
أكـــدت وزارة الداخليـــة فـــي مملكة 
التشـــويه  حمـــات  أن  البحريـــن، 
والتحريـــض علـــى مملكـــة البحرين 
وشعبها، عبر قناة الجزيرة القطرية، 
تتم في إطار ممنهج ويفتقر للمهنية 
اإلعاميـــة، موضحين  والمصداقية 

ما يلي:
أوال : ليـــس صحيحـــا على اإلطاق، 
علـــى  الجزيـــرة  قنـــاة  نشـــرته  مـــا 

موقعهـــا اإللكتروني، عن أن مرتكب 
حـــادث االعتـــداء على موقـــع ديني 
في مدينة شـــيراز بإيـــران، بحريني 

الجنسية.
ثانيـــا: تقتضـــي قواعـــد المصداقيـــة 
والمهنيـــة اإلعاميـــة، التوقـــف عـــن 
منهجيـــة االســـتهداف التـــي تتبعهـــا 
هـــذه القنـــاة ضـــد مملكـــة البحريـــن 
منـــذ ســـنوات، وهو مـــا يتطلب نفي 

تلـــك المعلومات وبشـــكل عاجل، مع 
الوضـــع فـــي االعتبـــار أن الســـلطات 
المحليـــة داخل الدولة التي شـــهدت 
الحادث، قد سارعت بنفي هذا األمر 

شكا ومضمونا.
ثالثا: ندعـــو قناة الجزيـــرة القطرية 
إلى نشـــر هذا الرد وذلك التصحيح، 
انطاقا من مبدأ حق الرد وتوضيح 
الحقائق، وهذا ما لزم التأكيد عليه.

مليون دينار
1.8

حمالت “الجزيرة” تحريضية وممنهجة ضد المملكة وشعبها ... “الداخلية”:

االتفاق يمثل “عهدا جديدا” وسيشكل نقطة تحول لالقتصاد اللبناني

منفذ االعتداء في شيراز ليس بحرينيا

لبنان يوقع ترسيم الحدود... وإسرائيل تعتبره “اعترافا”

المنامة - وزارة الداخلية

بيروت ـ وكاالت

وّقع الرئيس اللبناني ميشـــال عون رســـالة بالموافقـــة على اتفاق 
تاريخي توســـطت فيه الواليات المتحدة يرسم الحدود البحرية 
لبـــاده مـــع إســـرائيل، بحســـب مـــا قـــال إليـــاس بـــو صعـــب كبيـــر 

المفاوضين اللبنانيين للصحافيين أمس الخميس.
وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل “عهدا 

جديدا” وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين األميركيين عند نقطة 
حدوديـــة فـــي أقصى جنوب لبنـــان في الناقورة فـــي وقت الحق. 
واعتبـــر رئيس الوزراء اإلســـرائيلي يائير البيـــد أن لبنان “اعترف” 
بدولة إســـرائيل في االتفاق على الحدود البحرية.zوقال البيد إن 
الترسيم إنجاز سياسي ألننا ال نشهد كل يوم اعتراف دولة معادية 

)١٦()لبنان( بإسرائيل، من خال اتفاق خطي.

متطّوعو الدفعة الـ 3 يلبون نداء الوطن
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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.
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لتأجيــر أرض بشاطـئ خليـج البحريـن
فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس مزايـــدة 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض لتأجيـــر أرض في 
شـــاطئ خليـــج البحريـــن “القطعـــة أ”، بنحـــو 1.8 مليون 

دينار لشـــركة الدانـــة الدوليـــة، وكانت قد تقدمـــت إليها 
شـــركة وحيدة فقط. ووفق وصف المزايدة، فإن الهيئة 
تبحث عن شركة تتمتع بخبرة بإدارة الشواطئ وتجربة 
الترفيـــه المائي؛ لخلق تجربـــة فريدة مع مراعاة جوانب 

الســـياحة البيئية، وقد يؤدي هذا الطلب إلى التعاقد مع 
شـــركة ذات خبرة؛ للحصول على فرصة للعمل مع وكالة 
حكوميـــة فـــي إدارة وتشـــغيل قطعة أرض في شـــاطئ 

خليج البحرين.

أعلنـــت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي آمنـــة 
الرميحي عن وجود 400 مادة واستحداث 35 تصنيفًا 
ضمن االشـــتراطات التنظيمية للتعمير من أجل تطوير 
بمملكـــة  واالقتصاديـــة  الحضريـــة  التنميـــة  مســـتوى 
البحريـــن. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته 
وزيرة اإلســـكان والتخطيط العمرانـــي، وأحمد الخياط 
الرئيـــس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، 
لإلعان عن االشـــتراطات التنظيميـــة للتعمير بمختلف 
المناطـــق. وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة التخطيـــط 
والتطويـــر العمراني أحمـــد الخياط وجـــود 58 تصنيفًا 
ســـابقًا فـــي 20 فئة بينما حاليـــًا يوجـــد 79 تصنيفًا في 
25 فئـــة. بينمـــا قـــال مديـــر إدارة التطويـــر العمرانـــي، 
الشـــيخ حمـــد بن خالد آل خليفة فـــي حديثه للصحافة 
علـــى هامـــش المؤتمـــر: ســـيتم نشـــر دليل استرشـــادي 
لاشـــتراطات بجانـــب الصـــور التوضيحيـــة؛ لتبســـيط 
االشتراطات للمتلقي سواء كان مكتبًا هندسيًا أو مالك 

وزيرة اإلسكان متحدثة في المؤتمر الصحافيعقار أو أي شخص يرغب في التعرف عليها.

منال الشيخ 
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المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  أشـــاد 
والتســـجيل العقـــاري رئيس مجلس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل 
خليفة بمـــا وصل إليه مركز البحرين 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
الســـتقبال  جاهزيـــة  مـــن  الجديـــد 
والفعاليـــات  المعـــارض  واســـتضافة 
أولهـــا  ســـيكون  والتـــي  العالميـــة، 
معرضـــي ســـيتي ســـكيب البحريـــن 

العقـــاري ومعـــرض الجواهـــر العربية 
اللذين ســـُيقامان بتاريخ 22 نوفمبر 

.2022
جاء ذلك لدى زيارة الشيخ سلمان بن 
عبدهللا آل خليفة، وفاطمة الصيرفي 
وزير السياحة لمركز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد في 
منطقـــة الصخيـــر لاطـــاع علـــى مـــا 
اإلنشـــائية  العمليـــات  إليـــه  وصلـــت 

والتشطيبات.

رئيس “المساحة”: “سيتي سكيب” و“الجواهر” 
أول فعاليتين بـ “المعارض الجديد”

)06(

400 مادة تنظيمية واستحداث 35 تصنيفًا باشتراطات التعمير
تنفيذاً لقرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء... وزيرة اإلسكان تعلن التفاصيل:

حسن عبدالرسول| تصوير: رسول الحجيري

أمل الحامد

جانب من زيارة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد



المنامة - بنا

تـــرأس رئيـــس هيئـــة األركان الفريق الركن ذيـــاب النعيمي وفد مملكـــة البحرين في 
أعمـــال اجتمـــاع اللجنـــة العســـكرية العليا التاســـعة عشـــرة وأعمال االجتمـــاع األول 
لمجلس األكاديمية الخليجية للدراســـات االستراتيجية واألمنية، ألصحاب المعالي 
والســـعادة رؤســـاء أركان القـــوات المســـلحة بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، اللذيـــن عقـــدا أمس الخميـــس، بمقر األمانـــة العامة لدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي الرياض. وخـــال االجتماعيـــن جرى بحـــث العديد من 
الموضوعات التي تسهم في تقوية التنسيق في مجاالت التعاون العسكري وتعزيز 
مســـتقبل السياســـة الدفاعية الخليجية بين الدول األعضاء، باإلضافة إلى مناقشـــة 
مختلـــف المواضيع المدرجـــة على جدول أعمال االجتماعين والتي من شـــأنها دعم 
مســـيرة منجـــزات العمـــل العســـكري الخليجـــي وفق إســـتراتيجية شـــاملة وموحدة 

تخدم األمن الخليجي المشترك.

إستراتيجية شاملة وموحدة لتعزيز األمن الخليجي
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إنجازات تنموية وحضارية للسعودية بمختلف المجاالت
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين الشريفين

بعث صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظـــم وصاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء برقيتي 
تهنئـــة إلـــى أخيه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، بمناســـبة الذكرى الثامنة لتولي العاهل السعودي 

مقاليـــد الحكم في المملكة العربية الســـعودية. وأعرب ملك 
البـــاد المعظـــم وصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي البرقية عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته 
ألخيه خادم الحرمين الشـــريفين بموفور الصحة والسعادة 
وطـــول العمر لمواصلة مســـيرة الخير والعطـــاء، وأن يحقق 
للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشـــيدين بدور المملكة 
العربية الســـعودية الكبير في خدمة قضايا األمتين العربية 

واإلســـامية، وبما تشـــهده من إنجـــازات تنموية وحضارية 
شـــملت مختلـــف المجـــاالت، منوهيـــن فـــي هـــذه المناســـبة 
بأواصـــر عمق العاقـــات األخوية الوطيدة التـــي تجمع بين 
البلدين والشـــعبين الشقيقين وما تشـــهده من تطور ونماء. 
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
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العـــدل  وزيـــر  المعـــاودة  نـــواف  أشـــاد 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  باإلنجـــازات 
البحريـــن علـــى المســـتوى العالمـــي في 
مســـابقات القرآن الكريـــم الدولية. جاء 
ذلـــك خـــال اســـتقبال ســـعادته بمكتبه 
أمـــس المتســـابق محمد ســـمير مجاهد، 
بمناســـبة فـــوزه بالمركـــز األول في فرع 
التاوة وحسن األداء مع مراعاة أحكام 
الدوليـــة  ماليزيـــا  بمســـابقة  التجويـــد 
للقـــرآن الكريـــم فـــي دورتهـــا 62، التـــي 

ُأقيمت أخيرًا في العاصمة كوااللمبور.
الجهـــود  علـــى  العـــدل  وزيـــر  وأثنـــى 
القـــرآن  شـــؤون  إدارة  مـــن  المبذولـــة 
الكريـــم بالـــوزارة، حيـــث إن اإلنجازات 
المتواليـــة فـــي تحقيق مراكـــز متقدمة 

فـــي المســـابقات الدولية لحفـــظ القرآن 
الكريـــم، تعكـــس فعالية برنامـــج إعداد 
للمســـابقات  المتســـابقين  وتأهيـــل 
القرآنيـــة الدوليـــة، وجـــودة مخرجـــات 
المراكز والحلقات القرآنية، وهو ما ُيعد 
ثمـــرة من ثمار اهتمام القيادة الرشـــيدة 
بكتـــاب هللا تعالـــى، والتي تســـعى دائمًا 

مـــن خـــال توجيهاتها إلى تشـــجيع كل 
المجتمـــع لإلقبـــال علـــى كتـــاب  فئـــات 
هللا مـــن خـــال حفظـــه وتاوتـــه وتدبر 
معانيه والتخلق بآدابه السمحة، مؤكدًا 
أن الـــوزارة لـــن تألـــَو جهدًا في تشـــجيع 
ودعم الطاقات لبذل المزيد من العطاء 

والرقي في هذا الشأن.

وزير العدل يكرم الفائز بالمركز األول في ماليزيا

إنجازات عالمية للبحرين بمسابقات القرآن
المنامة - بنا

أكد رئيس جامعة األزهر سامة داود، 
أن زيـــارة فضيلـــة اإلمـــام األكبر أحمد 
الطيـــب شـــيخ األزهـــر رئيـــس مجلس 
إلـــى  المرتقبـــة  المســـلمين،  حكمـــاء 
مملكـــة البحرين، مطلع الشـــهر المقبل، 
للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار، 
الـــذي يعقـــد تحـــت الرعايـــة الســـامية 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب 
عيســـى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
تزامنًا مع الزيارة الرســـمية التاريخية 
لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 
البحريـــن تلبيـــة لدعـــوة  إلـــى مملكـــة 
جالـــة الملـــك المعظـــم، تعـــد مرحلـــة 
جديـــدة وخطـــوة مهمـــة علـــى طريـــق 
الحوار بين الشـــرق والغـــرب، وتعكس 
التأثيـــر والـــدور المتصاعد للمؤسســـة 

مـــن  العالـــم،  فـــي  األكبـــر  اإلســـامية 
أجل نشـــر الســـام وتحقيـــق التعايش 
واألخوة اإلنســـانية بين أتباع األديان 

حول العالم.
وأشـــاد داود، بجهـــود مملكـــة البحرين 
ونهجهـــا الدائم في مد جســـور الحوار 

والتعايش الســـلمي بين قـــادة األديان 
والثقافـــة  الفكـــر  ورمـــوز  والمذاهـــب 
واإلعـــام، بالتعـــاون الدائـــم مع األزهر 
الكاثوليكيـــة  والكنيســـة  الشـــريف 
ومجلس حكماء المســـلمين وعدد من 
المؤسســـات الدولية المعنيـــة بالحوار 

والتعايش اإلنساني والتسامح.
أن  األزهـــر،  رئيـــس جامعـــة  وأوضـــح 
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر شـــيخ األزهـــر 
المســـلمين،  حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
مهمـــوم بقضايـــا اإلنســـانية، وال يدخر 
جهـــدًا وال يتوانـــى عن المشـــاركة في 
دفـــع الجهـــود الداعمـــة لنشـــر الســـام 
بيـــن  المشـــترك  التعايـــش  وتحقيـــق 
بنـــي البشـــر، علـــى اختـــاف ألســـنتهم 

وألوانهم.

رئيس جامعة األزهر: انعقاد ملتقى البحرين برعاية 
الملك المعظم خطوة مهمة للحوار بين الشرق والغرب

رئيس جامعة األزهر

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

بعثـــت قرينـــة عاهل الباد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برقية تهنئة إلى عائشة خليفة مطر 
بمناســـبة تكريمها على هامش االجتماع السادس والعشرين لوزراء الثقافة بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الحرف والصناعات التقليدية.
وباركت ســـموها هذا التكريم المســـتحق لمطر الذي يأتي مؤكدًا على ما تبذله من 
جهـــود حثيثة ومســـاِع مخلصـــة؛ للحفاظ على تراث مملكـــة البحرين الحرفي بما 
يملكه من مخزون ثري ومتنوع، وحرصها المســـتمر على تشـــجيع الجيل الجديد، 
مـــن الجنســـين، علـــى امتهان الحـــرف والصناعـــات التقليديـــة وإضفاء لمســـاتهم 
العصريـــة، والحفـــاظ فـــي ذات الوقت علـــى أصالتهـــا وهويتها الثقافيـــة، مجددة 
ســـموها التهانـــي والتبريكات لهـــذا التكريم الذي يأتي على مســـتوى دول الخليج 

العربية، سائلة المولى عز وجل أن يبارك جهود مطر في خدمة وطنها.

سمو األميرة سبيكة: جهود عائشة 
مطر بارزة في الحفاظ على تراث البحرين

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

إمكانات قوة الدفاع المتطورة بمقدورها مواجهة كافة التحديات
بفضل الجاهزية العسكرية المتقدمة لتشكيالتها البرية والجوية والبحرية... المشير:

تفّقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة إحدى وحدات 
قوة دفاع البحرين. واطلع خال الزيارة التفقدية 
القتاليـــة  والمعـــدات  المنظومـــات  أحـــدث  علـــى 
القتاليـــة  الجاهزيـــة  مســـتوى  وعلـــى  المتطـــورة، 
واالســـتعدادات العســـكرية التي وصلت إليها هذه 

الوحدة.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن ما وصلت 
إليـــه قـــوة دفـــاع البحرين بفضل من هللا ســـبحانه 
وتعالـــى ثم قيادة ملك الباد المعظم القائد األعلى 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الـــذي ســـاهم بشـــكل واضح فـــي بلوغ هـــذه القوة 
إلى مكانة عالية من التطور والجاهزية العســـكرية 
والجويـــة  البريـــة  تشـــكياتها  بكافـــة  المتقدمـــة 
والبحريـــة فـــي مختلـــف المجاالت لمـــا تمتلكه من 
خبرات وإمكانيات عســـكرية معاصـــرة تمكنها من 

مواجهة كافة التحديات في مختلف الظروف.

وأشـــار إلى أن ذلك التطور يتم وفق أحدث برامج 
التدريـــب وأســـاليب اإلعـــداد حتى تبـــوأت الموقع 
الرائـــد كقـــوة عســـكرية وطنيـــة عصريـــة شـــامخة 
محققة الحماية للوطن وموفرة لألمن واالستقرار 
والرخـــاء واالزدهار الذي تشـــهده مملكـــة البحرين 

الغالية. 

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالدور البارز 
لرجال قوة دفاع البحرين البواســـل في الذود عن 
مقـــدرات الوطـــن ومكتســـباته وحمايـــة منجزاتـــه 
والدفاع عـــن ترابه بكل احترافية واقتدار، متمنًيا 
أداء  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام  لهـــم  معاليـــه 

واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية.

المنامة - بنا

وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانـــة مملكة 
البحرين الشديدة للهجوم المسلح الذي وقع 
على أحد األضرحة الدينية في مدينة شيراز 
بالجمهوريـــة اإلســـامية اإليرانيـــة، مما أدى 
إلـــى وفـــاة وجرح عدد مـــن المدنييـــن جراء 
هـــذا الهجـــوم اإلرهابي اآلثم الـــذي يتعارض 
مع كافة القيم والمبادئ الدينية واألخاقية 
واإلنســـانية. وعبـــرت وزارة الخارجيـــة عـــن 
تعازي ومواســـاة مملكة البحريـــن وتعاطفها 
بالشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا،  أهالـــي  مـــع 
االعتـــداء  هـــذا  جـــراء  للمصابيـــن  العاجـــل 
لكافـــة  الرافـــض  موقفهـــا  مؤكـــدة  الشـــنيع، 

أشكال التطرف والعنف واإلرهاب.

البحرين: الهجوم ضد الضريح 
في شيراز إرهابي وآثم

المنامة - بنا

تلقى ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي شـــكر جوابية من رئيس 
ا على برقية التهنئة  جمهورية العراق الشقيق عبداللطيف رشيد، ردًّ

التي بعث بها إليه بمناسبة انتخابه رئيًسا لجمهورية العراق.
وأعـــرب الرئيـــس العراقي عـــن بالغ شـــكره وتقديره لجالـــة الملك 
المعظم وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
على مشـــاعر جالته الكريمة، ســـائاً هللا تعالى أن يمتعهما موفور 
الصحـــة والســـعادة، وأن يديـــم علـــى شـــعب مملكة البحريـــن وافر 
الخير والتقدم والرفاه، مجدًدا حرص جمهورية العراق الدائم على 
توطيـــد وتعزيـــز أواصر العاقات األخوية الراســـخة بين الشـــعبين 

الشقيقين في مختلف المجاالت.

الملك المعّظم وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر الرئيس العراقي

المنامة - بنا

بعـــث ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقي تهنئة إلى ميلوش 
زيمان رئيس جمهورية التشيك؛ 
بمناســـبة ذكـــرى العيـــد الوطنـــي 

لباده.
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  وأعـــرب 
الملكـــي ولـــي  الســـمو  وصاحـــب 

العهد رئيس مجلس الوزراء في 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهما 
التشـــيك  لرئيـــس  وتمنياتهمـــا 
موفور الصحة والسعادة ولشعب 
الصديـــق  التشـــيك  جمهوريـــة 

مزيدا من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى بيتـــر 
جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  فيـــاال 

التشيك.

البحرين تهنئ رئيس التشيك

المنامة - بنا

بعث صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، برقية تهنئـــة لدولة أولف كريسترســـون رئيس 
وزراء مملكـــة الســـويد، بمناســـبة فـــوزه بانتخابـــات رئاســـة الـــوزراء في 
باده، أعرب ســـموه فيها عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناســـبة، 
وتمنياتـــه له بـــدوام التوفيق والنجاح ولشـــعب مملكة الســـويد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس وزراء السويد

سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المعظم
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اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفة آل خليفـــة، بحضور نائب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري، مديـــر إدارة المشـــاريع 
والمنشـــآت بهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
أحمد تقي، ورئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية الرائد هالل الدوسري، والمدير 
التنفيذي لشـــركة انفورما البحريـــن محمد إبراهيم، 
وعـــدد مـــن المســـؤولين بالمحافظـــة، وذلـــك ضمـــن 
إطار التنســـيق والتعاون المشـــترك بيـــن المحافظة 
والجهـــات الحكوميـــة والخاصة. خـــالل اللقاء، أكد 
ســـمو محافظ الجنوبية جهود المحافظة في تعزيز 
التعاون والتنســـيق المشترك مع مختلف القطاعات 
في كافة المجـــاالت التنموية واألمنية والمجتمعية 
ومتابعة تنظيم المناســـبات التـــي تعزز أطر التنمية 
الشـــاملة.  كما اطلع سمو المحافظ على مستجدات 
أعمال هيئة البحرين للســـياحة والمعارض، مشـــيرًا 
ســـموه فتح أطر التعـــاون والتنســـيق الدائم لتنمية 
القطـــاع الســـياحي في نطـــاق المحافظـــة الجنوبية 
في الفترة المقبلة، مشـــيرًا سموه إلى أن المحافظة 
تشـــهد في الســـنوات األخيـــرة تطـــورًا ملحوظًا في 
مختلـــف مجـــاالت التنمية التي تتماشـــى مع الرؤى 

والتطلعات المستقبلية.
كما بّين ســـمو محافظ الجنوبية الدور القائم ضمن 

الشـــراكة المجتمعيـــة واألمنية مع شـــعبة العمليات 
بمديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن خالل 
الفاعلـــة،  األمنيـــة  والجاهزيـــة  االســـتجابة  ســـرعة 
مثمنـــًا ســـموه الجهـــود المبذولة التي تعـــزز من دور 
األمن والســـالمة في جميع أرجاء المحافظة بكافة 

السبل النموذجية والحضارية. وأكد سمو المحافظ 
على دور الشـــراكة والتعاون مع مختلف القطاعات 
الخاصـــة؛ للمســـاهمة فـــي تنفيـــذ وتنظيـــم مختلف 
الفعاليات المتميـــزة والتي تعكس الوجه الحضاري 
للمحافظـــة الجنوبيـــة، مبينًا ســـموه بـــأن المحافظة 

تحظـــى بالعديـــد مـــن المكتســـبات الوطنيـــة التـــي 
تجعلها مركزًا مهما الحتضان أبرز المناسبات.

مـــن جهتهـــم، أعـــرب الحضـــور عن خالص شـــكرهم 
وتقديرهم لســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة محافـــظ الجنوبيـــة، علـــى مـــا يوليه من 

اهتمـــام في نمـــاء المحافظـــة وتطورهـــا، وذلك من 
خـــالل التعـــاون والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات 
الحكوميـــة والقطاعـــات الخاصـــة، مثمنيـــن جهـــود 
ســـموه فـــي تحقيـــق التنمية الشـــاملة فـــي مختلف 

مناطق المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

تنميـة القطـاع السياحـي فـي ربـوع “الجنوبيـة” قريبـا
تسريع االستجابة والجاهزية األمنية الفاعلة ... سمو الشيخ خليفة بن علي:

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
تركـــي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
سفير مملكة البحرين في الرياض الشيخ 

علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.
الســـمو  اللقـــاء، رحـــب صاحـــب  وخـــالل 
الملكـــي األميـــر تركـــي بن محمـــد بن فهد 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود بالســـفير، معرًبا 
عـــن اعتـــزاز المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة بالروابـــط األخويـــة التاريخيـــة 
التي تجمـــع بينها وبين مملكـــة البحرين، 
وما تتسم به من وشائج القربى والمصير 

كل  للســـفير  متمنًيـــا  المشـــترك،  الواحـــد 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهماتـــه وعملـــه 

الدبلوماسي.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة عن اعتزازه 
بلقاء صاحب السمو الملكي األمير تركي 

بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، 
مثمًنـــا متانـــة العالقات األخويـــة الوثيقة 
التـــي تربـــط بيـــن المملكتيـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين فـــي شـــتى المجـــاالت، متمنًيا 
للمملكـــة العربية الســـعودية دوام التقدم 

والرخاء.

معرباً عن االعتزاز بالروابط األخوية التاريخية... وزير الدولة السعودي:

العالقات مع البحرين تتسم بوشائج القربى والمصير المشترك

آل  أحمـــد  بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  شـــارك 
خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية، فـــي حفـــل االســـتقبال الذي 
أقامته ايسن تشاكيل، سفير الجمهورية 
التركية لـــدى مملكة البحرين، بمناســـبة 
إلعـــالن  والتســـعين  التاســـعة  الذكـــرى 
تأســـيس الجمهوريـــة التركية الصديقة، 
المســـؤولين،  كبـــار  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
الســـلك  أعضـــاء  الســـعادة  وأصحـــاب 

الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية عـــن خالـــص تهانـــي مملكـــة 
التركيـــة،  الجمهوريـــة  إلـــى  البحريـــن 
بمناســـبة  وشـــعًبا،  وحكومـــًة  رئيًســـا 
عيدها الوطني، وتمنياتها لها مزيًدا من 

التقدم والرخاء، مشيًدا بعمق العالقات 
التاريخيـــة الوثيقـــة بيـــن البلديـــن، وما 
بإقامـــة  وازدهـــار  تقـــدم  مـــن  تشـــهده 
العالقات الدبلوماسية في أبريل 1973، 
وحـــرص حكومتي البلديـــن على تعزيز 
وتنســـيق  والصداقـــة  التعـــاون  أوجـــه 
فـــي المحافـــل  الدبلوماســـية  المواقـــف 
ايســـن  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن  الدوليـــة. 
تشـــاكيل عن شـــكرها وتقديرها لمملكة 
البحريـــن، قيادًة وحكومًة وشـــعًبا، على 
التعـــاون  عالقـــات  بتعزيـــز  اهتمامهـــا 
والشـــراكة الثنائيـــة، والدفـــع بهـــا نحـــو 
آفـــاق أرحب بما يعـــود بالخير والمنفعة 
على كال البلدين والشـــعبين الصديقين، 
متمنية للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

عبداهلل بن أحمد: تنسيق المواقف 
الدبلوماسية مع تركيا

وزير الخارجية: ال تمييز بين المواطنين والمقيمين
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تـــرأس 
التنســـيقية  اللجنـــة  اجتمـــاع  الزيانـــي، 
العليا لحقوق اإلنســـان، والذي ُعقد بمقر 
الـــوزارة أمس، بمشـــاركة أعضاء اللجنة 
ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  كافـــة  مـــن 

االختصاص.
وزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الخارجيـــة بأعضـــاء اللجنة المشـــاركين 
بإســـهاماتهم  مشـــيًدا  االجتمـــاع،  فـــي 
القيمـــة وجهودهـــم الطيبـــة لتعزيز دور 
اللجنـــة التنســـيقية فـــي حمايـــة حقوق 
اإلنســـان فـــي مملكة البحريـــن وتحقيق 
المزيد مـــن اإلنجازات في هـــذا المجال 
الحيـــوي، تنفيـــًذا للتوجيهات الســـامية 
لعاهـــل البـــالد الُمعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وما يوليانه 
من حـــرص كبير واهتمـــام دائم بحماية 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه في 
مملكـــة البحرين وتكريـــس دولة العدالة 

والقانون.
المنظومـــة  وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي مملكة 
البحرين تشهد في كل يوم تطوًرا كبيًرا، 
ورغبة صادقة فـــي االرتقاء بمخرجاتها 
وتطويـــر آلياتهـــا وتحقيـــق المزيـــد مـــن 
النجاحـــات واإلنجـــازات وتوفير أفضل 

بيئـــة حقوقيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن 
أي  دون  البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى 
تمييـــز، منوًهـــا بإقرار الحكومـــة للخطة 
2022-( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
لتعزيـــز  تبـــذل  التـــي  2026(، والجهـــود 
عالقات التعاون والتنسيق المشترك مع 
المنظمـــات الدولية المختصة ومن بينها 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.
كمـــا أثنـــى وزيـــر الخارجية علـــى جهود 
أعضـــاء اللجنـــة التنســـيقية وإســـهامهم 
اللجنـــة  دور  تعزيـــز  فـــي  الملمـــوس 

لتحقيـــق التعاون والتنســـيق المشـــترك 
والهيئـــات  والجهـــات  الـــوزارات  بيـــن 
العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق 
اإلنســـان وحرياته األساســـية، وتكريس 
الـــدول  بيـــن  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 

المتقدمة في هذا المجال.
وبحثـــت اللجنـــة فـــي اجتماعهـــا عـــدًدا 
مـــن الموضوعـــات المدرجة على جدول 
أعمالهـــا، ومـــن بينها تقرير االســـتعراض 
الـــدوري الشـــامل لحقـــوق اإلنســـان في 
فـــي  عرضـــه  المقـــرر  البحريـــن  مملكـــة 
اجتمـــاع مجلـــس حقـــوق اإلنســـان فـــي 
جنيـــف فـــي الســـابع مـــن شـــهر نوفمبـــر 
المقبـــل، وتقرير مملكة البحرين للقضاء 
علـــى التمييـــز العنصـــري، ومســـتجدات 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  توصيـــات 
مســـتجدات  واســـتعراض  اإلنســـان، 

التقارير الوطنية والدولية الحقوقية.

المنامة - وزارة الخارجية

العصفور: قوانين لحماية ذوي العزيمة... وال تمييز
التنميـــة  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
االجتماعيـــة أســـامة العصفور، نظم 
معهد األمل للتربية الخاصة، ومركز 
التابعيـــن  المبكـــرة  للرعايـــة  األمـــل 
لجمعيـــة رعايـــة الطفـــل واألمومة، 
للصحـــة  العالمـــي  “اليـــوم  فعاليـــة 
النفســـية”، بحضور رئيسة الجمعية 
الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، 
وعـــدد مـــن مســـؤولي الـــوزارة، في 

مقر المعهد بالمنطقة التعليمية.
واطلـــع وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة 
التـــي  التعليميـــة  الخدمـــات  علـــى 
يقدمها معهد األمل للتربية الخاصة 
لذوي اإلعاقة الذهنية، وأيضًا مركز 
لرعايـــة  المبكـــرة  للرعايـــة  األمـــل 

مرضى طيف التوحد.
وبهذه المناســـبة، أكـــد وزير التنمية 
البحريـــن  مملكـــة  أن  االجتماعيـــة 

الرعايـــة  األطفـــال  فئـــة  تولـــي 
مـــن  منظومـــة  ضمـــن  والحمايـــة 
والبرامـــج  والقوانيـــن  السياســـات 
في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
مـــن  آل خليفـــة، ومتابعـــة حثيثـــة 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ لضمان 

حقوق الطفـــل، والتي أحدثت نقلة 
نوعيـــة في مجال حمايـــة الطفولة، 
عبـــر تعزيز الجهود المشـــتركة التي 
تضمـــن للطفـــل األمـــن االجتماعي، 
جوانـــب  مختلـــف  فـــي  وتمكينـــه 
الحيـــاة، مشـــيدًا فـــي هـــذا الصـــدد، 
الطفـــل  رعايـــة  جمعيـــة  بجهـــود 
عطائهـــا  ومســـيرة  واألمومـــة، 
المضيئـــة منـــذ إشـــهارها فـــي العام 
1960م، ومـــا قدمتـــه الجمعيـــة من 

خدمـــات تنمويـــة في مجـــال العمل 
التطوعي واإلنساني.

كمـــا أعـــرب العصفـــور عـــن تقديره 
للمشـــاريع االجتماعيـــة التي نفذتها 
هنـــد  الشـــيخة  برئاســـة  الجمعيـــة 
بنـــت ســـلمان آل خليفـــة، والحرص 
على االســـتمرار في مسيرة العطاء 
والنهضة التنموية من خالل تقديم 
مشـــاريع تطوعيـــة فـــي المجـــاالت 
المتنوعة  واإلنســـانية  االجتماعيـــة 

ألبناء المجتمع البحريني.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية
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جرى بقوة دفاع البحرين اليوم الخميس 
حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين 
الثالثـــة”  “الدفعـــة  االحتياطيـــة  للقـــوة 
مـــن أقـــارب العامليـــن والمتقاعديـــن في 
قـــوة دفـــاع البحريـــن والحـــرس الوطني 
)العســـكريين والمدنييـــن(، بحضور اللواء 
الركـــن الشـــيخ علي بـــن راشـــد آل خليفة 
للقـــوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 
البشـــرية وذلـــك فـــي االتحـــاد الرياضـــي 

العسكري.
فـــي  الخريجـــون  المتطوعـــون  وعبـــر 
كلمتهـــم، خـــال الحفـــل، عـــن اعتزازهـــم 
وفخرهـــم بما تلقوه مـــن علوم وتدريبات 
التـــي  الـــدورة،  هـــذه  خـــال  عســـكرية 
ســـاهمت فـــي تأهيلهم عســـكرًيا ودفاعًيا 
وصقل مهاراتهـــم اإلدارية، معاهدين هللا 
عـــز وجـــل ثـــم حضـــرة صاحـــب الجالـــة 

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
حفظـــه  األعلـــى  القائـــد  المعظـــم  البـــاد 
هللا ورعـــاه، بـــأن يكونوا دوًمـــا على أهبة 
الجاهزيـــة واالســـتعداد التـــام للدفاع عن 
الوطـــن الغالـــي، وأن يكونـــوا بعـــون هللا 

تعالـــى درًعـــا منيًعا وقوة رديفة مســـاندة 
إلخوانهم بمختلف أسلحة ووحدات قوة 

دفاع البحرين.
وبعد أن أدى الخريجون القســـم القانوني 
قـــام مســـاعد رئيس هيئـــة األركان للقوى 

البشرية، بتسليم الجوائز التقديرية على 
المتفوقيـــن، والشـــهادات علـــى خريجـــي 
للقـــوة  المدنييـــن  المتطوعيـــن  دورة 

االحتياطية “الدفعة الثالثة”.
مـــن  العديـــد  الـــدورة علـــى    واشـــتملت 

العلميـــة  والمـــواد  النظريـــة  المناهـــج 
والمهـــارات  العســـكرية  والتطبيقـــات 
المتطوعيـــن  أعـــدت  التـــي  الميدانيـــة 
الخريجيـــن اإلعـــداد األمثـــل، مـــن خـــال 
اجتيازهـــم متطلبات الدورة بكل ســـهولة 

ونجاح والتي ســـاهمت فـــي انتقالهم من 
الحيـــاة المدنيـــة إلـــى الحيـــاة العســـكرية 
بعـــد أن تـــم تأهيلهـــم التأهيل العســـكري 

المطلوب.
وتميـــزت الـــدورة بالتخطيـــط المدروس 
احتياجـــات  كافـــة  توفيـــر  خـــال  مـــن 
ومســـاعدات التدريـــس، والتنفيذ المتقن 
من خـــال انتقـــاء أفضـــل المدربين لهذه 
الـــدورة المتميـــزة ممـــا أدى إلـــى تحقيـــق 
أفضـــل النتائـــج المرجوة منهـــا، وتحويل 
المتطوعين المدنيين إلى عساكر مؤهلين 
وقادريـــن علـــى مواجهـــة كافـــة األزمـــات 
وعلى أتم الجاهزيـــة لتلبية نداء الوطن، 
والقيـــام بواجبهم في الدفـــاع عن وطننا 

الغالي في مختلف الظروف واألوقات.
 حضـــر حفـــل التخريـــج عـــدد مـــن كبـــار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة االحتياطية “الدفعة الثالثة”
اشتملت على المناهج النظرية والمواد العلمية والتطبيقات العسكرية والمهارات الميدانية

قــوة الدفـــاع مصنـــع الرجـــال.. وحصـــن الـــدار الحصيـــن
متطّوعو الدفعة الـ 3 يلبون نداء الوطن: في كل وقت جاهزون

عبــر عــدد مــن المتطّوعيــن مدنيي القــوة االحتياطيــة في الدفعــة الثالثة 
عــن عزيــز امتنانهم وتقديرهم لجهود قوة دفاع البحرين من خالل إتاحة 
المجــال لهــم للدخــول ضمــن دفعــات المتطوعيــن فــي الخدمة العســكرية 
للدفــاع عــن مملكــة البحريــن، ليكونــوا بذلــك ســندًا ألشــقائهم مــن ضبــاط 

وضباط صف وجنود القوة العسكرية بقوة دفاع البحرين.

 وبـــكل حمـــاس وقلـــوب يملؤهـــا حـــب 
وعقـــول  السياســـية،  والقيـــادة  الوطـــن 
الوطـــن  تـــراب  عـــن  بالدفـــاع  مقتنعـــة 
والشـــعب وجالة الملك المعظم بالغالي 
والنفيس وأقســـم المتطوعـــون بالدفعة 
الثالثـــة علـــى كتـــاب هللا صبـــاح أمـــس 
الخميس، على أن يكونوا خير عون لقوة 
دفاع البحرين “مصنع الرجال”، وسيوفًا 
للبـــاد في البر والبحر والجو ضد أعداء 
الوطن والطامعين والمتآمرين على أمن 

وسامة المملكة.
وأعرب أفراد القـــوة االحتياطية الثالثة 
خال حديثهـــم لـ “الباد” عن ســـعادتهم 
بنيل شـــرف االنضمـــام إلى قـــوة الدفاع 
الحصيـــن  المملكـــة  درع  تعتبـــر  التـــي 
المخاطـــر  شـــر  مـــن  الدولـــة  وســـياج 
والتحديـــات في كافة الظـــروف، وتلبية 
نـــداء الواجب في جميـــع األوقات ألجل 
الدفـــاع عن تراب البلد بالغالي والنفيس 

وباألرواح والدماء فداء للبحرين.

مهارات عسكرية

مـــن جهته، قـــال خريـــج الدفعـــة الثالثة 
الشـــاب المتطـــوع حمـــد الصائـــغ، تعلـــم 
مهـــارات  االحتياطيـــة  القـــوة  مدنيـــو 
فـــي  العســـكرية  والتحـــركات  الحركـــة 
الميـــدان، إضافـــة للرمايـــة والكثيـــر من 
لألفـــراد  المفيـــدة  العســـكرية  المهـــارات 
المتطوعيـــن منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، 
االنضبـــاط العســـكري وروح التعاون من 
خـــال العمل ضمن فريـــق عمل جماعي، 
باإلضافة إلى تنمية القدرات البدنية من 
خـــال ممارســـة الرياضـــة في المعســـكر 
التدريبـــي ولذلك أثر كبيـــر على الصحة 

البنية والنفسية.
ولفـــت الصائـــغ إلـــى أن تدريـــب وتأهيل 
المتطوعيـــن علـــى المهارات العســـكرية 
دفـــاع  قـــوة  ضبـــاط  إشـــراف  تحـــت 
البحريـــن، يســـاهم فـــي تعزيـــز مهـــارات 
بالقـــوة  الرجـــال  مصنـــع  فـــي  األفـــراد 
ليكونـــوا درع البحريـــن المنيـــع لحمايـــة 
الوطن والمصالـــح العليا للدولة في ظل 
ما تشـــهده المنطقة والعالم من تحديات 

تتطلب مـــن الجميع إلى أهميـــة االنتباه 
للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن الدول، 
مشيرًا إلى أن تلبية دعوة القيادة العامة 
إلـــى  البحريـــن باالنضمـــام  لقـــوة دفـــاع 
القـــوة االحتياطيـــة الثالثـــة هي رســـالة 
تؤكد حرص شـــباب المملكة على الوالء 

واالنتماء إلى الوطن.

مسؤولية وطنية

إلى ذلك، قال المتطوع زهير خمدن، إنه 
شـــارك بالتطـــوع في القـــوة االحتياطية 
ألجـــل تلبيـــة نـــداء الوطـــن، حيـــث إنـــه 
مســـتعد للتضحيـــة بدمه وروحـــه فداًء 
للوطن بالغالي والنفيس، مشـــيرًا إلى أن 
فتح قـــوة الدفاع لبـــاب التطوع لخدمة 
االنتمـــاء  تعزيـــز  فـــي  أســـهم  المملكـــة، 
الوطني لدى الشباب البحريني مع زيادة 
الشعور بحس المسؤولية الوطنية تجاه 

حماية الدولة من أية مخاطر تحاك ضد 
الوطن.

واعتبـــر خمـــدن الحصـــول علـــى فرصة 
كســـب المهارات العسكرية شرف عظيم 
لخدمـــة الوطـــن والدفـــاع عـــن أراضيه، 
فضـــاً عـــن دوره فـــي تعليـــم المدنييـــن 
جنـــودًا  وجعلهـــم  العســـكرية  الحيـــاة 
ضـــد  تهديـــد  أيـــة  لمواجهـــة  جاهزيـــن 

المملكة متى تطلب منهم ذلك.
ولفت إلـــى أهم المهارات التي اكتســـبها 
الثالثـــة،  بالدفعـــة  المتطوعيـــن  األفـــراد 
عـــن  الدفـــاع  أساســـيات  أهـــم  معرفـــة 

الوطن إضافـــة لفنون الدفاع عن الدولة 
فـــي المعارك مـــن خال تعلم اســـتخدام 
علـــى  التدريـــب  إلـــى  إضافـــة  الســـاح، 
الكثيـــر مـــن مهـــارات الســـلك العســـكري 
ومنهـــا التدريـــب علـــى المشـــاة والكثير 
من المهـــارات العســـكرية بفضل تدريب 

ضباط قوة دفاع البحرين.

رد الجميل 

فيمـــا قـــال محمـــد خالـــد الـــذي التحـــق 
للتطـــوع فـــي الدفعـــة الثالثـــة مـــن أجل 
خدمـــة الوطن ورد الجميـــل على كل ما 

قدمـــه الوطن من خدمات جليلة وفرتها 
الحكومة، موضًحـــا أنه لقي كل ترحيب 
وتشـــجيع من قبل أفراد قوة الدفاع في 
الحيـــاة العســـكرية التي اســـتمرت لمدة 
شـــهر كامل ألجل التدريب والتأهيل في 
المعســـكر، ومـــن أهـــم األمـــور التعليمية 
خال فتـــرة التمارين العســـكرية اختبار 
النفـــس في قـــوة التحمل إضافـــة لتعلم 
االلتـــزام واالنضبـــاط لمـــن يرتـــدي الزي 

العسكري.
العســـكري  التدريـــب  أن  خالـــد  وذكـــر 
منـــح المتطوعيـــن الدافع نحـــو بذل كل 

الجهـــد من أجل االســـتفادة مـــن الدورة 
الثالثـــة لكســـب مهـــارات حمايـــة الوطن 
العســـكرية  األســـاليب  أنـــواع  بمختلـــف 
لحمايـــة المملكـــة وشـــعبها، إضافـــة لبث 
روح العزيمـــة واإلصـــرار علـــى التحـــدي 
مع النفـــس لتلبية نداء القيادة في كافة 
األوقـــات ألجـــل االســـتعداد والجاهزيـــة 
المسبقة للدفاع عن تراب الوطن، معبًرا 
عـــن فرحتـــه بارتدائـــه الـــزي العســـكري 
لقـــوة دفاع البحريـــن، حيث التخرج من 
الدفعة الثالثة يمنح األفراد المتطوعين 
الفخر والعزة والكرامة، إضافة للشـــعور 
الدائم بالمســـؤولية لحماية كل شبر في 

أراضي المملكة.

انتماء ووالء 

وفي ســـياق ذي صلة قـــال عثمان جعفر 
للبحريـــن حق على أبنائهـــا في خدمتها، 
وهـــو الدافع والشـــعور الـــذي راود أغلب 
المتطوعيـــن فـــي الدفعـــة الثالثـــة نحـــو 
لقـــوة  االحتياطيـــة  بالقـــوة  االلتحـــاق 
دفاع البحريـــن، معتبًرا تجربـــة الخدمة 
العســـكرية، تمنـــح اإلنســـان الكثيـــر مـــن 
الفوائد على مستوى السلوك الشخصي، 
تحمـــل  تجـــاه  الوعـــي  لرفـــع  إضافـــة 
الوطـــن  أراضـــي  لخدمـــة  المســـؤولية 
وحمايته من شـــر األعداء، حيث كســـب 
المتطوعون مفاهيم العقيدة العســـكرية 
ألجـــل التضحيـــة في ســـبيل الدفاع عن 

الوطن ومكتسباته.
وأضـــاف أنه يتطلع إلى اكتســـاب المزيد 
من المهـــارات التي تؤهله في مســـاعدة 
أبنـــاء البحريـــن لمواجهـــة أي تحديـــات 
مـــن خال كســـب المزيـــد مـــن المهارات 
العسكرية التي ترفع من الوعي والرصد 
المعرفي في المهارات العســـكرية ألجل 

الدفاع عن الوطن.

حسن عبدالرسول | تصوير: رسول الحجيري



الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الذي عقدته وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  العمرانـــي، 
التخطيط والتطويـــر العمراني المهندس 
أحمد عبدالعزيز الخيـــاط، وذلك لإلعان 
للتعميـــر  التنظيميـــة  االشـــتراطات  عـــن 
بمختلـــف المناطـــق في مملكـــة البحرين، 
والتي تأتي تنفيذًا  للقرار رقم )56( لســـنة 
2022 الصادر عن صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا، وفـــي إطـــار خطط وإســـتراتيجيات 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة 
منذ إنشـــائها في العام 2017، واســـتكماالً 
لجهودهـــا الدؤوبة في تلبيـــة احتياجات 

القطاع العمراني والعقاري.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وقالـــت 
العمرانـــي إّن رؤيـــة الهيئـــة ترتكـــز علـــى 
تحقيق تنمية عمرانية مســـتدامة لمملكة 
البحريـــن، وذلـــك بإيجاد وســـائل مبتكرة 
للتعميـــر والتطويـــر واســـتحداث معاييـــر 
التطلعـــات،  تواكـــب  وتخطيطيـــة  فنيـــة 
وعليه نتطلع من خال هذا القرار المعني 
بإصدار االشـــتراطات التنظيمية للتعمير 
إلـــى تطويـــر مســـتوى التنميـــة الحضرية 
عمرانيـــة  تنميـــة  لتحقيـــق  الوطنيـــة 
مســـتدامة، وتخطيـــط نموذجي وشـــامل 
المخطـــط  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  لألراضـــي 

الهيكلي اإلستراتيجي الوطني 2030.
وتابعت بأنه تنبثـــق عن هذه الرؤية عدة 
أهـــداف وهـــي مشـــروعات تنمويـــة ذات 
قيمـــة مضافـــة، ودور تنمـــوي فعـــال فـــي 
تلبـــي  هيكليـــة  ومخططـــات  االقتصـــاد، 
االحتياجـــات، وحلـــول إبداعيـــة للتنميـــة 
للتعميـــر  مبتكـــرة  ووســـائل  الحضريـــة، 
والتطويـــر، ومعاييـــر فنيـــة وتخطيطيـــة 
تواكـــب التطلعات، وخدمـــات تخطيطية 
عالية الجودة.  وأشارت الرميحي إلى أن 
مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول في 
المنطقة التي وضعت األنظمة والقوانين 
والسياسات التعميرية، ودأبت لتحديثها 
لتواكب المتغيرات العمرانية المتسارعة، 
إصـــدار   1979 العـــام  خـــال  تـــم  حيـــث 
أول قـــرار نظـــم االشـــتراطات التعميرية 
للمناطق القديمـــة والجديدة والصناعية، 
ونظم حدود الطرق الرئيسية، وتبعه في 
العام 1981م قرار تفصيلي يوضح بعض 
المعايير التخطيطية للنسخة األولية من 
االشـــتراطات، وفي العام 1998 تم إعادة 
تنظيم االشـــتراطات التنظيميـــة للتعمير 
واســـتحداث مناطق العمارات وتشـــكيل 
المتطلبـــات  لمواكبـــة  وذلـــك  اللجـــان، 

العمرانية آنذاك. 
مناطـــق  تحديـــث  تـــم  أنـــه  وأضافـــت 
العمـــارات  مناطـــق  إلـــى  العمـــارات 
االســـتثمارية للعام 2005، في 2009 آخر 
تحديـــث لقـــرار االشـــتراطات التنظيمية 
للتعميـــر والذي تم من خاله اســـتحداث 
منطقـــة الحي التجـــاري بمنطقة الســـيف 
ومعاييـــر مواقف الســـيارات، قامت هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني وبمتابعة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة 
بإعـــداد  العمرانـــي،  للتخطيـــط  العليـــا 
دراســـات تخطيطية مع جميع القطاعات 
ذات العاقـــة واالختصـــاص علـــى مـــدى 
6 شـــهور، وتـــم كذلـــك عقـــد ورش عمـــل 
مـــن  مشـــاركًا   150 مـــن  أكثـــر  بحضـــور 
جميـــع القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة 
الهندســـية  والمكاتـــب  والجمعيـــات 
والمطورين العقاريين، والتي على ضوئها 
تم إعداد االشتراطات التنظيمية للتعمير 
فـــي نســـختها المحدثـــة، والتـــي تحتـــوي 
علـــى 400 مـــادة، كمـــا تم اســـتحداث 35 
تصنيفًا من أجل تطوير مســـتوى التنمية 
الحضرية واالقتصادية بمملكة البحرين.

وقـــال أحمـــد الخيـــاط الرئيـــس التنفيذي 
العمرانـــي،  والتطويـــر  التخطيـــط  لهيئـــة 
للتعميـــر،  التنظيميـــة  االشـــتراطات  عـــن 
إنـــه وبعد إعـــداد الدراســـات التخطيطية 
عـــدد  تجـــاوز  تـــم  واإلســـتراتيجية، 
مـــن التحديـــات ومـــن بينهـــا عـــدم ربـــط 
استعماالت األراضي بالتصنيفات القائمة 
تواكـــب  تصنيفـــات  باســـتحداث  وذلـــك 

االســـتعماالت وبما يتوافـــق مع المخطط 
الهيكلي اإلستراتيجي الوطني 2030.

وذكر أنه  تلبية لاحتياجات المســـتقبلية 
فـــي ظل التطـــور العمرانـــي المتنامي في 
مملكة البحرين، تم استحداث 35 تصنيفًا 
تصنيفـــًا،   79 اإلجمالـــي  العـــدد  ليصبـــح 
والتـــي يمكـــن أن تدرج بمختلـــف أنواعها 
ضمـــن المخطـــط الهيكلي اإلســـتراتيجي 
الوطنـــي 2030، مـــع تحديد اشـــتراطات 
فـــي  لاســـتعماالت  واضحـــة  تنظيميـــة 

التصنيفات المختلفة المستحدثة. 
ولفـــت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي إلـــى  أن الهيئة تتبع 
سياســـة المشـــاركة والمتابعة المســـتمرة 
الحتياجات ماك العقارات ومقترحاتهم، 
وإلـــى أن تعديل االشـــتراطات التنظيمية 
للتعمير واستحداث عدد من التصنيفات 
ومعالجتهـــا قد جـــاءت تلبية الحتياجات 
الماك وبمـــا يتاءم مع متطلبات التنمية 

العمرانية والسوق العقاري.
وعن أبرز التصنيفات التي تم استحداثها، 

بين الخياط بأنها تتمثل في:
- مناطق الفلل السكنية الراقية RV، وهي 
للقســـائم الســـكنية التي ال تقل مساحتها 
عن 600 متر مربـــع، وجاء هذا التصنيف 

ليلبي الحاجة المطلوبة للفلل السكنية.
ووقـــف  للشـــقق  خاصـــة  تصنيفـــات   -
وشـــقق(،  )بيـــوت  المـــزدوج  التصنيـــف 
وجـــاء للحفاظ علـــى خصوصية المنطقة 
فـــي  العشـــوائية  مـــن  والحـــد  الســـكنية 

المناطق السكنية.
- المناطـــق العامـــة الخضراء – OS، وهي 

مناطـــق عامـــة مفتوحـــة ذات نســـبة بناء 
قليلة.

- مناطـــق المباني الخضراء، ومثال عليها 
منطقة الحزام األخضر، حيث تم السماح 
فيها بالعمارات مـــن منطلق الحفاظ على 
الرقعة الزراعية واالســـتثمار األمثل لهذا 

العقارات.
.HLR – مناطق الفنادق والمنتجعات -

- مناطـــق المطاعم والمقاهي – FB، ومن 
األمثلة على المناطق التي سيتم تصنيفها 

هي مجمع 338 بمنطقة القضيبية.
وذلـــك  الوقـــود،  محطـــات  مناطـــق   -
استجابة للرغبة الملحة في هذا النشاط.

- مناطق سكن العمال، وقد تّم استحداث 
هذا التصنيف.

للقطـــاع  التطويريـــة  المشـــروعات   -
الخاص، وجاء هذا التصنيف الستقطاب 
الحريـــة  يتيـــح  حيـــث  المســـتثمرين 
والمرونـــة في تحديد المامـــح العمرانية 

للمشاريع التطويرية.
تصنيفـــات   7 اســـتحداث  تـــم  كمـــا 
المجتمعيـــة  الخدمـــات  لمناطـــق  أخـــرى 
)الرياضية، الصحيـــة، التعليمية، الدينية، 
األمنيـــة،  اإلداريـــة/   الدبلوماســـية، 
االجتماعيـــة( حيـــث كانـــت جميـــع هـــذه 
االستخدامات ضمن تصنيف واحد فقط 

.)PS(
ونّوه الخياط بأنه قد تم تمرير اســـتبيان 
بشـــأن االشـــتراطات التنظيميـــة للتعميـــر 
علـــى ممثلـــي القطـــاع العقـــاري وأخذهـــا 
بعين االعتبار في االشتراطات التنظيمية 

التي تم إصدارها، ومن أبرز اإلضافات: 

تعـــدد  لتنظيـــم  اشـــتراطات  وضـــع   .1
الوحدات السكنية والسماح ببيعها بنظام 

الطبقات. 
فـــي  تســـاهم  اشـــتراطات  وضـــع   .2
جديـــدة  بحريـــة  واجهـــات  اســـتحداث 

وسواحل عامة. 
3. الحفاظ علـــى الرقعة الخضراء لتكون 

ذات جدوى اقتصادية.
4. زيادة نســـبة البناء في مناطق الســـكن 
70 % مـــن  إلـــى   % 55 الحدائقـــي مـــن 

مساحة العقار وبمسطح بناء 55 %. 
5. زيـــادة مواقف الســـيارات واحتســـابها 
من مســـاحة البنـــاء المؤجرة GLA عوضًا 

 .NET عن مساحة البناء الصافية
6. إلغـــاء اســـتحداث الشـــوارع التجارية 
العشـــوائية وتنظيمها مـــن خال تصنيف 

البلوكات التجارية.
7. معالجـــة التشـــوه البصـــري مـــن خـــال 
نطاق حماية باشـــتراطات لجنة واجهات 

المبانـــي للمناطـــق المطلة على الشـــوارع 
الرئيسية.

8. ال حاجـــة لفصـــل المداخـــل فـــي حـــال 
تعـــدد االســـتخدامات لمناطـــق العمارات 

التي ال تزيد عن 800 متر مربع. 
9. الســـماح بعمـــل الماجئ فـــي مختلف 
التصنيفـــات حســـب االشـــتراطات الفنية 

واألمنية الخاصة بوزارة الداخلية. 
وأردف الخيـــاط أنـــه وبالتزامـــن مع قرار 
االشتراطات التنظيمية للتعمير، تم إعداد 
دليـــل إرشـــادي مصاحـــب للقـــرار، وذلـــك 
لتوحيد وتفسير االشـــتراطات من خال 
توفيـــر اشـــتراطات تفصيلية ورســـومات 
فـــي  الـــواردة  للتصنيفـــات  توضيحيـــة 
القرار والتي تســـاهم في تعمير العقارات 
بالشـــكل األمثـــل، مؤكـــدًا الحـــرص علـــى 
المضـــي قدمًا بـــكّل عـــزم وعزيمة وبروح 
فريـــق البحريـــن الواحـــد، لتوفيـــر أفضل 

الخدمات وأجودها للمواطنين.
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المنامة - بنا

أكدت وزيرة اإلســكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أّن التنمية والتطوير التي تشــهدها مملكة البحرين على جميع األصعدة وفي مختلف المجاالت والســيما بقطاع التخطيط العمراني تأتي في ظّل قيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه للسياسات الوطنية المتعّلقة بهذا القطاع، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه هللا.

اإلعالن عن تفاصيل إصدار االشتراطات التنظيمية للتعمير
تنفيذاً لقرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء

متحدثو المؤتمر

إلغــــاء التراخيـص للشـوارع التجاريــة

السماح ببناء 3 طوابق ألصحاب األراضي الزراعية

تطبيق االشتراطات الجديدة عند إعادة البناء... الخياط:

نشر دليل استرشادي الشتراطات “التعمير”... مدير التطوير العمراني:

اكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد الخياط وجود 
58 تصنيفـــًا ســـابقًا فـــي 20 فئة بينما حاليًا يوجد 79 تصنيفـــًا في 25 فئة وأن 

تصنيف PS وSP من أهم هذه التصنيفات.
وأشار إلى أنه لن يتم منح أية تراخيص ألية شوارع تجارية بل سيكون ذلك 
عن طريق “بلوكات” في المجمعات السكنية وفق التصنيف الجديد للتخطيط 
العمرانـــي. وفيمـــا يتعلـــق بالمناطق الزراعيـــة “الخالصة” من أيـــة أمور تجارية 
بنسبة 100 %، أوضح أن البناء التجاري والعمودي مسموح بها بنسبة تتراوح 
بيـــن 10 إلـــى 90 % عمـــودي وأنهـــا ســـتتيح الفـــرص أمـــام أصحـــاب األراضي 
الســـتثمارها. وفيمـــا يخص مناطـــق الحزام األخضـــر، أكد مســـاعي الهيئة في 
سبيل منح المستفيدين تصنيفًا يسمح لهم بالبناء التجاري العمودي بما يسهم 
في الحفاظ على األمن الغذائي. وأوضح الخياط أن اإلجراءات التي تمت في 
السابق سواء في تحويل بيوت إلى سكن عمال أو محال تجارية لن يطالها أي 

تأثير بعد التصنيفات واالشتراطات التنظيمية الجديدة، ولكنه قال إنه لن تتم 
الموافقة على الترخيص لمثل هذه التعديات مستقباً.

ولفت إلى أنه سيتم السماح بترميم المنازل التي هي خارج التصنيف الجديد 
في حين أنه ستطبق عليها االشتراطات الجديدة عند الهدم وإعادة البناء.

كشـــف مدير إدارة التطوير العمراني الشـــيخ حمد بن 
خالد آل خليفة بالمؤتمر الصحافي بشأن “اشتراطات 
التعميـــر” عن أنه ســـيتم نشـــر دليل استرشـــادي لهذه 
بهـــدف  التوضيحيـــة  الصـــور  بجانـــب  االشـــتراطات 
تبســـيط هذه االشـــتراطات للمتلقي سواء كان مكتبًا 
هندســـيًا أو مالـــك عقـــار أو أي شـــخص يرغـــب فـــي 
التعـــرف عليهـــا. وفيمـــا يتعلـــق باألراضـــي الخضراء 
والحـــزام األخضـــر، أوضـــح أنه تم الســـماح ألصحاب 
منهـــا   %  30 ونســـبة  بالبنـــاء  الزراعيـــة  األراضـــي 

وبارتفاع 3 طوابق الستخدامها في النشاط التجاري 
أو الســـكني للعمال، مشـــيرًا إلى أنهـــا الطريقة األمثل 
للحفـــاظ علـــى المســـاحات الخضـــراء والحـــث علـــى 
تنميتهـــا. ولفت الشـــيخ إلى أنه تم وضع اشـــتراطات 
للحفـــاظ على الســـواحل العامـــة وأنها ســـتطبق على 
للســـكن،  المخصصـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  العقـــارات 
وأنها جـــاءت بهدف تنظيـــم عملية وتســـهيل اختيار 
المســـتثمر للعقار الذي  يخدم مشروعه مع االستفادة 

من هذه التصنيفات.

منال الشيخ من مركز عيسى الثقافي

منال الشيخ من مركز عيسى الثقافي

بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 

 

جانب من حضور الصحافة



المنامة - بنا

نادي روتاري سيف البحرين

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  المتميـــزة  الجهـــود 
القطاع الخاص  كشريك رئيس وفّعال 
فـــي مســـارات التنمية، منوهـــة بدوره 
المهـــم والملحـــوظ فـــي دعـــم القطاع 
الصحـــي بمملكـــة البحريـــن، ومؤكـــدة 
أهمية تعزيز الشـــراكة بيـــن القطاعين 
أفضـــل  لتقديـــم  والخـــاص  العـــام 
الخدمـــات الصحيـــة، بمـــا فيـــه تطوير 

القطاع الصحي بأكمله.
وزيـــرة  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الصحة، بمكتبها بمبنى وزارة الصحة، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أمـــس،  صبـــاح 
لمستشفى الكندي التخصصي ابتسام 

الدالل والوفد المرافق.
وزيـــرة  أشـــادت  اللقـــاء،  وخـــال 
الصحـــة بـــدور مستشـــفى الكندي في 
تقديـــم الخدمـــات الصحيـــة للمجتمع، 
مشـــيرة إلى حرص الـــوزارة على دعم 
جميـــع المشـــاريع والبرامـــج النوعيـــة 
الصحـــي،  المجـــال  فـــي  والمتقدمـــة 
والـــذي تعـــود بالفائـــدة علـــى الوطـــن 

والمواطن.
كما هنأت الوزيـــرة، الرئيس التنفيذي 
لمستشفى الكندي التخصصي والوفد 
المرافق بمناســـبة احتفال المستشفى 
التشـــخيصية  الوحـــدة  بافتتـــاح 
وجراحـــة األورام التـــي ُتعـــد األولـــى 
من نوعها في مملكـــة البحرين، تحت 
رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة، مؤكدة أهمية هذه 
الوحـــدة ودورها في تطوير الخدمات 
البحريـــن. مملكـــة  فـــي  الصحيـــة 

الـــدالل  ابتســـام  ثمنـــت  مـــن جانبهـــا، 

الرئيـــس التنفيذي لمستشـــفى الكندي 
الـــذي  المســـتمر  الدعـــم  التخصصـــي 
يحظـــى به القطاع الصحي في مملكة 
البحريـــن والذي ينعكـــس على تطوير 
القطـــاع ورفـــده بأفضـــل المخرجات، 
مؤكدة أن مستشـــفى الكندي يحرص 
دائًمـــا على تبني اســـتراتيجية توجيه 
االســـتثمار في هذا القطاع المهم، من 
أجل تحقيق تكامل الخدمات الصحية 
فـــي المملكة، كمـــا يتبنى المستشـــفى 
العديـــد من االســـتراتيجيات التي من 
شـــأنها أن تعـــزز دور التنافســـية فـــي 

تجويد الخدمات الطبية.

البحريـــن  ســـيف  روتـــاري  نـــادي  عقـــد 
اجتماعـــه االعتيادي وذلك يـــوم الثاثاء 
11 أكتوبـــر 2022 فـــي فنـــدق الميريديان 
في منطقة السيف. وخال اللقاء، تحدث 
رئيس النادي الســـابق محمد الخاجة عن 
تاريخ ومســـاهمة أندية الروتاري الدولي 
عالميـــًا فـــي القضـــاء علـــى مـــرض شـــلل 
األطفـــال الخطير والذي لـــم يتبقَّ منه إال 
حـــاالت بســـيطة جـــدًا وفي بـــؤرة واحدة 
مســـتمرة  المحـــاوالت  ومازالـــت  تقريبـــًا 

للقضاء عليه تمامًا.
وشـــارك الروتاراكتـــور صقـــر الخاجة من 
نـــادي روتاراكـــت البحرين فـــي الحديث، 
وذلك مـــن خال شـــرح تفصيلي وعرض 
هـــذا  أهميـــة  مـــدى  فيـــه  بّيـــن  تقديمـــي، 

الموضوع بالنسبة للعالم ككل.
فـــي هذا اللقـــاء تبرعت إحدى الســـيدات 
بحقيبـــة يـــد رائعـــة بصناعـــة شـــخصية، 
القت استحســـان الجميع وقد قام النادي 
بعمـــل مزاد لبيعها وتوجيه ريعها لألعمال 
الخيريـــة. كمـــا أعلـــن عـــن انضمـــام عضو 
جديد إلـــى نادي روتاري ســـيف البحرين 

في نهاية اللقاء.

جهود متميزة يقوم بها القطاع الخاص... وزيرة الصحة:

تعزيز الشراكة بين القطاعين لتقديم أفضل الخدمات الصحية

“روتاري البحرين”: حاالت بسيطة بقيت من شلل األطفال

المنامة - هيئة علوم الفضاء

المنامة - بنا

لشـــؤون  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  نظـــم 
الفضاء الخارجـــي )UNOOSA( بالتعاون 
 ،)ESA( األوروبيـــة  الفضـــاء  وكالـــة  مـــع 
الفضـــاء  ألبحـــاث  الهنديـــة  والمنظمـــة 
للتنبـــؤات  األوروبـــي  والمركـــز   ،)ISRO(
 ،)ECMWF( المـــدى  متوســـطة  الجويـــة 
 ،)EODC( األرض  رصـــد  بيانـــات  ومركـــز 
والمركز الوطني للماحة الجوية والفضاء 
)ناســـا( برنامـــج التدريـــب التطبيقي على 
االستشـــعار عن بعـــد )ARSET(. شـــاركت 
الهيئة الوطنيـــة لعلوم الفضاء في الدورة 
مـــن  منتســـبيها  مـــن  بعـــدد  المتخصصـــة 
فريـــق مختبـــر تحليـــل البيانـــات والصور 
الفضائيـــة. وشـــهدت الدورة مشـــاركة من 
المتخصصيـــن مـــن عـــدد مـــن عـــدد كبيـــر 
مـــن وكاالت الفضـــاء ومؤسســـات البحث 
العلمـــي والمنظمـــات العاملـــة فـــي مجالي 

الفضاء والبيئة من مختلف دول العالم.
وقال محمد العســـيري الرئيـــس التنفيذي 
للهيئة: “هـــذه الدورة والتي حملت عنوان 
)الفضـــاء والعمل المناخـــي( والتي امتدت 
لثاثـــة أيـــام ركـــزت علـــى نقـــل الخبـــرات 
التخفيـــف  فـــي  الممارســـات  وأفضـــل 
مـــن تغيـــر المنـــاخ والتكيـــف معـــه ودعـــم 
االســـتدامة علـــى األرض، حيـــث ناقشـــت 
والتجـــارب  المبـــادرات  أحـــدث  الـــدورة 
الداعمة لجهود االستدامة والتخفيف مع 
التأثيـــرات المتســـارعة للتغييـــر المناخي. 
باإلضافة إلى مســـاهمتها بشـــكل كبير في 
خلـــق الوعـــي بكيفيـــة اســـتخدام الـــدول 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  فـــي  األعضـــاء 
لشـــؤون الفضاء الخارجـــي لتكنولوجيات 
الفضـــاء المتنوعـــة وتكييفهـــا للحـــد مـــن 
أزمـــة المنـــاخ. واختتمـــت الـــدورة بحصر 
ألبـــرز األفـــكار القابلـــة للتطبيـــق وتقييـــم 

المســـاهمات المختلفـــة لتحديد األنشـــطة 
المســـتقبلية، كمـــا تـــم اختيار المشـــاركين 
في الورش العملية التي ستبدأ في الفترة 
المقبلة، حيث سيشـــارك عدد من منتسبي 
الهيئـــة فيهـــا لضمـــان الوقـــوف علـــى آخر 

التطبيقات العلمية في هذا المجال”. 
يذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء هي 
ممثل مملكة البحرين في عضوية مكتب 
األمم المتحدة لشـــؤون الفضاء الخارجي 
وفـــي كافـــة اللجـــان المنبثقـــة عنـــه منـــذ 
2017، والهيئـــة حريصـــة على المشـــاركة 
في جميع الفعاليات التي ينظمها المكتب 
والتـــي تتناول الكثير مـــن المواضيع ذات 
الصلـــة بقطـــاع الفضاء بشـــكل مباشـــر أو 
غير مباشـــر، وذلـــك تأكيدا من الهيئة على 
إبـــراز دور مملكـــة البحريـــن ومســـاهمتها 
الفاعلة في قطاع الفضاء على المســـتوى 

الدولي.

نفـــذت هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل ممثلة 
بقطـــاع الضبـــط القانوني حملة تفتيشـــية 
مشـــتركة لضبـــط المخالفين مـــن أصحاب 
العمـــل والعمـــال في المحافظـــة الجنوبية 
بالتعاون مع شـــؤون الجنسية والجوازات 
ومديريـــة  الداخليـــة،  بـــوزارة  واإلقامـــة 
شـــرطة المحافظة الجنوبية شـــملت عدًدا 

من مواقع العمل ومواقع تجمع العمالة.
ولفتـــت الهيئـــة إلى أن هـــذه الحملة تأتي 
ضمـــن خطـــة عمـــل مســـتمرة تـــم وضعها 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة لتكثيـــف 
الحمات التفتيشـــية وتشديد التعامل مع 
المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما 
يســـهم في مواصلـــة جهود تنظيم ســـوق 
العمـــل فـــي القضاء علـــى ظاهـــرة العمالة 
غيـــر النظاميـــة. وأســـفرت الحملـــة التـــي 
نفذتهـــا الهيئـــة بالتعاون مع الشـــركاء عن 
ضبـــط عدد مـــن المخالفـــات التـــي تتعلق 
بأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون 
اإلقامـــة بمملكة البحرين، وضبط عدد من 
المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانين، حيث تم 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة والتي تصل 
إلى ترحيلهم عن المملكة وفق اإلجراءات 

القانونية المتبعة. 
وأكـــدت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل أن 
الحفـــاظ علـــى بيئة عمـــل مســـتمرة يأتي 
ضمن أولويات عملها، مشيرة إلى حرصها 
على اســـتمرارية الحمات التفتيشـــية مع 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة إيماًنـــا منها 
بمبـــدأ التكامل بيـــن مختلف الجهات ذات 
العاقـــة لتطويـــر بيئـــة العمـــل والتصـــدي 
لـــكل الممارســـات غيـــر القانونيـــة  بحـــزم 
التـــي مـــن شـــأنها أن تؤثـــر على تنافســـية 
وعدالة ومرونة ســـوق العمل، عاوة على 
تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع إلـــى دعـــم جهـــود 
الجهـــات الحكومية للتصدي للممارســـات 
غيـــر القانونية في ســـوق العمـــل والعمالة 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة  غيـــر 
داعيـــة الجمهـــور لإلباغ عن أية شـــكاوى 
تتعلـــق بمخالفـــات ســـوق العمـــل والعمالة 
غيـــر النظامية من خال ملء االســـتمارة 
علـــى  لإلبـــاغ  المخصصـــة  اإللكترونيـــة 
 www.lmra.bh الموقـــع الرســـمي للهيئـــة
أو االتصـــال علـــى مركـــز اتصـــال الهيئـــة 
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العسيري: نقل الخبرات للتخفيف من تغير المناخ

“سوق العمل”: ضبط عدد من العمالة المخالفة لشروط العمل

المنامة - وزارة الداخلية

استقبلت قياده خفر السواحل عدًدا من 
طلبة مدرسة الروضة االبتدائية للبنين، 
فـــي خطوة تعكس الحـــرص على تعزيز 
روح  وترســـيخ  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

المواطنة والقيم والثوابت الوطنية.
إلـــى  الطلبـــة  اســـتمع  الزيـــارة،  وخـــال 
إيجـــاز عـــام عـــن مهـــام وواجبـــات خفر 
الســـامة  إرشـــادات  وأهـــم  الســـواحل، 
البحريـــة الواجـــب اتباعهـــا عنـــد ارتياد 
الســـواحل والبحـــر، ومـــن أبرزهـــا عـــدم 

الســـباحة فـــي األماكن غيـــر المخصصة 
لذلـــك تجنبـــا لحوادث الغـــرق مع أهمية 
ارتداء ســـترة النجـــاة عند الســـباحة أو 
المائيـــة  والدراجـــات  القـــوارب  ركـــوب 
البحريـــة، كمـــا  البيئـــة  والحفـــاظ علـــى 
تناولت الزيارة عدة أنشطة كان لها بالغ 
األثر في نفوس الطلبة، وذلك من خال 
تفاعلهـــم وتجاوبهـــم اإليجابـــي، وفـــي 
نهايـــة الزيارة تم توزيـــع هدايا تذكارية 

على الطلبة.

خفر السواحل يستقبل طلبة من “الروضة االبتدائية”

local@albiladpress.com
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توفير خدمة إنشاء مؤسسة 
تعليم عاٍل عبر “سجالت”

أعلن مجلس التعليم العالي عن توفير خدمة ترخيص إنشاء مؤسسة 
تعليـــم عـــاٍل خاصـــة، عبر نظـــام الســـجات التجارية “ســـجات” التابع 
لـــوزارة الصناعـــة والتجارة إلكترونيـــًا ودون الحاجـــة لحضور صاحب 

الطلب.
وأكدت األمين العام للمجلس نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن المجلس يسعى 
نحو رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها لمؤسســـات التعليم العالي بما 

يعزز من مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة وتسهيلها.
وأضافـــت أن الخدمة اإللكترونية ستســـهم في تقليـــل الوقت والجهد 
للمســـتثمرين الراغبيـــن بفتح مؤسســـة تعليـــم عاٍل، إلـــى جانب عرض 
جميـــع االشـــتراطات والمتطلبـــات لفتـــح مؤسســـة مـــع فتـــح المجـــال 
أمام المســـتثمرين للتواصـــل مع مجلس التعليم العالـــي والتجاوب مع 

االستفسارات والماحظات لدى المستفيدين من الخدمة.

المنامة - مجلس التعليم العالي

“المعارض الجديد” مجهز باستخدام التكنولوجيا المتقدمة
قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة 
إن مملكـــة البحريـــن تشـــهد اليوم تســـارعا في 
مشـــاريعها التنموية في جميع المجاالت ضمن 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل الباد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، منوها بما توليه الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
من اهتمام لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 
مميـــز للخدمات االقتصادية فـــي المنطقة من 
أجـــل اســـتقطاب مختلف االســـتثمارات ومنها 

االستثمار في القطاع العقاري.
بـــن  الشـــيخ ســـلمان  زيـــارة  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 

عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيرة الســـياحة فاطمة 
الصيرفي إلى مركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديـــد فـــي منطقـــة الصخيـــر 
العمليـــات  إليـــه  وصلـــت  مـــا  علـــى  لاطـــاع 

اإلنشائية والتشطيبات.
وأثنـــى علـــى مـــا يحتويـــه المركـــز مـــن قاعات 
للمعـــارض وصاالت للمؤتمـــرات واالجتماعات 
الفعاليـــات  مختلـــف  الســـتضافة  المعـــدة 

واالحتفاالت والمناسبات.
وأشـــاد بمـــا وصـــل إليـــه العمـــل والتجهيـــزات 
المتطـــورة والحديثة باســـتخدام التكنولوجيا 
جاهزيـــة  مـــن  إليـــه  وصـــل  ومـــا  المتقدمـــة، 
الســـتقبال واســـتضافة المعـــارض والفعاليات 
العالمية، والتي ســـتكون أولها بإذن هللا تعالى 
العقـــاري  البحريـــن  معرضـــي ســـيتي ســـكيب 

ومعرض الجواهر العربية اللذين سيقامان في 
تاريخ 22 من نوفمبر 2022.

البحريـــن  وهيئـــة  الســـياحة  وزارة  وشـــكر   
للســـياحة والمعـــارض على مـــا يقومون به من 

جهود متواصلة.
كما شـــكر وزارة األشـــغال على ما تقوم به من 
متابعـــة وإشـــراف علـــى المشـــروع الـــذي يقام 
بالقـــرب من حلبة البحريـــن الدولية على أرض 
تقدر مســـاحتها بحوالـــي 278,900 متر مربع، 
فيمـــا تبلـــغ مســـاحة البنـــاء حوالـــي 141,120 
مترا مربعا، وتم تصميم المشروع وفق أحدث 
المتميـــزة  المعماريـــة  والتصاميـــم  المعاييـــر 
ليتوافـــق مع الـــرؤى والطموحـــات التي تجعل 
مملكة البحرين وجهة اســـتثمارية وســـياحية 

رائدة ومحفزة.

المنامة - بنا

“سيتي سكيب” و “الجواهر” أول فعاليتين يحتضنهما المركز... رئيس “المساحة”:

جانب من زيارة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد



^نحن سكنة مشروع إسكان 
 4 ــارب  ــقــ ــ ي ــا  مــ مـــنـــذ   609 ــرة  ــتـ سـ
إنشاء  أمل  على  زلنا  وما  سنوات 
األرض  أن  ــا  خـــصـــوصـ ــقـــة  ــديـ حـ
موجودة ومخصصة لخدمة الحي 
اإلسكاني وهي من ضمن التطوير 
الـــعـــمـــرانـــي لـــمـــشـــروع اإلســـكـــان، 
ــد مــتــنــفــس  ــوجـ ــه ال يـ ــ ــث إنـ ــيـ وحـ
ــر فــكــان أمــلــنــا عــامــا بــعــد عــام  آخـ
لألطفال  متواضعة  إنشاء حديقة 
يــلــجــأون إلــيــهــا بــعــد عــنــاء الــيــوم 

الدراسي.
علمنا  حينما  خــيــرا  واســتــبــشــرنــا 
بتسوير األرض على الطريق 968 
كخطة مبدئية، ولكن بعد التحري 
صدمنا  بل  تفاجأنا  المشروع  عن 
لوحدات  ستخصص  األرض  بــأن 
سكنية ال تتعدى 15 وحدة. مقابل 
اإلســكــان جميعا!  أهــالــي  حــرمــان 
فــحــرص الــحــكــومــة دائـــمـــا يــؤكــد 
األفــضــلــيــة فــي تــقــديــم الــخــدمــات 

ــروف  ــ لـــلـــمـــواطـــن وتـــحـــســـس ظـ
ــوزارات  ــ األهـــالـــي فــي حــيــن أن الـ

تعمل خالف ذلك.

وزارة  في  المعنيين  نناشد  لذلك 
اإلســـكـــان والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
ــبــدء  مــراجــعــة الـــمـــشـــروع قــبــل ال

وإعطاء الفرصة األخيرة والعدول 
لقرار أفضل.

حسن فرحان

إبراهيم النهام

والـــدي رحمه هللا،  أن  ^“ولـــو 
على قيد الحياة، لربما كان اجتمع 
معهم”، رحم هللا والدي العزيز الذي 
ــذي  وال الكثير،  منه  أتعلم  مــازلــت 
ــرور ســنــة على  ــرى مــ ــ تـــصـــادف ذك

وفاته نوفمبر المقبل.
وهذه إشارة، إلى أن “دار ريا لرعاية 
اإلثنين  افتتاحها  ومنذ  الــوالــديــن” 
الماضي 17 أكتوبر 2022 استطاعت 
أن تجمع شخصيات ورجــاالت من 
سماهيج  مجتمع  أطياف  مختلف 
االفتتاح.  بــارك حفل  الــذي  والــديــر 
ــروع رائـــــــد، بـــيـــن مــؤســســات  ــشــ مــ
المجتمع المدني في المنطقة، وقد 
لمثل  سابقة  خــطــوات  هناك  تكون 
لخدمة  تهدف  التي  المشاريع  هذه 
أو  المثال  سبيل  على  المتقاعدين 
غيرهم من الفئات، إال أنها خطوات 
أن  كما  المنطقة،  فــي  الــنــور  تــر  لــم 
فيها  أقيمت  أخــرى  مــبــادرات  هناك 
فترة  بين  وثقافية  إيمانية  رحالت 
ــرى اســتــهــدفــت كـــبـــار الــســن.  ــ وأخــ
ريا  دار  أن  الموضوع،  في  الجميل 
قريتي  جمعت  الــوالــديــن،  لــرعــايــة 
الدير وسماهيج في مشروع واحد 
)اآلبــاء واألمهات من  ليستفيد منه 
األلــفــة،  مــن  جــو  وســط  الجنسين(، 
بــعــد مسيرة  ــمــســافــات،  ال لــتــقــارب 
الكفاح في زحمة هذه  مضنية من 

الحياة.
والمفرح، الذي يبعث على السرور، 
ــظ الـــنـــخـــبـــة الــمــمــيــزة  ــالحــ مــــن يــ
ــاء الـــذيـــن حـــضـــروا حفل  ــ مـــن اآلبـ
مع  بالتزامن  جــاء  الــذي  االفتتاح، 
ــيـــوم الـــدولـــي لــلــمــســنــيــن، حيث  الـ
يمثل هؤالء اآلباء جيل الرواد من 
مألوا  الذين  والتربويين  األساتذة 
الدير وسماهيج،  بأفضالهم قريتي 
لما قدموا من دروس كبيرة استفاد 

منها أبناء الجيل الحالي.
إن وجود مثل هذه الدار، التي تقع 
بقرية سماهيج، أمر يعزز العالقات 
المستهدفة،  والفئة  السن  كبار  بين 
مكان  في  وقــت  قضاء  عن  ويثمر 

الجميع،  على  بالفائدة  يعم  معلوم 
أنه سينتج مشاريع أخرى  وأعتقد 
من خالل تالقي األفكار وتالقحها 

بين المرتادين.
أدنـــى شــك، تسهم مثل هذه  وبــال 
المجتمع  تــنــمــيــة  فـــي  الــمــشــاريــع، 
واالســتــفــادة من  المسنين  ورعــايــة 
معين خبراتهم، وذلك بتوفير أوجه 
ــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة  ال

والنفسية والمعيشية والترفيهية.
ــم “ريــــا” موفقا  ــان اخــتــيــار اسـ وكــ
المشروع؛  على  القائمين  قبل  من 
التاريخي  ريــا  اســم  الرتــبــاط  نظرا 
للمنظمين  وُيــحــســب  بــالــقــريــتــيــن، 
وجود عدد من الشخصيات، ومنها 
حــضــور الــنــائــب الــبــرلــمــانــي هشام 
فاضل  الــبــلــدي  والــعــضــو  العشيري 
العود، في يوم االفتتاح الذي ألقى 
فيه الرئيس الفخري لجمعية مركز 
ســمــاهــيــج فــضــيــلــة الــشــيــخ جــمــال 

أحمد خرفوش كلمة الحفل.
ــن الــقــائــمــيــن عـــلـــى دار  نـــرجـــو مــ
رّيــــا، الــتــي تــقــدم خــدمــاتــهــا ضمن 
ــة لــرعــايــة  ــاريـ ــهـ ــنـ ــات الـ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
الوالدين، إضافة المزيد من األفكار 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي ديــمــومــة هــذا 
الــمــشــروع، وعـــدم االقــتــصــار فقط 
الروتينية وممارسة  اللقاءات  على 
يكون  حتى  والــهــوايــات؛  األنشطة 
لالستمرار  مساحة  المشروع  لهذا 

لخدمة الشريحة المستهدفة.

صادق أحمد السماهيجي

3 موظفين  البلدية،  11 منسقا إداريــا بعقود مؤقتة في المجالس   ^
8 موظفين  البلدي.  المحرق  بصفة منسق إداري بعقد مؤقت في مجلس 
البلدي،  الشمالية  المنطقة  مجلس  في  مؤقت  بعقد  إداري  منسق  بصفة 
المنسقون  هــؤالء  يحصل  ولــم  وأكــثــر.  ســنــوات   4 خبرة  لديهم  وبعضهم 
اإلداريون بعد خروجهم من أعمالهم على تأمين التعطل من وزارة العمل 
أثــنــاء فترة  أنــه  مــن  الــرغــم  الــخــاص، على  بالقطاع  يعملون  كــانــوا  ألنــهــم 
عملهم  مــدة  أثناء  تعطل.  بــدل   %  1 رواتبهم  من  تستقطع  كانت  عملهم 
كانت األجهزة التنفيذية توظف موظفين دائمين، وأثناء مراجعة الوزارة 
وشؤون البلديات يقولون إن التوظيف لدى جهاز الخدمة المدنية، وعند 

سؤال الجهاز يقولون إن الموضوع لدى الوزارة واألجهزة التنفيذية.
والبعض  دائمون،  منسقون  موظفون  المحرق  مجلس  في  يوجد  أنه  كما 
من الموظفين السابقين قد حالفه الحظ باالنتقال إلى األجهزة التنفيذية 

والوزارة ووظائف أخرى خارج الوزارة.
لكن بعض هؤالء الموظفين المسرحين متزوج ولديه أبناء، والبعض اآلخر 
يريد أن يتزوج وكلهم لديهم التزامات وديون والبعض يريد إكمال دراسته 

وبناء مستقبله ولكن كلهم يريدون في النهاية العيش الكريم.
السنوات  المجالس قد سعوا طيلة هذه  البلديين ورؤســاء  وكل األعضاء 

لتثبيت هؤالء الموظفين إال أنهم لم يتمكنوا بسبب ضعف صالحياتهم.

افتتاح دار رّيا لرعاية الوالدين

11 منسقا إداريا بعقود مؤقتة بـ 
”بلدي المحرق” و ”الشمالية”

الخطاط البحريني محمد البنا يبدأ بكتابة المصحف الشريف
البنا  عبدالشافي  محمد  البحريني  الخطاط  قال 
الشريف،  المصحف  كتابة  أخيرا  بدأ  إنه  لـ”البالد” 
ــأول نــســخــة قــرآنــيــة تــكــتــب مـــن قــبــل خــطــاط  كــ
ستستغرق  إيمانية  رحلة  أنها  موضحا  بحريني، 

منه فترة لن تقل عن ثالثة أعوام ونصف العام.
له مكانة  الشريف  “المصحف  أن  إلى  البنا  وأشار 
لقي  فقد  لــهــذا  المسلمين،  نــفــوس  فــي  مقدسـة 
رعاية بالغة منهم عبر التاريخ من ناحية الشكل 
والخط والتزيين ومواد الكتابة وفنـون التجليد”.

كبير  مجهود  إلى  تحتاج  القرآن  “كتابة  وأضــاف 
وعزيمة قوية وقواعد صارمة وترتيبات خاصة، 
ونوع  الــورق  نــوع  باختيار  الخطاط  يبدأ  حيث 
ــيــة لهذا  األحــبــار واألقــــالم وعــمــل تــدريــبــات أول
العمل الشاق والذي يمتد على مدار ثالثة سنوات 
ونصف السنة وهي الفترة الزمنية المعروفة لدى 

الخطاطين إلنجاز هذا العمل الكبير”.
أمنية  هــي  الــمــصــحــف  مــن  نسخة  “كــتــابــة  وزاد 

شرف  بعده  ما  وشــرف  خطاط  كل  عند  عظيمة 
يكتب  الخطاط  نجد  ولذلك  ونصر؛  وعزة  وفخر 
الخطاط  كتابته  شرف  نال  األولــى  الصفحة  في 

فالن”.
وتابع البنا “بالرغم من تقدم التكنولوجيا الحديثة 
في عصرنا المعاصر إال أن القرآن الكريم ما زال 
يكتب بخط اليد وسيظل إلى ما شاء هللا، وكل 
ــزمــن يبعث هللا جــيــل جــديــد من  مــرحــلــة مــن ال
الخطاطين يأخذون على عاتقهم مسؤولية كتابة 
المصحف بخط جميل ورشيق والدليل على ذلك 
أن كل المصاحف المتداولة اآلن في جميع أنحاء 
مصحف  مثل  معاصرين،  لخطاطين  هي  العالم 
لعباس  العراق  ومصحف  طه،  لعثمان  السعودية 
فلسطين  ومصحف  بهية،  روضــان  ثم  البغدادي 

لساهر الكعبي، ومصحف الكويت ومصحف مصر 
ألحمد  ســوريــا  ومصحف  ــحــداد،  ال سعد  لمحمد 
الباري ثم أدهم فادي الجعفري، وغيرهم الكثير”.

واختتم البنا بأن “المصحف الشريف يكتب بعدة 
عــن عاصم  روايـــة حفص  مثل  روايـــات مختلفة 
ورواية ورش عن نافع ورواية شعبة عن عاصم 
وروايــة قالون عن نافع وروايــة الــدوري عن أبي 

بهذه  أيضا  يقرأ  أنه  كما  وغيرها،  البصري  عمرو 
عن  حفص  برواية  نسختي  وسأكتب  الــروايــات، 
العربي”،  العالم  األشهر في  الرواية  عاصم، وهي 
ــا هللا  ــذا الــعــمــل رضـ مـــؤكـــدا” أطــمــع مــن وراء هـ
وأحــفــادي  ألوالدي  أتــرك  وأن  وتــعــالــى،  سبحانه 
ذكرى طيبة وميراثا يفتخرون به وهو المصحف 

المكتوب بخط يدي”.

 في رحلة ستستغرق
3 أعوام ونصف

أثناء خط المصحف 

الخطاط محمد البنا

صدمة من تحويل حديقة في سترة لمشروع إسكاني
سكان مجمع 609 يناشدون وزارة اإلسكان العدول عن قرارها
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07 ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

شكرا لمديرة إدارة الخدمات اإلسكانية
تساهم في حلحلة الملف اإلسكاني وفق البدائل التمويلية

^أقصــى مــا يريــده المواطــن مــن المســؤول أو الموظــف فــي الدوائــر الحكومية هو إنجــاز معاملته وفــق اإلجراءات الرســمية 
بمهنيــة دون مماطلــة أو تســويف، وقــد يزيــد بعــض المســؤولين أو الموظفين جرعــة االهتمام بالعمــل على إرشــاد المواطن وتذليل 
العقبات وتقديم خدمات فنية لتيسير إنجاز المعاملة، واألكثر من ذلك إصغاء المسؤول بعناية للحاالت االستثنائية بدوافع وطنية 

وإنسانية والقيام بمتابعة الطلب والسؤال عن حيثياته والسعي للوصول إلى مبتغى المواطن وفق اإلمكانات المتاحة.

كل تلك السجايا اجتمعت في مديرة 
ــوزارة  بـ اإلســكــانــيــة  الــخــدمــات  إدارة 
مريم  العمراني  والتخطيط  اإلسكان 
جمعة الفليتي، هذه المديرة الفاضلة 
كفاءة  عن  تصريحاتها  تكشف  التي 
تطوير  فــي  تــســاهــم  وعملية  علمية 
مــنــظــومــة الـــخـــدمـــات اإلســـكـــانـــيـــة، 
َهمَّ  يالمس  حرصًا  أدائــهــا  في  وتقرأ 
المواطنين لتسهيل معامالتهم وتنفيذ 
الـــــوزارة، وتــجــد فــي كلماتها  خــطــط 
والموضوعية  الــصــدق  لقاء  كــل  عند 
وشــفــافــيــة الــطــرح الــعــقــالنــي، ومــدى 

ــات  ــب ــطــل ــهــا مــــن تــشــخــيــص ال تــمــكــن
المناسبة،  الحلول  ووضــع  اإلسكانية 
ال يتوقف تواصلها بعد المقابلة وإنما 
ويستقر  المواطن  يطمئن  يمتد حتى 
الــقــرار على مــا ينشده مــن خدمة  بــه 
ذات  حلمه  كــانــت  مناسبة  إسكانية 
من  المجتهدة  المسؤولة  فهذه  يــوم، 
ــبــاشــر مــعــامــالت  مـــوقـــع وظــيــفــتــهــا ت
حثيثة؛  ومتابعة  بجدية  المواطنين 
على  التركيز  بــؤرة  وتسلط  إلنجازها 
ــادة الــمــواطــن مــن خالل  مــا يمكن إفـ
الطويل  االنتظار  تختصر  ــراءات  إجـ

وتسهم في رفع عناء التحديات التي 
ورقي  صدر  رحابة  بكل  تعترضه  قد 

معاملة.
الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  وجب  لذلك 
الــفــاضــلــة كونها  لــلــمــديــرة  والــتــقــديــر 
أنموذجًا لكفاءة وطنية ملّمة بمهامها 
ــا تـــقـــدمـــه مــن  ــى مــ ــلـ الــوظــيــفــيــة وعـ
البالغ  أثرها  لها  جــودة  ذات  خدمات 
فــي اســتــقــرار الــمــواطــنــيــن، وعــلــى ما 
في  تساهم  طيبة  جــهــود  مــن  تبذله 
حلحلة الملف اإلسكاني وفق البدائل 
التمويلية، والمشروعات التي تتبناها 

موظف  ولــكــل  لــهــا  متمنين  الـــــوزارة، 
يعمل بــجــد لــصــالــح الــمــواطــن ورقــي 

الوطن العزيز.
جواد هيات

مريم الفليتي

صادق ٔاحمد

طلب غريب من مكتب تأجير سيارات فما هو ردكم؟
إلى مديرة إدارة حماية المستهلك:

^ لجأت إلى مكتب لتأجير السيارات قبل أيام، وفوجئت بطلب غريب من العامل ومسؤوله.  طلب مني العامل البطاقة الذكية 
ورخصة القيادة وهذه من الوثائق المطلوبة عند طلب تأجير السيارة، ولكن الطلب الغريب هو بطاقة العمل، فذكرت له أنني أعمل 

بجهة ال تصدر بطاقة لعمالها، وأنه يمكن له أن يعرف أين أعمل من خالل قارئ البطاقة الذكية، فرفض طلبي استئجار سيارة.

طــلــبــت مـــن الـــعـــامـــل الــتــواصــل 
فأحالني  الــمــكــتــب  مــســؤول  مــع 
لالتصال بشخص معين بالمكتب، 
وعندما اتصلت به، رد علي بأنهم 

رفضوا الطلب.
أعلم جيدا أنه يمكنني االنصراف 
ويمكن  آخـــر،  تأجير  مكتب  ألي 
زبون  مع  التعامل  قبول  للمكتب 

أو رفض ذلك، ولكن استفساري: 
ــلــمــكــتــب اشـــتـــراط  ــل يـــحـــق ل هــ
الـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة الــعــمــل 
ــلـــب لــســبــب عـــدم  ورفــــــض الـــطـ
تصرف  يعتبر  وهـــل  وجـــودهـــا؟ 
المكتب صحيحا أو خاطئا وفق 

المعطيات المذكورة؟ 
ادارة  مـــديـــر  مـــن  أطـــلـــب  إنـــنـــي 

حـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــــــــوزارة 
الصناعة والتجارة انتصار مهدي 
قراءة موضوعي  عبدالعال  علي 
القانوني  الــمــوقــف  واتــخــاذ  هــذا 
المناسب وتوعية القراء بشأن ما 
البقية  توعية  أجل  من  لي  جرى 
بشأن بعض المطالب الغريبة من 

انتصار مهدي مكاتب تأجير السيارات.



مظهر المترشح قد يؤثر على فرص نجاحه باالنتخابات
دعوة الطلبة لالنخراط في العملية الديمقراطية... ندوة “األهلية”:

قال عضو هيئة التشريع والرأي القانوني 
المستشـــار المســـاعد ســـلمان آل محمود 
إن مظهر المترشـــح أحـــد المؤثرات على 
عناصـــر  أن  مبينـــا  االنتخابيـــة،  فرصـــه 
التأثيـــر على قـــرارات الناخبيـــن متعددة 
وغيـــر متوقعـــة أحيانـــا، مـــا يتطلـــب من 
المترشـــح أن يراعـــي مختلـــف األمزجـــة 
المجتمعية، فحديث المترشـــح وأسلوبه 
يؤثـــر على انطباعات الناخبين كما يمكن 
أن يكـــون مظهره مؤثـــرا أيضا، باإلضافة 
إلى سيرته وبرنامجه وحملته اإلعالمية 
وخبراته وقدراته وغير ذلك من العناصر 

المؤثرة على قرارات الناخبين.
التحفيـــز  مدربـــة  حثـــت  جانبهـــا،  مـــن 
وإطالق القدرات أشـــواق بوعلي، الطلبة 
الجامعييـــن علـــى االنخراط فـــي العملية 

الديمقراطيـــة واالنتخابـــات عبـــر زيـــارة 
مقار المترشـــحين ومحاورتهم والتعرف 
ومســـتوى  وأولوياتهـــم  خططهـــم  علـــى 
كفاءتهـــم السياســـية مـــن أجـــل اختيـــار 
من يرونه جديـــرا بتمثيلهم والتعبير عن 
قضاياهـــم واهتماماتهم وحل مشـــكالت 
الســـلطة  عبـــر  والمواطنيـــن  الوطـــن 

التشريعية.
ضمـــن  األهليـــة  الجامعـــة  واســـتضافت 
فعاليـــات البرنامج التوعـــوي لالنتخابات 
والموجـــه إلـــى طلبة الجامعـــات “صوتك 
مســـؤولية” الـــذي ينظمه معهـــد البحرين 
للتنميـــة السياســـية نـــدوة طالبية بهدف 
التفاعـــل  علـــى  الجامعـــة  طلبـــة  حـــث 
اإليجابي مع االنتخابية النيابية والبلدية 
بالمعلومـــات  الطلبـــة  وتزويـــد  المقبلـــة، 
المتعلقة بسير العملية االنتخابية، شارك 

فيها كل من: عضو هيئة التشريع والرأي 
ســـلمان  المســـاعد  المستشـــار  القانونـــي 
آل محمـــود ومدربـــة التحفيـــز وإطـــالق 

القدرات أشواق بوعلي. 
بيـــن  نشـــًطا  تفاعـــاًل  النـــدوة  وشـــهدت 
مـــن  المشـــاركين  والطلبـــة  المحاضريـــن 
خالل النقاش وطرح األســـئلة، ما يعكس 
مستوى االهتمام والوعي الذي يتمتع به 
الشـــباب تجاه المشـــاركة في االنتخابات 
وســـعيهم  المقبلـــة،  والبلديـــة  النيابيـــة 
لزيادة ثقافتهم بجميع الجوانب الخاصة 

بالعملية االنتخابية.
ويهدف البرنامج الذي يتضمن ٣ محاور 
والمحـــور  السياســـي،  المحـــور  رئيســـة، 
القانوني، والمحور التحفيزي، إلى تحفيز 
الطلبة علـــى أهمية المشـــاركة اإليجابية 
والمســـاهمة  االنتخابيـــة  العمليـــة  فـــي 

فـــي صناعـــة مســـتقبل ونهضـــة الوطـــن، 
وتزويـــد الطلبـــة بالمعـــارف والمعلومات 
التـــي تتعلق بمجلس النـــواب والمجالس 
البلدية، وتثقيف الطلبة بشروط الناخب 
وآليات التصويـــت والمعلومات المتعلقة 
بسير العملية االنتخابية، وأخيًرا معايير 

اختيار المترشح األكفأ.
وتحـــرص الجامعـــة األهليـــة علـــى تعزيز 
قيم المواطنـــة واالنتماء والوالء للقيادة 
الحكيمة عبر إشـــراك طلبتها في مختلف 
الوطنيـــة طبقـــا  والمحطـــات  الفعاليـــات 
العامـــة  األمانـــة  وتوجيهـــات  لمقـــررات 
تنظـــم  كمـــا  العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس 
الجامعـــة بالتزامـــن مع فتـــرة االنتخابات 
النيابية والبلدية انتخابات مجلس طلبة 
الجامعـــة األهليـــة بهدف صقـــل وتطوير 

مهارات الطلبة في هذا المجال.

local@albiladpress.com الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3 ربيع اآلخر 1444 - العدد 085127

إبراهيم النهام

“^” تنشر صوراً من مجلة المواقف للعام 1973

الشعب ينتخب نوابه منذ خمسين عامًا

حصلـــت “البالد” على نســـخة ضوئية نادرة لمجلة 
المواقـــف الراحلة، والمؤرخة في 10 ديســـمبر من 

العام 1973 عنوانها “الشعب .. ينتخب نوابه”.
وفـــي افتتاحية المجلـــة والمذيلة بتوقيع عبدهللا 

المدني، قـــال: أتقدم بجزيل الشـــكر والتقدير إلى 
أبنـــاء الدائـــرة االنتخابيـــة الرابعـــة عشـــرة، الذين 
جاءوا من قرى: أبو صيبع، والشـــاخورة، والحجر، 
وكرانـــة، والمقشـــاع، وحلة عبد الصالـــح، والقلعة، 
وكربابـــاد، والقـــدم، وجبلـــة حبشـــي، وأبـــو قـــوة، 
والســـهلة الفوقية، والســـهلة التحتيـــة، وأبو بهام؛ 

لـــإدالء بأصواتهـــم، ومنحي ثقتهم فـــي المجلس 
المجلـــس  فـــي  ثقتهـــم  منحونـــي  كمـــا  الوطنـــي، 

التأسيسي سابقًا.
كبـــرى،  بأمانـــة  الثقـــة  هـــذه  إلـــى  أنظـــر  وإنـــي 
ومســـؤولية أحملهـــا، وأعاهدهـــم بالعمـــل مـــع كل 
األيـــدي المخلصة؛ للنهوض بالبلد، ورفع مســـتوى 

العامـــل، والفـــالح، متعاونـــًا مـــع إخوانـــي ممثلـــي 
الشعب؛ لخلق حياة أفضل، ومجتمع سليم، تحت 

ظل العدالة اإلسالمية.
ونشـــرت المجلـــة صـــور الفائزيـــن فـــي انتخابـــات 
المجلـــس الوطنـــي، ومعلومـــات بســـيطة عنهـــم، 

وعـــدد أوالدهـــم، وعـــدد األصـــوات التـــي فـــازوا 
بهـــا، ومنهـــم خليفة أحمد البنعلي، عيســـى حســـن 
الذوادي، علي قاسم ربيعة، عبدهللا الشيخ محمد 

علي المدني، وآخرون.

باسم أبو 
إدريس

بدرية 
عبدالحسين

الجامعة األهلية

يجيــد المترشــح البلــدي بثانية الشــمالية باســم أبو إدريس إطاحــة خصومه بالضربة 
القاضيــة إذا كان األمــر يتعلــق بخدمــة المواطنين والمجتمع والبحرين، هذا ما تشــير 

إليه سيرته الكبيرة في خدمة الناس والمجتمع.

لكـــن علـــى القلـــب اآلخـــر هـــل يتوقـــع أبو 
إدريس أن ترمي المترشحة البلدية بدرية 
عبدالحســـين المنديل األبيـــض على حلبة 
المنافســـة االنتخابيـــة وهـــي التـــي تمتلك 
الشجاعة الكافية لمواجهة مجتمع مقاطع 
لالنتخابات لوحدها في انتخابات 2018.

المترشـــحون  يلعـــب  أن  يعتقـــد  ال  فيمـــا 
اآلخـــرون دور المقامـــر على الكرســـي، بل 
هـــم العبـــون حقيقيون ينتظـــرون دورهم 

أبـــو  سيســـقطهم  فهـــل  المنافســـة،  فـــي 
إدريس؟!

إدريـــس  أبـــو  ســـألنا  الضميـــر  مـــن وحـــي 
ســـيرتي  هـــي  قـــال:  تملـــك؟  مـــاذا 
الوطنية/ الخدمية/ اإلنسانية، اتكئ عليها، 
وأنافـــس بهـــا إخوانـــي المترشـــحين فـــي 
الدائـــرة، ولـــي فـــي خدمـــة النـــاس نبراس 

وشرف.
فـــي  الجامحـــة  الرغبـــة  لديـــه  ويؤكـــد أن 

خدمة الوطن والناس، وتتويًجا لبعض ما 
بدأ به من مشـــروعات فهو يحتاج بشـــكل 
النـــاس  وتيـــرة خدمـــة  يدفـــع  جـــدي ألن 
والمجتمع عبر الدخول بشـــكل رسمي في 

االنتخابات البلدية.
فـــي التفاصيـــل، تشـــمل الدائـــرة المناطَق 
التالية: الدراز، بنـــي جمرة، المرخ، وأخيرًا 
جزءًا كبيرًا من مدينة ســـلمان التي تدخل 
علـــى الخـــط االنتخابـــي بوصفهـــا رمانـــة 

الميزان.
وفـــي الواقع يوجد في الدائرة نحو 5000 
صـــوت، منهـــم 2000 صـــوت فـــي الـــدراز 
وبنـــي جمـــرة والمرخ ونحـــو 3000 صوت 
فـــي مدينـــة ســـلمان التي ال ُيعـــرف ماهّية 

قاطنيهـــا، فهـــم يســـكنون منطقـــة واحدة 
جديدة لكنهم من مناطق شتى.

ووفًقا للبيانات الرسمية لحركة التصويت 
فـــي هـــذه الدائـــرة بانتخابـــات 2018 فإن 
لكـــن  بالتزكيـــة،  حســـم  البلـــدي  الكرســـي 
المقعـــد النيابـــي فازت به فاطمـــة القطري 
فقـــط،  صوتـــًا   766 لهـــا  صـــّوت  أن  بعـــد 
وصـــّوت 1485 صوتًا بشـــكل عـــام لجميع 
فـــي  ـــا  انتخابيًّ المشـــاركين  المترشـــحين 

الدائرة ذاتها.
أســـلحة أبـــو إدريـــس كامنـــة فـــي المدينة 
والمؤمـــول  المتّوقـــع  ومـــن  الشـــمالية، 
أن تشـــهد األيـــام المقبلـــة تحالفـــات بيـــن 
المترشـــحين البلدييـــن والنيابييـــن لرســـم 

الخريطة االنتخابية في الدائرة، وسيكون 
المترشـــح األبـــرز الـــذي يقـــدم نفســـه مـــن 
المدينـــة الشـــمالية هو باســـم أبـــو إدريس 

وفًقا للمراقبين.
ولكن هناك في “فلســـطين” الحي الشـــهير 
فـــي الـــدراز تكمن شـــخصية مهمـــة لها أثر 
قـــوي فـــي توجيـــه األصـــوات وهـــو عضو 
الشـــورى السابق وأحد أبرز رجاالت الدراز 
علـــي العصفـــور، ويعتبـــر حي “فلســـطين” 
بالـــدراز قلعـــة ألصـــوات العصافـــرة، الذين 
مترشـــحين  علـــى  أصواتهـــم  ستتشـــتت 
مـــن العائلـــة األول محمد رضا ابن الشـــيخ 
مجتبـــى  والثانـــي  العصفـــور  محســـن 
العصفـــور، ومن غير المفهـــوم لماذا دفعت 

بعضهـــم  ينافســـون  بمترشـــحين  العائلـــة 
البعض في الدائرة ذاتها؟! هكذا يتســـاءل 

أبناء المنطقة.
ونعيـــد لألذهـــان أن في هذه الدائرة ســـتة 
العصفـــور،  مجتبـــى  وهـــم:،  مترشـــحين 
ومحمـــد رضـــا العصفور، وصالـــح مرزوق، 
بدريـــة عبدالحســـين، باســـم أبـــو إدريس، 

نبيل الشويخ.
وتمثـــل هـــذه الدائرة أربعـــة مناطق وهي: 
“الـــدراز، جـــزء كبيـــر مـــن مدينـــة ســـلمان، 
المـــرخ، وبني جمـــرة” بالمجمعـــات التالية: 
 ،543  ،542  ،541  ،540  ،539  ،538  ،537
 ،588  ،586  ،584  ،583  ،582  ،580  ،544

.531 ،590

أبو إدريس متكًئا على إنجازاته الخدمية: هل من مبارز؟!
“فلسطين” تدفع بعصفورين... وبدرية لن ترمي “المنديل األبيض”... وحلبة المنافسة جاهزة

ــل مـــنـــافـــســـيـــن حــقــيــقــيــيــن ــ ــوا مـــتـــفـــرجـــيـــن بـ ــ ــون ــ ــك ــ ــن ي ــ ـــون لـ ــح ــرشـ ـــتـ ــم الـ
علوي الموسوي



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
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36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

￼ إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼شركة
شركة￼فاني￼فيشال￼الدارة￼المقاهي￼و￼المطاعم￼ذ.م.م

سجل￼تجاري￼رقم￼91668

بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼في￼شركة￼فاني￼فيشال￼الدارة￼المقاهي￼و￼المطاعم￼ذ.م.م￼المسجلة￼
بموجب￼القيد￼رقم￼91668،بتصفية￼الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السادة￼/

قد￼ المديرين￼ سلطة￼ أن￼ المصفي￼ يعلن￼ بهذا￼ اللشركة.￼  SARWANKUMARمصفي￼
انتهت￼وفقا￼لنص￼المادة￼325￼من￼قانون￼الشركات￼التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼
بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼وعمال￼بنص￼المادة￼335￼من￼قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼
جميع￼دائني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼إليه،￼مدعومة￼بالمستندات￼الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼

من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼وذلك￼على￼العنوان￼التالي:￼￼عنوان￼المصفي:
عنوان￼المصفي:

SARWAN KUMAR
shrawanpurohit@yahoo.com

33270307

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼￼￼-￼￼￼￼شركة￼برزميتك￼ذ.م.م.
سجل￼تجاري￼رقم￼49239

بناء￼على￼قرار￼الشرركاء￼شرركة￼برزميتك￼ذ.م.م.￼المسرجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼49239￼،￼
 PRAKASH GEORGE DSOUZA￼/￼بتصرفية￼الشرركة￼ايتيار￼و￼تعيين￼السادة
مصفيا￼للشركة.￼بهذا￼يعلن￼المصفي￼أن￼سلطة￼المديرين￼قد￼انتهت￼وفقا￼لنص￼المادة￼325 
من￼قانون￼الشركات￼التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼
وعمال￼بنص￼المادة￼335￼من￼قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼جميع￼دائني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼
مطالباتهم￼إليه،￼مدعومة￼بالمستندات￼الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼

وذلك￼على￼العنوان￼التالي:
عنوان￼المصفي:

PRAKASH GEORGE DSOUZA
prismatec5@hotmail.com

39285300

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼بشٔان￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لفرع￼في￼شركة￼ليكا￼العقارية￼ذ.م.م

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
شركة￼شركة￼ليكا￼العقارية￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼151609،￼طالبين￼

تغيير￼االسم￼التجاري￼للفرع￼رقم￼1
من:￼شركة￼ليكا￼العقارية￼ذ.م.م

LYKA￼PROPERTIES￼CO￼W.L.L
الى:￼ليكا￼للديكور￼الداخلي￼واالستشارات￼ذ.م.م

LYKA￼INTERIOR￼&￼CONSULTING￼W.L.L

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

اإلعالن.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
  CR2022-116149￼￼￼إعالن￼رقم

تسجيل￼اسم￼تجاري
تقدم￼إلينا￼السيد￼المعلن￼أدناه￼بطلب￼اسم￼تجاري￼،￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼أي￼
اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼

اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼مركز￼ابداع￼المستقبل￼لأللعاب￼التعليمه

اسم￼التاجر￼:￼حنان￼علي￼حسين￼محمد￼حاضر
االسم￼التجاري￼الجديد￼:￼مركز￼إبداع￼المستقبل￼للدعاية￼واإلعالن

قيد￼رقم￼:￼1 – 124461

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)179358(￼لسنة￼2021
بشٔان￼إشهار￼انتهاء￼ٔاعمال￼تصفية

شركة￼حياة￼هولدينغ￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼و￼التجارة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السادة￼/￼إل￼جي￼إف￼إم￼
سي￼جي￼للتجارة￼والتوزيع￼ذ.م.م￼رقم￼القيد￼111477￼باعتباره￼المصفي￼القانوني￼لشركة￼
رقم￼ القيد￼ بموجب￼ محدودة￼ مسٔيولية￼ ذات￼ كشركة￼ ،المسجلة￼ ذ.م.م￼ هولدينغ￼ حياة￼ شركة￼
من￼ شطبها￼ و￼ اختيارية￼ تصفية￼ الشركة￼ تصفية￼ ٔاعمال￼ إنتهاء￼ إشهار￼ طالبا￼ ￼، ￼106967
السجل￼التجاري،￼و￼ذلك￼وفقا￼ألحكام￼قانون￼الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼

رقم￼21￼لسنة￼2001.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼مؤسسة￼فردية￼￼وتحويله￼إلى￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة

مالك￼ إليها￼ ت￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
والمملوكة￼ وناسة￼ كافتريا￼ وناسة-￼ كافتريا￼ ￼- الفلته￼ كفتيريا￼ المسماة￼ الفردية￼ المؤسسة￼
للسيد/السيدة￼هاله￼حسن￼يوسف￼حسن￼بوعلي￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼99314￼-￼2 
المذكور￼ ￼ الفردية￼ المؤسسة￼ ￼ التجاري￼ المحل￼ بيع￼ بطلب￼ ￼، ￼1 ￼- ￼99314  3 ￼- ￼99314
وتحويله￼إلى￼شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة￼برأسمال￼وقدر￼ه￼1000￼دينار￼بحريني،￼وذلك￼
بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼المؤسسة￼الفردية￼￼عن￼كافة￼أصول￼وموجودات￼والتزامات￼

المحل￼التجاري￼ليصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالية￼أسماؤهم:
JAMEELA ALI DAWOOD SALMAN￼بنسبة￼1 %

MOHAMMAD SHAHAJALAL MOHAMMAD￼بنسبة￼90 %
MD AKTER HOSAN￼بنسبة￼9 %

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

  CR2022-155644￼￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقدمت￼إلينا￼السيدة￼المعلنة￼فجر￼وليد￼عبداللطيف￼راشد￼السندي￼بطلب￼تحويل￼
المحل￼التجاري￼￼التالي￼96265￼إلى￼السيدة￼لطيفه￼عيسى￼سيف￼البنعلي￼￼￼￼

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￼:￼96265 – 6
االسم￼التجاري￼:￼مطعم￼بيت￼المهرة

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼￼مؤسسة￼فردية￼وتحويله￼الى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة
تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼مالك￼المؤسسة￼
السيدة￼سميره￼محمد￼علي￼ والمملوكة￼ الغذائية￼ المواد￼ لتعبئة￼ يارا￼ المسماة￼قصر￼ الفردية￼
التجاري￼￼ المحل￼ بيع￼ بطلب￼ ￼، ￼17 الفرع￼ ￼20642 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ والمسجلة￼ حسن￼
المؤسسة￼الفردية￼￼المذكور￼وتحويله￼الى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدود￼ة￼برأسمال￼وقدر￼ه￼
1000￼دينار￼بحريني￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼￼المؤسسة￼الفردية￼￼عن￼جزء￼من￼

أصول￼وموجودات￼المحل￼التجاري￼ليصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالية￼أسماؤهم￼:
سميره￼محمد￼علي￼حسن￼بنسبة￼2 %

 ZEESHAN AZEEM￼بنسبة￼65 %
 ZEESHAN AZEEM￼بنسبة￼25 %

 UMAR ABBAS￼بنسبة￼8 %
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼

يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن￼.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼تحويل￼شركة￼شركة￼االمثل￼لالستشارات￼والبرمجة￼ذ.م.م.
إلى￼شركة￼شركة￼مساهمة￼بحرينية￼مقفلة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼/￼هاني￼
يوسف￼علي￼سلمان￼عواجي￼نيابة￼عن￼السادة￼شركة￼شركة￼االمثل￼لالستشارات￼والبرمجة￼
للشركة￼ القانوني￼ الشكل￼ تحويل￼ طالبين￼ ￼،44562-1 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م.￼
مقفلة￼ بحرينية￼ مساهمة￼ شركة￼ شركة￼ إلى￼ محدودة￼ مسئولية￼ ذات￼ شركة￼ من￼ المذكورة￼

برٔاسمال￼وقدره￼1,200,000￼دينار￼بحريني￼.
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼

يوم￼عمل￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
DAR NADERAH ALABAYA 

has a vacancy for the occupation of
 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact
 33256669 or BORJ-ALASAD@HOTMAIL.CON 

YOUSIF MOHAMMED ABDULKADER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39081101 or RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

ALMUTLA CAR SERVIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39799980 or JAMAL2BH@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

PADEL YARD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37777509 or NAFIE@BATELCO.COM.BH 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Braas Workshop w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or HR@ACTBH.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39468818 or amal.almousawi@fakhro.com 

SIAM PERFECT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39915050 or NASEEM71@GMAIL.COM 

GULF LOGIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17402828 or GULfLOGICE@GMAIL.COM 

ALMONTAZAH FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPET REPAIRER
 suitably qualified applicants can contact

 17785050 or ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

BLUE NILE CAFETERIA - Simple Commendate 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39225599 or JASSIM.040@GMAIL.COM 

AL KHLOOD FOR ICE CREAM & WATER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39650199 or RedahmattaR@gmail.com 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13691113 or YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Flawless Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39947994 or RMS.JHO@GMAIL.COM 

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

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 17675599 or admin@airtech.com.bh 

SAAFAH CONSTRAUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39606546 or SAAFAHBHN@HOTMAIL.COM 

FIVES SERVICES GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 36667350 or duaa.alajmi@FIVESGROUP.COM 

KTC International Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39445156 or aniseh.vadiee@ktcco.net 

TAMIR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17772737 or KAFALI@LIVE.CO.UK 

GHUSOON SPA BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact
 39670705 or YERASHID@YAHOO.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 36609929 or ALI@BAHRAIN-SS.COM 

HAWAR INTERNATIONAL SCHOOL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE WORKER HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 13666555 or raja@hawarschool.com 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES SUPPORT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com 

ABDULLATIF ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33378673 or HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17721121 or HUHUN888@YAHOO.COM 

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33666412 or HRHEAD@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33666412 or HRHEAD@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

GEEPAS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Ismail Majid Asad 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33251733 or ismaeel10@icloud.com 

ALJAZAF SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39322322 or MOHDRASHED.A@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH 

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 

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 

ACTION TOURISM FOR HOTEL MANAGEMNET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17212130 or YAHUSSAIN78@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

JALABAT WAHAT ALEMIRATS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33778854 or ASKARALI402012@HOTMAIL.COM 

SHABOON MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39901393 or FAKHRIADIARI@GMAIL.COM 

Pars Palace Lubricants Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38803735 or PARS.CO@HOTMAIL.COM 

Cafeteria Baba Botamba 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17771715 or KA3259@HOTMAIL.COM 

Mariam Alzaimoor Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39793333 or BAHRAINI4@HOTMAIL.COM 

AL MALAKI SPECIALIST HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17759999 or HR@RHWC.COM.BH 

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 

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 34092612 or BHOLAGI@YAHOO.COM 

STC Bahrain B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 34011355 or mhamad@stc.com.bh 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GEOLOGIST
 suitably qualified applicants can contact

 17148003 or RECRUITMENT_DONOTREPLY@ TATWEERPETROLEUM.COM

ALUFEX ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17682526 or KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

WADI ALJANNAT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39677877 or SAMINAKHAN0763@GMAIL.COM 

FINE LOOK FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33983331 or SM_2000930@HOTMAIL.COM 

Clariant Consulting Middle East Ltd - Branch of a forign company 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 39908082 or FAIQA.SALEH@CLARIANT.COM 

SANABEL SEVEN SWEET 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33789767 or ALI990052@GMAIL.COM 

ARIF PROFESSIONAL FOR SKIN CARE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33352134 or ARIFBESHCO@YAHOO.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

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

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 

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

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com 

Al Diyar Aluminium Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 38876789 or NSBAHRAIN@GMAIL.COM 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact
 17101272 or afzal.solanki@shapoorji.com 

Rehab Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17388888 or HASHIMH164@GMAIL.COM 
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QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact
 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 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 

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

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

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17550880 or SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

SPIDER SPEED GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39224004 or WALDALHELLI@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

Mega Star Tailor and Fashion 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33987930 or ALQAIDOOM_MANPOWER@YAHOO.CO.UK 

ALRASASI ARABIC PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39877267 or svalavil@rediffmail.com 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17227206 or BAHRAINHO@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL MALAKI SPECIALIST HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF FINANCIAL PLANNING
 suitably qualified applicants can contact

 17759999 or HR@RHWC.COM.BH 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

Top power Fixing and Removing of Advertisement Board 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39122259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM 

Easy Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 36693335 or A.RIYADH277@GMAIL.COM 

DAAEM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13300066 or INFO@DAAEM.COM.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 

Mustafa fazal construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39695135 or mustafafazal.construction01@gmail.com 

THE BEAUTIFUL PRINCESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38317568 or SOLO13.31OLOS@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 39456616 or HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

ARCON EXPRESS SERVICES  Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 37786161 or arconcargobh@gmail.com 

70 CARS RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RENT COLLECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 33540020 or hrm@sevensholding.com 

NAREES MAINTENANCE & ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37555759 or human.resources.ngc@gmail.com 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

AROMA GARDENING AND LANDSCAPING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17591560 or ASKAR@AROMANURSERY.COM 

MOHAMED EBRAHIM GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39919902 or ggsbahrain@GMAIL.COM 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33351669 or RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

CHAMPIONX MIDDLE EAST SERVICES LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 38331129 or Aaron.grimley@championx.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

MAHMOOD GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36077630 or MAHMOOD301916@GMAIL.COM 

Alaliaa Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17251216 or GHAREEB9@GMAIL.COM 

ADAN FASHOIN 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 36582946 or sameeer.ishtiaq@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

LILIAN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33321421 or RAMLAZULAIKH@GMAIL.COM 

Diamond touch tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 34444550 or FAISALSALIM4500@GMAIL.COM 

STEADFAST INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39622466 or ABDULLA_1978@LIVE.COM 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17259458 or ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)
 suitably qualified applicants can contact

 17162244 or hr@devjiaurum.com 

Fresh Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39674317 or ammad@mpiwll.com 

EMESA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 32234485 or z.alhaiki@elegant-palace.com 

EMESA FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32234485 or z.alhaiki@elegant-palace.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 77140192 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Green palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33445235 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

Hi end automotive 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454401 or taher.marhoon@HOTMAIL.COM 

DAR AL BAYAN GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33261144 or BAYOON_CUTE@HOTMAIL.COM 

Bavaria Aluminium Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33207945 or ABD.AWAN90@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34040301 or skywing.co@gmail.com 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

AL JAPAN CARPENTRY & METAL WORKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL PARTS)
 suitably qualified applicants can contact
 39587433 or ANSAR@JAPANCNT.COM 

Gulf Tashbeeq Infotech Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38856057 or ADMIN@GTSGROUPINTERNATIONAL.COM 

EduCom Management Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 36655456 or hr@suhainvestments.com 

BULLET PROOF REPAIR OF BOATS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33912218 or RALMASKATI79@GMAIL.COM 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33757041 or BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33977018 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

XUI YAN AND ZHANG COMMODITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(FINANCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35660889 or QINQIN0869@HOTMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

KAMRAN SUPPORT DOCUMENT CLEARANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36997376 or KAMRAN.SHENO@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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com 

Smart Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39466237 or ABUAHMED41@HOTMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17258381 or admin@alezzco.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17258381 or admin@alezzco.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

NEW ISLAND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39287383 or account@nicbh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com 

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

 SUPERVISOR
 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

 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

 WAITER
 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

 PASTRY MAKER
 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

 SERVICES HELPER
 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 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

BELINE COMBINED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38881547 or ZESHANEBRAHIM49@GMAIL.COM 

SUHAIB ALRUMI CAMPING FOR HAJJ & OMRA 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39755006 or SUHAIBALROOMIBH@GMAIL.COM 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39666191 or tasahulbh@gmail.com 

STANDARD CHARTERED BANK 
has a vacancy for the occupation of

 RISK MGMT SPEC
 suitably qualified applicants can contact
 17150727 or AMMAR.NEAMA@SC.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Almuntazah stationery 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 38884447 or hr@ALMEER.COM.BH 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17346000 or HR@ALMEER.COM.BH 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17214358 or gen.info@wbc-bh.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR(MACHINERY)
 suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AWAL PLASTICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PERSONNEL OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17786363 or ADMIN@AWALPLASTICS.COM 

MOHAMMED JALAL CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ZOHAL CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WATER TREATMENT UNIT OPERATOR (WATER STATION)
 suitably qualified applicants can contact

 17877277 or zohalcc@batelco.com.bh 

NADER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39407700 or talal.abdulaal@gmail.com 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 39336777 or jawad.habib@bdo.bh 

DANA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

BMMI bsc 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39494552 or ahelal@bmmi.com.bh 

AL NAAMA AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33141596 or ABOOBA77@HOTMAIL.COM 

HOLIWOOD CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of
 TIRE REPAIRER (AUTOMOBILES)

 suitably qualified applicants can contact
 17637220 or GEAGLE@HOTMAIL.COM 

ERTIHA CO. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL ENGINEER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39461185 or MEEC@BATELCO.COM.BH 

JAMBO LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17712375 or INFO@ALNEMRANBH.COM 

SABT SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39538588 or MASOOMA@EAMCO.BH 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 37773770 or ahmed.director@optica.net 

MOHSEN AHMED ALI Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 32230014 or deb@maacbh.com 

BAHRAIN INTERNATIONAL HOTEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 
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تعود الفنانة المصرية 
منى زكي إلى 

الدراما الرمضانية 
بمسلسل جديد 

مكون من 15 
حلقة، تعاقدت 

على بطولته، 
ومن المقرر بدء 

تصويره نهاية 
نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن 

يعرض المسلسل 
في النصف األول من 
شهر رمضان، وهو من 

وإخراج محمد شاكر 
خضير.

tariq_albahhar

الثقافــة  للتنميــة”، عقــدت مجلــة  رافــًدا  الشــعبية  “الثقافــة  عنــوان  تحــت 
الشعبية، الصادرة من مملكة البحرين، بالتعاون مع “المنظمة الدولية للفن 
الشــعبي”، ندوة علمية بمشــاركة كبار الباحثين والمتخصصين في الثقافة 
الشعبية والمجاالت المتصلة بها من مملكة البحرين والوطن العربي، وذلك 

على مدى يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.

عبـــر المخـــرج البحريني أحمد أكبر عن ســـعادته بحصوله على جائزة 
المرحـــوم فريـــد رمضان عـــن فيلمه القصير “ســـام” الذي شـــارك فيه 

بمهرجان البحرين السينمائي بفئة األفام البحرينية.
وقال ”في بداية شغفي في عالم السينما استوقفتني إحدى العبارات 
التي قالها المخرج البولندي الراحل كريســـتوف كيشلوفســـكي والتي 
أوضـــح فيهـــا بٔان أخطـــر خطيئة يرتكبها المخـــرج أن يصنع فلم فقط 
إلخـــراج فيلم إليصـــال قصة، وظلت العبارة حبيســـة ذهني ولم أدرك 
معناها إال الحقا عندما رأيت أن الهدف من إخراج الفيلم هو توصيل 
قصة للمشـــاهد، وهذا ما دفعني إلخراج فيلم ذي قصة مؤثرة ترتبط 

بالفرد وتجعله يدرك كل النعم التي لديه. 
ويحكي الفيلم عن معاناة شاب أصم يدعى “سالم” ستتغير حياته لألبد  «

بعد أن تتاح له الفرصة بالحصول على جهاز السمع بعد طول انتظار 
ويتيح له الجهاز االستماع لألصوات للمرة األولى بحياته، وتنقله لحياه 

جديدة يخوض فيها مغامرة جديدة في حياته والتي من الممكن أن 
تٔودي إلى نهاية غير متوقعه؛ بسبب فرط الحماسة لديه.

“سالم” فيلم بحريني يروي حكاية شاب أصم
شيماء عبدالكريم

وشـــارك في الندوة البروفيسور وعالم 
الموســـيقى محمود قطاط من تونس، 
والبروفيســـور فـــي الثقافـــة الشـــعبية 
عاطـــف عطية مـــن لبنـــان، باإلضافة لـ 
3 باحثيـــن مـــن البحرين، هـــم الباحث 
يتيـــم،  عبـــدهللا  واإلنثروبولوجـــي 
والموســـيقار والباحث عصام الجودر، 

والباحثة والكاتبة زهراء المنصور.
أعدتهـــا  التـــي  النـــدوة،  وتطرقـــت 
هيئـــة تنظيـــم متخصصـــة مـــن مجلـــة 
رئيـــس  بإشـــراف  الشـــعبية،  الثقافـــة 
عبـــدهللا  علـــي  والشـــاعر  التحريـــر 
خليفـــة، ورئاســـة البروفيســـور محمد 
النويـــري، إلـــى جانب األعضاء حســـن 
عقيـــل،  عبدالقـــادر  والكاتـــب  مـــدن، 
والصحافي ســـيد أحمد رضا، تطرقت 
إلى عـــدٍد مـــن الموضوعات الرئيســـة، 
دارســـًة اآلليـــات والســـبل التـــي يمكُن 
مـــن خالها رفد التنمية، كالمشـــغوالت 
اليدويـــة باعتبارهـــا رافـــًدا مـــن روافد 
واالقتصاديـــة  البشـــرية  التنميـــة 
اســـتلهام  جانـــب  إلـــى  واالجتماعيـــة، 

الثقافة الشـــعبية فـــي اإلنتاج الدرامي 
والمسرحي والســـينمائي، والموسيقى 
ودور االســـتثمار فيهـــا، وكيـــف يمكـــن 
الشعوب(  )موســـيقى  لإلثنوموســـيقى 
أن ُتفهمنـــا العوالم الروحية والجمالية 
لإلنســـان، وانعكاســـات كل ذلـــك علـــى 

التنمية.
وانطلقـــت النـــدوة فـــي يومهـــا األول، 
بجلســـتين علميتين، شارك في األولى 
المنصـــور،  وزهـــراء  عطيـــة  عاطـــف 

قـــدم  حيـــُث  مـــدن،  حســـن  وأدارهـــا 
عطيـــة ورقة بعنوان “التراث الشـــعبي 
والتنميـــة  المجتمعيـــة  الثقافـــة  بيـــن 
المســـتدامة”، أمـــا المنصـــور فتناولـــت 
“المعتقـــدات الشـــعبية بيـــن التصديـــق 
والخرافـــة؛ توظيف الجن في نصوص 

المسرح الخليجي”.
فيما تناولت الجلســـة العلميـــة الثانية 
محمـــود  بمشـــاركة  اإلثنوموســـيقى، 
وأدارهـــا  الجـــودر،  وعصـــام  قطـــاط، 

عبـــدهللا يتيـــم، إذ تنـــاول قطـــاط فـــي 
ورقته “الفن الموســـيقي في ســـياقاته 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة والحضارية؛ 
كأحـــد  الموســـيقي  المـــوروث  مكانـــة 
مظاهـــر الهويـــة ورافـــًدا هاًمـــا للتنمية 
الشـــاملة”، أمـــا الجـــودر، فقـــدم ورقـــًة 
بعنوان “مرجعية المـــكان والزمان في 

تقييد إبداع الفنان”.
حلقـــة  الثانـــي،  اليـــوم  تضمـــن  فيمـــا 
نقاشـــية شـــارك فيهـــا يتيـــم، وقطاط، 
وعطية، والجودر، والمنصور، وأدارها 
الـــرؤى  لتلخـــص  النويـــري،  محمـــد 
والتصورات والتوصيات التي يخلص 
إليها المشاركون بشأن إمكان أن تكون 
الثقافة الشـــعبية رافًدا للتنمية، وسبل 
الحكومـــات ومؤسســـات  ذلـــك، ودور 
المجتمـــع المدنـــي فـــي الوقـــوف على 
الســـبل لرفد التنمية مـــن رافد الثقافة 

الشعبية.

مجموعتهـــا  نتفلكـــس  منصـــة  تقـــدم 
جدولهـــا  وســـط  بالمشـــاهدة  الجديـــرة 
الكبير من المسلسات واالفام بمختلف 
انواعهـــا الجديـــدة والكاســـيكية، وهذه 
التـــي  أفضلهـــا  مـــن  لمجموعـــة  جولـــة 

شاهدناها لكم:

 The Playlist

شـــركة  قصـــة  عـــن  جديـــد  مسلســـل 
“ســـبوتيفاي” التي أسســـها رائـــد األعمال 
وشـــركاؤه  إيـــك”  “دانيـــال  الســـويدي 
صناعـــة  فـــي  ثـــورة  حينهـــا  وأحدثـــوا 
بـــث  منصـــة  تقديـــم  عبـــر  الموســـيقى 
للعالـــم  ومجانيـــة  قانونيـــة  موســـيقية 

بأكمله! 

The Lodge

فيلـــم رعـــب يبـــدأ خـــال قضـــاء عائلـــة 
إلـــى  األب  يضطـــّر  الشـــتوّية،  لعطلتهـــم 
المغـــادرة؛ تـــارًكا أبنـــاءه الصغـــار برفقـــة 
صديقتـــه فـــي كوخ ُمنعـــزل، حينهـــا تبدأ 

هناك أحداث غريبة و مخيفة جًدا!

Lou

فيلـــم أكشـــن غمـــوض جديـــد عـــن إمرأة 
غامضـــة تعيـــش حيـــاة ُمنعزلة مـــع كلبها 
فـــي الريـــف، تقـــرر الخـــروج مـــن عزلتها 

ومساعدة إبنة جارتها بعد إختطافها.

Do Revenge

فيلـــم الكوميديـــا الســـوداء حصـــل علـــى 
اشـــادات من النقـــاد وتعليقـــات ايجابية. 

مـــن  االنتقـــام  تقـــرران  فتاتيـــن  عـــن 
األشخاص الذين تنمروا عليهما وتسببوا 
فـــي تخريـــب حياتهما، وهو مـــن بطولة: 

مايا هوك وكاميا مينديز.

The Festival of Troubadour

فيلـــم درامـــا تركّيـــة يبـــدأ عندمـــا ينطلق 
الُمحامي “يوســـف” ووالـــده في رحلتهما 
الطويلة وربما األخيرة بعد فراق دام 25 
عاًمـــا، إذ يحاول األب وابنه حل مشـــاكل 
الماضي من جهة ومشاكل المستقبل من 

جهة أخرى.

I Came By

توفر حديثا للمشـــاهدة، فيلم اثارة تدور 
احداثه عـــن فنان الكتابة علـــى الجدران 
الشـــاب الـــذي يكتشـــف ســـًرا مروًعـــا من 
شـــأنه أن يعرضـــه هـــو واقـــرب أصدقائه 

للخطر!

Me Time

فيلم كوميدي مـــن بطولة كا من كيفين 
هـــارت ومـــارك والبيـــرج، عـــن أب يجـــد 
الوقت لنفسه ألول مرة منذ فترة طويلة، 
بعد ســـفر زوجته وأبنائهـــا، فيتصل بأحد 
إجـــازة  ليعيشـــوا  القدامـــى  أصدقـــاءه 

جامحة. 

Look Both Ways

في ليلة حفلة التخرج من كليتها، تنقسم 
حياة بطلة الفيلم الـــى عالمين موازيين، 
فـــي أحدهمـــا تصبح حامل وتســـتقر في 
مدينتهـــا لتربية ابنها، وفي اآلخر تســـافر 

لتتابع حلمها المهني.

الفيلم مـــن بطولة: ليلي راينهارت وداني 
راميريز. 

The Marked Heart

مسلســـل إثـــارة أســـباني يبـــدأ بعـــد قتـــل 
زوجتـــه الســـتخراج قلبهـــا وزرعـــه فـــي 
جســـد زوجـــة رجـــل ثـــري، يبحـــث رجل 
عن االنتقـــام لمقتلها، ويغـــوص في عالم 

االتجار باألعضاء الخطير!

Kleo

لمحبي المسلســـات التي تحكي قصص 
الجواسيس, بعد سقوط جدار برلين في 
ثمانينيـــات القـــرن الماضي، يتـــم إطاق 
سراح جاسوســـة عنيفة سابقة لتبدأ في 
االنتقـــام مـــن األشـــخاص الذيـــن تآمـــروا 

لخيانتها.

It Could Happen to You

ال  عندمـــا  يبـــدأ  قديـــم  كوميـــدي  فيلـــم 
يجـــد شـــرطي بقشيًشـــا يكفـــي إلعطـــاء 
النادلة، يوعدهـــا بمنحها نصف ربحه من 
اليانصيـــب في حـــال حالفه الحـــظ وفاز 

باليانصيب، فماذا لو فاز؟ 

 Narco-Saints

مسلســـل كـــوري مســـتوحى مـــن أحداث 
حقيقية عن رائد أعمال عادي ينضم إلى 
مهّمة حكومية ســـّرية للقبض على واحد 
مـــن أباطـــرة المخـــّدرات الكوريين يعمل 

في أمريكا الجنوبية.

Day Shift

فيلم من بطولة جيمي فوكس بمشـــاركة 

جـــم الهيـــب هـــوب ســـنوب دوغ، يتناول 
العمـــل قصـــة أب مجتهد يحـــاول توفير 
حيـــاة كريمـــة البنتـــه البالغة مـــن العمر 8 
ســـنوات، ويتخـــذ مـــن وظيفـــة تنظيـــف 
لوظيفتـــه  واجهـــة  الســـباحة  حمامـــات 
الحقيقيـــة وهـــي صيـــد وقتـــل مصاصي 

الدما!

Biohackers

مسلســـل ألماني قصير جًدا ورائع، تدخل 
طالبة طب لجامعـــة ألمانية مرموقة في 
مهمة ســـرية وخطيرة، وذلك للتقرب من 
أســـتاذة أحيـــاء المعة لها عاقة بمأســـاة 

لحقت بعائلتها في الماضي.

Eli

فيلـــم رعب وغموض عن فتى يعاني من 
مـــرض خطير، يكتشـــف أن المنـــزل الذي 

يعيش فيه ليس آمًنا كما كان يعتقد! 

Hit: The First Case

فيلـــم جريمة ودراما هندي، وفيه ينطلق 
محّقـــق عبقـــري يعانـــي فـــي كثيـــر مـــن 
األحيـــان من نوبـــات الهلع لحل قضيتي 

اختطـــاف محيرتين وإحداهما تتعلق 
بحبيبته!

El Dragon

مسلســـل أكشـــن مكســـيكي يـــدور 
بعـــد مقتـــل والديـــه وهو صغيـــر، يتم 

إرســـال المكســـيكي ميغيل غارتســـا إلى 
20 عاًمـــا، يتعيـــن عليـــه  اليابـــان، وبعـــد 
الوريـــث  باعتبـــاره  وطنـــه  إلـــى  العـــودة 

الجديد لعصابة عائلته..

الشاعر علي عبدالله

“الثقافة الشعبية” تعقد ندوة علمية بمشاركة خبراء بحرينيين وعرب

شاهدت لكم: أحدث األعمال السينمائية والمسلسالت على نتفلكس

عبـــرت الفنانة الكويتية هند البلوشـــي عن إيمانهـــا العميق بالطاقات 
الشـــبابية الجديدة على الســـاحة الفنية، وبينت أهمية هذه الخطوة 
الجديـــدة الســـتكمال مســـيرة العمـــل الفنـــي بشـــتى المجـــاالت على 
الشاشـــات التلفزيونيـــة، وقالت في تصريح خاص للباد “مشـــواركم 
مـــع الفن يبـــدأ بخطوة، فـــإن كل مجتهد منكم ســـيحصد ثمار جهده 
مما عمل وكشخص موهوب عليك البدء بأخذ الخطوة األولى تجاه 

النجاح دون خوف او تردد.
وأضافت البلوشـــي: ”أنا من الداعمين للشـــباب فـــي جميع المجاالت 
وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح ورســـالتي لهم بأن الفن ال ينحصر 
علـــى فئـــة محددة وعليـــك بانتهاز الفـــرص دون الخوف من الفشـــل 
وأن تنطلـــق بتجاربـــك نحـــو اإلبداع دون تـــردد وتعبر عمـــا بداخلك 
بـــكل حريـــة ألن الفن ليس لـــه قيود، وتكـــون دائم التفـــاؤل بأن لكل 
مجتهـــد نصيب، فاإلنجازات العظيمة تبدأ من الصفر وتنمو لتتحول 
إلى إنجازات كبيرة“، واستكملت “أنتم كطاقات شبابية جديدة على 
الســـاحة الفنية تمثلون المســـتقبل الفني وعليكم بالسعي الستكمال 
هـــذا المشـــوار واالجتهـــاد فيه بـــكل حـــب، فإيمانكم الصـــادق بأن ما 
تقومون به نابع من القلب دون قيود مشـــروطة ســـيجعلكم 

مبدعين في هذا المجال”.
وفـــي موضـــوع آخـــر وجهـــت البلوشـــي، رســـالة إلـــى 
متابعيهـــا تنصحهـــم فيهـــا بـــأن يتمنوا الخيـــر للغير، 
وأن يعاملـــوا اآلخريـــن بجمال الـــروح، وأن يغفروا 
ويتجـــاوزوا عمـــن يخطـــئ فـــي حقهـــم. ونشـــرت 
صـــورة جديـــدة لهـــا عبـــر حســـابها بــــ إنســـتغرام، 
وأرفقـــت معها نصيحة للمتابعيـــن، قالت فيها: 
تلـــك  تبقـــى ســـوى  ”جميعنـــا راحلـــون، وال 
اللحظـــات التـــي تركنا فيها أثـــرًا ال يموت. 
تمـــنَّ لغيـــرك مـــا تتمنـــاه لنفســـك، وعامل 
الجميع بجمال روحك، واغفر لمن أخطأ 
فـــي حقـــك، وســـامح نفســـك أوالً، حتى 
تســـتطيع التســـامح مع الجميـــع، وانظر 
لهم بعيـــن محبة، والتمس لهـــم عذرًا... 

هكذا سيراك الجميع جمياً“.

هند البلوشي لـ “^”: الفن ليس له قيود
شيماء عبدالكريم

إعداد: طارق البحار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نهتز من الدراما ضمن حركة الحياة الكبيرة
يقول كلوديل “إن النجوم في السماء تعمل في ضجة وازدحام، وذلك 
رغم أننا نراها هادئة ثابتة في أماكنها”، كذلك للدراما بمختلف أنواعها 
دور كبير في حياتنا، حيث تحفز بطريقة ال شـــعورية النفس البشـــرية، 
وتؤثر فيها دون وعي منا، والدراما التي تفي ببســـاطة الحياة، تشـــكل 
مـــع الدين أعتـــى القوى فـــي الحياة، ويفهمهـــا الغني والفقيـــر، المثقف 
والجاهـــل على الســـواء، حيـــث يتغلغالن في القلـــوب والعقول بدرجة 
ال يمكـــن ألي فـــن آخر أن يحققها ألنهما صدى ألفكار األمة ومشـــاعرها 

وآمالها.
والمؤلـــف الدرامـــي الناجح هـــو الذي يترجم عصره ويعبر عن مشـــاعر 
معاصريـــه، ال عن مشـــاعره هو ومذهبه فقط. إن المســـرحية الجديدة 
هـــي تلـــك التي ترينا الجنس البشـــري في كل ظروفه، تنفرنا من الشـــر 
وتحبـــب إلينـــا الخيـــر، كمـــا تنفس عمـــا يكـــون مكبوتا في نفوســـنا من 

عواطف متصارعة كالحب والطموح والتبرم.
والدرامـــا تلهـــب حماس الشـــعوب قاطبة، ولو أن ديكنـــز قد صاغ نقده 
لألوضـــاع االجتماعية في قالب مســـرحيات لكان عمله الفني قد وجد 

طريقه إلى قلوب العامة والخاصة على السواء. كما أن الفنان األصيل 
هـــو الذي ال يغفل التقاليد الفنية، فإنها تســـاعد علـــى نضجه فنيا، وقد 
عالـــج موليـــر أهميـــة ذلك فـــي مســـرحية “المحســـن”، فقد فشـــل بطل 
مســـرحيته فـــي التحرر من تقاليد المجتمع وبـــاءت محاوالته بكوارث 
مريعـــة جرهـــا على نفســـه. هذا بالرغم مـــن أن عصرنا شـــهد محاوالت 
عـــدة للخروج على التقاليد الفنيـــة القديمة بعد عصر النهضة والحركة 
الرومانسية التي آمنت بقدرات الفرد وحريته في استخدام إمكانياته 

ومواهبه في خلق شيء جديد.
وقـــد كـــره مارلـــو قديمـــا التقاليـــد الفنيـــة فانتهج أســـلوبا خاصـــا عالج 
بـــه أعمالـــه المســـرحية، لكن بالرغم مـــن عظمة مارلـــو وخياله الخصب 
وتأثيـــره الـــذي ال ينكـــر، إال أن أعماله لم تعش كما عاشـــت مســـرحيات 
شكســـبير الذي أخذ مـــن القديم أكثر التقاليد األدبية رســـوخا وأضفى 

عليها من روحه وعبقريته.
بصـــورة عامـــة، نحـــن بنو البشـــر نهتز مـــن الدراما ضمن حركـــة الحياة 

الكبيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشقيقة ُعمان.. أهل المحبة واألخالق
بدعـــوة كريمـــة مـــن لدن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعاه، تشـــرفت 
مملكـــة البحريـــن وأهلها بقدوم صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن 
طارق المعظم سلطان ُعمان الشقيقة، فقد حللت أهالً ونزلت سهالً 

بين أهلك ومحبيك.
أهـــل ُعمان الحبيبة لهم مكانة كبيرة في قلوبنا نحن أهل البحرين، 
حيـــث تربطنا بهم روابط أخوية وتقـــارب اجتماعي كبير وعالقات 
تاريخية وثيقة تمتد منذ حضارات ما قبل التاريخ، وقد كان اآلباء 
واألجداد الُعمانيون ممن قدموا إلى البحرين في الحقب الســـابقة، 
يعملـــون جنبًا إلى جنب مع آبائنا وأجدادنا، وخلفوا وراءهم أطيب 
الذكريات وضربوا أروع األمثلة في المحبة واإلخالص، فقد ُعرفوا 
بوالئهـــم للبحريـــن وإخالصهم لهـــا، وقد كانوا مثـــاالً لألمانة وطيب 
النفـــس، لـــذا كانـــت البيـــوت مفتوحة واألعـــراف مصونـــة والجميع 

يشهد لهم بالطيبة واألمانة.
ليـــس أدعـــى لتهّيـــج جميـــل الذكريـــات وإيقـــاظ ترانيـــم الســـنوات 
الماضيـــات، كزيـــارة ســـلطنة ُعمان، فقد ســـعدُت كثيـــرًا عندما زرت 
ُعمان بعد انقطاع طويل، وكأني بها البحرين بطيبة شعبها وتواضع 
أهلهـــا، وألهـــل البحرين بصمة خاصـــة في قلـــوب إخوتهم من أهل 
ُعمان، فما إن يعرفوا أنك بحريني حتى يتسابق القوم في إكرامك 
دون ســـابق معرفة وُتعرض عليك الخدمات بغير ســـؤال أو تكلفة، 
فقد توارثوا هذه المحبة من اآلباء واألجداد الذين عاشوا سلفًا في 
البحريـــن، وكأنهم مدينون لنا برد الجميل، فما إن تطأ قدماك أرض 
عمـــان الحبيبة إال وتســـتقبلك البشاشـــة فـــي الُمحيا منـــذ الدخول، 
وتأســـرك الطبيعـــة من وديان وحقول وكأنـــك على موعد معهم من 

شبان وكهول.
من مســـقط قلب “العاصمة” حيث الحصون والقالع وتاريخ عريق 
تتحفـــك بـــه المتاحـــف إلى ظفـــار ملتقى الـــدروب وأجـــواء صاللة 
عروس الجنوب، حيث الشواطئ البيضاء النقية واألفالج والجبال 
الســـنية، ومن البريمي في الشـــمال وصحار ذات الســـهول والكثبان 
إلـــى البـــركاء طيبـــة األجواء، أما نـــزوى فعاصمتهـــا األولى في مهد 
اإلسالم ومنبع العلم والعلماء، وليس ببعيد عنها الجبل األخضر ذي 
الجنان والرمان، فكيف بشـــمال الباطنة، إنها الفاتنة ذات األشـــجار 

النادرة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عصام عبداهلل

أمام مخاطر الهجمات اإللكترونية وتنامي االهتمام باألمن الســـيبراني، فإن 
واحـــًدا من أهـــم مقومات نجاح مملكة البحرين ممثلة فـــي وزارة الداخلية، 
اهتمام معالي الوزير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بتطوير 
قـــدرات ومعـــارف الكادر الوظيفـــي وتأهليهم وفق أحدث المســـتجدات في 
هـــذا العلـــم، وكذلـــك االســـتفادة مـــن الخبـــرات والتجـــارب الدوليـــة في هذا 

المجال لتعزيز موقع البحرين على مؤشر األمن السيبراني عالمًيا.
لقـــد اســـتحدثت وزارة الداخليـــة أنظمـــة للرصـــد والمراقبة تضمـــن التحرك 
الســـريع لصـــد االختراقات الســـيبرانية ومنـــع الهجمات، هذا مـــن ناحية، أما 
مـــن ناحيـــة أخرى فهناك نظـــام حماية للشـــبكات الحكوميـــة والخاصة قادر 
على التعامل بشـــكل احترافي لمنع تلك المخاطـــر، لهذا فإن الدولة لم تغفل 
جانـــب تطوير البنية التحتية لتكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت ومعالجة 
المخاطر التي تزداد مع تضاعف التهديد الســـيبراني كلما توســـع اســـتخدام 
أنظمة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، بل هناك تطور أيًضا في القوانين 
والتشـــريعات كالقانـــون رقـــم 30 لســـنة 2018 بشـــأن إصـــدار قانـــون حماية 
البيانات الشخصية، وسبقه القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية 
المعلومات، والقانون رقم 16 لســـنة 2015 بشأن حماية المعلومات المتعلقة 

بالوثائق وكل ذلك ضمن اإلطار الوطني لألمن السيبراني.
إذا، مـــا تقدم يؤكد صواب قرار اللجنة المنظمة للقمة العربية الدولية لألمن 
الســـيبراني بانضمام وزارة الداخلية كلجنة توجيهية للنسخة األولى، والتي 
ســـتقام فـــي الفترة بين 6 و8 ديســـمبر في مركز البحريـــن العالمي للمعارض 
تحـــت رعايـــة كريمة من صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، وصـــواب القـــرار 
يتمحـــور حـــول الـــدور الذي يمكـــن أن تلعبـــه وزارة الداخلية لنقـــل تجربتها 
وخبرتها، الســـيما أن هذه القمة ســـتركز على أمن المعلومات والشبكات في 

العالم الرقمي ويتوقع حضور 6 آالف مشارك، ما يرسخ أهمية القمة.
لقـــد قطعـــت مملكة البحرين شـــوًطا مهًمـــا في حماية المنظمـــات التي تقدم 
الخدمات األساســـية مثـــل النفط والكهربـــاء والمياه والخدمـــات الحكومية 
والمالية، واالســـتجابة بشـــكل حاســـم للتهديـــدات الســـيبرانية بتطبيق نهج 
شـــامل للتحديات التـــي تواجه كال من القطاعين العـــام والخاص، باإلضافة 
إلـــى إنشـــاء فضـــاء إلكترونـــي أكثـــر أماًنـــا يهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى ثقـــة 
المواطنيـــن فـــي األنظمـــة اإللكترونيـــة، وبالتالي تشـــجيع االســـتخدام العام 

للخدمات اإللكترونية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

وزارة الداخلية و“خبرة” البحرين في األمن السيبراني

تعويض المستهلكين
هناك الكثير من األمور الشائكة في مسألة تعويض المستهلكين، 
والتـــي تأخذ منحنيات معقدة أحيانًا، كمـــا أن هناك بعض األمور 
األخرى التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في ذات الوقت 

تعتبر حقًا من الحقوق، وليس من اإلنصاف أن تضيع.
يحدث في بعض األحيان أن تتعطل خدمة معينة ســـواء خدمة 
لشـــركة مـــن شـــركات االتصاالت مثـــالً أو أحـــد البنـــوك التجارية 
وغيرهـــا مـــن الجهات المشـــابهة األخـــرى، ويكون ذلـــك لفترة قد 
تعتبر وجيزة إما نتيجة خلل فني أو أية أسباب أخرى ال ضرورة 
لحصرها اآلن، ويتكبد عناء هذا العطب المستهكلون أنفسهم، وال 
يحصلون على أي تعويض جراء ذلك؛ ربما الســـتصغار المشـــكلة 
مـــن قبل غالبيـــة المســـتهلكين، وبالتالي عـــدم مطالبتهم بحقهم، 
أو العتقادهـــم بعـــدم جـــدوى المطالبة، بينما لو حدث أن تســـبب 
المستهلك في مشكلة بسيطة أو تخلف معين فإن الجهة المعنية 
ال تتنازل عن حقها والمطالبة فيه، وهو ما يجعل األمر في نظرنا 
غيـــر عـــادل تمامـــًا ويحتاج إلى وقفـــة؛ فالقصد أنـــه ال ينبغي وال 
يجوز أن يســـتهان بخســـارات المستهلكين حتى لو كانت ضئيلة، 
ويجـــب تعويضهـــم حتى تتحقـــق العدالة؛ ألنه مـــن المجحف أن 
يتكبد المســـتهلكون خســـائر على المســـتويين المـــادي والمعنوي 
دون النظـــر فـــي أمرهـــم، ودون االكتراث لهم وضمـــان حصولهم 

على تعويض مناسب.
وبالتالي يجدر التعامل مع مثل هذه اإلشكاليات بطريقة مسؤولة 
من قبل هذه الجهات لضمان عدم ضياع الحقوق واالستهانة بها 

مهما كانت بسيطة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

اســـتوقفني خبر نشـــرته قبل عدة أيام إحدى الصحف المحلية، وتم تداوله عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي عن شـــاب صمم عربة جميلـــة وأنيقة مصنوعة من 
أجود أنواع الخشب وتستطيع أن تسير 160 كيلومتر في الساعة، وأطلق عليها 
اســـم “فرعـــون”. وقد شـــدتني كثيًرا صـــور العربة التـــي تضاهي أجمـــل تصاميم 
العربـــات فـــي العالم! وبـــدون الخوض فـــي تفاصيل الخبـــر، دعوني أرفـــع القبعة 
لهذا الشـــاب المبدع الذي استطاع أن يصنع هذه العربة على الرغم من إمكانياته 
المادية المتواضعة والبســـيطة، لكنه وبســـبب قناعته وإصراره ومن خالل عمله 

الجاد استطاع أن يحقق ما كان يصبو إليه.
هـــذه التجـــارب الناجحـــة التـــي يقـــف وراءها أشـــخاص بذلـــوا الغالـــي والنفيس 
وسهروا الليالي وأنفقوا أمواال طائلة وجهًدا كبيًرا إلنجاح فكرتهم، وهذه العقول 
العربيـــة النيرة موجودة. إنهم كثر في معظم دولنا والبد أن ندعمهم ونشـــجعهم 
ونشـــير إليهم كمواطنين مبدعين، فقد هاجرت آالف العقول العربية واســـتقرت 

في دول أجنبية قدمت لها الدعم.
قبـــل عدة أســـابيع في إحدى الـــدول األوروبية التقيت بالصدفة بشـــخص عربي 
في أحد المجمعات التجارية، وبادرت بالحديث معه، وهذا شيء طبيعي عندما 

نالقي إخوتنا العرب في دول العالم، وقد ذهلت أن الشخصية التي أتحدث معها 
طبيب استشاري يحمل سبع تخصصات طبية ويعيش منذ 25 سنة في سويسرا. 
ال شـــك أن هؤالء اآلن يملكون الجنســـية لتلك الدول األوروبية وال يفكرون في 
العودة إلى دولهم بعد هذه الســـنوات الطوال. مع األســـف الشـــديد نحن قوم إذا 
صادفتنـــا تجارب ناجحـــة ال نريد لها النجاح، وال نفرح لها، بل نحاربها إلفشـــالها، 
فبـــداًل مـــن أن نفـــرح ألي فرد من العائلة بســـبب تفوقه أو نجاحه في دراســـته أو 
عمله، فكأن شـــيئا لم يكن وال نحرك ســـاكًنا، فالغيرة والحسد من األطباع السيئة 
التـــي تغلبنـــا، ونبخل حتى في إجراء اتصال هاتفي أو حتى كتابة رســـالة نصية 

نبارك أو نهنئ بها فما هو مطلوب هو صفاء النية وحب الخير للغير.
أتذكـــر موقًفـــا شـــخصًيا حصل لي قبل ســـنوات، فقد قرأت خبًرا عـــن ترقية أحد 
زمـــالء الدراســـة فـــي موقع عملـــه، والذي لم أشـــاهده منذ تخرجي مـــن الجامعة 
ألكثر من 25 عامًا، وبادرت بإرســـال خطاب “فاكس” في تلك الفترة، وعلى الفور 
جاءنـــي اتصـــال منـــه، وكاد يبكي من شـــدة فرحته، واشـــتكى بأن مـــا أصابه من 
إحباط وضيق هو أنه لم يتلق أية تهنئة من أفراد عائلته على الرغم علمهم بخبر 

ترقيته!.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

على هامان يا فرعون!



المنافسة تشتعل في بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية
المدرسة البريطانية تتفوق على نفسها

اشـــتعل صراع التأهل للـــدور الثاني 
لبطولـــة  الرابعـــة  المجموعـــة  فـــي 
ناصـــر بن حمد لكرة القـــدم للمرحلة 
الثانوية للبنين للمدارس الحكومية 
والخاصـــة للعـــام الدراســـي الحالـــي 
2023-2022 والتـــي تقـــام برعايـــة 
بالتينية من بنـــك البحرين الوطني 
والراعـــي الذهبـــي شـــركة البحريـــن 
إليـــه  آلـــت  للســـينما، وذلـــك بعدمـــا 
نتائـــج الجولـــة الثانيـــة، إذ تغلبـــت 
مدرســـة الجابريـــة الصناعيـــة علـــى 
أهـــداف  بثالثـــة  البحريـــن  بيـــان 
المدرســـة  حققـــت  فيمـــا  لهـــدف، 
البريطانيـــة االنتصـــار على مدرســـة 
الشـــيخ عبدالعزيـــز بثالثـــة أهـــداف 
للجولـــة  لهدفيـــن، وتأجـــل الحســـم 
األخيـــرة التي ســـيلتقي فيهـــا فريقا 
الجابرية والشيخ عبدالعزيز وكذلك 
البحريـــن،  بيـــان  مـــع  البريطانيـــة 
التالـــي:  إلـــى  ُيشـــير  والترتيـــب 
الجابرية 6 نقاط، الشيخ عبدالعزيز 
والبريطانية 3 نقاط وبيان البحرين 

بال نقاط.

الجابرية تهزم بيان البحرين

علـــى ملعـــب نـــادي مدينـــة عيســـى 
الجابريـــة  مدرســـة  فريـــق  حقـــق 
الصناعيـــة فوزًا مثيرًا على مدرســـة 

بثالثـــة  الخاصـــة  البحريـــن  بيـــان 
وشـــهدت  هـــدف.  مقابـــل  أهـــداف 
فرًصـــا  انطالقتهـــا  فـــي  المبـــاراة 
حقيقية لمدرسة بيان البحرين لكن 
لم تترجم إلى أهـــداف، في المقابل 
اســـتثمر الجابريـــة فرصتـــه األولـــى 
بتســـجيل هدف التقدم في الدقيقة 
7 عن طريـــق حيدر عبدالرضا، وبدأ 
الجابريـــة فـــي فـــرض إيقاعـــه على 
مجريـــات الشـــوط األول ونجح في 
تســـجيل الهـــدف الثاني عـــن طريق 

خالد سيف.
 وفـــي الشـــوط الثاني ســـجل فريق 
مدرسة بيان البحرين عودة سريعة 

بهـــدف تقليـــص الفـــارق عـــن طريق 
محمـــد الريس، وأشـــعل هذا الهدف 
صناعـــة  الفريقـــان  وتبـــادل  اللقـــاء 
ومـــع  المرمـــى،  وتهديـــد  الفـــرص 
اقتـــراب الوقـــت مـــن نهايته ســـجل 
االطمئنـــان  هـــدف  أحمـــد  محمـــد 
فريقـــه  فـــوز  عـــن  معلنـــَاَ  للجابريـــة 
وتأهلـــه إلـــى الدور الثانـــي. وحصل 
العـــب الجابريـــة محمـــد أحمد على 

جائزة أفضل العب في المباراة.

البريطانية ُتحقق االنتصار

فـــي ملعـــب نـــادي االتحـــاد، كانـــت 
اإلثارة حاضرة بقوة في واحدة من 

أروع وأفضل مباريات البطولة على 
اإلطـــالق، وتفـــوق العبـــو المدرســـة 
البريطانيـــة علـــى أنفســـهم وقدموا 
أداًء مميـــزًا تمكنـــوا مـــن خاللـــه من 
الفوز على مدرسة الشيخ عبدالعزيز 
بثالثة أهداف لهدفين في مباراة لم 
يتحدد الفائز فيهـــا إال مع اللحظات 

األخيرة. 
وفرض العبو البريطانية أفضليتهم 
أداًء  وقدمـــوا  األول  الشـــوط  فـــي 
مميـــزًا تمكنوا من تســـجيل هدفين 
متتالييـــن عبر مهـــدي توراني وآدم 
سعد، فيما لم يتحرك العبو مدرسة 
الشـــيخ عبدالعزيـــز إال فـــي الشـــوط 
الثانـــي حينما أحرزوا هدف تقليص 
الفـــارق مـــن ركلـــة جـــزاء عبـــر علي 
حســـين أحمـــد، وضغـــط الفريق من 
أجل التعديل لكن فريق البريطانية 
باغتهم بهدف ثالث جاء بالخطأ من 
مدافـــع الشـــيخ عبدالعزيز روح هللا 
أحمد، لكن التقليص جاء سريعًا من 
محمد عادل جـــواد، وضغط الفريق 
بقـــوة من أجل تعديـــل النتيجة لكن 
العبـــي البريطانية صمدوا أمام هذا 
المد وخرجوا فائزين بثالثة أهداف 
محمـــد  العبهـــم  وحصـــل  لهدفيـــن، 
المـــدوب علـــى جائـــزة أفضل العب 

في المباراة.
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 الصخير- حلبة البحرين الدولية:

تســـتعد حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضـــة 
الســـيارات في الشـــرق األوســـط” للجولـــة الختامية 
من بطولـــة العالم للتحمـــل التابعة لالتحـــاد الدولي 
للســـيارات وذلـــك من خالل ســـباق بابكـــو البحرين 
للتحمل 8 ساعات والذي ستنطلق فعالياته 11 و12 

نوفمبر المقبل.
كما وســـينطلق إلـــى جانب البطولـــة العالمية بطولة 
تحـــدي البورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط وبطولة 
بالفعاليـــات  حافـــل  جـــدول  جانـــب  إلـــى   ،WTCR
الترفيهية العائلية وذلك من الصبح وحتى المساء.
أبطـــال  ألقـــاب  تحديـــد  ســـيتم  وكجولـــة ختاميـــة 
هـــذا الموســـم مـــن بطولـــة العالم للتحمـــل في حلبة 
البحرين الدولية وذلك ضمن الفئات المشـــاركة في 
 LMGTE Pro البطولة وضمنها فئة الهايبركارز، فئة

.LMP2و LMGTE Am وفئة
وســـوف يكون فريقـــا فيراري وبورش المتنافســـان 

الرئيســـيان علـــى بطولـــة العالـــم لســـباقات التحمل 
لمصنعـــي جـــي تـــي، حيـــث تتجهـــان إلـــى البحرين 
بفـــارق نقطة واحدة فقط، وتصـــدر فيراري برصيد 
216 نقطة، وتحتل شيفروليه المركز الثالث برصيد 

75 نقطة.
أمـــا ضمن فئة LMP2 فيتصدرها أنطونيو فيليكس 
دا كوســـتا وروبرتـــو جونزاليس وليام ســـتيفنز من 
فريـــق جوتـــا حاليـــا في المركـــز األول للفـــوز بكأس 
التحمـــل للســـائقين برصيـــد 114 نقطة لـــكل منهما. 
ويحتـــل جوشـــوا بيرســـون وأوليفـــر جارفيـــس من 
يونايتد أوتوسبورتس الواليات المتحدة األميركية 
المركـــز الثاني برصيد 86 نقطـــة، بينما يحتل فريق 
ريـــل تايـــم بســـائقيه فرديناند هابســـبيرج ونورمان 
ناتـــو-روي أندرادي المركـــز الثالث برصيد 80 نقطة 

لكل منهما.
المعركـــة علـــى لقـــب كأس التحمـــل لســـائقي فئـــة 
LMP2 Pro / A بين ســـائقي الفريق أليسيو روفيرا 
وفرانســـوا بيرودو ونيكالس نيلســـن من فريق أيه 

أف كـــورس هـــم المتصـــدرون برصيـــد 139 نقطـــة، 
يليـــه ثالثـــي ألغافري برو ريســـنغ بســـائقيه جيمس 
أليـــن ورينيه بيندروســـتيفن تومـــاس، برصيد 131 
نقطـــة. بينمـــا احتل فريق فرانســـوا هيريـــاو وجان 
بابتيـــز الهاي وماتيـــو الهاي المركـــز الثالث برصيد 

102 نقطة.
ال تفوتـــوا معركـــة التنافـــس علـــى ألقـــاب البطولـــة 
العالميـــة حيـــث تعتبر أســـعار التذاكـــر لحضور هذا 
السباق العالمي رمزية حيث تبلغ 5 دنانير بحرينية 
فقـــط للكبـــار و2.5 دينـــار بحرينـــي مـــن 3 حتى 12 
عاًمـــا واألطفـــال أقل من 3 أعوام ســـيكون دخولهم 
مجانـــا، كمـــا ســـيكون هنـــاك مزيـــد مـــن التخفيـــض 
للطلبـــة، وذوي الهمم، وكبار الســـن، كما تتوفر أيضا 
باقـــات الضيافـــة، وبإمـــكان الراغبيـــن فـــي حضـــور 
ســـباق البحرين للتحمل فـــي حلبة البحرين الدولية 
الحصـــول على تذاكرهـــم إلكترونيا من خالل زيارة 

.www.bahraingp.com الموقع اإللكتروني

حلبة البحرين الدولية تعلن عن حجز التذاكر إلكترونيا للراغبين في الحضور

“سباق بابكو” للتحمل يحسم معركة “فيراري” و“بورش” على لقب العالم

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

تحـــددت هويـــة أطـــراف المبـــاراة النهائية 
لمسابقتي زوجي األوالد والفتيات لبطولة 
االتحـــاد الدولـــي للتنس التي يســـتضيفها 
االتحـــاد البحريني للتنس على مالعبه في 

الفترة من 30-24 أكتوبر الجاري.
وسيشـــهد النهائيان تواجد عربي في أحد 
طرفيهـــا، وذلك بعد تأهـــل الثنائي القطري 
الشـــقيقان مشـــاري نـــواف وراشـــد نـــواف 
األوالد،  لزوجـــي  النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى 
وتأهـــل الالعبـــة الســـعودية المتميـــزة يـــار 

الحقباني برفقة زميلتها البريطانية آنابيال 
هريســـتوفا إلى المبـــاراة النهائيـــة لزوجي 

الفتيات.
القطريـــان مشـــاري  الشـــقيقان  وســـيلتقي 
نواف وراشـــد نـــواف في المبـــاراة النهائية 
مـــع الثنائي المكـــون من األســـترالي ايثان 
غوتـــس والصيني ياهان زهانغ الذي تفوق 
فـــي مبـــاراة نصـــف النهائـــي الثانيـــة علـــى 
وســـامبريت  ســـافونوف  نيكيتـــا  الثنائـــي 

شارما بنتيجة 6/2 و6/1.

وتأهلت السعودية يارا الحقباني وزميلتها 
زوجـــي  نهائـــي  إلـــى  هريســـتوفا  آنابيـــال 
الفتيـــات بفوزهمـــا علـــى الالعبتيـــن أريـــل 
 6/3 بنتيجـــة  بارانيـــس  ورونـــي  أفيـــدان 
و6/3 فـــي نصـــف النهائي، حيث ســـتلعبان 
المبـــاراة النهائيـــة أمـــام الالعبتيـــن تمـــارا 
إيرماكوفـــا ومـــوري غريالك اللتيـــن تغلبتا 
علـــى الالعبتيـــن شـــيرا  بوهادانـــا وإينبـــار 
بونـــي بنتيجة 6/2 و6/3 فـــي الدور نصف 

النهائي.

السعودية يارا الحقباني وزميلتها آنابيال هريستوفا

تحدد أطراف المباراة النهائية لبطولة االتحاد الدولي للتنس

جانب من منافسات زوجي السيدات

الحلبة تفتح أبوابها يوم السبت لمحبي “القيادة المثيرة”
قيادة سيارة بمحرك قوي لمدة 40 دقيقة بـ27.5 دينار

عشـــاق ومحبو رياضة السيارات على 
موعد جديد يوم الســـبت الموافق 29 
أكتوبـــر الجـــاري فـــي حلبـــة البحريـــن 
الســـيارات  الدوليـــة “موطـــن رياضـــة 
في الشـــرق األوســـط” وذلك بانطالق 
فعاليـــة جديـــدة من فعاليـــات تجارب 

القيادة المثيرة.
وتنطلـــق هـــذه الفعاليـــة علـــى مضمار 
الحلبة الداخلية من الســـاعة 8 صباحا 
وحتـــى 3 مســـاء، وتتيـــح الحلبـــة في 

هـــذه الفعاليـــة إلـــى عشـــاق الســـرعة 
فرصـــة تجربـــة وقيادة ســـيارات ذات 
أداء قوي. حيـــث تقدم الحلبة تجربة 
BNI كليو كب، وســـيارة راديكال اس 
ار1، وتجربـــة ركـــوب ســـيارة راديكال 
اس ار 3، وذلك ضمن فعالية ســـتقدم 
للجماهير المتعة واإلثارة على مضمار 

حلبة صخير العالمية.
وسيتمكن عشاق الســـرعة من تجربة 
قيـــادة ســـيارة الكليـــو كـــب، اختبارك 

األول فـــي عالـــم رياضـــة الســـيارات، 
على مضمـــار الحلبـــة لجولتيـــن، وكل 
جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 
ا  12 لفـــة وذلك بــــ 121 دينـــاًرا بحرينيًّ
ومـــدة التجربة ســـاعتان و30 دقيقة. 
أمـــا تجربـــة ركـــوب BNI الكليـــو كـــب 
فمحطتـــك األولـــى فـــي رحلـــة مفعمة 
بالحماس في عالم رياضة الســـيارات، 
الســـيارات  مـــن أشـــهر  والتـــي تعتبـــر 
الرياضية ذات قوة 220 حصان وذلك 

فقط بــــ27.5 دينار بحريني ولمدة 40 
دقيقة. 

كمـــا ســـيتمكن محبو وعشـــاق رياضة 
السيارات من تجربة قيادة الراديكال 
اس ار 1 والتـــي ســـتتمكن من اختبار 
قدراتـــك خـــالل تجربـــة قيـــادة هـــذه 
الســـيارة الرياضيـــة التـــي تعتبـــر مـــن 
أســـرع الســـيارات فـــي العالـــم، وذلـــك 
بجولتيـــن وتتضمن كل جولة 5 لفات، 
أي مـــا مجموعة 10 لفات على مضمار 

الحلبـــة العالمـــي وذلـــك بــــ 132 ديناًرا 
ا ومدة التجربة ســـاعتان و30  بحرينيًّ

دقيقة.
وبإمـــكان محبـــي الســـرعة أيضـــا يوم 
ســـيارة  ركـــوب  تجربـــة  مـــن  الســـبت 
الراديـــكال اس ار 3 والتي تنطلق من 

0 حتـــى 100 كم فـــي 3.4 ثانية فقط! 
لفـــات علـــى المضمـــار  بثـــالث  وذلـــك 
العالمـــي وذلـــك بـ38.5 دينـــار بحريني 
الســـرعة  محبـــو  دقيقـــة،   40 لمـــدة 
التجربـــة  بهـــذه  حقـــا  سيســـتمتعون 

الفريدة من نوعها.

 الصخير - حلبة البحرين الدولية: 

للعمر أحكام يا رونالدو
أثار تصرف العب نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الكثير من حاالت 
االســتياء فــي األوســاط الرياضيــة بعدمــا قام بترك مبــاراة فريقه أمــام توتنهام 
وغــادر الملعــب قبــل أن تنتهي المباراة...إذ اعتبر هذا التصــرف فيه قلة احترام 

للنادي وللمدرب تن هاغ.
 األدهــى واألمــر مــن ذلك أن هناك من ظهر ليدافع عن رونالدو وتصرفه األحمق 
وكأنــه لــم يقتــرف أي ذنب... بل ذهبوا ألبعد من ذلك واعتبروا ما قام به تصرفا 

طبيعيا لالعب جزعت نفسه من الجلوس على دكة البدالء!!.
 أوال يجــب أن يعلــم رونالــدو أن للعمــر أحكاًمــا وللعطــاء حدود وهــذا ما لم يعد 
يقتنــع بــه مطلقــا مما يجعلــه متذمرا من الجلــوس على دكــة البدالء...فرونالدو 
اآلن يختلــف عــن رونالــدو قبــل موســمين أو ثالثــة... ناهيــك أن حتــى لــو كان 
مقتنعا بإمكانية العطاء للفريق يجب عليه أن يحترم قرار المدرب وأن يتعامل 
بــكل احترافيــة معه خصوصا وأن العب بحجمه يعتبــر قدوة لالعبين اليافعين 
وبالتالــي أي تصــرف خاطــئ يبــدر منــه ســيؤثر ســلبا علــى شــريحة كبيــرة مــن 

محبيه!!. 
ديــل بيــرو كان يشــركه كابيلــو فــي آخــر الدقائــق وتوتي كان يشــركه ســباليتي 
إلضاعــة الوقت...ومــع ذلــك لــم يتذمــروا ولــم يرفضــوا اللعــب رغــم نجوميتهم 

الكبيرة آنذاك!!. 

غير معقول !!

غير معقول ما يقدمه النجم النرويجي اريك هاالند مع فريقه الجديد مانشستر 
سيتي... فلك أن تتخيل أنه بعد انطالق جوالت قليلة من البداية يصل للهدف 
رقم 17 وهو أكبر من عدد المباريات التي شارك بها... وهذا ما سيجعله يمضي 
فــي طريــق تحطيــم العديــد مــن األرقام القياســية فــي الــدوري االنجليــزي عبر 

التاريخ.
 كان متوقعــا النجــاح لهاالنــد في انجلترا بســبب موهبته الكبيــرة التي انفجرت 
عندمــا كان العبــا فــي دورتمونــد وقبــل ذلــك أيضا...ولكــن لم يكــن منتظرا على 

االطالق أن يقدم نفسه بهذا الشكل المهول في وقٍت قصير جدا!!. 

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



الرياض - اللجنة األولمبية: 

شـــارك األمين العام للجنة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة 
مصطفـــى  فـــارس 
الكوهجـــي فـــي اجتمـــاع 
المكتب التنفيذي رقم 96 
ألصحاب السمو والمعالي 
والســـعادة رؤساء اللجان 
بمجلـــس  األولمبيـــة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
عقـــد  والـــذي  العربيـــة 
الخميس 27 أبريل 2022 
الســـعودية  العاصمة  فـــي 
األمانـــة  بمبنـــى  الريـــاض 
التعاون  لمجلـــس  العامـــة 

الخليجي.
وترأس االجتماع صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
نائـــب  جلـــوي  بـــن  فهـــد 
األولمبية  اللجنـــة  رئيـــس 
الســـعودية  والبارالمبيـــة 
الحاليـــة  الـــدورة  رئيـــس 
للمجلـــس وذلـــك بحضور 
المســـاعد  العـــام  األميـــن 
االقتصاديـــة  للشـــؤون 
باألمانـــة  والتنمويـــة 
العامـــة خليفة بن ســـعيد 
العـــام  واألميـــن  العبـــري 
للجنة األولمبية الكويتية 
واألمين  المســـلم،  حسين 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام 
الكشـــري  طـــه  العمانيـــة 
للجنـــة  العـــام  واألميـــن 

القطرية جاسم  األولمبية 
واألميـــن  البوعينيـــن 
العـــام المســـاعد للشـــؤون 
اإلداريـــة والمالية باللجنة 
األولمبيـــة اإلماراتية عزة 
بنـــت ســـليمان والرئيـــس 
التنفيذي للجنة األولمبية 
عبدالعزيـــز  الســـعودية 

العنزي.
بكلمة  وافتتح االجتمـــاع 
صاحـــب  مـــن  ترحيبيـــة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
فهـــد بـــن جلوي عبـــر فيها 
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
تزامنا  االجتمـــاع  بإقامـــة 
مع افتتـــاح دورة األلعاب 
الســـعودية، مؤكدا أهمية 
اللقـــاءات  اســـتمرار تلـــك 
الخليجية لتطوير الحركة 
مجلـــس  فـــي  الرياضيـــة 

التعاون الخليجي.
االجتمـــاع  وخـــال 
العـــام  األميـــن  تقـــدم 
للجنـــة األولمبيـــة فـــارس 
الكوهجي بجزيل الشـــكر 
للمملكـــة  واالمتنـــان 
العربيـــة الســـعودية علـــى 
حســـن الضيافـــة وحفاوة 
إقامة  وبـــارك  االســـتقبال 
دورة األلعاب الســـعودية، 
دوام  للمملكـــة  متمنيـــا 

التوفيق والنجاح.

الكوهجي يشارك باجتماع 
المكتب التنفيذي لرؤساء 

اللجان األولمبية

يشـــهد اليـــوم بدء منافســـات اليـــوم الثانـــي لبطولة 
بتنظيـــم  للجولـــف  الخيريـــة  كاســـيك”  “آيانـــد 
مستشفى اإلرسالية األمريكية على مدى ثاثة أيام 
والتي تعد من أهم الفعاليات التي ينتظرها ســـنويًا 

عشاق وهواة رياضة الجولف.
وتتواصـــل فعاليـــات البطولـــة مـــن يـــوم 27 إلى 29 
أكتوبر برعاية سامية من لدن جالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، بملعب الجولف الخاص بجالته 
بقصـــر الصافرية. وقد أقيـــم باألمس حفل االفتتاح 
الرســـمي في الســـاعة الثانية عشـــرة ظهًرا بحضور 
نخبة من كبار الشـــخصيات، والقيـــادات التنفيذية، 

ومحترفي الجولف، ولفيف من الضيوف الكرام.
التنفيـــذي  المديـــر  صـــرح  البطولـــة،  ســـير  وحـــول 
للشـــركات ورئيـــس الخدمـــات الطبيـــة لمستشـــفى 
اإلرســـالية األمريكيـــة جورج شـــيريان قائا: “جرت 
مباريـــات اليـــوم األول بشـــكل رائع، حيث اســـتمتع 
العبو  الجولف بمنافســـات قوية في ملعب الجولف 
المتميـــز والمكـــون مـــن تســـع حفـــر، وكانـــت أحوال 

الطقـــس ممتـــازة خـــال اليـــوم األول. وإضافة إلى 
تتويـــج الفرق الفائزة في البطولة وجوالت الممتاز، 
ســـيتم تكريـــم الفائزيـــن علـــى مســـتوى مســـابقات 

البطولة الجانبية وتشمل جائزة الضربة األكثر دقة، 
وجائزة أقرب ضربة للســـارية وجائزة أطول ضربة 

وجائزة أعلى ضربة من الحاجز”. 

وفيمـــا يلي أســـماء الفائزيـــن بالمســـابقات الجانبية 
خـــال الثاثـــة أيـــام، وهـــي: الضربـــة األكثـــر دقـــة، 
الضربـــة األقـــرب للســـارية وأطـــول ضربـــة وأعلـــى 

ضربة من الحاجز:

النتائج: الفائزون في المسابقات الجانبية - 
الجولة أ )الصباحية(:

أقرب ضربة للســـارية )حفـــرة 2(: صالح علي عيد – 
وزارة الداخلية 1

الضربـــة األكثـــر دقـــة )حفـــرة 8(:  انـــوراج بجـــاج - 
استراتيجك هوسبتاليتي 

 أطـــول ضربـــة )حفرة 4(:  صالح علـــي عيد – وزارة 
الداخلية 1

النتائج : الفائزون في المسابقات الجانبية - 
الجولة ب )المسائية(:

أقـــرب ضربة للســـارية )حفـــرة 2(:  يوســـف ماجد – 
طيران الخليج1.

الضربـــة األكثر دقة )حفرة 8(:  أليســـتير  كرومبي – 

الكلية الملكية للجراحين1.
 أطول ضربة )حفرة 4(: زيروكس1.

الفرق المتصدرة في اليوم األول:

جولة البطولة )6 نقاط هانديكاب أو أقل(:
المتصدر حتى اآلن : الرفاع فيوز ) 51,1 (.

الفائـــز بالمركـــز الثانـــي حتـــى اآلن: الكليـــة الملكية 
للجراحين 1 ) 56,1 (.

الفائـــز بالمركز الثالث حتـــى اآلن: طيران الخليج 1 
.)56,1(

جولة الممتاز - البريمير )مستوى 6.1 هانديكاب  أو 
أكثر(

الفريق المتصدر حتى اآلن: الصافرية 1 ) 49,3 (.
الفائـــز بالمركز الثاني حتى اآلن: زيروكس 1 ) 56,4 

.)
الفائـــز بالمركـــز  الثالـــث حتى اآلن: مجلـــة البحرين 

هذا الشهر ) 57,1 (.

 اللجنة اإلعالمية:

افتتاح النسخة 23 من بطولة “آيالند كالسيك” السنوية للجولف
تحت رعاية سامية من جاللة الملك المعظم

يتــرأس النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس الهيئــة العامة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة وفد 
مملكة البحرين في االجتماع الرابع والثالثين لمجلس رؤساء اللجان األولمبية بمجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربية والذي ســيعقد في العاصمة الســعودية الرياض الجمعة 

28 أكتوبر الجاري.

ويتضمـــن جـــدول األعمـــال اإلطـــاع علـــى 
البيان الختامي للمجلس األعلى في دورته 
14 ديســـمبر  )الريـــاض  الثانيـــة واألربعيـــن 

2021( وقـــرار المجلس الـــوزاري في دورته 
)153( واالطاع على آخر مستجدات هيئة 

فض المنازعات الرياضية الخليجية.

كمـــا يتضمن جـــدول األعمال الـــذي تترأس 
دورته الحاليـــة المملكة العربية الســـعودية 
لأللعـــاب  التنظيميـــة  اللجـــان  مناقشـــة 
الرياضية واإلطاع علـــى التقرير الختامي 
لـــدورة األلعاب الرياضيـــة الخليجية الثالثة 
األلعـــاب  دورات  وبحـــث   )2022 )الكويـــت 
القادمـــة، ومناقشـــة  الخليجيـــة  الرياضيـــة 
التعاون الدولي المشـــترك في مجال العمل 
الرياضي ومناقشة مكان وموعد االجتماع 

القادم وأخيرا ما يستجد من أعمال.

التوصيـــات  سلســـلة  المجلـــس  وســـيبحث 
المرفوعـــة مـــن المكتـــب التنفيذي لرؤســـاء 
اللجان األولمبية الخليجية واألمانة العامة.
ويهـــدف اجتمـــاع مجلـــس رؤســـاء اللجان 
األولمبيـــة بمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة الى أفضل القرارات الرامية لتعزيز 
المجـــال  فـــي  المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل 
الرياضي وبما يتواكب مع تطلعات أصحاب 
الفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

االطالع على آخر مستجدات “فض المنازعات الرياضية”

سمو الشيخ خالد بن حمد

كوااللمبور - االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اســـتقبل رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة، أمـــس الخميس فـــي العاصمة 
االتحـــاد  رئيـــس  كوااللمبـــور،  الماليزيـــة 
المســـحل،  القـــدم ياســـر  لكـــرة  الســـعودي 
واألميـــن العام لاتحـــاد إبراهيم القاســـم. 
آل  إبراهيـــم  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  ووجـــه 
خليفة التهنئة إلى االتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم علـــى اإلنجـــازات المتواصلـــة التي 
حققتهـــا كرة القدم الســـعودية، والتي كان 
آخرها فوز المنتخب السعودي بلقب كأس 
آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، 
باإلضافـــة إلى العروض المميـــزة لمنتخب 
الســـعودية في كأس آســـيا لكـــرة الصاالت 
2022 فـــي الكويت، عاوة عـــن فوز نادي 
الهال الســـعودي بلقب دوري أبطال آسيا، 

للمرة الرابعة في تاريخه.
وأعـــرب رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 

القدم عن خالص تمنياته النجاح لمنتخب 
كأس  فـــي  مشـــاركته  خـــال  الســـعودية 
العالـــم 2022 في قطر، وأضاف: المنتخب 
الســـعودي لكـــرة القـــدم يمتلـــك التصميـــم 
واإلرادة من أجل الظهور بصورة مشـــرفة 
فـــي كأس العالـــم بمـــا يمتلكه مـــن عناصر 
مميـــزة ومـــا يحظى به مـــن رعايـــة كبيرة 
ومحطـــات إعداد مثالية.  وشـــدد الشـــيخ 
ســـلمان بن ابراهيـــم آل خليفة على أهمية 
العاقـــات القويـــة مـــع االتحـــاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم، ورّحـــب بالتـــزام الســـعودية 
تجـــاه روح الوحدة والتضامن التي يرتكز 
عليهـــا االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم في 
التعامـــل مـــع جميـــع االتحـــادات الوطنيـــة 

واإلقليمية.
وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
إلـــى أن روح الوحـــدة والتضامـــن تمثلـــت 
مـــن خـــال اســـتضافة الســـعودية لمؤتمر 
األمنـــاء العاميـــن في االتحـــادات الوطنية 

واإلقليمية مطلع العام الجاري.
من جهته، أعرب رئيس االتحاد السعودي 
لكـــرة القـــدم ياســـر المســـحل عـــن عميـــق 
القـــاري  االتحـــاد  مبـــادرات  إلـــى  تقديـــره 
الوطنيـــة  االتحـــادات  مســـاعدة  وبرامـــج 

واإلقليمية، وأشـــاد بالدور الحيوي للشيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة في التفاعل 
مـــع االتحـــادات األعضـــاء عبر رؤيـــة تركز 
علـــى الوصـــول بكرة القدم اآلســـيوية إلى 

آفاق واسعة من التطور والنماء.

استقبل المسحل وتمنى التوفيق لألخضر في كأس العالم

رئيس االتحاد اآلسيوي يشيد بإنجازات الكرة السعودية

هدية تذكارية من المسحل لسلمان بن إبراهيم
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 كوالمبور - االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

إبراهيـــم آل  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  اســـتقبل 
لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة 
القـــدم النائب األول لرئيـــس االتحاد الدول 
لكـــرة القدم أمـــس )الخميس( فـــي العاصمة 
الماليزيـــة كوااللمبور وفـــد االتحاد العراقي 
لكـــرة القـــدم برئاســـة عدنـــان درجـــال وزير 
الشـــباب والرياضة العراقي رئيس االتحاد، 
وعضويـــة يونـــس محمـــود النائـــب الثانـــي 

للرئيس، ومحمد فرحان أمين السر.
 ورحب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم بالوفد 
العراقي منوًها بالمكانة الرائدة التي تحتلها 
الكـــرة العراقيـــة علـــى الســـاحة اآلســـيوية 
ومشـــيًدا بالمنجـــزات التـــي حققهـــا اإلتحاد 
العراقـــي علـــى صعيـــد رعايـــة المنتخبـــات 
فـــي  العراقـــي  التواجـــد  الوطنيـــة وتعزيـــز 

المحافل الكروية القارية والعالمية.
وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
حرص االتحاد القـــاري على تقديم مختلف 
أشـــكال الدعم والمســـاندة لاتحاد العراقي 
لكرة القدم في سبيل مواصلة تأدية أدواره 

المحوريـــة فـــي رعاية اللعبة بـــكل مكوناتها 
مشـــيًدا بالخطـــط التطويريـــة المســـتقبلية 
لاتحـــاد العراقـــي ومـــا تشـــتمل عليـــه مـــن 

برامج مميزة تراعي مختلف الجوانب.
واســـتعرض رئيـــس اإلتحاد اآلســـيوي لكرة 
القدم خال اللقاء أهم الخطط المستقبلية 
الخطـــط  تلـــك  أن  مبيًنـــا  القـــاري  لإلتحـــاد 
ا  تضـــع االتحـــادات الوطنية محوًرا أساســـيًّ
لكل البرامـــج والمبادرات الهادفـــة للتطوير 
المســـتدام لكـــرة القـــدم اآلســـيوية مؤكـــًدا 
أهمية الشراكة التامة بين االتحاد اآلسيوي 
واإلتحادات الوطنية من أجل الوصول إلى 
األهـــداف والغايات المنشـــودة علـــى جميع 

المستويات.
واصطحب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة الوفـــد العراقـــي فـــي جولـــة داخـــل 
أروقـــة االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم اطلع 
خالهـــا علـــى بعـــض المشـــروعات الجديدة 
التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز إســـهامات االتحاد 
القـــاري فـــي االرتقـــاء بالمنظومـــة الكرويـــة 

اآلسيوية. 
مـــن جانبـــه، عبـــر رئيـــس االتحـــاد العراقـــي 
لكرة القدم عن شـــكره وتقديره إلى الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة على حســـن 
االســـتقبال منوًهـــا بمواقفـــه المتميـــزة على 

صعيـــد دعم مســـيرة كـــرة القـــدم العراقية، 
مثمًنـــا جهـــود االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
فـــي مســـاندة خطـــط وبرامـــج االتحـــادات 
فـــي  اللعبـــة  لتطويـــر  اآلســـيوية  الوطنيـــة 

مختلف أنحاء القارة.

خالل استقباله وفد االتحاد العراقي برئاسة درجال

سلمان بن إبراهيم: حريصون على مساندة الكرة العراقية

سلمان بن إبراهيم يتسلم قميص المنتخب العراقي من عدنان درجال

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يترأس وفد البحرين باجتماع مجلس رؤساء اللجان األولمبية الخليجية بالرياض
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موسكو ـ أ ف ب

الخارجية  وزارة  في  كبير  مسؤول  قــال 
الروسية إن األقمار االصطناعية التجارية 
الــتــابــعــة لــلــواليــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 
إذا  لروسيا  مشروعة  أهــدافــا  تصبح  قــد 

شاركت في الحرب في أوكرانيا.
)سبوتنيك   1957 عــام  روســيــا  وأطــلــقــت 
الفضاء  إلى  اصطناعي  قمر  أول  وهو   )1
ــام 1961  الـــخـــارجـــي، كــمــا نــقــلــت فـــي عــ
قــدرة  وتمتلك  الفضاء.  إلــى  إنــســان  أول 
فــضــائــيــة هــجــومــيــة كــبــيــرة، شــأنــهــا شــأن 
والــصــيــن. وأطلقت  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
روسيا في 2021 صاروخا مضادا لألقمار 

االصطناعية لتدمير أحد أقمارها.
نائب  فــورونــتــســوف،  قسطنطين  وأبــلــغ 
ــرة حــظــر االنـــتـــشـــار الـــنـــووي  ــ ــ رئـــيـــس دائ

الخارجية،  بــوزارة  التسلح  على  والرقابة 
وحلفاءها  واشنطن  أن  المتحدة  األمـــم 
يحاولون استغالل الفضاء لفرض الهيمنة 

الغربية.
ــو يــقــرأ  ــ ــوف، وهــ ــســ ــ ــت ــ ــورون وأضــــــــاف فــ
مـــن مــالحــظــات، أن اســتــخــدام األقــمــار 
المجهود  لمساعدة  الغربية  االصطناعية 
ــه شــديــد  ــ ــوّجـ ــ الـــحـــربـــي األوكــــــرانــــــي “تـ

الخطورة”.
ولم يذكر فورونتسوف أي شركات أقمار 
أن  إال  الــتــحــديــد،  وجــه  على  اصطناعية 
إن شركة  الشهر  هــذا  قــال  ماسك  إيــلــون 
التي  الصواريخ  لتصنيع  إكــس”  “سبيس 
يمتلكها ستواصل تمويل خدمة اإلنترنت 

ستارلينك في أوكرانيا.

روسيا تهدد الغرب بضرب األقمار االصطناعية

موسكو ـ وكاالت

ــيــة وفــي  ــغــرب مـــع مـــواصـــلـــة الــــــدول ال
تقديم  الــمــتــحــدة،  الــواليــات  مقدمتها 
األوكــرانــيــة،  للقوات  العسكري  الــدعــم 
أكدت  الروسية،  القوات  صد  أجل  من 
الغرب  أن  الروسية  الخارجية  وزارة 
يختبر األسلحة الحديثة على األراضي 

األوكرانية.
ماريا  الــوزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
زاخاروفا، خالل مؤتمر صحافي أمس 
األراضــي  حــول  “الــغــرب  إن  الخميس، 
ــة إلــــى مــخــتــبــر لــألســلــحــة  ــ ــي ــ ــران األوكــ

الحديثة”.
التأثير  إلــى  الغربية  الـــدول  دعــت  كما 
على كييف من أجل التخلي عن مغامرة 

استخدام القنبلة القذرة.
ــبـــرت أن  ــتـ ــى ذلــــــك، اعـ ــ إلـ

لجمع  يــســعــى  ــرب  ــغـ الـ
أمـــوال مــن أجــل دعم 
مصادرة  عبر  أوكرانيا 

األرصــــــــدة الـــروســـيـــة الـــمـــجـــمـــدة فــي 
الخارج.

أما عن احتمال اندالع مواجهة نووية، 
فاتهمت الرئيس األوكراني فولوديمير 
مواجهة  بــدء  إلــى  بالسعي  زيلينسكي 

نووية في العالم.
االبتزاز  تستخدم  قد  كييف  أن  ورأت 
ومزيد  مــزيــد  على  للحصول  ــنــووي  ال
من المساعدات المالية والعسكرية من 

الغرب.
السلطات  الكرملين  اتــهــم  جهته،  مــن 
محادثات  من  باالنسحاب  األوكرانية 
على  “بناء  الماضي  مارس  في  السالم 
العملية  أن  يــذكــر  واشــنــطــن.  أوامــــر” 
موسكو  أطلقتها  التي  العسكرية 
على األراضي األوكرانية طوت 
أن  دون  من  الثامن،  شهرها 
بوادر  أي  األفق  تلوح في 

للحل بل على العكس.

زاخاروفا: الغرب حّول أوكرانيا إلى مختبر لألسلحة
أوكالند ـ وكاالت

النيوزيلندية  السلطات  اعتقلت 
أن شنت  بــعــد  عــامــا(،   57( ــرأة  امــ
ــيــســة  ــلـــى مـــكـــتـــب رئ ــا عـ ــومـ ــجـ هـ
الـــــوزراء جــاســيــنــدا أرديـــــرن، في 

العاصمة أوكالند.
محلية،  إعالمية  تقارير  وذكــرت 
ورجــال  الــشــرطــة  مــن  عناصر  أن 
ــبـــاح أمــس  ــروا، صـ ــضــ إطـــفـــاء حــ
جاسيندا  مكتب  إلــى  الخميس، 
أرديــــرن االنــتــخــابــي فــي ضاحية 

مورنينغسايد.
“شخصا  أن  التقارير  وأوضــحــت 
ــا فــي  ــقــب ــو يــحــطــم ث ــ ــد وهـ ــوهـ شـ
في  بشيء  ويلقي  المكتب،  بــاب 

يــتــدفــق  ــــداخــــل، قــبــل أن  ال
المبنى”،  عبر  الــدخــان 

ــرت  ــ ــا ذكـ ــ حـــســـب مـ
ــــي  ــل ــ ــفـــة “دي ــيـ صـــحـ

ميل” البريطانية.

وتم العثور على سكين كبير على 
الـــرصـــيـــف، فــيــمــا ســمــع صــحــافــي 
ــاء وهـــم يــحــذرون  ــفـ رجــــال اإلطـ
“لمس  مــن  قــريــب  صــاحــب متجر 

مقبض السكين”.
وأكـــدت الشرطة أنــه “تــم اإلبــالغ 
عــن الــحــادث فــي حــوالــي الساعة 
إلــقــاء  تـــم  حــيــث  ــاحــا،  8.20 صــب
جسم من خالل نافذة”، الفتة إلى 

أنها تجري التحقيقات الالزمة.
ــهــجــوم عـــن وقـــوع  ــــم يــســفــر ال ول
رئيسة وزراء  ولــم تكن  إصــابــات، 
المبنى،  فــي  مــوجــودة  نيوزيلندا 
إذ سافرت برفقة خطيبها كالرك 
القطبية  الــقــارة  إلــى  جيفورد 
المفترض  ومــن  الجنوبية. 
نيوزيلندا  إلــى  تعود  أن 
ــي وقـــــــت مـــتـــأخـــر  ــ ــ ف

الجمعة.

هجوم بسكين على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا
عواصم ـ وكاالت

قال وزير الخارجية األميركي، أنتوني 
بلينكن، إن حقبة ما بعد الحرب الباردة 
لتحديد  قائمة  المنافسة  وإن  انتهت، 

نظام عالمي جديد.
وأضــاف خــالل خطابه في مؤتمر 
التي  اللحظة  بواشنطن: “اآلن هي 
الحرب  بعد  ما  حقبة  فيها  تنتهي 
الباردة، وهناك منافسة لتحديد ما 

سيأتي بعد ذلك”.
ووفقا له، تمتلك الواليات المتحدة 
قــصــارى  لــبــذل  ــة  ــالزمـ الـ األدوات 

جهدها للعب دور مركزي في هذا.
المشترك  الــعــمــل  إلـــى  بلينكن  ــار  وأشــ
األخــرى  الــدول  مع  المتحدة  للواليات 

لدعم أوكرانيا؛ من أجل تحقيق 
“هـــزيـــمـــة إســتــراتــيــجــيــة” 

ــك  ــ ــذلـ ــ لــــــروســــــيــــــا، وكـ
الــــــتــــــعــــــاون مـــتـــعـــدد 
مع  للتنافس  األطــراف 

الصين.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن الــرئــيــس  فــ
الــصــيــنــي، شــي جــيــن بــيــنــغ، أنـــه يجب 
على الصين والواليات المتحدة تعزيز 
في  والمساهمة  ــتــعــاون،  وال التفاعل 

زيادة المرونة واليقين في العالم.
وأضاف: “بصفتهما دولتين رئيسيتين، 
يتعين على الصين والواليات المتحدة 
تعزيز التفاعل والتعاون، مما سيساعد 
ــادة االســتــقــرار والــيــقــيــن في  ــ عــلــى زي
في  والتنمية  الــســالم  وتــعــزيــز  الــعــالــم 

العالم كله”.
كما أكد الزعيم الصيني استعداد بالده 
للعمل بالتعاون مع الواليات المتحدة؛ 
الصحيح  ــطــريــق  ال عـــن  لــلــبــحــث 
للتعايش السلمي للبلدين على 
المتبادل  االحــتــرام  أســاس 
ــبـــادل  ــتـ ــمـ ــاول الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

المنفعة.

بلينكن: المنافسة قائمة لتحديد نظام عالمي جديد

رئيسي: أعمال الشغب تمهد األرضية للعبث باألمن القومي

إيران تتخذ من هجوم شيراز ذريعة لقمع االحتجاجات
التخاذ  إيــران  في  المسؤولون  يسعى 
الهجمات المسلحة األخيرة في مدينة 
اإلسالمية  الجمهورية  بجنوب  شيراز 
المحتجين  ضد  القمع  لتشديد  ذريعة 
السلميين فيما يبدو أنه تطويع لنظرية 
وربطهم  المتظاهرين  إلدانة  المؤامرة 

بمصالح دولة غربية.
ــي إبــراهــيــم  ــرانـ واعــتــبــر الــرئــيــس اإليـ
رئــيــســي أمــــس الــخــمــيــس أن أعــمــال 
الشغب تمّهد األرضية لوقوع هجمات 
األربعاء  استهدفت  كالتي  “إرهــابــيــة” 
وأتى  شيراز،  مدينة  في  دينيا  مرقدا 
البالد  تشهدها  احتجاجات  في خضم 
ــاة مهسا  منذ أســابــيــع فــي أعــقــاب وفـ
أميني. وقال رئيسي في خطاب متلفز 
“نّية  زنــجــان  محافظة  زيــارتــه  خــالل 
البالد ومن ثم  العدو هي إعاقة تقدم 
أعمال الشغب هذه تمّهد الطريق أمام 
إلــى مرقد  يــأتــون  لــذا  أعــمــال إرهابية 
شاه جراغ ويطلقون النار على األبرياء 
الذين كانوا يقومون بعبادة هللا، ومن 
وذلك  المسؤولية”،  داعــش  يتبنى  ثم 
الذي  الهجوم  عن  حديثه  معرض  في 
راح ضحيته 15 شخصا وتبناه تنظيم” 
أعلن  الذي  الهجوم،  داعــش”. وسيزيد 
مسؤوليته  المتشدد  “داعـــش”  تنظيم 
ــه، الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الــتــي  عــن
تــواجــه تــظــاهــرات مــتــواصــلــة واســعــة 
النطاق منذ وفاة مهسا أميني، الكردية 
حجز  في  عاما،   22 العمر  من  البالغة 

الشرطة في 16 سبتمبر.
ــون إيـــرانـــيـــون إنــهــم  ــؤولـ ــسـ وقـــــال مـ
ــهــجــوم على  اعــتــقــلــوا مــســلــحــا نــفــذ ال
شيراز.  مدينة  فــي  جــراغ  شــاه  مرقد 
باللوم  حكومية  إعــالم  وسائل  وألقت 
عــلــى “إرهــابــيــيــن تــكــفــيــريــيــن”، وهــو 
وصف تستخدمه طهران لإلشارة إلى 
مثل  السنة  مــن  متشددين  مسلحين 

تنظيم “داعش”.
أمير  الــخــارجــيــة حسين  ــر  وزيـ ــال  وقـ
وســائــل  نقلته  بــيــان  فــي  عبداللهيان 

اإلعالم الحكومية “بالتأكيد لن نسمح 
لــإلرهــابــيــيــن والــمــتــطــفــلــيــن األجــانــب 
الـــذيـــن يـــدعـــون الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
اإلنسان بالعبث باألمن القومي إليران 
الجريمة  “هـــذه  ــاف  وأضـ ومصالحها. 
جعلت النوايا اآلثمة لمرّوجي اإلرهاب 
ــران واضــحــة جلية”.  ــ والــعــنــف فــي إي
وهناك معلومات موثوقة بأن األعداء 
المستويات  متعدد  مشروعا  وضــعــوا 
توعد  جانبه،  من  إيــران.  أمن  لزعزعة 
حسين  اإليراني  الثوري  الحرس  قائد 
سالمي بالرد على الهجوم حيث نقلت 
الرسمية،  شبه  لألنباء،  تسنيم  وكالة 
ــقــول بــحــزم: نـــار غضب  عــنــه قــولــه “ن
وانــتــقــام الــشــعــب اإليـــرانـــي الــواعــي 

ستلقنهم جزاء عملهم المخزي”.
بـــدوره دعــا المرشد األعــلــى اإليــرانــي 
آية هللا علي خامنئي اإليرانيين أمس 
من  إن  قــائــال  االتــحــاد  إلـــى  الخميس 

يقفون وراءه “سيعاَقبون بالتأكيد”.
ــي بـــيـــان تـــاله  وأضـــــــاف خــامــنــئــي فــ
التلفزيون الرسمي “يجب علينا جميعا 
أو  الــخــونــة  للعدو وعــمــالئــه  الــتــصــدي 
ــجــهــالء. يــجــب عــلــى أجــهــزة األمــن  ال
الفكر  مجال  في  والنشطاء  والقضاء 
والــشــعــب االتـــحـــاد ضــد االســتــخــفــاف 

بأرواح الناس وأمنهم ومقدساتهم”.
مسؤوليته  ــــش”  “داعـ تنظيم  ــن  وأعــل
ــران، من  ــ عــن هــجــمــات ســابــقــة فــي إيـ

استهدفا   2017 فــي  هــجــومــان  بينها 
الجمهورية  مؤسس  وضريح  البرلمان 
اإلسالمية آية هللا روح هللا الخميني.

لــكــن الـــهـــجـــوم األخـــيـــر يــثــيــر كــثــيــرا 
مـــن الـــتـــســـاؤالت بــشــأن الـــهـــدف منه 
في  النهاية  فــي  يصب  ــه  أن خصوصا 
يواجه  الذي  اإليراني  النظام  مصلحة 
احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة فــيــمــا ال 
المخابرات  تــورط  مــراقــبــون  يستبعد 
الهجمات  تــلــك  تنفيذ  فــي  ــيــة  اإليــران
لتبرير القمع ضد المحتجين السلميين.

ــشــيــعــة فــي  ــاء مــقــتــل الــــــــزوار ال ــ وجــ
األمـــن مع  قـــوات  فــيــه  يـــوم اشتبكت 
على  يــومــا   40 مـــرور  بعد  متظاهرين 
امرأة كردية  وفاة مهسا أميني، وهي 
تــبــلــغ مــن الــعــمــر 22 عــامــا، فــي حجز 

الشرطة.
ــرأ  وأصـــبـــحـــت الـــتـــظـــاهـــرات أحــــد أجـ
التحديات التي تواجه القيادة الدينية 
الكثير  1979، حيث جذبت  منذ ثورة 
وهتف  الــشــوارع،  إلــى  اإليرانيين  مــن 
البعض داعين إلى إسقاط الجمهورية 
آية  األعلى  المرشد  وموت  اإلسالمية 

هللا علي خامنئي.
إن  الحقوقية  هنجاو  جماعة  وقــالــت 
خالل  الشرطة  بــرصــاص  قتال  شابين 
احتجاجات في سنندج عاصمة إقليم 
كردستان، ومدينة مهاباد بشمال غرب 
البالد خالل تظاهرات في أنحاء إيران 

يوم األربعاء. 
وذكـــــرت وســـائـــل إعــــالم رســمــيــة أنــه 
ــحــرس  ــن ال ســيــتــم تــشــيــيــع عــنــصــر مـ
الباسيج  ميليشيا  مــن  وآخـــر  الــثــوري 
ــرصــــاص مــســلــحــيــن  ــ بـــعـــد مــقــتــلــهــمــا ب
زاهــدان،  في  الثالثاء  يــوم  مجهولين 
وبلوخستان  سيستان  إقليم  عاصمة 
المضطرب الذي كان بؤرة احتجاجات 

األقلية البلوخ.
ــتــي اتهمت  ال الــســلــطــات،  تــعــلــن  ولـــم 
الواليات المتحدة ودوال غربية أخرى 
“أعــمــال شغب”، عن  ما تسميه  بــإثــارة 
وسائل  لكن  االحتجاجات،  قتلى  عدد 
اإلعالم الرسمية قالت إن نحو 30 من 

أفراد قوات األمن قتلوا.
ــاء نــشــطــاء حقوق  ــب ــة أن وقــالــت وكــال
252 متظاهرا  اإلنسان في منشور إن 
االضــطــرابــات،  فــي  قتلوا  األقـــل  على 

بينهم 36 قاصرا.
وأضافت أن 30 من أفراد قوات األمن 
قتلوا واعتقل أكثر من 13800 شخص 
احتجاجات  فــي  ــعــاء  األرب يــوم  حتى 
 109 122 مــديــنــة وبــلــدة ونــحــو  فــي 

جامعات.
وحيدي  أحمد  الداخلية  وزيــر  وألقى 
باللوم على االحتجاجات التي تجتاح 
إيـــــران فـــي تــمــهــيــد الــطــريــق لــهــجــوم 

شيراز.
كاميرات  سجلتها  لقطات  وأظــهــرت 
مراقبة أمنية وبثها التلفزيون الرسمي 
الخميس المهاجم وهو يدخل الضريح 
بعد أن خبأ بندقية في حقيبة وأطلق 
يحاولون  المصلون  كــان  بينما  الــنــار 

الفرار واالختباء في الممرات.
القبض  الــشــرطــة  ألــقــت  بعدما  وظــهــر 
عليه عقب إصابته بالرصاص. وقالت 
وسائل إعالم رسمية إنه ليس إيرانيا، 

لكنها لم تكشف عن جنسيته.
ودعا مسؤولون إلى الحداد 3 أيام في 
محافظة فارس الجنوبية بعد الهجوم 

الذي وقع في شيراز عاصمة اإلقليم.

طهران - وكاالت

15 قتيال في هجوم مسلح في ذروة احتجاجات إيران

بيروت ـ وكاالت

وّقــع الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون رســالة بالموافقــة على اتفــاق تاريخي 
توسطت فيه الواليات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبالده مع إسرائيل، 
بحســب مــا قــال إليــاس بو صعــب كبيــر المفاوضيــن اللبنانييــن للصحافيين 
أمــس الخميــس. وأضــاف متحدثــا مــن القصــر الرئاســي أن توقيــع الرســالة 
يمثل “عهدا جديدا” وأن الرســالة ستســلم إلى المســؤولين األميركيين عند 

نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت الحق.

واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 
البيد أن لبنان “اعترف” بدولة إسرائيل 

في االتفاق على الحدود البحرية.
وقال البيد إن الترسيم إنجاز سياسي 
ألنــنــا ال نشهد كــل يــوم اعــتــراف دولــة 
مــن خالل  بــإســرائــيــل،  )لــبــنــان(  معادية 

اتفاق خطي. 
وعقد كبير المفاوضين اللبنانيين نائب 
رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب 
أمـــس مــؤتــمــرا صــحــافــيــا مــشــتــركــا مع 
هوكستين  آمــوس  األميركي  الوسيط 

ــرق الــعــاصــمــة  فـــي قــصــر الـــرئـــاســـة شــ
بيروت.

سّلم  هوكستين  إن  صــعــب  بــو  وقـــال 
ــفــاق الرسمي  الــرئــيــس عـــون نـــّص االت

لترسيم الحدود البحرية.
ــع  وقـ عــــــون  ــيــــس  ــ ــرئ ــ ال أن  وأوضــــــــح 
الرسالة  استلم  لبنان  إن  تقول  رسالة 
ــق عــلــى مــضــمــونــهــا،  ــ األمــيــركــيــة ووافـ
وكلف وفدا لتسليم الرسالة لهوكستين 
ــاقــورة )مــقــر الـــقـــوات األمــمــيــة  ــن فــي ال

جنوبي لبنان(.

وأضاف أنه ستكون هناك رسالة ثانية 
إلى  تتوجه  اللبنانية  الــخــارجــيــة  مــن 

األمم المتحدة.
ولفت إلى أن الرسالة التي ُنشرت سابقا 
هي نفسها التي سّلمها هوكستين أمس 
الخميس، وتّم توقيعها لُتصبح رسمية.
واعتبر آموس أن اتفاق ترسيم الحدود 

لبنان وإسرائيل سيشكل  بين  البحرية 
وال  اللبناني،  لالقتصاد  تــحــول  نقطة 
بــنــود فــي اتــفــاق الــتــرســيــم مــن شأنها 

تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة.
أزمة  لبنان  يعيش   ،2019 العام  ومنذ 
ــادة غــيــر مــســبــوقــة، مع  اقــتــصــاديــة حــ
مقابل  )الليرة(  المحلية  عملته  انهيار 

األدويــة  األميركي، وشــح في  الـــدوالر 
والـــوقـــود وســلــع أخــــرى، وهــبــوط حــاد 
ورأى  الشرائية.  المواطنين  قــدرة  في 
إحــداث  شأنه  مــن  االتــفــاق  “توقيع  أن 

االستقرار في المنطقة”.
ــا بعد  ــاريــخــي ــعــيــش يـــومـــا ت ــابـــع “ن وتـ
ــى اتــفــاق مــن شــأنــه توفير  الــتــوصــل إل

االستقرار على جانبي الحدود”.
وأكد الوسيط أن “االتفاق يسمح ببدء 
ــق الشعب  الــعــمــل فــي حــقــل قــانــا وحـ

اللبناني مضمون ببنود االتفاق”.
الحدود  ترسيم  اتــفــاق  توقيع  ويــأتــي 
الــبــحــريــة بــعــد أشــهــر مـــن مــفــاوضــات 
أتــاح  مــا  أمــيــركــيــة،  بــوســاطــة  مضنية 
إلسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة 
لبنان،  يأمل  فيما  عليها،  متنازعا  كــان 
التنقيب  اقتصادي،  انهيار  في  الغارق 

قريبا.

االتفاق يمثل “عهدا جديدا” وسيشكل نقطة تحول لالقتصاد اللبناني

لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية.. وإسرائيل تعتبره “اعترافا”

االتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا 

لبنان يفشل في انتخاب 
رئيس للمرة الخامسة

أقل  في  الخامسة  للمرة  اللبناني  البرلمان  أخفق 
الذي  الوقت  للبالد، في  بانتخاب رئيس  من شهر 
ــد عــلــى انتهاء  لــم يتبق فــيــه ســـوى أســبــوع واحـ
ــة مــيــشــال عـــون مــع تــزايــد الــتــحــذيــرات من  واليـ
أزمة دستورية. وسيصبح لبنان بال رئيس في 31 
الرئيسون  النفوذ  أصحاب  يتمكن  لم  إذا  أكتوبر 
للرئيس  خلف  النتخاب  صفقة  إلــى  التوصل  من 
حــدوث  احتمال  يثير  الــذي  األمــر  عــون،  ميشال 

فراغ في الرئاسة وسط أزمة مالية عميقة.
منذ  كثيرة  مــرات  شــاغــرا  الرئيس  منصب  وظــل 
العامين  بين  رحاها  دارت  التي  األهلية  الحرب 

1975 و1990.

4 قتلى من “حزب اهلل” بقصف 
إسرائيلي على مطار دمشق

ــات  ــضــرب ــســــوري أن ال ــ أكــــد الـــمـــرصـــد ال
بعد  األخير  االستهداف  في  اإلسرائيلية 

منتصف ليل األربعاء  
 -الــخــمــيــس، اســتــهــدفــت مــســتــودعــات 
للميليشيات  ومقرات  والذخيرة  للسالح 
مــحــيــط منطقة  فـــي  إليــــــران  الــتــابــعــة 
ــي عــلــى بــعــد بضعة  ــدول مــطــار دمــشــق ال
ــه، حـــيـــث بـــلـــغ تـــعـــداد  ــنـ كـــيـــلـــومـــتـــرات مـ
الضربات 6، 4 منها لمستودعات ومواقع 
ــة وحــــــزب هللا  ــيــ ــ ــران ــ لــلــمــيــلــيــشــيــات اإلي
اللبناني ضمن منطقة مزارع غربي مطار 
دمشق، و2 جنوب غربي المطار، كما أن 
إثرها  على  سمعت  الضربات  من  اثنتين 
الباقية  األربـــع  بينما  عنيفة،  انــفــجــارات 

كانت أقل عنفا.
الرقم  يحمل  الــذي  االستهداف  وتسبب 
أقل  خالل  والثالث  العام  مطلع  منذ   28
مع  العاملين  مــن   4 بمقتل  أســبــوع،  مــن 
حزب هللا بينهم سوري، باإلضافة لتدمير 
مــســتــودعــات ســــالح وذخـــائـــر وإلــحــاق 

خسائر مادية بالميليشيات اإليرانية.

بغداد - وكاالت

بيروت ـ وكاالت
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“الوطني” يرعى بطولة آيالند كالسيك الخيرية للغولف

سكال إنترناشونال البحرين تنظم حفل الجمعية الشهري

بتنظيم من مستشفى اإلرسالية األميركية

في مطعم البرجوال اإليطالي في فندق الخليج

 )NBB( أعلن بنـــك البحريـــن الوطني
عـــن رعايته للنســـخة 23 مـــن بطولة 
للغولـــف  الخيريـــة  كالســـيك  آيالنـــد 
التـــي ينظمهـــا مستشـــفى اإلرســـالية 
األميركية ســـنوًيا فـــي ملعب الغولف 
الخاص بجاللـــة الملك المعظم بقصر 
الصافريـــة خـــالل الفتـــرة مـــا بين 27 

و29 أكتوبر 2022.
كالســـيك  آيالنـــد  بطولـــة  وتهـــدف 
الخيريـــة للغولـــف إلى جمـــع األموال 
لتجديـــد البنيـــة التحتية مستشـــفى 
اإلرســـالية األميركية واالستثمار في 
برامـــج التوعيـــة المجتمعية، وهو ما 
ُيعـــد جزًءا من مســـيرة بنك البحرين 
الوطني طويلة األمـــد لتقديم الدعم 
الصحيـــة.  الرعايـــة  لقطـــاع  الـــالزم 
البطولـــة  افتتـــاح  حفـــل  وســـُيعقد 
بتاريخ 27 أكتوبر وسيشـــهد حضور 
الواليـــات  ســـفير  بونـــدي  ســـتيفن 
مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحرين باإلضافة إلى كبار المديرين 
رفيعـــي  ومســـؤولين  التنفيذييـــن 

المستوى من الرعاة اآلخرين.

وصّرح رئيس االتصاالت المؤسسية 
هشـــام  الوطنـــي  البحريـــن  ببنـــك 
أبوالفتـــح بقولـــه “يســـعدنا أن نرعـــى 
الخيريـــة  كالســـيك  آيالنـــد  بطولـــة 
اإلرســـالية  مستشـــفى  مـــن  للغولـــف 
مـــع  تتماشـــى  والتـــي  األميركيـــة، 
صحـــة  فـــي  باالســـتثمار  التزامنـــا 
ورفاهيـــة مجتمعنـــا المحلي. كما من 

شـــأن رعايتنـــا أن ُتســـاهم باالرتقـــاء 
المســـتمرة  المستشـــفى  بمبـــادرات 
لتوفيـــر فحوصـــات طبيـــة مجانيـــة 
ومنـــح  طبيـــة  فعاليـــات  وتنظيـــم 
العالجـــات لجميـــع فئـــات المجتمـــع. 
ونحـــن نتطلـــع ُقدًمـــا لتعزيـــز أواصر 
التعاون المشـــترك مع المنظمات غير 

الربحية في جميع أنحاء المملكة”. 

مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
اإلرســـالية  بمستشـــفى  للشـــركات 
األميركيـــة جـــورج شـــيريان “تعتبـــر 
الخيريـــة  كالســـيك  آيالنـــد  بطولـــة 
للغولف التابعة لمستشـــفى اإلرسالية 
راســـًخا  تاريخًيـــا  حدًثـــا  األميركيـــة 
لجمـــع التبرعـــات وذلـــك منـــذ العـــام 
ببنـــك  نرحـــب  أن  ويســـرنا   .1997
البحرين الوطني، إحدى المؤسسات 
المالية الرائدة بالمملكة، كأحد الرعاة 
والمســـاهمين الرئيسين لهذا الحدث. 
كما أننا نتطلع الســـتخدام هذا الدعم 
الجميـــل  رد  فـــي  المســـاعدة  بغيـــة 

لمجتمعنا”. 
وسيشـــارك فريقان من بنك البحرين 
الوطنـــي في بطولة آيالند كالســـيك 
الخيريـــة للغولـــف إلـــى جانـــب رعـــاة 
وضيـــوف مهميـــن آخريـــن. وســـُيقام 
الحفـــل الختامي بتاريـــخ 30 أكتوبر 
في فنـــدق الدبلومات راديســـون بلو 
بحضـــور نخبة من كبار الشـــخصيات 
إضافة إلى ممثلين عن بنك البحرين 

الوطني.

عقدت سكال إنترناشونال البحرين 
حفـــل عشـــاء الجمعية الشـــهري في 
مطعـــم البرجوال اإليطالي في فندق 

الخليج البحرين.
وحضـــر العشـــاء أعضـــاء الجمعيـــة 
باإلضافـــة  واألربعـــون  الثمانيـــة 
الشـــخصيات  كبـــار  مـــن  عـــدد  إلـــى 
األطبـــاق  مـــن  بعـــدد  لالســـتمتاع 
الفريدة والمحضرة على يد الشـــيف 
برونو سينجوالني والذي يستضيفه 
الفندق بمناسبة مهرجان باتاسيولو 
الـــذي يبـــدأ مـــن 26 أكتوبـــر إلـــى 29 

أكتوبر 2022.

عبر مجموعة من األنشطة التسويقية المرتبطة بهذه البطولة

“كيا” تطلق حملتها العالمية الخاصة بكأس العالم
أطلقـــت كيا، حملتهـــا العالمية الخاصة 
 ،2022 قطـــر   FIFA العالـــم  بـــكأس 
األنشـــطة  مـــن  مجموعـــة  خـــالل  مـــن 
التســـويقية المرتبطـــة بهـــذه البطولـــة 
التي تنطلـــق في 20 نوفمبر وتتواصل 

حتى 18 ديسمبر. 
وتماشـــيا مع رســـالة العالمـــة التجارية 
الرئيســـة، الخاصة ببطولة كأس العالم 
لهـــذا العـــام “اإللهـــام. داخـــل كل واحٍد 
منـــا”، ُتطلـــق كيا مجموعة واســـعة من 
إلـــى  تهـــدف  واألنشـــطة،  المبـــادرات 
تســـليط الضـــوء علـــى التـــزام العالمة 
الرياضـــة  المجـــاالت  تجـــاه  التجاريـــة 
الشـــعوب  توحيـــد  فـــي  ومســـاهمتها 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، انطالًقا من 
المتاحـــة  بالفـــرص  وثقتهـــم  إيمانهـــم 
القمـــة.  إلـــى  للوصـــول  لمنتخباتهـــم 
وســـتطلق كيـــا حملـــة “بطـــل الفيلـــم”، 
التي تستعرض الحياة اليومية لعشاق 
كأس العالم لكرة القدم، والتي تشـــكل 
التلفزيـــون  علـــى  لهـــم  إلهـــام  مصـــدر 
وقنـــوات التواصـــل االجتماعي بما في 

ذلك يوتيوب وانستغرام.
باإلضافـــة إلى ذلـــك، ســـتطلق العالمة 
التجارية حملة على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي تحت وســـم #كيـــا اإللهام 
مًعـــا، والتـــي تحـــّث من خاللها عشـــاق 
كرة القدم على ابتكار وصنع )المحتوى 
الذي ينشئه مســـتخدم( UGC، للتعبير 
عن شـــغفهم وحماســـتهم تجاه فرقهم 
ومنتخباتهـــم. وســـيتم اختيـــار أفضل 
المســـتخدم،  عـــن  صـــادر  محتـــوى 
وعرضه ضمن مقاطع الفيديو المميزة 

عـــرض  وســـيتم  كيـــا،  صفحـــة  علـــى 
مقاطـــع الفيديـــو هذه أيًضـــا من خالل 
اللوحـــات اإللكترونيـــة الموجـــودة في 
المالعـــب. كما ســـيقوم رافاييل نادال، 
ســـفير العالمـــة التجاريـــة لشـــركة كيا، 
إلى جانـــب العديد مـــن المؤثرين على 
بنشـــر  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
مقاطـــع الفيديو، التـــي يهتفون خاللها 
لمنتخباتهـــم الوطنية، وذلك لتشـــجيع 
والمعجبيـــن  المتابعيـــن  مـــن  مزيـــد 

للمشاركة في هذه الحملة.
حملـــة  خـــالل  مـــن  كيـــا  وستســـاهم 
“الحامـــل الرســـمي لكرة المبـــاراة”، في 
تســـليط الضـــوء علـــى أحـــالم وإلهـــام 
نحـــو 64 طفـــاًل مـــن 20 دولـــة مختلفة 
على مســـتوى العالم، وإتاحـــة الفرصة 
أمامهـــم لتجربة العمـــر من خالل حمل 
كرة المباراة الرسمية إلى أرض الملعب 
إلى جانب الالعبين وحكام المباريات.

باإلضافة إلى ذلك، ستقوم كيا بتوثيق 
وتســـجيل تجربـــة األطفال هـــذه نحو 
تحقيـــق أحالمهـــم، مـــن خـــالل تجربة 

المبـــاراة”،  لكـــرة  الرســـمي  “الحامـــل 
ونشـــر قصصهم على مواقـــع التواصل 

االجتماعي. 
كونهـــا  مـــن  انطالًقـــا  كيـــا،  وســـتوفر 
الراعـــي الرســـمي للســـيارات في كأس 
العالـــم FIFA قطر 2022، أســـطواًل من 
المركبـــات الســـتخدامه خـــالل الحدث 
الكـــروي، بهـــدف تســـهيل التنقل اآلمن 
والمريـــح لالعبيـــن والحـــكام والطاقم 
اإلداري وفريـــق العمـــل. كمـــا ســـتنضم 
80 ســـيارة من أكثر طـــرز كيا الصديقة 
 ،EV6 GT للبيئـــة، تشـــمل ســـيارة كيـــا
الكهربائيـــة  ســـورينتو  “كيـــا  وســـيارة 
الهجينـــة PHEV”، وســـيارة “كيـــا نيرو 
الهجينـــة القابلـــة للشـــحن PHEV، إلى 
أســـطول ســـيارات كيـــا المشـــاركة في 
الحـــدث الكـــروي، والتـــي يبلـــغ عددها 
297 ســـيارة تشـــمل “كيـــا تيلورايد”، و 
“كيـــا ســـيورنتو”، و “كيـــا ســـبورتاج”، و 
“كيا كرنفال”، باإلضافة إلى 70 حافلة. 
وتســـتخدم كيا ألول مرة في تاريخها، 
ســـيارات صديقـــة للبيئـــة فـــي حـــدث 

.FIFA
وفي خطوٍة تهدف إلى تسليط الضوء 
على هـــذه الســـيارات الصديقـــة للبيئة 
والكشـــف عـــن مميزاتها، ســـيتم شـــرح 
واســـتعراض مميـــزات ســـيارة كيا “إي 
في 6 جي تي الين” EV6 GT-line، من 
خالل المحتوى الرقمي الخاص بشركة 
 OTT منصة(  FIFA كيـــا بالتعـــاون مـــع
المحتـــوى  FIFA(، وســـيعرض  لحـــدث 
أســـاطير كرة القدم وهم يســـتخدمون 
ســـيارة EV6 GT-line ويتحدثـــون عن 

كأس العالم.
وقال نائب الرئيس األول رئيس قســـم 
المشـــتريات القسم الفرعي لتصميمات 
CX تشـــانغ ســـونغ ريو “تؤمـــن كيا بأن 
بطولة كأس العالم FIFA 2022، تشكل 
حركة ثقافية واســـعة النطاق، تتجاوز 
حـــدود الرياضة واألحـــداث الرياضية. 
ويســـعدنا، انطالًقا من موقعنا كشريك 
رسمي لـ FIFA، أن تتاح لنا هذه الفرصة 
لتقديـــم تجـــارب خاصـــة ومميـــزة لكل 
النـــاس في جميع أنحـــاء العالم، الذين 
عانوا لفترة طويلة من تأثيرات انتشار 

جائحة كوفيد 19”. 
ومنذ العـــام 2007، كانت كيا الشـــريك 
الرسمي للسيارات لـ FIFA، حيث تقوم 
بتوفيـــر المركبات من تشـــكيلة طرزها 
وأنشـــطة  ألحـــداث  النطـــاق  الواســـعة 
األنشـــطة  جانـــب  إلـــى  هـــذا   .FIFA
A- وإعالنـــات  المتنوعـــة  التســـويقية 
board في مالعـــب كأس العالم، األمر 
الذي ســـاهم في تعزيز مكانتها كعالمة 

تجارية رائدة.

الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  أعلنـــت 
العربيـــة “AFS” )مصـــر( عـــن إطالقها 
التاجـــر  مدفوعـــات  قبـــول  خدمـــات 
في مصر. ســـيتمكن التجار في مصر 
اآلن بالوصـــول إلى خدمات الشـــركة 
لقبـــول المدفوعـــات وتحويـــل العملة 
والـــذكاء  والبيانـــات  الديناميكـــي 
االصطناعـــي؛ بصفتهـــا أداة التمكيـــن 
المعامـــالت  تحويـــل  فـــي  الرائـــدة 
لطـــرح  الشـــركة  تخطـــط  الرقميـــة، 
حلـــول  مـــن  الواســـعة  مجموعتهـــا 
فـــي  بمـــا  تدريجـــي،  بشـــكل  الدفـــع 
ذلـــك أجهزة نقـــاط البيع عبـــر الهاتف 

المحمول  Soft PoS، وإدارة اإلنفاق، 
وإمكانيـــات قبـــول المدفوعـــات عبـــر 
البطاقـــات،  وعمليـــات  اإلنترنـــت، 
والمحافـــظ اإللكترونيـــة في الســـوق 

المصرية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـامر  العربيـــة،   الماليـــة  الخدمـــات 
سليمان  “يســـعدنا أن نوسع خدماتنا 
إلى مصر، وهي خطوة طبيعية تالية 
بعد تأسيس وجود قوي في أسواقنا 
فـــي مملكـــة  بدأنـــا  المحليـــة، حيـــث 
البحريـــن وســـرعان مـــا تفرعنـــا إلـــى 

عمان. واآلن مصر لخدمة عمالئنا”.

“AFS” بمصر تطلق خدمات قبول مدفوعات التاجر

دور الوساطة في تسوية المنازعات
تقـــوم غرفة التجـــارة الدولية بباريس بـــأدوار كبيرة في دعم التجـــارة الدولية. 
ومـــن هـــذه النشـــاطات دورهـــا فـــي تســـوية المنازعات، وهـــذا يتمثـــل في دعم 
التحكيـــم التجـــاري والوســـاطة وبدائـــل تســـوية المنازعات األخـــرى. ومن دون 
شـــك، فإن تســـوية المنازعات عبر البدائل القانونية المتوفرة من غرفة التجارة 
الدوليـــة، لـــه فوائد عديدة لألطراف. ونظرا لإلقبال على الوســـاطة “مدييشـــن”، 
اهتمت الغرفة بذلك، حيث تقوم باعتماد اللوائح والقواعد الخاصة بالوساطة. 
وما يميز أحكام وقواعد الوســـاطة الســـارية اآلن، ذكرهـــا التام لكلمة ومصطلح 
“الوســـاطة” دون اإلشـــارة بصفـــة عامـــة لبدائل تســـوية المنازعـــات، أيضا يوجد 
وضوح كامل لإلجراءات، مع قابلية األحكام والقواعد للتطويع وفق المعطيات 
المتوفرة. وكذلك من المميزات منح مركز الوســـاطة بالغرفة والوســـيط المعين 
الصالحيات في التصرف عند أي أمر طارئ ال تتضمنه قواعد الوساطة وعليهم 
اتخـــاذ القـــرار شـــريطة أال يتعارض اإلجراء مع روح القواعـــد أو كما نقول “روح 
القانـــون”. وفي هذا تقدير للوســـيط ومنحه الثقة خاصـــة وأن األطراف منحوه 
هذه الثقة عند اختيارهم له كوســـيط. ويجب أن ندون هنا، أن على الوســـطاء 
االرتقاء لمســـتوى المســـؤولية مع التفاني في العمل لمنح “الوساطة” ذلك الدور 
الـــذي تســـتحقه للمســـاهمة في تحقيـــق العدالة. والوســـاطة يقوم بها الوســـيط 
كشخص “مستقل” ومؤهل للقيام بها حسب نوع النزاع، وتكون فردية “أد هوك” 
أو مؤسسية تحت مؤسسة كما عليه الوضع في غرفة التجارة الدولية وغيرها 

من المؤسسات التي تعنى بالوساطة.
يذكـــر أن إعـــداد أحـــكام وقواعـــد الوســـاطة تـــم بواســـطة لجنة خاصـــة “تاصك 
فـــورص” مـــن خبـــراء يمثلـــون غالبيـــة الـــدول، وأجازها “مركـــز الغرفـــة الخاص 
بالوســـاطة وبدائل تســـوية المنازعات”. كمـــا قام مركز الغرفة للوســـاطة بإرفاق 
مذكـــرة تفســـيرية للقواعـــد للمســـاعدة فـــي تســـهيل التطبيـــق وللمســـاهمة في 
تســـوية المنازعـــات ودعـــم التجـــارة البينية. مـــع مالحظة التركيز فـــي القواعد، 
على استعداد مركز الغرفة لتقديم العون ألطراف النزاع شاملة النصائح الفنية 
والمســـاعدة في اختيار الوســـيط واختيار اللغة ومكان الوســـاطة، وهذا بالطبع 
من فوائد “الوســـاطة المؤسسية”. وفي هذه السانحة نشير إلى أن مركز الغرفة 
للوساطة قد يستعين بمراكز الغرفة األخرى أو باللجان الوطنية؛ للمساعدة في 
اختيار الوسطاء المستقلين المؤهلين، وهذا توجه ملحوظ بمنح دور مهم لكل 

“اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية”.
مـــا يميز “الوســـاطة - مدييشـــن” عن البدائل األخـــرى، من تحكيـــم أو توفيق أو 
صلح رضائي، أنها تتم في وقت قصير وتؤتي ُأكلها سريعا، حيث تم في حاالت 
عديدة الوصول للتســـوية بعد االجتماع األول أو الثاني للوســـاطة، وهذا يمثل 
مفخرة للوسطاء وللوساطة، لكنه من دون شك يعتمد في المقام األول وإلى حد 
كبير على مدى جاهزية ومهنية الوســـيط ومقدراته الشـــخصية وملكاته الفنية. 
والتســـوية بالوســـاطة في وقـــت قصير تعنـــي الكثير فيما يتعلـــق بتطبيق مبدأ 
تقليل تكاليف تســـوية المنازعات، وكلما كانت التكلفة قليلة تســـتفيد األطراف 
ألن ارتفاع تكاليف تســـوية المنازعات يشكل هاجسا كبيرا وربما يضطر البعض 

لترك حقوقه بسبب ارتفاع المصاريف وإرهاقها كاهله. 
وتركـــز غرفـــة التجـــارة الدوليـــة علـــى تســـوية المنازعات عبـــر “الوســـاطة”؛ ألن 
تجربتهـــا ناجحـــة، حيـــث تـــم الوصـــول للتســـوية ألكثـــر المنازعـــات التـــي تمت 
الوساطة فيها. وبالرغم من أن اللغات “الرئيسة” لغرفة التجارة الدولية تنحصر 
في اإلنجليزية والفرنسية، إال أن مركز الوساطة قام بإصدار القواعد ومذكرتها 
التفســـيرية بثماني لغات، منها اللغة العربية، ويمكن ألي شـــخص الحصول على 

نسخ أصلية باللغة التي يرغبها من مكتبة الغرفة.
إن دور الوســـاطة يكبـــر بســـرعة متناميـــة خاصة وأن هذا البديـــل أثبت وجوده 
كحقيقـــة وكواقع وســـط رجـــال األعمال والشـــركات ومختلف المهـــن، وفي هذا 
يعـــود قصب الســـبق للغرفة التي بـــدأت وما فتئت تبذل الجهود في اســـتخدام 
اإلمكانيـــات الفنيـــة واللوجســـتية والمؤسســـية لتعبيـــد الطـــرق لدعـــم التجـــارة 

الدولية في كنف العدالة. 
والوســـاطة فـــي البحرين متأصلـــة الجذور وتمثل جـــزءا من التاريـــخ والثقافة 
العامـــة. وفـــي الفترة األخيرة تـــم إصدار األســـس القانونية الحديثـــة وفق آخر 
ما توصلت إليه مهنة الوســـاطة. ونالحظ أن الوســـاطة هنا تجد االهتمام الكبير 
ألهميتهـــا البالغة، مع بـــذل الجهد لتوفير العناية والتدريب؛ لتمكينها من الســـير 

حثيثا لتحقيق العدالة الناجزة.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني



”Aspire البركة اإلسالمي” يدشن منصة “أسباير“
أعلن عن نجاح أول برامجه التدريبية الموجهة للشباب

أعلـــن بنك البركة اإلســـامي، تماشـــًيا 
مـــع التزامـــه وجهوده المســـتمرة نحو 
التنميـــة المســـتقبلية لشـــباب مملكـــة 
البحرين، عن إطاقه لمنصة “أسباير” 
الخاصـــة بـــه واختتامـــه بنجـــاح ألول 
ُصمـــم  شـــبابي،  تدريبـــي  برنامـــج 
خصيًصـــا لتلبيـــة احتياجـــات الطاب 
المتدربيـــن وتمكينهـــم من المســـاهمة 
فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
فـــي  رائـــدا  إقليميـــا  مركـــزا  بصفتـــه 
قطـــاع التمويـــل المصرفي اإلســـامي 

المصرفي. 
وتأتي مبادرة إطاق منصة “أســـباير” 
ضمن لجنة الشباب التي شكلها البنك 
حديثـــا، والتـــي تأسســـت بنـــاء علـــى 
توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بإنشاء 
لجنة لتمكين الشـــباب فـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص لتحفيـــز وإلهام جيل 
الشـــباب للمشـــاركة في تنمية المملكة 

بمختلف قطاعاته.
وكانت أولى مخرجات منصة “أسباير” 
إطاق برنامـــج تدريبي تفاعلي مميز 
بخطـــة تطويـــر مهنـــي قويـــة، مصمم 

ببيئـــة  المســـجلين  الطـــاب  لتزويـــد 
تعليمية تفاعلية مع محاكاة مصرفية 
دورات  البرنامـــج  وتضمـــن  شـــاملة. 
تدريبيـــة نظريـــة وعملية عـــن طبيعة 
وعملياتهـــا  المصرفيـــة،  الخدمـــات 
التشـــغيلية، منتجاتها وخدماتها، إلى 

جانب زيارات لمختلف فروع البنك.
وفـــي تصريـــح لهـــا عـــن إطـــاق منصة 
“أسباير”، أشادت فاطمة العلوي، رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في بنك 
البركـــة اإلســـامي بهذه الخطـــوة قائلة 
“لقد ســـعينا في بنك البركة اإلســـامي 

لتطويـــر  المنصـــة  هـــذه  تشـــكيل  إلـــى 
المعرفـــة والمهـــارات ألجيالنـــا القادمـــة 
وذلـــك مـــن منطلـــق إيماننـــا التـــام بـــأن 
تمكين شـــبابنا أمـــر حيوي نحـــو تنمية 
بلدنـــا، آمليـــن أن يســـتفيد المشـــاركون 
)أســـباير(  منصـــة  برامـــج  مـــن  لدينـــا 
فـــي  خصيًصـــا  والمصممـــة  التدريبيـــة 
والتـــي  المصرفيـــة  الخدمـــات  مجـــال 
مـــن خالهـــا نركز علـــى إعـــداد الطاب 

تبـــادل  عبـــر  وتهيئتهـــم  المتدربيـــن 
لتدريـــب  وإخضاعهـــم  المعرفـــة 

مكثف بشقيه العملي والنظري”.

تســـتضيف مملكـــة البحريـــن، فـــي حدث 
العقـــاري  المعـــرض  نوعـــه،  مـــن  فريـــد 
األكثـــر جذًبـــا وأهمية “ســـيتي ســـكيب”، 
حيـــث ينطلـــق ألول مـــرة فـــي المملكـــة 
مـــا بيـــن 22 نوفمبـــر وحتـــى 24 نوفمبـــر 
2022. ويســـتقطب المعرض أهم خبراء 
الصناعة، ورواد التكنولوجيا، والعامات 
التجاريـــة العقارية اإلقليميـــة على مدى 
أســـبوع حافـــل بالفعاليـــات والنشـــاطات 
الراقية التي تستهل قمة الشرق األوسط 
لتكنولوجيـــا العقـــارات، والـــذي ســـيعقد 
بـــدوره مـــا بيـــن 21 نوفمبـــر و22 نوفمبر 
تحـــت  الحدثـــان  وســـيقام  هـــذا   .2022
رعاية ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وبناء على رؤية التطوير الرقمي التابعة 
للمملكـــة باإلضافـــة إلـــى رؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية للعام 2030، فستســـلط قمة 
الشـــرق األوســـط لتكنولوجيـــا العقـــارات 
“ســـيتي ســـكيب”  “بروبتيـــك” ومعـــرض 
األضـــواء على الفـــرص العقارية المتاحة 

فـــي البحرين والمنطقـــة تزامًنا مع عودة 
ســـوق العقارات عموما إلى مستويات ما 
 ASK Real قبـــل الوبـــاء. ووفًقـــا لشـــركة
Estate، فـــإن إجمالـــي حجـــم التداوالت 
العقاريـــة فـــي البحرين، في نهايـــة الربع 
الثالـــث من هـــذا العـــام، قد بلـــغ 15،943 
عمليـــة، وهـــو مـــا يمثل زيـــادة ملموســـة 
بنســـبة 7 % مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة مـــن 
العام الماضـــي. وتحكي هذه الزيادة في 
النســـبة العامة للتداوالت مـــدى االرتفاع 

المؤثـــر واإليجابي في حجـــم المعامات 
وتقييـــم العقـــارات ســـواء، ما يشـــير إلى 
قطـــاع  ضمـــن  النمـــو  قابليـــات  مرونـــة 

العقارات في السنوات القليلة المقبلة.
تتســـق الطفرة فـــي المعامـــات العقارية 
مـــع خطة التعافـــي االقتصـــادي الحالية، 
والمصممـــة لتحفيـــز نمو الســـوق لمرحلة 
مـــا بعد الوبـــاء مع أكثر من 20 مشـــروًعا 
رئيسا تعادل ميزانيتها أكثر من 30 مليار 
دوالر ضمـــن القطاعات مثـــل االتصاالت 

والسياحة والتعليم والصناعة والصحة.
لتكنولوجيـــا  األوســـط  الشـــرق  قمـــة 

العقارات “بروبتيك”
تحـــت شـــعار “بدايـــة عصـــر جديـــد مـــن 
واالســـتدامة”،  والشـــفافية  االبتـــكار 
تعقـــد قمة الشـــرق األوســـط لتكنولوجيا 
العقارات بالشـــراكة مع مؤسسة التنظيم 
  ME“ ومبـــادرة  البحريـــن  فـــي  العقـــاري 

 .”Proptech
وباعتبـــاره أول حـــدث مـــن نوعـــه فـــي 

المنطقـــة، تـــم اختيـــار عقـــد هـــذه القمـــة 
فـــي البحريـــن لما تتســـم به مـــن التطور 
والحداثـــة والقابلية المتزايدة في قطاع 

العقارات.
العقـــارات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  ويظهـــر 
فـــي البحريـــن إمكانـــات عاليـــة وتقدًمـــا 
زاهـــًرا، حيث إن ســـوق العقارات تتنامى 
بشـــكل متســـارع، بما يتماشى مع الخطة 
علـــى  تشـــجع  التـــي  الوطنيـــة  العقاريـــة 
االبتـــكار والتقنيـــات المتقدمة ضمن هذا 

القطاع. 
هـــذا، وتعّد الريادة في ابتـــكار الخدمات 
من أهم ركائـــز الخطة الوطنية العقارية، 
وتطويـــر  االســـتثمارات  جـــذب  بهـــدف 
المشروعات العقارية المبتكرة من خال 
دمـــج أحدث التقنيـــات والنهوض بقطاع 
التكنولوجيا العقارية عموما في المملكة.

فـــي إطـــار هذه القمـــة، ســـيناقش خبراء 
الصناعـــة الرائدون االتجاهـــات الجديدة 
فـــي مجـــال تكنولوجيـــا العقـــارات، مـــع 
التركيـــز علـــى المبـــادرات األحـــدث على 
الســـاحة لابتكار العقـــاري وكيفية تغيير 
واإلقليمـــي.  العالمـــي  العقـــارات  ســـوق 
ســـتتم  التـــي  الموضوعـــات  وتشـــمل 
مناقشـــتها كجـــزء مـــن جـــدول األعمـــال 
خـــال القمـــة: التحـــول الرقمـــي لقطـــاع 
العقارات، والتقنيـــات المتقدمة الحديثة 
مثل الذكاء االصطناعي، وإنترنت الواقع 
IoT، والواقع االفتراضي، وتقنية سلسلة 
الكتل فـــي التداول المالي وتأثيرها على 
وأنمـــاط  واتجاهـــات  العقـــارات،  ســـوق 

تكنولوجيا العقار العالمية.

البحرين تستضيف أكبر سلسلة من الفعاليات العقارية على مستوى المنطقة 22 نوفمبر
“سيتي سكيب” يستقطب أهم خبراء الصناعة ورواد التكنولوجيا والعالمات التجارية

أعلـــن معـــرض البحرين الدولـــي للطيران عن 
طـــرح تذاكـــر المنطقـــة الترفيهيـــة لمعـــرض 
البحرين الدولي للطيران 2022 في نســـخته 
السادسة، المقامة خال الفترة ما بين 9 و11 
نوفمبر المقبل، برعاية ملكية سامية من لدن 
عاهل البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبإشراف الممثل 
رئيـــس  المعظـــم  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
البحريـــن  لمعـــرض  المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة 
الدولي للطيران سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة وبتنظيـــم مـــن وزارة المواصات 

واالتصاالت وساح الجو الملكي البحريني.
وفـــي نســـخة هـــذا العـــام، ســـتفتح المنطقـــة 
الترفيهيـــة المخصصـــة للعائـــات أبوابها من 
السادســـة  حتـــى  العاشـــرة صباًحـــا  الســـاعة 
بفرصـــة  الـــزوار  ســـيحظى  حيـــث  مســـاًء، 
االســـتمتاع باألنشـــطة المختلفـــة المصاحبـــة 
لفعاليـــات المعرض، إذ ستشـــتمل على القرية 
التراثيـــة التي ســـتقدم تشـــكيلة متنوعة من 
المنتوجـــات المحلية التي صنعت في مملكة 
البحريـــن مـــن قبـــل األســـر المنتجـــة، وذلـــك 
االجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
وعربات الطعام بالتعاون مع وزارة السياحة، 
فضـــًا عـــن عـــروض مـــن التـــراث والفولكلور 

الشعبي البحريني األصيل.
وبإمـــكان الجمهـــور مـــن األفـــراد والعائـــات 
وهـــم  الطياريـــن  بمشـــاهدة  االســـتمتاع 

يســـتعرضون مهاراتهم بأداء مناورات مثيرة 
في سماء الصخير، بمشاركة فريق األكروبات 
الشهير التابع لساح الجو الملكي البريطاني، 
“الســـهام الحمـــراء”، وفريـــق “غلوبال ســـتار” 
وفريق فرســـان اإلمارات وغيرهـــا من الفرق 
من أنحاء العالم. يذكر أن المنطقة الترفيهية 
ال تشـــمل الدخول إلـــى المنطقـــة المخصصة 
لعـــرض الطائـــرات للمشـــاركين مـــن القطـــاع 

الطيران والشركات التجارية فقط. 
ولـــن تخلو المنطقة الترفيهيـــة من الخيارات 
الممتعـــة لألطفـــال، مـــن بينها تلويـــن الوجوه 
والمســـابقات الجماهيرية واأللعاب بمشاركة 
شـــخصياتهم الكرتونية المفضلة، إضافة إلى 
ورش عمـــل تعليمية وترفيهيـــة لألطفال من 
عمـــر 8 و12 عاًما بالتعـــاون مع وزارة التربية 

.”Clever Play“ والتعليم و
ويبلغ سعر تذكرة المنطقة الترفيهية لألفراد، 
لمـــن هـــم فـــوق 12 عامـــا، 5 دنانيـــر بحرينية 
لليوم الواحد، فيما ســـيكون الدخول مجانًيا 
ويمكـــن  عاًمـــا.   12 دون  هـــم  لمـــن  للصغـــار 
شـــراء التذكرة واســـتخدامها ليوم واحد من 
أيـــام المعـــرض الثاثـــة، لاســـتمتاع بأجواء 
وفعاليـــات المنطقة الترفيهية. تتوفر التذاكر 
عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي الخـــاص بمعـــرض 
البحرين الدولـــي للطيران، وفي جميع فروع 
بريد البحرين، كما يمكن شراؤها مباشرة من 

موقع الفعالية.

“البحرين الدولي للطيران” يطرح تذاكر المنطقة الترفيهية للجمهور
ستفتح أبوابها للعائالت من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء
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فاطمة 
العلوي

حـــاز مبنـــى صنـــدوق احتياطـــي األجيـــال القادمة علـــى جائـــزة العقـــارات العربّية 
-2022 2023 لفئـــة العمـــارة التجارية شـــاهقة االرتفاع، حيث منحـــت الجائزة في 
دبـــي بحضـــور نخبة من المشـــاركين والخبراء والمحكميـــن الدوليين في قطاعات 

العقارات والبناء والهندسة. 
وتعـــد جائزة العقارات العربية من أكبر برامج الجوائز الســـنوية المخصصة لقطاع 
تطويـــر العقارات التجارية المتميزة في الشـــرق األوســـط. وأكـــد الرئيس التنفيذي 
لجهاز احتياطي األجيال القادمة، الشـــيخ علي بن ســـلمان آل خليفة، أن مشـــروع 
بنـــاء بـــرج احتياطـــي األجيال القادمة يشـــكل إضافـــًة قيمة للمســـيرة االقتصادية 
بالبحريـــن، ومعلًمـــا بارًزا للقطـــاع المالي على الصعيد اإلقليمي والدولي بما يســـهم 

في دعم المسيرة التنموية الشاملة، ويعود بالخير والنماء للوطن والمواطن. 
ونوه الشيخ علي بن سلمان آل خليفة بأن إنجاز هذا المشروع يأتي مواصلة للدور 
البـــارز الـــذي يضطلع به الصندوق، وما يشـــهده على الدوام من تطوٍر مســـتمر نحو 

تحقيق المزيد من المنجزات لصالح األجيال القادمة.

مبنــى “احتياطــي األجيال” يحصـد 
جــائــزة العقــارات العــربيــة



أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي 
أهمية الدور الذي ينهض به القطاع الخاص 
فـــي االســـتثمار بالمشـــروعات الســـياحية، 
وذلك فـــي ظل ما تمتلكـــه مملكة البحرين 
مـــن مقومـــات نوعيـــة للجـــذب الســـياحي، 
بامتالكها مواقـــع تاريخية وجزر ومتاحف 
ومنتجعات ســـياحية وفنادق ذات ســـمعة 
العالميـــة، عالوة على ما تمتـــاز به من بنية 

تحتية عالية المستوى.
جاء ذلك خالل زيارة الوزيرة لغرفة تجارة 
التقـــت  حيـــث  أمـــس  البحريـــن  وصناعـــة 
رئيـــس مجلـــس إدارة الغرفة ســـمير ناس، 
وعدد من أعضاء مجلـــس االدارة وممثلي 

القطاع التجاري في مملكة البحرين.
خـــالل  الســـياحة  وزيـــرة  واســـتعرضت 
اللقـــاء حزمـــة مـــن الخطط والمشـــروعات 
الســـياحية المســـتقبلية التي من المقرر أن 
تشـــهدها المملكة خالل الفتـــرة المقبلة، بما 
سيســـهم بشـــكل ملحوظ في ارتفـــاع عدد 
الســـياح والزوار للبحرين. وأشادت بجهود 
غرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن وحرصها 
الدائـــم على تطويـــر التعاون المشـــترك مع 
وزارة الســـياحة وهيئة البحرين للســـياحة 
والمعارض والســـعي نحو االرتقاء بالقطاع 
الخاص والعمل علـــى رفع معدالت التنمية 

االقتصادية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين ســـمير نـــاس، أن مملكـــة البحرين 
تتمتـــع بعوامـــل جذب ســـياحية ومقومات 
مميـــزا  ســـياحًيا  مقصـــًدا  تجعلهـــا  كبيـــرة 
لألشـــقاء مـــن دول الخليـــج العربـــي ودول 
العالـــم، ولعل أهمها األمن واألمان وشـــعبها 
المضياف وتعايشـــهم مع التنوع الحضاري 

والثقافي واإلنساني بكل احترام ومحبة.
وأوضـــح رئيـــس غرفة البحريـــن أن قطاع 
الســـياحة فـــي وقتنـــا الحاضر يشـــكل أحد 
أبرز الدعائـــم االقتصادية المهمة، وصناعة 
تســـاهم بشـــكل رئيـــس فـــي رفـــد الدخـــل 
مـــن خـــالل  الـــدول  مـــن  للعديـــد  القومـــي 

مقومـــات  واســـتثمار  أدواتهـــا  توظيـــف 
ومكامن القوة التي تؤهل لالســـتفادة منها 

بالشكل األمثل.
مـــن جانبهـــم، عبر أعضـــاء غرفـــة البحرين 
عن بالغ ســـعادتهم بمبادرة وزيرة السياحة 
وحرصها على االســـتماع آلراء ومقترحات 
رجـــال األعمـــال والمســـتثمرين فـــي قطاع 
الســـياحة وتبـــادل الرؤى معهم بشـــأن آلية 
التعـــاون المشـــترك بين القطـــاع الحكومي 
والقطـــاع الخـــاص، بما يخدم هـــذا المجال 
ويســـّوق للبحرين خليجيـــا وعالمًيا ويعمل 
على اســـتقطاب مزيد من الســـياح والزوار 

من كل مكان في العالم.

الصيرفي: للقطاع الخاص دور كبير في االستثمار بالمشروعات السياحية... رئيس “الغرفة ”: 

مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود لجذب السياح للمملكة
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1.8
مليون دينار

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
أمـــس مزايـــدة لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض لتأجيـــر أرض فـــي شـــاطئ 
خليـــج البحريـــن “القطعـــة أ”، بنحـــو 1.8 
مليـــون دينـــار لشـــركة الدانـــة الدوليـــة، 
وكانـــت قد تقدمت إليها شـــركة وحيدة 
فقط. ووفق وصف المزايدة، فإن الهيئة 
تبحـــث عن شـــركة تتمتع بخبـــرة بإدارة 
المائـــي؛  الترفيـــه  وتجربـــة  الشـــواطئ 
لخلق تجربة فريـــدة مع مراعاة جوانب 
السياحة البيئية، وقد يؤدي هذا الطلب 
خبـــرة؛  ذات  شـــركة  مـــع  التعاقـــد  إلـــى 
للحصـــول علـــى فرصة للعمل مـــع وكالة 
حكومية في إدارة وتشغيل قطعة أرض 

في شاطئ خليج البحرين.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
اإلســـكان والتخطيط العمرانـــي لتقديم 
إدارة  ألعمـــال  االستشـــارية  الخدمـــات 
العقود واإلشراف على إنشاء 432 شقة 
سكنية في مدينة شرق الحد اإلسكانية 
األحيـــاء )A2 ،C1 ،C2( في القطع )5، 6، 
11، و14( ضمـــن منحـــة دولـــة اإلمـــارات 
 13 المتحـــدة تنافســـت عليهـــا  العربيـــة 

شركة بعطاءات فنية.
وتـــم إجماال، فتـــح 15 مناقصة ومزايدة 
تابعـــة لـ 9 جهات حكوميـــة بإجمالي 89 
عطـــاء، وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطـــاءات 

المقدمة نحو 2.9 مليون دينار.
لـــوزارة  مناقصـــات   5 المجلـــس  وفتـــح 
األشـــغال، أولهـــا لتطوير شـــوارع الرفاع 
بمجمع 903 تنافســـت عليها 13 شـــركة، 
Al Tha� لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  (وكان 

 155.8 بنحـــو   )damun Excavation
ألـــف دينـــار، والثانيـــة ألعمـــال الصيانـــة 
الشـــاملة لمبنى النيابة العامـــة بالمنطقة 
الدبلوماســـية تنافست عليها 5 شركات، 
وكان أقل عطاء لشـــركة يوسف الزياني 
للتجـــارة والمقـــاوالت بنحـــو 378.7 ألف 
دينـــار، فيمـــا تعلقـــت المناقصـــة الثالثـــة 
بأعمـــال تنظيـــف فتحـــات تصريف مياه 
األمطـــار ومكافحـــة القـــوارض وأعمـــال 
 10 عليهـــا  تنافســـت  الطارئـــة  الضـــخ 
شـــركات، وكان أقـــل عطاء لشـــركة أكوا 
لنقل التكنولوجيا بنحو 80.7 ألف دينار، 
والرابعة لمشروع الخدمات االستشارية 
لتصميم شـــبكات ميـــاه الصرف الصحي 
المعالجـــة في مناطق مختلفة تنافســـت 
فنيـــة،  بعطـــاءات  شـــركات   4 عليهـــا 
واألخيرة لشـــراء وتوريد مواد كيميائية 
وكواشف لمجموعة مراقبة جودة المياه 

المعالجة إدارة تشغيل وصيانة الصرف 
الصحي تنافست عليها 3 شركات، وكان 
Aquachem Trad� (أقل عطاء لشـــركة 

ing( بنحو 219.7 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتين لشـــركة 
تطوير للبترول، أولهما للتأهيل المســـبق 
لمحـــوالت الطاقـــة الكهربائية تنافســـت 
عليها شـــركتان بعطاءات فنية، والثانية 
للتأهيـــل المســـبق للكابـــالت الكهربائيـــة 
ذات الجهـــد العالـــي والجهـــد المنخفض 

والتيار المستمر األرضي وسلك التحكم 
9 شـــركات بعطـــاءات  تنافســـت عليهـــا 

فنية.
وكذلك فتح المجلس مناقصتين إلدارة 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
بجهـــد  ألـــواح  لشـــراء  أولهمـــا  والمـــاء، 
منخفـــض لغـــرض اســـتخدامها مـــن قبل 
إدارة توزيـــع الكهربـــاء تنافســـت عليهـــا 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات،   4
بنحـــو  الكهربائيـــة  للهندســـة  العالميـــة 

لشـــراء  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   103.9
صمامات حديد لغرض اســـتخدامها من 
قبـــل إدارة توزيع المياه تنافســـت عليها 
6 شـــركات، وكان أقل عطاء لشـــركة نان 
لتجارة التكنولوجيا بنحو 21 ألف دينار.
وأيًضـــا فتـــح المجلس مناقصة لشـــركة 
نفـــط البحرين )بابكو( إلبـــرام عقد زمني 
لمدة 5 سنوات؛ لتقديم خدمات الصيانة 
لمعدات معمل المصفاة تنافست عليها 3 
شركات، وكان أقل عطاء لشركة الكومد 

للخدمـــات الهندســـية بنحـــو 84.3 ألـــف 
دينـــار، والثانيـــة لشـــركة بابكـــو للتزويد 
لتقديم حلول سداد باستخدام بطاقات 
االئتمـــان والبنـــك فـــي شـــبكة محطـــات 
شـــركة بابكـــو للتجزئـــة لمدة 5 ســـنوات 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل 
عطاء لشـــركة الخدمـــات المالية العربية 

بقيمة 0.94 دينار.
إضافة إلى ذلك، فتح المجلس مناقصة 
لشركة مطار البحرين إلبرام عقد توريد 

األنابيـــب والتجهيـــزات لمرافـــق الميـــاه 
ســـنوات   5 لمـــدة  المرافـــق  إدارة  فـــي 
تقدمت إليها شـــركة وحيدة هي شـــركة 
أحمـــد عمر للتجارة بنحو 72 ألف دينار، 
بـــوزارة  الجمـــارك  لشـــؤون  ومناقصـــة 
الداخليـــة لتوريـــد قـــوى عاملـــة لتفريغ 
ونقل العفش بشؤون الجمارك تنافست 
عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركة،   12 عليهـــا 
لمؤسســـة االزهر للمقـــاوالت بنحو 10.9 

ألف دينار.

لتأجيـــر أرض فــي شــاطــئ خليــج البحــريــن
استشارات إلدارة عقود إنشاء 432 شقة شرق الحد بمنحة إماراتية

اعداد: أمل الحامد

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

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةالجهة المتصرفة

وزارة األشغال

13Al Thadamun Excavation155,789.49تطوير شوارع الرفاع بمجمع 903

أعمال الصيانة الشاملة لمبنى النيابة العامة 
yzayani trading& contracting378,689.96 5بالمنطقة الدبلوماسية

تنظيف فتحات تصريف مياه األمطار ومكافحة 
10Aqua Technology Transfer80,726القوارض وأعمال الضخ الطارئة

مشروع الخدمات االستشارية لتصميم شبكات 
0.00-4مياه الصرف الصحي المعالجة في مناطق مختلفة

شراء وتوريد مواد كيميائية وكواشف لمجموعة 
مراقبة جودة المياه المعالجة إدارة تشغيل وصيانة 

الصرف الصحي 
3Aquachem Trading219,668.04

تطوير للبترول
0.00-2التأهيل المسبق لمحوالت الطاقة الكهربائية

التأهيل المسبق للكابالت الكهربائية ذات الجهد 
العالي والجهد المنخفض والتيار المستمر األرضي 

وسلك التحكم
9-0.00

إدارة المخازن المركزية بهيئة 
الكهرباء والماء

 4UNIVERSALألواح بجهد منخفض
ELECRO-ENGINEERING103,925.80

صمامات   6NAN TECHNICAL TRADING20,992

وزارة اإلسكان والتخطيط 
العمراني

الخدمات االستشارية ألعمال إدارة العقود واإلشراف 
على إنشاء 432 شقة سكنية في مدينة شرق الحد 

اإلسكانية ضمن منحة دولة اإلمارات العربية المتحدة
13-0.00

هيئة البحرين للسياحة 
1,801,800 شركة الدانة الدولية1 تأجير أرض في شاطئ خليج البحرين القطعة أوالمعارض

عقد زمني لمدة 5 سنوات تقديم خدمات الصيانة شركة نفط البحرين )بابكو(
84,295شركة الكومد للخدمات الهندسية3لمعدات معمل المصفاة

شركة بابكو للتزويد
تقديم حلول سداد باستخدام بطاقات االئتمان 
والبنك في شبكة محطات شركة بابكو للتجزئة 

لمدة 5 سنوات
3Arab Financial Services Company0.94

عقد توريد األنابيب والتجهيزات لمرافق المياه في شركة مطار البحرين
1Ahmed Omer Trading71,967.26إدارة المرافق

توريد قوى عاملة لتفريغ ونقل العفش بشؤون شؤون الجمارك بوزارة الداخلية
12Al azhar contracting10,890الجمارك

أعلنت شركة “بينانس”، المزّود العالمي الرائد لخدمات 
التـــداول عبـــر تقنيـــة البلوك تشـــين أمس عـــن إطالق 
منّصـــة binance.bh الجديـــدة والمرّخصـــة بالكامـــل 
في البحرين، والتي ُتمّكن المســـتخدمين من الوصول 
إلـــى مجموعـــة “بينانـــس” المتكاملـــة مـــن المنتجـــات 
والخدمـــات، مثـــل اإليداعات والســـحوبات المباشـــرة 
بالعمـــالت المحليـــة. ويمكن للعمالء الُجدد التســـجيل 
فـــي المنّصـــة التـــي تـــّم ترخيصهـــا حديًثـــا للوصـــول 

المباشر إلى مجموعة من المنتجات والخدمات.
وتقـــدم منّصـــة binance.bh اآلن مجموعة كاملة من 
خدمات تبادل األصول المشفرة للعمالء بعد حصولها 

األصـــول  لخدمـــات  كمـــزّود  الترخيـــص  علـــى 
)مشـــغل ســـوق  الرابعـــة  الفئـــة   - المشـــّفرة 

األصول المشفرة( في 19 مايو الماضي.
وقال الرئيس التنفيـــذي لمجلس التنمية 
االقتصادية في البحرين، خالد حميدان 
“إن اهتمـــام البحريـــن الكبيـــر بخدمـــات 
فـــي  واالســـتثمار  المشـــفرة  األصـــول 

التكنولوجيـــا الماليـــة هـــو طويـــل األمـــد، 
ويســـعدنا أن نرى اليوم شـــركة بينانس 

وهي تطور خدماتها ومنتجاتها 
منـــذ  البحريـــن  فـــي 

حصولها على أول 
ترخيص إقليمي 
لهـــا حتـــى طرح 
اليـــوم لمنصتهـــا 
هذه. إن إطالق 
المنصـــة  هـــذه 

شـــاهد آخر على مكانة البحريـــن كمركز رائد لخدمات 
األصول المشفرة وابتكارات التكنولوجيا المالية ليس 
فقـــط علـــى مســـتوى المنطقة، ولكن فـــي جميع أنحاء 

العالم”.
وصـــّرح ريتشـــارد تنـــج، الرئيـــس اإلقليمـــي ألوروبـــا 
والشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا فـــي “بينانـــس”: 
“كانـــت متابعتنا لتطلعات مملكة البحرين المســـتقبلية 
فـــي قطـــاع األصـــول المشـــّفرة تجربة متميـــزة، حيث 
رّســـخت مملكـــة البحريـــن مكانتهـــا عالميا فـــي تداول 
هـــذه األصـــول. ومـــن الرائـــع أن تســـاهم “بينانس” في 
تلبية طموحات المستخدمين في البحرين؛ سعيًا 
لتعزيـــز مكانتهـــا الرائـــدة فـــي االبتـــكارات 

المالية”.
وبدوره، قال تميم الموسوي، مدير عام 
“بينانس” - البحرين: “ُيشـــّكل التعاون 
الوثيـــق مـــع الجهـــات التنظيميـــة في 
مملكة البحرين جزًءا حيوًيا من نهجنا 
فـــي الســـوق، وليـــس ذلك مـــن منظور 
االمتثال فقط، ولكن كضرورة أساســـية 
لحماية المســـتخدم والســـوق. ونرى في 
مملكة البحرين إمكانات كبيرة 
ويسعدنا أن نساهم في 
هـــذه  مســـيرة  تعزيـــز 
المزدهـــرة  المنطقـــة 
كمركز عالمـــي ولكّل 
بتقنيـــة  يتعلـــق  مـــا 

“البلوك تشين” “.

“بينانس” تطلق منّصة “Binance.bh” في البحرين

خالد حميدان
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أعلنت شـــركة إيه بـــي إم تيرمينالز البحرين، الشـــركة 
المشـــغلة لميناء خليفة بن سلمان، عن استقالة مورين 
بانرمـــان مـــن منصبها مديـــرا تنفيذيـــا اعتبـــاًرا من 31 
ديســـمبر 2022، إذ قررت بانرمان العودة إلى اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة ألســـباب خاصة. وســـيتولى المدير 

المالي فاروق الزبيري منصب العضو المنتدب المؤقت 
في هذه الفترة.

وقـــد بـــدأ مجلـــس اإلدارة فـــي عمليـــة اختيـــار المدير 
التنفيذي خلًفا لها حيث سيتم اإلعالن عنه في الوقت 

المناسب.

استقالة المدير التنفيذي لـ “تيرمينالز”

المبادرة تحسن مستوى المعيشة وتبني شراكات إستراتيجية
تعليقا على تأسيس 5 شركات استثمار سعودية .. أحالم جناحي:

أشـــادت جمعية ســـيدات األعمال البحرينية بإعالن 
ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء بالمملكة العربية 
الســـعودية صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود خـــالل مبادرة 
مســـتقبل االســـتثمار فـــي نســـختها السادســـة، قيام 
صندوق االســـتثمارات العامة الســـعودي بتأســـيس 
خمس شركات إقليمية تستهدف االستثمار في عدد 
من الدول بما فيها مملكة البحرين، والتي ستستثمر 
في عدة قطاعات إستراتيجية من بينها على سبيل 
المثـــال ال الحصر: البنية التحتية، التطوير العقاري، 
الماليـــة،  الخدمـــات  الصحيـــة،  الرعايـــة  التعديـــن، 
األغذيـــة والزراعـــة، التصنيع، االتصـــاالت والتقنية، 
وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث ســـتبلغ قيمة 
االســـتثمارات المســـتهدفة مـــا يصـــل إلـــى 90 مليار 
ريال )24 مليار دوالر ( في الفرص االستثمارية عبر 

مختلف القطاعات.
وقالـــت الجمعية في بيان بهذه المناســـبة “المبادرة 
ســـتدعم التوجهـــات التنمويـــة المشـــتركة للبلديـــن، 
وســـيكون لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى أعمـــال الشـــركات 
الكبيرة والمتوســـطة والصغيرة في المملكة تشـــمل 

جميع القطاعات ســـواء بشـــكل مباشـــر أو 
مـــن خالل عقـــود العمـــل الفرعية “من 

الباطن”.
رئيسة جمعية  قالت  جانبها  من   

البحرينية،  األعـــمـــال  ســيــدات 
تأسيس  “إن  جــنــاحــي  ــالم  أحـ
الجديدة  الخمس  الــشــركــات 

ــا أثــــر إيــجــابــي  ــه ــكــون ل ســي
مستقبل  على  كبير 

الـــــــــــعـــــــــــالقـــــــــــات 

توطيد  على  وستعمل  المنطقة،  في  االقتصادية 
العالقات التجارية العربية العربية وتوجه بوصلة 
له  سيكون  ما  وهو  العربي  الداخل  إلى  االستثمار 
في  للشعوب  االقتصادي  المستوى  على  األثر  بالغ 
المستقبل القريب وسيحسن من مستوى المعيشة”.
ــشــركــات  ــن تــأســيــس ال ــالن عـ ــ ــي اإلعــ ــأتـ ويـ
الـــجـــديـــدة، تــمــاشــيــًا مـــع إســتــراتــيــجــيــة 
صــنــدوق االســتــثــمــارات الــعــامــة في 
الــبــحــث عــن الــفــرص االســتــثــمــاريــة 
األوســط  الشرق  بمنطقة  الجديدة 
ــتــي تدعم  وشــمــال إفــريــقــيــا، وال
ــاء شـــــراكـــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــن ــ ب
ــلـــى الـــمـــدى  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـ
الــعــوائــد  لتحقيق  الــطــويــل 

المستدامة.

“االستثمارات العامة السعودي” يستملك حصصًا في شركات بحرينية
سيخلق وظائف وقطاعات جديدة.. مصدر لـ “^”:

أن صنـــدوق  “البـــالد”  لــــ  أكـــد مصـــدر 
االســـتثمارات العامة السعودي يعتزم 
الدخـــول فـــي اســـتثمارات بالبحريـــن 
فـــي المشـــاريع التنمويـــة، وذلـــك عبـــر 
الشـــركات  فـــي  حصـــص  اســـتمالك 
ســـواء مع حكومة البحرين أو القطاع 
الخـــاص أو الشـــركات األجنبيـــة فـــي 

المملكة.
هـــذه  أن  إلـــى  المصـــدر  ولفـــت 
عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  االســـتثمارات 
المملكة العربية السعودية سيكون لها 

انعكاســـات كبيرة على الناتج المحلي 
اإلجمالي، باإلضافة إلى أنها ستساهم 
وتوظيـــف  عمـــل  فـــرص  خلـــق  فـــي 
نســـبة من العاطلين، وكذلك ســـتخلق 
قطاعـــات جديـــدة، ناهيـــك عـــن أنهـــا 
ستحرك الشـــركات العاملة في السوق 
المحلية، بما ينعكس في المجمل على 

حركة التنمية االقتصادية.
قيـــام  عـــن  الســـعودية  أعلنـــت  وقـــد 
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق 
إقليميـــة  شـــركات   5 بتأســـيس 
مـــن  كل  فـــي  االســـتثمار  تســـتهدف 
األردن، البحريـــن، الســـودان، العـــراق، 

وُعمـــان، وذلـــك بعـــد إطـــالق الشـــركة 
الســـعودية المصريـــة لالســـتثمار فـــي 
شهر أغســـطس الماضي، حيث ستبلغ 
مـــا  المســـتهدفة  االســـتثمارات  قيمـــة 
يصل إلى 90 مليار ريال ســـعودي )24 
مليار دوالر( في الفرص االســـتثمارية 
عبـــر مختلـــف القطاعات. وستســـتثمر 
الشـــركات في قطاعات إســـتراتيجية 
عـــدة، مـــن ضمنهـــا على ســـبيل المثال 
ال الحصـــر، البنية التحتيـــة، والتطوير 
العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، 
واألغذيـــة  الماليـــة،  والخدمـــات 
واالتصـــاالت  والتصنيـــع،  والزراعـــة، 

القطاعـــات  مـــن  وغيرهـــا  والتقنيـــة، 
االستراتيجية. 

وســـيعمل تأسيس الشـــركات الخمس 
الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات 
االســـتثمارية لصنـــدوق االســـتثمارات 
العامة وشـــركات محفظتـــه، والقطاع 
الخاص الســـعودي لعديد مـــن الفرص 
األمـــر  المنطقـــة،  فـــي  االســـتثمارية 
فـــي تحقيـــق عوائـــد  الـــذي سُيســـهم 
جذابة علـــى المدى الطويـــل، وتطوير 
أوجـــه تعـــاون الشـــراكات االقتصادية 
االستراتيجية مع القطاع الخاص في 

كل من الدول اآلنف ذكرها.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

مجلس إدارة “طيران الخليج” يعين 
العلوي رئيسا تنفيذيا للناقلة الوطنية

أعلنـــت طيـــران الخليـــج، الناقلـــة الوطنيـــة لمملكـــة 
البحريـــن، أمـــس عـــن تعييـــن القبطان وليـــد العلوي 
رئيًســـا تنفيذًيـــا للناقلة. وقـــد لعب القبطـــان العلوي 
الذي شـــغل منصب نائـــب الرئيس التنفيذي، والحًقا 
منصـــب القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لطيران 
الخليج، دوًرا رئيًســـا في إرساء قواعد استراتيجية 
البوتيـــك التـــي تركـــز علـــى خدمـــة عمـــالء الناقلـــة 
وتنفيذهـــا، والتـــي أطلقتها الناقلة فـــي العام 2018. 
وقـــد انعكســـت هـــذه االســـتراتيجية إيجاًبـــا علـــى 
عمليـــات الشـــركة حيث نتـــج عنها حصول الشـــركة 
علـــى عـــدد مـــن الجوائـــز العالمية؛ تّوجـــت بحصول 
الناقلـــة على جائزة الطيران األكثر تطوًرا في العالم 

للعام 2022 في سبتمبر الماضي.
بـــدأ القبطـــان العلوي رحلته في مجـــال الطيران مع 

طيـــران الخليـــج في العـــام 1980، وقادته مســـيرته 
المهنية ليصبـــح قبطانا مدّربا فـــي الناقلة الوطنية، 
ليعـــود إليهـــا فـــي العـــام 2017 بعـــد قضـــاء مســـيرة 

ناجحة في الطيران الملكي لمدة 18 عاًما. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
رئيـــس مجلـــس إدارة طيران الخليـــج زايد الزياني 
بقولـــه “يســـعدنا اإلعالن عـــن تقلد القبطـــان العلوي 
هـــذا المنصـــب، ونفخر بكونـــه أول رئيـــس تنفيذي 
لطيـــران الخليـــج يبـــدأ كطيـــار متـــدرب، ويرتقـــي 
خـــالل مســـيرته المهنية ليصـــل إلى أرفـــع مناصب 
الناقلـــة الوطنية. نحن علـــى ثقة بأن خبرة القبطان 
إلـــى  الخليـــج  طيـــران  ســـتنقل  الواســـعة  العلـــوي 
فضاءات أرحب، ونتمنى له كل التوفيق في مهامه 

الجديدة”. 

 مـــن جانبـــه، صرح القبطان العلوي بقوله “تشـــرفني 
الثقـــة التي أولتني إياها القيادة الرشـــيدة ومجلس 
لطيـــران  تنفيذًيـــا  رئيًســـا  بتعيينـــي  الناقلـــة  إدارة 
الخليـــج. لدي اعتقاد راســـخ أن الناقلـــة لديها حالًيا 
نمـــوذج عمـــل رائـــع وفريـــق موهـــوب يمّكنهـــا مـــن 
مواجهـــة التحديـــات الكبيـــرة فـــي مجـــال الطيران. 
ومـــع كل التطـــورات التي مرت بهـــا الناقلة الوطنية 
مؤخـــًرا؛ أؤمـــن أن طيران الخليج فـــي وضع يمّكنها 
مـــن االســـتمرار فـــي تحقيـــق أهدافهـــا الريادية في 
سوق السفر التنافسية اليوم، وجني النتائج المثمرة 

واإليجابية الستراتيجية البوتيك الخاصة بها”.
وإضافة لكفـــاءات العلوي المهنية فهو أيًضا حاصل 
على شـــهادة الماجســـتير في إدارة النقل الجوي من 

جامعة سيتي بالمملكة المتحدة.

الشركة حصلت على عدد 
من الجوائز العالمية

بدأ العلوي رحلته مع 
طيران الخليج بالعام 1980

لعب دورا رئيسا في إرساء قواعد استراتيجية “البوتيك” لخدمة عمالء

حسن عبدالنبي

مورين بانرمان
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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 0.095

 

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 0.482

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 0.605 

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 0.474

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

وليد العلوي

أحالم جناحي


