســـبب 
مجلســـي  أعضـــاء  تقاعـــد  قانـــون  إلغـــاء 

الشورى والنواب.

أم الحصم  - معهد البحرين للتنمية السياسية

التعديالت تمنح صالحيات أكبر لرئيس النواب لضبط الجلسات والحفاظ على السرية
تهدف إلى الحد من االقتراحات االرتجالية غير المدروسة أثناء مناقشة مشروعات القوانين... المدرس:

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

لالنتخابـــات  التنفيذيـــة  اإلدارة  أعلنـــت 
النيابية والبلدية 2022 عن إطالق خدمة 
تقديـــم طلبـــات وكالء المترشـــحين عبـــر 
www.vote. الموقع الرسمي لالنتخابات

.bh
لالنتخابـــات  التنفيذيـــة  اإلدارة  وأكـــدت 
حرصهـــا علـــى االســـتفادة مـــن توظيـــف 
التقنيـــة الحديثـــة فـــي تيســـير إجراءات 
العمليـــة االنتخابيـــة، إلى جانـــب إمكانية 
الحضـــور إلـــى اللجـــان اإلشـــرافية علـــى 

سالمة االستفتاء واالنتخاب.
يذكـــر أن اللجـــان اإلشـــرافية بـــدأت فـــي 
مـــن  المترشـــحين  وكالء  طلبـــات  تلقـــي 

يوم اإلثنين الموافـــق 24 أكتوبر الجاري، 
وتســـتمر حتـــى 5 نوفمبـــر المقبـــل، حيث 
سيتم الســـماح لكل مترشـــح لالنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة أن يختـــار ناخبين من 
المقيديـــن فـــي جـــدول انتخـــاب الدائـــرة 

لجـــان  لـــدى  لـــه  وكالء  فيهـــا  المترشـــح 
االقتـــراع والفـــرز، وأن يرفـــق مـــع الطلب 
وصـــل اســـتالم طلب الترشـــح للمرشـــح، 
للوكيـــل  الهويـــة  بطاقـــة  مـــن  وصـــورة 

باإلضافة إلى صورتين شخصيتين.

إطالق خدمة تقديم طلبات وكالء 
المترشحين إلكترونيا

المنامة - النيابة العامة

صرح المحامي العام مهنا الشايجي 
رئيـــس لجنـــة التحقيق فـــي الجرائم 
االنتخابية الصادر قرار بإنشـــائها من 
النائـــب العـــام أن المحكمـــة الصغرى 
الجنائيـــة الدائرة الثالثة قد أصدرت 
أمـــس حكمهـــا بمعاقبـــة متهمين عما 
أســـند إليهمـــا مـــن ارتـــكاب جريمـــة 
المترشـــحين  أحـــد  ِقَبـــل  القـــذف 
لالنتخابـــات النيابيـــة بعبـــارات نالت 
وإســـاءة  واعتبـــاره،  شـــرفه  مـــن 
اســـتعمال وســـائل االتصـــال، وذلـــك 
بالحبس لمدة ثالثة أشهر لكل منهما.

وكانـــت لجنة التحقيق فـــي الجرائم 

مـــن  بالغـــا  تلقـــت  قـــد  االنتخابيـــة 
قبـــل أحـــد المترشـــحين لالنتخابات 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي  النيابيـــة 
بشـــأن قيام شخص بتصوير مسكنه 
وإرســـال الصـــورة ألحـــد الحســـابات 
في أحد مواقع التواصل االجتماعي 
بالخـــارج، والـــذي قـــام بدوره بنشـــر 
الصـــورة والتعليـــق عليهـــا بتعليقات 
مســـيئة للمترشـــح تتضمـــن عبارات 
وألفـــاظ تنـــال من ســـلوكه وأخالقه، 
حيـــث ثبـــت مـــن التحقيقـــات صحة 
لهـــا،  المتهميـــن  وارتـــكاب  الواقعـــة 
للمحاكمـــة  إحالتهمـــا  تمـــت  وعليـــه 

الجنائية فأصـــدرت المحكمة حكمها 
المتقدم.

وفـــي هذا الصدد أكد المحامي العام 
أن حرية الرأي والتعبير حق مكفوال 
للجميـــع شـــريطة أال ينال من حقوق 
الغيـــر وحرياتهم المكفولـــة بموجب 
القانـــون والدســـتور بمـــا فيهـــا حـــق 
الترشح ومباشرة الحقوق السياسية 
العمليـــة  أجـــواء تضمـــن ســـير  فـــي 
االنتخابيـــة بنزاهـــة وشـــفافية وفق 
ضوابط قانونية من شأنها الحيلولة 
دون االعتداء على حرياتهم بالقول 

أو بالفعل.

الحبس 3 أشهر لمتهَمين أساءا 
لمترشح عبر مواقع التواصل االجتماعي
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بات واضًحا الحضور النســـائي من خالل الترشح 
لشغل مقاعد المجلس النيابي أو المجالس البلدية 
رغـــم تعـــدد الدوائـــر االنتخابيـــة والمحافظـــات، 
إال أن هنـــاك دوائـــر تتنافس علـــى مقعدها وجوه 
نســـائية وحيدة من بين نخبة تفوق الــ 5 و 9 من 
المترشـــحين الرجال باستثناء محافظة العاصمة 
التـــي تشـــهد ترشـــح مـــا ال يقـــل عـــن امراتيـــن أو 
ثـــالث علـــى األكثـــر فـــي كل دوائرهـــا االنتخابية 
العشـــر، في حين تفرد عدد من الســـيدات خوض 
المنافسة الحامية مع المترشحين الرجال في 19 
دائرة انتخابية فـــي المحافظات اآلتية: المحرق، 
المجلـــس  عضويـــة  لنيـــل  والجنوبيـــة  الشـــمالية 

النيابي والبلدي.
وبنـــاء عليـــه، بـــرزت وجوه نســـائية وحيـــدة في 
3 دوائـــر انتخابيـــة بمحافظـــة المحـــرق؛ كـــون أن 

تتنافـــس المترشـــحة البلدية عن “أولـــى المحرق” 
شموخ صليبيخ على المقعد من بين 8 مترشحين 
رجـــال وتتنافـــس المترشـــحة البلدية عـــن “ثالثة 
المحـــرق” دالل المقهـــوي مـــع 3 رجـــال، فـــي حين 
تخـــوض لبنـــى الحســـن، المترشـــحة النيابية عن 
الدائـــرة ذاتها المنافســـة مع 5 رجال والمترشـــحة 
النيابيـــة عـــن رابعتها، نـــدى المنصوري المنافســـة 
مع 4 رجال في الوقت الذي تتوســـط المترشـــحة 
البلديـــة عـــن الدائرة ذاتهـــا ليالي شـــهاب 7 رجال 

لخوض الحراك االنتخابي البلدي المقبل 2022.
عـــدد  فتوســـط  الشـــمالية،  المحافظـــة  عـــن  أمـــا 
8 دوائـــر  ـــا مـــن الرجـــال فـــي  مـــن الســـيدات كمًّ
انتخابيـــة فيهـــا بدليـــل أن النائب كلثـــم الحايكي 
تتوســـط 6 رجال لشـــغل المقعد النيابـــي بــ “أولى 
الشمالية” مجدًدا وتتوســـط العضو البلدي بدرية 
عبدالحســـين 5 رجال لشـــغل المقعـــد البلدي تارة 
أخـــرى فـــي الدائـــرة الثانيـــة، فـــي حيـــن تخوض 

أمانـــي النفيعـــي المنافســـة على 
مقعـــد “ثالثة الشـــمالية” النيابي 
مع 8 رجال وتتوسط المترشحة 

النيابيـــة عـــن “سادســـة الشـــمالية” نادية 
عـــن  البلديـــة  والمترشـــحة  رجـــال   7 موســـى، 
الدائـــرة ذاتها ســـعاد خلـــف 5 رجـــال والحال في 
بقيـــة الدوائـــر ال يختلـــف كثيـــًرا، حيـــث تخوض 
المترشحة النيابية عن الدائرة الثامنة بالمحافظة 
ذاتهـــا ســـهى الغوزي الغمـــار االنتخابـــي بوجود 7 
رجال والمترشحة النيابية عن “عاشرة الشمالية” 
مريـــم الشـــيخ بوجـــود 5 رجـــال فيمـــا تتنافـــس 
باسمة مبارك على المقعد النيابي للدائرة الحادية 
عشرة بالمحافظة الشمالية مع 8 رجال وتخوض 
الســـباق االنتخابي مجدًدا العضو البلدي بــ “ثانية 
عشـــرة الشـــمالية” زينـــب الـــدرازي مـــع 5 رجـــال. 
وفيمـــا يخـــص المحافظـــة الجنوبيـــة، فســـطعت 
وجوه نســـائية فـــي 8 من دوائرها مـــن بين نخبة 

مـــن المترشـــحين الرجال، إذ تخوض المترشـــحة 
النيابية “المنقبة”، يســـرى المالود المنافســـة على 
مقعـــد الدائـــرة األولـــى بـــذات المحافظـــة مـــع 9 
رجـــال، وتخوض المترشـــحة النيابيـــة عن “ثانية 
الجنوبيـــة” مريـــم الظاعـــن المنافســـة مـــن بين 5 
رجـــال، فـــي حيـــن تتوســـط المترشـــحة البلديـــة 
عـــن “رابعة الجنوبية” رابيـــة المرزوقي اثنين من 
المترشـــحين وتتوسط المترشـــحة النيابية ليلى 
حســـن 4 رجـــال لخـــوض الســـباق االنتخابي في 
“خامســـة الجنوبيـــة” وال يختلف الحال كثيًرا في 
“سادســـة الجنوبية”؛ كون أن المترشـــحة النيابية 
نوال الدوســـري تتوسط 5 رجال. أما عن الدائرة 
الثامنـــة بالمحافظة ذاتها، فتتوســـط المترشـــحة 

النيابية عنها، سيدة األعمال مريم العطاوي اثنين 
من المترشـــحين لخوض الغمار االنتخابي المقبل 
فـــي حيـــن تتنافـــس المترشـــحة “المنقبـــة” منـــال 
بـــن فـــارس مع 5 مـــن المترشـــحين الرجـــال على 
عضويـــة المجلـــس البلدي، وتتنافس المترشـــحة 
البلديـــة عـــن “تاســـعة الجنوبية”، أمل الدوســـري 
مـــع 6 رجـــال وتخـــوض المترشـــحة النيابيـــة عن 
“عاشـــرة الجنوبيـــة”، لولـــوة الرميحي المنافســـة 
فـــي ظل وجود 9 رجال، والحال ال يختلف كثيًرا 
في المنافسة على عضوية المجلس البلدي؛ كون 
أن المترشـــحة البلديـــة عـــن الدائـــرة ذاتها نجالء 
كمنحة تتنافس على المقعد من بين 7 رجال من 

المترشحين لنيل تلك العضوية.

كشـــوفات  خـــالل  مـــن  “البـــالد”  رصـــدت 
ا في  المترشـــحين أن هناك تنافًسا خماسيًّ
بعـــض الدوائـــر االنتخابيـــة فـــي عـــدد من 
المحافظـــات مـــع وجـــود أعـــداد هائلة من 
المترشـــحين في بعض الدوائر االنتخابية 
ا، باستثناء محافظة العاصمة  ا ونيابيًّ بلديًّ
كونهـــا لم تشـــهد هـــذا النوع مـــن التنافس 
علـــى مقعدهـــا النيابي.  وشـــهدت دائرتان 
تنافًســـا  المحـــرق  انتخابيتـــان بمحافظـــة 
مـــا بين خمســـة مترشـــحين علـــى مقعدها 

النيابـــي فقـــط، حيث يتنافـــس على مقعد 
“ثانية المحرق” كل مـــن إبراهيم النفيعي، 
محمد القاضـــي، إبراهيم بوصندل، محمد 
الجـــودر وحمـــد الدوي في حيـــن يتنافس 
كل مـــن أبوبكـــر حبيـــب، أميـــن عبدالقادر، 
نـــدى المنصـــوري، هشـــام العوضـــي وعلي 

جاسم على مقعد “رابعة المحرق”.
 أمـــا عـــن المحافظة الشـــمالية، فخلت من 
هـــذا النـــوع مـــن التنافـــس علـــى مقعدهـــا 
النيابـــي فـــي كافـــة الدوائر بينمـــا حظيت 
الدائـــرة الثالثة بالمحافظـــة ذاتها بتنافس 
مـــا بيـــن 3 دواســـر وهم محمد الدوســـري، 

علـــي الدوســـري وفريد الدوســـري بجانب 
عبدالعزيـــز ســـند وبـــالل إســـماعيل علـــى 

عضوية المجلس البلدي في حين يتنافس 
على العضوية ذاتها في “خامسة الشمالية” 

كل مـــن ســـلمان العصفـــور، إبراهيـــم علي، 
حســـين علـــي، طارق الفرســـاني وعيســـى 
العصفـــور وزكريا الخبـــاز، أحمد العصفور، 
زينة جاســـم، علي العريبي وإســـراء أحمد 

في “سابعة الشمالية”.
وتحظـــى المحافظـــة الجنوبيـــة بتنافـــس 
خماســـي في بعض دوائرهـــا على عضوية 
المجلس النيابي والمجالس البلدية، حيث 
يتنافـــس علـــى مقعـــد “تاســـعة الجنوبية” 
النيابـــي كل مـــن ناصـــح الدخيـــل، ناجـــي 
الكـــواري، محمـــد الكعبي، علي الدوســـري 
وبدر الدوســـري وعلـــى ذات العضوية في 

خامســـتها كل من محمد البلوشي، سلمان 
الغانم،عبداللطيـــف  خليفـــة  الســـبيعي، 
المجيرن وليلى حســـن فـــي حين يتنافس 
علـــى عضويـــة المجلـــس البلـــدي بالدائـــرة 
ذاتها كل من إبراهيم النجار، جمال القائد، 
عيسى العيسى، صالح أحمد وخالد صالح 
بينمـــا يجـــري التنافـــس بين كل مـــن خالد 
جناحي، أحمد العبـــدهللا، إبراهيم أبوبكر، 
وليـــد الســـريهيد وأحمـــد الدوســـري علـــى 
عضوية المجلس البلدي بالدائرة السادسة 

في المحافظة ذاتها.

^ أكـــدت لطيفـــة الميـــر، المترشـــحة النيابيـــة عـــن الدائـــرة الســـابعة 
بالمحافظـــة الشـــمالية، أن نجـــاح خطـــة التعافـــي االقتصادي ومـــا أعلنته 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد مـــن تحقيق 17 برنامجـــا متكامال من أصل 27 
برنامجـــا، والهـــدف بتوظيـــف 20,000 بحرينـــي فـــي االقتصـــاد وتدريب 
10,000 بحريني ســـنويًا حتى عـــام 2024، فيه من الدالالت اإليجابية ما 
يضع الســـلطة التشـــريعية القادمة أمام مســـؤولية كبيرة، لسن تشريعات 
وقوانيـــن توفـــر فـــرص العمـــل الالئقة؛ بهـــدف القضـــاء علـــى البطالة عبر 

التكامل ما بين أداء المجلس النيابي وعمل الحكومة.
وأوضحت “أن حل الكثير من معاناة واحتياجات األسرة البحرينية يكمن 
في نجاح الجانب االقتصادي إذا اســـتغل بشـــكل جيد من قبل الحكومة 

ورقابة مسؤولة من قبل المجلس النيابي القادم”. 
موضحـــة “فرض القيمـــة المضافة وقانـــون التقاعد الجديـــد ورفع الدعم 
عـــن البتـــرول جاء بســـبب االزمة االقتصاديـــة والعجز المالـــي وتداعيات 

كورونا”. 

وأردفـــت “اليـــوم نحن في تعـــاٍف اقتصادي والنفط وصـــل وتعدى حاجز 
100 دوالر وأزمـــة كورونـــا فـــي طريقهـــا إلى الزوال وهـــي فرصة لإلعادة 
النظر مرة أخرى في كثير من القرارات التي وافق عليها المجلس النيابي 
السابق، لما يصب في صالح الوطن والمواطن. وقالت لطيفة المير “يركز 
برنامجـــي االنتخابي في المقام األول على الجانب االقتصادي والذي هو 
في اعتقادي المفتاح لحل الكثير من المشـــاكل التي يعاني منها المواطن 

البحريني ويالمس واقعة بعيدًا عن التنظير والوعود غير المدروسة”.

تتأرجـــح دائـــرة الطعون االنتخابيـــة “ثالثة 
العاصمـــة” التـــي تجمـــع 17 مجمعا ســـكنيا 
مـــن 7 مناطق، ســـنابس، الديـــه، جدحفص، 
ضاحيـــة الســـيف، القلعـــة، كربابـــاد، نورانا، 
بيـــن طمـــوح الشـــابات المترشـــحات زينب 
ســـلمان،  فاطمـــة  الصحافيـــة  الحايكـــي، 
المحاميـــة زهراء الوطني، فاطمة المدوب، 
مـــع الرجال المتنافســـين في مقعـــد الدائرة 
وهـــم الوجـــه الجديـــد على خط المنافســـة 
علي عبـــد الرحيم شـــقيق النائب معصومة 
عبدالرحيـــم، محمـــد رضـــا العـــرادي الـــذي 
 2018 انتخابـــات   فـــي  المنافســـة  خـــاض 
 97 األولـــى حاصـــدًا  الجولـــة  مـــن  وخـــرج 
صوتـــا بنســـبة 3.79 %، وأصحـــاب الخبرة 
المهنـــدس عبدالهادي البصـــري الذي خاض 
أكثـــر مـــن تجربة للمنافســـة منـــذ انتخابات 
2002 دون الوصـــول إلى أي مقعد بلدي أو 
نيابـــي، وكان آخرها في معتـــرك انتخابات 
2018 وحصـــل فـــي الجولـــة األولـــى علـــى 
223 صوتا بنســـبة 8.2 %، والنائب ممدوح 
الصالـــح الـــذي تمكـــن مـــن الجلـــوس علـــى 
كرســـي مجلس النواب بعـــد الجولة الثانية 
في انتخابات 2018، وكســـب 906 أصوات 

بنســـبة 52.19 % متقدمـــًا علـــى منافســـه 
المترشـــح لبرلمان 2018 مهدي شـــرار الذي 
جمـــع 830 صوتـــا بنســـبة 47.81 %، وبات 
اليوم  شـــرار المفتاح االنتخابي للمترشـــح 
عبدالهـــادي البصري منافس النائب ممدوح 
الصالـــح الذي يحظـــى بقاعدة شـــعبية في 
مختلـــف مناطـــق الدائرة الثالثـــة بمحافظة 

العاصمة.

4 مقابل 4

وتشـــهد الدائـــرة ســـباقا انتخابيـــا محموما 
 8 تنافـــس  خـــالل  مـــن   2022 النتخابـــات 
مترشـــحين علـــى المقعـــد النيابـــي بيـــن 4 
رجـــال و4 ســـيدات، وتعتبر الدائـــرة الثالثة 
“أم المفاجـــآت” مقارنـــة مـــع جيرانهـــا مـــن 
الدوائـــر االنتخابيـــة األخرى فـــي محافظة 

العاصمة.
يذكر أن دائرة الطعون لم يســـبق ألي امرأة 
تمثيلها فـــي مجلس النواب خالل الفصول 
التشـــريعية النيابيـــة الســـابقة، ومثلهـــا في 
الســـابق  النائـــب   2002 ســـنة  انتخابـــات 
عبدالهـــادي مرهـــون الـــذي دخل المنافســـة 
فـــي العام 2018 وخرج مـــن الجولة األولى 
بــــ 240 صوتا، والنائب الســـابق عبدالجليل 

خليل في انتخابات 2006 و2010 والنائب 
الســـابق علـــي شـــمطوط فـــي االنتخابـــات 
المرحـــوم  النائـــب   ،2011 لعـــام  التكميليـــة 
عـــادل حميـــد فـــي انتخابـــات 2014 والذي 
خرج من الـــدور األول في انتخابات 2018 
بعد حصاد 408 أصوات بنسبة 14.68 %.

نواب ذكور

مثـــل الدائـــرة نيابيـــًا علـــى مـــدار الفصـــول 
التشريعية الســـابقة 5 نواب رجال، وكانت 

المعـــارك االنتخابيـــة الســـابقة يغلـــب علـــى 
المتنافســـين فيها الوجـــوه الرجالية بالرغم 
مـــن تجربـــة الدخول علـــى خط المنافســـة 
لســـيدة مترشحة نيابيًا في انتخابات العام 
2006 أمينـــة عباس التي جمعت 43 صوتا 
بنســـبة 0.84 % آنـــذاك الوقـــت. ويتكهـــن 
أبناء الدائرة اســـتقرار المقعـــد النيابي عند 
النائـــب ممـــدوح الصالـــح، إال أن نتائج يوم 
االقتـــراع المقبل هي الفيصـــل لإلجابة عن 
التكهنات والتحليالت لمن ســـيمثل الدائرة 

في المجلس النيابي المقبل.

أجواء ساخنة

وســـبق للنائـــب ممـــدوح الصالـــح منافســـة 
14 مترشـــحا فـــي انتخابـــات 2018، وكان 
مـــن أبرزهـــم أصحـــاب الخبـــرة فـــي العمـــل 
عبدالهـــادي  الســـابق  النائـــب  التشـــريعي، 
مرهـــون، النائـــب المرحـــوم عـــادل حميـــد، 
المترشح المعروف في الدائرة مهدي شرار، 
المترشـــح عبدالهادي البصري، وآخرون من 

الجنسين.
ويبقى ســـؤال المراقب للدائـــرة الثالثة في 
العاصمـــة، هـــل ستشـــهد الدائـــرة تحالفات 
بعـــد الجولـــة األولى وخروج 6 مترشـــحين 
مـــن منافســـة الـــدور األول؟ ومن هـــم أبرز 
اثنيـــن يتنافســـان على المقعـــد النيابي في 
حـــال إعـــادة االقتـــراع فـــي الـــدور الثاني؟ 
ومـــا حظوظ العنصر النســـائي الطموح في 

الوصول لقبة البرلمان؟
وتعتبـــر ثالثـــة العاصمة ذات طابـــع النواب 
الذكور على مدى 5 فصول تشريعية، ومن 
الدوائـــر المتأرجحـــة حاليًا فـــي ظل حاجة 
األهالـــي لمزيـــد مـــن الخدمـــات علـــى رأس 
األولويـــات الملـــف اإلســـكاني فـــي مناطـــق 
المتعلقـــة  الملفـــات  مـــن  الدائـــرة، وغيرهـــا 
بالطويـــر فـــي المناطق القريبـــة من حيوية 

المنطقـــة الدبلوماســـية وشـــريان االقتصاد 
البحريني في العاصمة المنامة.

تأثير العوائل

“دائـــرة  فـــي  المؤثـــرات  بعـــض  ويعتبـــر 
المفاجـــآت” تحالف العوائـــل التي تربطها 
عالقات مصاهرة ورابط اجتماعية متينة 
بيـــن أهالي الســـنابس والديه وجدحفص 
وكربابـــاد والقلعـــة، إضافـــة لـــدور النخب 
فـــي  والفاعليـــن  المجالـــس  وأصحـــاب 
النشـــاط االجتماعـــي، وتمســـك الناخبين 
تحقيـــق  بلـــورة  فـــي  ســـيواصل  لمـــن 
الخدمـــات التـــي يحتاجها أهالـــي الدائرة 
في السنوات المقبلة، حيث شهدت ثالثة 
العاصمـــة فـــي آخـــر 10 ســـنوات تطـــورا 
ملحوظـــا علـــى مســـتوى البنيـــة التحتية 
الواقـــع  أرض  علـــى  خدمـــات  وتحقيـــق 
من خـــالل تطويـــر الشـــوارع وغيرها من 
الخدمـــات مثـــل تطوير شـــبكات الصرف 
داخـــل  التوســـعة  ومشـــاريع  الصحـــي 
المناطـــق، ومازالـــت تنتظـــر المزيـــد مـــن 
الخدمـــات األخـــرى مثـــل وجـــود مدارس 
“الفرجـــان”  فـــي  ومالعـــب  ومستشـــفى 

ومشاريع إسكانية.

وجوه نسائية “وحيدة” تنافس 
حشــــوًدا رجاليــة فـي 19 دائــرة

تنافس خماسي في عدد من الدوائر على المقاعد النيابية والبلدية

الفرص كبيرة في حل مشكلة البطالة في ظل التعافي االقتصادي

دائرة الطعون تتأرجح بين النساء وإعادة ترشح متنافسين منذ 2018

“العاصمة” تكسر القاعدة مع تنافس 3 مترشحات في بعض الدوائر

فرض “المضافة” وتعديل التقاعد ورفع الدعم  قرارات طارئة... المير:

شرار ... المفتاح االنتخابي للمترشح البصري في “ثالثة العاصمة”

منال الشيخ

منال الشيخ

حسن عبدالرسول

لطيفة المير

ممدوح الصالح يتابع كشوف الناخبين في إشرافية العاصمة “تصوير: أيمن يعقوب”
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طارق البحار

كشفت النجمة 
الجميلة “أماندا 

سيفريد” في 
مقابلة 

جديدة 
بأن 

الوضع 
صعب جًدا 
ألي موهبة 

تريد أن تبرز في 
هوليوود اليوم، 

وهو بالفعل مكان 
مخيف حيث يتم 

استغاللك ألبعد حد، 
وشخصيا دفعت ثمن 

ذلك.

tariq_albahhar

لن أتحدث عن وجودية سارتر،  «
بقدر ما أستحدث عن روعة 

مسرحه وموقعه من األدب 
العالمي، فسارتر وإن كان مثل 
كل المؤلفين العالميين يجب 

أن نعرف فلسفة كل منهم 
لنعرف إنتاجه المسرحي، إال أن 

سارتر بالذات يختلف عن جميع 
المؤلفين العالميين الذين 

سبقوه، ألن فلسفته تختلف 
عن فلسفتهم، بل إن فلسفته 

تختلف عن الفلسفة عامة 
اختالفًا جوهريًا، ولهذا يختلف 

مسرحه اختالفًا جوهريًا عن 
المسرح بالمعنى المألوف.

قرأت مسرحية “الذباب”  «
ومسرحية “سجناء التونا”وكلها 

مسرحيات وجدت فيها دعوة 
لإلنسانية وللحرية، وهي 

ليست دعوة أدبية وفنية، بل 
هي دعوة للسلوك لتحقيق 

حرية اإلنسان، ومن هنا نشأت 
مسؤولية األديب المسرحي، 
واألديب في مختلف اآلداب، 

والفنان في مختلف الفنون، 
واإلنسان المفكر بصفة عامة 

وبال استثناء.
من هنا نجد سارتر مدافعًا عن الحرية في كل مكان، ولكل  «

الشعوب، وإذا كان سارتر قد تجاوز بعض مواضعات الفن 
المسرحي، فإنه كما خلق شخصياته المسرحية وأحداثه 

المسرحية في إطارات جديدة، خلق أيضًا الدعوة الفنية في 
المسرح بأسلوب جديد دون أن يخرج على جوهر التناول 

المسرحي بأدق ما في هذه العبارة من معنى، رغم أن 
مسرحية” الذباب” بالذات تكاد تكون تطبيقًا لفلسفته أو 

تفسيراً لها.
إن مسرح سارتر له خصائص معينة تفرد بها، أو تفرد  «

بإعطائها معانَي لم تتكرر في أي مسرح، وليس في هذا أي 
مفاضلة بين أساتذة الفن المسرحي، وإنما أحاول اإلشارة 

إلى هذه الخصائص بمحاولة تحديدها ، فمثاًل الحتمية في 
مسرح سارتر ليست هي الحتمية المألوفة في المسرح 

االرسططاليسي، وإنما هي حتمية أن تختار وحتمية 
أن تتغير وأن تواجه وأن تعاني، وأيضًا هو يختلف عن 

غيره في مفهوم الماهية والوجود، ليس فقط ألنه قلب 
الترتيب بينهما، وإنما ألنه استخدم معانَي خاصة بفلسفته 

ومسرحه من هذا القلب.
كثير من الناس مازالوا يحاولون تفسير مسرح سارتر في  «

ضوء ما قاله هو نفسه قباًل “أريد أن يتجه اإلنسان باحثًا 
عن نفسه إلى داخل نفسه حينًا، وإلى التمرد حينًا... أريد 

أن يتجرد الناس من أوهامهم التي يحتمون خلفها... أكره 
االنكماش داخل حصن فكري يمنع دخول الحقيقة”.

عمومًا... لمسرح سارتر خصوصيته وله مفاهيمه وقيمه  «
وتكنيكه ومصطلحاته الخاصة به، وإن اختلف البعض 

معه فكريًا وفنيًا خاصة في تفسير الكون والوجود وحق 
اإلنسان المطلق في االستفسار عن حقيقة مركزه في 

الوجود المهول من حوله.

اختيار الزميل الماجد في فريق تحرير كتاب مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة
بجانب نخبة من النقاد السينمائيين العرب

الكاتـــب  الزميـــل  اختيـــار  تـــم 
الماجـــد  أســـامة  والصحافـــي 
ليكـــون ضمـــن فريـــق مـــن النقـــاد 
الذيـــن  العـــرب  الســـينمائيين 
ســـيحررون كتابا خاصا لمهرجان 
المـــرأة  ألفـــالم  الدولـــي  أســـوان 
فـــي  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
ســـتقام  التـــي  الســـابعة  دورتـــه 
فـــي الفترة من 5 الـــى 10 مارس 
2023، حيـــث ســـيتناول الزميـــل 
الماجـــد الحـــراك الســـينمائي فـــي 
مملكـــة البحرين فـــي العام 2022 
وتقريرا عن األفالم التي تناولت 
في مضمونها العام قضايا المرأة، 

فـــكل ناقد تـــم اختياره مـــن قبل 
فـــي  للمشـــاركة  المهرجـــان  إدارة 

تحريـــر الكتـــاب سيســـلط الضوء 
على النشاط السينمائي في بلده 

بتقريـــر محكم مفصـــل ويعد هذا 
التقريـــر الهام في حركة الســـينما 

العربية، كونه اول اصدار منتظم 
في رصد سينما المنطقة العربية، 
ولمســـتقبل  للمكتبـــة  ويضـــاف 

دارسي سينما العرب.
هذا وكان الروائي والسيناريست 
البحريني القدير أمين صالح كان 
قد ســـاهم من قبل فـــي مهرجان 
المـــرأة  ألفـــالم  الدولـــي  أســـوان 
بمشـــاركات ثريـــة ويأتـــي اختيار 
فـــي  للمشـــاركة  الماجـــد  الزميـــل 
تحرير كتاب الدورة الســـابعة من 
المهرجـــان نظيـــر مـــا يمتلكـــه من 
رؤيـــة نقديـــة ســـينمائية بنوعيها 

النظري والوصفي.

أسامة الماجد

المخرج الكوري سونغ كيو تشوي: الشباب يستطيعون تحقيق ما يحلمون به

مـــن األفـــالم المذهلـــة بصريـــا وفنيا 
في مهرجان الشـــارقة الســـينمائي 
الدولي لألطفال والشباب مؤخرا 
“كرواســـون”  فيلـــم  شـــاهدت 
للمخـــرج الكـــوري الكبيـــر ســـونغ 
كيو تشوي الذي حضر مع طاقم 
فعاليـــة  ضمـــن  لإلمـــارة  الفيلـــم 

تـــم  التـــي  الخضـــراء”  “الســـجادة 
تقديمـــه للمـــرة األولـــى فـــي تاريخ 

للمـــرة  الفيلـــم  وعـــرض  المهرجـــان، 
األولى في منطقة الشرق األوسط وسط 

حضور كبير من عشاق السينما.
الفيلم يروي قصة الشـــابة “سونغ-يون”، التي 
تـــؤدي دورهـــا الممثلـــة “نـــام بو را”، والشـــاب 
“هيجـــون”، والمســـار الذي اختـــاره كل منهما 
بين الواقعية والمثالية في ســـعيهما لتحقيق 
طموحات متناقضة، حيث تســـتقيل ســـونغ-

يـــون مـــن وظيفتهـــا فـــي القطـــاع الحكومي 
لتتبع شـــغفها وتفتتح مخبزهـــا الخاص لخبز 
هيجـــون  يســـتعد  حيـــن  فـــي   ، الكرواســـون 
لاللتحـــاق بالقطاع الحكومـــي ليتجنب تكرار 
تجربة تســـريحه مـــن الشـــركة الخاصة التي 

كان يعمل فيها بسبب “نحس” يالزمه!
تخرج المخرج ســـونغ كيو تشوي من جامعة 
يونســـي بشـــهادة فـــي االتصـــال الجماهيري، 
 Sponge“ أســـس شـــركة إنتاج وتوزيع بأسم
أنتـــج   ،2002 عـــام  فـــي   ”Entertainment
وأخـــرج وكتب أنواعـــا مختلفة مـــن األفالم، 
تحدث بصورة خاصة لمســـافات البالد اثناء 

مهرجان الشارقة وكان التالي:
معروف عنك انك تقدم الكثير من االفالم،  «

كيف ذلك؟

ربمـــا اعمـــل بنفـــس خـــط المخـــرج اليابانـــي 

ميكي تاكاشـــي، باســـتثناء أنه يصنـــع أفالما 
جيدة وأنا ال أفعل ذلك! )يضحك( في السابق 
كنت منتجا ومستثمرا وتعاملت مع المسارح 
الفنيـــة لذلك أعتقـــد أنني مختلـــف تماما عن 
المخرجيـــن الكورييـــن اآلخريـــن، كل مخـــرج 
كـــوري يريد أن يحقق نجاحا كبيرا من خالل 
فيلم تجاري لكنني لست مهتما بذلك، واليوم 
يقارننـــي العديـــد من النقـــاد بهونغ سانغســـو 
ألنني عملت معه لســـنوات عديـــدة، بدءا من 
ذلـــك  فـــي  Like You Know It All  لكننـــي 
الوقت، انتقلت نوعا ما من كيم كي دوك إلى 
هونـــغ سانغســـو، إنهـــم ال يقضـــون الكثير من 
الوقـــت أو المـــال لصنع األفالم. بعـــد االنتهاء 
مـــن الفيلـــم، يركـــز معظـــم المخرجيـــن علـــى 

أفالمهم التالية، لكنني ال أفهم السبب.
في هذه الصناعة، يمكننا مضاعفة المشاريع، 
وهـــو أمـــر غير معتاد للغاية فـــي بلدان أخرى 
مثـــل اليابـــان والواليـــات المتحـــدة وأوروبا، 

وبالنســـبة لألفـــالم التجاريـــة هنـــاك المزيـــد 
الوقـــت والمـــال وبالنســـبة لألفـــالم  مـــن 
المســـتقلة، يختلـــف األمر تمامـــا ولكن 
فـــي كوريـــا ينتظر المخرجـــون دائما 
وال أفهم السبب، يحتاج المخرجون 
فرصهـــم  صنـــع  إلـــى  المســـتقلون 
الخاصة وتقديم االفالم دائما على 

مدار العام وبأي طريقة ممكنة!
 في نظرك لماذا هناك صعوبة  «

مستمرة في الحصول على مستثمر 
سينمائي؟ 

يواجه المخرجون والمنتجون المستقلون 
في العالم وفي كوريا كما تعلمون الكثير من 
المتاعـــب في العثور على المال، ال أحد يريد 
االســـتثمار في األفـــالم منخفضـــة الميزانية، 
لـــذا فـــإن العديـــد مـــن المخرجيـــن يصنعـــون 
أفالمـــا مثيـــرة خاصـــة فـــي اليوتيـــوب مثال 
ومـــع ذلك، ال أســـتطيع القيـــام بذلك، يختلف 
المســـتقلة  األفـــالم  عـــن  ألفالمـــي  التمثيـــل 
األخرى، إنه أمر مهم بالنســـبة لي ألنني عادة 
ما أقنع شـــركات االســـتثمار من خالل الوعد 
بإلقـــاء النجـــوم الكبـــار، هـــذه هـــي عمليتـــي 
لبـــدء المشـــاريع واقناعهـــم، واظـــن ان ذلـــك 
هـــو مفتـــاح اقناع المســـتثمر لالســـتثمار في 

السينما في كل مكان.
يواجه الشباب معضلة ما إذا كانوا  «

سيتبعون أحالمهم أو يتابعون الحياة 
التقليدية.. هل بات ذلك مشكلة عالمية؟

قلـــب  فـــي  ”كرواســـان”  فيلمـــي  قصـــة  تقـــع 
الفيلـــم الكـــوري الجنوبـــي، ويحمـــل دروســـا 
قيمـــة للشـــباب، بغـــض النظر عـــن خلفياتهم، 
فجميعـــا معرضون للضغوطات يوميا، ومثل 
ما شـــاهدت فـــي الفيلم التحديـــات التي يمر 
بهـــا الشـــباب وهم يختـــارون بيـــن العواطف 

أو االستســـالم للضغـــوط االجتماعيـــة لمهنـــة 
أكثـــر ثباتـــا، ويتتبع فيلـــم “كرواســـان”، حياة 
وخيـــارات هيجـــون، الـــذي يســـتعد لفحـــص 
الخدمات العامة بعد تسريحه من قبل شركة 
خاصـــة، وســـونغ أون، التـــي تعيـــش شـــغفها 
كخبازة، يغير اللقاء بين الشخصيتين منظور 
األول لخيارات الحياة، وهي رســـالة يوصلها 
تشـــو بنجاح من خالل الفيلم البســـيط، وهي 
اختيار المغامرة بدال من االستقرار الوظيفي 
واألمـــن، وهذا امتياز يجب أن يحصلوا عليه 
وسط شح الوظائف والظروف المالية حولناـ 
فعلى الشـــباب أن يثقوا بمهاراتهم وشـــغفهم 
مهنـــة  اختيـــار  فـــي  الشـــخصية  وقراراتهـــم 
المســـتقبل، حتـــى لـــو كان ذلك على حســـاب 
األمـــان واالســـتقرار الوظيفـــي، وأن يؤمنـــوا 
بقدراتهـــم على تحقيق أحالمهـــم واالنطالق 
بأي مشروع بدال من االعتماد على الوظيفة.

وكمـــا هو الحال في أجـــزاء كثيرة من العالم، 
يحلـــم الشـــباب الكوريـــون أيضـــا بالحصـــول 
علـــى عمل مســـتقر، بغض النظر عن شـــغفهم 
الداخلـــي أو أحالمهـــم، ومـــن خـــالل الفيلـــم، 
أردت أن أنقـــل أنـــه فـــي حيـــن أنه مـــن المهم 
القيـــام بأشـــياء عظيمـــة يعترف بهـــا الجميع، 
إال أن هناك العديد من األشـــخاص من حولنا 
الذين يعملون بجد لتحقيق شـــغفهم، أريد أن 
يعـــرف كل شـــاب أنه مـــن الممكـــن تحقيق ما 
تحلـــم به، وأريـــد أن أرى كيف يتفاعل الناس 

في البلدان األخرى مع أفالمي.

أسامة الماجد

 مسرح سارتر... 
مفاهيمه وقيمه وتكنيكه

تكريم جوليا روبرتس 
في حفل متحف أكاديمية السينما بجائزة األيقونة

حـــازت مؤخـــرا الممثلة االميركيـــة جوليا روبرتس على تكريم على مســـيرتها المهنية 
التي استمرت لثالثة عقود خالل حفل متحف أكاديمية السينما في لوس انجلوس.

حصلـــت النجمـــة المحبوبة روبرتـــس والبالغة من العمر 54 عامًا علـــى جائزة االيقونة 
حيـــث جســـدت ادوارًا ال تنســـى كان لهـــا تأثيرهـــا العالمـــي، مســـاهمتها فـــي الفنـــون 

السينمائية كانت متميزة.  كما تم تكريم ميكي لي وستيف ماكوين وتيلدا سوينتون 
لمســـاهماتهم في الســـينما، في حضور عـــدد من نجوم هوليـــوود بينهم جورج كلوني 
وزوجتـــه أمـــل علم الدين. يشـــار إلى أن جـــورج كلوني لعب أدوار بطولـــة إلى جانب 

جوليا روبرتس في ستة أفالم وتربطه بها صداقة تعود ألعوام طويلة.

مع مسافات البالد



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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مـديـر الفـرع
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17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع
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17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 153152( إعالن رقم

تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جمال علي عبدهللا صباح

االسم التجاري الحالي : منت برجر
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم دار بو سلمان

قيد رقم : 25053-22

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
إدارة المحاكم

CS3008136715 : رقم الخطاب
التاريخ: 26/10/2022

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية
رقم الملف: 022022154159

 
تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: معصومة السيد باقر  قاسم حسن وغيره 
المساحة  جهاز  المدعي:  ضد  الدعوى  هذه  أقاموا  قد  محمد   حسين  مرتضى  نسرين   : المدعي  وكيل 
والتسجيل العقاري طالبين فيها اثبات وثيقة بدل فاقد للعقار الكائن في منطقة جدحفص بموجب الوثيقة 

رقم 192340 والمقدمة رقم 6707/2014
لذا، فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه 

وقد حددت  المحكمة جلسة  09/11/2022 لنظر الدعوى

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة االجمعين للعقارات والدعاية واإلعالن ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة االجمعين 
تغيير للعقارات والدعاية واإلعالن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-148712 بطلب 

اسم الشركة من:
االجمعين للعقارات والدعاية واإلعالن ذ.م.م

AL-AJMAIN REAL ESTATE AND ADVERTISING W.L.L
الى: شاجره والصراري للتجارة والتسويق ذ.م.م

SHAGARA AND AL SARARI FOR TRADE AND
MARKETING W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة هينيسي تانكرز كؤوبيريشن ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة هينيسي 
تانكرز كؤوبيريشن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 154017، بطلب تغيير اسم الشركة 

من: هينيسي تانكرز كؤوبيريشن ذ.م.م
HENNESEA TANKERS COOPERATION W.L.L

الى: هينيسي تانكرز كوربوريشن ذ.م.م
HENNESEA TANKERS CORPORATION W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية    
شركة )شركة النجم العربي شركة تضامن بحرينية(

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

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022- 155257 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن فيصل عبدهللا ميرزا محمد البلوشي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي 27872: إلى السيد احمد محمد احمد سالم احمد التميمي

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: اختر بيتزا
رقم القيد:  27872-5

االسم التجاري: اختر بيتزا
رقم القيد:  27872-11

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة اللس الخليج القابضة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها السادة / إل 
القانونيين  للتجارة والتوزيع ذ.م.م باعتبارهم المصفيين  إم سي جي  جي إف 
لشركة اللس الخليج القابضة ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 106968، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مارفن ريل استيت ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   140282  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة مارفن ريل استيت ذ.م.م المسجلة 
بموجب القيد رقم   140282   بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة عبدالرحمن جاسم 

عبدهللا البنعلي ونجله عبدالرحمن جاسم البنعلي   مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

نجله عبدالرحمن جاسم البنعلي     -      34444455  
  lavandebeautylounge@gmail.com  

  عبدالرحمن جاسم عبدهللا البنعلي     -     66601000
fadhel.mohsin@gmail.com

التاريخ : 24/10/2022
  CR2022-154466   اعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / محمد عبدهلل محمد امان بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيدة/ صديقه عبدهلل حسن علي العشيري

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 135864 – 1

االسم التجاري : جينيان اوتو بارت

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
 ) CR2022- 153738( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ليلى حسن علي حماده

االسم التجاري الحالي : الباهية للعبايات
االســـــم التجـــاري الجديد : بون ابتيت كوزين

قيد رقم : 141604-2

Vacancies Available
FRESH FEELS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17870077 or Admin@inshacontracting.com

FIVE GIRLS TAILORING & CLOAKS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17556776 or MARAWI_911@HOTMAIL.COM

HANADI ABDULLA RABEAH 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36360007 or HNOOD885@GMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 66332100 or ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

Georgia Fashions 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

ALWALA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
, suitably qualified applicants can contact

 39551301 or fawzi1172@gmail.com

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39400551 or kumail.deals@yahoo.com

BILAL FRUITS & VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37777728 or SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM

AL-KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39611067 or manzoorkk1970@gmail.com

Manama District Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17781116 or SARAPRINT123@GMAIL.COM

QUEEN TRADING & MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17554414 or ALINOWROOZ63@GMAIL.COM

ALNEAMAH CARGO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 39279933 or NEDAL600@HOTMAIL.COM

Almoayyed International Properties B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

L AND A CLASSIC CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36435550 or ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17467477 or amin.hameed@unirol.com

MOUNA UPHOLSTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39620334 or ABDULLA-HJA@HOTMAIL.COM

MOUNA UPHOLSTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39620334 or ABDULLA-HJA@HOTMAIL.COM

DAR MASAA SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 37371334 or BATOOL313@GMAIL.COM

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

BAHRAIN STANLESS STEEL B.S.S 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36609929 or ALI@BAHRAIN-SS.COM

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 17408014 or ornatedecor.bh@gmail.com

Bin mansoor bakery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33122137 or KH.HUMOOD@GMAIL.COM

ZAMBAQAT AL MUHARRAQ TAILORING READYMADE DRESSES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 39621070 or FATIMA56060@GMAIL.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or BUAHMED101@HOTMAIL.COM

Pasta italia restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33779308 or NOYOMA.77@GMAIL.COM

CAVE DU ROI 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17721121 or huhun88@yahoo.com

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM

ELLIOTT EBARA MIDDLE EAST MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17293829 or msalehjuma@elliott-turbo.com

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMPUTER)
, suitably qualified applicants can contact

 17789689 or GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

AL HAJIYAT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER(HAND-CHEMICAL SOLUTIONS)
, suitably qualified applicants can contact

 17772179 or NASEEMA.ABBAS68@GMAIL.COM

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 39459000 or BISCONWLL@YAHOO.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

IQRA FASHION BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39463261 or YOUSUFSHANSIYA@HOTMAIL.COM

SEEDAR WORKSHOP FOR WEILDING AND FABRCATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39875475 or SHIMA2027@HOTMAIL.COM

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 REPAIRMAN (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
, suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

SEANIA FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17827771 or FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

AL MAALI FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36490529 or AMMEEN2255@HOTMAIL.COM

Satkar contracting 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 39032045 or rajesh.poojary@alshatra.com

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39611187 or ammar.alabbas.bh@gmail.com

Yem Holding Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
, suitably qualified applicants can contact

 17103442 or rshawafi@tadhamongroup.com

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 AMINISTRATIVE INFORMATION OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36333557 or AHLAM030@YAHOO.COM

EURO SIGN PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE WORKER HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17841122 or MRJ_7@LIVE.COM

VAPE CLUB 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33795999 or ROSARIO.SPC@GMAIL.COM

AL RAWASI GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com

ALBATOOL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39556822 or smasta731@gmail.com

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

Sayyar Hospitality Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39638383 or OFFICE@SAYYAR.BH

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

JAANIE stitching studio 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)
, suitably qualified applicants can contact

 66707072 or AHMED88BUSHAQUR@GMAIL.COM

Shouq almanama cold store 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33445513 or BU.MAJEED@HOTMAIL.COM

ALHaddad Motors 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 17785999 or RASOOL@ALHADDAD-MERCEDESBENZ.COM

MAKKA HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 35458563 or CBJALLIP@GMAIL.COM

1991 laundry 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 36366777 or AW.ALBASTAKI@GMAIL.COM

Aryam beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36226215 or om_ahmed100@hotmail.com

RUKHSANA SAJJAD GEMS AND JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33228753 or SSAJJADYOUSIF@GMAIL.COM

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM

Mechatronics Industrial Equipments 
has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17280059 or fuadbahrain@hotmail.com

FLIP BURGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33060098 or OALLAITH@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
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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

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

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

POPULAR AUTO SPARE AND A C PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17244183 or POPULAR_AC@YAHOO.COM

JENA BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 66373728 or workspace.enroll@gmail.com

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39055666 or roqayacr2007@gmail.com

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

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

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39087776 or YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.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

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

DES PARDES PAKISTANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 66655844 or QAMARRAMADHAN@GMAIL.COM

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM

Emanoor Beauty SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17140075 or FATIMA.ASIRI@HOTMAIL.COM

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com

SMART KEY CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33289922 or HS_9484@HOTMAIL.COM

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 77951400 or MOHAMED@ALBOOMMARINE.AE

USMANS FURNITURE UHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM

Landmark Fitness W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17116219 or fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh

DREAM LAND ICE-CREAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17535982 or BUTALAL1953@YAHOO.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM

UM MAJEED SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN - CONSULTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17100050 or arvind.benani@protivitiglobal.me

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

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

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

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

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

 SERVICES HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)
, suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM

PICK ME PETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17532311 or YACOOB@PICKMEPETSGCC.COM

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

 PIPE-FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH

Um badar tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33215756 or FAWADOUSUF.BH@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

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 33367000 or WADYALSAIL1@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

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

MIDAC COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 38888675 or ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17564033 or ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

BIN HINDI MOTORS CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra1@BINHINDI.COM

NAYAB CONCEPT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34440285 or INFO@NAYABCONCEPT.COM

Michael and Bruno Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HUMAN RESOURCES CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17272827 or GIUSB57@GMAIL.COM

Basic Industrial Technical Services W.ll 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17260023 or MD@BITSGROUPS.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com

BABA SNAN TRADING AND SECOND HAND GOODS . EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33281242 or tajbibi555@gmail.com

Insights Alternative Medicine Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PSYCHOLOGIST
, suitably qualified applicants can contact
 17211311 or EMAN@CKLEARNING.COM

FOWZIA  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33195185 or Z.ZAFARULLAH.KHAN@HOTMAIL.COM

EASY LIFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35582922 or H2222158@GMAIL.COM

KOOHEJI HYDROTECH CO. W L L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17682526 or KOOHEJIHYDROTECH@GMAIL.COM

Plus rent a car s p c 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17838282 or INFO@PLUSRENTAL.NET

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39543523 or ayadshahidlatif@gmail.com

Magna Food stuff Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34100500 or NURALAMINDESIGNS@GMAIL.COM

SAFFRON VILLAGE TRADING. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39453805 or SADIQA.ALSAEQ@HOTMAIL.COM

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 37767097 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

TORONTO MAINTENANCE AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.COM

KASSA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33057727 or ABONOOH14@HOTMAIL.COM

Kay & Pee Designers W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 34395033 or KPDESIGNERSWLL@GMAIL.COM

THE KNOT COFFEE BAR 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 17784584 or YOUSIF@AMJASSIM.COM

HAMCO LOGISTICS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 63666602 or mianbilal@hamcologistics.com

MOHAMED ABDULLA EBRAHIM ABDULLA  SHOWAITER (125062) 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39644964 or SEAWAVES916@GMAIL.COM

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

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 36155121 or MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO

MAYS AESTHETIC DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 DENTAL ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39444818 or DR.MAYS.AESTHETIC@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

MAMA MINWA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39501060 or BH_1996@ICLOUD.COM

AL SAEQA ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39833848 or MOHSIN.LAYLA@GMAIL.COM

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@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

AL-FATIEM ALARABI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact
 33518885 or farukmiahsultan@gmail.com

SIYAM HASAN CONTRACTING AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33237198 or RAMEEZ@SIYAMGROUP.CO

MARABEE CONSTRUCTION OF UTILITY PROJECTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DATA PROCESSING PLANNING)
, suitably qualified applicants can contact

 33805197 or OFFICE@MARABEEGCC.COM

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM

ELEGANT SILVERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17227092 or Yousef994@gmail.COM

HASAN AKHTAR ARBAB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM

SALOMY CLEANING CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36060365 or SALOMYCC@GMAIL.COM

ALJOMA ELECTRICALS AND MAINTANANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33853510 or ALJOMABAHRAIN@GMAIL.COM

SPARKZ ZONE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17331122 or SPARKZSOHAGH@GMAIL.COM

ALTHURAYA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39903011 or M_65@HOTMAIL.COM

METROTECH GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 34478640 or METROTECHWLL@GMAIL.COM

NEW EZZ AL REEF TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
, suitably qualified applicants can contact

 33239786 or SVD_101@YAHOO.COM

R R R PLUS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38394520 or NIVIYA123@YAHOO.COM

R R R PLUS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 38394520 or NIVIYA123@YAHOO.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

MENS TALK BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 37272219 or QAMARRAMADHAN@GMAIL.COM

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@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

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

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33757041 or BUHASSAN5553@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

HIGHLY PROFESSIONAL  INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35132241 or ADNANYOUAAF4867@GMAIL.COM

PENCIL INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33485069 or UMARTATLA440@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Fixup Beauty Salon and Fitness W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17240070 or SHEELABH76@GMAIL.COM

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

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

BURGER LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact

 77157777 or tina@jasgroup.co

NATIONAL EST. OF TECHNICAL & TRADE SERVIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17251566 or NETTS@ENGINEER.BH

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33347666 or hasan.aldeebel@gmail.com

ALRESALEH TRADING BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464691 or Alrasalah6@gmail.com

KARLA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR, MADE-TO MEASURE GARMENTS (LADIES)
, suitably qualified applicants can contact

 39604008 or SAADCARLA@HOTMAIL.COM

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39688536 or al_raeda_contracting@hotmail.com

DAREIK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39606062 or ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM

AL SAHABA ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38884380 or TAHER.ABDULAZIZ@GMAIL.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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

ALZAHRA LADIES HAIRDRESSING & BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39454565 or abbas_aljamri@yahoo.com

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39602929 or HASAN@GRNATA.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

AL HASNA FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39600204 or SALMANDANDOON@YAHOO.COM

Smart Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39466237 or ABUAHMED41@HOTMAIL.COM

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

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36503503 or abdulla.kazim1@gmail.com

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM
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قــالــت ســفــيــرة خـــادم الــحــرمــيــن لــدى 
األميرة  األميركية  المتحدة  الواليات 
“سي  مع  مقابلة  في  بندر،  بنت  ريما 
المملكة  بــيــن  الـــخـــاف  إن  إن”،  إن 
سياسيًا،  “ليس  المتحدة  والــواليــات 
إلى  مشيرة  بــحــت”،  اقتصادي  وإنــمــا 
“أمر  البلدين  العاقة بين  أن مراجعة 
المملكة  أن  على  ومــؤكــدة  إيــجــابــي”، 
المملكة  “ليست  السعودية  العربية 
 10 أو   5 قــبــل  عــلــيــهــا  ــانـــت  كـ الـــتـــي 

سنوات”.
الواضح  “من  إن  ريما  األميرة  وقالت 
وقد  الــخــاف،  نقطة  إلــى  وصلنا  أننا 
الــنــاس تسييس  ــاول الــكــثــيــر مــن  حــ
أصــحــاب  مــن  تسمعينه  لكنك  ذلـــك، 

الشأن اآلن. األمر ليس سياسًيا، وإنما 
 40 خبرة  على  بناًء  بحت،  اقتصادي 
التوجهات،  تحديد  مــن  عــاًمــا   50 أو 
ونـــحـــن ال نــنــخــرط فـــي ســيــاســة أي 
شخص، نحن نشارك ببساطة كميزان 
خال  من  لاقتصاد  استقرار  وعامل 

سوق الطاقة كما فعلنا تاريخًيا”.
المملكة  كانت  إن  عما  سؤالها  وعند 
األميرة  أجابت  روسيا،  إلــى  منحازة 
سياسة  المملكة  “لــدى  بــالــقــول:  ريما 
ــي جــمــيــع  ــع الــجــمــيــع فــ الـــتـــعـــامـــل مــ
معهم  نتفق  الذين  أولئك  المجاالت، 
والذين ال نتفق معهم، والعاقة التي 
نملكها مع روسيا هي التي سمحت لنا 

بإطاق سراح أسرى حرب”.

ريما بنت بندر: الخالف مع أميركا ليس سياسيا

واشنطن ـ وكاالت

يتسحاق  ــيــل  إســرائ رئــيــس  أعــلــن 
هرتسوغ أنه قدم لوزير الخارجية 
قال  مــا  بيلنكن  أنتوني  األميركي 
إنــه “أدلــة على مشاركة إيــران إلى 
أوكرانيا”،  حرب  في  روسيا  جانب 
الشرق  لمستقبل  رؤيته  كما عرض 

األوسط.
جــاء ذلــك خــال لقاء جمعهما في 
هرتسوغ،  أعــرب  حيث  واشنطن، 
عن شكره إلدارة الرئيس األميركي 
المستمر،  دعمها  على  بــايــدن  جــو 
كــمــا شــكــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
بلينكن للوساطة الواليات المتحدة 
بين  البحرية  الحدود  اتفاقية  في 

إســرائــيــل ولــبــنــان، والــتــي سيتم 
توقيعها اليوم الخميس.

الرئيس  مكتب  وأفــاد 
اإلســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي 
بــــــــــأن هــــرتــــســــوغ 

محادثتهما  ــال  خـ لبلينكن  ــدم  قـ
تثبت  اســتــخــبــاراتــيــة  “مــعــلــومــات 
اســتــخــدام الــطــائــرات بـــدون طيار 
في  المدنيين  ضد  الصنع  اإليرانية 

الحرب ضد أوكرانيا”.
وقال هيرتسوغ: “نفت إيران بشكل 
بطائرات  )روســيــا(  تزويدها  قاطع 
أوكرانيا..  للحرب ضد  طيار  بدون 
شريحتين  لــكــم  ــرض  أعــ أن  ــد  ــ أري
ــبــس فــيــه أن  تــثــبــتــان بــشــكــل ال ل
ــيــة بـــدون طيار  ــطــائــرات اإليــران ال
تــشــارك فــي الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 

ضد المدنيين األوكرانيين”.
كــمــا تــحــدث هــرتــســوغ عــن رؤيــتــه 
وتحالف  متجدد”،  أوســط  لـ”شرق 
المناخ:  أزمــة  لمكافحة  إقليمي 
ستكون  أنـــه  وقـــال:”أعـــتـــقـــد 
ــرق  ــدة شــ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ هـ

أوسطية.

أدلة إسرائيلية على مشاركة إيران في أوكرانيا
القاهرة ـ وكاالت

عبدالفتاح  الــمــصــري  الــرئــيــس  أكــد 
الــمــصــري  الشعبين  أن  الــســيــســي، 
ــلـــى قــلــب  واإلمـــــــاراتـــــــي دائــــمــــا عـ
رجـــــل واحــــــــد، والــــعــــاقــــات بــيــن 
القيادات  اختاف  وعلى  الدولتين 
والحكومات تظل نموذجا لما يجب 
المتميزة  العاقات  عليه  تكون  أن 

بين الدول العربية الشقيقة.
وأوضــــــــح فــــي كـــلـــمـــة لــــــه، أمـــس 
بمرور  االحتفال  بمناسبة  األربعاء، 
العاقات  تأسيس  على  عــامــا   50
التفاهم  أن  اإلمــاراتــيــة،  المصرية 
ــرؤى مــع قــيــادات دولــة  الـ وتطابق 
نفخر  مما  هــو  الشقيقة  اإلمــــارات 
المؤسس  بداية من  به في مصر، 

زايد  الشيخ  للدولة  العظيم 
بــن ســلــطــان والــمــقــولــة 

الــتــاريــخــيــة لـــه إبـــان 
 ،1973 أكتوبر  حرب 

بأن البترول العربي ليس أغلى من 
الدم العربي، وكذلك الشيخ خليفة 
ــارات،  ــد وكــافــة حــكــام اإلمــ بــن زايـ
العقود  تلك  مــدار  على  أنه  مضيفا 
المصرية  العاقات  قــوة  تتغير  لم 
اإلماراتية بل ازدادت وثوقا، وظل 
الــتــفــاهــم واإلخــــاء والــتــوافــق بين 
البلدين هو عنوان مسيرة العاقات 

بينهما.
وتابع الرئيس المصري أن العاقات 
بـــيـــن مـــصـــر واإلمــــــــــارات تــمــيــزت 
على  فقط  ليس  قائمة  بأنها  دائما 
والصداقة  واإلخــوة  الحب  مشاعر 
الفهم  عــلــى  كــذلــك  بــل  الحقيقية 
ــي الــمــتــعــمــق والــدقــيــق  ــعـ ــواقـ الـ
ــم  ــعــال ــروف الــمــنــطــقــة وال ــظـ لـ
ــتــكــامــل وتــعــزيــز  وعـــلـــى ال
ــالـــح  ــمـــصـ الــــتــــعــــاون والـ

المشتركة.

السيسي: عالقتنا باإلمارات نموذجية
طرابلس ـ وكاالت

ــدة  ــوحــ ــ ــس حـــكـــومـــة ال ــيــ ــ وقــــــع رئ
الدبيبة  الليبية عبدالحميد  الوطنية 
التركي،  الدفاع  اتفاقيتين مع وزير 
ــع عـــام 2019  بــنــاًء عــلــى اتــفــاق ُوقـ

وأغضب الدول األوروبية حينها.
تـــوقـــيـــع  أن  مـــــراقـــــبـــــون  ويـــــــــرى 
تـــطـــورا خطيرا  يــعــد  االتــفــاقــيــتــيــن 
للتدخات التركية في ليبيا، السيما 
المبعوث  شــروع  مــع  تتزامن  وأنــهــا 
باتيلي  عــبــدهللا  ليبيا  إلـــى  األمــمــي 
فــي إجــــراء حـــــوارات مــع الــجــهــات 
الفاعلة الليبية إليجاد مخرج لألزمة 
ــنـــوات،  الــمــســتــمــرة ألكــثــر مـــن 10سـ
ــاد أرضـــيـــة تــفــاهــم إلجــــراء  ــجــ ــ وإي
في  الدبيبة  فشل  بعد  االنتخابات 

االستحقاق  إلى  الباد  إيصال 
ــي الـــرابـــع  ــابـــي فــ ــتـــخـ االنـ

ديسمبر  من  والعشرين 
الماضي.

ويـــشـــيـــر هــــــؤالء الـــمـــراقـــبـــيـــن إلـــى 
إلى  ليبيا  رهــن  فــي  يستمر  الدبيبة 
الــدائــم  دعمها  لكسب  وذلـــك  تركيا 
وأيضا  السلطة،  فــي  لاستمرار  لــه 
الليبي  الجيش  معاودة  من  تحسبا 
شــن هــجــوم عــلــى طــرابــلــس خاصة 
للمشير  الــمــتــتــالــيــة  الـــدعـــوات  بــعــد 
إلى االنتفاض  لليبيين  خليفة حفتر 
على الطبقة السياسية وتأكيده على 

أن الجيش جاهز ألي تحركات.
بيانا  الدبيبة  إدارة حكومة  ونشرت 
تضمنتا  االتفاقيتين  إن  فيه  قالت 
ــوالت تــنــفــيــذ االتــفــاقــيــة  ــوكــ ــ ــروت ــ “ب
األمنية” التي وقعتها في ذلك العام 
والتي  طرابلس،  في  السلطات 
لهجوم  التصدي  تم  بموجبها 
الجيش  قائد  شنه  عنيف 
خليفة  الــمــشــيــر  الــلــيــبــي 

حفتر على العاصمة.

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا باتفاقيتين مع الدبيبة

المغرب.. اعتقاالت 
في صفوف “داعش” 

الرباط ـ وكاالت

في  القضائية  لــأبــحــاث  الــمــركــزي  المكتب  أعــلــن 
المغرب أنه اعتقل خمسة أشخاص موالين لتنظيم 
“داعش” اإلرهابي وذلك لالشتباه في تورطهم في 
عالقة  لها  إرهــابــيــة  مخططات  لتنفيذ  “التحضير 
بمشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”. 
ــال الــمــكــتــب فــي بــيــان وزع، أمـــس األربـــعـــاء،  وقــ
اعتقاالت  حملة  شنت  الخاصة  الــقــوة  عناصر  إن 
و”استهدفت المشتبه فيهم باألماكن التي ينشطون 
بها”. وطالت االعتقاالت أشخاصا تتراوح أعمارهم 
فــي مناطق  ــك  ذلـ ــرى  بــيــن 20 و45 ســنــة، وجــ مــا 
البيضاء  الــــدار  بينها  مــن  الــمــمــلــكــة  مــن  مــتــفــرقــة 

والقنيطرة وشيشاوة.

إيران تلتف على القمع بتوسيع اعتقال أجانب بتهمة التجسس

أربعينية أميني... تظاهرات وإضرابات واستنفار أمني
ــعــاء، في  تجمع إيــرانــيــون، أمــس األرب
مقبرة في محافظة كردستان اإليرانية 
في  أميني  مهسا  الشابة  فيها  دفــنــت 
الـــذكـــرى األربــعــيــن لــوفــاتــهــا، وتــحــدوا 
اإلجراءات األمنية المشددة المفروضة 

لتكريمها مع انتهاء فترة الحداد.
الذين  والرجال  النساء  عشرات  وردد 
سقز،  فــي  آيــجــي  مقبرة  فــي  تجمعوا 
أميني  مهسا  منها  تتحدر  التي  البلدة 
ــرأة،  فــي كــردســتــان بــغــرب إيــــران، “امــ
للديكتاتور”،  و”الــمــوت  حــريــة”  حــيــاة، 
بــحــســب مــقــاطــع فــيــديــو بــثــت على 

وسائل التواصل االجتماعي.
حقوق  مجال  فــي  ناشطين  وبحسب 
ــإن أجــهــزة األمــــن حــذرت  ــان، فـ ــسـ اإلنـ
عــائــلــة أمــيــنــي مــن إقــامــة مــراســم في 
ذكرى وفاتها والطلب من الناس زيارة 
قــبــرهــا فــي مــحــافــظــة كــردســتــان وإال 

“عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم”.
أفــــــادت منظمة  ــق،  ــابـ ــت سـ ــي وقــ وفــ
ــغــاو” اإليــرانــيــة لــحــقــوق اإلنــســان  “هــن
أمنية  أجــواء  اإليــرانــي  النظام  بفرض 
رأس  مسقط  سقز  مدينة  في  مشددة 
أن  المنظمة  وأوضــحــت  أميني.  مهسا 
ــن اإليــرانــيــة انــتــشــرت في  ــوات األمـ قـ
الشوارع. وذكرت أنها تلقت تقارير عن 
وقوع إضراب واسع النطاق في ثماني 

مدن بغرب إيران.
وأضافت المنظمة الكردية على “تويتر” 
أن اإلضراب شمل مدن سنندج وسقز 
وديواندارا  وكامياران  وبانة  ومريوان 
إلى  إضــافــة  كــردســتــان،  فــي محافظة 
أذربيجان  بمحافظة  ومــهــابــاد  بــوكــان 

الغربية.
إنترناشيونال”  ــران  ــ “إي قــنــاة  وذكـــرت 
قالت  فيديو  مقطع  على  حصلت  أنها 
إضــراب مجموعة من عمال  إنه يظهر 

مصفاة طهران.
ــنـــشـــطـــاء أطـــلـــقـــوا دعـــــوات  وكــــــان الـ
اليوم  حاشدة،  ومظاهرات  إلضرابات 
المحتجين  النشطاء  وطالب  األربعاء، 

طوال  لتستمر  االحتجاجات  بتنظيم 
اليوم.

على  االحتجاجات  تقتصر  أال  وينتظر 
مدينة سقز، وأن تتعداها إلى مختلف 
الــمــدن اإليــرانــيــة الــتــي انــتــشــرت فيها 

االحتجاجات منذ مقتل أميني.
وتظاهر طــاب في جامعات في  هــذا 
الــثــاثــاء، رغم  ــران،  إيـ أنــحــاء  مختلف 
القمع الذي يتعرضون له. وهتف طاب 
في جامعة الشهيد جمران في األهواز 
لكنه  “قد يموت طالب  )جنوب غــرب(: 

لن يقبل اإلذالل”.
وتبرز الشابات والتلميذات في واجهة 
ــاة أميني  الــتــظــاهــرات الــتــي تــلــت وفــ
النتهاكها  توقيفها  بعد  الماضي،  الشهر 
المفترض لقواعد اللباس الصارمة في 

إيران.
وتــوفــيــت الــشــابــة أمــيــنــي )22 عــامــًا( 
 16 وهي إيرانية من أصل كــردي، في 
توقيفها  على  أيــام  ثاثة  بعد  سبتمبر، 
من شرطة األخاق أثناء زيارة لها إلى 

طهران مع شقيقها األصغر.
ــا” بيانًا  ــ ــثــاثــاء، نــشــرت وكــالــة “إرن وال
قــالــت إن الــعــائــلــة أصــدرتــه جـــاء فيه 
أي  تجّنب  أجــل  ومــن  للظروف  “نــظــرًا 
مشكلة مؤسفة، لن نحيي ذكرى مرور 

40 يومًا” على وفاة مهسا.
الــبــيــان صــدر تحت  إن  نشطاء  وقـــال 
ــى أن مــراســم  ــ الــضــغــط، مــشــيــريــن إل
ذلك  من  الرغم  على  ستنّظم  تكريمية 

عند قبر أميني.
وأفــــــــادت مــنــظــمــة حـــقـــوق اإلنـــســـان 
“هـــنـــغـــاو”، أنـــه عــقــب الــضــغــط األمــنــي 
المكثف على أسرة مهسا أميني عشية 
ــعــيــن، تــم اعــتــقــال أشــكــان  ذكـــرى األرب

شقيق مهسا.
أن  تـــصـــويـــر”   1500“ قـــنـــاة  وأفـــــــادت 
هوجمن  الصدر  ثانوية  من  “تلميذات 
لتفتيشهن  مــابــســهــن  مـــن  وجــــــردن 

وضربن”.
لألنباء  اإليرانية  “إيسنا”  وكالة  ونقلت 
نــفــي نــاطــق بــاســم الـــــوزارة “الــشــديــد” 

لوفاة تلميذة في هذه المواجهة.
وأظــهــر فــيــديــو عــائــات وهـــي تصرخ 
مــطــالــبــًة بــمــعــلــومــات أمــــام الــمــدرســة 

الواقعة في حي سلسبيل في طهران.
الغضب  مماثلة  تــقــاريــر  أجــجــت  وقـــد 
أدى  الــذي  القمع  إزاء  اإليرانيين  لــدى 
هيومن  “إيــران  بحسب  الثاثاء  حتى 
مقرًا،  أوسلو  في  تتخذ  التي  رايتس” 

إلى مقتل 141 شخصًا على األقل.

قضية الجواسيس 

قال المتحدث باسم السلطة القضائية 
في إيران إن السلطات اعتقلت آخرين 
الفرنسيين”،  الجواسيس  “قضية  في 
ــجــدد  ال الــمــعــتــقــلــيــن  إلــــى أن  ــرا  مــشــي
بهدف  ــتــواطــؤ”  وال “بــالــتــآمــر  متهمون 

اإلضرار باألمن القومي.
ــات  ــارســ ــمــ ــ ــم ــ وانــــتــــقــــدت فـــرنـــســـا “ال

الــديــكــتــاتــوريــة” اإليــرانــيــة واحــتــجــاز 
اثــنــيــن مـــن مــواطــنــيــهــا رهــيــنــتــيــن في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر بــعــد بث 
يعترفان  أنهما  فيه  بــدا  مصور  مقطع 
بالتجسس. وأدانت فرنسا احتجازهما 

وطالبت باإلفراج الفوري عنهما.
مسعود  القضائي  المتحدث  يذكر  ولم 
ــر صــحــفــي  ــمـ ــؤتـ ــال مـ ـــ ســـتـــايـــشـــي خـ
الجديدة  االعــتــقــاالت  أســبــوعــي، عــدد 
“قضية  سماه  ما  إطــار  في  تمت  التي 
الجواسيس الفرنسيين”، أو يكشف عن 

جنسياتهم أو أي تفاصيل أخرى.
القبض  تــم  القضية،  هــذه  “فــي  وقـــال 
على آخرين، كما أن سلسلة المعلومات 
اإلعان  وسيتم  االكتمال،  وشك  على 
أن  منها”، مضيفا  االنتهاء  بمجرد  عنها 

التحقيق يجري بوتيرة سريعة.
اإليرانية في  المخابرات  وقالت وزارة 
القبض على أوروبيين  ألقت  إنها  مايو 
األمن”  “زعزعة  على  التحريض  بتهمة 
احتجاجات  أن تشهد  قبل  إيــران،  في 
أثــارتــهــا وفـــاة مهسا أمــيــنــي عــلــى أثــر 
لــهــا الشهر  احــتــجــاز شــرطــة األخــــاق 

الماضي.
ــام  ــ ــــل اإلعـ ــائ ــا تــنــشــر وســ ــيـــرا مــ ــثـ وكـ
الــحــكــومــيــة اإليـــرانـــيـــة مـــا تــقــول إنــهــا 
قضايا  فــي  بــهــم  للمشتبه  اعــتــرافــات 

مشحونة سياسيا.
بثه  تم  الــذي  المصور  التسجيل  وفــي 
ــشــهــر، قــالــت  ــق هـــذا ال فـــي وقـــت ســاب
وشريكها  إنها  كولر  سيسيل  الفرنسية 
جاءا إلى إيران “لتهيئة الوضع للثورة 

واإلطاحة بالنظام اإلسامي الحاكم”.
في  غضبا  الــمــصــور  التسجيل  وأثــــار 
ألول  الخارجية  وزارة  وقالت  باريس. 
محتجزان  االثنين  المواطنين  إن  مرة 
ــران إلـــى جــانــب اثــنــيــن آخــريــن  ــ فــي إي
االعترافات  أن  معتبرة  ــة،  دول “رهــائــن 
وال  بــاإلكــراه  انــتــزعــت  لهما  المنسوبة 
أساس لها وال يوجد ما يبرر االعتقال 

التعسفي.

عواصم ـ وكاالت

إيران تعتقل األجانب لترسيخ فكرة المؤامرة في مواجهة احتجاجات ال تهدأ

عواصم ـ وكاالت

حــذر وزيـــر الــدفــاع األوكـــرانـــي أليكسي 
ــقــوات الــروســيــة، مــن أن  ريــزنــيــكــوف، ال
على  الواقعة  والجسور  الممرات  جميع 
نهر دنــيــبــرو فــي خــيــرســون بــاتــت ضمن 
والمدفعية  “هــيــمــارس”  صــواريــخ  مــدى 

األوكرانية.
ــال ريــزنــيــكــوف إنــه فــي حــال تحول  وقـ
ــوارع، فلن تتمكن  ــى حــرب شــ الــقــتــال إل
ــقـــوات الــروســيــة مـــن االنــســحــاب من  الـ

خيرسون.
مسؤولين  وفــق  الروسية  الــقــوات  وتعد 
ــمــعــارك”  ــرس ال ــ ــيــيــن الـــعـــدة “ألشـ أوكــران
في  االستراتيجي  خيرسون  إقليم  في 
للدفاع  الكرملين  يستعد  بينما  الجنوب، 
عن أكبر مدينة تحت سيطرته من هجوم 

كييف المضاد.
للتراجع في  الــروســيــة  الــقــوات  وُدفــعــت 
الماضية  القليلة  األســابــيــع  فــي  اإلقــلــيــم 

لتجد نفسها في خطر الوقوع في حصار 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر دنــيــبــرو. من 
جانب آخر، أكدت وزارة الدفاع األميركية 
هناك  “ستكون  أنــه  مــجــددًا  )البنتاغون( 
عواقب” إذا نشرت روسيا أسلحة نووية 
وفقًا  نوويًا،  ملوثة  قنبلة  استخدمت  أو 
األلمانية، أمس  األنباء  أوردتــه وكالة  لما 

السفير  قــال  فيما  ذلــك  يــأتــي  األربـــعـــاء. 
الروسي لدى واشنطن، إن مهمة صناعة 
منظمتين  إلـــى  أوكــلــت  الـــقـــذرة  القنبلة 
أوكرانيتين، مشيرًا إلى أن القنبلة القذرة 
أسلحة  باستخدام  روسيا  اتهام  هدفها 
دمار شامل. وأضاف أن “الغرب متواطئ 

في اإلرهاب النووي مع أوكرانيا”.

واشنطن تلوح بـ ”عواقب” حال استخدمت موسكو “قنبلة قذرة”

أوكرانيا تتحدى روسيا بخوض “أشرس المعارك”

أوكرانيا: خيرسون باتت ضمن مدى صواريخ هيمارس 

طوكيو ـ وكاالت

ــمــتــحــدة والــيــابــان  ــات ال ــ ــوالي ــ حــــذرت ال
وكوريا الجنوبية، أمس األربعاء، من أن 
تجربة نووية كورية شمالية ستستدعي 
وتــعــهــدت  ــوق”،  ــبـ ــسـ مـ غــيــر  ــا  ــويـ قـ “ردا 
رص الــصــفــوف بــعــد عـــدد مــن الــتــجــارب 
الصاروخية التي أجرتها الدولة المنعزلة.

تلك  خــارجــيــة  وزراء  مــســاعــدو  وقــــال 
إنهم  الــدول عقب محادثات في طوكيو 

سيعززون تدابير الردع في المنطقة.
كوريا  خــارجــيــة  وزيـــر  مساعد  وأوضـــح 
“اتفقنا على  دونغ:  الجنوبية تشو هيون 
تعزيز التعاون كي يمكن ان توقف كوريا 
الشمالية أنشطتها غير الشرعية والعودة 

إلى محادثات نزع الساح النووي”.
الــثــاث  ــدول  ــ ــ “ال أن  للصحفيين  وأكــــد 
ــى الـــحـــاجـــة لــــرد قــــوي غير  ــفــقــت عــل ات
الشمالية  مسبوق في حال مضت كوريا 

بتجربتها النووية السابعة”.

وكثيرا ما حذرت سول وواشنطن من أن 
اختبار  من  تقترب  تكون  قد  يانغ  بيونغ 
 ،2017 مــنــذ  ــى  ــ األول لــلــمــرة  ذريـــة  قنبلة 
عقب عدد من تجارب إطاق الصواريخ 

البالستية.
اليابان  فوق  الصواريخ  تلك  أحد  وحلق 
الشمالية  كوريا  وقالت  الماضي،  الشهر 

ــرى إنــهــا أجــــرت تــجــارب  مــن نــاحــيــة أخــ
نووية تكتيكية.

ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وقــــالــــت مـــســـاعـــدة وزيـ
السلوك  “هذا  ويندي شيرمان:  األميركي 
كبير”،  بشكل  االستقرار  ويزعزع  متهور 
“االمتناع  على  الشمالية  كوريا  وحضت 

عن القيام بمزيد من االستفزازات”.

تهديد أميركي ياباني كوري جنوبي لتجارب بيونغ يانغ النووية

غليان بشبه الجزيرة الكورية.. وتحذير برد قوي

مساعدو وزراء الخارجية الكوري واألميركي والياباني
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حتمية إسقاط النظام
خالل األعوام الماضية، كان الحديث عن إســـقاط النظام اإليراني ينظر 
لـــه بمثابـــة حديث غير واقعي وال يمكن أن يتحقـــق، وال ريب أن النظام 
اإليرانـــي الذي تمكـــن بطريقة أو بأخرى وبحكـــم العامل االقتصادي من 
اســـتغالل الظـــروف واألوضاع المختلفة وتوظيفها لصالحه والتســـويق 
لوجهة نظر اســـتحالة ســـقوطه التي جـــرى إعدادها في أقبيـــة ودهاليز 

أجهزته القمعية.
نهج هذا النظام لم يكن بمثابة مصائب وويالت نزلت على رأس الشعب 
اإليرانـــي فقـــط، بل إنهـــا طالت شـــعوب المنطقـــة ودول العالم وبشـــكل 
خـــاص الـــدول الغربيـــة التـــي لعبت الـــدور األهم فـــي جعل هـــذا النظام 
يســـتقوي ويتغول على شـــعبه وعلى بلـــدان المنطقة من خـــالل اتباعها 
سياســـة اســـترضاء ومماشـــاة هذا النظام، والفرصة التـــي كانت مواتية 
لبلـــدان العالم كـــي يجري التغيير فـــي إيران أثناء انتفاضـــة عام 2009، 
وذلـــك بدعـــم وتأييد نضال الشـــعب اإليراني من أجـــل الحرية، ولم يتم 
اســـتغاللها، انعكســـت ســـلبا على العالم، بل إن تكرار الفرصة في أواخر 
عامـــي 2017 و2019، إبـــان االنتفاضتيـــن اللتيـــن حدثتـــا وقتئذ، وعدم 
االســـتفادة منها أيضا، انعكســـت أيضا ســـلبا على العالـــم، وهاهو النظام 
يقوم باســـتغالل نقاط التوتر في العالم ويســـعى لصب الزيت على النار 

من أجل مصالحه الخاصة كما يفعل في أوكرانيا وكذلك في فنزويال.
إســـقاط النظام بفضل أنشـــطة وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق 
فـــي داخـــل إيران صار أمرا واقعا، خصوصا بعد أن بقيت هذه الوحدات 
تســـتمر فـــي صراعهـــا ومواجهتها في داخـــل إيران حتـــى تمكنت أخيرا 
من تحطيم جدار الخوف والرهبة الوهمي الذي شـــيده النظام من أجل 
المحافظة على نفسه، والمحاولة الفاشلة التي قام بها خامنئي من أجل 
إعـــادة جـــدار الخوف والرهبـــة للنظام من خالل تنصيب ســـفاح مجزرة 
صيـــف عـــام 1988، كرئيـــس للنظـــام ومراهنته علـــى قســـوته ودمويته 
المفرطـــة مـــن أجل تحقيق ذلك الهدف، لم تكـــن ممكنة أبدا لوال الجهود 
الدؤوبة التي بذلها أعضاء وأنصار المقاومة اإليرانية ضد النظام والتي 
عبـــأت داخـــل وخارج إيـــران ضـــد عملية تنصيـــب ابراهيم رئيســـي، بل 
إن اســـتمرار المنظمـــة في مواجهة النظام وعـــدم تخليها عن ذلك وترك 
الســـاحة ولـــو في أحلـــك الظروف، هو الـــذي لعب الدور األكبر في كســـر 

هيبة النظام خالل عهد رئيسي أكثر من أي عهد آخر.

حسين داعي اإلسالم

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

للتواصل: 17111483

“السالم” هو الموال الذي تعرفه كل الشعوب
اإلســـالم دين تســـامح وإخاء وخير ومســـاواة، وهذا شـــيء ال يقبل 
النقـــاش، كما أن اإلســـالم دعا إلى نبذ العنصريـــة وجاء ليقضي على 
الفـــوارق العرقيـــة والطبقيـــة وحـــب الـــذات، وكذلك تطهيـــر العقول 
والســـمو بالروح إلى الفردوس األعلى، لكننا نحتار في بعض الوجوه 
التـــي تدعي اإلســـالم ومضمونه اإليجابي لإلنســـانية جمعاء، وتقف 
ضد “الســـالم” بين الشعوب ومدلوالته العظيمة، متناسين وكما يقال 

ان أصل األصول كلها في الحياة هو السالم، والبقية فروع.
قديمـــا تســـاءل ســـقراط قائـــال “لماذا يســـلم النـــاس خير أشـــجارهم 
للظمأ ويتركونها بغير ســـقى، البد أنهم ال يعرفون.. أال فأخبروهم أن 

الصداقة والسالم خير شجرة، تعطي خير ثمرة”.
أولئـــك الناس أعـــداء الســـالم والمحبة والتســـامح بين الشـــعوب، ال 
يريدون أي تماس ثقافي ووجداني مباشـــر بيننا وبين اآلخرين، ولو 
حـــدث هذا التمـــاس أقاموا الدنيا وســـافروا فوق غبار الســـنين وكل 
واحد منهم يفتي بشـــهادة ويثرثر حتـــى تنقطع حبال صوته. هؤالء 
ال يجيدون ســـوى الكره والســـبات العميق للفكر واالنفتاح وكتم كل 

األنفاس التي تنادي وتحلم بالسالم وتعزيز السالم والترويج لثقافة 
السالم وقبول اآلخر واالحترام المتبادل بين الثقافات واألديان. 

هؤالء يدعون أنهم مســـلمون “شكال وتصرفا” لكنهم يقفون ضد نشر 
القيم الصحيحة للدين اإلســـالمي، القائم على التســـامح ونشـــر روح 
المحبـــة والتعـــاون بيـــن مختلـــف شـــعوب األرض، وبالرغـــم من أنهم 
يعيشون في وطن للسالم ومكان للعدل والتسامح، نجدهم يشذون 
عـــن القاعـــدة والوســـطية واالعتـــدال، وينضمون لصفـــوف األغبياء 
ومقفلي القلب واللسان والمكبلين بقيود التخلف والرجعية والظالم. 
فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيـــه جميع شـــعوب العالم لتكون مدرســـة 
الســـالم في حركة ممتدة شـــاملة عبر المكان والزمـــان، لمعرفتهم أن 
باستطاعة هذه المدرسة أن تخلق أجياال تحيا على السالم والمحبة 
دون انقطـــاع، يخرجون من جحورهم بعنادهم وإصرارهم المســـتمر 
فـــي محاربـــة الســـالم، لكـــن ســـيطول انتظارهـــم وتـــزداد جراحهـــم 
وآالمهم، ألن الســـالم هو الموال الذي تتغنى به وتعرفه كل شـــعوب 

األرض.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ترتبط البحرين وسلطنة ُعمان بعالقات متجذرة وممتدة في التاريخ، 
وتشـــتركان بروابـــط كثيـــرة، وفـــي طليعتهـــا العروبة “القوميـــة” واللغة 
والتاريـــخ والمصيـــر المشـــترك والديـــن، بجانـــب التقـــارب االجتماعـــي 
بيـــن الشـــعب العربي فـــي البحرين وُعمان.. ويرجع تاريـــخ العالقة بين 
البحريـــن وســـلطنة ُعمـــان إلـــى قديم الزمـــان، وهاهي قلعة عـــراد التي 
بناها الُعمانيون في البحرين خالل القرن )15( عام 1622م والتي بناها 
“اإلمـــام ســـلطان بن ســـيف اليعربي” إمام ُعمـــان آنذاك شـــاهد تاريخي 
عمـــالق وأثـــري بـــاق علـــى تجذر هـــذه العالقـــة وُعمقهـــا بيـــن القطرين 

الشقيقين.
تجلت هذه العالقة وزادت ارتباًطا وتقدًما مع تقدم السنين، وتوطدت 
أكثـــر مـــن خـــالل التبـــادل السياســـي والتجـــاري والثقافـــي والمعرفـــي 
وبالتعـــاون في الكثيـــر من المجاالت األخرى التـــي عمقت هذه العالقة 
وزادتهـــا رســـوًخا وثباًتـــا والتي توجـــت بالكثير من الزيـــارات المتبادلة 
وتوقيـــع الكثير من االتفاقيات بين القطرين الشـــقيقين، والتي فتحت 

أبواب االستثمار بينهما.
وكانت زيارة الســـلطان “هيثم بن طارق” ســـلطان ُعمان للبحرين، زيارة 

محبـــة وود، ولقـــاء تاريخيـــا ُيحقـــق التنســـيق في مختلـــف المجاالت، 
حضـــور مضيء شـــامخ. وهو لقـــاء لم ولن ينقطع بل يتجـــدد يوًما بعد 
آخـــر، ويتجذر بماٍء من ذهب بين الشـــعبين الشـــقيقين اللذين تربطهما 
أواصر النســـب والدم والعروبة والدين. وُكل لقاٍء جديد بين مســـؤولي 
القطرين الشـــقيقين يفتح آفاًقا جديدة بينهما، وُيَســـِرع ُخطى َمســـيرة 
التعـــاون بينهمـــا التـــي تحمـــل فـــي طياتهـــا خطًطـــا تنموية شـــاملة من 

اقتصادية واجتماعية واعدة.
وتلعـــب ســـلطنة ُعمـــان دوًرا محورًيـــا في تنميـــة العالقـــات الخليجية 
والعربية واإلقليمية، وتترجم سياســـتها الثابتة بالتواصل مع أشـــقائها 
فـــي الخليـــج العربـــي والوطـــن العربـــي الهادفة لدفـــع مســـيرة التعاون 
بيـــن أقطـــار الخليـــج العربـــي واألقطـــار العربيـــة. فأهال بمقدم ســـلطان 
الخيـــر ومرحًبا به في بـــالده البحرين، ويقيًنا بأن هذه الزيارة المجيدة 
ستســـهم كثيـــًرا في تعميـــق العالقات الراســـخة لدفع العمـــل البحريني 
الُعماني والخليجي والعربي، ووضع رؤية مشـــتركة لتعميق واستدامة 
هذه العالقات، ورفعها إلى مســـتوى التكامل بمختلف المســـتويات، بما 

ُيحافظ على ديمومتها وعلى الِسلم واألمن اإلقليمي والدولي.

عبدعلي الغسرة

زيارة مجيدة وعالقات راسخة

fatin.hamza@
gmail.com

أعلـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قبل أيام عبر حسابه على منصة 
“اإلنســـتغرام”، عن إطالق مشـــروع خاص لتدريـــس التجويد وتحفيظ 

القرآن الكريم. 
مبـــادرة رائـــدة في مجـــال خدمة القـــرآن الكريم أفرحت قلوب شـــعب 
البحريـــن، لـــم نســـتغرب هـــذا القـــرار فقد عرفـــت مملكـــة البحرين على 

الدوام احتضانها البرامج والفعاليات والمسابقات القرآنية.
مملكـــة البحريـــن بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، ســـتبقى مســـتمرة في 
خدمـــة القـــرآن الكريم ونشـــر علومـــه وتقديم الدعـــم للمراكـــز القرآنية 
والمعاهـــد الشـــرعية، وبـــإذن هللا ستســـتمر فـــي تحقيقهـــا اإلنجـــازات 

القرآنية على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

فعالً هي مبادرة تستحق الشكر واإلشادة، فهي من المبادرات المحفزة 
لحفـــظ القـــرآن، وهي دافع ألبناء الوطن للســـير على نهج ديني ســـليم، 
يقـــود شـــبابنا ويذكرهم بتعاليم دينهم والقـــراءة الصحيحة لكتاب هللا 
وتحقيق منجزات تزيد البحرين بها عزا وفخرا، فشبابنا يمتلك قدرات 
ومهـــارات وطاقـــات لتقديـــم األفضل فـــي جميع المجـــاالت إن توفرت 
وتيســـرت لهم مقومات النجاح، ولقوا الدعـــم من قبل الدولة ومختلف 
الجهـــات القـــادرة على تمكينهم بشـــتى الطرق، حتمًا ســـيكون لهم دور 
كبير في تأسيسهم، ليكونوا شريكا فاعال بطاقاتهم ومواهبهم وصقلها 

وتجهيزها لبناء وتطوير البالد على الطريق الصحيح.
كل الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد، وتمنياتنا له بالتوفيق والنجاح، 
وتحقيـــق المزيـــد من اإلنجـــازات والنجاحات، والتي تعـــّز مكانة مملكة 

البحرين في كل الميادين والمجاالت.

فاتن حمزة

مبادرة رائدة لخدمة القرآن الكريم.. شكراً سمو الشيخ ناصر

سمو محافظ الجنوبية ووصل المواطنين
أشـــكر ســـمو الشـــيخ خليفة بن علـــي آل خليفة محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة، علـــى قصـــص الوصـــل الجميلة والمســـتمرة مـــع الناس، 
فالمحافـــظ الشـــاب وكريـــم الخلـــق، يقـــدم باســـتمرار نموذجـــًا حيا 
وناجحـــا، للمســـؤول الـــذي يؤســـس سياســـات العمـــل، وخططهـــا، 

ومنهجيتها، بناء على صوت المواطن ورغباته.
وأتشـــرف بأن تكون لـــي بين الحين واآلخر فرصـــة حضور مجلس 
ســـموه األســـبوعي عبر تقنية االتصال المرئي “زووم”، حيث أســـعد 
بحديثـــه لجمـــوع الحاضريـــن مـــن مختلف مواقـــع العمـــل، والبناء، 
والمســـؤولية فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، ونقاشـــه العميـــق معهـــم 
وإنصاتـــه لهـــم، وتجاوبه المســـتمر مـــع كل ما يطرح من تســـاؤالت 

ومالحظات.
فمجلـــس ســـموه أقرب لغرفة مشـــورة مع النـــاس، أوجدها للخروج 
معهـــم بأهـــم التوصيات والنتائج القادمة مـــن يوميات الناس، ومن 

ضمائرهم، واحتياجاتهم.
وال يتأخـــر ســـمو المحافـــظ الشـــاب، والمتواضـــع حفظـــه هللا، فـــي 
أن يصـــل المواطنيـــن فـــي زياراته الميدانيـــة للمناطـــق بالمحافظة 
الجنوبيـــة، بلقاءات تعكس النهج الخليفي الرشـــيد الذي يقوم على 

الوصل كأولوية، وأساس عمل ونجاح.
المحافظـــة الجنوبيـــة أضحت اليـــوم قصة نجاح متميـــزة، وعالمة 
وخططهـــا  وبرامجهـــا،  وفعالياتهـــا،  أنشـــطتها،  بتنـــوع  فارقـــة، 
االجتماعية، والتي ترتكز على الشـــراكة، وفتح األبواب للمواطنين، 

في كل وقت، وأي وقت.
إننـــا فخـــورون اليوم بأن نرى هذا النشـــاط الكريـــم، وهذا التجاوب 
المميز مع المواطنين، والذي ال يوجد له مثيل في الدول المتحضرة 
والمتقدمـــة والكبـــرى، لكنها ســـمة جميلة حبا هللا بهـــا البحرين، من 
القـــادة الكـــرام، ونـــزوالً بالتـــدرج حتى القاعـــدة الشـــعبية العريضة، 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



اللجنة اإلعالمية

قدمت شـــركة هواوي رعايتها الفضية لمســـابقتي كأس جاللة 
الملـــك المعظـــم ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القـــدم 

للموسم الرياضي 2022 - 2023. 
 مـــن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفـــة، بانضمام 
شركة هواوي إلى مجموعة الرعاة للمسابقتين برعاية فضية، 
مشيدا بالجهود التي تبذلها الشركة في دعم القطاع الرياضي 
خصوصا كرة القدم البحرينية،  وذلك في سبيل تحقيق التطور 
والنماء في هذه اللعبة، معربا عن تقديره لمجلس إدارة شركة 
هواوي وحرصها في تقديم هذه الرعاية والدعم للمســـابقتين، 
مؤكدا أن العمل المشـــترك بين اتحاد الكرة والشـــركة سيسهم 

في توفير أسباب النجاح التنظيمي للمسابقتين. 
 مـــن جهتـــه، قـــال رئيس مجلـــس إدارة شـــركة هواوي الســـيد 
ايثان صن إن دعم الشركة لمسابقة كأس جاللة الملك المعظم 
ومســـابقة دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز نابـــع مـــن التفاعـــل 
اإليجابي مع األنشـــطة الرياضية عموما وكرة القدم خصوصا، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة الدخـــول فـــي شـــراكات متميـــزة لالرتقاء 
بالجانـــب الشـــبابي والرياضـــي، مبينـــا أن الشـــركة وجدت في 

دعم المســـابقتين مكانا مثاليا لتأكيد األهداف االســـتراتيجية 
التي يعمل بها في دعم القطاع الرياضي البحريني، ومشاركته 
المباشـــرة فـــي عمليـــة االرتقـــاء بـــه وبكـــرة القـــدم علـــى وجه 
الخصـــوص، معبـــرا عن شـــكره وتقديـــره إلى رئيـــس وأعضاء  
االتحاد البحريني لكرة القدم، على الجهود المميزة في ســـبيل 
تطويـــر مســـابقاته بمـــا ينعكس علـــى منظومة كـــرة القدم في 

مملكة البحرين.

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

خالل تقديم الدعم

البديع - اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

اعتبـــر العـــب المنتخـــب الوطنـــي لكمـــال 
مبـــارك  المتألـــق خالـــد محمـــد  األجســـام 
الســـعيدي أن بطولـــة العالـــم المقبلة التي 
ستقام منافســـاتها في إسبانيا في الفترة 
مـــن 2 وحتى 7 من شـــهر نوفمبـــر المقبل 
مـــن أقـــوى البطـــوالت والتي قد أعـــد لها 

جيدًا.
 وقـــال البطل البحريني الســـعيدي “بدأت 
4 أشـــهر، ومـــع  أكثـــر مـــن  اإلعـــداد منـــذ 
مـــرور األيـــام رفعـــت مســـتوى التكثيـــف، 
وللـــه الحمـــد وصلـــت لمســـتوى جهوزيـــة 
عاٍل مـــع األيام القليلـــة المتبقية للمغادرة 
وسأشارك في منافسات مسابقة الفيزيك 
للفئـــة الطوليـــة 176 ســـم، وأعـــد الجميع 
بأننـــي ســـأبذل الغالي والنفيـــس من أجل 
الوطن الغالـــي الحبيب وأننـــي لن أتنازل 

عن ذهب عالمية إسبانيا بإذن هللا”.
ويعتبـــر البطل البحريني خالد الســـعيدي 

األجســـام  كمـــال  العبـــي  أبـــرز  أحـــد 
الفيزيـــك  مســـابقات  فـــي  البحرينييـــن 
ومـــن الالعبيـــن المتميزين فـــي العروض 
علـــى المســـرح فـــي مســـابقات الفيزيـــك، 
وقد حقـــق العديد مـــن النتائج المشـــرفة 
طـــوال  والمتقدمـــة  األولـــى  والمراكـــز 
ببطولـــة  األول  المركـــز  أبرزهـــا  مشـــواره 
الصفـــا بالعـــام 2018، المركز األول بطولة 
الماسية بجده، المركز األول ببطولة دبي 
مســـل بيج العام 2019، ذهبيتان ببطولة 
غـــرب آســـيا 2019 وبطاقـــة االحتـــراف، 
المركز الثاني ببطولة العالم 2019، المركز 
األول ببطولة كالســـيك أرونولد بإسبانيا، 
المركز الثاني والثالث ببطولة جوي ويدر 
العـــام 2021، المركـــز األول ببطولة ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة األولى 
هذا العـــام، وبلغت حصيلة هذا الالعب 7 
ميداليـــات ذهبيـــة، 3 فضيـــات وبرونزية، 

ومـــازال يطمـــح للمزيـــد وهو فـــي انتظار 
البطولة العالميـــة ليرفع غلة البحرين من 

اإلنجازات والميداليات الملونة.

أكد جهوزيته للمشاركة ببطولة العالم لبناء األجسام

ملك مسابقات الفيزيك السعيدي يعاهد بأفضل ظهور

حفل ختام بطولة القائد العام لقوة دفاع البحرين للجولف
أقيـــم تحـــت رعايـــة القائد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة، مساء يوم الثالثاء الموافق 
25 أكتوبـــر 2022م، في مقـــر نادي البحرين 
للجولف، حفل ختام منافسات بطولة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين السنوية للجولف، 
وذلـــك بحضور رئيس هيئـــة األركان النائب 
األول لرئيس نادي البحرين للجولف الفريق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي. 
 وقـــد أناب القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
الشـــيخ خالد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
وتوزيـــع  البطولـــة  ختـــام  حفـــل  لحضـــور 
الجوائز، وقد حضر االحتفال جميع أعضاء 
مجلـــس اإلدارة والالعبين، وذلك بمشـــاركة 
75 العبـــًا على ملعب نادي البحرين للجولف 
في الحنينية، والتي أقيمت منافساتها يوم 

السبت الموافق 22 أكتوبر 2022م. 

  وخـــالل الحفل ألقـــى الفريـــق الركن ذياب 
بن صقر النعيمي كلمة بهذه المناســـبة شـــكر 
فيها المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة علـــى دعمـــه الالمحـــدود للقطاع 
الرياضي عموما باإلضافة إلى دعمه السخي 
للعبـــة الجولـــف خصوصـــا، وعلـــى متابعتـــه 
الدائمة وحرصه على إقامة البطولة سنويًا، 

حيث تعد من أهم وأكبر البطوالت المحلية 
وأقدمها. 

والجوائـــز  الكـــؤوس  توزيـــع  تـــم  بعدهـــا    
فـــي  الفائزيـــن  الالعبيـــن  علـــى  التقديريـــة 

البطولة وتكريم المساهمين في تنظيمها. 
 وقـــد جاء الشـــاب  العب منتخـــب البحرين 
للجولـــف فهـــد عبـــدهللا الحكـــم فـــي المركز 

األول وظفـــر بالـــكأس الغالية بتســـجيله 65 
ضربـــة وجاء في المركز الثاني الالعب علي 
صالح علي بتسجيله 69 ضربة، وفي المركز 
الثالث الالعب المخضـــرم ناصر يعقوب 70 

ضربة. 
وهنـــأ الشـــيخ خالد بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة الالعبين الفائزيـــن في البطولة على 

المســـتوى المتميـــز الـــذي ظهـــروا بـــه خالل 
مشـــاركتهم فـــي منافســـات هـــذه البطولـــة، 
وأعـــرب عن شـــكره وتقديـــره للقائمين على 
البطولة وذلك لحسن التنظيم الذي انعكس 

جليًا خالل مجريات البطولة. 

نتائج المنافسات

 وقد أسفرت نتائج البطولة بعد طرح نقاط 
التكافؤ عن فوز عيسى وحيد بالمركز األول 

بتسجيله 69 - 86. 
  وجـــاءت بقيـــة النتائج علـــى النحو اآلتي: 
رحمـــان تبـــوه 70 - 76، أحمـــد عبدالكريـــم 
70 - 80، ذيـــاب بن صقـــر النعيمي 70 - 76، 
محمد راشـــد الكعبـــي 70 - 80، أحمد محمد 
الزايد 70 - 70، علي صقر النعيمي 70 - 77، 
خالـــد ســـالم العاثم 70 - 76، عيســـى خليفة 
الرويعـــي 70 - 76، فارس خليفة المريســـي 

71 - 76، نبيل سيف محمد 71 - 73.

اللجنة اإلعالمية:

جانب من حفل الختامصورة جماعية للمشاركين في الحفل
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تحـــت رعايـــة كريمة من عاهـــل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، اكتملت جميع 
االستعدادات النطالق فعاليات بطولة 
الســـنوية   2022 كالســـيك”  “آيالنـــد 
الخيرية للجولف في نســـختها الثالثة 
والعشرين في ملعب الجولف الخاص 
بجاللـــة الملـــك فـــي قصـــر الصافرية. 
رفيعـــة  البطولـــة  فعاليـــات  وتســـتمر 
المســـتوى علـــى مـــدى 3 أيـــام تحـــت 
رعايـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم بهدف 
جمع التبرعات لدعم برامج مستشفى 
اإلرسالية األميركية لخدمة المجتمع.

تبـــدأ الجولة األولى فـــي اليوم األول 
مـــن البطولة فـــي تمام الســـاعة 7:30 
صباًحـــا فيمـــا ســـيقام حفـــل االفتتاح 
 . ظهـــًرا   12 الســـاعة  فـــي  الرســـمي 
وســـتبدأ الجولـــة الثانية في الســـاعة 
12:30 ظهـــًرا. وتحفـــل البطولـــة التي 
تتبع تنسيق فلوريدا أيًضا بالعديد من 
المســـابقات الجانبية التي ستضاعف 

أجواء المتعة واإلثارة في البطولة.

وفـــي هذا الخصـــوص، صـــرح المدير 
التنفيذي للشركات ورئيس الخدمات 
اإلرســـالية  لمستشـــفى  الطبيـــة 
األميركيـــة جـــورج شـــيريان ”يتطلـــع 
العبـــوا الجولـــف كل عـــام للعـــب فـــي 
بطولـــة )آيالند كالســـيك( التـــي تعتبر 
الفرصـــة الوحيدة للمشـــاركة وخوض 
هـــذه التجربـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا. 
فـــي هذا العـــام، ننتظر مســـتوى عاليا 

جـــدا من اإلثـــارة مع عـــودة محترفي 
هـــذه  فـــي  مجـــددا  للعـــب  الجولـــف 
عاميـــن.  دام  انقطـــاع  بعـــد  البطولـــة 
مـــن  الرائـــع  للدعـــم  ممتنـــون  ونحـــن 
المجتمـــع البحريني، وفي هذا الصدد 
يجدر بنا أن نرفع أســـمى آيات الشكر 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  والعرفـــان 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لتكرمه 
بتســـهيل فرصـــة فريـــدة لتنظيم هذه 

البطولـــة في ملعـــب الجولف الخاص 
بجاللتـــه. والشـــكر موصـــول لجميـــع 
الرعاة لمساهماتهم القيمة في إنجاح 

هذه البطولة”.
البطولـــة  فعاليـــات  تختتـــم  وســـوف 
بحفـــل عشـــاء يقـــام فـــي 30 أكتوبـــر 
الدبلومـــات  وســـبا  بفنـــدق   2022
راديســـون بلـــو حيـــث ســـيتم تكريـــم 

الشركات الراعية.

تحت رعاية جاللة الملك المعظم

انطالق النسخة 23 من بطولة ”آيالند كالسيك” الخيرية للجولف

اللجنة اإلعالمية تعد خطة عملها لتغطية كأس العالم للبوتشيا البحرين 2022
اإلعالميـــة  اللجنـــة  رئيســـة  أكـــدت 
البحريـــن  للبوتشـــيا  العالـــم  لـــكأس 
2022 دينـــا فوالذ أهميـــة دور اإلعالم 
كشـــريك أساســـي وفاعل فـــي إنجاح 
االستضافة، كونه المرآة العاكسة لكل 
مـــا تقوم بـــه اللجان العاملـــة من جهد 
كبيـــر وعطاء مميز، مشـــيدة بالكوادر 
اإلعالميـــة المحليـــة ومـــا تبذلـــه مـــن 
مســـاٍع كبيـــرة فـــي ســـبيل دعـــم لعبة 

البوتشيا في المملكة.  
وأشارت فوالذ إلى أن اللجنة المنظمة 
شـــكلت فريقا متكامـــال لتغطية جميع 
ســـتتاح  كمـــا  االســـتضافة،  أحـــداث 
الفرصة أمـــام جميع ممثلـــي الصحف 
المحلية واإلعالمية للقيام بالتغطيات 
والتقاريـــر  األخبـــار  ونشـــر  وكتابـــة 
بصحفهـــم  الخاصـــة  والتصريحـــات 
بهدف التنـــوع في الرســـائل اليومية، 

إلـــى جانب التغطيات الخاصة بجميع 
وســـائل ومواقع التواصل اإلجتماعي 
“اإلنســـتغرام”، “الفيس بوك”، “تويتر”، 

“تيك توك” و “اليوتيوب“. 
وأضافـــت فـــوالذ أن اللجنـــة المنظمة 
االســـتضافة  إبـــراز  علـــى  حريصـــة 
بالشـــكل الـــذي يليـــق بمكانـــة مملكـــة 
البطـــوالت  البحريـــن فـــي اســـتضافة 

دينا فوالذالرياضية بأفضل صورة.



تــحــت رعـــايـــة صــاحــبــة 
حصة  الشيخة  الــســمــو 
خليفة  آل  ــد  خــال بــنــت 
إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو 
الـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة 
 )BOC( الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
المرأة في  رئيسة لجنة 
االتحاد البحريني لكرة 

 )BFA( القدم
 يــقــيــم نـــــادي روتـــــاري 
السيف البحرين فعالية 
ــهـــة  ــمـــوجـ الــــتــــحــــدي الـ
لمرض  الــوعــي  لـــزيـــادة 
والحد  الــثــدي  ســرطــان 
مــن خــطــورتــه واتــخــاذ 

للكشف  والتوجيه  الدعم  على  المرأة  حصول  ضمان  نحو  للقياس  قابلة  خطوات 
المبكر عنه باإلضافة إلى سبل العالج والوقاية منه 

وذلك يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022. 
 10 الساعة  بين  وتقام  الثدي،  بسرطان  التوعية  شهر  مع  تماشيا  الفعالية  وتأتي   
ستجرى  حيث  الجفير،  في  الواقع  الرياضي  النجمة  نــادي  في  مساًء  و4  صباًحا 
التي تروج ألسلوب حياة صحي ونشط،  النسائية  الرياضية  البطوالت  العديد من 
إضافة للندوات والمحادثات النسائية، وجلسات التوعية والتثقيف،  كما سيصاحب 

الفعالية أعمال البستنة وأنشطة األطفال المجتمعية.
يشار إلى أن نادي روتاري السيف البحرين، أحد نوادي الروتاري األربعة في المملكة، 
المجتمعية  المشروعات  لتنفيذ  مكرس  خدمي،  نــاٍد  هو  الدولي  الــروتــاري  وعضو 

وتعزيز االحترافية وتحقيق االستدامة في جميع أنشطته. 

“روتاري السيف البحرين” ينظم فعالية 
كبيرة مخصصة للتوعية بسرطان الثدي روح الفريق الواحد طريق النجاح لتنظيم أكبر دورة ألعاب مدرسية

إلظهار المسابقة بأفضل صورة ممكنة... إسحاق عبداهلل:

التنفيذي  الرئيس  عبدهللا،  إسحاق  أكد 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدرســ ــمــ ــ لـــــــــدورة األلـــــعـــــاب ال
أكتوبر  في  البحرين  مملكة  تستضيفها 
سامية  ملكية  برعاية   ،2024 العام  من 
من عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية 
ــواحــد لتحقيق  ــروح الــفــريــق ال الــعــمــل بـ
نجاح جديد ُيضاف لمملكة البحرين من 
ــــدورة األكــبــر مــن حيث  ال خــالل تنظيم 
عدد األلعاب الرياضية وعدد المشاركين، 
المراكز  تحقيق  فــي  التميز  جانب  إلــى 
األولى خالل الدورة ووضع بصمة التميز 
البحرينية في سجل الرياضة المدرسية 

الدولية. 
جــاء ذلــك خــالل االجتماع الــذي عقدته 
دورة  لتنظيم  لإلعداد  التنفيذية  اللجنة 
االتحادات  مع   2024 المدرسية  األلعاب 
ــمــشــاركــة، بــقــاعــة عــبــدهللا  الــريــاضــيــة ال
التطبيقية،  الــعــلــوم  جــامــعــة  فــي  ــاس  نـ
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  وذلك بحضور 

وممثلي االتحادات الوطنية المشاركة. 
الذي  المستمر  الدعم  إّن  إسحاق  وقــال 
الرياضة والرياضيين بمملكة  تحظى به 
المعظم،  الــبــالد  ملك  لــدن  مــن  البحرين 

والــتــوجــيــهــات الــدائــمــة مــن ولـــي العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
ــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل  ال
والتعاون  القطاع  بهذا  لالهتمام  خليفة، 
ــــى جــانــب الــمــتــابــعــة  مـــع مــؤســســاتــه، إل
الحثيثة من ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشيخ  سمو  الشباب  وشؤون  اإلنسانية 
ناصر بن حمد آل خليفة، واهتمام النائب 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
البحرينية سمو  األولمبية  اللجنة  رئيس 
أمــور  خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
تشكل حافًزا ودافــًع لتحقيق كل ما هو 

إيجابي في البطولة الدولية. 

للعام  المدرسية  األلعاب  دورة  أن  وتابع 
من  الــشــبــاب  تمكين  إلــى  تــهــدف   2024
وتسليط  ــتــعــلــيــم،  وال الـــريـــاضـــة  خــــالل 
ــضــوء عــلــى الــســيــاحــة الــريــاضــيــة في  ال
ــدة من  ــاعـ ــاء قـ ــنـ مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وبـ
الرياضيين وصناعة جيل ذهبي جديد، 
الرياضي  القطاع  تطوير  إلــى  باإلضافة 
البحرين.  مملكة  فــي  التحتية  وبنيته 
تنظيم  الكاملة في  بثقته  ونــّوه إسحاق 
دورة ألعاب مدرسية استثنائية ومميزة، 
قال  حيث  ــدورة،  ــ ال حجم  مــع  تتناسب 
“نــحــن عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بــنــجــاح مملكة 
ــــدورة  الــبــحــريــن فــي اســتــضــافــة هـــذه ال
تشرف  ممكنة  صورة  بأفضل  وإظهارها 

خصوًصا  عالًيا،  اسمها  وتــرفــع  المملكة 
في ظل العالقة الوثيقة والتعاون الكبير 
القائم بين اللجنة التنفيذية واالتحادات 
والتي  التنظيم  في  المشاركة  الوطنية 
استضافة  في  الكبيرة  الخبرات  تمتلك 

مختلف األحداث الرياضية”. 
مــن جــانــبــه، قـــدم نــائــب رئــيــس اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــــدورة األلـــعـــاب الــمــدرســيــة 
الرحمن  عــبــد  بــن  أحــمــد  الــشــيــخ   2024
الرئيسة  األهــداف  عن  شرًحا  خليفة  آل 
ــذا الــحــدث الــعــالــمــي،  فــي اســتــضــافــة هـ
نجاح  على  الجميع  حرص  على  مشدًدا 
ألعاب  أكبر دورة  تعد  التي  الــدورة  هذه 
إّن  حيث  المملكة،  تــاريــخ  فــي  رياضية 
مع  وبالتعاون  للدورة  التنفيذية  اللجنة 
جهودها  تكثف  الــريــاضــيــة  االتـــحـــادات 
إلظهار الدورة بأفضل صورة تليق باسم 

البحرين. 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب  وأوضــح 
2024 أن هذه  المدرسية  لدورة األلعاب 
إدراج  األولــــى  لــلــمــرة  ستشهد  الـــــدورة 
باإلضافة  رئيسة،  كلعبة  الــبــادل  رياضة 
إلى لعبة كرة اليد التي يتوقع أن تشهد 

مشاركة كبيرة.

الشيخ بدر بن راشد أمل المرباطي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

للكرة  البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  أشـــاد   
الطائرة الشيخ علي بن محمد بن راشد 
آل خليفة بدعم صندوق العمل )تمكين( 
شريكا  ليكون  االتحاد  وبرامج  ألنشطة 
النجاح  تحقيق  في  فاعال  استراتيجيا 
 -  2021 الــمــنــصــرم  ــريــاضــي  ال لــلــمــوســم 

2022م.
بأعمال  القائم  استقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
ــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الــعــمــل  الـــرئـــيـــس ال
أول  رئيس  بحضور  مفيز  مها  )تمكين( 
ــم الــعــمــالء في  ــ ــراكـــات ودعـ قــســم الـــشـ
رئيس  ونــائــب  جناحي  أحــمــد  )تمكين( 
العام  ــذوادي واألمــيــن  الـ االتــحــاد محمد 

فراس الحلواجي.
ــي بـــن مــحــمــد بن  ــشــيــخ عــل  ورحـــــب ال
ــد آل خــلــيــفــة بــمــهــا مــفــيــر، مــنــوهــا  ــ راشـ
)تمكين(  العمل  لصندوق  الــبــارز  بــالــدور 
السنوات  امتداد  على  االتحاد  دعم  في 

الــمــاضــيــة لــيــشــكــل عــامــال أســاســيــا في 
الرياضية  والمنجزات  النجاحات  جميع 
التي حققها االتحاد، مشيدا بالدور الذي 
مختلف  دعــم  في  العمل  صندوق  يلعبه 
ليصبح  والرياضية  الشبابية  األنشطة 
الشبابي  للقطاعين  الداعمين  أهــم  أحــد 

والرياضي.

ــالـــص شــكــرنــا  وأضــــــاف “نـــعـــرب عـــن خـ
وتقديرنا لصندوق العمل على ما يقدمه 
األثر  أبلغ  لها  لنا من دعم ومساندة كان 
في االرتقاء بأنشطتنا وبرامجنا انطالقا 
ــــدور الــوطــنــي والــمــســؤولــيــة التي  مــن ال
البرامج  فــي دعــم  الــصــنــدوق  بها  يــقــوم 

المجتمعية خصوصا الرياضية”.

لدى استقباله مها مفيز

علي بن محمد : “تمكين” داعم رئيس وشريك استراتيجي التحاد الكرة الطائرة

علي بن محمد أثناء تقديم الدرع التذكاري لمها مفيز

المنظمة  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة  بــحــضــور 
ــثــــل الـــالعـــبـــيـــن  ــمــ ــ ومــــجــــمــــوعــــة ت
ــمــشــاركــيــن، تـــجـــرى فـــي الــســاعــة  ال
الــســابــعــة مـــن مــســاء الـــيـــوم قــرعــة 
ـــ 34  ــ مـــبـــاريـــات بــطــولــة “جــيــبــك“ ال
ينظمها  التي  التنس،  في  المفتوحة 
 19 3 إلى  نادي البحرين للتنس من 
نوفمبر المقبل برعاية شركة الخليج 
وكانت  البتروكيماويات.  لصناعة 
قد  للبطولة  المنظمة  الفنية  اللجنة 
قامت مساء أمس “األربعاء“ بفحص 
طلبات االشتراك وتصنيف الالعبين 
البطولة  مسابقات  على  وتوزيعهم 
تــمــهــيــدا  مـــســـابـــقـــات   10 ــا  ــددهــ وعــ

لسحب القرعة مساء اليوم.
اآلن  حتي  البطولة  في  سجل  وقــد 
231 العبا والعبة، وحظيت مسابقة 
مشاركة  نسبة  بأعلى  الرجال  فردي 
حــيــث ســجــل لــلــمــشــاركــة فــيــهــا 50  
45 العبا في مسابقة  العبا، وسجل 
زوجي الرجال، بينما سجل 17 العبا 

و14  الــســوبــر  فـــردي  منافسات  فــي 
السوبر،  زوجـــي  مسابقة  فــي  العــبــا 
45 سنة  الــرواد سن  وفي مسابقتي 
ســجــل 14 العــبــا فــي الـــفـــردي و20 
وفــي مسابقتي  الــزوجــي،  في  العبا 
ــرواد سن 55 سنة  فــردي وزوجــي ال
 36 سجلت  بينما  العــبــا،   35 سجل 
وزوجي  فردي  مسابقتي  في  العبة 

السيدات.
ويشارك في البطولة العبين يمثلون 

باإلضافة  العالم،  دول  من  دولــة   16
إلـــى أبـــطـــال الــتــنــس الــبــحــريــنــيــيــن، 
أسبوعين  مدى  على  وسيتنافسون 
ــة، وأهــمــهــا  ــبــطــول فـــي مــســبــاقــات ال
قــوة وإثــارة  على اإلطــالق وأكثرها 
مــســابــقــتــا فــــردي وزوجــــي الــســوبــر، 
ــفــردي  ــى مــســابــقــتــي ال ــاإلضــافــة إلـ ب
والزوجي رجال، ومسابقات الفردي 
و55  سنة   45 سن  للرواد  والزوجي 
والــزوجــي  ــفــردي  ال ومسابقتا  سنة 

سيدات.
وتــجــرى حــالــيــا االتـــصـــاالت بــصــورة 
لصناعة  الخليج  شركة  بين  يومية 
نـــادي  وإدارة  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الترتيبات  لــوضــع  للتنس  البحرين 
الــخــاصــة بــافــتــتــاح الــبــطــولــة، الــذي 
سيقام يوم الخميس المقبل برعاية 
ــيــج لــصــنــاعــة  ــخــل ــة ال ــركـ ــيـــس شـ رئـ

البتروكيمايات ياسر العباسي. 

اليوم سحب قرعة بطولة “جيبك“ بنادي البحرين للتنس

ياسر العباسي
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رئيس نادي الرفاع يجتمع بمجلس اإلدارة ويؤكد ثقته بجميع األعضاء

ــادي  نـ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  عــقــد 
آل  خالد  بن  عبدهللا  الشيخ  الرفاع 
خليفة اجتماًعا اعتيادًيا مع مجلس 
اإلدارة وذلك لمناقشة جميع األمور 
ورحب  بالنادي.  المتعلقة  ــة  اإلداريـ
بداية  في  خالد  بن  عبدهللا  الشيخ 
االجتماع بجميع األعضاء وشكرهم 
ــوهــا في  ــتــي بــذل عــلــى جــهــودهــم ال
الفترة الماضية وحثهم على مواصلة 

العطاء من أجل خدمة نادي الرفاع.
لألعضاء  الرفاع  نــادي  رئيس  وأكــد 
أن التدوير اإلداري الذي حصل في 
الفترة األخيرة يأتي من باب التغيير 
جميع  تشجيع  أجــل  من  االعتيادي 
األعضاء على خدمة النادي بالصورة 
الجميع  فــي  ثقته  مــؤكــًدا  األفــضــل، 
لهذا  خدمة  الجهود  من  مزيد  لبذل 

الكيان الكبير.
وكان مجلس اإلدارة قد عين الشيخ 
أحــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة في 

والشيخ  الــعــام،  السر  أمين  منصب 
مــديــًرا  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
والشيخ  والــمــشــروعــات،  لالستثمار 
رئيًسا  خليفة  آل  سلمان  بــن  خــالــد 
لــجــهــاز كــــرة الـــقـــدم وأحـــمـــد الــجــبــر 
العامة  لــلــعــالقــات  مـــديـــًرا  النعيمي 
واالتصال الخارجي، فيما تم تعيين 
كرة  بجهاز  عــضــًوا  الــحــمــاد  سلطان 
الــقــدم وســلــمــان فــــاروق الــمــعــاودة 

مديًرا للفريق الكروي األول.
ونــاقــش الــشــيــخ عــبــدهللا بــن خالد 

بالكرة  المتعلقة  األمـــور  خليفة  آل 
الرفاعية مع رئيس جهاز كرة القدم 
بـــن سلمان  ــد  الــشــيــخ خــال الــجــديــد 
إلـــى أن خــالــد  مــشــيــًرا  آل خــلــيــفــة، 
الرفاعية  الــكــفــاءات  مــن  سلمان  بــن 
في  نجاحها  أثــبــتــت  الــتــي  الــمــمــيــزة 
مـــواقـــع ومــنــاصــب ريــاضــيــة عـــدة، 
رياضية  شخصية  وجـــود  أن  وأكـــد 
مكسًبا  ُيعد  المنصب  هــذا  في  مثله 
لنادي الرفاع، متمنًيا له التوفيق في 

مهمته الجديدة.

نادي الرفاع - المركز اإلعالمي

الشيخ عبدالله بن خالد

 اللجنة اإلعالمية

لحلبة  ميدانية  زيــارة  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  نظم 
والسياسات  التخطيط  ادارة  مدير  بحضور  الدولية،  البحرين 
والمتابعة نائب رئيس لجنة تكافؤ الفرص مريم عيسى عوض، 
بمناسبة  العامة،  األمانة  ومنتسبي  موظفي  من  عدد  بمشاركة 

مرور 20 عامًا على إنشاء هذا الصرح الكبير.
كال  من  البحرينية  السواعد  دور  على  للتعرف  الزيارة  وتهدف 
استطاعت  والــتــي  الــصــرح،  هــذا  وإدارة  تشييد  فــي  الجنسين 
بفضل كفاءتها وخبرتها السباقة في هذا المجال أن تنظم جميع 
الفعاليات الرياضية واالستعانة بها في السباقات الدولية مثل 
أبو ظبي وأذربيجان وغيرها، إضافة إلى زرع روح التنافس بين 
تحقيق  في  المارشال  فريق  تجارب  على  واالطــالع  الجنسين 

التوزان بين الجنسين الذي ساهم في وصوله إلى العالمية.
الرياضية  المشروعات  أهم  أحد  الدولية  البحرين  وتمثل حلبة 
ما  الفترة  في  يوما   485 إنشاؤها  استغرق  حيث  المملكة،  في 
بين 8 نوفمبر 2002 ولغاية 7 مارس 2004، وذلك بفضل دعم 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  عاهل  واهتمام 

عيسى آل خليفة، وإصرار من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلنجاز 
الباب دخول  فتح  تم  والــذي من خالله  الرياضي،  الصرح  هذا 
رياضة الفورموال 1 للمنطقة، وأخذ البحرين للريادة كأول دولة 

عربية تحتضن هذه النوعية من السباقات العالمية الكبرى.

أعلنت شركة بتلكو عن استمرار تعاونها 
الرجل  بطولة  لدعم  فعاليات  شركة  مع 
في  ــط  ــ األوسـ لــلــشــرق   70.3 الــحــديــدي 
الـــبـــحـــريـــن، كــونــهــا شـــريـــك االتـــصـــاالت 
للبطولة.  البالتيني  ــداعــم  وال الــحــصــري 
المرتقب،  الرياضي  الحدث  وسيقام هذا 
فعاليات،  شــركــة  بتنظيمه  تــقــوم  الـــذي 
بتاريخ 9 ديسمبر في جزيرة الريف. وتّم 
توقيع اتفاقية التعاون في المقر الرئيس 
التنفيذي  الرئيس  قبل  من  بتلكو  لشركة 
بتلكو  بــشــركــة  ــة  ــدامـ ــتـ واالسـ ــالتــصــال  ل
الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، والعضو 
شركة  إدارة  مجلس  وعــضــو  الــمــنــتــدب 
بطولة  وتــعــد  الــمــربــاطــي.  أمــل  فعاليات 
األوســط  للشرق   70.3 الحديدي  الرجل 
في البحرين لهذا العام النسخة السادسة 
عبارة عن سباق نصف  نوعها، وهي  من 

من  مــيــاًل   70.3 يبلغ  ــذي  ــ وال تــرايــثــلــون 
السباحة وركوب الدراجات والجري.

خليفة،  آل  راشــد  بــن  بــدر  الشيخ  وعلق 
واالستدامة  لالتصال  التنفيذي  الرئيس 
بتلكو  شركة  “يسر  قــائــالً:  بتلكو  بشركة 
فعاليات  شركة  مــع  تعاونها  تــواصــل  أن 

السنوية  الحديدي  الرجل  بطولة  لدعم 
التي ساهمت في زيادة شعبية فعاليات 
الــتــرايــثــلــون فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن كما 
شجعت األفراد من مختلف األعمار على 
الــريــاضــيــة  األنــشــطــة  مختلف  مــمــارســة 

كالسباحة وركوب الدراجات والجري.

بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء هذا الصرح الكبير يسلط الضوء على المملكة في الخريطة كموقع رئيس للحدث

المجلس األعلى للشباب والرياضة يزور حلبة البحرين “بتلكو” و“فعاليات” تدعمان بطولة “الرجل الحديدي 70.3” بالبحرين
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“القابضة للنفط والغاز” تستضيف سلسلة من المبادرات للتوعية بسرطان الثدي
تماشًيا مع رؤية المجموعة لتفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية

للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  اســـتضافت 
وشـــركاتها   ) )مقفلـــة  ش.م.ب  والغـــاز 
المبـــادرات  مـــن  سلســـلة  التابعـــة 
واألنشطة لتعزيز ونشر الوعي الصحي 
بأهمية الكشـــف المبكر لســـرطان الثدي 
لدى منتســـبيها، وذلك تماشًيا مع رؤية 
والراميـــة  االســـتراتيجية  المجموعـــة 

المســـؤولية  تجـــاه  دورهـــا  لتفعيـــل 
المجتمعية بطرق ابتكارية ومتنوعة.

 حيـــث قامت الشـــركة برعايـــة مبادرة 
“صـــورة الحياة”، التي أطلقتها صحيفة 
“البـــاد” بغرض نشـــر األمل بين مرضى 
بالكشـــف  والتوعيـــة  الثـــدي  ســـرطان 
المبكـــر. كمـــا وشـــاركت المجموعة في 

تنظيـــم ماراثون المشـــي الهادف لدعم 
مرضـــى ســـرطان الثـــدي فـــي منطقـــة 
موظفـــي  بحضـــور  وذلـــك  عوالـــي، 
المجموعة لدى الشـــركة القابضة للنفط 

والغاز.   
 وتزامًنـــا مـــع هـــذه المناســـبة، نّظمـــت 
القابضـــة  للشـــركة  التابعـــة  الشـــركات 

للنفط والغاز ندوات توعوية لمنتسبيها 
بأهمية الكشـــف المبكر وســـبل الوقاية 
واإلحاطة النفســـية لمحاربـــي المرض، 
إلـــى  الرئيســـي،  مقرهـــم  فـــي  وذلـــك 
جانب العديد من المبـــادرات والبرامج 
ســـبل  لتكثيـــف  الداعمـــة  التثقيفيـــة 

الوقاية الممكنة.

شـــاركت طيـــران الخليـــج، فـــي أعمـــال 
االجتمـــاع العـــام الخامـــس والخمســـين 
)آكـــو(  الجـــوي  للنقـــل  العربـــي  لاتحـــاد 
الـــذي أقيم مؤخـــًرا بالعاصمة اإلماراتية 
أبوظبـــي فـــي الفتـــرة 23 – 26 أكتوبـــر 
الناقلـــة  وفـــد  تـــرأس  حيـــث  الجـــاري؛ 
الوطنيـــة في االجتمـــاع القائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيذي القبطان وليد العلوي. 
ا  هـــذا الحـــدث الذي تعقـــده )آكو( ســـنويًّ
يشـــهد تجمـــع الناقـــات األعضـــاء فـــي 
االتحاد للمشاركة والتشاور فيما يخص 
شؤون صناعة الطيران. الحدث المذكور 
تضّمـــن حفـــل االفتتـــاح العـــام للجمعية 
العامة، وجلســـات عمل الجمعية العامة 

التـــي تخللها تقرير األمين العام لاتحاد 
العربـــي للنقـــل الجوي عن حـــال صناعة 

الطيران.
 تعقـــد الجمعيـــة العامة لاتحـــاد العربي 
االتحـــاد  مـــن  بدعـــوة  الجـــوي  للنقـــل 
 200 مـــن  أكثـــر  وبمشـــاركة  للطيـــران، 
شـــخص من رؤســـاء تنفيذيين لشركات 
الطيـــران األعضـــاء باالتحاد، وشـــركات 
االتحـــاد  الشـــريكة، وشـــركاء  الطيـــران 
طائـــرات  مصّنعـــي  مـــن  الصناعـــة  فـــي 
التوزيـــع  نظـــم  وشـــركات  ومحـــركات، 
العالميـــة وتقنيـــة المعلومـــات، وغيرهم 
من الشـــركات المعنية بصناعة الطيران 

العربي والدولي.

“طيران الخليج” تشارك في االجتماع العام 55 لـ”آكو”

ســـنتر  ســـيتي  ويســـتن  فنـــدق  أعلـــن 
البحريـــن عـــن فـــوزه بجائـــزة “أفضـــل 
فنـــدق لرجـــال األعمـــال فـــي البحرين” 
وذلـــك فـــي حفـــل توزيع جوائـــز بزنس 
ترافيلر الشـــرق األوســـط 2022 والذي 
أقيـــم مؤخـــرًا فـــي العاصمـــة األردنيـــة 

عّمان.
العامـــات  أفضـــل  عـــن  الكشـــف  وتـــم 
التجارية للســـفر والســـياحة والضيافة 
فـــي حفل ضخـــم أقيم في فنـــدق ريتز 
كارلتـــون الواقع فـــي العاصمة األردنية 
عّمان، حيُث اجتمعت األضواء الرائدة 
في صناعة الســـفر في الشرق األوسط 
الكتشـــاف مـــن منهـــم قـــد ُتـــوج بلقـــب 

األفضل في المنطقة.
يذكر أن جوائز السفر العالمية تأسست 
في عام 1993، حيث إنها تقوم ســـنويًا 
بتوزيـــع الجوائـــز ومكافـــأة المتميزيـــن 
واالحتفـــاء بهـــم فـــي جميـــع قطاعـــات 

تحظـــى  واليـــوم،  الســـياحة،  صناعـــة 
العامة التجارية لجوائز السفر العالمية 
الســـمة  بوصفهـــا  العالمـــي؛  بالتقديـــر 
المميـــزة للجودة، حيـــث يضع الفائزون 

المعيار الذي يطمح إليه  اآلخرون.
هـــو  البحريـــن  ســـنتر  ســـيتي  ويســـتن 
اإلطـــاق  علـــى  ويســـتن  فنـــادق  أول 
فـــي البحريـــن، وتـــم تصميمـــه بعنايـــة 

مـــع مجموعـــة مـــن المرافـــق الجديـــدة 
والمبتكرة التي تشمل أول هيفنلي سبا 
فـــي المدينة، ويمنـــح الضيوف الفرصة 
لتـــذوق الشـــعور الفريـــد عنـــد اإلقامـــة 
للعمـــل أو الترفيـــه، يقدم الفنـــدق 200 
غرفـــة ضيـــوف مجهـــزة بشـــكل جميل 
فـــي المنامة، بما في ذلك ســـتة أجنحة 

تنفيذية وجناح ملكي واحد.

في حفل جوائز بزنس ترافيلر الشرق األوسط 2022

“ويستن سيتي سنتر” يحرز جائزة “فندق األعمال الرائد”

بزيادة قدرها 9.9 %.. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 541.5 مليون دينار

44.5 
مليون دينار

أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بما في ذلك الربع الثالث 2022. ففي نتائج 
الربــع الثالــث مــن العام 2022، حقق البنك صافي ربح منســوب لمســاهمي البنك بلغ 14.0 مليون دينــار مقابل 12.4 مليون دينار في نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي، وبزيــادة قدرهــا 12.9 %، فيما بلغت ربحية الســهم األساســية والمخفضة 9 فلس مقابــل 8 فلس خالل نفس 
الفترة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشــامل العائد لمســاهمي البنك 12.3 مليون دينار خالل الربع الثالث 2022 مقارنة مع 
7.0 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 75.7 %. ويعود ســبب االرتفاع فــي إجمالي الدخل 

الشامل بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة األوراق المالية االستثمارية خالل الفترة، وكذلك ارتفاع صافي الربح.

 وُيعزى النمو في صافي الربح خال الربع الثالث 
إلـــى الزيـــادة الملحوظة في الدخل من األنشـــطة 
األساسية، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 
23.6 % ليصـــل إلى 26.2 مليون دينار )بالمقارنة 
مع 21.2 مليـــون دينار في الفترة المماثلة 2021( 
بســـبب الزيادة في أسعار الفائدة واإلدارة الفاعلة 
للميزانيـــة العمومية. إضافة إلـــى ذلك، فقد ارتفع 
صافي دخل الرســـوم والعموالت بنســـبة 29.4 % 
ليصـــل إلـــى 4.4 مليون دينـــار )3.4 مليـــون دينار 
خال الفترة المماثلـــة من العام الماضي(، ويرجع 
ذلك أساًســـا إلـــى رفع الحدود على الرســـوم التي 
كانت سارية خال عامي 2020 و2021 لتخفيف 
أثـــر جائحـــة كورونـــا علـــى قطـــاع األعمـــال فـــي 
الســـوق المحلي.  مـــن جانب آخـــر، ارتفع إجمالي 
إلـــى   %  13.1 بنســـبة  التشـــغيلية  المصروفـــات 
16.4 مليـــون دينـــار )مقابـــل 14.5 مليـــون دينـــار 
خـــال نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي( بســـبب 

االســـتثمار المســـتمر في تطوير الموارد البشرية، 
ومبـــادرات  االســـتراتيجية  المبـــادرات  وتنفيـــذ 
األعمـــال الجديدة، بينما بلـــغ صافي المخصصات 
3.4 مليـــون دينار، مقابـــل 1.7 مليون دينار لنفس 
الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 100.0 %. 
وتعـــود الزيادة في متطلبات صافي المخصصات 
إلى سياســـة البنك الحصيفة فـــي إدارة المخاطر 
وتعزيز المرونة المالية للبنك. فيما شـــهدت حصة 
البنـــك مـــن أربـــاح الشـــركات الزميلـــة والمشـــاريع 
المشـــتركة انخفاًضـــا قـــدره 60.0 % خـــال الربع 
الثالـــث، لتصـــل إلـــى 0.4 مليون دينـــار مقارنًة مع 
1.0 مليـــون دينـــار في الفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الماضي.

نتائج األشهر التسعة المنتهية         

30 سبتمبر 2022

 حقـــق البنـــك صافـــي ربـــح منســـوب لمســـاهمي 

البنـــك قـــدره 44.5 مليـــون دينـــار، مقابـــل 40.5 
مليـــون دينار فـــي نفس الفترة من العام الســـابق، 
بزيـــادة قدرهـــا 9.9 %، كمـــا بلغت ربحية الســـهم 
األساســـية والمخفضة 27 فلًســـا للفترة مقابل 25 
فلًســـا خال الفتـــرة المماثلـــة من العـــام الماضي. 
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد لمســـاهمي 
البنك 29.8 مليون دينار مقابل 47.6 مليون دينار 
خـــال نفس الفتـــرة من العام الماضـــي بانخفاض 
فـــي قيمـــة  بســـبب االنخفـــاض  قـــدره 37.4 %، 
التقلبـــات  بســـبب  االســـتثمارية  الماليـــة  األوراق 
فـــي األســـواق الماليـــة. وترجـــع الزيـــادة الكبيـــرة 
فـــي صافـــي الربح إلى االرتفاع فـــي صافي دخل 
الفوائـــد بنســـبة 10.1 % ليصل إلـــى 68.8 مليون 
دينـــار )62.5 مليون دينار خـــال نفس الفترة من 
العام الماضي(، وزيادة بنسبة 23.9 % في صافي 
دخل الرســـوم والعموالت لتصل إلى 13.5 مليون 
دينـــار )10.9 مليـــون دينـــار فـــي العـــام الماضـــي(، 

فيمـــا شـــهدت حصـــة البنـــك مـــن أرباح الشـــركات 
ا ملحوًظا، حيث  الزميلة والمشاريع المشتركة نموًّ
ارتفعـــت إلـــى 3.2 مليون دينـــار )0.3 مليون دينار 
فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي( بزيادة 
قدرهـــا 966.7 %. مـــن ناحيـــة أخـــرى، ارتفعـــت 
المصاريف التشغيلية اإلجمالية بنسبة 8.3 % إلى 
47.2 مليون دينار )43.6 مليون دينار خال نفس 
الفترة مـــن العام الماضي( نتيجة الجهود الحثيثة 
التـــي يبذلها البنـــك لتنفيذ مبادرات اســـتراتيجية 
ومبادرات أعمال جديدة، واالســـتثمار في الموارد 
البشـــرية، وتعزيـــز قنـــوات التوزيـــع، إضافـــة الـــى 
زيـــادة مســـتحقات ضريبة القيمـــة المضافة. وفي 
ضوء الوضع الحالي لاقتصاد العالمي، قام البنك 
بزيـــادة مبلغ صافي المخصصات إلـــى 5.0 مليون 
دينـــار )2.1 مليـــون دينـــار خـــال العـــام الماضـــي( 
بزيـــادة قدرها 138.1 % على الرغم من التحســـن 
الملحوظ في مؤشـــرات جـــودة أصول البنك.  كما 
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 541.5 مليون دينار 
في نهاية سبتمبر 2022، مقارنًة مع 542.8 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة العام 2021 مـــا يمثـــل انخفاًضا 
قـــدره 0.2 %، إضافـــة لذلـــك، فقد ارتفـــع إجمالي 
 3,786.3 إلـــى  ليصـــل   %  3.1 بنســـبة  األصـــول 
مليون دينار )31 ديســـمبر 2021: 3,672.7 مليون 
دينـــار(، ويرجـــع ذلـــك إلى زيـــادة النقـــد واألرصدة 

لـــدى البنـــوك المركزية بنســـبة 38.4 % لتصل إلى 
394.3 مليـــون دينـــار )31 ديســـمبر 2021: 284.8 
مليـــون دينار( وزيـــادة القروض والســـلف للعماء 
بنســـبة 4.4 % لتصـــل إلـــى 1,678.7 مليون دينار 
)31 ديســـمبر 2021: 1,607.2 مليـــون دينار(، وقد 
تـــم تمويل النمـــو فـــي الميزانية العمومية بشـــكل 
أساســـي من خـــال النمو في ودائـــع العماء التي 
زادت بنســـبة 3.4 % لتصـــل إلـــى 2,198.9 مليون 
دينار )31 ديســـمبر 2021: 2,125.6 مليون دينار(. 
وأعـــرب مجلس إدارة البنك عـــن ارتياحه للنتائج 
المالية، مؤكًدا أن األداء القوي والتطور المضطرد 
فـــي عمليـــات البنـــك هـــي شـــواهد علـــى الرؤيـــة 
الواضحة ونموذج األعمال القوي واالستراتيجية 
الفعالـــة والمرنة التي يتم تنفيذها بأعلى المعايير، 
موجًهـــا الشـــكر للزبائن على والئهم، وللمســـاهمين 
علـــى دعمهـــم، وإلـــى فريـــق اإلدارة والموظفيـــن 
علـــى تفانيهـــم المســـتمر. وقال الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة بنك البحريـــن والكويت، عبـــد الرحمن 
سيف “إن التحسن في أداء البنك وارتفاع صافي 
األرباح هما نتيجة لجهودنا المستمرة في تحقيق 
نمـــو متوازن، ولقـــد واصلنا االســـتثمار في العديد 
من المبادرات االستراتيجية الجديدة التي تهدف 
إلى تحقيق النمو الشـــامل والعائد المجزي لجميع 

األطراف المعنية”.

المؤيـــد  وعائشـــة  يوســـف  شـــاركت 
لألعمال الخيرية في المسيرة للتوعية 
بالسرطان الثدي الذي عقد في دلمونيا. 
حضر عدد من موظفي شـــركة يوسف 

خليل المؤيد وأوالده وأشـــرف وأفراد 
أسرهم لدعم قضية الحدث. تم تنظيم 
المسيرة من قبل لجنة يوسف وعائشة 
المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة بالتنســـيق 

مـــع ثينك بينـــك البحريـــن. كان الهدف 
الرئيســـي من الحدث هو زيادة الوعي 
بمـــرض ســـرطان الثـــدي ومـــدى أهمية 

عاجه في مراحله المبكرة.

بالتنسيق مع ثينك بينك البحرين

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم التوعية بسرطان الثدي

أرباح “البحرين والكويت” في تسعة أشهر من العام 2022

عبد الرحمن سيفمراد علي 



للبيـــع فـــي المنطقـــة  عرضـــت الشـــركة العربيـــة للمـــزادات )مـــزاد( فندًقـــا 
الدبلوماســـية بمجمع 317 في مزاد البحرين للعقارات بســـعر يبلغ نحو 1.8 
مليـــون دينـــار، وتصـــل مســـاحته إلى 835 متـــرا مربعا، علـــى أن يتم إغالق 

المزاد يوم االثنين المقبل الموافق 31 أكتوبر.
وكان إجمالـــي عدد العقارات المعروضة للبيع فـــي مزاد البحرين للعقارات، 
وهي عبارة عن مزادات علنية مفتوحة أمام مواطني دول مجلس التعاون، 
قـــد بلـــغ 21 عقاًرا تشـــمل أراضـــي ومباني ســـكنية وتجارية وفلال ســـكنية 
وفندقا في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقيمة إجمالية تجاوزت 7.38 

مليون دينار، وسيتم بيعها في المزاد بحلول نهاية الشهر الجاري.
وعـــرض “مـــزاد” فيـــال ومزرعة بجـــوار متنزه عـــذاري تبلغ مســـاحتها 5068 
متـــرا مربعـــا وبســـعر 912.4 ألف دينـــار تقريًبـــا، وأرضا فضاء فـــي المنطقة 
الدبلوماسية تبلغ مساحتها 882 مترا مربعا بسعر 769.5 ألف دينار، وأرضا 
مبنية في هورة ســـند مســـاحتها تبلغ 4403.9 متر مربع بســـعر 543.5 ألف 
دينار تقريًبا، وبناية سكنية في الحورة مكونة من 3 طوابق تبلغ مساحتها 

541.4 متر مربع بسعر 520.4 ألف دينار.
واشـــتملت العقارات المعروضة في المزاد على فلل سكنية ومنازل وبيوت 
سكنية وأخرى شعبية بلغ عددها 14 بسعر يتجاوز 2.59 مليون دينار، في 
مقابة، العدلية، درة البحرين، البالد القديم، سار، المنامة، النويدرات، القدم 

وعسكر.

فندق بالدبلوماسية معروض 
للبيع بـ 1.8 مليون دينار

كشـــف بنك البحرين الوطنـــي عن تعاونه 
برنامـــج  لتدشـــين  البحريـــن  إنجـــاز  مـــع 
“انطلـــق”، والـــذي يهـــدف للمســـاهمة فـــي 
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
بمنطقة الشرق األوســـط وشمال إفريقيا، 
والعمـــل علـــى تمكين الشـــباب الموهوبين 
الالزمـــة  األدوات  منحهـــم  طريـــق  عـــن 

لتطوير أفكارهم التجارية.
وكجـــزء مـــن التزامه بدعـــم رواد األعمال 
المبتدئيـــن، تعاون بنـــك البحرين الوطني 
مـــع إنجاز البحرين لطرح برنامج “انطلق” 
القائـــم علـــى اختيـــار فـــرق محـــددة ممن 
أكملـــوا برنامـــج “شـــركة” التابع لمؤسســـة 
إنجـــاز البحريـــن بنجـــاح بغية مســـاندتهم 
وتطويرهـــم. ســـيحظى طلبـــة الجامعات 

“انطلـــق”  فـــي  المشـــاركين  والخريجيـــن 
بتمويل مبدئي، باإلضافة لحصولهم على 
التوجيه واالستفادة من الخبرات في هذا 
المجال لدعمهم فـــي إطالق أعمالهم. كما 
ســـتحصل الفرق علـــى إمكانيـــة الوصول 
إلى ُمرشدين خبراء، بما في ذلك عدد من 
موظفـــي مجموعة بنك البحرين الوطني، 
لفرصـــة عـــرض أعمالهـــم لـــرواد األعمـــال 

والمستثمرين.
و قالت ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة إنجـــاز 
مـــع  “انطلـــق”  برنامـــج  “ُيعـــد  البحريـــن  
إنجـــاز - بدعم من بنـــك البحرين الوطني، 
جزًءا من مبادرتنا الرامية لالســـتثمار في 
نمـــو وتنميـــة رواد األعمـــال البحرينييـــن 

الشباب وتسريع وتيرة تأسيس شركاتهم 
الناشـــئة. ومـــن خـــالل شـــراكتنا مـــع بنك 
البحرين الوطني، ســـيتمكن رواد األعمال 
الموهوبين والواعدين من إثراء معرفتهم 
وخبرتهـــم بالقطاع، مما ُيمكنهم مســـتقبالً 

من دفع عجلة النمو االقتصادي للمملكة”.
ومـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس مجلس 
إدارة بنـــك البحرين الوطنـــي، عصام عبد 
هللا فخرو “يســـعدنا أن نتعـــاون مع إنجاز 
البحريـــن إلطـــالق أحـــدث مبـــادرة لـــرواد 

األعمـــال البحرينييـــن مـــن فئـــة الشـــباب، 
حيـــث ســـيتمكن المشـــاركون الذيـــن تـــم 
اختيارهم من الوصول إلى نخبة متمرسة 
مـــن صناع القطاع، مما سيســـهم في دعم 
الشـــركات الناشئة ونجاحها في األسواق. 

كما إننا فخورون بشـــراكتنا المستمرة مع 
إنجاز البحرين التي تصب لصالح تحقيق 
عـــن  وذلـــك   2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
طريق تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 

رائد لألعمال”.
ويتبـــع نمـــوذج “انطلـــق” نهًجـــا مؤلًفا من 
وفتـــرة حضانـــة  التوظيـــف،  مراحـــل:   3
وتوجيه لمدة 4 أشـــهر، والنتائج النهائية. 
وقد تم اختيار المشاريع التالية للمشاركة 
في البرنامج: “ReQahwa، شـــركة إعادة 
تدوير البن و”CAN Company” ، شـــركة 
 ”Upcycled“ لصناعة زجاجـــات الفخار و
، شـــركة تحويـــل النفايـــات غيـــر القابلـــة 
إلعـــادة التدوير إلى منتجـــات ذات قيمة 

عالية.

“البحرين الوطني” يدشن برنامج “انطلق” مع “إنجاز البحرين” 
يهدف للمساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية

أعلن صندوق العمل )تمكين( عن تقديم الدعم لمستشفى “الملك حمد - اإلرسالية 
األميركيــة” الجديــد فــي عالي، وذلك كجزء من الجهود المســتمرة في دعم جميع 
القطاعــات الســيما الواعــدة، الــذي يعــد قطــاع الرعايــة الصحيــة المتخصصــة 

أحدها، وذلك بالتماشي مع األولويات الوطنية وخطة التعافي االقتصادي.

وسيســـهم دعم تمكين في توظيف نحو 
200 بحرينـــي فـــي عـــدد مـــن المجاالت 
التخصصيـــة بهدف خلق فرص وظيفية 
ســـيعمل  حيـــث  ومســـتدامة،  نوعيـــة 
المستشـــفى بالتعاون مـــع الكلية الملكية 
إلنشـــاء   )RCSI( بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
أول مركـــز مبتكـــر للرعايـــة الصحية في 
المنطقـــة. إضافـــة لذلك، ســـيتم التعاون 
مـــع عيادة مايـــو في الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، والتـــي تعتبـــر إحـــدى أبـــرز 
المراكـــز الطبيـــة فـــي العالـــم، ما ســـيعزز 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن كمركـــز للرعاية 
ســـتمثل  حيـــث  والســـياحية،  الصحيـــة 
هـــذه المبادرة فرصة للشـــركات الناشـــئة 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة المبتكرة 
في المنطقة. وســـيتمحور هـــذا التعاون 
على جودة الخدمـــات المقدمة والبحث 
وتدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة، كما ســـيتم 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  علـــى  االتفـــاق 
فيالدلفيـــا  فـــي  األطفـــال  مستشـــفى 

الجديـــد  المبنـــى  ويعـــد   .)CHOP(
اإلرســـالية   - حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى 
الفـــرع  عالـــي  منطقـــة  فـــي  األميركيـــة 
الخامـــس ضمن مجموعة المستشـــفيات 
الخاصـــة بـــه، إال أنه األول مـــن نوعه، إذ 
يعتمـــد علـــى تقنيـــات حديثـــة وصديقة 
للبيئة يتم تشـــغيلها بالطاقة الشمســـية، 
كما يحظى المركـــز ببنية تقنية متقدمة 
المســـتقبلية  االحتياجـــات  تواكـــب 
للمستشفيات الذكية. حيث سيتم توفير 
مركـــزا لالبتـــكار الطبـــي ألول مـــرة فـــي 
البحرين والذي سيتم من خالله تدريب 
الجراحيـــن البحرينييـــن علـــى يـــد فريق 
طبـــي متخصـــص الســـتعمال التقنيـــات 
الدقيقة في مجال الرعاية الصحية. كما 
تشـــمل مرافق المستشـــفى غرًفـــا فردية 
للخصوبـــة  ومركـــًزا  المركـــزة،  للعنايـــة 
واإلنجاب، ومدرًجا يتسع لـ270 شخص 
لتقديم الورش والمحاضرات التدريبية، 
ومركـــًزا لرعايـــة وتأهيـــل األطفـــال مـــن 

ذوي االحتياجات الخاصة.
للرعايـــة  الخـــاص  القطـــاع  ويوظـــف 
الصحية نســـبة 2 % مـــن إجمالي القوى 
فـــي   % 1.5 بنســـبة  العاملـــة ويســـاهم 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. ويأتي 
التوســـع فـــي قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة 
والعيـــادات الخاصـــة اســـتجابة لتزايـــد 
إلـــى  الملحـــة  والحاجـــة  الســـكان  عـــدد 
الرعاية الصحية المتخصصة. باإلضافة 

إلى التطـــور المتزايد في قطاع الرعاية 
الصحيـــة والذي يرتكـــز على احتياجات 
المريـــض، مع وجود التقنيـــات الحديثة 
مدفوعـــة  االفتراضيـــة،  للخدمـــات 
بالبيانـــات والتحليـــالت، ومتطـــورة من 

خالل التقنيات الطبية الجديدة.
وأشـــاد خالـــد البيـــات، المديـــر التنفيذي 
لتطويـــر األعمـــال بهذا المشـــروع، وقال 
“يأتي دعمنا نحـــو التوظيف والتكاليف 

حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى  التشـــغيلية 
مـــن  كجـــزء  األميركيـــة  اإلرســـالية   -
تقديـــم  فـــي  اإلســـتراتيجية  توجهاتنـــا 
الدعـــم لجميـــع القطاعـــات االقتصاديـــة 
السيما القطاعات الواعدة التي تتضمن 
المجاالت الصحية ذات النمو المتسارع. 
مئـــات  المستشـــفى  هـــذا  وســـيوفر 
الوظائـــف عاليـــة الجـــودة والمســـتدامة 
للكفاءات البحرينية في المجال الطبي، 

كما سيضع البحرين على خارطة الدول 
التـــي تقـــدم الخدمات الطبيـــة الحديثة 
والمبتكـــرة. ونحن فخـــورون بالعمل مع 
جميـــع الشـــركاء ضمـــن فريـــق البحرين 
لتنفيذ هذا المشروع على الوجه األكمل 
ونتطلـــع لالســـتمرار في العمـــل لتحقيق 
مزيد من األهداف اإلســـتراتيجية ضمن 

خطة التعافي االقتصادي”.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمستشـــفى اإلرســـالية األميركية جورج 
شـــريان عـــن اعتـــزازه بهذا الدعـــم الذي 
يحظى به المشروع، وقال “سيؤدي هذا 
المركـــز الفريـــد مـــن نوعه إلـــى االرتقاء 
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة التـــي يتم 
تقديمهـــا في المملكة، ما يعزز من مكانة 
للســـياحة  إقليميـــة  كوجهـــة  البحريـــن 
شـــهدنا  لقـــد  المنطقـــة.  فـــي  العالجيـــة 
تطـــور المستشـــفى وتحولـــه مـــن عيادة 
صغيـــرة في ســـوق المنامـــة العام 1895 
إلى أول مستشـــفى فـــي المنطقة وذلك 
فـــي العام 1902. ونحن مســـتمرون في 
العمل بـــروح ريادية لمواصلة التحديث 
التـــي  للخدمـــات  الشـــامل  والتطويـــر 

نقدمها”. 

“تمكين” يدعم توظيف مئات البحرينيين في مستشفى “الملك حمد - اإلرسالية األميركية” 
في عدد من المجاالت التخصصية بهدف خلق فرص نوعية ومستدامة
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“الخريف للبترول” من رواد تصنيع وتسويق المضخات الكهربائية الغاطسة
شاركت في مؤتمر ومعرض الرفع االصطناعي المقام بالبحرين

شـــاركت شـــركة الخريف للبترول، إحدى 
فـــروع مجموعـــة الخريـــف، فـــي مؤتمـــر 
ومعرض الرفـــع االصطناعي والذي أقيم 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــا بيـــن  25 و26 
أكتوبـــر 2022 تحـــت الرعايـــة الســـامية 
لوزيـــر النفـــط والبيئة المبعـــوث الخاص 
لشؤون المناخ  محمد بن دينة، وبحضور 
واســـع لرواد الصناعة في العالم والشرق 
منصـــة  المعـــرض  ويشـــغل  األوســـط. 
مهمـــة لتبـــادل الخبـــرات وعـــرض أحدث 
االبتـــكارات في مجال الرفع االصطناعي 
بمشـــاركة العديد من الشـــركات والعمالء 
مـــن  االختصـــاص  وذوي  االقتصادييـــن 

مختلف أنحاء العالم.
وتعتبـــر شـــركة الخريـــف للبتـــرول رائدة 
فـــي مجالهـــا في الشـــرق األوســـط، ومن 
أكبـــر المنافســـين علـــى مســـتوى العالـــم، 
حيث تعمل منذ إنشـــائها في العام 1980 

الرفـــع  معـــدات  وتوريـــد  تصنيـــع  علـــى 
االصطناعي في آبار الماء والنفط. 

لمجموعـــة  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الخريـــف مديـــر مجلـــس اإلدارة الشـــيخ 
ســـعد الخريف إن مؤتمـــر البحرين للرفع 
االصطناعـــي هو إحدى المحطات المهمة 
لتبـــادل الخبـــرات والتعـــرف على أحدث 

التقنيـــات في مجال إنتاج المياه والنفط 
علـــى مختلـــف  الضـــوء  تســـليط  ومنهـــا 
اإلنجازات الصناعية والمبادرات المحلية 

والدولية في هذا المجال.
تهـــدف  الشـــركة  مســـاعي  “إن  وأضـــاف 
إلـــى إبـــراز التقنيـــة والكفـــاءات التقنيـــة 
لدى الشـــركة في مجال تصنيع وتركيب 

المضخـــات الكهربائيـــة الغاطســـة، وهـــذا 
من خالل المشاركة الفعالة في المعارض 
المحليـــة والمحافل الدوليـــة”. وتابع “إن 
الشـــركة تعمـــل علـــى مضاعفـــة جهودها 
أحـــدث  الـــى  بالمســـاندة  واســـتثماراتها 
التقنيـــات الهندســـية عبـــر مراكـــز البحث 
والتطوير للشـــركة بغية تطوير منتجات 
انظمـــة المضخـــات الغاطســـة وملحقاتها 
والمعاييـــر  المواصفـــات  يوافـــق  بمـــا 

الدولية”. 
يذكـــر أن شـــركة الخريـــف للبتـــرول هـــي 
مـــن رواد تصنيـــع وتســـويق المضخـــات 
فروعهـــا  وعبـــر  الغاطســـة  الكهربائيـــة 
المنتشرة في 12 دولة عبر أرجاء الشرق 
األوســـط وإفريقيـــا، وأميـــركا الالتينيـــة، 
حيـــث إن لديها مصانع ومراكـــز للخدمة 
مجهـــزة بأحدث التقنيات في ثالث مدن 

حول العالم.

السعودية تعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية
باستثمارات تصل لـ 24 مليار دوالر بعد إطالق “السعودية المصرية”

أعلنـــت المملكـــة العربية الســـعودية عن 
قيـــام صنـــدوق االســـتثمارات العامة 

إقليميـــة  شـــركات   5 بتأســـيس 
كل  فـــي  االســـتثمار  تســـتهدف 
مـــن المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، 
وجمهوريـــة  البحريـــن،  ومملكـــة 

العـــراق،  وجمهوريـــة  الســـودان، 
بعـــد إطـــالق  وســـلطنة عمـــان، وذلـــك 

لالســـتثمار  المصريـــة  الســـعودية  الشـــركة 
في شـــهر أغســـطس الماضـــي، حيث ســـتبلغ قيمة 
االســـتثمارات المســـتهدفة مـــا يصل إلـــى 90 مليار 

فـــي  دوالر(  مليـــار   24( ســـعودي  ريـــال 
مختلـــف  عبـــر  االســـتثمارية  الفـــرص 

القطاعات. 
وتـــم اإلعـــالن خـــالل اليـــوم الثاني 
لمبـــادرة  السادســـة  النســـخة  مـــن 
مســـتقبل االســـتثمار المنعقـــدة فـــي 
نخبـــة  بحضـــور  الريـــاض،  العاصمـــة 
مـــن المســـتثمرين والمبتكريـــن والقـــادة 
الشـــركات  وستســـتثمر  العالـــم.  أنحـــاء  مـــن 
فـــي قطاعات اســـتراتيجية عدة، مـــن ضمنها على 
ســـبيل المثال ال الحصر، البنية التحتية، والتطوير 

العقـــاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات 
المالية، واألغذية والزراعة، والتصنيع، واالتصاالت 

والتقنية، وغيرها من القطاعات االستراتيجية. 
وســـيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على 
تنميـــة وتعزيـــز الشـــراكات االســـتثمارية لصنـــدوق 
االســـتثمارات العامة وشـــركات محفظته، والقطاع 
الخاص الســـعودي لعديد من الفرص االســـتثمارية 
في المنطقة، األمر الذي سُيسهم في تحقيق عوائد 
جذابـــة على المدى الطويـــل، وتطوير أوجه تعاون 
الشـــراكات االقتصاديـــة االســـتراتيجية مع القطاع 

الخاص في كل من الدول اآلنف ذكرها.

أمل الحامد



تواصل stc البحرين، الشـــركة الرائدة 
فـــي مجـــال االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 
المعلومـــات، إنجازاتها على المســـتوى 
اإلقليمـــي، حيث حصلـــت على جائزة 
الشـــرق األوســـط للتميـــز التكنولوجي 
2022، وذلـــك عـــن برنامجهـــا لتطوير 
 stc المواهـــب الشـــبابية. وقـــد ُمنحت
البحريـــن هذه الجائـــزة لدورها الفعال 
فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة والـــذي 
يســـهم في دعم األهداف االجتماعية 
مـــع  تتماشـــى  والتـــي  واالقتصاديـــة 

الرؤية االقتصادية للمملكة 2030.
 حيـــث تعـــد المســـؤولية االجتماعيـــة 

الخدمـــات  الرئيســـي لجميـــع  الهـــدف 
التي تقدمها الشركة من خالل ذراعها 
“جســـور”  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
على ربط هـــدف اســـتمرارية األعمال 
الحيـــاة  جـــودة  تحســـين  هـــدف  مـــع 
لعمالئها في المجاالت التالية: التربية 
والتعليـــم، الثقافـــة والبيئة، المســـاواة 
والصحـــة.  الرياضـــة  والتمكيـــن، 
ويأتي هـــذا الهدف تماشـــًيا مع التزام 
الشركة باالســـتثمار من أجل النهوض 
بالمجتمع البحريني وضمان مســـتقبل 
مســـتدام ومشـــرق لألجيـــال القادمة. 
ومـــن جانب آخر، فـــإن برنامج تطوير 

الخريجيـــن يركـــز علـــى بنـــاء الكوادر 
األول  البرنامـــج  ويعتبـــر  البحرينيـــة 
من نوعـــه الذي حصل على الدعم من 

وزارة العمل في المملكة. 
الرئيـــس  بانبيلـــه،  نـــزار  علـــق  وقـــد   
التنفيذي لشـــركة stc البحرين، قائاًل: 
الجائـــزة  هـــذه  علـــى  الحصـــول  “إن 
القيمة شـــرف كبير لنـــا، والتي جاءت 
المجتمعيـــة  للمبـــادرات  تكريًمـــا 
االجتماعيـــة- األجنـــدة  تدعـــم  التـــي 
االقتصاديـــة لمملكـــة البحريـــن. حيث 
وال  كانـــت  الشـــركة  اســـتراتيجية  إن 
زالـــت منـــذ اليـــوم األول قائمـــة علـــى 

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية التي 
تمكـــن عمالءهـــا وتدعـــم بقيـــة أفراد 

المجتمـــع. كمـــا أن الشـــباب البحريني 
يحظـــى بمكانـــة خاصـــة لدينـــا لذلـــك 

نحـــن نحـــرص علـــى المســـاهمة فـــي 
بنـــاء مســـتقبل باهر لهم عبـــر برامجنا 
المطروحـــة والتي تتماشـــى مع رؤية 

مملكة البحرين”.
وأضاف قائاًل: “وإننـــا نطمح بأن ُتثمر 
جهودنـــا المبذولة فـــي تطوير وتنفيذ 
المشـــاريع المســـتدامة فـــي فتح آفاق 
جديـــدة للمجتمـــع البحرينـــي. إذ أننـــا 
لهـــذه  والعنايـــة  األهميـــة  بالـــغ  نولـــي 
المسألة ألنها ُتعبر عن هويتنا وما قمنا 

بإنجازه حتى اآلن”.

“stc البحرين” تفوز بجائزة الشرق األوسط للتميز التكنولوجي 2022
تقديرا لبرنامجها لتطوير المواهب الشبابية
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أعلنـــت انفســـتكورب، أنها ســـتدخل في شـــراكة مع 
“فونـــغ كابيتـــال”، وهـــي الـــذراع االســـتثمارية فـــي 
لــــ ”فونـــغ إنفســـتمنتس”، مكتـــب  شـــركات خاصـــة 
االســـتثمار ألســـرَتي فيكتـــور فونـــغ ووليـــام فونـــغ 
الـــذي يقع مقـــره في هونـــغ كونغ، وذلك لالســـتثمار 
منطقـــة  عبـــر  الحجـــم  متوســـطة  شـــركات  فـــي 
الخليـــج الصيني التي تشـــمل مقاطعـــة غوانغدونغ 
والمنطقتيـــن اإلداريتيـــن الخاصتيـــن هونـــغ كونـــغ 
ومـــاكاو. وتزخـــر منطقـــة الخليـــج الصينـــي بعـــدد 
كبيـــر من الشـــركات الخاصـــة المبتكـــرة والمتنامية 
والمربحة، وتشكل وجهة استثمارية جذابة للغاية. 
ومـــن المتوقـــع أن الكيـــان االســـتثماري الذي يحمل 
اســـم “انفســـتكورب – فونـــغ” ســـيعمل انطالًقـــا من 

هونغ كونغ.
وتـــم اإلعـــالن عـــن الصنـــدوق البالغـــة قيمتـــه 500 
مليـــون دوالر فـــي الريـــاض فـــي اليـــوم األول مـــن 

فعاليـــات مبادرة “مســـتقبل االســـتثمار” الرائدة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وســـيمثل الصنـــدوق 
المشـــروع الرابـــع بين انفســـتكورب وفونـــغ، جامًعا 
بيـــن انفســـتكورب التـــي تملـــك خبـــرة 40 عاًما في 
االســـتثمار في شـــركات خاصة على مستوى العالم 
وفي خلق القيمة التشـــغيلية، وأكثـــر من 115 عاًما 
مـــن تاريـــخ فونغ التجاري الناجح الذي يربط آســـيا 

ببقية العالم عبر التجارة.
وســـينخرط الصندوق في اســـتثمارات مباشرة في 
شـــركات خاصـــة أو اســـتثمارات مرتبطة بشـــركات 
خاصـــة متنامية ومربحة مقرها في منطقة الخليج 
الصينـــي أو لديهـــا حضور فاعل فيهـــا. وعلى الرغم 
مـــن عـــدم كـــون الصنـــدوق متخصًصـــا فـــي قطـــاع 
معّين، فإنه ســـيركز في المقـــام األول على عمليات 
االســـتحواذ المســـيِطرة على الشـــركات المتوســـطة 
الحجـــم ذات الربحيـــة المؤكـــدة وإمكانـــات النمـــو 

القوية.
 وقال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي إلنفستكورب، 
محمد العارضـــي: “نحن فخورون باإلعالن عن هذا 
الصنـــدوق الجديـــد فـــي اليـــوم األول مـــن فعاليات 

مبادرة مســـتقبل االســـتثمار الســـعودية مع 
شـــركائنا فونغ كابيتال، وهي جزء 

من مجموعـــة فونغ التي تملك 
الخبـــرة  مـــن  قـــرن  مـــن  أكثـــر 
بالعمـــل في الصيـــن وفي بيئة 
األعمـــال القويـــة فـــي منطقـــة 
الخليـــج الصينـــي التـــي ُتعتبـــر 

ـــا  وتكنولوجيًّ ـــا  صناعيًّ مركـــًزا 
ـــا، والتي تتمتع  عالميًّ

ت  ســـيا سا بأ
 . صلبـــة

والواقـــع 

للشـــركات  خصوًصـــا  كبيـــرة،  إمكانـــات  هنـــاك  أن 
المتوســـطة الحجم التي تركـــز على منطقة الخليج 
الصينـــي والتـــي لديهـــا منتجات وخدمـــات مبتكرة 
تســـتهدف العمـــالء اآلســـيويين والعالمييـــن أيًضـــا 

لتصبح من الالعبين الكبار”. 
ــرئــيــس   مـــن جــهــتــه، قــــال ال

الــتــنــفــيــذي الـــمـــشـــارك 
إلنــــفــــســــتــــكــــورب، 
حازم بن قاسم “ما 
أنه  يميز صندوقنا 
الشراء،  على  يركز 
ونحن نعتقد أن هناك 

كبيًرا  مجااًل 

األعمال  بيئة  أن  والواقع  قوية.  عائدات  لتحقيق 
أســواق  أحــد  تشمل  الصيني  الخليج  منطقة  فــي 
ومركز  كونغ،  هونغ  أي  ا،  عالميًّ الرائدة  المال  رأس 
شينزن،  الصين  في  الرائد  واالبتكار  التكنولوجيا 
والبحث  مراكزالتصنيع  من  كبيرة  ومجموعة 
ببعضها  جميعها  ترتبط  التي  والتطوير 
بشكل فعال بواسطة قطار فائق السرعة 
وموانئ  المطارات  خالل  من  وبالعالم 
هذا  كل  ويدعم  المتطّورة.  الحاويات 
متعلمة  عاملة  لقوى  المستمر  التدفق 
مًعا  أنتجت  وقد  عالية،  مهارات  وذات 
قــصــص نــجــاح كــبــيــرة مــثــل “تــنــســنــت” و 
و   ”BYD”و ”بـــايـــتـــدانـــس”  

”ميندراي”. 

“انفستكورب” و ”فونغ كابيتال” تعلنان إنشاء صندوق بـ 500 مليون دوالر

حازم بن قاسم محمد العارضي

أعلـــن مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
عـــن تدشـــين مبـــادرة “العضيـــد”، والتي 
تأتـــي ضمن الحزمة الثانية من مبادرات 
دعم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
وضمـــن الخطة المحدثـــة لمجلس تنمية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
وتهـــدف   ،)2026  –  2022( لألعـــوام 
المبـــادرة إلـــى تعزيـــز القدرة التنافســـية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
وتمكينهـــا لتوســـيع أنشـــطتها وأعمالهـــا، 
وذلك من خالل تشـــجيع الشراكات بين 
المؤسســـات لتعزيـــز المـــوارد والخبرات 
ومشـــاركتها في المناقصـــات الحكومية 
كوحـــدة واحدة، مما سيســـهم في زيادة 
وتعزيـــز  لصالحهـــا  الترســـيات  نســـبة 

مساهمتها في االقتصاد الوطني. 
 جاء اإلعالن عن هذه المبادرة الجديدة 
مجلـــس  نظمـــه  تعريفـــي  لقـــاء  خـــالل 
بالتعـــاون  والمزايـــدات  المناقصـــات 
والتنســـيق مع وزارة الصناعة والتجارة، 
بحضـــور 33 شـــركة صغيرة ومتوســـطة 

من قطاعات مختلفة، حيث تم تعريفهم 
بالمبـــادرة ومميزاتها وكيفية المشـــاركة 
فـــي المناقصات وآليـــة تقييم العطاءات 
المقدمة للمناقصات في حال ما انطبقت 

عليها خصائص هذه المبادرة.
 كمـــا تـــم اإلشـــارة إلـــى أنـــه مـــن خـــالل 
قيـــام شـــراكة بيـــن شـــركتين وتقديمهما 
عطـــاء واحد لمناقصة ما، ســـيتم تقييم 
العطاء المقدم بناء على اجمالي خبرات 
للمفاضلـــة  وذلـــك  الشـــركتين،  ومـــوارد 
بيـــن هـــذا العطـــاء والعطـــاءات األخرى 
المقدمـــة لـــذات المناقصـــة مـــن الناحية 
الفنيـــة والماليـــة، وللتأكـــد مـــن قدراتهم 
على تلبيـــة متطلبـــات المناقصة وتنفيذ 
نطـــاق العمل المطلوب، وأنه في حال ما 
كانت الشركتان تمتلكان شهادة تصنيف 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
فســـيتمتع عطاؤهـــم المقـــدم بالحصول 
على أفضلية نســـبتها 10 % أثناء عملية 
المقدمـــة  للعطـــاءات  المالـــي  التقييـــم 

للمناقصة.

وبهذه المناسبة، قال مجلس المناقصات 
والمزايدات في بيان له: “إن تدشين هذه 
المبادرة جاء من إيمان المجلس الكامل 
المؤسســـات  بيـــن  الشـــراكات  بتشـــجيع 
الصغيـــرة والمتوســـطة لتعزيـــز المـــوارد 
والخبرات ومشـــاركتها فـــي المناقصات 
الحكوميـــة”، مؤكـــًدا أنـــه مـــاٍض بخطى 
ثابتة فـــي إطالق المزيد مـــن المبادرات 
مشـــاركة  مضاعفـــة  شـــأنها  مـــن  التـــي 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 

التنمية االقتصادية الشاملة. 
“يســـرنا  بيانـــه  فـــي  المجلـــس  وذكـــر   
اإلعـــالن عـــن تدشـــين مبـــادرة جديـــدة 
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
اهتمـــام  مـــن  جـــزًءا  “العضيـــد”  تعتبـــر 
الحكومـــة الموقـــرة بقطاع المؤسســـات 
لمـــا  الصغيـــرة والمتوســـطة واســـتكمااًل 
تـــم أقره مجلس الـــوزراء الموقر ســـابًقا 
بتخصيـــص حصـــة نســـبتها 20 % مـــن 
قيمة المناقصات الحكومية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة، ومنحها أفضلية 

فـــي  مشـــاركتها  عنـــد   %  10 نســـبتها 
ومزايـــدات  الحكوميـــة  المناقصـــات 
المرافـــق الخدميـــة جنًبـــا إلـــى جنب مع 
الشركات الكبيرة باســـتثناء المناقصات 
الـــذي  األمـــر  الخاصـــة،  الطبيعـــة  ذات 
سيســـهم فـــي تنميـــة هـــذه المؤسســـات 
وتطـــور مســـتواها وأدائهـــا بشـــكل كبير 
وزيادة تنافسيتها، مما سينعكس إيجاًبا 
علـــى الســـوق المحليـــة ويجعلهـــا رافـــًدا 

ا من روافد االقتصاد الوطني”.  أساسيًّ

 ودعـــا المجلـــس المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة التسجيل في نظام تسجيل 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة عبر 
الصناعـــة  لـــوزارة  اإللكترونـــي  الموقـــع 
والتجارة للحصول على شهادة تصنيف 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
المناقصـــات  نظـــام  فـــي  والتســـجيل 
المناقصـــات  لمجلـــس  اإللكترونـــي 
والمزايـــدات، لالســـتفادة مـــن المبادرات 
التـــي يدشـــنها المجلس في ســـبيل دعم 

والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ممـــا سيشـــكل فرصـــة كبيرة لهـــا إلثبات 
قدراتهـــا وإمكاناتهـــا على تنفيـــذ العقود 

الحكومية.
 يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات 
الثانيـــة  قـــام مؤخـــًرا بإطـــالق الحزمـــة 
من مبادرات مشـــروع دعم المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة والتي كانت أولى 
مبادراتهـــا تخصيص بعـــض المناقصات 
الصغيـــرة  للمؤسســـات   الحكوميـــة 
والمتوســـطة، وذلـــك بهـــدف رفع نســـبة 
الترســـيات علـــى المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة وزيـــادة نصيبها من العقود 
الحكومية، في ســـبيل إكسابها الخبرات 
العملية الالزمـــة لتمكينها وتطوير أدائها 
مما سيســـهم في تنمية هذه المؤسسات 
ورفـــع  وربحيتهـــا  تنافســـيتها  وزيـــادة 
مســـاهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 
لمملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل المبـــادرات 

الحكومية النوعية المساندة لها.

مجلس المناقصات والمزايدات يطلق مبادرة “العضيد”
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ترّأس رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
البحريـــن ش.م.ب. )البـــا(، الشـــيخ دعيـــج 
بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة، وفـــد 
الشركة المشارك في اللقاء السنوي لقطاع 
المعـــادن العالمـــي ضمـــن فعاليات أســـبوع 
بورصـــة لنـــدن للمعـــادن الذي يقـــام خالل 
الفتـــرة مـــن 24 إلى 27 أكتوبـــر 2022 في 

العاصمة البريطانية لندن.
برئيـــس  دعيـــج،  الشـــيخ  التقـــى  وقـــد   
مجلـــس إدارة بورصة لنـــدن للمعادن، غاي 
هـــوي إيفانـــر ورئيســـها التنفيـــذي، ماثيـــو 
هامـــش حفـــل  علـــى  وذلـــك  تشـــامبرلين، 
العشاء الذي أقامته بورصة لندن للمعادن 

يوم الثالثاء الموافق 25 أكتوبر. 
 وتغطـــي فعاليـــات أســـبوع بورصـــة لندن 
للمعـــادن جميـــع جوانـــب أســـواق المعادن 
ومتغيراتهـــا الدائمة بما فـــي ذلك توقعات 
األســـواق،  وأساســـيات  الكلـــي  االقتصـــاد 

باإلضافـــة إلـــى التحديـــات القائمـــة مثـــل 
سلســـلة  وقيـــود  الطاقـــة  أســـعار  ارتفـــاع 
أيًضـــا  األســـبوع  ويســـتضيف  التوريـــد. 
وحلقـــات  المســـتوى،  رفيعـــي  متحدثيـــن 
نقـــاش تفاعليـــة بحضـــور أكثـــر مـــن 600 

مشارك من قطاع المعادن العالمي.
 وفي هذا الصدد، صّرح الشـــيخ دعيج بن 
سلمان بن دعيج آل خليفة قائاًل: “التقلبات 
وصعوبة التنبؤ باتتا الصفتين الســـائدتين 
للســـوق، إال أننـــا وبفضـــل المرونـــة التـــي 

نتمّتـــع بهـــا في البـــا ســـنكون قادرين على 
مواجهـــة التحديـــات فـــي ضـــوء الظروف 
واالقتصـــاد  األلمنيـــوم  لســـوق  المتغيـــرة 
العالمي. إن مشـــاركتنا في أسبوع بورصة 
لندن للمعادن تتيح لنا الحضور في منصة 

متكاملـــة الســـتيعاب نظـــرة المســـتثمرين 
الحالية تجاه الســـوق، واكتساب مزيد من 
المعرفة عن توقعات الســـوق للعام 2023، 
إلى جانب بحث ومناقشة القضايا الملّحة 
والمتعلقة باالســـتدامة والجوانب البيئية 

واالجتماعية والحوكمة”.
 ُيعـــد أســـبوع بورصـــة لنـــدن للمعـــادن من 
أهـــم الفعاليات في قطـــاع المعادن، حيث 
يجمع تحت سقف واحد كبار الخبراء من 
جميع أنحاء العالم. ويكتسب الحدث هذا 
العـــام أهمية كبرى مع نظرة المســـتثمرين 
تجـــاه الســـوق فـــي ظـــل مخـــاوف الركود 

االقتصادي والتضخم المرتفع.
 تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن وفـــد البـــا يضـــم 
كالًّ مـــن الرئيـــس التنفيـــذي علـــي البقالي، 
الماليـــة  للشـــؤون  التنفيـــذي  والرئيـــس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  هاريـــس،  برايـــن 
والمديـــر  عبداللطيـــف،  خالـــد  للتســـويق 
اإلداري للتســـويق لمنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا وآسيا هشـــام الكوهجي، ومدير 
والتأميـــن  المســـتثمرين  عالقـــات  إداري 
وسكرتارية الشـــركة إيلين هالل، ورئيس 

أول الخزينة، علي الهنان.

اكتساب مزيد من المعرفة عن توقعات السوق للعام 2023
وفد “البا” يشارك في أسبوع بورصة لندن للمعادن... دعيج بن سلمان:



نبذة عن الجائزة:
الوجيه  لفكر وطموحات  الجائزة تجسيًدا   جاءت فكرة 
كــان يشغل منصب  الــذي  كانو رحمه هللا  بن علي  أحمد 
أحمد  بن  إدارة مجموعة شركات يوسف  رئيس مجلس 

كانو للفترة )1952 - 1997(، بحيث تحمل اسم المؤسس 
األول للمجموعة الحاج يوسف بن أحمد كانو رحمه هللا 
وتخليًدا لذكراه. وبناًء عليه أصدر مجلس إدارة مجموعة 
ــراًرا بــإنــشــاء الجائزة  شــركــات يــوســف بــن أحــمــد كــانــو قــ
عليها.  وقــًفــا  أمــيــركــي  دوالر  ماليين  ستة  مبلغ  ورصـــد 

وحدد مجلس اإلدارة ثالث جوائز مالية قيمة باإلضافة 
مسابقة  خــالل  مــن  الفائزين  على  تـــوّزع  أخـــرى  لجوائز 
علمية يحكمها محكمون متخصصون في شتى المجاالت 
لتشكل دافًعا لإلبداع واإلنجاز. وقد صدرت موافقة وزير 
البحرين  مملكة  فــي  واإلعـــالم  ــوزراء  ــ ال مجلس  شـــؤون 

على إنشاء الجائزة بالقرار رقم )4( لسنة 1998. ويرأس 
ا الوجيه خالد بن محمد كانو  مجلس أمناء الجائزة حاليًّ
الجائزة برؤية شمولية  الذي يحمل معه مشروع تطوير 
تهدف إلى تشجيع الفئات الشبابية المبدعة على االهتمام 

بالعلم والثقافة.

ثّمــن رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النــواب البحرينــي ورئيس جمعيــة البحريــن لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
النائــب أحمــد صبــاح الســلوم، نتائــج الزيــارة التي قام بها جاللة الســلطان هيثم بن طارق ســلطان عمــان ضيًفا على حضرة صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى أل خليفــة، عاهــل مملكــة البحريــن المعظم. وقال الســلوم إن الزيــارة تحمل العديــد من األبعاد المهمــة لدعم العالقــات البحرينية 
العمانيــة علــى كافــة األصعــدة وعلــى رأســها القطــاع االقتصادي، مشــيًرا إلى النتائج العديــدة المرجوة مــن وراء توقيع 24 اتفاًقــا ومذكرة تفاهم 
ا( في حضور جاللة الملك وأخيه ســلطان عمان شــملت المجاالت األمنية  بيــن البلديــن الشــقيقين )6 اتفاقيــات و18 مذكــرة تفاهم وبرنامًجا تنفيذيًّ
والتجارية والتعليمية والصناعية وعلوم الفضاء، وخدمات المالحة الجوية، والدراســات البيئية البحرية، والتعاون الســياحي والطيران والنقل 
البحــري واالســتثمار. وأكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النــواب البحرينــي أن توقيــع هــذه االتفاقيــات المهمة ســيكون له 
انعكاســات إيجابيــة كبيــرة علــى حركــة االســتثمار المتبادلــة بيــن البلديــن الشــقيقين، خاصــة أن إحــدى هــذه االتفاقيات ينص على إنشــاء شــركة 
استثمار، وتوقع السلوم أن يكون قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في كال البلدين على رأس المستفيدين من تنشيط حركة التجارة 
واالســتثمار المتبادل.. كما ســتنعكس هذه االتفاقيات إيجاًبا على الشــراكات بين القطاع الخاص البحريني ونظيره العماني بشــكل عام من خالل 

زيادة االستثمارات المشتركة. 

الــتــبــادل  الـــســـلـــوم أن حــجــم   وأوضــــــح 
بلغ  قــد  الشقيقين  البلدين  بين  التجاري 
الــمــاضــي  الــعــام  فــي  دوالر  مــلــيــون   672

في  دوالر  مليون   616 بــحــوالــي  مــقــارنــة 
العام 2020، لكنه ارتفع في النصف األول 
مليون   451 إلى   2022 الجاري  العام  من 

21 % عن  بــزيــادة قــدرهــا حــوالــي  دوالر 
نصف العام السابق وهو ما يبشر بقدرات 
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، 

كــمــا نــمــت الــــصــــادرات الــبــحــريــنــيــة إلــى 
األسواق العمانية بنسبة تفوق 19 % في 

مليون   570 حوالي  لتبلغ  الماضي  العام 
دوالر  مليون   479 بحوالي  مقارنة  دوالر 
إلى  البحرين  وتــصــدر   .2020 الــعــام  فــي 
واأللمنيوم  والكهربائيات  الحديد  عمان 

واألجبان والمشغوالت الذهبية. 
الــســلــوم أن هـــذه األرقــــام قابلة  ــد  وأكـ
القادمة  الفترة  للزيادة بشكل كبير في 
ــات  ــالقـ ــعـ فــــي ظــــل مــــا تــتــمــتــع بــــه الـ
ــبــلــديــن من  الــســيــاســيــة بــيــن قـــيـــادة ال
تــفــاهــم وتــجــانــس كــبــيــريــن، ســيــدعــم 
الخليجية  الــعــالقــات  وتمتين  تــنــامــي 
بأن  علًما  أيــًضــا،  والعربية  عــام  بشكل 
انعقاد  قبل  تأتي  عمان  سلطان  زيــارة 
الجزائر  فــي  المرتقبة  العربية  القمة 

المقبل.  نوفمبر  و2   1 يومي  والمقررة 
وأشار السلوم إلى أن هناك قرابة 490 
مختلف  فــي  عمانية  بحرينية  شــراكــة 
المجاالت وما يقارب من 900 مؤسسة 
سلطنة  فــي  عاملة  بحرينية  تــجــاريــة 
عمان أغلبيتها من المؤسسات الصغيرة 
الناتج  تنمية  في  تساهم  والمتوسطة 
بين  التجاري  التكامل  وتعزز  المحلي 

االقتصاد البحريني والعماني. 
هي  للبحرين  عــمــان،  سلطنة  وزيــــارة 
 11 بــالده في  توليه حكم  األولــى منذ 
يناير 2020، والثالثة لدولة عربية، بعد 
2021، وقطر في  السعودية في يوليو 

نوفمبر 2021.
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 كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، عن مشاورات تمت مع 9 دول من أجل توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها، مبيًنا أن المفاوضات تّمت 
بالفعــل مــع الصيــن، الهند، اإلمارات، باكســتان، كوريا، المملكة المتحدة باإلضافة إلى أســتراليا ونيوزلندا وإســرائيل. وأوضــح الزياني أن الوزارة 
ســتوّقع بعــض هــذه االتفاقيــات نهايــة العــام الجاري، بينما ســتؤجل باقي االتفاقيــات الى العــام 2024. وأضاف الوزير أن هــذه االتفاقيات البد أن 

يستفيد منها القطاع الخاص الذي يجب أن يقتنص ما يتوفر من فرص للتوسع التجاري في تلك البلدان من أجل تحقيق المزيد من النمو.

الثانية  الحوارية  الجلسة  خالل  ذلك  جاء 
ــتــي أقــيــمــت أمـــس األول ضــمــن مــوســم  ال
جــائــزة يــوســف بــن أحــمــد كــانــو للجلسات 
الصناعة:  و  “الــتــجــارة  بــعــنــوان  الــحــواريــة 
الصناعة  وزيــر  بمشاركة  وتطلعات(  آفــاق 
وبحضور  الزياني  راشد  بن  زايد  والتجارة 
محمد  خالد  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
بالشأن  والمهتمين  التجار  من  وعــدد  كانو 
االقــتــصــادي وممثلين عــن وســائــل اإلعــالم 

المحلية. 
ــانــي فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة إلــى  ــزي ــّوه ال ــ  ونـ
أهمية التفرقة بين ميزانية الدولة والوضع 
ــادي فـــي الــمــمــلــكــة، مــوضــًحــا أن  ــتـــصـ االقـ
المحرك الرئيس لالقتصاد اآلن هو القطاع 
ــــذي يــمــثــل 82 % مــن اقــتــصــاد  ــخــاص ال ال
 20 قبل  بالسابق  مقارنة  البحرين،  مملكة 
 42 الخاص  القطاع  يمثل  كان  حيث  عاًما 
هذا  وكان  الحكومة،  من  والباقي  فقط   %
الرشيدة  القيادة  دعــت  التي  األســبــاب  من 
إلنشاء مركز التنمية االقتصادي الذي نجح 
انعكس  مما  الــخــاص  الــقــطــاع  تحفيز  فــي 
ــل الــمــواطــن  فــي الــنــهــايــة عــلــى زيــــادة دخـ
أن  ضــرورة  على  الوزير  وشــدد  البحريني. 
ا، مبيًنا بأن  تتوّسع الشركات المحلية عالميًّ
التطور  على  يساعدهم  لن  ا  محليًّ التوسع 
والنمو، مؤكًدا أن اقتحام األسواق العالمية 
التي  االتفاقيات  من  واالســتــفــادة  الكبيرة 
تبرمها المملكة مع مختلف البلدان سيساعد 

على تسهيل التبادل التجاري فيما بينها.
ــوزيــر إلــى أثــر جائحة كــورونــا   وتــطــّرق ال
مؤكًدا  المختلفة،  االقتصاد  قطاعات  على 
اتخذتها  الــتــي  االستباقية  الــخــطــوات  أن 
سمو  بقيادة  الجائحة  لمكافحة  البحرين 
األمير  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد،  ولــي 
في  ساهمت  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
ا  هاتفيًّ اتصااًل  مستذكًرا  االقتصاد،  حماية 
ا يــوّجــهــه فــيــه إلــى  مــن ســمــوه لــه شخصيًّ
معرض  في  للمشاركين  فحوصات  إجــراء 
من  للتأكد  الجائحة  انتشار  قبيل  الخريف 
خلوهم من الفيروس مما يدل على حرص 
التفاصيل  أدق  متابعة  الكبيرعلى  سموه 
ــاذ كــافــة اإلجـــــــراءات الــتــي تحمي  ــخـ واتـ

الوطن والمواطن. 
الــزيــانــي أن مــرحــلــة جائحة  كــمــا أوضـــح   
ــتــي أســمــاهــا “مــرحــلــة اخــتــبــار”  ــا ال ــورونـ كـ
واستفادت  تجاوزها  في  البحرين  نجحت 
مــن دروســهــا وبــاألخــص فــي جــانــب األمــن 
تلجأ  لــم  المملكة  أن  إلــى  مشيًرا  الــغــذائــي، 
ــالق الــكــامــل مــثــل كافة  إلـــى ســيــاســة اإلغــ
الدول األخرى والذي نتج عنه زيادة نسبة 
البطالة، مؤكًدا أن الحكمة التي اتبعها سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة 
األزمة نتج عنه الخروج منها بأقل األضرار.

البحرين سّباقة في قطاعات كثيرة

وقال وزير الصناعة والتجارة إن “البحرين 
سبقت دواًل عربية وخليجية في قطاعات 
كثيرة مثل االتصاالت والصيرفة والفندقة 
الشركات  هــذه  رؤيــة  في  ننجح  لم  ولكننا 
والــبــنــوك خــــارج الــبــحــريــن بـــل إن بــلــداًنــا 
خــلــيــجــيــة ســبــقــتــنــا فـــي تـــواجـــد شــركــاتــهــا 
بـــالـــخـــارج مــمــا ســاعــد عــلــى زيـــــادة حجم 

أعمالهم وأرباحهم”.
التجارية  المشاريع  أصحاب  الوزير  ودعــا   
االستفادة  إلى  البحرينيين  األعمال  ورواد 
من الفرص سواء المحلية أو التي توفرها 
اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن مملكة 
ــبــحــريــن و الــــــدول األخــــــرى وبـــاألخـــص  ال
ــات  ــواليـ ــع الـ ــرة مـ ــحـ اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـ
للمستثمر  تتيح  التي  األميركية  المتحدة 
ــســوق األمــيــركــيــة  الــبــحــريــنــي أن يــدخــل ال
الكبير  مـــن حــجــمــهــا  الــواســعــة ويــســتــفــيــد 

األول  الرعيل  ومــبــادرات  جــرأة  مستذكًرا 
من رواد األعمال البحرينيين الذين خرجوا 
التجارية  الــفــرص  عــن  بحًثا  المملكة  مــن 
في  ونجحوا  وأفريقيا  والــعــراق  الهند  في 
تأسيس عالقات تجارية مثمرة، متسائاًل ما 
الذي يمنع من وصول أحد أشهر المنتجات 
الــمــحــلــيــة وهـــي الــحــلــوى الــبــحــريــنــيــة الــى 
االمتياز  نظام  األميركية من خالل  السوق 

التجاري )الفرنشايز( مثالً؟.
الزياني إلى تكوين شركات بديلة  كما دعا 
هذا  أن  موضًحا  الفردية،  المؤسسات  عن 
ــتــوســع وخــلــق كــيــانــات  ســيــســاعــد عــلــى ال
ــــى تشجيع  إل بـــاإلضـــافـــة  قـــويـــة،  ــة  تــجــاري
ــوزارة  ال أن  مضيًفا  المستثمرين،  وحماية 
على  األعــمــال  ورواد  المستثمرين  تشّجع 
ــوزارة  الـ أن  خــصــوًصــا  شركاتهم،  تأسيس 
نــجــحــت فـــي خــفــض نــســبــة الــمــؤســســات 
وتسعى   ،% 53 إلــى   % 75 مــن  الــفــرديــة 

للوصل إلى نسبة أقل من 50 %.
الصناعي  الــقــطــاع  إلـــى  الــزيــانــي  وتـــطـــّرق 
الناتج  في  القطاع  هذا  دور  أهمية  مؤكًدا 

أكبر  ثالث  يمثل  وأنه  اإلجمالي  المحلي 
المحلي  الناتج  فــي  مساهمة  قطاع 

المالية.  والــخــدمــات  الــنــفــط  بــعــد 
الــقــطــاع  أن  الــــوزيــــر  وكـــشـــف 
 %  14 ــا  حــالــيًّ يمثل  الــصــنــاعــي 

أن  موضًحا  المحلي،  الناتج  مــن 
القطاع  بأن ينمو هذا  الــوزارة تتطّلع 
 ،2026 العام  بحلول   %  16.5 بنسبة 

مشيًرا إلى أنه في الوقت نفسه انخفض 

أصبح  ــذي  ال النفط  على  البحرين  اعتماد 
المحلي.  الــنــاتــج  مــن  فقط   %  19 يشكل 
التجاري  التستر  أن مكافحة  الوزير  وأكد 
مستمرة ألن التستر التجاري أضّر بالعديد 
من المواطنين الذين تعرضوا لالستغالل 

من قبل مستأجري السجالت.
الوجيه خالد بن  أكــد  لــه،  وفــي مداخلة 
الجرأة  أن  أيًضا  الحــظ  أنــه  كانو  محمد 

األعــمــال  رواد  مــن  الــشــاب  الجيل  تنقص 
خطوات  يخطون  يــراهــم  أن  يطمح  وأنــه 
دون  التجارية  أحالمهم  تحقيق  نحو  أكبر 

السابقة،  بــاألجــيــال  ــوة  أسـ ــردد  تـ
متاحة  الفرص  أن  مؤكًدا 

وتنتظر من يقتنصها. 

القطاع الخاص يحّرك 82 % من اقتصاد المملكة بالمقارنة مع 42 % قبل 20 عاًما
مشارًكا ومتحدًثا بالجلسة الحوارية لجائزة “يوسف كانو”.. وزير الصناعة والتجارة:

24 اتفاقية و”تفاهم” تعكس الرغبة المشتركة لتطوير عالقات البحرين وُعمان
أشاد بنتائج زيارة جاللة السلطان العماني للمملكة.. السلوم:

business@albiladpress.com
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توالت برقيات التهنئة أمس على صحيفة “البالد”  بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها. فقد بعث األمين 
العام لمجلس المناقصات والمزايدات جمال العلوي، برقية تهنئة للصحيفة، موجهة لرئيس مجلس إدارة شركة 
دار البـــالد للصحافـــة والنشـــر والتوزيع عبدالنبي الشـــعلة، جاء فيها ”أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات أرفعها 
إلى ســـعادتكم وذلك بمناســـبة الذكرى الخامســـة عشـــرة النطالقة )البـــالد(، متمنين لكم المزيـــد من االنتصارات 

والتوفيق”.

األميـن العـام لـ “المناقصـات والمزايـدات” 
يهنـئ “^” بالـذكــرى 15 لتأسيسهــا

الفجر: 04:25 - الظهر: 11:23 - العصر: 02:35  

المغرب: 05:00 - العشاء: 06:16

االستثمارات السعودية التراكمية 
بالبحرين بلغت 9.8 مليار دوالر

“سوليدرتي البحرين” تدشن نادي التوستماسترز
تماشيا مع جهودها المستمرة لتنمية المواهب البشرية

أكد الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال بمجلس 
التنمية االقتصادية، علي المديفع، على هامش 
مؤتمـــر مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار المنعقـــدة 
الســـعودية  االســـتثمارات  أن  علـــى  بالريـــاض، 
التراكميـــة في البحرين بلغـــت 9.8 مليار دوالر 
أميركـــي، وهـــو ما يشـــكل ما نســـبته 29 % من 
إجمالي حجم االستثمارات المباشرة التراكمية 
فـــي البحريـــن والتي يبلـــغ حجمهـــا 33.5 مليار 

دوالر أميركي.
وأضـــاف الرئيس التنفيذي لالســـتثمار بمجلس 
التنمية االقتصادية، بأن االستثمارات السعودية 
النوعية التي سعى مجلس التنمية االقتصادية 
وشـــركاؤه إلى اســـتقطابها وتشـــجيعها، جاءت 
نتيجة لما وصل إليه التعاون االســـتثماري بين 
البحرين والسعودية إلى مراتب متقدمة ودعم 
من القيادة الرشـــيدة في البلدين الشقيقين، إذ 
تشـــمل هذه االســـتثمارات عدًدا من القطاعات 
الحيويـــة مثـــل الخدمـــات الماليـــة وتكنولوجيا 

معلومـــات االتصـــاالت والصناعـــة والخدمـــات 
اللوجســـتية وهي من بين القطاعات التي يركز 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة على اســـتقطاب 
االســـتثمارات المباشـــرة إليهـــا بغـــرض تنميتها 
وخلـــق الفرص الوظيفية في الســـوق المحلية. 
وأوضـــح علـــي المديفـــع أن قطـــاع الخدمـــات 
الماليـــة هـــو صاحـــب النصيـــب األكبر مـــن هذه 
االســـتثمارات بنســـبة 68 % ومـــن بعـــده قطاع 

الصناعة بنسبة 19 %.
التنميـــة  مجلـــس  أن  إلـــى  المديفـــع  وأشـــار 
مـــن  كبيـــًرا  اهتماًمـــا  لمـــس  االقتصاديـــة 
المســـتثمرين الســـعوديين بما تقدمـــه البحرين 
مـــن العديـــد مـــن المزايـــا التنافســـية ممثلة في 
الكلفة التشـــغيلية وتوافر الكفاءات والمواهب 
المحليـــة المتخصصـــة إلـــى جانـــب المنظومـــة 
التشريعية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة 

التي تربط كال المملكتين.
وتوقـــع الرئيـــس التنفيذي لالســـتثمار بمجلس 

التنميـــة االقتصادية أن تشـــهد البحرين المزيد 
مـــن االســـتثمارات الســـعودية فـــي المســـتقبل 
القريـــب خصوًصـــا مـــع مـــا تشـــهده المملكة من 
زيـــادة وتيرة التعاون االســـتثماري بين البلدين 
الشـــقيقين إلـــى جانـــب إطـــالق خطـــة التعافي 
االقتصـــادي التـــي تتبنـــى مشـــروعات تنمويـــة 
مليـــار دوالر   30 تفـــوق قيمتهـــا  اســـتراتيجية 
أميركـــي، ممـــا يخلق فرًصا اســـتثمارية جديدة 

في البنية التحتية والقطاعات ذات األولوية.
 وبلـــغ إجمالـــي االســـتثمارات المباشـــرة التـــي 
اســـتقطبها المجلس خالل التسعة أشهر األولى 
921 مليـــون دوالر أميركـــي،  العـــام  مـــن هـــذا 
وتأتـــي مـــن 66 شـــركة في عدد مـــن القطاعات 
الماليـــة،  الخدمـــات  تتضمـــن  التـــي  الحيويـــة 
والصناعة، والخدمات اللوجســـتية، والسياحة، 
وتكنولوجيـــا المعلومات واالتصـــاالت، ويتوقع 
أن تســـاهم فـــي خلـــق أكثـــر مـــن 4700 فرصـــة 

وظيفية خالل السنوات الثالث القادمة.

أعلنت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة 
البحرين وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن 

تأسيس نادي التوستماســـترز لموظفي الشركة، وذلك تماشًيا مع 
جهودهـــا المســـتمرة لتنميـــة المواهـــب البشـــرية وتمكين 

ا.  ا وقياديًّ موظفيها مهنيًّ
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الشركة 

لتعزيز المهارات القيادية من خالل الكشف عن 
إمكانات، ورعاية مهـــارات الموظفين وتقديم 
الدعم الالزم لتنمية المهارات القيادية لديهم.
البحريـــن  ســـوليدرتي  نـــادي  اســـتقبل   

للتوستماسترز 30 عضًوا، بهدف تزويدهم 
ببيئة تعليمية داعمة وإيجابية من خالل 
تطويـــر مهاراتهـــم القياديـــة والتـــي مـــن 

شـــأنها تعزيـــز النمـــو المهنـــي لديههـــم. كما 
تتيـــح هذه العضويـــة إمكانية الحصول على 

موســـوعة من الموارد المفيـــدة، وذلك بغرض 
تحقيق نتيجة تقدمية.

 تم تدشين نادي سوليدرتي للتوستماسترز لخلق 
بيئـــة تعليميـــة تفاعلية ُتســـاهم في دعـــم الموظفين 

لتطويـــر مهاراتهم القياديـــة ومهارات فن الخطابة. 
كمـــا يوفر النـــادي مجموعة تعليمية واســـعة 

تتكون من أحد عشر مساًرا مختلًفا 
باإلضافـــة  للتطويـــر، 

اكتســـاب  لفرصـــة 
أكثـــر مـــن ثالثمائة 
مختلفـــة  كفـــاءة 

ومميزة تعمل على صقل مهارات الموظفين القيادية ودعم مسيرتهم 
المهنية. كما يمكنهم النادي من تحقيق نتائج تقدمية نظًرا لتزويدهم 

بموارد تعليمية مفيدة، لتعزيز التطور الشخصي والمهني.
 وبالتعـــاون مـــع منظمة التوستماســـترز العالمية، تم إطالق 
النادي برئاسة محمد مشكور وأعضاء اللجنة المؤلفين 
من: تشـــاناكا رناويرا نائـــب رئيس التعليم، وفاطمة 
الســـتري نائـــب رئيـــس العضوية، ومنـــى المرزوق 

نائب رئيس العالقات العامة.
وفي هذا السياق، علق محمد عواجي، مساعد 
المدير العام لوحدة الدعم المؤسسي في شركة 
ســـوليدرتي البحرين قائاًل: “نحن فخورون 
بتعاوننا مع منظمة التوستماسترز العالمية 
لتدشين نادي سوليدرتي للتوستماسترز”. 
لتعزيـــز  دائًمـــا  “نســـعى  قائـــاًل:  وأضـــاف 
بيئـــة تعليميـــة تشـــجع موظفيهـــا علـــى النمـــو 
االســـتثمار  علـــى  نحـــرص  حيـــث  والتطـــور، 
وتدريب كوادرنا البشـــرية وتمكينهم من تحقيق 
النجاح فـــي حياتهـــم المهنية. وُيعد النـــادي جزًءا 
مـــن اســـتراتيجية دعـــم النمـــو الوظيفـــي فـــي 
ســـوليدرتي، كونه عامال رئيســـيا، ُيســـاهم 
في صقل مهارات التواصل 
عـــن  والقيـــادة 
طريـــق عقد ورش 
عمـــل واســـتضافة 
تدريبيـــة  دورات 

مختلفة”.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1

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 0.093

 

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 0.46

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

التعاون االستثماري بين 
البحرين والسعودية وصل 

لمراتب متقدمة

“خطة التعافي” تتبنى 
مشروعات تفوق قيمتها 

30 مليار دوالر

السنة الخامسة عشرة - العدد 5126

الخميس
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على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار بالرياض... المديفع:

علي 
المديفع

محمد عواجي

جمال العلوي


