
المنامة - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  اســـتقبل 
الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بحضـــور ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، فـــي قصـــر الصخير أمس، 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
الشـــركة القابضة للنفط والغاز ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة وأعضاء مجلس 
اإلدارة، حيث تشـــرف ســـموه بتقديم إيجاز 
لجالته بمناسبة اكتشاف َمكمنين جديدين 
للغـــاز الطبيعي في كل من طبقات “الجوبة” 
و ”الجوف” غيـــر التقليدية، الواقعين تحت 
مكمنـــي “الخف” و ”العنيـــزة” المنتجين للغاز 

الطبيعي في مملكة البحرين.
وقال ســـموه إن اإلعان عن هذا االكتشاف 
يأتـــي بعد تنفيـــذ عمليات الحفـــر التقييمية 
واالختبارات في مكمن “الجوبة” واستكمال 
بئريـــن في مكمـــن “الجـــوف”، والتي جاءت 

نتائجها مشـــجعة من حيـــث الكمية وفرص 
اإلنتاج.

وأضـــاف ســـموه أن هذه االكتشـــافات المهمة 
تأتـــي منســـجمة مع طمـــوح ورؤيـــة صاحب 
الســـمو  المعظـــم، وصاحـــب  الملـــك  الجالـــة 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
بتعزيـــز ورفع قيمة المـــوارد الطبيعية لمملكة 

البحرين.
وخـــال االســـتقبال، أعـــرب صاحـــب الجالة 
ملك الباد المعظم عن شـــكره وتقديره لسمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وأعضاء 
مجلس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
على الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلونها 
فـــي تطويـــر قطاعـــي النفـــط والغـــاز، والتـــي 
أثمرت عـــن هذه االكتشـــافات وهـــذا اإلنجاز 
المهـــم بمـــا يعـــزز ويخـــدم االقتصـــاد الوطني 
والمســـيرة التنموية فـــي الباد ويعود بالخير 
والنفع على الوطن والمواطن، متمنيا جالته 

للجميع دوام التوفيق والسداد.

الملك المعظم ينوه بجهود ناصر بن حمد: إنجاز مهم يعزز ويخدم االقتصاد الوطني

اكتشاف َمكمنين جديدين للغاز الطبيعي في البحرين
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“البحرين للتكنولوجيا” توقع اتفاقية 
مع الجامعة األميركية - واشنطن   

دي سي بالواليات المتحدة

1.222 مليون دينار 
أرباح “التكافل الدولية” 

في 9 أشهر

3.147 مليون دينار 
أرباح “سوليدرتي” 

البحرين 2022

2.8 مليون دينار أرباح 
“األسواق الحرة” لألشهر 

التسعة 2022

)26(

)23(

)27(
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باريس ـ أ ف ب

االحتجاجـــات  مواصلـــة  مـــع  تزامنـــا 
قـــال  المـــدن اإليرانيـــة،  فـــي مختلـــف 
القضائيـــة  الســـلطة  باســـم  المتحـــدث 
أمـــس،  ستايشـــي،  مســـعود  اإليرانيـــة 
إنـــه تـــم توجيـــه أكثـــر مـــن ألـــف تهمـــة 
مرتبطة بأحداث الشغب التي تشهدها 
البـــاد في اآلونة األخيرة. واســـتعانت 
الســـلطات اإليرانيـــة بخّيالـــة الشـــرطة 
التـــي  االحتجاجـــات  علـــى  للســـيطرة 

اندلعت قبل أكثر من 7 أسابيع.

إيران تستعين 
بخّيالة الشرطة 

إلخماد االحتجاجات

)16(

e-mail: local@albiladpress.com
28 صفحة - 220 فلسا

  www.albiladpress.com
@albiladpress @albiladnews 

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-2 1444 1515 ربيع اآلخر
Nov 2022 99 نوفمبر

Year: 15السنة
No: 5139العدد
WEDاألربعاء

     السهلة الجنوبية  |  الخميس  |  عذاري  |  المصلى
 طشان  |  جدحفص  |  عين الدار  |  توبلي 

413     411     407    405     369     368     367     366     365    
713     711      707     705      701     425     423     421       419

المرشح النيابي المستقل

3660 2622
6666 1633
smalsahlawy

موعدنا معكم يوم السبت 12 نوفمبر 2022

- في نادي االتحاد الرياضي - 

السيد محمد موسى سيد مهدي السهالوي

  6  العاصمة 

أحمد صباح الســلوم 
مــن جهودنــا لخدمة أهالي الدائرة:  

إنشــاء 4 مالعب للفرجان لتشــجيع الشــباب على ممارســة الاااضة 
فــي مناطــق   (الزنــج – عين قصاري – أبو غــاال - الماحوز) بدعم 
مشــكور مــن بنــك البحانن الوطني وواارة الشــباب والاااضة   

#معا_نستمر 
#صوتوا_للسلوم 
#اتتخابات2022

البحرين رمز للمحبة والتعايش والتآخي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أبناؤنا بفريق البحرين يواصلون تقديم النموذج األسمى في العطاء
المنامة - بنا

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن مملكة 
البحريـــن تواصـــل نهجهـــا الـــذي يؤكـــد أنها رمـــٌز للمحبة 
والتعايـــش والتآخـــي من خـــال المبادرات التي ترســـخ 
هذه القيم وتعلي من ثقافة التسامح ليعم السام أرجاء 
العالم، وفقا للرؤى الملكية الســـامية لملك الباد المعظم 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بحلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
أمـــس، بحضـــور عـــدد مـــن مـــن كبـــار المســـؤولين، عددا 
مـــن منتســـبي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف ووزارة شـــؤون اإلعام والجهات 
الحكومية والفرق التطوعية المعنية التي ســـاهمت في 
نجـــاح الجهود التنظيمية لزيارة قداســـة بابـــا الفاتيكان 

والفعاليات المصاحبة لها.
وأشـــار ســـموه إلى أن أبناء مملكة البحرين ضمن فريق 

البحرين يواصلون تقديم النموذج األسمى واألجمل في 
البذل والعطاء والتميز؛ من أجل هذا الوطن.

5 اتفاقيات لتنمية الوجهات مع بريطانيا والبوسنة والهرسك وقبرص والعراق... وزير “المواصالت”:

100 طائرة و86 شركة بمعرض البحرين الدولي للطيران

قـــال وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت محمـــد الكعبـــي إن معـــرض 
البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة، والذي ينطلق اليوم، 
سيشهد عرض نحو 100 طائرة مختلفة على األرض وفي الجو، في 
الوقت الذي سجلت فيه نحو 86 شركة حضورها من مختلف دول 
العالـــم. وأكـــد أن الـــوزارة بصدد توقيـــع نحو 5 اتفاقيـــات بالمعرض 
الـــذي يســـتمر لمـــدة 3 أيام، منهـــا اتفاقيات مع عدد مـــن الدول فيما 
يتعلق بالحركة الجوية مثل البوســـنة والهرسك وقبرص وبريطانيا 

)٢٥(إلى جانب السعي لتوقيع اتفاقات مع العراق.

سفير البحرين لدى اليابان أول بحريني يصوت في انتخابات 2022

إقبال واسع في تصويت الخارج يتجاوز االنتخابات السابقة

أعلـــن رئيـــس هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي المديـــر التنفيـــذي لانتخابات 
النيابية والبلدية 2022 المستشـــار نواف حمزة، أن االنتخابات النيابية للفصل 
التشـــريعي الســـادس التي بدأت أولى محطاتها أمس، شهدت إقباال واسعا من 
المواطنين الموجودين بالخارج. واستقبلت لجان االقتراع والفرز في المقرات 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحريـــن في الخـــارج، أمـــس، الناخبين المشـــاركين في 

عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تنظم عبر 37 مقرا دبلوماسيا.
وقال ســـفير مملكة البحرين لدى اليابان أحمد الدوسري في تصريح لـ “الباد”: 

)13-14(“أتشرف بأن أكون أول مواطن يصوت في االنتخابات 2022”.
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منال الشيخعلي الفردان من قاعدة الصخير | تصوير: رسول الحجيري
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اســـتقبل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، فـــي قصر الصخير أمس، 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث تشـــرف ســـموه 
بتقديـــم إيجـــاز لجاللته بمناســـبة اكتشـــاف َمكمنيـــن جديدين للغاز 
الطبيعـــي فـــي كل من طبقات “الجوبـــة” و ”الجوف” غيـــر التقليدية 
الواقعين تحت مكمني “الخف” و ”العنيزة” المنتجين للغاز الطبيعي 

في مملكة البحرين.
وقال سموه إن اإلعالن عن هذا االكتشاف يأتي بعد تنفيذ عمليات 
الحفر التقييمية واالختبارات في مكمن “الجوبة” واســـتكمال بئرين 
فـــي مكمـــن “الجـــوف”، والتـــي جـــاءت نتائجها مشـــجعة مـــن حيث 

الكمية وفرص األنتاج.
وأضاف سموه أن هذه االكتشافات المهمة تأتي منسجمة مع طموح 
ورؤية صاحب الجاللة الملك المعظم، وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء بتعزيز ورفع قيمة المـــوارد الطبيعية 

لمملكة البحرين.
وخالل االســـتقبال، أعـــرب صاحب الجاللة ملك البـــالد المعظم عن 
شـــكره وتقديـــره لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة وأعضاء 
مجلـــس إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز علـــى الجهود الوطنية 
المخلصـــة التـــي يبذلونها فـــي تطوير قطاعـــي النفط والغـــاز والتي 
أثمـــرت عن هذه االكتشـــافات وهذا اإلنجاز المهم بمـــا يعزز ويخدم 
االقتصـــاد الوطنـــي والمســـيرة التنمويـــة في البـــالد ويعـــود بالخير 
والنفع على الوطن والمواطن، متمنًيا جاللته للجميع دوام التوفيق 

والسداد.
وبهذه المناســـبة، رفع سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، خالص 
الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
علـــى تفضل جاللته باســـتقبال أعضاء مجلس إدارة الشـــركة وعلى 

توجيهات جاللته السامية الكريمة.

وقـــال ســـموه “لقد وفـــرت لنا هذه االكتشـــافات والنتائـــج اإليجابية 
األخيـــرة المعلومـــات القيمة الالزمـــة للمضي قدًما فـــي إجراء مزيد 
من التقييمات المطلوبة لآلبار بهدف االســـتفادة من جميع إمكانات 
هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي”. وتابع سموه قائال “تمهد هذه 
المعلومـــات المتوافـــرة لدينا الطريـــق للتطوير واإلنتاج المســـتقبلي 

لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق مصلحة مملكة البحرين”.
كما اســـتعرض ســـموه أحدث تطـــورات وإنجازات الشـــركة القابضة 
للنفط والغاز والشركات التابعة، ومنها جهود تحديث أطر الحوكمة 
واالســـتراتيجيات على مســـتوى المجموعة، والنتائج الملموسة في 
تحســـن أداء الشركة القابضة والشـــركات التابعة ونبذة عن المضي 

بخطى ثابتة في بناء نموذج عمل أكثر استدامة.
وختاًما أطلع ســـموه جاللته على عدد من المشـــروعات المستقبلية 
والمبـــادرات االســـتراتيجية المزمـــع البدء بهـــا في العـــام المقبل بما 
يتماشـــى مع رؤيـــة جاللة الملـــك المعظم وتطلعات صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء للنهوض بقطـــاع النفط 

والغاز في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

اكتشاف َمكمنين جديدين للغاز الطبيعي في البحرين 
الملك المعظم ينوه بجهود ناصر بن حمد: إنجاز مهم يعزز ويخدم االقتصاد الوطني

سموه: تحسن ملموس في أداء “القابضة للنفط” وجهود لتحديث أطر الحوكمة واالستراتيجيات

الشركة القابضة للنفط والغاز

 أعلنت الشـــركة القابضة للنفط والغاز عن اكتشـــاف َمكمنين 
جديديـــن للغـــاز الطبيعـــي فـــي كل مـــن طبقـــات “الجوبـــة” و 
“الجـــوف” غيـــر التقليدية، الواقعين تحـــت مكمني “الخف” و 
“العنيزة” المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، والتي 

جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص اإلنتاج.
وتأتي هذه االكتشـــافات المهمة منســـجمة مع طموح ورؤية 
عاهـــل البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بتعزيز ورفع قيمة 

الموارد الطبيعية لمملكة البحرين.
وبهذه المناســـبة قال ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط 

والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفـــة “لقد وفرت لنا 
هـــذه االكتشـــافات والنتائـــج اإليجابيـــة األخيـــرة المعلومات 
القيمـــة الالزمة للمضي قدما في إجـــراء مزيد من التقييمات 
المطلوبـــة لآلبـــار بهدف االســـتفادة مـــن جميع إمكانـــات هذا 

المورد الواعد من الغاز الطبيعي”.
وتابع ســـموه “تمهد هذه المعلومات المتوافـــرة لدينا الطريق 
للتطوير واإلنتاج المســـتقبلي لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق 

مصلحة مملكة البحرين”.
ُيذكر أن “شركة تطوير للبترول” قامت بتنفيذ جميع عمليات 

الحفر واألنشطة المتصلة بها.
ومن المقرر إجراء عمليات حفر إضافية خالل العامين 2023 
و2024، سيتم فيها اختبار طبقتين هما “الطويل” و “السارة” 
الواقعتيـــن أســـفل مكمـــن “الجـــوف” للغاز، إلى جانـــب تجربة 

الحفر األفقي في بئر “الجوبة” من أجل تحسين اإلنتاجية.

عمليات حفر إضافية خالل 2023 و2024 ... ناصر بن حمد:

نتائج االكتشافين مشجعة من حيث الكمية وفرص اإلنتاج



ال دعوى مقبولة لقسمة األراضي إال باختصام 
“التخطيط العمرانـي” و “التسجيـل العقـاري”

إضافة مادة جديدة لقانون بشأن تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير... مرسوم ملكي:

صـــدر عن ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرسوم بقانون 
رقم )43( لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 
)2 مكـــررًا( إلـــى المرســـوم بقانون رقم )3( لســـنة 
1994 بشـــأن تقســـيم األراضـــي المعـــدة للتعمير 
والتطوير، وذلك بناًء على عرض رئيس مجلس 

الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُتضاف إلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 1994 
بشأن تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير 

مادة جديدة برقم )2 مكررًا(، نصها اآلتي:
“يجب االلتزام بالقواعد واالشـــتراطات المتعلقة 
بتقســـيم األراضـــي المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا 
القانـــون والئحته التنفيذيـــة والقرارات الصادرة 

تنفيذًا ألحكامه، عند قســـمة األراضي والعقارات 
القضائيـــة  والهيئـــات  المحاكـــم  أمـــام  ســـواء 

المختصة أو عن طريق االتفاق بين الشركاء.
المحاكـــم  أمـــام  القســـمة  طلـــب  عنـــد  ويتعيـــن 
والهيئـــات القضائية المختصـــة اختصام الجهات 
المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري 

وإال كانت الدعوى غير مقبولة.
وال تكـــون القســـمة نافـــذة في مواجهـــة الجهات 

المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، 
إذا كانت مخالفة للقواعد واالشـــتراطات المشار 

إليها في الفقرة األولى من هذه المادة”. 
 المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما 
يخصـــه – تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، وُيعمـــل 
بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا
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تعيين حماد والعصفور وكيلين مساعَدين في “المالية”
صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، مرسوم رقم )64( لسنة 2022 بتعيين وكيلين مساعَدين 
فـــي وزارة المالية واالقتصاد الوطني، وذلك بناًء على عرض وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، وبعـــد موافقة مجلس الـــوزراء، جاء 

فيه:
 المادة األولى:

ن في وزارة المالية واالقتصاد الوطني ُكلٌّ من: ُيعيَّ

1. الســـيد فيصـــل عيســـى حفيظ حماد وكياًل مســـاعًدا للتنافســـية 
والمؤشرات االقتصادية.

2. الســـيدة إيمـــان جواد كاظـــم العصفور وكياًل مســـاعًدا للشـــؤون 
االقتصادية.

 المادة الثانية:
علـــى وزير المالية واالقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

صـــدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم 
رقم )63( لســـنة 2022 بتعيين عضو في لجنة 
تســـوية مشـــاريع التطوير العقارية المتعثرة، 
وذلك بناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُيعين القاضي حســـين حميد صالح الصيرفي 

عضـــوًا فـــي لجنـــة تســـوية مشـــاريع التطوير 
العقارية المتعثرة، خلفًا للقاضي محمد ميرزا 

محمد أمان.
 المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والـــوزراء - ُكلٌّ 
فيمـــا يخصـــه - تنفيذ هـــذا المرســـوم، وُيعمل 
به مـــن تاريخ صدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

القاضي الصيرفي عضًوا في لجنة “تسوية المتعثرة”

المنامة - بنا

بعـــث ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلى جاللـــة الملك 
نوردوم ســـيهاموني ملـــك مملكة كمبوديا 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتين 

عـــن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا لجاللته 
موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب مملكة 
مـــن  مزيـــد  بتحقيـــق  الصديـــق  كمبوديـــا 

التقدم والتطور والنماء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء برقية تهنئة 
مماثلـــة إلى رئيـــس وزراء مملكة كمبوديا 

هون سين.

البحرين تهنئ كمبوديا بذكرى االستقالل
العميد الدوسري عضًوا في مجلس إدارة “سوق العمل”

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، مرسوم رقم )65( لسنة 2022 بتعيين عضو في مجلس 
إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، وذلـــك بنـــاًء على عـــرض رئيس 

مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

ـــن العميد عبدالعزيـــز عبدالرحمن الدوســـري عضًوا في مجلس  ُيعيَّ

إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل خلًفا للســـيد عبدالرحمـــن صالح 
سنان، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.

 المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ 
هذا المرســـوم، وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا
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صـــدر عـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
 2022 )42( لســـنة  مرســـوم بقانـــون رقـــم 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانون 
رقم )5( لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم 
بإنشـــاء   1975 لســـنة   )2( رقـــم  األميـــري 
مجلـــس أعلـــى للشـــباب والرياضـــة وذلك 
بنـــاًء على عـــرض رئيس مجلـــس الوزراء، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُيســـتبدل بنصـــوص المـــواد )2(، )3(، )11(، 
)12( مـــن المرســـوم بقانون رقم )5( لســـنة 
1983 بشـــأن تعديـــل المرســـوم األميـــري 
رقم )2( لســـنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى 

للشباب والرياضة، النصوص اآلتية:
مادة )2(:

يهـــدف المجلس إلى تحقيـــق التكامل في 
أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة 
لتكوين المواطن الصالح اجتماعًيا وعقلًيا 
ســـبيل  فـــي  للمجلـــس  ويكـــون  وبدنًيـــا، 
تحقيق هذا الهدف االختصاصات اآلتية:

للـــوزارات  العامـــة  السياســـة  رســـم   .1
والهيئـــات والمؤسســـات فـــي األمـــور ذات 
الصلـــة بالشـــباب والرياضـــة خاصـــة تلـــك 
المتعلقـــة بمجـــال تنميـــة وتطويـــر شـــئون 

الشـــباب والرياضة، وكذلك رسم السياسة 
المتعلقـــة بعاقـــات الشـــباب فـــي مملكـــة 
البحريـــن بالمنظمـــات والهيئـــات الدوليـــة 
فـــي  والمشـــاركة  المعنيـــة،  والعالميـــة 
المؤتمرات الدولية، ووضع سياســـة إقامة 
المنشـــآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب 
والرياضـــة ومتابعـــة تنفيذهـــا، وذلـــك كله 

ضمن السياسة العامة للدولة.
2. تمكيـــن الشـــباب مـــن أداء دورهـــم في 
فـــي  جهودهـــم  وإدمـــاج  العامـــة  الحيـــاة 

برامج التنمية الشاملة.
الهيئـــات  بإنشـــاء  التراخيـــص  إصـــدار   .3
بالتنســـيق  وذلـــك  والرياضيـــة  الشـــبابية 
مـــع الجهـــات المختصة، ويجـــوز للمجلس 
تفويض وزارة شـــئون الشـــباب والرياضة 
أو الهيئة العامـــة للرياضة في إصدار هذه 

التراخيص.
4. تنظيـــم منح الجوائز والحوافز وغيرها 
من وســـائل التشـــجيع الماديـــة والمعنوية 

في مجاالت الشباب والرياضة.
للنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــط  وضـــع   .5
بالشـــباب وحل المشـــكات التي تواجههم 
في كافة المجاالت، واالهتمام بالرياضيين 
وكافـــة شـــئونهم؛ وذلـــك لتحقيـــق التقدم 

واإلنجازات.
6. إقـــرار المشـــروعات التـــي تعمـــل علـــى 
إعـــداد وتوفيـــر القادة في قطاع الشـــباب 

والرياضة.
7. تفعيـــل مبـــادئ ميثـــاق العمـــل الوطني 
الشـــباب  بتنميـــة  المتعلقـــة  والدســـتور 
بدنًيـــا وخلقًيـــا وعقلًيـــا، ووضـــع اآلليـــات 
المناســـبة لذلـــك بالتعـــاون مـــع الـــوزارات 
والهيئات والمؤسسات في المملكة، وذلك 
فـــي األمـــور ذات الصلـــة بقطـــاع الشـــباب 

والرياضة.    
8. متابعة تنفيذ السياسة العامة في قطاع 
وتقديـــم  وتقييمهـــا  والرياضـــة،  الشـــباب 
والتوجيهـــات  والمقترحـــات  الماحظـــات 

بشأنها إلى الجهات المختصة.
التشـــريعات، وإبـــداء  اقتـــراح تعديـــل   .9
الـــرأي في مشـــروعات القوانيـــن واللوائح 
والقرارات ذات الصلة بالشباب والرياضة، 
والتوصية بمشروعات القوانين والقرارات 
الازمة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة. 
10. متابعة تطبيـــق القوانين واالتفاقيات 
الدوليـــة واللوائـــح والقـــرارات ذات الصلة 
بقطاع الشـــباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ 
البرامج التي جـــرى اعتمادها في الخطط 
والبرامـــج الحكوميـــة ذات الصلـــة بقطاع 

الشباب والرياضة.
والمجالـــس  اللجـــان  فـــي  المشـــاركة   .11
الحكومية التي ُتشـــكلها الحكومة في كل 

ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.
فـــي  البحرينـــي  الشـــباب  تمثيـــل   .12

المحافل والمؤتمرات الدولية واجتماعات 
المعنيـــة  والدوليـــة  العربيـــة  المنظمـــات 
بشـــئون الشـــباب، والعمـــل علـــى الدخـــول 
وبرامـــج  تعـــاون  اتفاقيـــات  فـــي  معهـــا 
مشتركة بشكل مباشر أو من خال إحدى 

الجهات التابعة للمجلس.
13. إجـــراء الدراســـات والبحوث المتعلقة 
وجمـــع  والرياضـــة،  الشـــباب  بقطـــاع 
المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة 

بهما.
14. عقـــد المؤتمـــرات والنـــدوات وحلقات 
النقـــاش لبحـــث الموضوعـــات التي تتعلق 

باختصاصات المجلس.
الشـــباب  بـــدور  المجتمـــع  توعيـــة   .15
وحقوقهم وواجباتهم وأهمية االســـتثمار 
فيهـــم، وذلك من خال اســـتخدام اآلليات 
المناســـبة، وأهمية دعم ومســـاندة القطاع 

الرياضي لتأثيره البنَّاء على المجتمع.
16. إصدار التقارير والنشـــرات والمجات 
ذات  واإللكترونيـــة  المطبوعـــة  والمـــواد 

العاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.
وإصـــدار  والمتابعـــة  اإلشـــراف   .17
والقـــرارات  والتوجيهـــات  التوصيـــات 
للجهـــات الحكوميـــة التـــي تخـــدم قطـــاع 
الشـــباب والرياضـــة، بما يرى أن من شـــأنه 

النهوض بهذا القطاع.
مـــن  المقترحـــة  الميزانيـــات  بحـــث   .18

الجهـــات التابعة للمجلس لتنفيـــذ قراراته 
ومشـــروعاته وإبداء الـــرأي فيها وإقرارها 
تمهيًدا العتمادها حسب األنظمة المعمول 

بها.
19. النظـــر في كل ما يرى مجلس الوزراء 
عرضه من مســـائل تدخل فـــي اختصاص 

المجلس.
مادة )3(:

يتكـــون المجلس من رئيس ونائب أو أكثر 
للرئيس وثمانية أعضاء على األقل.

ويعين رئيس المجلس بأمر ملكي، ويكون 
تعيين باقي األعضاء بأمر ملكي بناًء على 

ترشيح الرئيس.
وتكـــون العضوية في المجلـــس لمدة أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة )11(:
علـــى أجهـــزة الدولـــة تزويد المجلـــس بما 
يطلبه من بيانات وإحصائيات ودراســـات 
تتعلـــق باختصاصاتـــه، والتعـــاون معه في 
كل مـــا مـــن شـــأنه تســـهيل أداء المجلـــس 

لواجباته ومهامه.
مادة )12(:

تكـــون قـــرارات المجلـــس نافـــذة وملزمـــة 
لكافـــة الجهـــات في المملكة مـــن الوزارات 
والهيئـــات والمؤسســـات وغيرهـــا، وعلـــى 
تلـــك الجهـــات اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمة 

لتنفيذها.

المادة الثانية

تحـــل عبـــارة “الـــوزارة المعنيـــة بشـــئون 
عبـــارة  محـــل  والرياضـــة”  الشـــباب 
“المؤسســـة العامـــة” الواردة فـــي المادة 
)10( من المرســـوم بقانون رقم )5( لسنة 
1983 بشـــأن تعديـــل المرســـوم األميري 
رقـــم )2( لســـنة 1975 بإنشـــاء مجلـــس 

أعلى للشباب والرياضة.

المادة الثالثة

ُتلغـــى عبـــارة “وفـــي المؤسســـة العامة” 
الـــواردة فـــي المـــادة )8( مـــن المرســـوم 
بشـــأن   1983 لســـنة   )5( رقـــم  بقانـــون 
تعديل المرســـوم األميري رقم )2( لسنة 
1975 بإنشـــاء مجلـــس أعلـــى للشـــباب 
 )1( المادتـــان  ُتلغـــى  كمـــا  والرياضـــة، 
الفقرتان الثانية والثالثة و)13( من ذات 

المرسوم بقانون.

المادة الرابعة

علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والوزراء 
- ُكلٌّ فيمـــا يخصـــه - تنفيذ أحـــكام هذا 
القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

تفويض وزارة الشباب أو الهيئة العامة إلصدار تراخيص الهيئات الشبابية والرياضية
تعديل بعض األحكام بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة... مرسوم صادر عن الملك المعظم:

تلقـــى عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة خطاب شـــكر من شـــيخ األزهر 
حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف 
المســـلمين اإلمام األكبر أحمد الطيب، 

فيما يلي نصه:
بسم هللا الرحمن الرحيم

جالـــة الملـــك/ حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين
الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا وبركاته، 

وبعد:
األزهـــر  علمـــاء  ورائـــي  ومـــن  فإّنـــي، 
الشـــريف، أرفـــع إلـــى مقامكـــم الكريم 
بالغ الشـــكر وعظيم التقدير لما لقيناه 
من كرم الضيافة وحفاوة االســـتقبال، 

ومـــا لمســـناه من محبـــة عميقة ووداد 
صادق ووفـــاء نادر، وأصالة متجذرة، 
فضـــا عما عهدنـــاه فـــي جالتكم من 
تقدير كبير وإيمان راسخ بدور األزهر 
الشـــريف فـــي نشـــر ســـماحة اإلســـام 

وإرساء قيم الّسام.
أخي جاللة الملك

إنني إذ أتقدم لجالتكم بأســـمى آيات 
الشـــكر والتقديـــر الحتضـــان أرضكـــم 

للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  الطيبـــة 
“الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايش 
هـــذا  أن  أؤكـــد  فإننـــي  اإلنســـاني”، 
الملتقى كان حدًثا تاريخًيا اســـتثنائًيا 
من بين ســـائر الملتقيات والمؤتمرات 
التي شـــاركت فيها من قبـــل، كما كان 
ترجمـــة صادقـــة عـــن طبيعـــة أرضكم 
وشعبكم في احترام إنسانية اإلنسان، 
واإليمان بالســـام والعيش المشـــترك 

بيـــن البحرينيين وكل من يعيش على 
أرضها الطيبة.

وإنـــي ألشـــكر لكـــم - جالـــة الملـــك - 
استضافتكم الجتماع مجلس حكماء 
التقديـــر  عظيـــم  وأقـــدر  المســـلمين، 
الدائـــم  وتأكيدكـــم  جالتكـــم  جهـــود 
على مبدأ الّســـام وتعزيز قيم الحوار 

والعدل بين الناس جميعا.
دعائـــي إلـــى المولـــى - ســـبحانه - أن 

يديـــم على مملكـــة البحريـــن الحبيبة 
والرخـــاء،  والخيـــر  واألمـــان،  األمـــن 
وأبنائكـــم  فـــي جالتكـــم  يبـــارك  وأن 
وأحفادكم، وأن يمتعكم دائما بموفور 

الصحة والعافية والسعادة.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

شيخ األزهر
أحمد الطيب

المنامة - بنا

ملتقى البحريـــن للحــوار حــدث تاريخــي استثنائـي
جاللة الملك المعظم يتلقى خطاب شكر من شيخ األزهر



صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )58( لسنة 2022 بتعيين مديرين في وزارة المالية واالقتصاد الوطني، 
وذلك بناًء على عْرض وزير المالية واالقتصاد الوطني، جاء فيه:

المادة األولى:

ُيعين في وزارة المالية واالقتصاد الوطني كل من:

تقنيـــة . 1 إلدارة  مديـــًرا  حمـــود  عبـــدهللا  جاســـم  حمـــود  الســـيد   
لمعلومـــات.  ا

 الســـيدة منيـــرة محمـــد أحمـــد العلـــوي مديـــًرا لمكتـــب إدارة الديـــن . 2
العـــام. 

التدريـــب . 3 إلدارة  مديـــًرا  علـــي  حســـين  ربيعـــة  لولـــوة  الســـيدة   
اإلداري.  والتطويـــر 

ــز . 4 ــًرا إلدارة تعزيـ ــروك مديـ ــد تركـــي متـ ــود عبدالواحـ ــيد محمـ  السـ
التنافســـية. 

التحليـــل . 5 إلدارة  مديـــًرا  ســـند  عبـــاس  رضـــا  أحمـــد  الســـيد   
 . ت مـــا لمعلو ا و

إلدارة . 6 مديـــًرا  الـــذوادي  جاســـم  عبـــدهللا  عبدالرحمـــن  الســـيد   
االقتصاديـــة.  السياســـات 

 الســـيدة دانـــة محســـن محمـــد الشماســـي مديـــًرا إلدارة االســـتدامة . 7
الماليـــة واالقتصاديـــة. 

 الســـيدة مريـــم أحمـــد محمـــد العباســـي مديـــًرا إلدارة المـــوارد . 8
الماليـــة. 

المـــوارد . 9 إلدارة  مديـــًرا  الجاســـم  محمـــد  يوســـف  مـــي  الســـيدة 
الماليـــة. 

 السيدة سارة ثاني محمد صخير مديًرا إلدارة الموارد المالية. . 10

إلدارة . 11 مديـــًرا  الخالـــدي  هللا  مـــال  محمـــد  عبدالرحمـــن  الســـيد   
الماليـــة.  المـــوارد 

 الســـيد محمـــد عبـــدهللا محمـــد بوزبـــون مديـــًرا إلدارة المـــوارد . 12
الماليـــة. 

 

المادة الثانية:

يتولـــى وزير المالية واالقتصـــاد الوطني ندب المدراء 
مـــن   )12  -  11  -  10  -  9  -  8( البنـــد  فـــي  المذكوريـــن 
المـــادة األولى من هـــذا القرار إلى أية جهة من الجهات 

الحكومية.

المادة الثالثة:

على وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي تنفيذ أحكام 
هـــذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

تعييـــــن 12 مديــــــرا في “الماليــــــة”
قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

صــدر عــن ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة قــرار رقــم )59( لســنة 2022 بتعييــن مديريــن فــي الجهــاز اإلداري والفنــي لمجلس 
احتياطــي األجيــال القادمــة فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، وذلك بنــاًء على عْرض 

وزير المالية واالقتصاد الوطني – رئيس مجلس احتياطي االجيال القادمة، جاء فيه:

المادة األولى:

ُيعين في الجهاز اإلداري والفني لمجلس احتياطي األجيال القادمة في وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني كل من:

سمو الشيخة لطيفة بنت حمد بن محمد آل خليفة مديًرا إلدارة االستثمار. 1

أحمد عبدالعزيز أحمد الحمر مديًرا إلدارة العمليات المالية. 2

المادة الثانية:

علـــى وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني – رئيس مجلـــس احتياطي االجيال القادمة تنفيذ أحكام 
هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

ُيعاد تشـــكيل مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة برئاســـة رئيس 
جهاز الخدمة المدنية، وعضوية كل من:

 مدير عام معهد اإلدارة العامة.. 1

 مدير عام شئون المدارس بوزارة التربية والتعليم.. 2

 وكيل وزارة شئون الشباب والرياضة.. 3

 الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل.. 4

 الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة األشغال.. 5

 الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية واالقتصاد . 6
الوطني.

 نائب الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني.. 7

 السيد عدنان عبدالرزاق المحمود، ممثاًل عن القطاع الخاص.. 8
وتكـــون مـــدة عضويتهم في المجلس أربع ســـنوات اعتباًرا من 

تاريخ صدور هذا القرار.

على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به اعتباًرا من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المادة األولى:

المادة الثانية:

تعيين مديرين في “احتياطي األجيال”
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بيان التدفقات النقدية المختصربيان الربح أو الخسارة المختصربيان المركز المالي المختصر

بيان الدخل الشامل المختصر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022كما في 30 سبتمبر 2022

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022

بآالف الدنانير البحرينيبآالف الدنانير البحرينيبآالف الدنانير البحريني

بآالف الدنانير البحريني

بآالف الدنانير البحريني

البيانات المالية الموحدة كما في 30 سبتمبر 2022

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 8 نوفمبر 2022، ووقعها بالنيابة عن المجلس:
عبد اهلل بوهندي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مراجعة من قبل

كي بي ام جي
فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

31 ديسمرب2021 30 سبتمرب 2022

)مدققة( )مراجعة(

املوجودات 

9,796 9,677 استثامرات عقارية

6,114 6,576 استثامرات محتسبة بطريقة حقوق امللكية

29,238 29,269 استثامرات يف أوراق مالية

45,148 45,522 مجموع املوجودات غري املتداولة

374 276 ذمم مدينة أخرى

2,096 825 النقد وما يف حكمه

2,470 1,101 مجموع املوجودات املتداولة

47,618 46,623 مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

14,227 14,227 رأس املال 

1,953 1,953 عالوة إصدار أسهم

7,114 7,114 احتياطي قانوين

659 659 احتياطي أعامل خريية

6,262 6,418 احتياطي القيمة العادلة  

17,257 16,119 أرباح مستبقاة

47,472 46,490 مجموع حقوق امللكية  

املطلوبات

14 9 منافع املوظفني

132 124 ذمم تجارية دائنة وأخرى

146 133 مجموع املطلوبات املتداولة

47,618 46,623 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات  

 التسعة أشهر املنتهية                                                           

يف 30 سبتمرب

 الثالثة أشهر املنتهية

يف 30 سبتمرب
2022202120222021

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

91549إيرادات الفوائد
8886738228إيرادات من أوراق مالية

157834731إيرادات من استثامرات عقارية، صايف
عكس انخفاض / )مخصص( قيمة 

)130(42)233(90موجودات مالية 
حصة الرشكة من أرباح استثامرات

1,962966768666محتسبة بطريقة حقوق امللكية
408561327إيرادات أخرى، صايف

3,1462,360956631إجاميل اإليرادات

)112()109()668()377(مرصوفات إدارية                                    
--)6(-مرصوفات البيع

)112()109()674()377(إجاميل املرصوفات

2,7691,686847519ربح الفرتة

19,4611,855,953,65العائد األسايس واملخفض لكل سهم )بالفلس(

 التسعة أشهر املنتهية

يف 30 سبتمرب

 الثالثة أشهر املنتهية

يف 30 سبتمرب
2022202120222021

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

2,7691,686847519 ربح الفرتة

الدخل الشامل اآلخر 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل الربح أو 

الخسارة:
استثامرات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من 

5171,469149719خالل الدخل الشامل - صايف التغري يف القيمة العادلة
3,2863,1559961,238مجموع الدخل الشامل للفرتة

احتياطياحتياطي
أرباحالقيمةأعاملاحتياطيعالوة إصداررأس

املجموعمستبقاةالعادلةخرييةقانوينأسهماملال30 سبتمرب 2022 )مراجعة(

14,2271,9537,1146596,26217,25747,472كام يف 1 يناير 2022
الدخل الشامل:  

2,7692,769-----ربح الفرتة
الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل الربح أو الخسارة:
استثامرات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

517-517----الدخل الشامل اآلخر - صايف التغري يف القيمة العادلة
املحول إىل األرباح املستبقاة من بيع استثامرات يف

-361)361(----حقوق امللكية

156361517----مجموع الدخل الشامل اآلخر

1563,1303,286----مجموع الدخل الشامل للفرتة

)4,268()4,268(-----أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة 2021

14,2271,9537,1146596,41816,11946,490يف 30 سبتمرب 2022  

احتياطياحتياطي
أرباحالقيمةأعاملاحتياطيعالوة إصداررأس

املجموعمستبقاةالعادلةخرييةقانوينأسهماملال30 سبتمرب 2021 )مراجعة(

14,2271,9537,1146664,85118,67547,486كام يف 1 يناير 2021
الدخل الشامل:  

1,6861,686-----ربح الفرتة
الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل الربح أو الخسارة
استثامرات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

1,469-1,469----الشامل اآلخر - صايف التغري يف القيمة العادلة

1,469-1,469----مجموع الدخل الشامل اآلخر

1,4691,6863,155----مجموع الدخل الشامل للفرتة

)3,557()3,557(-----أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة 2020
)6(--)6(---تربعات خريية مدفوعة خالل الفرتة  

14,2271,9537,1146606,32016,80447,078يف 30 سبتمرب 2021

30 سبتمرب 2021 30 سبتمرب 2022
)مراجعة( )مراجعة(

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
806 - النقد من العمالء

5,617 83 مقبوضات أخرى
6,423 83

)1,113( - مدفوعات املشرتيات
)852( )346( مدفوعات املرصوفات التشغيلية األخرى
)51( - مدفوعات أتعاب اإلدارة

)1,189( - مدفوعات حق االمتياز
)65( )65( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
)7( - مدفوعات التربعات الخريية

)58( )11( مدفوعات الرضائب 
)3,335( )422(

3,088 )339( صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( / من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثامر
109 86 فوائد مستلمة 
612 855 أرباح أسهم مستلمة
229 261 إيرادات إيجار مستلمة من استثامرات عقارية، صايف
75 1,499 أرباح أسهم مستلمة من استثامرات محتسبة بطريقة حقوق امللكية

- )500( رشاء أدوات الدين بالتكلفة املطفأة
260 - بيع عقارات ومعدات

- 110 استحقاق سندات الدين بالتكلفة املطفأة
)169( 294 بيع / )حيازة( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

10 57 أرباح مستلمة من استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
- )38( حيازة استثامرات من خالل الدخل الشامل اآلخر
- 712 بيع استثامرات من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,126 3,336 صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثامر

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)3,939( )4,268( أرباح أسهم مدفوعة
)3,939( )4,268( صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل

275 )1,271( صايف )النقص( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة
1,621 2,097 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
1,896 826 النقد وما يف حكمه يف 30 سبتمرب

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )57( لسنة 2022 
بإعادة تشكيل مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة، وذلك بناًء على عرض رئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة، جاء فيه:

إعادة تشكيل مجلس “اإلدارة العامة” برئاسة رئيس “الخدمة”



أبناؤنا ضمن فريق البحرين يواصلون تقديم النموذج 
األسمى في العطاء

 أبناء البحرين يواصلون بذل العطاء وتحقيق النجاح 
بمختلف الميادين 

شعب المملكة قادر على احتضان كبرى الفعاليات وضمان 
أن يكون النجاح حليفا لها

أعمالهم مصدر اعتزاز وتؤكد توقهم لترسيخ مكانة 
وطنهم بمختلف الميادين 

local@albiladpress.com

األربعاء 9 نوفمبر 2022 - 15 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5139
07

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين 
تواصـــل نهجهـــا الـــذي يؤكد أنهـــا رمٌز 
للمحبة والتعايش والتآخي من خالل 
المبـــادرات التـــي ترســـخ هـــذه القيـــم 
ليعـــم  التســـامح  ثقافـــة  مـــن  وتعلـــي 
الســـالم أرجـــاء العالـــم، وذلـــك وفًقـــا 
للـــرؤى الملكيـــة الســـامية لملـــك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، الفًتا سموه إلى 
أهميـــة الزيارة التاريخية التي قام بها 
قداسة البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان 
لمملكـــة البحريـــن بدعـــوة من صاحب 

الجاللة عاهل البالد المعظم.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بحلبـــة 
بحضـــور  أمـــس،  الدوليـــة  البحريـــن 
عـــدد من كبار المســـؤولين، عـــددا من 
ووزارة  الداخليـــة  وزارة  منتســـبي 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والجهـــات  اإلعـــالم  شـــؤون  ووزارة 
التطوعيـــة  والفـــرق  الحكوميـــة 
نجـــاح  فـــي  ســـاهمت  التـــي  المعنيـــة 

الجهود التنظيمية لزيارة قداســـة بابا 
الفاتيـــكان والفعاليـــات المصاحبة لها، 
حيـــث نقل ســـموه لهـــم شـــكر وتقدير 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظم على 
ما بذلـــوه من جهـــود تنظيمية موفقة 
خـــالل زيـــارة قداســـة بابـــا الفاتيكان، 
كما وجه ســـموه بهذه المناســـبة تحية 
شـــكر وتقدير للجميع، وقال سموه إن 
أبناء البحريـــن يواصلون بذل العطاء 
وتحقيق النجاح في مختلف الميادين 
بما لديهم من شـــغف ألن يكون التميز 
عنواًنـــا دائًمـــا لعملهـــم، منوًهـــا ســـموه 
اإلنســـاني  والتعايـــش  المحبـــة  بقيـــم 
المترسخة في المجتمع والتي شكلت 
على مر العصور عناصر تميز للمجتمع 

البحريني.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن أبنـــاء مملكـــة 
البحريـــن  فريـــق  ضمـــن  البحريـــن 
يواصلـــون تقديـــم النمـــوذج األســـمى 

واألجمل فـــي البذل والعطاء والتميز؛ 
مـــن أجـــل هـــذا الوطـــن، من خـــالل ما 
قدمـــوه مـــن أعمال تبعث علـــى الفخر 
واالعتـــزاز وتؤكد أنهـــم دائًما تواقون 
لـــكل مـــا مـــن شـــأنه أن يرســـخ مكانة 
وطنهم في مختلـــف الميادين ويؤكد 
قيمه اإلنســـانية والحضارية، وقدرته 
الفعاليـــات  كبـــرى  احتضـــان  علـــى 
العالميـــة وضمـــان أن يكـــون النجـــاح 

والتميز حليًفا لها.
شـــكرهم  عـــن  الجميـــع  أعـــرب  وقـــد 
وتقديرهـــم لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
ما تفضل به ســـموه من إشـــادة تشكل 
الحافز لهـــم لمزيد من البذل والعطاء، 
مؤكديـــن الحـــرص على بـــذل الجهود 

كافة من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين رمز للمحبة والتعايش والتآخي
شكًرا لكل المعنيين بنجاح زيارة بابا الفاتيكان والفعاليات المصاحبة لها

كبـــار المســـؤولين وفريـــق البحريـــن: تقديـــر ســـموكم حافـــز لمزيـــد مـــن البـــذل والعطـــاء

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

الرفاع - القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

استقبل الممثل الخاص لجاللة الملك المعظم، سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصر القضيبية امس، مستشـــار مجلس إدارة الشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز عبدالحســـين ميرزا، الذي أهدى ســـموه نســـخة من 

كتابه بعنوان “مسيرتي في سبيل الوطن”.
 وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفـــة بالكتاب 
الذي يوثق للمســـيرة المهنية المتميزة لميـــرزا والعامرة باإلخالص والعطاء 
والحافلـــة باإلنجازات، معربا ســـموه عـــن تقديره لدوره وإســـهاماته البناءة 
فـــي مجـــاالت العمـــل الوطنـــي المختلفـــة، وبصماتـــه الواضحـــة فـــي كافـــة 
المناصب التي تبوأها، متمنيا له كل التوفيق في مهامه كمستشـــار لمجلس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.  من جانبه، أعرب ميرزا عن بالغ شكره 
وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله، وعلى دعم 
ســـموه الدائم له في مختلف المناصب والمواقع والذي يدفعه لبذل المزيد 

من الجهد ومضاعفة العمل لما فيه خير الوطن.

تـــرأس وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي، وفـــد مملكة 
البحريـــن فـــي أعمال اجتمـــاع وزراء الدفاع بـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربية للدورة التاسعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك، والذي عقد 

في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخـــالل االجتماع تم مناقشـــة عـــدد من الموضوعات الهامـــة المدرجة على 
جـــدول أعمـــال االجتمـــاع، والتـــي تهـــدف إلـــى تفعيـــل التعـــاون العســـكري 
المشـــترك ومتابعـــة جميـــع األمـــور التـــي مـــن شـــأنها توثيـــق عـــرى التعاون 
الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وتقوية الترابط والتنســـيق األخوي المشـــترك الرامية إلى تحقيق األهداف 
المنشـــودة، واالرتقـــاء بتلك الجهود إلى المســـتوى المأمـــول، باإلضافة إلى 

االستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.

محمد بن مبارك يشيد بالمسيرة الوطنية الحافلة لميرزا

توثيق التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة الخليجية

تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع سلطنة عمان
المضي بالعالقات الراسخة نحو آفاق أرحب... محمد بن مبارك:

اســـتقبل الممثـــل الخـــاص لجاللة 
الملك المعظم، سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، بمكتبه بقصر 
القضيبيـــة، أمس، الســـفير فيصل 
بن حـــارب بـــن حمد البوســـعيدي، 
بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لســـلطنة 
مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة  ُعمـــان 

البحرين
ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل   
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بالســـفير، وهنـــأه بمناســـبة تعيينه 
سفيًرا لبالده لدى مملكة البحرين، 
العالقـــات  بتميـــز  ســـموه  مشـــيًدا 
البلديـــن  بيـــن  الوثيقـــة  األخويـــة 
الشـــقيقين فـــي ظل مـــا تحظى به 
من عناية واهتمام كبيرين من لدن 
القيادتيـــن الحكيمتين في البلدين 
الشقيقين، والحرص المشترك على 

تعزيز كافة أوجـــه التعاون الثنائي 
بمـــا يحقـــق مصالحهما المشـــتركة، 
متمنًيا ســـموه للسفير كل التوفيق 

والنجاح في مهامه الدبلوماسية.

 مـــن جانبـــه، أعرب الســـفير فيصل 
بن حارب بن حمد البوسعيدي عن 
بالغ شـــكره وامتنانه لســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة على 

بـــالده  حـــرص  مؤكـــًدا  اســـتقباله، 
علـــى المضـــي بالعالقـــات األخوية 
الراســـخة مع مملكـــة البحرين إلى 
آفاق أرحب في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

البوعينين: إنشاء نيابة الجرائم اإللكترونية
رصد الجرائم الواقعة على األطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات

أصــدر النائــب العــام علــي البوعينيــن، أمــس، القــرار رقــم )59( لســنة 
2022 بإنشــاء نيابة متخصصة بمســمى )نيابة الجرائــم اإللكترونية( 
برئاســة أحد الســادة رؤســاء النيابة وعضوية عدد كاٍف من أعضاء 
النيابــة العامــة، وذلــك باختصاصــات التحقيق والتصــرف في جرائم 
تقنية المعلومات بما تشتمل عليه من جرائم االعتداء على وسائل أو 
نظم أو بيانات ومعلومات وســائل التقنية أو أي وســيلة أخرى لديها 
القــدرة علــى اســتقبال أو إرســال البيانــات أو معالجتهــا أو تخزينهــا 
أو اســترجاعها، إضافــة إلى جرائم االعتداء علــى حرمة االتصاالت، 
والجرائــم التــي ترتكــب باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة، علــى أن 

ينبسط اختصاصها بصدد تلك الجرائم على سائر إقليم المملكة.

كمـــا أنـــاط النائـــب العـــام بنيابـــة 
التنســـيق  اإللكترونيـــة  الجرائـــم 
والطفـــل  األســـرة  نيابـــة  مـــع 
لرصـــد الجرائـــم التـــي تقـــع علـــى 
وســـائل  باســـتخدام  األطفـــال 
ودراســـتها  المعلومـــات  تقنيـــة 
وتحليلها؛ للوصول إلى توصيات 
تعمـــل علـــى مكافحتهـــا وتجنـــب 
تكرارها، وســـبل تقديم كل صور 
واالجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم 

للمجنـــي عليهم من األطفال على 
المستويين الجنائي واالجتماعي، 
في ضـــوء مبادرة النيابـــة العامة 
في الرعايـــة االجتماعية )رعاية( 
انتهـــاكات  أيـــة  لمعالجـــة  ســـعًيا 
قـــد تحـــدث لهـــم وتكـــون مضرة 

بنشأتهم بشكل سليم.
كمـــا تضمن القـــرار تكليـــف نيابة 
بمتابعـــة  اإللكترونيـــة  الجرائـــم 
جميـــع القضايا التـــي تختص بها 

أمام المحاكـــم بمختلف درجاتها، 
يصـــدر  مـــا  ودراســـة  ومراجعـــة 
فيهـــا مـــن أحـــكام بالتنســـيق مـــع 
نيابة االســـتئناف، مـــع رفع تقرير 
نصف ســـنوي للنائـــب العام حول 
عملهـــا وســـير التحقيقـــات فيهـــا، 
على أن يتضمن المســـتحدث من 
أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم 

اإللكترونية.
وبخـــالف الـــدور القضائـــي الـــذي 

الجرائـــم  نيابـــة  بـــه  تضطلـــع 
تختـــص  فإنهـــا  اإللكترونيـــة، 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
العمـــل  لتطويـــر  الصلـــة؛  ذات 
الجرائـــم  مكافحـــة  مجـــال  فـــي 
اإللكترونية ورصد األدلة المادية 
المقترحـــات  وتقديـــم  والتقنيـــة، 
لتعزيـــز  الالزمـــة  التشـــريعية 
وقـــدرات  المكافحـــة  إجـــراءات 
التحقيـــق؛ لضمـــان فاعليـــة إنفاذ 
القضائيـــة  والمالحقـــة  القانـــون 
الفعالـــة فـــي هـــذه النوعيـــة مـــن 

الجرائم.
يذكـــر أن النائـــب العـــام كان قـــد 
بإنشـــاء  ســـابقة  قـــرارات  أصـــدر 
العديد مـــن النيابات المتخصصة 
العدالـــة  تحقيـــق  فـــي  أســـهم 
الناجـــزة، من بينهـــا نيابة اإلتجار 
الجرائـــم  نيابـــة  باألشـــخاص، 
المالية وغســـل األمـــوال ووحدة 
جرائـــم التهرب الضريبـــي التابعة 

لها، ووحدة جرائم المخدرات.

المنامة - النيابة العامة

علي البوعينين

انتشـار األسلحة االنتحارية ذاتية التشغيل ينذر بحروب مستقبلية
“ندوة المنامة للقوة الجوية” تجمع كبار خبراء المنطقة والعالم... قائد سالح الجو الملكي:

أقامت قوة دفاع البحرين ممثلة بســـالح 
الجـــو الملكـــي البحرينـــي نـــدوة المنامـــة 
للقـــوة الجويـــة بنســـختها الرابعـــة، والتي 
تقام بالتزامن مع معرض البحرين الدولي 
أمـــس  صبـــاح  وذلـــك  2022م،  للطيـــران 
الثالثاء، فـــي فندق الســـوفوتيل بمنطقة 
مـــن  عـــدد  النـــدوة  فـــي  وشـــارك  الـــزالق 
قـــادة القـــوات الجوية وكبـــار الخبراء من 
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة والعالم لمناقشـــة 
القطـــاع  فـــي  المســـتجدة  الموضوعـــات 

الجوي.
وفي بداية الندوة ألقى قائد ســـالح الجو 
الملكـــي اللـــواء الركـــن طيار الشـــيخ حمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة كلمـــة ترحيبيـــة 
للمشـــاركين في فعاليات وجلسات الندوة 
نقل خاللها تحيات القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة وتمنياته لهم بالتوفيق.
الملكـــي  الجـــو  ســـالح  قائـــد  وأضـــاف 
“انتشــــار  بـــأن  كلمتـــه  خـــالل  البحرينـــي 
التشـــغيل  ذاتيـــة  االنتحاريـــة  األســـلحة 
بشـــكل واســـع وســـريع في عالمنا الحالي 
مـــن  الهجينـــة  الحـــروب  واســـتخدام 
خـــالل الهجمـــات الســـيبرانية التي طالت 
واالقتصاديـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات 
والصحيـــة فـــي بعض الـــدول، إضافة إلى 
ظهـــور تقنيـــة األســـلحة الفـــرط صوتيـــة 
القـــادرة علـــى تفـــادي أنظمـــة الدفاعـــات 
تهديـــدًا  باتـــت تشـــكل  الحاليـــة  الجويـــة 
الدولـــي،  واالســـتقرار  لألمـــن  واضحـــًا 
خصوصـــا إذا مـــا وقعـــت هـــذه األســـلحة 
فـــي أيدي الجماعـــات اإلرهابية من خالل 

بعض الدول”.
وأوضح أن “هذا التطور ما هو إال خطوات 
نحو حروب المســـتقبل التـــي قد تواجهها 
دولنـــا كمـــا أن دمـــج هـــذه التقنيـــات فـــي 
النزاعات المسلحة سيشكل ضغوطًا على 
متخذي القرارات السـياســــية والعسكرية 

فـــي مختلف الدول وســـيؤدي إلـــى تغيير 
المعادلة في استراتيجية الردع العسكري، 
ولكي نحافظ على األمن واالســـتقرار وما 
وصلت إليـــه دول العالم من ازدهار يجب 
علـــى جميـــع الدول الســـاعية للســـالم منع 
انتشـــار األســـلحة النووية واألسلحة غير 

التقليدية أو تطويرها”.
واشـــتملت فعاليـــات النـــدوة علـــى ثـــالث 
جلســـات رئيســـية حيث أدار نائب رئيس 
شـــركة لوكهيـــد مارتـــن للمالحـــة الجويـــة 
الجنـــرال غـــاري نـــورث فعاليات الجلســـة 
األولـــى والتـــي تضمنـــت علـــى عـــدًد مـــن 
الموضوعـــات والمحاور الرئيســـية، حيث 
تحـــدث فيهـــا نائـــب قائـــد القـــوة الجوية 
األميركيـــة  المركزيـــة  الجويـــة  بالقـــوات 
اللـــواء ديفيـــد هاريـــس، وكانـــت بعنـــوان 
“الطائـــرات القتاليـــة التعاونية فـــي القوة 
كبيـــر  تنـــاول  فيمـــا  الحديثـــة”،  الجويـــة 
األوســـط  بالشـــرق  الدفـــاع  مستشـــاري 
المســـلحة  بالقـــوات  أفريقيـــا  وشـــمال 
بالمملكـــة المتحـــدة الفريـــق طيـــار مارتن 
سامبســـون، المحـــور الثاني عـــن موضوع 
األســـلحة العاليـــة الطاقـــة كدفـــاع فعـــال 
ضـــد الطائـــرات بـــدون طيـــار: التحديـــات 
العملياتيـــة، كمـــا ناقـــش المحـــور الثالـــث 
القـــوات الجويـــة فـــي عمليـــات مكافحـــة 
اإلرهاب والتي تحدث فيها كالً من العميد 

الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي من ســـالح الجو 
الملكـــي البحرينـــي، والعقيـــد الركن طيار 
علي محمـــود ممثل مملكـــة البحرين لدى 
التحالـــف اإلســـالمي العســـكري لمحاربـــة 

اإلرهاب.
أما الجلســـة الثانية والتـــي أدارتها رئيس 
تطويـــر األعمال في شـــركة بوينغ هايدي 
غرانـــت، واحتـــوت الجلســـة علـــى ثالثـــة 
محاور رئيسية وهي كيف تحسن عمليات 
القوات البحرية األميركية من أمن البحار 
عبـــر تعزيـــز الشـــراكات وتطويـــر القدرات 
فوق ســـطح المياه وتحتها، وتحدث فيها 
الفريـــق بحـــري بـــراد كوبـــر قائـــد القـــوات 
البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد 
األســـطول الخامس، وأما المحـــور الثاني 
كان بعنـــوان تطور دور الطائرات من دون 
طيـــار في مهـــام القصف والنقـــل والتزود 
بالوقـــود جوًا: متطلبـــات الدمج، وتحدث 
حـــول هـــذا المحور مســـاعد قائـــد القوات 
الجوية الهنديـــة للنقل والهليكوبتر اللواء 
طيار ســـريني فاســـان، فيما تناول اللواء 
والدعـــم  اللوجســـتية  الشـــؤون  ورئيـــس 
البرازيـــل  لجمهوريـــة  الجويـــة  بالقـــوات 
االتحاديـــة الســـير أروهو المحـــور الثالث 
موضـــوع مزايا طائرات اإلســـناد الخفيفة 

كحلول قليلة الكلفة.
وفي الجلسة الثالثة والتي أدارها الرئيس 

التنفيذي لشـــركة ســـيغما ومحلـــل الدفاع 
ريـــاض قهوجـــي، اشـــتملت علـــى ثالثـــة 
محـــاور وهـــي دور الـــذكاء االصطناعـــي 
التدريـــب  فـــي  االفتراضـــي  والواقـــع 
الحربيـــة والمســـيرة  للطائـــرات  المتقـــدم 
والتـــي تحـــدث حولها مدير مركـــز الذكاء 
االصطناعـــي بالقوات الجويـــة لجمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية العميد طيار سلمان 
اسلم، فيما استعرض المستشار العسكري 
لشـــركة )BAE( الفريـــق أول الســـير أندرو 
للطائـــرات  المســـتقبلي  الشـــكل  بولفـــورد 
الثالثـــة  الجلســـة  واختتمـــت  الحربيـــة، 
بالمحـــور األخيـــر حول موضـــوع عمليات 
البحريـــة  المهـــام  فـــي  الجويـــة  القـــوات 
رؤية لســـالح الجو اللبناني تحدث حولها 
قائـــد القوات الجويـــة بالقوات المســـلحة 
طيـــار  الركـــن  العقيـــد  لبنـــان  لجمهوريـــة 

ميشال الصيفي.
هـــذا وتعتبـــر الندوة فرصة جيـــدة لتبادل 
التجـــارب  مـــن  واالســـتفادة  األفـــكار 
اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي مجـــال القوات 
الجوية واالطالع على أحدث ما توصلت 
إليـــه التقنيـــة الحديثـــة في هـــذا المجال، 
وتواكب الندوة أهم التطورات واألحداث 
العالـــم والتـــي تتطلـــب  فـــي  المتســـارعة 
اســـتخدام أحـــدث المنظومـــات واألجهزة 

في القوات الجوية.

الرفاع - القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتقبل األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد، 
القائم بأعمال سفارة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين آن لويس، وذلك 

في مكتبه بمقر المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بضاحية السيف.
وأشـــاد الســـيد بالعالقات المتميـــزة بين البلديـــن الصديقين مثمًنـــا الجهود 
الطيبة المبذولة من قبل اآلنسة آن جالندؤن لويس خالل عملها في مملكة 
البحريـــن لإلســـهام فـــي تعزيـــز وتوطيـــد العالقـــات الثنائية وتوســـيع آفاق 
التعاون بين البلدين في العديد من المجاالت مما يخدم المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
كمـــا قـــدم خـــالل اللقاء نبذة عـــن تاريخ المؤسســـة وعدد األيتـــام واألرامل 
المكفوليـــن مـــن قبل عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، والفئات المســـتفيدة من عمل المؤسسة وأنواع الرعاية 
التي تقدم لهم في سبيل المساهمة في تربية األبناء واالرتقاء بمستوياتهم 
العلميـــة واالجتماعيـــة، والمشـــروعات التنموية التي تقوم المؤسســـة على 
تنفيذهـــا في شـــتى المجاالت الرعائيـــة واإلغاثية والمســـاعدات الخارجية 
التي قدمتها المؤسسة للدول الشقيقة والصديقة بتوجيه من جاللة الملك 
المعظم الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، وبدعم من 
الحكومـــة بقيـــادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ومساندة من ممثل جاللة الملك لألعمال 

اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت القائم بأعمال ســـفارة جمهوريـــة الفلبين لـــدى مملكة 
البحريـــن بالرعايـــة الملكيـــة الســـامية لصاحـــب الجاللة الملـــك المعظم وما 
يوليه جاللته من اهتمام بارز ورعاية للعمل الخيري واإلنســـاني ومســـاعدة 
المحتاجين وإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم، مثمنة دعم الحكومة 
وجهود ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة في إدارة العمل اإلنســـاني 
الذي تقدمه المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية واإلنجازات التي حققتها 
المؤسسة من خالل الخدمات الرعائية التي تقدمها للمحتاجين في مملكة 
البحرين والمشـــروعات التنموية التي تنفذها في مختلف الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة مما ســـاهم بشـــكل كبير وفعال في ترســـيخ األمن واالســـتقرار 
النفســـي للشـــعوب. كما عبرت القائم بأعمال ســـفارة جمهوريـــة الفلبين عن 
إعجابهـــا بالطريقـــة واألســـلوب اإلبداعي فـــي تقديم خدماتهـــا للمحتاجين 
واإلدارة والتنظيم الكبير الذي تعمل المؤسسة من خالله والتي استطاعت 

تنفيذ جميع هذه المشروعات بمهنية احترافية عالية.

المؤسسة الملكية تنفذ المشروعات الخيرية باحترافية عالية
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تفضل النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فشمل 
الختامـــي  الحفـــل  الكريمـــة  برعايتـــه 
لمســـابقة البحرين الوطنيـــة للروبوت 
في نسختها الـ11، وذلك بمنتجع وسبا 
قصـــر العريـــن، وتـــم تنظيم المســـابقة 
من قبل وزارة التربية والتعليم بدعم 

من مؤسسة برايتس التعليمية.
وأكد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
المســـابقة  خليفـــة أن اســـتمرار هـــذه 
للعـــام الحـــادي عشـــر يؤكـــد تحقيقهـــا 
األهداف التي من شأنها إبراز القدرات 
اإلبداعية واالبتكارية لدى الطلبة في 
مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا، معرًبـــا 
بهـــذا  وفخـــره  اعتـــزازه  عـــن  ســـموه 
التجمـــع العلمي الذي ســـيكون له األثر 
اإليجابـــي في تطـــّور وارتقاء الحركة 

العلمية بمملكتنا الغالية.
وأضـــاف ســـموه أن إقامـــة مثـــل هذه 
الفعاليـــات، يعكس مـــدى التطور الذي 
شـــهده التعليـــم فـــي اآلونـــة األخيرة، 
البـــاد  عاهـــل  رعايـــة ودعـــم  بفضـــل 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، لهـــذا القطـــاع 
المهـــم فـــي إطـــار المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ونوه ســـموه بدعم برايتس التعليمية 
للمســـابقة، والـــذي يعتبـــر إحدى صور 
العـــام  القطـــاع  بيـــن  البنـــاء  التعـــاون 
مســـارات  مختلـــف  لرفـــد  والخـــاص 

التنمية.
مـــن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي األهميـــة البالغة التي 
تحظـــى بها هـــذه المســـابقة التي تقام 
للمـــرة الحاديـــة عشـــرة، فـــي تحفيـــز 
الفاعلـــة،  المشـــاركة  علـــى  الطلبـــة 
وتقديـــم األفـــكار اإلبداعية في مجال 
أعـــداد  ازديـــاد  بدليـــل  الروبوتـــات، 
الطلبة المشاركين فيها من 154 طالًبا 
وطالبـــة في العـــام الماضـــي إلى 222 
طالًبـــا وطالبة هذا العام، وازدياد عدد 
الفـــرق المشـــاركة في فئات المســـابقة 
مـــن 54 فريًقـــا في العـــام الماضي إلى 

74 فريًقا هذا العام.
وأكد أن الدعم الذي يتفضل به ســـمو 

الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة لهذه 
أفضـــل  تحقيـــق  إلـــى  أدى  المســـابقة 
الحثيثـــة  الجهـــود  مبيًنـــا  النتائـــج، 
التـــي تبذلها الـــوزارة لتعزيـــز القدرات 
الطابية فـــي مجال االبتكار واإلبداع 
االصطناعـــي،  بالـــذكاء  واالهتمـــام 
المناهـــج  اســـتحداث  تشـــمل  والتـــي 
الدراســـية لجميع المراحـــل التعليمية، 
وتنفيذ األنشـــطة والبرامـــج اإلثرائية 
االصطناعـــي  بالـــذكاء  المتصلـــة 
المـــدارس  لطلبـــة  والروبوتـــات 
الحكومية والخاصة، سواًء من خال 
مركـــز  أو  الطابيـــة  الخدمـــات  إدارة 
رعايـــة الطلبة الموهوبيـــن، إلى جانب 
الـــدور المحوري الـــذي يلعبـــه التعليم 
الفني والمهني في اكتشـــاف وتطوير 
مهارات الطاب والطالبات في مجال 
اإلبداع واالبتكار وتنفيذ المشروعات 
العلمية المعتمدة بشـــكل أساسي على 
الـــذكاء االصطناعـــي والروبـــوت، بمـــا 
يرتبـــط ويثـــري تخصصاتهـــم القائمة 
والمهـــارات  العملـــي  التطبيـــق  علـــى 

الفنية والمهنية.
وبهـــذه المناســـبة قال رئيـــس مجلس 
هشـــام  التعليميـــة  برايتـــس  إدارة 
الجزيـــل  بالشـــكر  ”نتوجـــه  الريـــس: 
للنائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة؛ لرعايتـــه الكريمة 

لهذه الفعالية.
كمـــا نتقـــدم بالشـــكر لـــوزارة التربيـــة 
والتعليـــم علـــى اهتمامهـــم وتنظيمهم 
فـــي  الروبوتـــات  ألنشـــطة  المســـتمر 
المملكـــة والـــذي باشـــك لـــه دور بارز 
فـــي تمكيننـــا للوصول إلـــى هدفنا في 
الـــذكاء  زيـــادة توعيـــة الطـــاب فـــي 
االصطناعي وخلـــق التفكير اإلبداعي 
بين مختلف الفئـــات العمرية وتطوير 
للجميـــع  متمنيـــن  الشـــباب،  مســـتوى 

التوفيق في المسابقة العالمية”.
وقد خضع المشـــاركون في المســـابقة 
لبرنامـــج تدريبي على ثـــاث مراحل؛ 
تتـــاح  للمشـــاركة، وســـوف  لتأهيلهـــم 
الفرصـــة للفـــرق الفائزة في المســـابقة 
العالمـــي  األولمبيـــاد  فـــي  المشـــاركة 
للروبوت، والذي سيقام في جمهورية 
ألمانيـــا االتحادية، فـــي الفترة بين 17 

و19 نوفمبر 2022.

المنامة - بنا

إبراز القدرات اإلبداعية للطلبة بمجال العلوم والتكنولوجيا
خالد بن حمد يرعى ختام مسابقة البحرين الوطنية للروبوت
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البحرين تخطو خطوات كبيرة في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان
أشـــادت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصـــاري بالجهود الوطنية 
التشـــاركية التي تعمـــل، بمهنية وجدية؛ 
تجـــاه  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  لبيـــان 
مسائل وقضايا حقوق اإلنسان، خصوصا 
مـــا تعلق بحقوق المرأة، وبما يســـهم في 
إبراز منجـــزات الدولـــة المتواصلة ضمن 
المســـيرة اإلصالحيـــة والحداثية لعاهل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، والتوجهات 
المواكبـــة ألحـــدث وأفضـــل الممارســـات 
في المجال الحقوقي للحكومة الموقرة، 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

األنصـــاري  وأشـــارت  خليفـــة.  آل  حمـــد 
إلـــى أن مناقشـــة التقرير الوطنـــي الرابع 
لمملكة البحرين ضمن آلية االســـتعراض 
الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان، 
فـــي جنيـــف، أظهـــرت جهوزيـــة مملكـــة 
البحريـــن فـــي العنايـــة بمنظومـــة حقوق 
اإلنســـان علـــى كافـــة األصعـــدة، وقدمت 
دليـــالً واضحـــًا على مـــدى التـــزام الدولة 
الدوليـــة  والقوانيـــن  المواثيـــق  بجميـــع 
باإلضافـــة  اإلنســـان،  بحقـــوق  المتعلقـــة 
إلـــى حجـــم التنظيم على صعيـــد متابعة 
توصيات التقارير الدولية، والتي تســـير 
وفق خطط تنفيذية مدروســـة؛ لتحقيق 
هـــدف تعزيـــز وحمايـــة حقوق اإلنســـان 

واحترام الكرامة اإلنسانية.

وثمنـــت األميـــن العـــام للمجلـــس، جهود 
وزارة الخارجية في اإلعداد لهذا التقرير 
الوطنـــي، الـــذي جـــاءت فصولـــه موثقة 

لـــكل مـــا تعلـــق بحجـــم التقـــدم الحاصل 
للمـــرأة البحرينيـــة، ومـــا يبذلـــه المجلس 
الملـــك  قرينـــة  برئاســـة  للمـــرأة  األعلـــى 
المعظـــم صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة؛ لضمان 
تمتـــع المرأة بحقوقها في ســـياق الخطة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
مشيدة كذلك، بحرص وزارة الخارجية، 
مؤسســـة  مـــع  المباشـــر  التعـــاون  علـــى 
الدولـــي  المجتمـــع  إلطـــالع  المجلـــس، 
علـــى ما تحقـــق للمـــرأة البحرينيـــة على 
الصعيـــد التنمـــوي، وهو محور أساســـي، 
تهتـــم بـــه، المجالس واللجـــان الحقوقية 
باتـــت  التـــي  المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة 
تطلب مـــن الدول التركيز بشـــكل خاص 

علـــى توضيـــح مضاميـــن وأثـــر خططهـــا 
تنفيـــذ  لمتابعـــة  المخصصـــة  وبرامجهـــا 

القوانين والتشريعات. 
وقالـــت األنصـــاري، ضمـــن تصريحها في 
أعقاب مناقشـــة البحرين تقريرها الرابع 
“بـــأن  اإلنســـان:  حقـــوق  مجلـــس  أمـــام 
للبحريـــن تجربـــة متقدمـــة فـــي مجـــال 
مســـار  فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  إدمـــاج 
اســـتدامة  لضمـــان  الوطنيـــة؛  التنميـــة 
مشـــاركتها علـــى أســـس العدالـــة وتكافؤ 
الفجـــوات  تقليـــص  وبالتالـــي  الفـــرص، 
علـــى الصعيـــد الحقوقـــي. موضحـــة بأن 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة قـــد عمـــل على 
وضـــع وتفعيـــل نظـــام وطنـــي لحوكمـــة 
بالشـــراكة  الفـــرص،  تكافـــؤ  تطبيقـــات 

مـــع كافـــة ســـلطات ومؤسســـات الدولة، 
لقياس انعكاســـات السياســـات والخطط 
والبرامج على تلـــك العمليات على تقدم 
المـــرأة وبيـــان النقـــاط الواجـــب العمـــل 

عليها، من خالل هذه األداة العلمية”.
وأشـــارت األنصاري، إلـــى تركيز النموذج 
على دعـــم الجهود الوطنيـــة كافة لتلبية 
التزاماتهـــا تجاه الشـــراكة المتكافئة بين 
المـــرأة والرجـــل فـــي التنميـــة والحيـــاة 
العامـــة، وفي تعزيـــز أثر تلك الجهود في 
الحفاظ على اســـتقرار األسرة البحرينية 
وتماســـك نســـيجها االجتماعي، استنادًا 
إلـــى الخصوصيـــة الوطنيـــة ومـــا ينـــص 
عليـــه دســـتور المملكة وتخطـــه قوانينها 

العصرية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وصـــف 
“البالد” مؤنس المردي نهج االتحاد 
األوروبـــي في التعامل مع مســـاعي 
إيـــران النووية بـ “الناعم”. جاء ذلك 
خالل لقاء نظمته السفارة األلمانية 
للترحيب بالســـفير األلماني الجديد 
كليمنـــس هـــاج الـــذي قـــال: “نتفـــق 
جميًعـــا على ضرورة عـــدم حصول 
النـــووي”،  الســـالح  علـــى  إيـــران 
ووصف هاج مســـار المفاوضات مع 
اإليرانيين بـ “غير التقدمي”، مضيًفا: 
“لست متفائاًل بالمفاوضات، خاصة 
مـــع ما يمر به االتحاد األوروبي في 

الوقت الراهن”.
دعـــم  األلمانـــي  الســـفير  واســـتنكر 
إيران للهجمات العسكرية الروسية 
النظـــام  معتبـــًرا  أوكرانيـــا،  علـــى 
اإليراني “بعيًدا عن السالم العالمي، 
وسجله في اليمن شاهد على ذلك”. 
ونفى الســـفير وجود نيـــة النضمام 
أوكرانيا إلى حلف شـــمال األطلسي 
)الناتـــو(، معتبـــًرا التـــذرع الروســـي 
علـــى  حـــرب  لشـــن  الصـــدد  بهـــذا 
مؤكـــًدا  هـــراء”،  “محـــض  أوكرانيـــا 
لتدميـــر  روســـية  “مســـاٍع  وجـــود 

أوكرانيا”.
دول  بمســـاعي  الســـفير  وأشـــاد 
الخليـــج لمواجهـــة التغيـــر المناخي 
والســـعي لبلـــوغ الحيـــاد الصفـــري، 
مردًفـــا: “هنـــاك الكثيـــر لنتعلمـــه من 
الشـــأن”،  هـــذا  فـــي  الخليـــج  دول 
وأضـــاف: “نشـــعر بمســـؤولية تجاه 
التغيـــر المناخـــي مـــع كـــون ألمانيـــا 
ونســـعى  كبـــرى،  صناعيـــة  دولـــة 

لتخفيف انبعاثات الغاز”.
وشـــارك الســـفير الحضور أولويات 
البعثـــة الدبلوماســـية األلمانيـــة في 

تعميق العالقات بين بالده ومملكة 
البحرين على جميع الصعد، خاصة 
معتبـــًرا  والصناعيـــة،  التجاريـــة 
البحرين “بيئة اســـتثمارية مميزة”. 
الشـــركات  وجـــود  أن  إلـــى  الفًتـــا 
األلمانيـــة فـــي البحريـــن يعـــود إلى 

عدة عقود. 
من جهة أخرى ثمن السفير األلماني 
خطـــوات البحريـــن لتعزيـــز حقـــوق 
اإلنســـان، مؤكًدا دعـــم بالده لجهود 

الحكومة في هذا المجال.
ورحب الســـفير هاج بمقترح رئيس 
حـــول  المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر 
البحريـــن  بيـــن  اإلعالمـــي  التبـــادل 
هـــذا  بمتابعـــة  ووعـــد  وألمانيـــا، 

المتقرح مع المسؤولين في بالده.

البحرين متقدمة حقوقيا والنظام اإليراني بعيد عن السالم
المردي: النهج األوروبي في التعامل مع النووي اإليراني “ناعم”... السفير األلماني:

البحرين واحة لإلنسانية ومنارة للتعايش وحفظ كرامة البشر
المملكة تمضي قدما نحو التميز الحقوقي... وزير اإلعالم:

أكــد وزيــر شــؤون اإلعالم رمزان النعيمي أن مملكــة البحرين تمضي 
قدًمــا نحــو التميز الحقوقي، وتواصل مســيرتها وإنجازاتها المباركة 
فــي المجــاالت كافــة، وفــي المقدمــة منهــا حقــوق اإلنســان، في ظل 
العهــد الزاهــر لملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة، وباهتمــام وعمــل متواصــل بروح فريــق البحرين 
الواحــد بقيــادة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي إطار التعقيب على مشاركة 
مناقشـــة  فـــي  البحريـــن  وفـــد 
ضمـــن  الرابـــع  الوطنـــي  التقريـــر 
آلية االســـتعراض الدوري الشامل 
فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  لمجلـــس 
جنيف، شدد وزير شؤون اإلعالم 
علـــى أن مملكـــة البحريـــن خطت 
تحقيـــق  نحـــو  كبيـــرة  خطـــوات 

المزيد من اإلنجازات االستثنائية 
االســـتراتيجيات  وترجمـــة 
الحقوقيـــة، وتحويل أهدافها إلى 
أرض  علـــى  ملموســـة  إنجـــازات 
الواقـــع، مؤكًدا أن البحرين لطالما 
أولت أولوية قصوى لقيم احترام 
حقـــوق اإلنســـان، مســـتمدة ذلـــك 
من تراثها ودســـتورها الذي يكفل 

الحريات المدنية للجميع.
وأشاد بما تضمنه التقرير الوطني 
وتفصيـــل  شـــمولية  مـــن  الرابـــع 
فـــي عـــرض المنجـــزات الوطنية، 
مضيًفـــا أن مملكة البحرين كفلت 

وحريـــة  والتعبيـــر  الـــرأي  حريـــة 
الصحافـــة والمشـــاركة في ســـائل 
ووفـــرت  االجتماعـــي،  التواصـــل 
فـــي  التكنولوجيـــات  أحـــدث 
مجـــال اإلعالم واالتصـــال ما عزز 
مـــن مركزهـــا المتقـــدم بيـــن دول 

المنطقة والعالم.
وأكـــد أن مملكـــة البحرين تراعي 
تنفيـــذ التزاماتهـــا الدوليـــة التـــي 
صادقـــت عليهـــا بمـــا ينســـجم مع 
واإلنســـانية  األخالقيـــة  األطـــر 
التـــي تتســـم بها البحريـــن كواحة 
لإلنســـانية ومنـــارة للتعايش وبلد 
األمن واألمان التي تحفظ كرامة 
دون  حقوقهـــم  وتصـــون  البشـــر 

تمييز.

المنامة -بنا

وزير شؤون اإلعالم

هالة األنصاري

مثمنة جهود إبراز المنجزات الحقوقية في جنيف... األنصاري:

ريناتا عزمي

المنامة - بنا

أشـــاد مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
جـــاك ســـوليفان، بجهـــود جاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك مملكـــة البحريـــن المعظـــم، 
أمـــام  الطريـــق  مهـــدت  التـــي 
الزيـــارة التاريخية لقداســـة البابا 
إلـــى  الفاتيـــكان  بابـــا  فرنســـيس 
مملكة البحرين. ورحب مستشار 
األمـــن الوطنـــي األميركـــي بهذه 

الزيارة التاريخية، معتبرا أنها تجسد مثاال لشرق أوسط يتزايد فيه 
التكامل واالزدهار والسالم.

وقال سوليفان في تغريدة بثها عبر حسابه على موقع التواصل  «
االجتماعي “تويتر”: “نرحب بالزيارة التاريخية للبابا فرنسيس للبحرين.. 

مثال على شرق أوسط يزداد تكامال وازدهارا وسالما.. تهانينا لجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على تمهيد الطريق”.

مستشار األمن الوطني األميركي: جهود الملك 
المعظم وراء الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان

جاك سوليفان



البحرين مستمرة في التخلص من الحصبة و “األلمانية المتوطنة”
آخر حالة سجلتها المملكة للمرض المعدي في 2015... “الصحة العالمية”:

ضمــن سلســلة إنجازاتهــا المتواصلة في المجــال الصحي، حققت مملكــة البحرين إنجاًزا 
جديــًدا ُيضــاف إلــى رصيــد إنجازاتهــا الصحيــة، وذلــك بإعالن منظمــة الصحــة العالمية 
استمرارية تخلص المملكة من الحصبة والحصبة األلمانية المتوطنة، إذ تحققت اللجنة 
اإلقليميــة لشــرق المتوســط لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن تخلــص مملكــة البحريــن مــن 
الحصبة والحصبة األلمانية المتوطنة وتم منحها اإلشــهاد في مايو 2019 وأعيد منحها 

بعد التحقق مرة أخرى في نوفمبر 2022.

هـــذا  بتحقيـــق  البحريـــن  مملكـــة  وتفخـــر 
اإلنجـــاز الصحي الذي يعكس ما تمتلكه من 
كفـــاءات طبية وطنية وااللتـــزام الحكومي 
بتعزيز جودة ومســـتوى الخدمات الصحية 
فـــي ظـــل نظـــام صحـــي قـــوي قـــادر علـــى 
اكتشـــاف المرض والســـيطرة عليه تماشـــيًا 
مع توصيـــات منظمة الصحـــة العالمية، كما 
يعكس جليًا ما حظيت به البرامج الوقائية 
بمملكـــة البحريـــن بصفـــة عامـــة والبرنامـــج 

الوطنـــي للتخلص مـــن الحصبـــة والحصبة 
األلمانيـــة وبرنامـــج التمنيع الموســـع بصفة 
خاصة من دعم مســـتمر، والجهود الحثيثة 
التـــي تمـــت علـــى مـــدى األعوام فـــي جميع 
القطاعـــات الصحية بصفـــة عامة والوقائية 
بصفة خاصة، وتضافـــر الجهود والكفاءات 
بإدارة الصحة العامة في مجموعة مكافحة 
التمنيـــع،  ومجموعـــة  المعديـــة،  األمـــراض 
ومختبـــر الصحـــة العامـــة، ولجنـــة التحقـــق 

من الحصبـــة والحصبة األلمانيـــة بالمملكة؛ 
والتـــي تضـــم الخبـــرات فـــي التخصصـــات 
العالقـــة وتوافـــر خدمـــات  المختلفـــة ذات 
العاليـــة  الجـــودة  ذات  األوليـــة  الرعايـــة 
والمتاحـــة لكل الســـكان في مناطق يســـهل 
القطاعـــات  مـــع  والشـــراكة  لهـــا،  الوصـــول 
الحكوميـــة والخاصة التـــي ُتقدم الخدمات 
الصحيـــة، والوعي المجتمعـــي لإلقبال على 
الخدمـــات الوقائيـــة ووجـــود إطـــار قانوني 
متمثـــل في قانـــون الصحة العامـــة وقانون 

حماية الطفل.
ومـــا كان هـــذا اإلنجـــاز ليتســـنى دون رؤية 
تحقيـــق  فـــي  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الرعايـــة الصحية الشـــاملة وأهداف التنمية 
المســـتدامة؛ األمر الذي أســـهم في الوصول 
للريـــادة فـــي هـــذا المجـــال لتكـــون مملكـــة 
البحريـــن مثـــاالً يحتذى به في إقليم شـــرق 

المتوسط.
هـــذا وقد تم تســـجيل آخـــر حالـــة متوطنة 
بالحصبـــة بمملكة البحريـــن في العام 2009 
ولم تســـجل حاالت حصبة ألمانية متوطنة 
الوضـــع  بفضـــل  وذلـــك   .2015 العـــام  منـــذ 
المناعـــي الـــذي تتمتع بـــه مملكـــة البحرين، 
حيـــث تم إدخـــال لقـــاح الحصبة فـــي العام 
1974 عنـــد عمـــر 9 شـــهور، ومـــن ثـــم أدخل 
لقـــاح الحصبـــة األلمانيـــة فـــي العـــام 1983 
ليعطى عند عمر 10 سنوات، ومن ثم أدخل 
اللقاح الفيروســـي الثالثي فـــي العام 1985 
ليعطـــى عنـــد عمر 15 شـــهرًا كجرعـــة ثانية 
مـــن اللقـــاح وبعدهـــا أدخلـــت جرعتيـــن من 
اللقاح الفيروسي الثالثي للحصبة والنكاف 
والحصبـــة األلمانية في العام 1998 لتعطى 
الجرعـــة األولـــى عنـــد عمـــر ســـنة والجرعة 

الثانية عند عمر 5 سنوات.

وفـــي العـــام 2015 تـــم تحديـــث الجـــدول 
الروتينـــي لتطعيـــم األطفـــال، وتـــم تقديـــم 
الفيروســـي  اللقـــاح  مـــن  الثانيـــة  الجرعـــة 
الثالثي إلى عمر 18 شهرًا بحسب توصيات 
منظمـــة الصحة العالمية. وارتفعت معدالت 
التغطيـــة بالتطعيـــم وتجـــاوزت 95 % منذ 
العـــام 1997 للتطعيمات الروتينية لألطفال 
بما فيها اللقاح الفيروســـي الثالثي للحصبة 
والحصبة األلمانية والنكاف، وقد بلغ معدل 
التغطية بالتطعيـــم 100 % للجرعة األولى 
الثانيـــة  للجرعـــة  عـــام و99 %  عنـــد عمـــر 
عنـــد عمـــر 18 شـــهرًا للعـــام 2021 بحســـب 

المعلومات المبدئية للسكان في المملكة.
هـــذا، وقـــد حرصـــت مملكـــة البحريـــن على 
تقويـــة الترصـــد المخبـــري، واعتمـــد مختبر 
وطنيـــًا  مختبـــرًا  العامـــة  الصحـــة  إدارة 
لفحوصـــات الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة 

فـــي شـــهر أغســـطس مـــن العـــام 2015 مـــن 
ِقبـــل فريق من الخبـــراء الدولييـــن بمنظمة 
الصحـــة العالميـــة بعـــد المراجعـــة الدقيقـــة 
لجميـــع جوانـــب الفحص ومطابقـــة النتائج 
مع المختبر المرجعي التابع لمنظمة الصحة 
العالميـــة مـــن ِقبل فريـــق الخبـــراء بمنظمة 

الصحة العالمية. 
وفـــي العـــام 2018 تم اعتمـــاد المختبر مرة 
أخـــرى بعد زيارة استشـــاري منظمة الصحة 
العالميـــة لمختبـــر الصحة العامـــة واطالعه 
على الدالئل والمســـتندات الداعمة العتماد 
المختبر كمختبر وطني لفحوصات الحصبة 
فـــي  قدمـــًا  للمضـــي  األلمانيـــة  والحصبـــة 
إجـــراءات التخلص مـــن الحصبة والحصبة 

األلمانية.

المنامة - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمـــي، الطبيب عبدهللا الدوســـري، حيث 
هنأه الوزير بمناسبة تخرجه من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة وحصوله على شـــهادة تفـــوق ومرتبة الشـــرف الثانية، 
مما أهله للحصول على وســـام التميز من الجامعة، وجائزة المراعي للطب البيطري 
باعتبـــاره طالبـــًا متفوقًا على مســـتوى دول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
مشـــيدًا باإلنجازات التي حققها أثناء فترة دراســـته بالجامعة، ومتمنيًا له المزيد من 

التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

النعيمي يهنئ الدوسري لحصوله على وسام التميز من جامعة الملك فيصل

المنامة - بنا

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفة، نائب رئيس جامعة 
لويس اإليطالية للشؤون الدولية رفائيل 
مارشـــتي وذلك فـــي العاصمـــة اإليطالية 
روما.  وجرى خالل اللقاء، مناقشـــة سبل 
التعـــاون مـــع جامعـــة لويـــس فـــي برامج 
االســـتفادة  وإمكانيـــة  الدولـــي،  التبـــادل 
المشـــتركة من خـــالل التخصصـــات التي 
تقدمها الجامعة في مجال إدارة األعمال 

والعلـــوم السياســـية واالجتماعية، بهدف 
عبـــر  التعليميـــة  الخدمـــات  جـــودة  رفـــع 
االســـتثمار األمثـــل للخبـــرات والكفاءات 
والتطلعـــات  الـــرؤى  لتحقيـــق  والمـــوارد 
المســـتقبلية للمســـاهمة في ارتقاء قطاع 

التعليم العالي
مـــن جانبه، أعرب مارشـــتي عـــن اعتزازه 
بزيـــارة األمين العـــام، وتقديـــره لحرصها 
على التعاون المشـــترك وجهودها الكبيرة 
فـــي تطويـــر مؤسســـات التعليـــم العالـــي 

بمملكة البحرين.

االستعانة بالخبرات اإليطالية لالرتقاء بالتعليم العالي

معركة ضد السمنة المفرطة استمرت ألكثر من عامين ونصف
بمشاركة القطاعات في مسابقة الرابح األكبر... العصفور:

احتفلـــت المحافظة الشـــمالية في ختام 
النســـخة السادسة لمسابقة الرابح األكبر 
في معركة مع السمنة المفرطة ألكثر من 
عاميـــن ونصف العـــام، مترجمـــًة تطبيق 
معايير برنامج المدن الصحية في تعبئة 
المجتمـــع مـــن أجـــل التنميـــة الصحيـــة، 
واتحـــاد تعـــاون القطاعـــات والشـــراكات 
في دعم المسابقة التي تم اعتمادها في 
برامـــج منظمة الصحـــة العالمية للوقاية 

من السمنة المفرطة.
الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  وقـــال 
المفرطـــة  الســـمنة  إن  العصفـــور  علـــي 

تبـــدأ باضطـــراب االتـــزان بيـــن الطاقـــة 
المســـتهلكة والطاقـــة المفقـــودة، وتعتبر 
بوابة لمخاطر أمراض القلب والشرايين، 
وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم التي 
30 % معـــدالت  مـــن  أكثـــر  إلـــى  تصـــل 
اإلصابـــة بها، وهـــو ما يســـتوجب أهمية 
ممارســـة أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة فـــي 
المجتمـــع، في ســـبيل الوقاية والحد من 

اإلصابة من السمنة المفرطة.
وأضـــاف أنـــه منذ إطالق هذه المســـابقة 
قبـــل أكثـــر مـــن عاميـــن ونصـــف حتـــى 
النســـخة السادسة، قد حولت التحديات 
نجـــاح  بقصـــص  توجـــت  فـــرص،  إلـــى 

مختلـــف  مـــن  متســـابقًا   160 بمشـــاركة 
الفئـــات العمرية، وإنتاج 60 عمل فيديو، 
مما ســـاهم فـــي الترويج ألنمـــاط الحياة 
الصحيـــة ســـيما فـــي مكافحـــة جائحـــة 

كورونا.
كمـــا أعـــرب المحافظ العصفـــور عن بالغ 
للمســـابقة  للداعميـــن  وتقديـــره  شـــكره 
والجهات المتعاونة من القطاع الخاص، 
وهـــم مركـــز الجنـــان الطبي ومركـــز تاج 
الصحـــة،  أصدقـــاء  وجمعيـــة  الطبـــي، 
وأسواق األسرة، داعيًا جميع المشاركين 
إلى االستمرار في ممارسة أنماط الحياة 

الصحية.

وأعلنـــت أخصائية التغذية أريج الســـعد 
نائـــب رئيـــس جمعيـــة أصدقـــاء الصحة 
نتائـــج الفائزيـــن، حيـــث فـــاز مـــن فئـــة 
األوالد أقل من 18 ســـنة المشـــارك مؤيد 
عبداألميـــر آل رحمـــة، ومـــن فئـــة البنات 
المشـــاركة أبرار علي كاظم المادح، فيما 
فـــاز مـــن فئـــة البالغين رجـــال المشـــارك 
فاضـــل عباس خليـــل، ومن فئة النســـاء 

دالل حميد حسن فرحان.
للفائزييـــن  فيدوييـــن  عـــرض  تـــم  وقـــد 
بجائزة أفضل فيديو ترويجي للمسابقة 
مناصفـــة بيـــن المشـــارك يوســـف خليـــل 

البوعركي، ومؤيد عبداألمير آل رحمة.

المنامة - وزارة الداخلية

“التسهيالت التجارية” توقع اتفاقية مع “صلة الخليج”
عقدت شركة البحرين للتسهيالت التجارية، 
تعزيـــزًا لجميـــع جوانـــب الخدمـــات المقدمة 
للعمـــالء وضمان تجربة متميزة لهم، اتفاقية 
 – الخليـــج  صلـــة  شـــركة  مـــع  اســـتراتيجية 
العمـــالء  تجربـــة  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
والحائـــزة على جائزة أفضل مـــزود خدمات 
فـــي مجـــال إســـناد األعمـــال بـــدول مجلـــس 
2022. وبموجـــب االتفاقيـــة  التعـــاون لعـــام 
للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  ســـتتمكن 
الحلـــول  قطـــاع  فـــي  الرائـــدة   – التجاريـــة 
التمويـــالت االســـتهالكية – مـــن االســـتفادة 
من خبرات شـــركة صلة الخليج المتخصصة 
في إســـناد األعمال وتقديم حلول تنافســـية 
مبتكـــرة ومســـتدامة فـــي مجـــاالت تجربـــة 
العمـــالء وخدمـــات مراكز االتصال، اســـتنادًا 
إلى الكفاءات البشـــرية والتقنيـــات الحديثة 

المستخدمة. 
وتعليقـــًا على هذه االتفاقيـــة، صرح الرئيس 
للتســـهيالت  البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 
التجاريـــة عبدهللا بوخوة، مؤكـــدا “أن هدف 
التعـــاون مع شـــركة صلة الخليج هـــو توفير 
الخدمـــات المميزة في مجال تجربة العمالء 

وخدمات مراكز االتصال”. 
وأشـــار الســـيد بوخوة على “حـــرص والتزام 
شـــركة البحريـــن للتســـهيالت التجارية على 
ضمـــان تقديم أفضل الممارســـات في تجربة 
العمـــالء وجعلها أحد عوامـــل تفوق خدمات 

الشركة وتنافسيتها “. 
مـــن جانبه، أعـــرب الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“صلـــة الخليـــج” فـــراس أحمـــد عـــن اعتزازه 
بالشـــراكة االســـتراتيجية مع شركة البحرين 
أعمالهـــا  وإســـناد  التجاريـــة،  للتســـهيالت 

لمـــا تتمتـــع بـــه من خبـــرة ممتـــدة ألكثـــر من 
ثالثـــة عشـــر عاًما فـــي إدارة مراكـــز االتصال 
وتجربـــة العمـــالء وإدارة المواهـــب وتنميـــة 

القدرات البشرية في العديد من المؤسسات 
والمصرفيـــة  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
وتوســـع  والخـــاص،  الحكومـــي  بالقطاعيـــن 

عملياتهـــا التشـــغيلية فـــي الســـوق المحليـــة 
واإلقليمية. 

وأكـــد اعتمـــاد “صلـــة الخليـــج” فـــي أعمالهـــا 
شـــابة  وطنيـــة  كـــوادر  علـــى  وبرامجهـــا 
وموهوبة وكفاءات متخصصة في قطاعات 
االتصـــال وتكنولوجيـــا المعلومـــات في بيئة 
بقيـــم  التزامهـــا  فـــي  ومبتكـــرة  آمنـــة  عمـــل 
النزاهـــة واالحترافيـــة، ومواكبتهـــا ألحـــدث 
والبيانـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
الضخمـــة والروبوتـــات، وتميزهـــا في حماية 
الشـــخصية  البيانـــات  الخصوصيـــة وســـرية 
وإدارة أمـــن المعلومـــات الخاصـــة بالعمـــالء 
والموظفيـــن والشـــركة بشـــهادة مـــن منظمة 
األيـــزو العالميـــة، بمـــا ينعكـــس إيجابًيـــا على 
تقديـــم خدمـــات ذات جودة وكفـــاءة عالية، 

وتحقيق رضا العمالء.

ضبط ومصادرة سجائر إلكترونية بحوزة عدد من الطلبة
أكد المدير العام لشؤون المدارس 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم محمـــد 
فـــي  العمليـــات  مبـــارك أن إدارات 
جميـــع المناطـــق التعليميـــة تبـــذل 
فـــي  ودقيقـــة  مســـتمرة  جهـــوًدا 
متابعـــة القضايا الســـلوكية لجميع 
الطـــالب والطالبات فـــي المدارس 
علميـــة  أســـس  عبـــر  الحكوميـــة 
ســـليمة، وأن عمليـــات متابعـــة أي 
ظواهر سلوكية غير محمودة يتم 
التعامـــل معها بشـــكل ســـريع وفق 
مـــا تنص عليه اللوائـــح والضوابط 
المســـلكية الطالبيـــة المعتمدة من 

قبل وزارة التربية والتعليم.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وكشـــف 
المـــدارس عـــن أنه نتيجـــة للرقابة 
المســـتمرة التي تقوم بها اإلدارات 
الطلبـــة،  ســـلوك  علـــى  المدرســـية 
خصوًصـــا فـــي المرحلـــة الثانوية، 
فقـــد تم ضبـــط ومصادرة ســـجائر 
إلكترونية بحـــوزة عدد من الطلبة 
فـــي المرحلـــة الثانويـــة، وتـــم بعد 
اســـتدعاء  ومصادرتهـــا  ضبطهـــا 
لتســـليمهم  الطلبـــة  أمـــور  أوليـــاء 
خطابـــات تنبيـــه وإنـــذار بضـــرورة 
ممارســـة دورهم األبوي واألســـري 

قبـــل  مـــن  الســـلوك  هـــذا  لوقـــف 
أبنائهم باعتبارهم مسؤولين عنهم 

قانوًنـــا، خصوًصـــا أن هذا الســـلوك 
الـــذي تقوم به فئة قليلـــة جًدا من 
الطلبـــة قد يؤثر ســـلًبا علـــى البقية 
ما لم يضطلـــع ولي األمر وتضطلع 
فـــي  األساســـي  بدورهـــا  األســـرة 
تنشـــئة األبناء، وتعليمهم الســـلوك 
القويم في هـــذه المرحلة العمرية، 
يًدا بيـــد مع المـــدارس، التي تقوم 
بدورهـــا علـــى الوجـــه األكمـــل في 
فـــي  تبقـــى  لكنهـــا  الجانـــب،  هـــذا 
إلـــى الشـــراكة مـــع  حاجـــة ماســـة 

أولياء األمور وأسر الطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد مبارك
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 التفاصيل على الموقع اإللكتروني

لتوفير تجربة عمالء مميزة



الحداد: تعاون مثمر بين السلطتين لتعزيز مكانة البحرين الحقوقية
الملك المعظم قاد المملكة لبناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون

أكد رئيس لجنة حقوق اإلنســـان بمجلس الشورى 
أحمـــد الحـــداد، تواصل الجهـــود الوطنيـــة بمملكة 
البحريـــن الهادفـــة إلـــى حمايـــة وتعزيـــز منظومـــة 
حقوق اإلنســـان، وذلك من خالل السير على النهج 
اإلصالحـــي الشـــامل لملـــك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، الذي 
قـــاد المملكـــة إلـــى بناء مجتمع تســـود فيـــه مبادئ 
دولـــة العدالـــة والقانـــون والمؤسســـات، وتكريـــس 
تطبيقـــات مفاهيم حقوق اإلنســـان في أطر العمل 
الوطني بأبعادها المختلفة، وهو األمر الذي تحقق 
من خالل التعـــاون المتواصل والمثمر والبناء بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، والعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد لتحقيـــق ُكل مـــا من شـــأنه تعزيز 
مكانة مملكة البحرين الحقوقية، وتحقيق نهضتها 

التنموية الشاملة.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة لـــه خـــالل مشـــاركته ضمن 
وفـــد مملكـــة البحريـــن برئاســـة وزيـــر الخارجيـــة 
عبداللطيف الزياني، في أعمال الدورة 41 لمجلس 

حقوق االنســـان المنعقدة فـــي جنيف خالل الفترة 
مـــن 7 إلـــى 18 نوفمبـــر الجـــاري، وذلـــك لمناقشـــة 
التقاريـــر الدورية للدول بما فيهـــا مملكة البحرين، 
حيث استعرضت المملكة الخطوات التي اتخذتها 
لتنفيـــذ التوصيـــات المطروحـــة في اســـتعراضات 
ســـابقة، باإلضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء على آخر 

تطورات وإنجازات حقوق اإلنسان في المملكة.
وأوضـــح الحـــداد فـــي كلمتـــه، أن مملكـــة البحرين 
واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية، 

الدولـــي  القانـــون  مفاهيـــم  تطبيقـــات  يعـــزز  بمـــا 
الحقوقـــي فـــي شـــتى المجـــاالت وعلـــى مختلـــف 
األصعدة الوطنية، وذلك من خالل العمل المشترك 
الســـلطة  بيـــن  والتعـــاون  التكامـــل  علـــى  القائـــم 
التنفيذية بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، والســـلطة التشـــريعية بغرفتيها مجلســـي 
الشـــورى والنواب، وهـــو األمر الـــذي أثمر بتحقيق 
إنجازات تشـــريعية رائـــدة في مجال تعزيز حماية 

حقوق اإلنسان في البالد.
وأشـــار الحـــداد إلـــى أن “الســـلطة التشـــريعية في 
مملكـــة البحريـــن تقـــوم بتعزيـــز مســـيرة حقـــوق 
اإلنســـان الدوليـــة مـــن خـــالل تعاونهـــا الوثيـــق مع 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي، حيـــث ستســـتضيف 
المملكـــة فـــي مـــارس 2023 اجتماعـــات الجمعيـــة 
العامـــة لالتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي فـــي دورتها الـ 
146، وإننا في السلطة التشريعية نقدر عاليًا الثقة 
التـــي منحهـــا االتحـــاد البرلماني الدولـــي للبحرين 

باســـتضافة هذا الحـــدث البرلماني الدولـــي المهم، 
كرابع دولة عربية تحتضن هذه االجتماعات، األمر 
الـــذي يعكس مكانـــة المملكة وقدراتهـــا وإمكاناتها 
واالجتماعـــات  المؤتمـــرات  الســـتضافة  العاليـــة 

الدولية”.
الســـلطتين  ومســـاعي  جهـــود  أن  الحـــداد  وذكـــر 
التشريعية والتنفيذية تضافرت في تعزيز مختلف 
المجـــاالت التي تقود إلى خلق منظومة تشـــريعية 
متكاملـــة في مجال حماية حقوق اإلنســـان، وُيعد 
إصـــدار قانون األســـرة أحـــد أبرز اإلنجـــازات التي 
تؤكـــد علـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم به الســـلطة 
فـــي  الحقوقيـــة  المنظومـــة  لتعزيـــز  التشـــريعية 
المملكة، وكذلـــك إصدار قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفال وحمايتهم من ســـوء المعاملة، ومرســـوم 
بقانون بشـــأن العقوبات والتدابيـــر البديلة، والذي 
أفضى إلى التوســـع في تطبيـــق العقوبات البديلة، 
وقـــد حظيت هـــذه القوانين بإشـــادة واســـعة على 

المستويين اإلقليمي والدولي.

القضيبية - مجلس الشورى

حسن عبدالرسول

نهج البحرين في احترام حقوق اإلنسان نموذج فريد في المنطقة
أشـــادت األميـــن العـــام للتظلمـــات غـــادة 
حبيـــب بالتطورات واإلنجـــازات الكبيرة 
التي حققتهـــا وتحققها مملكـــة البحرين 
على مســـتويات حقوق اإلنسان جميعها، 
فـــي العهـــد الزاهـــر لملـــك البـــالد الُمعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وباهتمـــام وعمـــل دؤوب من 
جانـــب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأكـــدت بمناســـبة مشـــاركتها ضمن وفد 
مملكـــة البحريـــن فـــي مناقشـــة التقريـــر 
الوطنـــي الرابـــع ضمن آلية االســـتعراض 
الدوري الشـــامل لمجلس حقوق اإلنسان 
في جنيف، أن نهج البحرين في احترام 
فريـــدا  نموذجـــا  يعـــد  اإلنســـان  حقـــوق 

ورائـــدا على مســـتوى الشـــرق األوســـط، 
فـــي  ســـباقة  البحريـــن  كانـــت  حيـــث 
إنشـــاء العديد من المؤسســـات الوطنية 
المســـتقلة ذات االختصـــاص النوعي في 
مجـــاالت العدالة الجنائيـــة والتعامل مع 
أجهـــزة إنفاذ القانون، مثل األمانة العامة 
للتظلمـــات ومفوضيـــة حقوق الســـجناء 
والمحتجزيـــن ووحدة التحقيق الخاصة 
بالنيابة العامة، وهي مؤسســـات وأجهزة 
حققت نجاحات مشـــهودة رغم أن فترة 
عملهـــا منـــذ إنشـــائها هـــي فتـــرة قصيرة 
نسبيا، ولكنها اســـتطاعت أن تراكم فيها 
بالتعـــاون  واحترافيـــة  كبيـــرة  خبـــرات 
األخـــرى  والمؤسســـات  الـــوزارات  مـــع 
بالمملكـــة منهـــا: وزارة الداخليـــة ووزارة 
والشـــؤون  العـــدل  ووزارة  الخارجيـــة 

اإلســـالمية واألوقـــاف والنيابـــة العامـــة، 
وغيرهـــا ضمـــن منظومة عمـــل متكاملة 
جســـدت االهتمـــام الرســـمي وعلى أعلى 
المســـتويات بتعزيز حقوق اإلنسان، تلك 
الحقوق التي امتدت ال لتشـــمل الحقوق 
األساســـية فقط وإنما لتتخذ أبعادا أكثر 
استراتيجية وإحاطة، بحيث أصبح كل 

جهـــد تنمـــوي وخدمي يصـــب في صالح 
هذه الحقوق.

واســـتعرضت األميـــن العـــام للتظلمـــات 
كذلـــك أهـــم ما جـــاء في مشـــاركتها في 
االســـتعراض الـــدوري الشـــامل لمجلـــس 
حقوق اإلنســـان في جنيف، مشـــيرة في 
هـــذ الصـــدد إلـــى جهـــود األمانـــة العامة 

للتظلمـــات منـــذ تدشـــينها وحتـــى اآلن 
اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام  تعزيـــز  فـــي 
الداخليـــة  وزارة  عمـــل  مجـــاالت  فـــي 
ومســـاندة  بدعـــم  وذلـــك  ومنتســـبيها، 
وزيـــر  جانـــب  مـــن  ومســـتمرة  كبيـــرة 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
العامـــة  آل خليفـــة، واإلدارات  عبـــدهللا 
المختصـــة بالوزارة، األمر الذي نتج عنه 
تلقـــي األمانة العامـــة للتظلمات )7,880( 
شـــكوى وطلب مســـاعدة منذ تدشـــينها 
فـــي يوليو 2013، وحتى أبريل 2022م، 
ظـــروف  تحســـين  فـــي  ومســـاهمتها 
المعيشـــة والخدمات المقدمة في مراكز 
اإلصالح والتأهيل والحبس االحتياطي 
مـــن خـــالل صالحياتهـــا في زيـــارة هذه 
المراكز وما تقدمه من توصيات بشـــأنها 

مـــن  مســـتمرا  ترحيبـــا  تالقـــي  والتـــي 
جانـــب وزارة الداخليـــة ويتـــم األخذ بها 
وتنفيذها بحســـب آليـــات العمل المتبعة 

في الوزارة.
للتظلمـــات  العـــام  األميـــن  واختتمـــت 
لـــوزارة  الشـــكر  بتوجيـــه  تصريحهـــا 
الخارجية برئاســـة عبداللطيـــف الزياني، 
علـــى ما بذلتـــه الوزارة من جهـــود كبيرة 
سواًء للمشاركة في االستعراض الدوري 
الشـــامل وإعـــداد التقرير الوطنـــي الرابع 
للبحرين، أو لجهدها المتميز في صياغة 
وتفعيل الخطـــة الوطنية األولى لحقوق 
اإلنســـان )2026-2022( وذلك بمشـــاركة 
اللجنـــة  تحـــت  المنضويـــة  الجهـــات 
التنســـيقية العليا لحقوق اإلنسان، ومنها 

األمانة العامة للتظلمات.

المنامة - أمانة التظلمات

البرلمان يمثل الناخبين من جميع الطوائف الدينية من المواطنين
التزام بحريني بقيادة الملك المعظم بحماية التعددية والديمقراطية... عبداهلل بن راشد:

 ”The National Interest“ نشـــرت مجلـــة
األميركية مقال رأي لسفير مملكة البحرين 
لـــدى الواليات المتحدة األميركية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، مخاطًبـــا 
فيه الرأي العـــام األميركي بعنوان “مملكة 
البحرين تتجه إلى االقتراع”، حيث ســـلط 
الضوء في المقال علـــى النهج اإلصالحي 
الجاللـــة  الُمعظـــم، صاحـــب  البـــالد  لملـــك 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، الذي 
يعزز احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق 
اإلنســـان، مؤكـــًدا التـــزام مملكـــة البحرين 
بحمايـــة البيئة والتعدديـــة والديمقراطية 
في المملكة باعتبارها حاجًة وليس خياًرا 

لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار السفير إلى أنه بناًء على التوجيهات 
الســـامية مـــن ملـــك البـــالد الُمعظـــم وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، تســـتعد المملكـــة للتصويـــت فـــي 
االنتخابـــات البرلمانية للفصل التشـــريعي 
الســـادس منذ بدء العملية االنتخابية عام 
2002، مشـــيًرا معاليه إلى العدد القياســـي 
من المترشحات النســـاء للمقاعد النيابية، 
ممـــا يرجح تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان 
البحرينـــي مقارنـــًة بالفصـــول التشـــريعية 
الســـابقة، األمـــر الـــذي يؤكد علـــى الفرص 
المتاحـــة لتعزيز تمثيـــل المرأة في المجال 

السياسي في مملكة البحرين.
كمـــا أشـــار فـــي مقاله إلـــى انتخابـــات عام 
2018م التي شـــهدت إقبـــااًل يصل إلى 67 
٪ مـــن الناخبيـــن، مما يؤكد نجـــاح النهج 
اإلصالحـــي لملـــك البـــالد الُمعظـــم، إضافًة 
إلـــى وجـــود تمثيـــل للناخبيـــن مـــن جميع 
الفئـــات والطوائف الدينية من المواطنين، 

وهو مـــا انعكس من خـــالل انتخاب امرأة 
كرئيس لبرلمان وطني، مشيًرا إلى فوزية 
بنت عبدهللا زينل، رئيســـة المجلس خالل 

الفصل التشريعي الحالي.
واستعرض الســـفير الدور الفّعال للبرلمان 
البرلمـــان  أن  إلـــى  مشـــيًرا  البحرينـــي، 

البحرينـــي قـــد كان شـــريًكا للحكومـــة في 
دعـــم المســـيرة التنموية الشـــاملة وتعزيز 
الديمقراطية من أجل خير ورفاه المواطن 
البحرينـــي. كما تطرق الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة إلـــى أوجـــه الشـــبه بيـــن 
البرلمانين البحريني واألميركي من حيث 
رأس  علـــى  االقتصاديـــة  القضايـــا  وضـــع 

األولويات التي يناقشها البرلمان.
موعـــد  تزامـــن  إلـــى  باإلشـــارة  واختتـــم 
فـــي  الكـــرام  للمواطنيـــن  االنتخابـــات 
الخارج مع االنتخابات النصفية لمجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب األميركي، مشـــيًرا إلى 
وعـــي الناخبين بأهمية ممارســـة حقوقهم 
المدنيـــة والديمقراطيـــة فـــي كال البلدين، 
مؤكـــًدا معاليه أهمية الدور الذي ســـتلعبه 
هذه االنتخابات في تعزيز مســـيرة النماء 

في البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

 الشيخ عبدالله بن راشد

تناقـــش القمـــة األمنيـــة السياســـية “حـــوار المنامـــة” فـــي 
نســـختها الثامنة عشـــرة التي تســـتضيفها المملكة لمدة 3 
أيـــام في الفترة من 18 ولغايـــة 20 نوفمبر 2022 الجاري، 
عدة محاور من أبرزها شراكة الواليات المتحدة األمريكية 
األمنيـــة في الشـــرق األوســـط، التطورات الجيوسياســـية 
للطاقة، تأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع األمني 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، مبادرات الشـــرق األوســـط 
لحـــل النزاعـــات اإلقليميـــة، أمن نقـــاط االختنـــاق البحرية 
العالمية، تحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة، 

الشراكات األمنية الجديدة في الشرق األوسط.
ومن المتوقع أن يشـــارك 50 وفدًا على مســـتوى حكومات 
الدول والشركات والمؤسسات ذات العالقة بالدفاع واألمن 
من 30 دولة حول العالم بوفود رســـمية رفيعة المســـتوى 
تمثـــل حكومات الدول في 7 جلســـات بالقمة التي تنطلق 
أعمالها بفندق ريتز كالتون البحرين؛ لمناقشـــة أبرز قضايا 
األمن والدفاع والسياسة واستعراض مبادرات المبادرات 
الخليجية ودول المنطقة لحل النزاعات اإلقليمية، إضافة 

لمناقشـــة مخرجـــات زيـــارة الرئيس األمريكي جـــو بايدن 
ومشـــاركته في قمة جدة لألمـــن والتنمية والملف النووي 
اإليراني، والصراعات السياســـية في بعض الدول، إضافة 

لألزمة الروسية األوكرانية وقضية الصين وتايوان.
إلـــى ذلك أعلـــن المعهد الدولي للدراســـات اإلســـتراتيجية 
IISS عن شـــخصية المتحدث الرئيســـي في حوار المنامة 
يـــوم 18 نوفمبر الجاري وهي رئيس المفوضية األوروبية 
أورسوال فون ديرالين، ويعد الحوار الذي يعقد في الفترة 
مـــن 18 ولغايـــة 20 نوفمبـــر الجـــاري، عنصـــرًا مركزيـــًا في 

البنية األمنية لمنطقة الشرق األوسط.

50 وفدا من 30 دولة يناقشون أمن الشرق األوسط

رئيس المفوضية األوروبية متحدثا رئيسا في “حوار المنامة”
ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

أكـــدت هيئة تنظيم ســـوق العمل أهمية التـــزام أصحاب العمل 
والعمـــال باألنظمـــة والقوانيـــن فـــي مملكـــة البحريـــن، لتجنـــب 
المخالفـــات القانونية، مشـــيرة إلى أن قانون ســـوق العمل يلزم 
العامـــل األجنبـــي بمزاولـــة العمـــل فـــي مقـــر العمـــل المبين في 
التصريـــح أو فـــي فـــروع صاحـــب العمـــل األخرى التـــي تزاول 
ذات النشـــاط، كما يحظر على صاحب العمل اســـتخدام العامل 
األجنبي إال بعد إصدار تصريح العمل وســـداد الرسوم المقررة، 
وعـــدم اســـتخراج تصاريح عمـــل واالحتفاظ بهـــا دون الحاجة 

لها. 
وشـــددت الهيئـــة علـــى اســـتمرار الحمـــالت التفتيشـــية علـــى 
المنشـــآت والمؤسســـات التجارية، وأماكن تجمع العمالة بهدف 
التحقـــق مـــن االلتـــزام بالقوانيـــن واالشـــتراطات النافـــذة فـــي 
مملكة البحرين، مشـــيرة إلى تنفيذ حملة تفتيشية بالمحافظة 
الشـــمالية بالتعاون مع شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة 
بوزارة الداخلية، ومديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية، حيث 
أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بشروط تصريح 
العمل واإلقامة في البحرين، وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقهـــم. وجـــددت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل دعوتهـــا جميع 
أفـــراد المجتمـــع إلى دعـــم جهود الجهـــات الحكوميـــة للتصدي 
للممارســـات غيـــر القانونيـــة فـــي ســـوق العمـــل والعمالـــة غيـــر 
النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجمهور لإلبالغ عن أية 
شـــكاوى تتعلق بمخالفات ســـوق العمل والعمالـــة غير النظامية 
من خالل ملء االســـتمارة اإللكترونية المخصصة لإلبالغ على 
الموقع الرســـمي للهيئـــة www.lmra.bh أو االتصال على مركز 

اتصال الهيئة 17506055.

:”LMRA“ ...رصد عدد من المخالفات المتعلقة بشروط تصريح العمل واإلقامة

ال استخدام للعامل األجنبي إال بعد إصدار تصريح وسداد الرسوم

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن دورها في إنجاح استضافة مملكة البحرين لمعرض البحرين الدولي للطيران 
في نســـخته الخامســـة، أكـــدت اإلدارة العامـــة للمـــرور االنتهاء من وضـــع الترتيبات 
المروريـــة وتأميـــن الحركة للحدث الدولي الذي سيشـــهد كثافة مـــن خالل الحضور 
الجماهيري المتوقع من داخل المملكة وخارجها باإلضافة إلى اتخاذ كافة االجراءات 
لتأمين الســـالمة المرورية على جســـر الملك فهد وتسيير الدوريات لتسهيل وتأمين 

سالمة زوار المملكة.
ودعـــت اإلدارة العامة للمرور جميع الســـواق المتجهيـــن لموقع المعرض بالتعاون مع 
رجال المرور واتباع اإلرشادات واالنتباه أثناء القيادة للتحويالت المرورية وااللتزام 

بكافة األنظمة والقواعد المرورية والتقيد بوضع الملصق في النافذة األمامية.

استعدادات مرورية لتأمين معرض الطيران

local@albiladpress.com
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سباقة في إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة... األمين العام لـ “التظلمات”:



أكد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني أن 
نجاح سير العملية االنتخابية بمقار البعثات 
الدبلوماســـية والقنصليـــة لمملكـــة البحريـــن 
فـــي الخـــارج داللـــة حضاريـــة علـــى رســـوخ 
المســـيرة الديمقراطية وحيويتها على مدى 
عقدين فـــي ظل النهج اإلصالحـــي والحكم 
الرشـــيد لملك البالد المعظم صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورفع وزير الخارجية أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي لصاحب 
الجاللـــة الملـــك الُمعظـــم، وإلـــى ولـــي العهد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بمناســـبة إجـــراء العمليـــة االنتخابيـــة بمقار 
البعثـــات الدبلوماســـية والقنصليـــة لمملكـــة 
البحريـــن فـــي الخـــارج، وخروجهـــا بمظهـــر 
حضـــاري وديمقراطي مشـــرف عكـــس عزم 
المملكة وجميع أبنائها على مواصلة مسيرة 

المملكة الديمقراطية والبرلمانية.
وتوجـــه بالشـــكر والتقدير إلـــى اللجنة العليا 
لإلشـــراف العـــام علـــى ســـالمة االنتخابـــات 
برئاســـة وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واللجنـــة  المعـــاودة،  نـــواف  واألوقـــاف 
التنفيذيـــة لالنتخابـــات برئاســـة المستشـــار 
نـــواف حمزة، رئيـــس هيئة التشـــريع والرأي 
ـــاء مـــع وزارة  القانونـــي، علـــى التعـــاون البنَّ
توفيـــر  فـــي  اإليجابـــي  وأثـــره  الخارجيـــة، 

انســـيابية  مـــن  عـــززت  التـــي  التســـهيالت 
وتمكيـــن  ونجاحهـــا  االنتخابيـــة  العمليـــة 
ممارســـة  مـــن  ونســـاًء،  رجـــاالً  المواطنيـــن، 
حقوقهـــم السياســـية فـــي انتخـــاب أعضـــاء 
مجلـــس النـــواب بنزاهة وشـــفافية تامة في 
37 ســـفارة وقنصليـــة وبعثـــة دبلوماســـية، 

وبإشراف قضائي كامل.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة بمناســـبة إدالئـــه 
مجلـــس  أعضـــاء  انتخابـــات  فـــي  بصوتـــه 
النواب بمقـــر البعثة الدائمة لمملكة البحرين 
لـــدى األمم المتحـــدة في جنيف عن شـــكره 
لمملكـــة  الدائمـــة  البعثـــة  لرئيـــس  وتقديـــره 
البحريـــن لـــدى األمـــم المتحـــدة فـــي جنيف 
رئيس لجنة االقتراع والفرز الســـفير يوسف 
بوجيـــري، وجميـــع أعضاء البعثـــة على أداء 
واجباتهـــم بكفـــاءة ومهنية، مؤكـــًدا اعتزازه 
بتزامن هذا الحدث الديمقراطي مع ترؤسه 
لوفـــد مملكـــة البحريـــن المشـــارك في عرض 
ومناقشـــة التقرير الوطنـــي الرابع ضمن آلية 
االستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق 
اإلنســـان الدولـــي، بما يؤكـــد التـــزام المملكة 
الراســـخ باحتـــرام حقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز 
حرياته المدنية والسياســـية على أسس من 

العدالة والشفافية وسيادة القانون.
وقـــد أجـــرى وزيـــر الخارجية عبـــر االتصال 
المرئـــي اتصـــال مع غرفـــة العمليـــات بوزارة 
الخارجية التي تتولى التنســـيق واإلشـــراف 
على إجراء االنتخابات النيابية في الخارج، 
وقـــد أعرب عـــن تقديره للجهـــود التي تقوم 
بها غرفة العمليات لمتابعة انسيابية العملية 
االنتخابيـــة فـــي الخـــارج، منوًهـــا بالتعـــاون 
والتنســـيق المتواصـــل بين غرفـــة العمليات 
العليـــا  واللجنـــة  الدبلوماســـية  والبعثـــات 
لالنتخابـــات من أجل ضمان ســـير العمليات 

االنتخابية بكل يسر وسهولة وشفافية.
وأشاد الزياني بالجهود المخلصة التي بذلها 
رؤســـاء البعثـــات الدبلوماســـية والقنصليـــة 
فـــي الخـــارج والدبلوماســـيون واإلداريـــون 
مـــن أجل تنظيـــم االنتخابـــات البرلمانية في 
ســـفارات وقنصليـــات المملكـــة، بـــكل يســـر 
وسهولة وشفافية، منوًها بإقبال المواطنين 
البحرينييـــن المقيميـــن في الخـــارج لإلدالء 
بأصواتهـــم واختيار مرشـــحيهم لالنتخابات 
البرلمانية، األمر الذي عكس حسهم الوطني 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  وحرصهـــم  العالـــي 

المسيرة الديمقراطية في المملكة.

وأشار إلى توافر جميع الضمانات التشريعية 
والتنظيمية الداعمة لحقوق المواطنين في 
التعبير الحر والمسؤول عن إرادتهم الواعية 
في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، عبر 
انتخابـــات نزيهة وشـــفافة في ظل إشـــراف 
كامل من السلطة القضائية ورقابة المجتمع 
المدني والمؤسسات الصحافية واإلعالمية، 
مؤكـــًدا ثقتـــه فـــي قـــدرة الشـــعب البحريني 
الوفـــي بجميع مكوناتـــه على تأدية واجباته 
الدســـتورية في اختيار الكفـــاءات الوطنية 

القادرة على ممارسة صالحياتها التشريعية 
والرقابيـــة بالتعـــاون مع الســـلطة التنفيذية، 
ووضع المصلحة العليـــا للوطن والمواطنين 
فـــوق أي اعتبارات طائفيـــة أو أيديولوجية 

أو حزبية.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن مملكـــة البحرين 
ماضية في نهجهـــا الديمقراطي والحضاري 
كأنمـــوذج فـــي العمـــل البرلمانـــي المســـؤول 
والمجالس البلديـــة الفاعلة واحترام حقوق 
اإلنســـان، وإثبـــات الشـــعب البحرينـــي وعيه 

وتحضـــره بإعالء قيـــم الوحدة الوطنية في 
ودعـــوات  الخارجيـــة  التدخـــالت  مواجهـــة 
الفرقـــة والعنـــف، وتأكيـــد تمســـكه بالخيـــار 
الديمقراطي والمشـــاركة الفاعلة في مسيرة 
بنـــاء الوطـــن والـــذود عـــن أمنه واســـتقراره 
التنمويـــة  منجزاتـــه  وتعزيـــز  وتماســـكه 
والحضارية الشـــاملة والمســـتدامة في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب الجاللـــة الملـــك 
الُمعظـــم، وبدعم من صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

المنامة - وزارة الخارجية

االنتخابات داللة على وعي المواطنين وحيوية المسيرة الديمقراطية للملك المعظم

37 عاصمة ومدينة تستقبل الناخبين بالخارج

أدلى بصوته بمقر البعثة الدائمة للبحرين لدى األمم المتحدة في جنيف... الزياني:

تهنئـــة الملـــك المعظـــم وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء بنجـــاح العمليـــة االنتخابيـــة بالخارج
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االنتخابات بالخارج جرت بنزاهة وانسيابية في 
37 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية 

مومباي روماالصينعمان اإلمارات

إسرائيل المغربسوريا روسيادبي

جنيف نيودلهيالسعودية ماليزيابغداد

ألمانياباكستانالقنصلية في كراتشي واشنطنالكويت

تايلند اندونيسيااألردن تركيااليابان مصر



أعلــن رئيــس هيئة التشــريع والرأي القانوني المدير التنفيــذي لالنتخابات النيابية والبلدية 2022 
المستشــار نــواف حمــزة أن االنتخابــات النيابيــة للفصــل التشــريعي الســادس التــي بــدأت أولــى 

محطاتها أمس الثالثاء، شهدت إقباال واسعا من المواطنين الموجودين في الخارج.

النيابية  التنفيذي لالنتخابات  ولفت المدير 
الُمسجلة  المشاركة  نسبة  أن  إلى  والبلدية 
المشاركين  أعــداد  تــجــاوزت  اللحظة  حتى 
بالعام  السابقة  االنــتــخــابــات  فــي  بــالــخــارج 
2018، وذلك حتى قبل قفل باب االقتراع 
ــعــديــد مـــن الـــــدول حــســب اخــتــالف  فـــي ال
التصويت  عملية  بـــدأت  حيث  الــتــوقــيــت، 

8 نوفمبر، وذلك من الساعة  اليوم الثالثاء 
طبًقا  مساًء  الثامنة  حتى  صباًحا  الثامنة 
بها  توجد  التي  للمدينة  المحلي  للتوقيت 
السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
النيابية  لالنتخابات  التنفيذي  المدير  وثمن 
والبلدية اإلقبال الذي يعكس مدى االهتمام 
الوطني باالستحقاق االنتخابي المهم ضمن 

المشاركة  عبر  الديمقراطي  التطور  مسار 
الفعالة واإليجابية والبناءة.

وقال المستشار حمزة إن اإلدارة التنفيذية 

وبالعمل المشترك مع وزارة الخارجية، وفي 
حرصت  الــكــامــل،  القضائي  ــراف  اإلشــ ظــل 
الالزمة  اللوجستية  على اتخاذ اإلجــراءات 
التي تكفل للمواطنين المشاركة في اختيار 
النيابيين بشكل ميسر، من خالل  ممثليهم 

تجهيز 37 مقرا دبلوماسيا للمملكة.
ــي الـــخـــارج  ــراع فـ ــ ــت ــ ــتــائــج االق يـــذكـــر أن ن
المملكة  في  االقــتــراع  نتائج  إلــى  سُتضاف 
المقرر إجراؤها السبت الموافق 12 نوفمبر 

المقبل.
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 قال المترشــح النيابي عن الدائرة الخامســة  لمحافظة العاصمة النائب أحمد 
السلوم إن المنافسة في االنتخابات تفتقد وبكل أسف لروح الود  واالحترام 
مــن قبــل “قلــة” محــددة و ”مــن خلفهــم”، مشــيًرا إلــى أنــه يتعــرض منــذ  بــدء 
الحملــة االنتخابيــة لــكل أصناف الشــائعات القــذرة واالفتــراءات الموضوعة 
 واألكاذيب المقصودة إلى الحد الذي دعا البعض الستخدام “هاكرز”  لقرصنة 
الحســاب وبــث أكاذيــب من خاللــه ألهالي الدائرة، قبــل أن يتمكن  بفضل هللا 

من استرداد الحساب. 

وتوقع النائب السلوم أن ترتفع وتيرة 
ــاذيــــب والــشــائــعــات فـــي الــفــتــرة   األكــ
االنتخابات  مــوعــد  قــرب  مــع  المقبلة 
هـــذه  وراء  “مـــــن  إلـــــى  أن  ــًرا  ــيـ ــشـ مـ
األكـــاذيـــب” يــعــبــرون بــكــل صـــدق عن 
وتربيتهم  أنفسهم  وأخالقهم  مكنون 
الـــتـــي تـــربـــوا عــلــيــهــا، لــكــنــنــا أبـــــًدا لن 
الــمــهــاتــرات  الدنيئة  هـــذه  إلـــى  ننجر 
بشرف،  نتنافس  ألننا  واالفــتــراءات، 
العمل في حب  الوطن  على  نتنافس 
البرامج  في  نتنافس  ألجله،  والبذل 
ال  أتنافس  والعمل،  والجهد  واألفكار 
والدنو  األكــاذيــب  في  أي شخص  مع 
على  رًدا  ذلــــك  جــــاء  األخـــــالقـــــي... 
 ســـؤال أحــد الحضور عــن اإلشــاعــات 
واألكـــاذيـــب الــمــنــتــشــرة فــي الــدائــرة 
ــالل جلسة  ــًدا، خــ ــديـ ــحـ تـ ــخــامــســة   ال
الــنــائــب تــحــت عــنــوان  حــواريــة بمقر 
وغرفة  الــتــجــاريــة  “دور  الــمــؤســســات 
دعم  فــي  البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة 
الصغيرة  المؤسسات   وتعزيز  نشاط 
والمتوسطة وريادة األعمال “   بمشاركة 

 سيدة  األعمال أحالم جناحي. 
وتابع السلوم “الشعب البحريني واٍع 
الغث  وذكي ويستطيع أن يفرق بين 

ــصــدق والــكــذب، ومن   والــســمــيــن، وال
ــدار 4 ســنــوات  تــعــامــل مــعــنــا عــلــى مــ
ــي الــتــعــامــالت  يــعــلــم  أخــالقــيــاتــي فـ
جـــيـــًدا ودأبـــــي وعــمــلــي خـــالل فــتــرة 
الشعب،  عن  المسؤولية  كنائب  تولي 
األرض  عـــلـــى  ــا  ــودنـ ــهـ وجـ وأعـــمـــالـــنـــا 
تتحدث عن نفسها سواء  فيما يتعلق 
الصحي  القديم  البالد  مركز  بتطوير 
بكلفة مليون دينار منها 600  ألف من 
الفرجان، مشروعات  القطاع، مالعب 
البيوت اآليلة للسقوط، ملف  توظيف 

الشباب، ملف اإلسكان وغيرها. 
  وقـــــال الـــســـلـــوم “انــــحــــدرت أخـــالق 
المنافسين إلى مستوى أنهم يتاجرون 
تنظرها  قضايا  أو  بقضايا  إنسانية 
ربحنا  أو  خــســرنــا  ــواء  وســ الــمــحــاكــم 
هذه أحكام قضاء  نحترمها ونجّلها... 
ثــم نغلق الــمــلــف ونــســعــى إلـــى رزقــنــا 
ومصالحنا ومصالح  الناس، لكن هناك 
)أبطال  البشر بكل أسف  نوعيات من 
حكي زائف( وهواة  انتقاد ال أكثر وال 
الواعي  شعبنا  على  نعّول  نحن  أقــل، 
والعمل  مسيرة  التطوير  الستكمال 
لــيــس فــي الـــدائـــرة فــقــط ولــكــن على 
مستوى الوطن أيًضا، لدينا  من العمل 

التشريعي الكثير والكثير إلنجازه في 
صالح المواطنين والوطن”. 

  من جهتها، قالت سيدة األعمال أحالم 
في  نائًبا  هناك  أن  أعتقد  “ال  جناحي 
بذله  الذي  الجهد  نفس  بذل   البحرين 
السلوم وال نصفه وال ربعه حتى، وأنا 
 أتمنى أن يكون السلوم نائًبا لدائرتي 
ولن أتردد لحظة واحدة في اختياره 
إلــى ما شــاء هللا، نحن نطلق   ودعمه 
“الــدائــرة  أنها  الخامسة  الــدائــرة  على 
 المحظوظة” ألن لديهم السلوم، وهذه 

نحن  اإلطـــالق  على  مجاملة  ليست 
نريد  في كل دوائر البحرين أشخاص 
بعقلية هذا النائب المحترم المتفتحة 
الكبير  وجهده  المرتبة  االقتصادية، 
ونشاطه في المحافل كافة، من يحب 
هـــذا الــوطــن  ومـــن يفهم فــي األمـــور 
االقتصادية يدرك تماًما ويقدر حجم 
العمل الجبار الذي  بذله النائب السلوم 
ليخدم المواطن البحريني أواًل وثانًيا 

وثالًثا وخاصة  محدودي الدخل”. 
  وتابعت جناحي قائلة “السلوم ساهم 

العديد من  إدارة  بذكائه وخبرته في 
كرئيس  المهمة  االقتصادية   الملفات 
واالقتصادية،  المالية  الشؤون  للجنة 
العديد  في  بارز  بجهد  كما  أنه ساهم 
صغار  خدمت  التي  التشريعات  مــن 
 المؤسسات والشركات ورواد األعمال 
وهم غالبية الناس في البحرين حالًيا، 
 مثل قانون المناقصات بتخصيص 20 
للشركات  الحكومة  % من مناقصات 
 الــصــغــيــرة، قــانــون إشــهــار اإلفــــالس، 
لديه  واليــزال  التجارة،  غرفة  قانون 

 الــكــثــيــر لــيــقــدمــه فــي خــدمــة الشعب 
مثل  المؤسسات  وصــغــار  البحريني 
واالقــتــصــاد  الفكرية  قــانــون  الملكية 
ــم الــتــمــويــن  ــ ــون دعـ ــ ـــان ـــريء وقـ ـــجـ الـ

والمؤسسات  الصغيرة وغيرها”. 
الــنــائــب  ــد  أكـ بــالــجــلــســة،  كلمته  وفـــي 
على  يشتمل  بــرنــامــجــه  أن  الــســلــوم 
لدعم أصحاب   عدة محاور تشريعية 
األعمال  ورواد  الصغيرة  المشروعات 
مـــن غالبية  الــمــنــتــجــة وهـــم  ــر  ــ  واألسـ
الشعب وليس كبار التجار كما يحاول 
سبيل  على  منها  البعض،  أن  يــدعــي 
تتعلق  تشريعات  استحداث  المثال 
بــدعــم أفـــكـــار   ”االقـــتـــصـــاد الـــجـــريء” 
عــلــى  المستويين  عــمــلــًيــا  وتــطــبــيــقــه 
ــالل  ــي والـــــخـــــاص مــــن  خـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
التجار  وصغار  الشباب  أفكار  حماية 
“قانون  إعادة  تعديل  تنفيذها،  ودعم 
مع  يتواكب  بما  واإلفـــالس”  التنظيم 
الصغيرة  الــمــؤســســات  ووضـــع  حجم 
 والمتناهية الصغر في البحرين، تعديل 
مع  ليتواكب  الفكرية  الملكية  قانون 
 الــمــســتــجــدات الــعــالــمــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
يتم  وحتى  الــشــأن  بهذا  فيما  يتعلق 
تشجيع  المستثمرين على دخول البلد 
وتفعيل  ومراقبة  أفكارهم،  وحماية 
ــذي  بــرنــامــج  الــتــعــافــي االقــتــصــادي ال
ساهم بفاعلية في عبور البحرين من 
األزمة  االقتصادية التي ضربت العالم 
وأخيًرا...  كورونا،  جائحة  بعد  أجمع 
“البطاقة  اســتــحــداث  تشريع  قــانــون 
البحرينية  ــر  األسـ لــدعــم  التموينية” 
مــن  الــفــائــض  المتحقق  واالســتــفــادة 
المالي  التوازن  برنامج  تطبيق  عقب 

بفاعلية ونجاح. 

طموحي برنامج لدعم الجامعيين بالقرى ضمن برامج الصناديق الخيرية
لتأهيل الخريجين لسوق العمل الحديثة القائمة على التكنولوجيا... الموسوي:

الدئرة األولى  النيابية عن  المترشح في االنتخابات    قال 
تخصيص  إن  محمد  الموسوي  السيد  الشمالية  بمحافظة 
مــيــزانــيــات بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــخــاص لــدعــم برنامج 
 مخصص لتمويل طلبة الجامعات ضمن برامج الصناديق 
الخيرية في دائرته وباقي  دوائر البحرين يأتي على قمة 
أولوياته في حال فوزه بالمقعد النيابي عن الدائرة  الشمالية 
األولى التي تضم مناطق المقشع، حّلة عبدالصالح، القلعة، 

كرانة، جنوسان،  باربار، جد الحاج، جزء من الدراز.
االنتخابي  تنصب  برنامجه  أهــداف  أن معظم  إلى  واشــار 
الــظــروف  تحسين  فــي  الوطنية  الــجــهــود  مضاعفة  على 
المعيشية للمواطنين، ووضع  خطط فاعلة ومدروسة لدمج 
مع  القطاع  بالتنسيق  األعــمــال  ريــادة  برامج  في  الشباب 
لسوق  وتــأهــيــلــه  الــمــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات   الــخــاص 
العمل الحديث القائم على التقنيات مع  االهتمام بالجانب 
المهني للراغبين فيه.  وأكد الموسوي أهمية مواكبة التطور 
التكنولوجي الحاصل على مستوى البحرين  والعالم، سواء 
من حيث تطوير التعليم بحيث تتواكب مخرجات التعليم 
مع احتياجات  سوق العمل في مجال الطاقة والصناعات 

التحويلية، سواء من حيث تأهيل الخريجين  على سوق 
الــعــمــل الــجــديــد، أو مــن حــيــث الــتــركــيــز عــلــى مــشــروعــات 
العصر  أدوات  مــن  وغيرها  الرقمي”  والفنتك  “االقــتــصــاد 
الحديث، ولكن يجب أن يكون الشباب مؤهال لهذا  العمل 
وليس مجرد عناوين فقط لالستهالك االنتخابي ثم نضطر 
المرحلة  أن  على  مشددا  من  الــخــارج،  بعمالة  لالستعانة 
القادمة هي مرحلة االقتصاد؛ ألنه “مفتاح الحياة  الكريمة” 
من  اختيار  عند  جيدا  لذلك  االنتباه  ويجب  مجتمع،  ألي 
يمثلك في االنتخابات  القادمة بدال من الشعارات الجوفاء 

التي ال تسمن وال تغني من جوع. 
دائرته  وأهالي  البحريني  الشعب  عموم  الموسوي   ودعــا 
من  وتحديد  العرس  االنتخابي  هذا  في  للمشاركة  الكرام 
يرونه مناسبا لرسم مستقبلهم في السنوات األربع المقبلة. 
  وقال الموسوي - وهو رجل أعمال وعضو مجلس إدارة 
جمعية البحرين لتنمية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
تجارة  وصناعة  بغرفة  التجارية  األســـواق  لجنة  وعضو 
أن  “نأمل  المناسبة  بهذه  - في تصريح صحافي  البحرين 
نساهم بإيجابية في هذه  التجربة االنتخابية الديمقراطية 
يرعاها  التي  اإلصالحية  المسيرة  ثمار  إحــدى  المميزة، 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

وطموحات  مــتــوازن  وخطط  برنامج  ولدينا  خليفة،  آل 
عموما،  البحرين  أهــل  وجميع  خصوصا  الــدائــرة  ألهــالــي 
المجلس  خــالل  مــن  تنفيذها  فرصة  لنا  تتاح  نتمنى  أن 

النيابي بالتعاون مع الجهات المعنية”. 
بــرنــامــجــا انتخابيا  “أعــــددت  الــمــوســوي قــائــال   وتــابــع 

يحرص على تحقيق المشاريع التنموية  الشاملة 
المواطنين  وفق  لخدمة  التحتية  والبنى 

الحكومة،  لــبــرنــامــج  الــمــوضــوعــة  الــخــطــة 
للمجلس  الرقابي  الــدور  تعزيز   وكذلك 
بالتعاون  الحكومية  المؤسسات  على 
يحقق  بما  الرقابة  مع  مختلف  الجهات 

ــدأ الــمــحــاســبــة والـــمـــســـاءلـــة، وتــعــزيــز  مــب
ــرامــج  ــب ــرأة فـــي  خــطــط ال ــمــ ــ وإدمـــــــاج ال

الحكومية  والـــمـــبـــادرات  التنموية 
المستوى  رفــع  فــي  الــتــي  تساهم 

الــمــعــيــشــي  والـــنـــهـــوض بــهــا في 
الــمــجــتــمــع، االهـــتـــمـــام بــكــبــار 

وتنفيذ  والمتقاعدين  السن 
مــــشــــروعــــات تــســتــوعــب 
بشكل  إيجابي   طاقتهم 

المالية  االستدامة  مبدأ  أهمية  الموسوي  وفــعــال.”.   وأكــد 
كمحور  ووضعه  البحرين  بمملكة  والتنمية  االقتصادية 
الـــتـــوازن  المالي  بــرنــامــج  تنفيذ  لــدعــم  للتنمية  أســاســي 
التضخم وتحافظ  تواجه  برامج تعويض موازية  وإقــرار 
التقليل  فــي  الــمــواطــن  وتــســاهــم  مكتسبات  على 
ــعــام، إلـــى جــانــب وضـــع الخطط  مــن الــديــن ال
تدعم  القطاعات  التي  واإلستراتيجيات 
)الصناعات  ــويــة  األول ذات  االقــتــصــاديــة 
التحويلية – الذكاء االصطناعي – النفط 
 والطاقة( وتهيئة الشباب مهنيا وأكاديميا 

لالندماج فيها. 
بين  الفجوة  تقليص  أهمية  الــى  ولفت 
والموظف  البحريني  الموظف 
وتطبيق  الــرســوم  األجنبي 
البحريني  لــمــنــح  ــة  ــعــادل ال
ــوق  ــة فـــــي ســ ــيــ ــ ــل ــضــ االفــ
توجيه  وإعــــادة  الــعــمــل، 
الحكومي  للفئات  الدعم 

منخفضة الدخل. 

محرر الشؤون المحلية

محمد 
 الموسوي

محرر الشؤون المحلية

أهالي البحرين “أذكياء” 
ويدركون جيدا الفارق 

بين “الغث والثمين”

جناحي: ال نائب في البحرين 
بذل وال حتى “ربع” ما بذله 
السلوم في خدمة األهالي

أتعرض منذ بدء الحملة االنتخابية لالفترءات والشائعات “القذرة”
أتنافس على األفكار ولن أنجر للدناءة والكذب وأتوقع المزيد ضدي... السلوم:

إقبال واسع في تصويت الخارج يتجاوز االنتخابات السابقة
يعكس االهتمام الوطني باالستحقاق االنتخابي المهم ضمن مسار التطور الديمقراطي... حمزة:

نواف حمزة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

البحرين... محط إعجاب العالم في الحاضر والمستقبل
رصـــدت كلمـــة معالي وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف بن راشـــد الزياني أمام 
مجلس حقوق اإلنسان الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 
“الـــدورة الحاديـــة واألربعـــون” اإلنجـــازات الواســـعة التـــي حققتهـــا مملكـــة 
البحرين في مجال حقوق اإلنســـان والحريات وقيم الديمقراطية، ودورها 
الطليعي الرائد والمشرف في مختلف الميادين بقيادة سيدي جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وتوجيهات 
الحكومة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
معاليـــه تحـــدث عن دور مملكة البحرين كشـــريك فاعل في ترســـيخ األمن 
والســـلم كحـــق أصيـــل لـــكل الشـــعوب، وجهودهـــا الحثيثـــة لتعزيـــز حقوق 
اإلنسان وحماية حرياته، ومكانتها ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية 
المرتفعـــة جـــًدا وفًقـــا لتقريـــر “التنمية البشـــرية” الصادر عـــن برنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائـــي لعـــام 2022، وكيف أصبـــح هذا الوطن الغالـــي أنموذًجا 
عالمًيا في التصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(، وتداعياتها، من 
خـــالل التوازن بين المحافظة على الصحة والســـالمة العامة، وكذلك تميز 

البحرين في حماية حقوق العمالة الوافدة، بإنشاء مركز شامل ومتخصص 
لدعـــم وحماية العمالة الوافدة، وتشـــريعاتها العصريـــة المتطورة واآلليات 
الرائدة وغير المســـبوقة على مســـتوى منطقة الشـــرق األوسط، ومن أهمها 
تطبيـــق قانون العقوبات والتدابيـــر البديلة، وغيرها الكثيـــر من اإلنجازات 
في مختلف المؤسســـات والتي ال يتســـع المجال لذكرها وحصرها في هذه 

الزاوية.
إن مملكـــة البحرين بقيادة ســـيدي جاللة الملك المعظـــم حفظه هللا ورعاه 
أصبحت نبراسا لثقافة الشفافية والديمقراطية والحريات، ومحط إعجاب 
العالم في الحاضر والمســـتقبل، ومركز إشعاع ثقافي واجتماعي وحقوقي 
وسياســـي، وطـــن يســـير على نهـــج وقاعدة الشـــفافية واالنفتـــاح والعدالة 
والمســـاواة بشهادة التاريخ، وستســـتمر مملكة البحرين بفضل قيادتها في 
مواصلة الجهود الكبيرة الرامية لتحقيق أمن وســـالم الشـــعوب وإرشـــادها 

إلى واحات الخير والنماء والمستقبل المشرق.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

أربعـــة أيـــام عاشـــتها البحرين األســـبوع الماضي، رســـمت للعالم فيهـــا طريقا جديدا 
للتعايش اإلنساني، وأظهرت البحرين مقدار المخزون الحضاري لديها، والذي تجلى 
في هذه الفسيفســـاء من البشـــر، من شـــعوب العالم المختلفة، ومن المذاهب الدينية 
واإليمانيـــة المتعـــددة، هـــؤالء الذين تجمعوا تحـــت راية المنامة الخفاقـــة، المرتفعة 
بالمحبـــات والتي عبدت دربا جديدا لألخوة اإلنســـانية، مـــن غير محاصصة طائفية، 

أو مواجهة عرقية.
فـــي مجمـــع قصر الصخير، غـــرس صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والبابا فرنسيس، مع اإلمام الطيب، شجرة للسالم، وما أجمل الرمز الذي يجيء في 
وقت تخيم فيه الحروب على سماوات العالم، ويكاد الجميع ينتظر القارعة الكونية. 
تبدو مخرجات “منتدى البحرين للحوار.. الشـــرق والغرب من أجل تعايش إنساني”، 
لحظة تاريخية تفتح مســـارب األمل إلحياء ســـبل التقارب والتفاهم بين جميع أهل 

األديان والمعتقدات، كما أشار جاللة الملك.
مـــن المنامة بدأت مســـيرة جديدة، إلحـــالل التوافق محل الخالف وإرســـاء الوحدة 
محل الفرقة، مســـيرة تشـــد فيها األيادي على بعضها البعض، بهدف واضح ال يغيب 
عـــن أعيـــن أصحـــاب النوايـــا الطيبـــة والطوايا الســـليمة، وهـــو بناء مســـتقبل مزدهر 

لألجيـــال القادمـــة، والقفـــز علـــى هـــذه الظروف االســـتثنائية التـــي يأمـــل الجميع أن 
تتجاوزها البشرية بأقل األكالف من الخسائر، أو من غيرها دفعة واحدة.

مـــن أجمـــل العبـــارات التـــي قيلت في األيـــام األربعـــة الماضيـــة، ما جاء على لســـان 
فرنســـيس الفقيـــر وراء جـــدران الفاتيكان، بشـــأن البحرين ورمزها األشـــهر، شـــجرة 
الســـنط، والتي تسمى شجرة الحياة. الحبر الروماني األعظم، المرشد الروحي لنحو 
مليار وثالثمئة وخمســـين مليون كاثوليكي حول العالم، أشـــار إلى أن ســـر بقاء هذه 
الشـــجرة على قيـــد الحياة، يكمن في الجـــذور التي تمتد عشـــرات األمتار في باطن 
األرض، وترتـــوي مـــن مســـتودعات ميـــاه جوفيـــة. وفي ســـياق حديثه عـــن الجذور 
قـــال البابـــا فرنســـيس: “مملكة البحرين التزمـــت البحث عن ماضيهـــا وتعزيزه، الذي 
يـــروي قصة أرض في غايـــة القدم، تدفق عليها الناس منذ آالف الســـنين، منجذبين 
بجمالهـــا الظاهـــر، خصوصا فـــي ينابيعها الغزيـــزة بمياهها العذبة، فاشـــتهرت وكأنها 
الفـــردوس. وســـميت مملكـــة دلمـــون القديمة بــــ “أرض األحيـــاء”. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري

 

*  إميل أمين

“إعالن البحرين”... أساس للسالم العالمي

فـــي انتفاضـــة الشـــعب اإليراني، التـــي اندلعت منتصـــف ســـبتمبر الماضي، كان 
الطالب باستمرار في حالة  الثورة  والهیاج، ولعبوا دورهم المبتغی في استمرار 
االنتفاضة والترويج لها. الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران تخشـــى بشـــدة 
من هذا التطور في الجامعات.. لذلك، بكل الوسائل، من تهديد الطالب واعتقالهم 
إلى مهاجمة الجامعات وحتى عنابر الطالب وضربهم حتى الموت، حاولوا قمع 
الطـــالب المحتجيـــن، ألن انتفاضـــة 1999 كانت انتفاضة طالبيـــة خاصة، انضم 
إليهـــا فيمـــا بعـــد أهالي طهـــران، وتم قمعها بشـــدة. بعـــد ذلك، فـــرض النظام من 
خالل القمع علی الجامعة والطالب غبار الحیاد النسبي، ولم تكن لديهم أنشطة 
كبيرة. نعرف أن خميني كان معاديا للجامعة منذ بداية حكمه، فقد أطلق “ثورة 
ثقافيـــة” في الســـنة األولـــى من حكمـــه، كان موضوعها قمع الطالب واألســـاتذة 
التقدميين والديمقراطيين، خصوصا أنصار منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في 
الجامعات، وقاموا بإغالق الجامعات لمدة ثالث سنوات، وبعد تعیین 40 % من 
طالب الجامعات من قوات الباسيج، استخدموا كل قوتهم لتحیید الجامعات.

بعد جريمة ضريح شـــاهجراغ في شـــيراز خاطب قائد الحرس حســـين سالمي 
“الشـــباب والطالب” من منبره في هذه المدینة وقال: “تخّلوا عن الشـــرور! اليوم 
هـــو يـــوم انتهاء الشـــغب! ال تأتوا إلى الشـــوارع بعد اآلن”. لكن عملیـــا، كان لهذا 

“التوبيـــخ والخطـــاب” تأثيـــر معاكس، ومنذ ذلـــك اليوم فصاعـــًدا، أصبح حضور 
الطالب وشـــعاراتهم أكثر راديكالية، وكانت الشـــعارات مثـــل “الموت لخامنئي”، 
“الموت للديكتاتور”، “يجب إطالق ســـراح الطالب المسجونین”، “الموت للظالم، 
سواء كان الشاه أو الزعیم”، “الجامعة تحّولت إلی سجن إیفین، إيران أصبحت 
مركز اعتقال”، “كل إيران تدمي من زاهدان إلى طهران”.. إلخ. وفي نفس الوقت 
الذي تمت فيه تهديدات وتوبيخ وخطاب قائد الحرس، تم إرسال رسائل نصية 
على نطاق واسع تدعو الطالب إلى مراكز المخابرات وتهدد وتعتقل و”تختفي” 
بأوامـــر طردهـــم مـــن الجامعـــة ومن عنابرهـــم. والهـــدف كان انســـحاب الطالب 
من االنتفاضة واستســـالم الجامعـــة. خامنئي يريد وضع حـــد للتمّرد والعصیان 
والثورة من خالل فرض حكم عســـكري باســـتخدام قـــوات الحرس وغيرها من 
القوات المســـلحة الخاضعة لقيادته وعمالئه القمعيين المعروفين بـ “الشـــبیحة”، 
لكـــن هـــذه االنتفاضـــة ال تقـــف وال تتراجع، وقد تحّســـنت بشـــكل كامـــل في كل 

االتجاهات.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

nezammirmohammadi
@gmail.com

* نظام مير محمدي

دور الطالب والجامعات في االنتفاضة اإليرانية

البيئة والنزاعات العسكرية
لم يسلم اإلنسان والحيوان والنبات من ضرر الحروب، ونالت البيئة نصيبها من 
ذلك، فتأثرت المياه والهواء والتربة الزراعية، وهي المكونات األساســـية لحياة 
اإلنســـان علـــى األرض، فالحـــرب هي الدمـــار والعبـــث والفســـاد ونتيجتها هالك 
الحرث والنســـل، خصوصا حروب التكنولوجيا الحديثة بما تحويه من أســـلحة 
بيولوجية وجرثومية، وليس فقط من آثارها هالك اإلنسان قتاًل.. بل أيًضا تؤثر 
علـــى إنتاج المياه الصالحة واإلنتـــاج الزراعي وتعريض التربة الزراعية للتدمير 
بســـبب تســـرب المواد المشعة إليها ووصولها لإلنســـان عبر ما تنتجه األرض من 
غذاء، ويعد استخدام المتفجرات إلزالة الغابات مؤثرا على النظم اإليكولوجية. 
لقـــد ظهرت مجموعـــة من الحاالت المرضيـــة الغامضة في العـــراق بعد العدوان 
األميركي، أبرزها “التشوهات الخلقية واالعتالل العصبي وسرطان الدم والثدي 
والغدد اللمفاوية”، كما “أن وجود األلغام األرضية يجعل مســـاحات واســـعة من 
األراضـــي المنتجـــة غيـــر صالحـــة للزراعـــة”، وتتأثر التربـــة أيًضا حيـــن يتم طمر 
النفايات أثناء وبعد العمليات العســـكرية، وهذا ما حل “ببغداد لعدة أشهر حيث 
بقيت أكداس من النفايات اإلشعاعية المتسربة من موقع التويثة العسكري في 
شـــوارعها”. ال يعني توقف الحرب تحقيق الســـالم بين المتحاربين، فالســـالم ال 
يمكن أن يتم دون الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تحافظ على ُسبل عيش 

اإلنسان والتي تحقق التنمية المستدامة. 
الدول واألمم المتحدة وما يتم عقده من مؤتمرات ومعاهدات تسعى للحد من 
تدهـــور البيئة وتغير المناخ وااللتـــزام بحماية األرض من آثار الحروب المدمرة، 
فالصـــراع البيئـــي في الحصـــول على المزيـــد من المـــوارد الطبيعية الشـــحيحة 
مـــن مســـببات الحـــروب، وهو صراع يؤثر ســـلًبا علـــى العالقة بين الـــدول وعلى 
المجتمعـــات وثرواتهـــا االقتصاديـــة واألفـــراد. وللحد مـــن التدهـــور البيئي البد 
مـــن مبـــادرات بيئيـــة دولية، فالحـــوار والتعـــاون البيئي يؤدي إلـــى القضاء على 

التحديات البيئية، ويعزز بناء السالم بين األطراف المتنازعة.
ال يمكن فصل األمن البيئي ومخاطره عن األمن اإلنســـاني، قد ُيقتل العديد من 
األفـــراد أثنـــاء الحـــروب، إال أن أثر البيئـــة يمتد ألجيال عديـــدة، فعلى الدول أن 

تتعاون وتعمل مًعا من أجل الحد من معاناة البيئة من الحروب.

* كاتب وتربوي بحريني

*  عبدعلي الغسرة

الشباب والمشاكل العاطفية
تتعـــدد وتتنـــوع احتياجـــات األفـــراد فـــي مرحلة الشـــباب، تلك 
المرحلـــة المهمـــة التـــي تتطلـــب وعيـــًا وإدراكًا حقيقيـــًا لتلبيـــة 
االحتياجـــات التـــي تعيـــن الشـــاب وتجعلـــه قـــادرا علـــى تحقيق 

أهدافه والسير نحو المستقبل باطمئنان والتقليل من التعثر.
تعد المشاكل العاطفية خالل مرحلة الشباب إحدى أهم المشاكل 
التي تتطلب الوقوف عندها والبحث فيها لما لها من أهمية بالغة 
فـــي نمـــو الفـــرد أو على النقيض مـــن ذلك، وتعـــرف العاطفة في 
علـــم النفس بالتحديد على أنها حالة نفســـّية من الشـــعور يمكن 
لهـــا أن تـــؤّدي إلى بعض التغيرات الجســـدية والنفســـية التي قد 
تؤّثر على فكر وســـلوك الفرد. وبحســـب إفادة العلماء يتضح أن 
العاطفة تعتبر حالة نفســـية معقدة تنطـــوي على ثالثة مكونات 
مســـتقلة؛ تجربـــة ذاتيـــة، اســـتجابة فســـيولوجية، واســـتجابة 

تعبيرية وسلوكية، أي أن تأثيرها يرتبط بكيان الفرد وتفاعله.
في مرحلة الشـــباب يبدأ الشـــاب بالبحث عن نفســـه أكثر وتزداد 
اهتماماته العاطفية وحاجته للحب واالهتمام والشعور بالقبول 
بيـــن األقران والجنس اآلخـــر، األمر الذي قد يجعل البعض منهم 
أمـــام الصدمات العاطفية، خصوصا إذا تشـــكلت االندفاعية في 
القـــرارات ولـــم تتوافـــق توقعات الشـــاب مـــع الطـــرف اآلخر في 
الوقـــت الـــذي يكون المحرك األول هو العاطفـــة أكثر من تحكيم 

العقل.
إن فئـــة الشـــباب بحاجـــة دائمـــة إلـــى الحديث حول المشـــكالت 
العاطفيـــة وتبصيرهـــم بالجوانـــب الســـوية فـــي العالقـــات التي 
ترتقي لتكوين أسرة في المستقبل فضال عن هدر الوقت وإجهاد 
النفـــس فـــي قضايـــا عاطفية شـــائكة قد تســـبب الضرر النفســـي 

وتؤثر على تحقيق األهداف المنوطة بهذه المرحلة المهمة.

* كاتبة بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم
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واشنطن ـ وكاالت

ظّل  فــي  الــواليــة،  منتصف  انتخابات  فــي  التصويت  الــثــاثــاء،  أمــس  األميركيون  بــدأ 
تشّل جدول  أن  شأنها  من  الكونغرس  في  غالبية  على  الحصول  الجمهوريين  محاولة 
أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمّهد الطريق أمام عودة دونالد ترامب 

إلى البيت األبيض.
وبدأت مراكز االقتراع في الساحل الشرقي فتح أبوابها عند الساعة السادسة صباحًا. 
وفيما يجري التنافس على السيطرة على كّل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أدلى 

أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خال التصويت المبكر في جميع أنحاء الباد.
ــاء فــتــح مــراكــز االقـــتـــراع بــعــد أســبــوع حــافــل مــن الــحــمــات االنــتــخــابــيــة. وتــوجــه  وجـ
األميركيون إلى صناديق االقتراع، الختيار مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي 
لكامل أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومسؤولين آخرين، وكذلك 
مقاعد  التصويت على جميع  قوانين. ويجري  مبادرات ومشاريع  التصويت على عدة 
مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عدده 100. وعشية 

االنتخابات، حّذر الرئيس جو بايدن األميركيين من أن الديمقراطية على المحك.

أميركا.. انطالق االنتخابات النصفية للكونغرس

بغداد ـ وكاالت

كشفت مصادر في الشرطة العراقية، أن مواطنًا أميركيًا لقي حتفه، االثنين، في 
العراقية  الخارجية  أفادت  فيما  فاشلة الختطافه،  محاولة  بعد  بغداد،  العاصمة 
بفتح تحقيق في الحادث لتقديم الجناة للقضاء. وأضافت مصادر بالشرطة أنه 
أشار  فيما  العراقية،  بالعاصمة  الكرادة  إلى مستشفى في حي  الجثة  نقل  جرى 
تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة. وقال رائد بالشرطة 
العراقية “وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف 
يحمل  كان  الضحية  أن  الشرطة  من  آخر  مصدر  أفــاد  كما  األميركي”.  المواطن 
بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة اإلنجليزية، وفق ما نقلته “رويترز”. 
الكشف عن هويتيهما  العراقية شريطة عدم  بالشرطة  ذلك، قال مسؤوالن  إلى 
على  الــكــرادة  منطقة  عبر  سيارته  يقود  كــان  بينما  برصاصة  أصيب  الرجل  إن 
الضفة الشرقية لنهر دجلة، لكن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها على الفور. وأكد 
الــمــســؤوالن األمــنــيــان مقتل 
الـــمـــواطـــن األمـــيـــركـــي الـــذي 
كان يعمل في منظمة إغاثة 
اســـمـــه.  ذكـــــر  دون  ــة  ــ ــي ــ دول
لم  الــتــفــاصــيــل  أن  ــا  ــافـ وأضـ
التحقيق  لكن  بــعــد،  تــتــوافــر 

جار.

مقتل مواطن أميركي بسالح ناري وسط بغداد
باريس - أ ف ب

اعــتــبــرت الــســنــاتــورة فــي مجلس 
غوليه  ناتالي  الفرنسي  الشيوخ 
)االثنين( أن اهتمامها  أمس األول 
إلــى  أدى  ــي  ــامــ اإلســ بــالــتــطــرف 
قراصنة  مــن  للتجسس  تعرضها 
قالت صحيفة “صنداي تايمز” في 
لخدمة  وظفتهم  قطر  إن  تحقيق 
 2022 صورتها في إطار مونديال 
انــتــقــادات  الــدوحــة  تــواجــه  بينما 
دول  من  خاصة  واسعة  حقوقية 
ــي بــشــأن ظــروف  ــ االتــحــاد األوروب

العمل.
وقالت غوليه التي أكدت اعتزامها 
التحقيق  نشر  غـــداة  شــكــوى  رفــع 
الصحافي “إنه صندوقي )البريدي 

األمــر  الشخصي،  اإللــكــتــرونــي( 
صادم للغاية”.

غوليه  إلـــى  بــاإلضــافــة 
تـــــعـــــرض لـــلـــقـــرصـــنـــة 

صحافيون ومحامون - من بينهم 
لندن وفقًا  السناتورة في  محامي 
لــهــا - ورئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
األوروبي السابق ميشيل باتيني 
الدوحة  دور  بشأن  شكوك  وســط 

في هذه التطورات.
مجرد  “أنــا  غوليه  ناتالي  وتابعت 
تقوم  متواضعة،  ريفية  سيناتورة 
بــعــمــلــهــا وأعـــمـــل حــــول اإلســــام 
مهتمة  والسناتورة  الــراديــكــالــي”. 
المسلمين”  “اإلخــوان  بتنظيم  جدًا 
الــمــاضــي كتابًا  الــربــيــع  وأصــــدرت 
ـــوان “أبـــــجـــــديـــــات تـــمـــويـــل  ـــنـ ـــعـ بـ
السناتورة  أشــارت  كما  اإلرهـــاب”. 
ــى تــحــدثــهــا وتــصــويــتــهــا ضــد  ــ إلـ
فرنسا  بين  الموقعة  االتفاقات 
وقطر، بما في ذلك الشراكة 
كأس  بطولة  تأمين  بشأن 

العالم لكرة القدم.

سناتورة فرنسية تتهم قطر بقرصنة بريدها
موسكو ـ نوفوستي

سيرغي  روسيا  خارجية  وزيــر  قال 
الفروف إن التحالف الغربي بقيادة 
العاقات  استقرار  يزعزع  واشنطن 
على  للحفاظ  محاولة  في  الدولية 
ودول  روسيا  تتطلع  بينما  هيمنته، 

أخرى لتشكيل نظام عالمي عادل.
جاء ذلك في رسالة وجهها الفروف 
دولــيــة حول  ــدوة  ن فــي  للمشاركين 
حزب  نظمها  العالمي  األمــن  قضايا 
وتــــا نصها  ــدة”،  ــوحــ ــمــ ــ ال ــا  ــ ــي “روســ
الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث 
ــط وأفــريــقــيــا،  ــ ــرق األوســ ــشـ ــى الـ ــ إل
ميخائيل  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزي ــائــب  ن

بوغدانوف أمس الثاثاء.
وقـــال الفـــرف فــي رســالــتــه “مـــازال 

للغاية.  متوترا  العالم  الوضع في 
والسبب الرئيس يتمثل في 

المستمرة  الـــمـــحـــاوالت 
ــي  ــ ــرب ــغــ ــ ــــف ال ــال ــتــــحــ ــ ــل ــ ل

النهائية  الخسارة  لتفادي  األميركي 
لقيادته العالمية، على أمل االستمرار 
في حل مشاكل تنميته على حساب 
األعضاء اآلخرين للمجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن “المفهوم االستعماري 
ــلــنــظــام الـــعـــالـــمـــي” الـــذي  الـــجـــديـــد ل
وحلفاؤهم،  األمــيــركــيــون  لــه  يـــروج 
الدول  “يتناقض” مع مصالح معظم 
نظام  بتشكيل  االهتمام  تبدي  التي 
عــدالــة وإضــفــاء صفة  أكــثــر  عالمي 
للعاقات  الحقيقة  الــديــمــقــراطــيــة 

لدولية”.
ــروف عــلــى أن “روســيــا  ــ ــدد الفـ وشــ
العالم  أن  حقيقة  من  بحزم  تنطلق 
فــيــه حــريــة حقيقية  تــضــمــن  ــذي  ــ ال
واالجتماعية  السياسية  للنماذج 
واالقتصادية )المختلفة(، يوفر 
للتنمية  بكثير  أكــثــر  فــرصــا 

الديناميكية واالزدهار”.

الفروف: الغرب يزعزع استقرار العالقات الدولية

موسكو تعرض الوساطة 
بين الرياض وطهران

موسكو ـ نوفوستي

ــــروســــي،  ــر الـــخـــارجـــيـــة ال ــ ــ ــائـــب وزي ــرح نـ ــ صـ
جاهزة  موسكو  بــأن  بــوغــدانــوف،  ميخائيل 
ــاالت بين  ــصــ ــ االت ــي  فـ تــصــبــح وســيــطــًا  ألن 
إيران والسعودية لحل الخالفات، مؤكدًا أن 
طريق  عن  حلها  يجب  الموجودة  المشكالت 

الحوار.
وفي تعليقه على التصعيد في العالقات بين 
الرياض وطهران قال بوغدانوف: “نحن على 
اتصال مع أصدقائنا السعوديين واإليرانيين. 
نؤيد حل جميع الخالفات وسوء الفهم على 

طاولة المفاوضات في إطار حوار بناء”.

توجيه أكثر من ألف حكم قضائي ضد المتظاهرين

إيران تستعين بخّيالة الشرطة إلخماد االحتجاجات

إيران تنتقد مشاركة رياضية في مسابقة من دون حجاب

في  االحتجاجات  مواصلة  مع  تزامنا 
المدن اإليرانية، قال مسعود  مختلف 
السلطة  بــاســم  المتحدث  ستايشي، 
القضائية اإليرانية، أمس الثاثاء، إنه 
تم توجيه أكثر من ألف تهمة مرتبطة 
الباد  تشهدها  التي  الشغب  بأحداث 

في اآلونة األخيرة.
وفاة  منذ  احتجاجات  إيــران  وتشهد 
احتجاز  أثــنــاء  أميني  مهسا  الــشــابــة 
16 سبتمبر  فــي  لها  ــاق  األخـ شــرطــة 
غير  “مابس  ارتدائها  بسبب  الماضي 
الئــقــة”، فــي أكــبــر تحد يــواجــه حكام 

الباد منذ ثورة 1979.
بخّيالة  اإليرانية  السلطات  استعانت 
االحتجاجات  على  للسيطرة  الشرطة 
ــتــي انــدلــعــت قــبــل أكــثــر مــن سبعة  ال
بينما  أميني  مهسا  وفــاة  إثــر  أسابيع 
األخاق،  لدى شرطة  محتجزة  كانت 
انتشرت  مــصــّورة  تسجيات  بحسب 

على اإلنترنت.
نوعها، نشرت  نــادرة من  وفي خطوة 

ــن عــنــاصــر  الـــســـلـــطـــات مــجــمــوعــة مــ
الشرطة على متن أحصنة في شوارع 
طــهــران إلخــمــاد االحــتــجــاجــات، وفق 
التواصل  مــواقــع  على  نشر  تسجيل 
برس”  “فرانس  وتحققت  االجتماعي 

من صحته.
وشوهدت وحدة خاصة ضمن دورية 
تقف أمــام صف من األعــام الوطنية 
رئيس في حي  على طريق  اإليرانية 
ــي شـــمـــال غــرب  ــــواقــــع فـ صـــادقـــيـــة ال

الشرطة  خيالة  قــوة  وتضم  طــهــران. 
المعروفة بـ “أسواران” خيوال تركمانية 

وعربية.
الفرسان  أن شــوهــدت وحـــدة  وســبــق 
في  اإليــرانــيــة  العاصمة  شـــوارع  فــي 
ــال مــراســم  الـــمـــاضـــي، خــصــوصــا خــ
اســـتـــعـــراضـــيـــة، لـــكـــن نـــشـــرهـــا أثـــنـــاء 

تظاهرات يعد أمرا غير مألوف.
تكتيكات  اإليرانية  السلطات  واتبعت 
عدة للسيطرة على االحتجاجات التي 

يعتبرها المسؤولون “أعمال شغب”.
وأفــــــــادت مــنــظــمــة هـــنـــغـــاو لــحــقــوق 
اإلنسان في إيران بأن أكثر من ستين 
شخصًا من األكراد قتلوا منذ اشتعال 
أن  المنظمة  وأكــــدت  االحــتــجــاجــات، 
بإطاق  أصيبوا  آخرين  آالف   5 نحو 

نار مباشر من قبل قوات األمن.
الرسمية  شبه  تسنيم  وكــالــة  وكــانــت 
أســبــوع  نــحــو  قــبــل  أوردت  لــأنــبــاء، 
القضائية  الــســلــطــة  رئــيــس  عــن  نــقــاً 
قوله،  طهران  اإليرانية  العاصمة  في 
ألـــف شــخــص وجــهــت إليهم  نــحــو  إن 
ــكـــاب أعـــمـــال شــغــب، وإنــهــم  تــهــم ارتـ
في  األســبــوع  هــذا  علنا  سيحاكمون 
السلطات  فــيــه  تــكــثــف  ــــذي  ال ــوقــت  ال
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ ــا إلخــــمــــاد االحـ ــهــــودهــ جــ
أسابيع  ستة  من  أكثر  منذ  المستمرة 
بــعــد وفـــاة الــشــابــة مهسا أمــيــنــي في 
الــحــجــز لـــدى شــرطــة األخــــاق الشهر 
الماضي، مما أثار أحد أجرأ التحديات 

للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.

انتقدت وزارة الرياضة اإليرانية أمس 
الثاثاء مشاركة رياضية في مسابقة 
دون  من  بالعجات  للتزحلق  خارجية 
وضــع الــحــجــاب، مــؤكــدة أنــهــا لــم تكن 
بشكل  اإلســامــيــة  الجمهورية  تمّثل 

رسمي.
عدد  قــام  الماضية،  األســابــيــع  وخــال 
من الرياضيين والرياضيات اإليرانيين 
أنها  على  إليها  ينظر  رمزية  بخطوات 
تشهدها  الــتــي  لــاحــتــجــاجــات  تــأيــيــد 
الباد منذ 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة 
مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من 
قبل شرطة األخاق في طهران، على 
اللباس  قــواعــد  التزامها  عــدم  خلفية 

الصارمة في الجمهورية اإلسامية.

ــب هــــــذه الـــــقـــــواعـــــد، عــلــى  ــوجــ ــمــ ــ وب
يمّثلن  اللواتي  اإليرانيات  الرياضيات 
خارجية، وضع  مسابقات  في  بادهن 

غطاء للرأس.
“نيلوفر  إن  الــريــاضــة  وزارة  وأفـــادت 

مسابقة  في  إذن  با  شاركت  مرداني 
في  حلبة  عــلــى  بــالــعــجــات  للتزحلق 
تركيا”، وفق ما أوردت وكالة “فارس” 

لأنباء.
تكن  لم  الرياضية  “هــذه  أن  وأضافت 

ترتدي الزي الخاضع لموافقة الوزارة”، 
“بشكل  المسابقة  فــي  شــاركــت  وهــي 

شخصي”.
ــم تعد  وشــــددت عــلــى أن مـــردانـــي “لـ
لهذه  الــوطــنــي”  المنتخب  مــن  جـــزءا 
ــمــاضــي، وأن  ــريــاضــة مــنــذ الــشــهــر ال ال
أساسا  يشارك  لم  اإليــرانــي  المنتخب 
في  مــردانــي  وتــوجــت  المسابقة.  فــي 
فئتها خال المسابقة التي أقيمت في 
مدينة اسطنبول. ووفق وسائل إعام 
محلية، رفعت الكأس في السادس من 
نوفمبر على المنصة من دون أن تضع 
قميصا  وارتـــدت  رأســهــا،  على  حجابا 
“إيران”  اللون كتب عليه  أسود  قطنيا 

باألبيض.

باريس ـ أ ف ب

طهران ـ أ ف ب

 إيران تشهد احتجاجات متواصلة منذ 16 سبتمبر 

نيلوفر مرداني

صنعاء - وكاالت

وزيــر  مستشار  )الــثــاثــاء(،  أمــس  مجهولون،  مسلحون  اغــتــال 
مصدر  وفــق  الباد،  وســط  مــأرب  محافظة  في  اليمني  الدفاع 
عسكري حكومي ما يشير إلى أن البلد بات مقباً على مزيد من 
تمديد  برفض  الحوثيين  تمسك  مع  خاصة  العسكري  التصعيد 

الهدنة األممية.
العميد  اغتالوا  مجهولين  مسلحين  “إن  عسكري  مصدر  وقــال 
إحدى  في  مع سائقه  الــدفــاع،  وزيــر  الــجــرادي مستشار  محمد 
الطرق الواقعة بين مدينة مأرب ومديرية الوادي” دون تحديد 
الجهة المتورطة في تنفيذ العملية فيما تتوجه التهم في الغالب 

للحوثيين في القيام بتلك العمليات.
وأضاف المصدر مفضاً عدم ذكر اسمه، أنه “تم اغتيال الجرادي 

بعد خروجه من منزله وهو في طريقه إلى مدينة مأرب”.
على  السيطرة  الحوثي  وجماعة  اليمنية  الحكومة  وتتقاسم 
محافظة مأرب النفطية التي تدور فيها مواجهات بين الطرفين 
منذ سنوات وساهمت الهدنة التي أطلقتها األمم المتحدة في 

الحد من االقتتال.
وفشلت األطراف المتحاربة في اليمن في تجديد اتفاق الهدنة 
إبرام  اليمنيين في  بعض  آمال  بدد  مما  قبل شهر،  انتهى  الذي 

وإطالة  االقتصادية  المشكات  تخفيف  شأنه  من  أوسع  اتفاق 
القتال فيما  النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من  الهدوء  أمد 
تمديد  على جهود  ردًا  تاتي  االغتيال  عملية  أن  مراقبون  يرى 

الهدنة.
العديد  شن  على  الهدنة  انتهاء  بعد  الحوثيين  إقــدام  ولوحظ 
من العمليات العسكرية طالت مناطق في جنوب اليمن بهدف 
التصعيد وإحراج القوى الدولية واإلقليمية الراغبة في تمديد 

الهدنة واإلبقاء على حالة االستقرار النسبي.

الحوثيون يتمسكون برفض تمديد الهدنة األممية

اغتيال مستشار وزير الدفاع اليمني في مأرب

الحوثيون صعدوا من هجماتهم العسكرية في محافظة مأرب

عواصم ـ وكاالت

أمس  أوكــرانــيــا،  في  الروسية  العسكرية  العملية  استمرت 
الثاثاء، حيث قامت وحدات من الجيش الروسي بمحاولة 
وضرب  األوكــرانــيــة  المناطق  على  الكاملة  السيطرة  بسط 
مواقع تمركز القوات، فيما تستمر كييف في التقدم الستعادة 
أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضد الدب الروسي.

وفــي آخــر الــتــطــورات الــمــيــدانــيــة، وقــع انــفــجــار فــي مخزن 
ــاد األمـــن  ــ أســلــحــة روســـيـــة فـــي خــيــرســون فـــجـــرا، فــيــمــا أف
لهجمات  خططوا  أوكرانيين   9 باعتقال  الروسي  الفيدرالي 

في خيرسون.
فادحة  خسائر  تتكبد  روسيا  إن  األوكرانية  القوات  وقالت 
تعزز  أن موسكو  إلــى  األوكــرانــيــة، مشيرة  األراضـــي  داخــل 
قواتها في خيرسون بكتيبة قتالية من الشيشان. وأضافت 
أن القوات الروسية تنفذ إجراءات تعسفية بين السكان في 

زابوريجيا.
ــك فــيــمــا طــالــب الــرئــيــس األوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر  يــأتــي ذلـ
أن  وأكــد  حقيقية،  مفاوضات  إلــى  روسيا  بدفع  زيلينسكي 
الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة على جبهة دونيتسك، 
وأن قواته في حالة تقدم في بعض مناطق الشرق والجنوب، 

وتدفع بمن أسماهم “الغزاة” إلى التراجع.
دفاع  بحالة  الجبهة  في  قواتنا  “عموما  زيلينسكي  وأضــاف 
بالعدو  ندفع  والجنوب  الشرق  مناطق  بعض  وفــي  نشط.. 

تدريجيا إلى الوراء خطوة بخطوة.. ونحن نتحرك لأمام”.
أن  بوتين،  فاديمير  الــروســي  الرئيس  أعلن  المقابل،  فــي 
عشرات  إلى  إضافة  القتالية،  الوحدات  في  عنصر  ألف   50
القتالية  األعمال  بعد في  لم يشاركوا  المجندين  اآلالف من 

في أوكرانيا.

زيلينسكي يطالب بدفع موسكو لمفاوضات حقيقية

كييف: روسيا تتكبد خسائر فادحة داخل أوكرانيا

كييف تتحدث عن تقدم عسكري لقواتها
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Vacancies Available
LAST TOUCH BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of
 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac
33889930 or ALMADEH99@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17008304 or A.SAIF@W.CN 

AL QABAS PUBLIC RELATION 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

17211001 or BASEM@AL-QABAS.NET 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

32230413 or admin@alezzco.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

32230413 or admin@alezzco.com 

ABDULJALIL HILAL ALI HILAL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36616886 or X01181@HOTMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17735778 or abonoor75@yahoo.com 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

17735778 or abonoor75@yahoo.com 

LAHORE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39664195 or ABDULMOEED875@GMAIL.COM 

ALAHMADI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17777609 or ALAHMADITRADING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

RAMESH JEWELLRY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17259293 or INFO@RAMESHJEWELLERS.NET 

BIG POINT PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17470588 or FADHEELAABDULLA037@GMAIL.COM 

JAFAR ALFARSANI MAINTENANCE & CONT EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17551122 or SADDLE.HORN@HOTMAIL.COM 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
38960022 or MBURWAIH@GMAIL.COM 

First View Apparel 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
36070068 or KHALID@ALSADARY.COM 

DAR NAJD CLOACKS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
39661312 or DARNAJD@HOTMAIL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

17251444 or BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Sama Albahrain Towers Construction 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

38891887 or nadia@nkjtrading.com 

OUR STYLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

34481911 or REHABAHMED33@GMAIL.COM 

Olympia Health and Fitness Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH
 suitably qualified applicants can contac

38383808 or MELY@ALIREZA-GROUP.COM 

MR. SHAWARMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contac
34611108 or MEMO6479@GMAIL.COM 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17600697 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36393636 or Aljalbootfish@gmail.com 

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

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac
17251216 or GHAREEB9@GMAIL.COM 

UPSTREAM GLOBAL FOR TECHNICAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39543452 or ALIKJAFFAR@HOTMAIL.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

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

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

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contac

33055457 or satish@cinqo-me.com 

Stone towers Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

66741383 or hasbsts@hotmail.com 

Karam alhusain for sporting equipment 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
39890343 or RASMIYA6800@GMAIL.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

33533606 or fc@emi-bh.com 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

33533606 or fc@emi-bh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39610694 or ammad@mpiwll.com 

Alsamer international trading Co 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac
17700510 or TAMER_SF@HOTMAIL.COM 

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

77129999 or beautopiabh@gmail.com 

J B R ELECTRONIC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36941411 or hassan-al-jowder@hotmail.com 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Awael public accountants and management consultants 

has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR

 suitably qualified applicants can contac

17104666 or ABBAS@AWAEL.BH 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 

has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE(HOTEL)

 suitably qualified applicants can contac

17561327 or hr@edamah.com 

BIBI BUILDING MAINTENANCE ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

13108293 or BIBICONSTRUCTIONCLEANING@GMAIL.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

 PLANNING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Lamar Real Estate W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL ANALYST

 suitably qualified applicants can contac

39991274 or HANI@LAMAR-HOLDING.COM 

Metal Tech Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

 FARYAB SCRAP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34633301 or Hamadali346333@gmail.com 

Sport to Door 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINER

 suitably qualified applicants can contac

39626219 or F.ALBINALI@OUTLOOK.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة العيون 
 45867 القيد رقم  نبيله عامر عبدالرب راجح والمسجلة بموجب  السيدة  للهواتف والمملوكة  الزرقاء 
الى شركة ذات مسئولية  الفردية(المذكور وتحويله  التجاري )المؤسسة  المحل  12 ، بطلب بيع  الفرع 
محدودة برأسمال وقدره 50000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 

عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
1- نبيله عامر عبدالرب راجح بنسبة 30 % 
2- محسن زين عامر عبدالرب بنسبة 10 % 

3- بالل مطلق عبدالمؤمن الجراش بنسبة 60 %
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اياد عبدعلي المديفع وشركاه - توصية بسيطة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد )اياد 
عبدعلي حسن المديفع( باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة اياد عبدعلي 
المديفع وشركاه - توصية بسيطة(، والمسجلة بموجب القيد رقم )14044(، 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حنيف العقارية وخدمات األعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 

باعتباره   MDHANIF ABDUR RAHAMAN ABDURRAHAMAN

بموجب  والمسجلة   ، ذ.م.م  األعمال  وخدمات  العقارية  حنيف  لشركة  القانوني  المصفي 

القيد رقم )123641 - 1(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 

الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة تضامن بحرينية إلى
 شركة ذات مسئولية محدودة

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدمت شركة )مركز لولي لالعشاب الطبيعية شركة تضامن بحرينية(  
المسجلة بموجب القيد رقم )143570(، بطلب تحويل الشكل القانوني 
ذات  شركة  إلى  بحرينية(  تضامن  )شركة  من  المذكورة  للشركة 

مسئولية محدودة.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الشرق األوسط لتجارة معدات الحفر ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره  المتروك  جاسم  احمد  علي  احمد  السيدة   / السيد 
لشركة الشرق األوسط لتجارة معدات الحفر ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد 
رقم 149252، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   

إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )بي دي للشحن وخدمة دعم األعمال ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة  نيابة عن السادة 

شركة )بي دي للشحن وخدمة دعم األعمال ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )١١٤٢٨٧(، طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع رقم )٦( من:

)بي دي للشحن وخدمة دعم األعمال ذ.م.م (

)BD CARGO & BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L(

الى: )شركة سلك ٩٩ لمقاوالت التنظيفات ذ م م(

)SLC 99 CLEANING CONTRACTING CO WLL(

من  يوماً  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فيصل الدليجان لالستشارات ذ.م.م

البز  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لألستشارات نيابة عن السادة شركة فيصل الدليجان لالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 121918 ، طالبين تغيير اسم الشركة
من: فيصل الدليجان لالستشارات ذ.م.م

FAISAL AL DELEIGAN CONSULTANCY W.L.L
الى: الشيف فيصل لألستشارات ذ.م.م

CHEF FAISAL CONSULTANCY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة )بيزنس بلس لالستشارات التسويقية ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )بيزنس 
بطلب   ،)  145522  ( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  التسويقية  لالستشارات  بلس 

تغيير اسم الشركة
من: بيزنس بلس لالستشارات التسويقية ذ.م.م

BUSINESS PLUS MARKETING CONSULTANCY W.L.L
الى: بزنس بلس اوفرسيس للمقاوالت ذ.م.م

BUSINESS PLUS OVERSEAS CONTRACTING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة )كورازون ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره   VIJEESH KATTU VAYALIL السيد 
القانوني لشركه كورازون ذ.م.م المسجلة بقيد رقم 1-140712 طالبا 
إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : 25/10/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2022- 147747 اعالن 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 .
اسم التاجر : نرجس ابراهيم جاسم شهاب

االسم التجاري الحالي : سوبر سيتي للديكور
االسم التجاري الجديد : عقارات برج الوفاء

قيد رقم : 25103 – 3

المدعي  بأن  المدنية  الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
 : عليه  المدعى  الدعوى ضد  هذه  اقام  قد  جعفر  محمد صالح 
بدل  بإصدار   : فيها  طالب  العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز 
فاقد لوثيقة العقار المقيد برقم وثيقة1972/ 895 ومقدمة رقم 

 3233/1998
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعى ان يتقدم لهذه 
المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة 

جلسة 10/11/2022 لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

دلفين لبرك السباحه والمقاوالت  
سجل تجاري رقم   17959  

لبرك  دلفين  شركة   إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السباحه والمقاوالت   المسجلة بموجب القيد رقم   17959   بطلب تصفية الشركة تصفية  

اختيارية وتعيين السادة  احمد كاظم احمد احمدي  مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

احمد كاظم احمد احمدي
) 39686986 (

dolphinpoolsbh@yahoo.com

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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19 األربعاء 9 نوفمبر 2022 - 15 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5139 Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac
39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR
 suitably qualified applicants can contac
39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac
39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

SURABHI ELEVATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
39760018 or VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

TAIBA INDUSTRIAL CARTRIDGE REFILL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contac

17300720 or SATHEESHSANIYA@GMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

17296699 or ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

MIDDLE EAST ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM 

BLACK TRIO RESTAURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)
 suitably qualified applicants can contac

36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

SO SHEEK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
33236825 or NAFOOLAD@GMAIL.COM 

WORLEY SERVICES PTY LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

33505333 or IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

A.Y.D REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39771577 or DUHA95@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac
39335330 or DOMESTONE@GMAIL.COM 

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

TCIG - LTD - W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contac

17001638 or ali@mailcohen.com 

PAKISTAN DARBAAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36313331 or MEM-117@HOTMAIL.COM 

INSPIRING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39992299 or FAISAL644@yahoo.COM 

BUSINESS POINT DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17255510 or SHAZIAASGHARALI.BH@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

RIFFA GATE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contac
34483404 or allbranch2013@gmail.com 

NUSOK FOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39221724 or A.ALI5@HOTMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17710271 or hrvp@alghalia.com 

BLOOMS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39722033 or BESPOKETAILORING.BH@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

EDINBURGH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39274827 or ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

MASTERMIND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33349008 or ANAMNASIR.91@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

FIXING POINT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

33801802 or MEMETURK92@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

TRICO TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR MADE TO MEASURE GARMENTS
 suitably qualified applicants can contac

17003445 or tricobh@outlook.com 

Suit me Tailoring W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33225888 or SUITMEBH@GMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac
17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

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

 suitably qualified applicants can contac
37777604 or JAFCHENNAI@YAHOO.CO.IN 

HAR BOUR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

33230313 or A.A1971@HOTMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SARI DEVELOPMENT  COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contac

36350010 or TAQI62@GMAIL.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 FOREMAN ELECTRICAL WORKS

 suitably qualified applicants can contac
17008905 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

ARKAN AL SHAMIL BUILDING SOLUTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33394303 or HUSSAINALORAIBI19@GMAIL.COM 

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17297600 or danbahrain@danwayeme.com 

Arabian Building Support and Rehabilitation Co. LTD - Foreign Br 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36500443 or SABIR@ABSAR.COM 

PETROJANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34688884 or LOAI@PETROJANA.COM 

Adawiya market 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34438754 or ALIHASANCAFE@GMAIL.COM 

PRISMS MANAGEMENT CONSULTANCY CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY ASSURANCE ENGINEER

 suitably qualified applicants can contac
38881112 or ASHUKRALLA@YMAIL.COM 

AL SHAH CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

66755303 or alshacc20@gmail.com 

TEA TIME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36960999 or HASH2H2@GMAIL.COM 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66660843 or SYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

BUSHANAB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34176204 or AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

77992828 or info@NDTGLOBALWLL.COM 

Almuheet institute 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contac

17697469 or ALMUHEET@BATELCO.COM.BH 

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contac
39360795 or GANRAJU@ASWARTHA.COM 

Best Choice  Furnishing Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39669786 or HANEEFALANFAL@GMAIL.COM 

MUHAMMAD ZUBAIR WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33741522 or MUHMMADZUBAIR844@GMAIL.COM 

PRO H CHECK AND PREVIEW THE CARS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33313730 or PROHCHECK@GMAIL.COM 

NEW SEASON TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17250392 or ASHOK1967.NAIR@GMAIL.COM 

MAKE CHANCE  MANAGEMENT CONSULTANCY Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

17255130 or BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

TURKISH CORNER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17777405 or alfred@outlookgroup.com.qa 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33944309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

SATAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39409898 or FATMATHANI@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@macbh.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Pan Gulf Trading Co. - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

33857305 or iesle@yahoo.com 

Lord Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

37777908 or hussain.hj7@gmail.com 

BAB ALMORAD FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39988690 or UOBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Etqan for repairing of communication equipment w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contac
36214774 or ETQAN.W.L.L@GMAIL.COM 

HHH REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

37212200 or MUSTAFA32.BH@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

66367791 or NNABIL_ART@HOTMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

16033100 or ABEER@AMWAJ.BH 

ALJAMAL FOOD AND GRILLS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39672580 or AHARAM1964@GMAIL.COM 

AMEERI SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contac

17456111 or HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH 

ART POINT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
39050863 or ASAMO_19@HOTMAIL.COM 

JWAIBER COMPUTER CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17593395 or JABEREBRAHIM65@GMAIL.COM 

3D JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39604305 or SABANAROFIQUE@GMAIL.COM 

3D JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)
 suitably qualified applicants can contac

39604305 or SABANAROFIQUE@GMAIL.COM 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

NEW AL ZAFEERA CAFTERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33000207 or SIBYCHENGATTU@GMAIL.COM 

AL MAHASSEN FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36839812 or GURUVINOD2010@GMAIL.COM 

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

 ADVERTISING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contac
33282228 or HUBAILADEL@GMAIL.COM 

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

 DEVELOPMENT PROGRAMMES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

17697755 or KHALID@RYALIZE.COM 

GRILL AND THRILL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

MASHTAL SANWAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33177762 or ZAINABALSAYEDA6@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36182987 or MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

TMC MIDDLE EAST MACHINERY INSTALLATION SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac
38404234 or rnzrafeek2018@gmail.com 

SUPER GREEN ZONE CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35342659 or EJAZRANA009@GMAIL.COM 

TAKAMUL SERVICES CO ( TASCO ) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17344107 or MAJAJ101@HOTMAIL.COM 

NORSE MANAGED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPT COMPUTER SOFTWARE
 suitably qualified applicants can contac

36350010 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

Almuntazah Express - Hidd 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17346000 or HR@ALMEER.COM.BH 

MCDONALD,S
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17220060 or HR@FAKHRO.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL METAL MARKER
 suitably qualified applicants can contac
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

UPSTREAM GLOBAL FOR TECHNICAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39543452 or ALIKJAFFAR@HOTMAIL.COM 

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM 

K GRILL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39978899 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

AL SHAMAIL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
35923910 or SALMN6200@GMAIL.COM 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ABU HABIB INSTALLATION OF AC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33613535 or MANGAT3535@GMAIL.COM 

Continuum Commercial W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33316063 or SAJJADBUTT125@YAHOO.COM 

RAYAN SAMBOSA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39429296 or MUNEEREM@GMAIL.COM 

MIRZA AMER MAHMOOD FOR REPAIR OF ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33482225 or MIRZAAMIRMIRZAAMIR03@GMAIL.COM 

HARI PUR CARGO SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

35954866 or ZAIBWAZIRBH@GMAIL.COM 

FAWASIL ALKHABRA CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38035223 or ADNANFAIZ771@GMAIL.COM 

SKM FOOD TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

MULTAN CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37548436 or MUHAMMADIRHAM3682@GMAIL.COM 

AAMIR RANA COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33559781 or RANAAMIR43@GMAIL.COM 

TAHZIB CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36232297 or SYEDTAHZIB12@GMAIL.COM 

JC GROUND TEAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

34000816 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

THOMAS AJA AGBOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33416484 or AJATHOMAS126@GMAIL.COM 

UMAIR TABASSUM FOR ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33029528 or UZ203060@GMAIL.COM 

ZH 650 COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33337444 or QASSIM.8900@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38881547 or KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

ISA AHMED JUBARA ALBUFALAH (GARNEN/9386) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39106106 or JABARAH.A8115@GMAIL.COM 

HASSAN AHMED MOHAMED TAQI ) ALBAZ ( 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

17343001 or BOB3362@GMAIL.COM 

D - DONE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17720153 or AM.JARADAH@GMAIL.COM 

ALHUTAIM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
39347140 or AHMEDAL94@hotmail.com 

HORMZQAN BAKERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39456969 or BUZAAL55@GMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
39444923 or bigbossvip911@gmail.com 



اللجنة اإلعالمية

أشــادت الوكيــل المســاعد للخدمــات التعليميــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم، كفاية 
العنزور، بالمساهمة الفاعلة من قبل القطاع الخاص في نجاح بطولة ناصر بن حمد 
لكــرة القــدم للمدارس الحكومية والخاصة، ُمنوهًة بالدعم الســخي للبطولة من قبل 
بنك البحرين الوطني )NBB(، الراعي البالتيني، وشــركة البحرين للســينما )ســينكو(، 

الراعي الذهبي للبطولة. 

قبـــل  مـــن  الكبيـــر  التعـــاون  ثمنـــت  كمـــا 
الصحافـــة المحليـــة في تغطيـــة البطولة، 
ممـــا كان له كبير األثر في وصول األخبار 
اليوميـــة الخاصـــة بهـــا ألكبر شـــريحة من 
المجتمع بما يصـــب في تحقيق األهداف 
وفـــي  البطولـــة،  تحملهـــا  التـــي  النبيلـــة 
للطلبـــة  بـــارزة  منصـــة  توفيـــر  مقدمتهـــا 
إلظهـــار مواهبهـــم فـــي كـــرة القـــدم لرفد 
المتميزيـــن منهـــم لألنديـــة والمنتخبـــات 

الوطنية.
وأشـــارت العنـــزور إلـــى الحضـــور البـــارز 
لمكتشفي المواهب في مباريات البطولة 
الـــذي  الواســـع  الصـــدى  يؤكـــد  مـــا  وهـــو 
تحظـــى بـــه، والتحضيـــرات القويـــة التي 
تبذلهـــا الفرق المشـــاركة من أجـــل تقديم 
أن قطـــاع  المســـتويات. مؤكـــدًة  أفضـــل 
الخدمات التعليمية حرص على تســـخير 
مـــوارد بشـــرية وماديـــة كبيـــرة مـــن أجل 

تحقيـــق النجاح المأمول من البطولة، وال 
ســـيما أنها تحمل اســـم سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.

كفاية العنزور: بطولة ناصر بن حمد للمدارس عالمة فارقة

كفاية العنزور

اللجنة اإلعالمية

للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  توجـــت 
الفائزيـــن  العنـــزور  كفايـــة  التعليميـــة 
بالمراكـــز األولـــى فـــي بطولـــة المـــدارس 
لكـــرة الطاولـــة لجميـــع المراحل، ُمشـــيدًة 
بمـــا شـــهدته البطولـــة من تنافس شـــديد 
واستعدادات كبيرة من قبل جميع الفرق 
الُمشـــاركة فيهـــا. واختتمـــت البطولة بعد 
مشاركة واسعة من جميع مدارس مملكة 
البحريـــن، حيث حقق المركـــز األول على 
مســـتوى المرحلـــة الثانويـــة بنيـــن فريـــق 
مدرســـة الشيخ عيســـى بن علي الثانوية 
للبنيـــن وذلـــك بعـــد فـــوزه فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة التـــي جمعته مع فريق مدرســـة 

أحمد العمران الثانوية للبنين. 
مدرســـة  الثالـــث  المركـــز  فـــي  وحلـــت 

جدحفـــص الصناعيـــة للبنيـــن. وحصدت 
لقـــب  للبنيـــن  مدرســـة عالـــي اإلعداديـــة 
للبنيـــن  اإلعداديـــة  المـــدارس  مســـابقة 
بعـــد تفوقها على مدرســـة مدينة عيســـى 
بالمركـــز  حـــل  فيمـــا  للبنيـــن،  اإلعداديـــة 
الثالث فريق مدرسة سماهيج االبتدائية 
المرحلـــة  وفـــي  للبنيـــن.  اإلعداديـــة 
االبتدائيـــة بنين، حصدت اللقب مدرســـة 
الضيـــاء االبتدائية للبنيـــن، فيما حصدت 

المركـــز الثانـــي مدرســـة جابـــر بـــن حيان 
بالمركـــز  وجـــاءت  للبنيـــن،  االبتدائيـــة 
الثالث مدرســـة البديـــع االبتدائية للبنين. 
وفازت بلقب مدارس المرحلة االبتدائية 
بنيـــن هيئـــة تعليمية إناث، مدرســـة ســـار 
االبتدائيـــة للبنيـــن، فيمـــا جـــاءت بالمركز 
الثاني مدرســـة الديـــر االبتدائيـــة للبنين، 
وفـــي المركـــز الثالث مدرســـة حســـان بن 

ثابت االبتدائية للبنين.

اختتام بطولة المدارس لكرة الطاولة

جدول حافل بالترفيه العائلي وفعاليات األطفال بحلبة البحرين نهاية األسبوع
اإلثــارة ال تتوقــف فــي حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات 
في الشــرق األوســط” وذلك من خالل استعدادها الســتضافة سباق بابكو 
البحريــن للتحمــل 8 ســاعات وذلــك نهايــة هــذا األســبوع يومــي الجمعــة 

والسبت الموافق 11 و12 نوفمبر الجاري.

وســـيكون لألطفـــال نصيـــب وافر من 
الترفيهيـــة خـــالل يومـــي  الفعاليـــات 
السباق من الصباح وحتى المساء في 
المنطقة الترفيهية، فقد تم تخصيص 
منطقـــة كبيـــرة لهـــم وأبـــرز الفعاليات 
المقدمـــة لهـــم ألعـــاب الكرنفـــال مثـــل 
العجلـــة الـــدوارة، أطواق كرة الســـلة، 
المهرجـــون والقراصنـــة، الرســـم على 
الوجوه، أشكال بالبالونات، إلى جانب 
عدد من ألعاب الركوب المتنوعة مثل 
ســـيارات التصـــادم، المتاهـــة، القطـــار 
ولعبة الســـهام، لذا سيستمتع األطفال 

الصغـــار بجـــدول حافـــل مـــن الترفيه 
والمتعة.

مجـــددًا  الحلبـــة  أجـــواء  وســـتمتلئ 
بالمتعة واإلثارة لزوار السباق العالمي 
مـــن خـــالل الفعاليـــات العديـــدة التي 
ستقام على هامش منافسات السباق 
حيث اإلثـــارة على المضمار ال تقتصر 
علـــى الســـباق العالمـــي بل مـــن خالل 
االســـتعراضية  الفـــرق  مـــن  العديـــد 
وســـتمتلئ  الترفيهيـــة.  والفعاليـــات 
خلـــف  الواقعـــة  الترفيهيـــة  المنطقـــة 
المـــدرج الرئيســـي بالعديد مـــن الفرق 

االســـتعراضية العالميـــة التي ســـتبهر 
وبرامجهـــا  بعروضهـــا  الجماهيـــر 

االستعراضية المثيرة.
عروض الدراجات النارية، وتعتبر من 
أبـــرز الفعاليات الترفيهيـــة إلى جانب 
عـــروض تيـــري غرانـــت ولـــي بـــاورز، 
الســـباق  جماهيـــر  سيســـتمتع  حيـــث 

بعروضهـــم المثيـــرة والحاصلـــة علـــى 
أرقام قياســـية عالميـــة. باإلضافة إلى 
معرض الســـيارات الكالسيكية، حيث 
يعرض نادي البحرين للسيارات بعضًا 
من أنـــدر الســـيارات الكالســـيكية فال 

تفوت رؤيتها خالل السباق.
إلى جانب توفر العديد من الخدمات 

األطعمـــة  كمحـــالت  األساســـية 
والمشروبات طول يومي السباق، لذا 
ســـتكون فعاليـــة عائليـــة متكاملة فال 

تفوتوا حضورها واالستمتاع بها.
هـــذا  لحضـــور  التذاكـــر  أســـعار  وتعتبـــر 
الســـباق العالمـــي رمزيـــة حيـــث تبلـــغ 5 
دنانيـــر بحرينية فقط للكبـــار و2.5 دينار 

بحرينـــي من 3 حتـــى 12 عامًا واألطفال 
أقل من 3 أعوام سيكون دخولهم مجانًا، 
كما ســـيكون هنـــاك مزيد مـــن التخفيض 
الســـن،  وكبـــار  الهمـــم،  وذوي  للطلبـــة، 
كمـــا تتوافـــر أيضـــًا باقـــات الضيافة لكال 
الســـباقين، وللمزيد مـــن المعلومات عنها 
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يقام مساء اليوم )األربعاء( في صالة جلجامش بفندق جولدن توليب عيد اإلعالميين العرب الثاني عشر بتنظيم من لجنة اإلعالم الرياضي بجمعية 
الصحفيين البحرينية وتحت إشراف االتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وبذلـــت اللجنـــة المنظمـــة للحفل نشـــاطًا الفتًا في 
الفتـــرة الماضيـــة علـــى جميع االصعـــدة وبما يليق 
بأهميـــة الحدث الذي أعدت له جمعية الصحفيين 
البحرينيـــة كل الترتيبـــات المناســـبة إلنجاحه إلى 
جانـــب الجهد الالفت الذي قامت به لجنة اإلعالم 
الرياضـــي البحرينيـــة برئاســـة أحمـــد كريـــم عضو 

اللجنة التنفيذية في االتحاد العربي. 
ويتضمـــن برنامج االحتفـــال العديد مـــن الفقرات 
اإلعـــالم  محطـــات  أبـــرز  علـــى  الضـــوء  ويســـلط 
تقريـــر  الفقـــرات  أبـــرز  ومـــن  العربـــي،  الرياضـــي 
خـــاص عن اإلعالمييـــن الرياضييـــن الراحلون من 
مملكة البحرين، باإلضافة إلى أن الحفل سيشـــهد 
توقيع اتفاقية اســـتضافة مملكـــة البحرين الدورة 
الدولية لإلعالم مع النادي الدولي، وســـيتم تكريم 
المنصات اإلعالمية الرياضيـــة البحرينية وغيرها 

من الفقرات.
وكانـــت االســـتعدادات لتكريـــم كوكبة مـــن نجوم 
اإلعـــالم الرياضـــي في الوطـــن العربـــي من خالل 
الرياضييـــن  لإلعالمييـــن  عشـــر  الثانـــي  العيـــد 
قـــد اكتملـــت الحتضـــان كوكبـــة النجـــوم العـــرب 
الذيـــن ســـينالون شـــرف التكريـــم بحضـــور حشـــد 
والرياضيـــة  الرســـمية  الشـــخصيات  مـــن  كبيـــر 
المحليـــة والعربيـــة إلى جانب العديـــد من الزمالء 
اإلعالمييـــن في البحرين والوطـــن العربي بعد أن 
تـــم إنجاز الترتيبات الخاصة باالحتفال الكبير بما 

يتناســـب مع المســـيرة المشـــرفة لزميالت وزمالء 
المهنة الذين وقع عليهم االختيار للتكريم في هذا 

االحتفال السنوي المميز.
ويشـــتمل االحتفـــال علـــى كلمـــة رئيـــس االتحـــاد 
العربـــي للصحافـــة الرياضيـــة محمـــد جميـــل عبد 
القـــادر، وكلمـــة رئيـــس لجنـــة اإلعـــالم الرياضـــي 

البحرينية أحمد كريم وبعض الفقرات األخرى.

المكرمون العرب

وســـيتم خالل االحتفال تقليـــد الزمالء المكرمين 
وسام االتحاد العربي للصحافة الرياضية المذهب 
بـــراءة الوســـام تقديـــرًا لمســـيرتهم  إضافـــة إلـــى 
وجهدهم الخـــالق في تقدم وتطـــور الرياضة في 

الوطن العربي.
والمكرمـــون في أمســـية عيـــد اإلعالمييـــن العرب 
هـــم: من )البحرين(: عميـــد المصورين جعفر علي، 
فايز السادة، عبدهللا بونوفل، علي جاسم و أحمد 
رضـــا، وأيمـــن فلحـــوط )ســـوريا(، محمـــد الجفـــال 
)المغـــرب(، وهيبة بلحـــوى )الجزائـــر(، عبدالرحمن 
عبدالرســـول علـــي عبدالدائـــم )الســـودان(، محمد 
محمود أبو المعالي )موريتانيا(، عاطف عبدالعزيز 
عســـاف )األردن(، محمد عبدالرحيم خميس صدر 
)فلســـطين(، عبدالكاظم جاســـم محمـــود )العراق(، 
محمد سعيد سالم )اليمن(، رجاء المختار )تونس(، 
فادي محمود جفال )لبنان(، مطلق نصار الشريفي 

)الكويت(، عدنان حمد محمد 
)اإلمـــارات(،  الحمـــادي  حمـــد 

عبـــدهللا  بـــن  عبدالعزيـــز 
الغيامة )السعودية(.
ــوف  ــ ــي وكــــــــــــان ضــ

الـــــــمـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة 
واإلعــــالمــــيــــيــــن 
ــرب وصـــلـــوا  ــعــ ــ ال
إلــــــــى الـــمـــمـــلـــكـــة 

رئيس  يــتــقــدمــهــم 
االتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 

لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة 
واألمـــــيـــــن الــــعــــام عــونــي 

فريج.

كتيب خاص لالحتفالية

اإلعالمـــي  لالحتفـــال  المنظمـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
العربـــي قـــد أنجـــزت الكتيـــب الخـــاص بالمناســـبة 
والذي اشـــتمل علـــى العديد من األبـــواب الخاصة 
أبرزها الســـير الذاتية للمكرميـــن إلى جانب بعض 
المعلومـــات عـــن األعياد العربية الســـابقة والعديد 

من الصور الخاصة. 
دروع  بتســـليم  العربـــي  االتحـــاد  وســـيقوم  هـــذا 
تذكارية تكريمية لعدد من المســـؤولين إلى جانب 

رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لالحتفال. محمد جميل عبدالقادررئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي

صالة جلجامش تحتضن العيد الثاني عشر الليلة

اليوم تكريم كوكبة من نجوم اإلعالم العربي على أرض المملكة

اللجنة اإلعالمية

اختتمـــت منافســـات مديـــر مجلـــس العائلـــة الحاكمة 
الشـــيخ ســـلمان بن خالد آل خليفة السنوية، بمشاركة 
أكثر من 80 العبا على مالعب نادي البحرين للجولف 
فـــي الحنينيـــة. حيث تمكـــن الالعب عيســـى إبراهيم 
عيســـى مـــن الظفر بـــكأس البطولة محققـــًا 3 ضربات 
تحـــت المعـــدل 68، وجاء فـــي المركـــز الثاني الالعب 
بتســـجيله ضربتيـــن تحـــت  الكعبـــي  خلفيـــة دعيـــج 

المعدل 69. 
وبعـــد طرح نقاط التكافؤ، حصد الالعب رحمان تيبو 
المركـــز األول بتســـجيله 71/  65 وجاءت بقية النتائج 

على النحو التالي:
منـــاف المرباطـــي 71/  67 عبدالرحمن المهيزع 83/  67 
 70  /76 75/  69 علـــي مصبـــاح  إبراهيـــم  عبدالرحمـــن 
عبـــدهللا راشـــد 80/  70 عـــادل الفيـــاض 79/  70 خالـــد 

الشريدي 80/  70 علي صقر النعيمي 78/  71.
وبالنيابـــة عـــن مجلـــس إدارة نادي البحريـــن للجولف 
وجميع منتسبيه، شكر سعادة الفريق الركن ذياب بن 
صقر النعيمي النائب األول للرئيس معاليه على دعمه 
الالمحـــدود والمســـتمر لقطـــاع الرياضة فـــي المملكة 

بشكل عام ولرياضة الجولف خصوصا.

ختام بطولة مدير مجلس العائلة الحاكمة للجولف
استكملت أمس )الثالثاء( مباريات الدور 
األول لمســابقتي فردي األوالد والفتيات 
لبطولــة االتحاد الدولي للتنس للناشــئين 
والتــي  الرابعــة،  للفئــة  ســنة   18 تحــت 
للتنــس  البحرينــي  االتحــاد  يســتضيفها 
حتى 13 نوفمبــر الجاري. وتمكن الالعب 
دور  إلــى  التأهــل  مــن  إبراهيــم  أحمــد 
الـــ16 بعــد فــوزه المســتحق علــى الالعب 
بنتيجــة  بالشــاندر  فيشــنو  األميركــي 
6/ 1 و6/ 0، وفــي المقابــل خســر الالعــب 
البحريني عيســى القطان أمام الفرنســي 

شاي سارفاتي بنتيجة 6/ 4 و6/ 3.

بطولة التنس 
الدولية للفئة الرابعة

من العيد الثامن لإلعالميين العرب



اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عقـــدت لجنـــة المســـابقات باالتحاد 
اجتماعـــا  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
لكـــرة  الســـيدات  لـــدوري  تشـــاوريا 
 -  2022 الرياضـــي  للموســـم  الســـلة 

.2023
لجنـــة  رئيـــس  االجتمـــاع  وتـــرأس 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  المســـابقات 
وحضـــره  ياســـين،  حســـن  االتحـــاد 

ممثلون عن الفرق المشاركة. 
عامـــة  مناقشـــة  االجتمـــاع  وشـــهد 
لمســـابقة دوري الســـيدات للموســـم 
الرياضي الماضي، واالستماع آلراء 
ممثلي الفرق حـــول قوانين ولوائح 

فـــي  تطويرهـــا  وســـبل  المســـابقة، 
الموسم الجاري.

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  ويولـــي 
الســـلة اهتمامـــا بالغـــا بكـــرة الســـلة 
تنظيـــم  خـــال  مـــن  النســـائية، 
النســـائية  واألنشـــطة  المســـابقات 
التدريبيـــة  الـــدورات  علـــى  عـــاوة 
فـــي إطـــار الخطـــط الفاعلـــة للجنـــة 
المســـتمر  والدعـــم  المســـابقات، 
لمســـاعي انتشـــار اللعبـــة، وتوســـيع 
تقديـــم  إلـــى  والســـعي  قاعدتهـــا، 
أفضل البرامج والمبادرات للســـاحة 

الرياضية.

اتحاد السلة يجتمع بممثلي فرق دوري السيدات

وصول سائقي وفرق بطولة العالم للتحمل استعدادا النطالق سباق بابكو
تســتعد حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق 
األوســط” الســتضافة البطولــة العالميــة للتحمــل التابعــة لالتحــاد الدولــي 
للســيارات وذلك من خالل ســباق بابكو البحرين للتحمل 8 ســاعات والذي 
سينطلق نهاية هذا األسبوع من يوم الخميس 9 نوفمبر وحتى السبت 12 

نوفمبر الجاري.

حيـــث بـــدأ باألمـــس ســـائقو وفـــرق 
البطولـــة العالميـــة للتحمل بالوصول 
لمملكـــة البحريـــن إلـــى جانـــب عـــدد 
من فـــرق ومســـؤولي بطولـــة العالم، 
وكان في استقبال الوفود في مطار 
البحريـــن الدولـــي فريـــق الترحيـــب 

التابع لحلبة البحرين الدولية.
لـــي  ســـباق  أجـــواء  وستســـيطر 
مانـــز األســـطوري فـــي الصخيـــر من 

الخميس إلى الســـبت حيث ستشهد 
الحلبة منافســـات الجولـــة الختامية 
مـــن البطولـــة العالميـــة مـــع انطاقة 
خـــط  علـــى  ســـيارة   37 يقـــارب  مـــا 
االنطـــاق، حيث تضم البطولة نخبة 
مـــن الســـائقين األكثـــر موهبـــة ضمن 

بطولة التحمل العالمية.
ومـــن بيـــن أبـــرز الواصليـــن باألمس 
ســـائقي فريق بيجو بول دي ريســـتا 

الذيـــن  مينيزيـــس،  وغوســـتافو 
سيشـــاركون ألول مـــرة في البحرين 
فـــي ســـياراتهم مـــن نـــوع هايبـــركار 

9X8، إلى جانب فريق سائقي فريق 
ألفـــا روميـــو أف 1 والســـائق روبرت 
كوبيـــكا الـــذي من المقـــرر أن ينافس 

فـــي فريق بريمـــا أورليـــن ضمن فئة  
 LMGTE Pro وســـائق   ،LMP2

ريتشارد ليتز، سائق فريق بورش.
مازالـــت  األثنـــاء  هـــذه  وفـــي 
االســـتعدادات متواصلـــة فـــي حلبـــة 
البحرين الدولية الســـتضافة الجولة 
الختامية من بطولة العالم للفورموال 
حيـــث  المســـاندين،  وســـباقيها  وان 
ســـباق  إثـــارة  جانـــب  إلـــى  تنطلـــق 
التحمـــل أيضًا الســـباقات المســـاندة 
وهي بطولة تحدي البورش سبرنت 
 ،WTCR الشـــرق األوســـط، وبطولـــة
الســـباقات  جـــدول  ســـيكون  حتمـــًا 

مزدحمًا من الصباح وحتى المساء.
ويتميز سباق بابكو البحرين للتحمل 
مفتوحـــًا  ســـباقًا  بكونـــه  ســـاعات   8

للجماهيـــر حيـــث ســـيتمكن حاملـــي 
تذاكـــر الســـباق مـــن متابعة الســـباق 
على المدرجات إلـــى جانب تجولهم 
المفتوحـــة  البـــادوك  منطقـــة  فـــي 
اســـتعدادات  بإثـــارة  واالســـتمتاع 
وتجهيـــز الفرق وااللتقاء بســـائقيهم 

والتقاط الصور التذكارية معهم.
وتعتبر أســـعار التذاكـــر لحضور هذا 
الســـباق العالمـــي رمزيـــة حيـــث تبلغ 
5 دينـــار بحرينـــي فقط للكبـــار و2.5 
دينـــار بحريني لألطفـــال من 3 حتى 
12 عـــام واألطفال أقـــل من 3 أعوام 
سيكون دخولهم مجانًا، كما سيكون 
هنـــاك مزيد مـــن التخفيـــض للطلبة، 
وذوي الهمم، وكبار السن، كما تتوافر 

أيضًا باقات الضيافة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  األولمبيــة  األكاديميــة  تنظــم 
دورة المســتوى الرابــع ضمن البرنامج الوطنــي للمدربين والذي يقام 
بالتعــاون مــع الجمعية الكندية للمدربين خالل الفترة من 6 لغاية 17 
نوفمبر الجاري، بقاعة نادي أم الحصم، بمشاركة المحاضر د. ستيفن 

نوريس. 

 وقال األمين العام للجنة األولمبية 
مصطفـــى  فـــارس  البحرينيـــة 
الكوهجـــي إن تلك الـــدورة تعتبر 
األعلى ضمن مســـتويات البرنامج 
فـــي  وتأتـــي  للمدربيـــن  الوطنـــي 
إطار حرص اللجنة األولمبية على 
اســـتقطاب أقوى الدورات لتأهيل 
وأن  خصوًصـــا  الفنيـــة  الكـــوادر 
المدرب يشـــكل المحور األساسي 

لتحقيق التفوق الرياضي. 
الـــدورة  فـــي  “يشـــارك  وأضـــاف   
المحلييـــن  المدربيـــن  مـــن  نخبـــة 
ومدربـــون مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية ممن اجتازوا المستوى 
األول والثانـــي والثالـــث وتهـــدف 
إلـــى تزويدهـــم بمختلـــف العلـــوم 
والمعـــارف فـــي مجـــال التدريـــب 
وهـــم  الـــدورة  تلـــك  ليجتـــازوا 
قـــادرون علـــى إعـــداد المنتخبات 
واألندية الرياضية بصورة شاملة 
ومتكاملـــة بدنيا وفنيـــا وخططيا 

وذهنيا..”. 
 وأوضح الكوهجي أن المســـتوى 
الذيـــن  للمدربيـــن  صمـــم  الرابـــع 
النخبـــة  العبـــي  مـــع  يتعاملـــون 
وتتطلـــب الدراســـة فيـــه مـــدة ال 

تقـــل عـــن عـــام ونصـــف ويحتوي 
المنهـــج الدراســـي علـــى البحـــوث 
والدراسات النظرية والعملية في 
8 مهمات بحثية يكلف بها الدارس 
إلـــى جانـــب التطبيقـــات العمليـــة 
متمنيـــا  الميدانيـــة  والزيـــارات 

للدارسين التوفيق والنجاح.

المقـــررة  المـــواد  وتتضمـــن   
أنظمـــة  مـــن  كا  الـــدورة  فـــي 
الرياضـــة،  الطاقـــة وفســـيولوجيا 
علـــم  العالـــي،  لـــألداء  التخطيـــط 
النفـــس الرياضي، تهيئـــة المدرب 
العالميـــة،  للمنافســـات  ذهنيـــًا 
تهيئة الاعـــب ذهنيًا للمنافســـات 

العالمية، تطبيق التخطيط طويل 
رياضيـــي  تدريـــب  فـــي  المـــدى 
األداء العالـــي، الـــدورة المتقدمـــة 
في االستشـــفاء وإعادة النشـــاط، 
تحليـــل األداء العالـــي، المهـــارات 
القياديـــة العالميـــة، تطويـــر القوة 

والعوامل البيئية. 
د.  الـــدورة  محاضـــر  أن  ويذكـــر   
علـــى  حاصـــل  نوريـــس  ســـتيفن 
وظائـــف  علـــم  فـــي  الدكتـــوراة 
األعضـــاء التطبيقـــي مـــن جامعة 
البرتـــا )كنـــدا(، ولديـــه خبـــرة فـــي 
شـــغل  فقـــد  الرياضـــة  مجـــال 
منصب أســـتاذ مساعد في جامعة 
مستشـــار  )كنـــدا(،  كاليجـــاري 
لبرنامـــج “الطريق إلـــى المنصات” 
المـــؤدي   )  Own The Podium(
األولمبيـــة  األلعـــاب  دورة  إلـــى 
الناجحـــة   2010 لعـــام  الشـــتوية 
مديـــًرا  فانكوفر)كنـــدا(،  فـــي 

لقســـم “علـــوم وظائـــف األعضـــاء 
االســـتراتيجي”  والتخطيـــط 
الكنـــدي،  الرياضـــي  المركـــز  فـــي 
وخبير فـــي مجال تطويـــر أنظمة 
الماعـــب  مـــن  للوصـــول  اللعـــب 
إلـــى منصات التتويـــج، عضو في 
مجموعـــة أبحـــاث علـــم وظائـــف 
األعضاء الرياضية / وأبحاث علم 
االرتفاعـــات، داخـــل مختبر األداء 
البشري في جامعة كالجاري )كندا( 
وهو خبيـــر معـــروف ومعترف به 
دوليـــًا فـــي أنظمة تطويـــر وتنمية 
المواهـــب فـــي مجـــال التخطيـــط 

.)LTAD( الرياضي طويل المدى
 وحصل علـــى العديد من الجوائز 
منها فوز كندا بـ 14 ميدالية ذهبية 
وقد تـــم تكريمه لعملـــه كعالم في 
مجـــال الرياضة، وداعيـــة للتنمية 
الشـــاملة للشـــباب علـــى مســـتوى 

القاعدة الشعبية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

الكوهجي يؤكد اهتمام “األولمبية” باستقطاب أفضل الدورات التدريبية
فوج جديد لدورة المستوى الرابع للمدربين بمشاركة محاضر عالمي

ستيفن نوريسفارس الكوهجي

حبيب صباح إلى الدور الثاني من بطولة العالم
تصدر مجموعته بـ 3 انتصارات حتى اآلن

تصـــدر العـــب منتخبنـــا الوطني للســـنوكر 
فـــي  مجموعتـــه  صبـــاح  حبيـــب  الســـوبر 
بطولـــة العالم للســـنوكر المقامـــة حالًيا في 
أنطاليـــا بتركيـــا بثاثـــة انتصـــارات بدأهـــا 
على الاعب الســـويدي نيلز مانجر بثاثة 
أشـــواط مقابل شوط واحد، وذلك بعد أن 
كان متأخـــًرا بشـــوط دون مقابـــل ليحـــّول 
خســـارته إلـــى فوز مســـتحق بجـــدارة من 
خال استغال الفرص المتاحة وتعويض 
خســـارة الشـــوط األول، وفي هذه المباراة 
حقق الســـوبر معداًل مرتفًعا )92 نقطة( في 

الشوط الثالث من المباراة.
وفـــي ثانـــي مباريـــات الســـوبر التقـــى مـــع 
الاعب السويسري ريستو فارينن ليحقق 
انتصاًرا ساحًقا بثاثة أشواط دون مقابل.

والتقى الســـوبر في ثالـــث مبارياته ضمن 
الدور التمهيـــدي باعب المنتخب القطري 
علـــي العبيدلـــي بعـــد أن التقيا فـــي نهائي 
بطولة غرب آسيا، وكرر السوبر فوزه على 

العبيدلي بثاثة أشـــواط مقابل شـــوطين، 
ليواصل التألق وينتزع صدارة المجموعة 

ويتأهل إلى الدور الثاني.
 مـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد العـــب منتخبنـــا 
الوطنـــي الشـــاب خليـــل بوســـيف فرصـــة 
التأهل إلى الـــدور الثاني من بطولة العالم 
إثـــر خســـارته فـــي المبـــاراة األولـــى أمـــام 
الاعـــب البولندي ماتيوســـيز بارانوســـكي 

بشـــوط واحـــد مقابل ثاثة أشـــواط، وفي 
مباراتـــه الثانية تقدم بوســـيف بشـــوطين 
دون مقابل بعد أداء رائع، لكنه لم يحســـن 
إدارة األمور فتعّرض للخسارة من الاعب 
الفلبينـــي جيفري بشـــوطين مقابـــل ثاثة 
أشـــواط. وتغلـــب بوســـيف علـــى الاعـــب 
الليبـــي حاتـــم مـــازق، لكـــن هـــذا الفـــوز لم 
يشفع له بالتأهل فخّل ثالًثا في المجموعة 

وخرج من الدور التمهيدي.
مجلـــس  رئيـــس  الوفـــد  رئيـــس  وقـــال 
للبليـــارد  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
والسنوكروالدارتس منذر البصري إن تألق 
صبـــاح في البطوالت األخيرة يرفع نســـبة 
التفـــاؤل بالتأهـــل إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، 
ونتطلع للفوز بالميدالية الذهبية وتحقيق 
إنجاز غير مسبوق وإهدائها إلى البحرين.

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

حبيب صباح منذر البصري
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يســـتعد فريق المنامة لكرة الســـلة للمشـــاركة 
فـــي تصفيـــات منطقـــة الخليـــج وغرب آســـيا 
)ســـوبر ليـــغ( والتـــي مـــن المؤمـــل أن تنطلـــق 
بشهر ديســـمبر المقبل بنظام الذهاب واإلياب 

بإشراف من االتحاد اآلسيوي لكرة السلة.
نـــادي  أوقعـــت  قـــد  البطولـــة  وكانـــت قرعـــة 

المنامة فـــي المجموعة األولى التي تضم كاً 
من الكويت الكويتي، النصر الســـعودي، السد 
القطري فيما ضّمت المجموعة الثانية الهال 
السعودي وكاظمة الكويتي والبشائر العماني 
وأهلـــي دبي اإلماراتي. كما تم تقســـيم أندية 
منطقة غرب آســـيا إلـــى مجموعتين ويتأهل 
األربـــع  المجموعـــات  مـــن  األوائـــل  الثاثـــة 
)منطقـــة الخليج + غرب آســـيا( للـــدور الثاني 

فيما الرابع من كل مجموعة يودع المنافسة.
وســـيكون المنامة بحاجة إلى الدعم من أجل 
اســـتضافة األندية المشـــاركة وإكمـــال جميع 
الترتيبات لتهيئة الصالة واإلقامة واســـتيفاء 

كل شروط االتحادين اآلسيوي والدولي.
وعلـــى صعيـــد متصل، علـــم “الباد ســـبورت” 
بأن صالة زين لكرة الســـلة بمنطقة أم الحصم 
غير مطابقة للمعايير الدولية لاتحاد الدولي 

)FIBA( في بعض مواصفاتها وذلك بناء على 
الزيـــارة التـــي قـــام بها وفـــد االتحـــاد الدولي 
فـــي الزيارة التفتيشـــية األمر الـــذي قد يؤدي 
مدينـــة  بصالـــة  التصفيـــات  اســـتضافة  إلـــى 
خليفـــة الرياضية التي احتضنت هي األخرى 

مشاركة منتخبنا بتصفيات بطولة العالم.
وتحتـــاج صالـــة زين لكرة الســـلة إلـــى الكثير 
مـــن العمـــل وميزانيـــة خاصـــة لتهيئتهـــا وفق 

اشـــتراطات االتحاد الدولـــي مع تبقي حوالي 
شهر ونصف تقريبًا.

المنامة يستعد لـ ”السوبر ليغ”

”FIBA“ صــالــة زيــن للسلــة غيــر مطــابقــة لمعـــاييــر
سبورت
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“النور العالمية” و“الريتز كارلتون” يبرمان شراكة مجتمعية
نظما ورشة عمل إلعادة تدوير األشياء المستهلكة

ضمن الشراكة المجتمعية بين مدرسة النور العالمية 
وفنـــدق الريتـــز كارلتون تم تنظيم ورشـــة عمل في 
فن إعادة تدوير األشـــياء المستهلكة وتحويلها إلى 

أشياء جديدة.
قبـــل  مـــن  بالغـــة  بحفـــاوة  الطلبـــة  اســـتقبال  وتـــم 
إدارة الفنـــدق، ومـــن ثـــم توجـــه الطلبة إلـــى حجرة 
االجتماعـــات لالســـتماع إلـــى محاضـــرة عـــن كيفية 
إعادة التدوير لألوراق والبالستيك والطعام وحتى 
النباتـــات. ولقـــد حـــازت المحاضـــرة علـــى إعجـــاب 
وتفاعـــل الطلبـــة، ثـــم بعـــد ذلـــك قســـم الطلبـــة إلى 
مجموعتيـــن بحيـــث تذهب كل مجموعـــة للتدريب 
علـــى أشـــكال مختلفـــة مـــن إعـــادة التدويـــر، وبعـــد 
ذلـــك تبادلـــت المجموعتـــان األعمـــال حيـــث حصل 
كل طالـــب على الكـــم الالزم له مـــن التدريب. وفي 

النهايـــة قامـــوا بعمـــل جولة داخـــل حدائـــق الفندق 
بالسيارات الرياضية وشاهدوا طائر الببغاء الناطق 
والفالمنجـــو. وختمـــت الفعاليـــة بكلمـــة مـــن إدارة 
الفندق أظهرت فيها مدى سعادتها باستضافة طلبة 

مدرسة النور العالمية. كما تقدمت المدرسة بجزيل 
الشـــكر إلدارة فنـــدق الريتز على حســـن اســـتقبالهم 
وضيافتهـــم وعلـــى دعمهـــم الـــذي يعكس الشـــراكة 

الهادفة والمثمرة.

أكـــد النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن خالـــد نجيبـــي أهمية 
التكامـــل االقتصادي الخليجي وتنســـيق 
الجهود أكثر من أي وقت مضى لمواجهة 
المتغيـــرات االقتصادية العالمية الراهنة، 
وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي 
تواجـــه دول ومجتمعات الخليج العربي، 
آليـــات مســـتحدثة  إلـــى صياغـــة  داعيـــا 
تواكـــب  الخليجـــي  االقتصـــاد  لخارطـــة 
المســـتجدات المتواليـــة وتتكامـــل فيهـــا 
الجهـــود بمـــا يتوافق مـــع رؤى قادة دول 
تعزيـــز وتســـريع  فـــي  التعـــاون  مجلـــس 
بيـــن دول  االقتصـــادي  التكامـــل  خطـــى 

المجلس. 
وأشـــار خـــالل مشـــاركته فـــي االجتمـــاع 
مجلـــس  غـــرف  اتحـــاد  لمجلـــس   59 الــــ 
التعاون الخليجي إلى أن غرفة البحرين 

وضعت ضمـــن برنامجها للدورة الثالثين 
لتقديـــم  المـــدى  طويلـــة  اســـتراتيجية 
آفـــاق  لفتـــح  مبتكـــرة  تكميليـــة  حلـــول 
أمـــام  )الخليجـــي(  اإلقليمـــي  االســـتثمار 
القطاع الخاص، الغتنام الفرص الواعدة، 
وتوطين المشروعات المتبادلة بين دول 

مجلس التعاون. 
وشـــدد نجيبـــي علـــى أنـــه ال حيـــاد عـــن 
تحقيـــق التكامـــل االقتصـــادي الخليجي 
وزيـــادة  االقتصاديـــة  القـــدرات  لتعزيـــز 
تفاعلهـــا ونمائهـــا مـــن خـــالل البـــدء فـــى 
التطبيق الفورى وبشكل عاجل ألولويات 
هـــذا التكامـــل، مســـتندين فـــي ذلك على 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  التقـــارب 
دولنـــا  بيـــن  يربـــط  الـــذى  والسياســـي 
حـــان  قـــد  أنـــه  إلـــى  منوهـــا  الخليجيـــة، 
الوقت للوقوف بشـــكل جـــاد وفعال على 

كل الصعوبـــات التى تعيق اســـتكمال كل 
عنصـــر مـــن عناصـــر التكامـــل الخليجـــي 
والعمـــل على إزالتها لتنميـــة اقتصاديات 
كبـــرى  اقتصاديـــة  قـــوة  وجعلهـــا  دولنـــا 

للمنافسة العالمية. 

وعبـــر النائب األول لرئيـــس غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن عـــن خالـــص تقديره 
الشـــقيقية  الكويـــت  لدولـــة  وشـــكره 
التـــي  االجتماعـــات،  لهـــذه  الســـتضافتها 
أثمـــرت فـــي تحقيق األهداف المنشـــودة 
المتمثلة في تعزيز مكانة القطاع الخاص 

الخليجي والعربي. 
وتضمـــن االجتماع العديد مـــن الفعاليات 
ذات المردود اإليجابي على دول مجلس 
التعاون، حيث ستشـــارك األمانـــة العامة 
فـــي تنظيـــم بعـــض الفعاليـــات بالتعـــاون 
مع عدد مـــن الهيئات الخليجية والعربية 
والدوليـــة، مثنيًا على التعاون المثمر بين 
الجهـــات الحكومية الخليجية مع األمانة 
العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجي من أجل تحقيق النمو االزدهار 

لدول الخليج.

خالل مشاركته في االجتماع الـ 59 التحاد الغرف الخليجية... نجيبي:

تعزيز آليات التكامل االقتصادي لمواكبة المستجدات وتحقيق رؤى “قادة التعاون”

 G4S Cash Solutions شـــركة  أعلنـــت 
Bahrain، وهي الشـــركة العالمية الرائدة 
في مجال األمن المتكامل والمتخصصة 
فـــي تقديم الخدمـــات والحلـــول األمنية 
 3 مـــن  أكثـــر  اســـتثمارها  عـــن  للعمـــالء، 
أعمالهـــا  توســـعة  فـــي  دوالر  مالييـــن 
بالبحريـــن، والتـــي يتوقـــع أن تخلق 160 
خـــالل  المحليـــة  الســـوق  فـــي  وظيفـــة 
السنوات الثالث المقبلة، وذلك بدعم من 

مجلس التنمية االقتصادية.
ويضـــاف هذا المشـــروع لسلســـلة أعمال 
ومشـــروعات G4S فـــي نحـــو 85 دولـــة 
جـــاء  إذ  العالـــم،  أنحـــاء  مختلـــف  فـــي 
 G4S حصلـــت  أن  بعـــد  اإلعـــالن  هـــذا 
علـــى ترخيـــص لمزاولـــة أنشـــطة مـــزود 
للخدمـــات المســـاندة للتعامـــل بالنقد من 
مصرف البحرين المركزي والتي ســـتقدم 

بموجبه عددا من األنشـــطة تشـــمل إدارة 
النقـــد وإعـــداد الودائع، واجـــراء عمليات 
التســـوية ألجهزة الصراف اآللي وإدارتها 

عموما.
وقال كريستوس فوليس العضو المنتدب 
G4S Cash Solutions Bah�  لشـــركة

rain “نحن ســـعداء بأن نعلن عن توســـعة 
أعمالنا في البحرين عبر مشروعنا لحلول 
النقد الذي يشـــكل إضافـــة مهمة ألعمالنا 
ومشـــروعاتنا بمـــا ســـيقدمه مـــن نطـــاق 
عريـــض ومتنـــوع مـــن الخدمـــات، حيث 
وجدنـــا في البحرين البيئـــة الداعمة لهذا 

المشـــروع علـــى صعيد توافـــر المنظومة 
التشريعية القوية والمواكبة لالبتكار إلى 
جانـــب قطاع الخدمـــات المالية الحيوية 
والسمعة المرموقة لمملكة البحرين على 
مســـتوى المنطقة والعالم، ونود أن نشكر 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة ومصـــرف 
البحريـــن المركزي على دعمهم وتعاونهم 
معنـــا”. مـــن جهتـــه، قـــال علـــي المديفـــع 
األعمـــال  لتطويـــر  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الـــذي  االقتصاديـــة  التنميـــة  بمجلـــس 
قـــام بدعـــم شـــركة G4S فـــي مشـــروعها 
بالمملكـــة “تعكـــس توســـعة G4S أعمالها 
في البحرين ثقة المســـتثمرين في البيئة 
الداعمـــة للخدمـــات الماليـــة فـــي المملكة 
تطويـــر  علـــى  الشـــركات  تشـــجع  التـــي 
أعمالها عبر المنظومة التشـــريعية المرنة 

والداعمة للتنافسية واالبتكار. 

“G4S” لحلول النقد تستثمر أكثر من 3 ماليين دوالر بتوسعة أعمالها بالبحرين

علي المديفع

خالد نجيبي

كريستوس فوليس

2.8
مليون دينار

أرباح “األسواق الحرة” لألشهر التسعة 2022
DU� )أعلنت شـــركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
TYF( فـــي اجتمـــاع لمجلـــس إدارتها مســـاء أمس 8 
نوفمبـــر 2022، عن النتائج المالية للشـــهور التســـعة 

المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وأفـــاد رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــاروق المؤيـــد بـــأن 
الشـــركة حققـــت صافي ربح خالل الربـــع الثالث بلغ 
847,290 ديناًرا بحرينًيا مقارنة مع 519,421 ديناًرا 
بحرينًيا خالل الربع الثالث من العام الســـابق، وذلك 

بارتفاع قدره 63.1 %.
وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد للربع الثالـــث 5.96 
فلـــس مقارنة مع 3.65 فلس في الربـــع الثالث للعام 
الســـابق، ويعـــود ســـبب االرتفـــاع في صافـــي الربح 
للربـــع الثالـــث في مقابـــل الربع الثالث للعام الســـابق 

إلى ارتفاع الدخل من االستثمارات.
 حيث انخفض مجموع الدخل الشامل للربع الثالث 
إلى 996,353 ديناًرا بحرينًيا مقارنة مع 1,238,421 
ديناًرا بحرينًيا خالل العام الســـابق، بانخفاض قدره 

 .% 19.5
كمـــا بيـــن المؤيـــد النتائـــج الماليـــة للشـــهور التســـعة 

المنتهية في 30 ســـبتمبر 2022، فقد حققت الشركة 
صافـــي ربح بلغ 2,768,738 دينـــاًرا بحرينًيا مقارنة 
مـــع 1,686,001 دينـــار بحرينـــي مـــن العام الســـابق، 
بارتفـــاع قـــدره 64.2 %. أمـــا علـــى صعيـــد ربحيـــة 
الســـهم، فقـــد بلـــغ العائـــد األساســـي للســـهم الواحد 
إلـــى 19.46 فلـــس فـــي 30 ســـبتمبر 2022، مقارنـــة 
مـــع 11.85 فلـــس للعـــام الســـابق. وقد بلـــغ مجموع 
الدخـــل الشـــامل 3,286,301 دينـــار بحريني مقارنة 
مع 3,154,735 ديناًرا بحرينًيا خالل العام الســـابق، 

بإرتفاع قدره 4.2 %.
 3,145,678 األربـــاح لالســـتثمارات  وبلـــغ مجمـــوع 
دينـــاًرا   1,508,070 مـــع  مقارنـــة  بحرينًيـــا  دينـــاًرا 
بحرينًيـــا خـــالل التســـعة شـــهور مـــن العام الســـابق، 
وذلـــك بارتفاع قـــدره 108.6 %، وهذا يعود بشـــكل 

رئيس إلى زيادة الدخل من المشروع المشترك.
كما بلغ إجمالي حقوق المســـاهمين في 30 ســـبتمبر 
2022، مقـــدار 46,490,353 دينـــاًرا مقارنـــة بحقوق 
المســـاهمين للعـــام الســـابق فـــي 31 ديســـمبر 2021، 
والتـــي كانت قـــد بلغـــت 47,472,000 دينـــار، وذلك 

بانخفـــاض قـــدره 2.1 %. وقـــد بلغـــت الموجـــودات 
مـــع  مقارنـــة  بحرينًيـــا  دينـــاًرا   46,623,467 فـــي 
47,618,000 دينـــار بحرينـــي للعـــام الســـابق وذلـــك 

بانخفاض قدره 2.1 %.
وبّيـــن رئيس مجلس اإلدارة فـــاروق المؤيد، أن هذا 
األداء القـــوي مســـتمد أساًســـا من شـــركة المشـــروع 
المشـــترك والتي حققت نتائج مالية جيدة في الربع 
الثالث من هذا العام وحتى تاريخه، والتي ســـتمكن 
الشـــركة علـــى تجـــاوز صافي الدخـــل للعام الســـابق 
وذلـــك مـــن خـــالل التحســـن الملحوظ علـــى القطاع 

العام واألداء للمحفظة االستثمارية.
مـــن جهته، بين نائب رئيس مجلس اإلدارة للشـــركة 
عبـــدهللا بوهنـــدي، أن النتائج المالية التي ســـجلتها 
الشركة خالل التسعة شهور من العام الحالي مقارنة 
للعام السابق جاءت مشجعة، األمر الذي تحقق عبر 
أعمال شـــركة المشروع المشـــترك وارتفاع إيرادات 
محفظـــة األســـتثمار، بمـــا فيهـــا األداء االســـتثنائي 

لجميع االستثمارات األخرى.

عبدالله بوهنديفاروق المؤيد

الشركات األميركية تعزز الشراكات 
التجارية مع البحرين

تعتبـــر مملكـــة البحريـــن حليفـــا رئيســـا للواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة مـــن خارج حلف الناتو وقائـــدا مهًما في التجارة 
اإلقليمية، ما يســـاعد على ضمان التدفق الحر للتجارة عبر 
الخليـــج العربـــي. كما يتمتع بلدينـــا بمزايا اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة الثنائية )FTA( منذ العـــام 2006، ففي العام الماضي 
بلغ إجمالي تجارة الســـلع والخدمات بين الواليات المتحدة 
األميركيـــة والبحريـــن 3.7 مليـــار دوالر أميركـــي، وتســـتمر 

عالقتنا التجارية في النمو.
 تعلـــم وزارة التجـــارة األميركيـــة أن الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة )SMEs( تمثـــل غالبية الشـــركات فـــي كل من 
البحرين والواليات المتحدة، ولهذا السبب نحن متحمسون 
إلمـــكان بنـــاء شـــراكات جديـــدة بينما أســـتعد لقيـــادة بعثة 
تجاريـــة إلـــى البحرين في الفترة مـــن 9 � 11 نوفمبر. حيث 
ســـتنضم إلـــيَّ 10 شـــركات صغيـــرة ومتوســـطة الحجم من 
مختلـــف أنحـــاء الواليـــات المتحـــدة، خمـــس منهـــا مملوكة 
ألقلية أو نساء أو محاربين قدامى. وتمتلك هذِه الشركات 
مجموعة من تقنيات الطيـــران والدفاع التي تتوق لدخول 
أســـواق جديـــدة واستكشـــاف الفـــرص لتقنياتهـــا وحلولهـــا 

المتطورة.
 البعثـــات التجارية لـــوزارة التجـــارة األميركية هي رحالت 
دولية رسمية، حيث يسافر المسؤولون الحكوميون وممثلو 
الصناعـــات كوفٍد لتعزيز العالقـــات التجارية الجديدة التي 
تعزز النمو االقتصادي المتبادل من خالل تعريف الشـــركات 
األميركيـــة بالشـــركاء المحتمليـــن فـــي األســـواق الجديدة، 
وتعريفهم بجهات االتصال المحتملة للمشتريات الحكومية 
األجنبية وشركاء المشـــروعات المشتركة وقادة الصناعات 
المحليـــة. يتمثـــل هدفنـــا األول خالل هـــذِه الزيـــارة بتعزيز 
مكانة الواليات المتحدة األميركية كشريك مفضل للبحرين 
في مجال تقنيات الدفاع والفضاء مع إعادة تأكيد االلتزام 
االستراتيجي طويل األمد للواليات المتحدة تجاه البحرين 
وغيرها من الحلفاء الرئيســـين في الشـــرق األوسط. ولهذِه 
الغاية، رتبت سفارة الواليات المتحدة في البحرين أكثر من 
50 اجتماًعا للتعرف على الشركات واجراء مطابقة مسبقة 
بين المشاركين في البعثة األميركية والشركاء البحرينيين 
المحتمليـــن. كما يوفر تعريف شـــركاء األعمـــال البحرينيين 
المحلييـــن بالمصدريـــن األميركييـــن العديـــد مـــن الخيارات 
للمشـــترين وتتمتع الســـلع والخدمات ذات القيمة التجارية 
األميركية بقدرة تنافســـية عالية في السوق الدولية ولديها 
ســـمعة قوية من حيث الجـــودة واالبتكار ودعم خدمات ما 
بعـــد البيع. وبســـبب اتفاقية التجارة الحـــرة تدخل البضائع 

األميركية إلى البحرين معفاة من الرسوم الجمركية.
 إضافـــة الـــى تـــرأس البعثـــة التجاريـــة ســـوف أعمـــل علـــى 
تطويـــر عالقاتنا التجارية من خـــالل التواصل مع القيادات 
الحكوميـــة وقادة األعمال والتي من ضمنها وزارة الصناعة 
والتجارة ومجلس التنمية االقتصادية في البحرين. وأثناء 
الزيارة، أتطلع وجميع أعضاء الوفد المرافق إلى المشـــاركة 

في معرض البحرين الدولي للطيران.
سنستمر في استثمار عالقتنا من خالل البرامج التي ينظمها 
برنامـــج تطويـــر القانـــون التجـــاري التابـــع لـــوزارة التجـــارة 
األميركيـــة، والذي يتمتع بعالقة طويلة المدى مع الشـــركاء 
المحلييـــن فـــي البحريـــن من أجل تطويـــر البيئـــة القانونية 
للتجـــارة بيـــن البحرين والواليـــات المتحـــدة. وبذلك ندعم 
خطـــة رؤية البحرين 2030 لتنويع اقتصادها ونمو االزدهار 
الوطني عن طريق اقتصاد عالمي تنافســـي وتكاملي يلعب 

من خالله التطوير في مجال الفضاء دورا مهًما.
بينما نعمل من أجل زيادة تعاملنا االقتصادي أتطلع لتعاوننا 
وجهودنا المشـــتركة لخلق فرص جديدة لنمونا االقتصادي 
الشـــامل والمتبادل. تشـــارك الواليات المتحدة البحرين في 

اهتمامها باألمن واالستقرار وتحقيق االزدهار للوطن.

وكيل وزارة التجارة األميركية لألسواق العالمية والمدير 
العام للخدمات التجارية األميركية واألجنبية

بقلم: آرون فينكاتارامان

بارتفاع قدره 64.2 %... والموجودات بلغت 46.62 مليون دينار



انضمـــت شـــركة Beyon Connect إلى مبـــادرة الميثاق العالمي 
لألمـــم المتحـــدة والتـــي تعـــد أكبـــر مبـــادرة عالميـــة الســـتدامة 
الشـــركات، وتعـــد هـــذه المبـــادرة ميثاقـــًا غيـــر ملـــزم لتشـــجيع 
المؤسســـات فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم علـــى تبنـــي السياســـات 
المســـتدامة وذات المســـؤولية المجتمعـــة إضافـــًة إلـــى تقديـــم 

التقارير الخاصة عند تنفيذها. 
يذكر أنه تّم تصميم منتجات شركة Beyon Connect المبتكرة 
كحـــل صندوق البريد الرقمـــي OneBox ومنصة الهوية الرقمية 
OneID لُتقـــدم خدمـــات رقميـــة متطورة في البحريـــن ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تطوير مستقبل 

مستدام وخاٍل من الورق كجزء ال يتجزأ من تصميم منتجاتها. 
ومـــن خـــال االنضمام لمبـــادرة االتفاق العالمي لألمـــم المتحدة، 
أعلنـــت شـــركة Beyon Connect عـــن التزامهـــا بالمســـؤوليات 
فـــي حقـــوق  أربـــع مجـــاالت رئيســـية متمثلـــة  فـــي  األساســـية 
اإلنســـان وبمجاالت العمل ومكافحة الفســـاد والبيئة تماشـــيًا مع 
 Beyon Connect أفضـــل ممارســـات األعمال. وســـتقوم شـــركة
بدمـــج المبـــادئ العشـــرة للميثـــاق العالمـــي لألمـــم المتحـــدة في 
إستراتيجيات الشـــركة وسياساتها، باإلضافة إلى ترسيخ ثقافة 
النزاهـــة لضمـــان الوفاء بالمســـؤوليات تجاه األفـــراد والبيئة من 

أجل دعم نجاح الشركة على المدى الطويل.

انضمام “Beyon Connect” لمبادرة 
الميثاق العالمي لألمم المتحدة

كشـــفت شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن )بـــاس( عـــن كونها 
الراعي الرســـمي لخدمـــات المناولة األرضّية خال النســـخة 
السادســـة من معرض البحرين الدولي للطيران الذي سُيعقد 
مـــا بيـــن 11-9 نوفمبـــر 2022 في قاعـــدة الصخيـــر الجوية. 
وســـتعمل الشـــركة علـــى تمثيل هـــذا الحـــدث الوطني ضمن 
المحافـــل الدولية علـــى أكمل وجه وذلك عبر تزويد خدمات 
المناولـــة األرضيـــة لقاعدة الصخيـــر الجوية أثنـــاء المعرض 
ألكثر من 100 طائرة تابعة لشركات طيران إقليمية ودولية 
مشـــاركة. حيث تشـــمل بعض هذه الخدمات تشغيل معدات 
ســـاحة المعـــرض، تشـــغيل المقطـــورات الكهربائيـــة، تقديـــم 

خدمـــات التنظيـــف والصيانـــة الازمة، فضاً عـــن الخدمات 
األمنية، سيعمل أكثر من 120 موظفًاص مع 96 من المعدات 

األرضية الداعمة. 
تقـــوم شـــركة بـــاس أيضـــًا بتقديـــم خدمـــات التمويـــن فـــي 
المعـــرض. حيث ســـتقوم الشـــركة بتنظيم خدمـــات التموين 
الرئيسية. و ستقوم الشركة بتقديم الوجبات بنظام البوفيه 
في خيمة المطعم الرئيســـية، وكذلك ستقدم جميع الطلبات 
المســـبقة للمأكـــوالت للمنظميـــن والمشـــاركين فـــي المعرض 
المصاحـــب علـــى مدار ثاثـــة أيـــام متتالية وذلـــك ألكثر من 

54,000 زائر متوقع. 

“باس” الراعي الرسمي لخدمات المناولة 
األرضية بـ “معرض الطيران 2022” 

التقت “الباد االقتصادي” أثناء جولتها في 
معرض اإلســـكان بسيتي ســـنتر البحرين، 
أمس، بالخبير العقاري ناصر األهلي، الذي 
صرح بأن معرض اإلسكان هو أول معرض 
نموذجـــي تنظمـــه وزارة اإلســـكان ويكون 
مخصصا للبحرينيين، وكان فرصة لعرض 
فرص اإلســـكان المختلفة، مشـــيرا إلى أن 
اإلقبال على المعرض فاق المتوقع بســـبب 
أنه يجمع بين جهات التمويل والمطورين 
والوســـطاء العقاريين باإلضافة إلى وزارة 
اإلســـكان وبنك اإلســـكان في مكان واحد. 
وناشد األهلي وزارة اإلسكان تنظيم مثل 

هذه المعارض كل 3 أشهر في العام.
من جهته، صرح مدير أول إدارة التسويق 
والمبيعات في بنك اإلسكان خالد الخاجة، 
بأنـــه تم حجز 161 أرضا ســـكنية من أصل 
260 تم طرحها خـــال أيام المعرض على 
الســـكني  المخطـــط  “المســـيان”  مشـــروع 
بديـــار المحرق المتوســـط لســـوق البراحة 
ومجمـــع التنيـــن، قائـــًا “وفرنـــا 260 أرضا 
للمســـتفيدين  حصريـــا  تتماشـــى  ســـكنية 
للخدمـــات التمويلية الجديـــدة المطروحة 
من وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
تبدأ أسعارها من 63 ألف دينار ومساحتها 
مـــن 230 متـــرا مربعا في ظل مـــا يمتاز به 
المشـــروع مـــن موقع مميز بوســـط منطقة 
ديـــار المحرق، وجهوزيته من حيث توافر 
البنية التحتية بالمشروع وجميع الوثائق، 

وقربـــه مـــن جميـــع الخدمـــات والمرافق”، 
مضيفـــا الخاجـــة “توفـــر 8 بنوك فـــي فترة 
المعـــرض، مـــا أتـــاح للكثيـــر مـــن الزبائـــن 
الحصول على عـــروض متعددة ومختلفة 

للتمويل”. 
 وأوضـــح الخاجة أنه تم توفير شاشـــتين 
للعرض توضح نســـبة المحجوز والمتوافر 
موقـــع  إلـــى  باإلضافـــة  األراضـــي  مـــن 
إلكتروني يســـمح للعميـــل أن يزور األرض 

ويتعرف على موقعها قبل الحجز.
مـــن جانبه، قـــال المدير التنفيذي لشـــركة 

بســـت لوكشـــن العقاريـــة حســـام الشـــرف 
“الحظنـــا إقبـــاال كبيـــرا مـــن الزبائـــن؛ نظًرا 
إلتمـــام  المطلوبـــة  األطـــراف  كل  لوجـــود 
المعاملـــة من البنـــوك والشـــركات العقارية 
وبنـــك اإلســـكان“، الفًتـــا إلى أنـــه تم أمس 

اجراء ثاث معامات بنجاح. 
وتابـــع الشـــرف “دور بســـت لوكشـــن هـــو 
البحـــث مع العميل علـــى الفرصة العقارية 
المناســـبة إلمكاناته وتناسب ظروفه ومن 
ثم توصيله بأفضل جهة تمويلية مناســـبة 

له”. 

المستشـــار  اتفـــق  الســـياق،  نفـــس  وفـــي 
العقـــاري بشـــركة كيـــان علـــي ســـلطان مع 
ســـابقيه بأن المعرض فكرة متميزة، حيث 
يجمـــع بيـــن القطـــاع الخـــاص والحكومة، 
مبينـــا أن تميز المعـــرض يأتي من توافر 8 
بنـــوك باإلضافة إلـــى بنك اإلســـكان وأكثر 
من 10 مكاتب عقارية تحت ســـقف وزارة 
اإلســـكان. ولفـــت ســـلطان إلـــى أن شـــركة 
كيـــان قدمت عددا من االمتيازات للعماء 

خال فترة المعرض.
مـــن جهتهـــا بينـــت فاطمـــة عبـــد الكريـــم 

الموظفـــة فـــي البنـــك األهلـــي المتحـــد أن 
المعـــرض شـــهد إقبـــاال كبيـــرا وكشـــف عن 
حلول إسكانية ميسرة وساعد المواطنين 
فـــي الخيـــار األفضـــل والحلول المناســـبة 
اإلســـكانية  خدماتهـــم  علـــى  للحصـــول 
بســـهولة وســـرعة. واتفقـــت معهـــا نجيـــة 
أحمـــد مـــن المصـــرف الخليجـــي التجاري، 
موضحـــة أن هـــذا التجمـــع الـــذي نظمتـــه 
وزارة اإلســـكان اســـتفاد منـــه عـــدد كبيـــر 
من العماء والباحثيـــن عن فرص عقارية 

بحلول تمويلية متنوعة.

وقال أحد المستفيدين من برنامج تسهيل 
وهو حســـن مهدي إن البرنامج كان مفيدا 
جـــًدا وأكثر مـــن ممتاز بالنســـبة إلمكاناته، 
حيـــث حصـــل علـــى أرض بنـــاء فـــي ديار 
المحـــرق مســـاحتها 277 متـــرا مربعـــا من 
خال برنامج تسهيل الذي طرحته حديًثا 
وزارة اإلسكان بالتعاون مع بنك اإلسكان. 
وقـــال مهـــدي “أنهيـــُت إجـــراءات القـــرض 
وحصلـــت علـــى األرض في وقت قياســـي 

لم أتوقعه”.

اإلقبال على معرض اإلسكان بـ “سيتي سنتر” فاق التوقعات
حجز 161 أرضا سكنية من أصل 260 بمشروع “المسيان”... عقاريون:

اعتمــد مجلــس إدارة شــركة التكافــل الدوليــة ش.م.ب نتائــج الشــركة الماليــة للفتــرة 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2022، إذ بلــغ صافي الربح العائد لمســاهمي الشــركة األم 209 
آالف دينــار بحرينــي للثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2022 مقارنــة بصافي ربح 
قدره 223 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام الســابق بانخفاض نســبته 6 %. 

وبلغ العائد على الســهم 2.46 فلس مقارنة بـ 2.62 فلس للســهم لنفس الفترة من العام 
الســابق. كما بلغ الدخل الشــامل العائد لمســاهمي الشــركة األم لفترة الثالثة أشــهر 

المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2022، 340 ألــف دينار مقارنة بدخل شــامل قدره 207 
آالف دينار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 64 %.
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1.2
مليون دينار 

بنسبة زيادة 1 % نتيجة لتحسن أداء “الصندوق العائلي” بفائض 34 ألف دينار

إبراهيم 
الريس

عصام 
األنصاري

وبلـــغ إجمالـــي أربـــاح الشـــركة 406 آالف دينار 
خـــال الربـــع الثالـــث 2022 مقارنة بــــ 460 ألف 
دينار لنفس الفترة من العام الســـابق بانخفاض 
قـــدره 12 %، نظـــًرا النخفـــاض أداء صنـــدوق 
التكافـــل العام الذي حقـــق فائًضا قدره 86 ألف 
دينـــار خال الفتـــرة مقارنة بفائـــض قدره 293 
ألف دينـــار لنفس الفترة من العام الســـابق. كما 
حقـــق صنـــدوق المســـاهمين ربًحـــا قـــدره 209 
آالف دينـــار خـــال الربـــع الثالـــث 2022 مقارنة 
بربـــح قـــدره 223 ألـــف دينار لنفـــس الفترة من 
العام الســـابق. وحقق صندوق التكافل العائلي 
فائًضـــا قدره 112 ألف دينار خال الربع الثالث 
2022 مقارنـــة بعجز قـــدره 56 ألف دينار لنفس 

الفترة من العام السابق. 
كمـــا حققت الشـــركة إجمالي اشـــتراكات بلغت 
4.612 مليـــون دينار خال الربـــع الثالث 2022 
مقارنـــة بــــ 4.973 مليـــون دينـــار لنفـــس الفترة 
من العام الســـابق بانخفاض نســـبته 7 %. وبلغ 
صافـــي االشـــتراكات المكتســـبة 3.973 مليون 

دينار خال الربع الثالث 2022 مقارنة بـ 4.435 
مليـــون دينـــار خـــال نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
الســـابق بانخفاض قدره 10 %. كما بلغ صافي 
المطالبـــات المتكبدة 2.983 مليون دينار خال 
الربـــع الثالـــث 2022 مقارنـــة بــــ 2.901 مليـــون 
دينـــار لنفـــس الفتـــرة من العـــام الســـابق بزيادة 

نسبتها 3 %.
أما بالنســـبة لنتائج التسعة أشـــهر المنتهية في 
30 ســـبتمبر 2022، فقد بلغ صافي الربح العائد 
علـــى مســـاهمي الشـــركة األم 711 ألـــف دينـــار 
مقارنـــًة بصافـــي ربـــح قـــدره 704 آالف دينـــار 
في نفس الفترة من العام الســـابق بنسبة زيادة 
قدرهـــا 1 %. وبلـــغ العائـــد للســـهم 8.40 فلـــس 
مقارنـــة بـ 8.29 فلس للســـهم لنفـــس الفترة من 
العـــام الســـابق. كمـــا بلـــغ الدخل الشـــامل العائد 
إلى مساهمي الشـــركة األم لفترة التسعة أشهر 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2022م، 540 ألـــف 
دينار مقارنة بدخل شامل قدره 735 ألف دينار 
لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 

.% 27
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 1.222 مليون دينار 
للتســـعة أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 2022 
1.206 مليـــون  قـــدره  مقارنـــة بإجمالـــي ربـــح 
دينـــار لنفـــس الفتـــرة من العام الســـابق بنســـبة 
زيادة قدرها 1 % وذلك ناتج عن تحســـن أداء 
صنـــدوق التكافـــل العائلـــي الـــذي حقـــق فائًضا 
قدره 34 ألف دينـــار خال الفترة مقارنة بعجز 
قدره 121 ألف دينار في نفس الفترة من العام 
الســـابق، باإلضافـــة إلـــى تحســـن أداء صندوق 
المســـاهمين، حيث حقق ربًحا قـــدره 711 ألف 
دينار في فترة التســـعة أشـــهر المنتهية في 30 
ســـبتمبر 2022 مقارنـــة بربـــح قـــدره 704 آالف 

دينار لنفس الفترة من العام السابق. 
وحقق صندوق التكافل العام فائًضا قدره 478 
ألف دينـــار في الفتـــرة الحاليـــة مقارنة بفائض 
قـــدره 623 ألـــف دينـــار خال نفـــس الفترة من 

العام السابق.
كمـــا بلـــغ إجمالـــي االشـــتراكات 19.663 مليون 

دينـــار خـــال الفتـــرة المنتهية في 30 ســـبتمبر 
2022 مقارنـــة بــــ 19.927 مليـــون دينـــار لنفس 
الفتـــرة من العـــام الســـابق بانخفاض نســـبته 1 
%، وبلغ صافي االشتراكات المكتسبة 12.584 
مليـــون دينـــار خـــال الفتـــرة المنتهيـــة في 30 
ســـبتمبر 2022 مقارنة بــــ 13.175 مليون دينار 
خال نفس الفترة من العام الســـابق بانخفاض 
نسبته 4 %.  كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة 
9.060 مليـــون دينار خال الفترة المنتهية في 
30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 8.759 مليون دينار 
لنفس الفترة من العام الســـابق بزيادة قدرها 3 

.%
وبلـــغ مجموع حقوق الملكية العائد لمســـاهمي 
الشـــركة األم 11.758 مليـــون دينار كما في 30 
ســـبتمبر 2022 مقارنًة بــــ 11.646 مليون دينار 
كما في 31 ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 1 %.

كما بلغ إجمالي أصول الشـــركة 48.216 مليون 
دينـــار كمـــا فـــي 30 ســـبتمبر 2022 مقارنـــة بــــ 
45.587 مليـــون دينـــار كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 

2021، بزيادة نسبتها 6 %.
وعلـــق رئيس مجلـــس اإلدارة إبراهيـــم الريس 
على ضـــوء النتائج التي أعلنتها الشـــركة قائًا 
إن مجلس إدارة الشـــركة قد أبدى ارتياحه من 
األداء المالي، مضيًفا أن الشركة واصلت تقديم 
أداء جيد واســـتطاعت أن تحافظ على المتانة 
المالية التي أسهمت في إعادة تصنيف الشركة 
)A-( مســـتقر مـــن وكالة التصنيـــف العالمية )اي 

ام بست(.
عصـــام  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
األنصاري بأن الشـــركة حققت األهداف المالية 
المرصـــودة للفتـــرة، ويرجـــع ذلـــك أساًســـا إلـــى 
الطاقم اإلداري والفني في تحقيق نتائج جيدة 
للشـــركة، حيـــث نالـــت الشـــركة حديثـــا جائـــزة 
أفضـــل بيئة عمل من منظمة هيئـــة ثقافة بيئة 
العمل العالمية للعام 2022، مبيًنا أن الشركة قد 
حددت األهداف االستراتيجية للثاث سنوات 
المقبلة، والتي ســـتعمد الشـــركة علـــى تحقيقها 

في السنوات المقبلة.



تنطلــق اليــوم فعالیات معرض البحرین الدولي للطيران في نســخته السادســة برعاية ملكية 
ســامية مــن ملــك مملكــة البحريــن المعظم حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة، بقاعدة الصخير الجویة وذلك حتى 11 نوفمبر 2022.

 - للطیـــران  الدولـــي  البحریـــن  معـــرض   ويحتفـــي 
الـــذي یتم تنظیمه بإشـــراف من الممثل الشـــخصي 
لجاللة الملك المعظم ورئیس اللجنة العلیا لمعرض 
البحرین الدولي للطیران ســـمو الشـــیخ عبد هللا بن 
حمـــد آل خلیفة - هذا العام بمرور 10 ســـنوات على 

انطالقه منذ العام 2010.
ويوفـــر المعـــرض للشـــركات العالميـــة فرصـــة فعالة 
للقاء صانعي القرار في قطاع الطيران في المنطقة، 
والتعـــرف على الفرص االســـتثمارية المختلفة التي 
يمكنهـــا االســـتفادة منهـــا. كمـــا يســـلط الضـــوء على 
إمكانية االســـتفادة مـــن موقع البحريـــن الجغرافي 
والبيئـــة التنظيميـــة والتجاريـــة من خالل تأســـيس 
فروع للشركة في المملكة كمقر لعملياتها اإلقليمية.

ويســـتضيف المعرض وفـــودًا رفيعة المســـتوى من 
عـــدة دول منهـــا المملكـــة العربية الســـعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة 
المتحـــدة، والواليات المتحدة األميركيـــة، وألمانيا، 

وفرنســـا. كمـــا ســـيحضر وزراء النقـــل المواصـــالت 
ورؤســـاء الطيـــران المدنـــي لعقـــد اجتماعـــات مـــع 
كبار المســـؤولين التنفيذيين من شـــركات الطيران، 

إضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى.
 ويركـــز المعرض هـــذا العام على التواصل المباشـــر 
كهدف أساســـي والتفاعل الشخصي بين العارضين 
والـــزوار، مـــن خـــالل برنامـــج متكامـــل تـــم إعداده 
للوفود المدنية والعسكرية الزائرة للمعرض لجعلهم 
علـــى تواصـــل مباشـــر مع الشـــركات وصنـــاع القرار 
علـــى مدى األيـــام الثالث للمعرض، والذي سيشـــهد 
حضـــور أكثـــر من 200 وفـــد مدني وعســـكري رفيع 
المســـتوى وكبـــار القـــادة التنفيذييـــن مـــن شـــركات 
الطيران العالمية وكبار الشـــخصيات من القطاعين 

العام والخاص.
 وسيشـــهد المعـــرض عرض 100 طائـــرة  تقريبًا من 
مختلـــف أنواعها التجاریة والعســـكریة في العرض 
الثابت والعرض الجوي، من بينها طائرات عسكرية 

من ســـالح الجو الملكي البحريني، والقوات الجویة 
البحریة األميركیة، وســـالح الجو الملكي السعودي 

والقوات الجوية الباكستانية ألول مرة.
كمـــا تصاحـــب فعاليات معـــرض البحريـــن للطيران 

عروض جوية للطائرات من قبل فرق اســـتعراضية 
جويـــة كفريق الفرســـان من دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة، وفريق الصقور السعودية. كما يستضيف 
المعرض للمرة األولى بمناســـبة مرور عشـــر سنوات 

على انطالقه فريق األكروبات الشهير التابع لسالح 
الجو الملكي البريطاني “السهام الحمراء”.

 أمـــا بالنســـبة للجمهور مـــن األفـــراد والعائالت، فقد 
تـــم تخصيص منطقـــة ترفيهية منفصلـــة تتيح لهم 
االســـتمتاع بالعروض الجوية، وتشتمل على القریة 
التراثیة بتنظيـــم وزارة التنمية االجتماعية، والتي 
ســـتقدم تشـــكيلة متنوعة مـــن المنتجـــات المحلية 
ومهرجـــان  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  صنعـــت  التـــي 
وزارة  مـــن  بتنظيـــم  الطعـــام  وعربـــات  للمأكـــوالت 
الســـياحة. كمـــا ســـتقدم عـــدد مـــن الفـــرق الشـــعبية 
والموســـيقيين بمملكة البحرين عروض موســـيقية 
وترفيهيـــة، فضـــال عن أنشـــطة تعليميـــة وترفيهية 

ومسابقات متنوعة لألطفال.
 ويبلغ ســـعر تذكرة المنطقة الترفيهية لألفراد، لمن 
هـــم فـــوق 12 عامَا، 5 دينار بحرينـــي لليوم الواحد، 
فيما ســـيكون الدخول مجانيًا للصغار لمن هم دون 
12 عامًا. ويمكن شـــراء التذكرة واســـتخدامها ليوم 
واحد من أيام المعرض الثالثة، لالســـتمتاع بأجواء 
التذاكـــر  تتوافـــر  الترفيهيـــة.  المنطقـــة  وفعاليـــات 
فـــي جميع فروع بريـــد البحرين، كما يمكن شـــرائها 

مباشرة من موقع الفعالية.

انطالق معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة اليوم
برعاية جاللة الملك المعظم... وتتويجا لـ 10 أعوام من التميز
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علـــى الرغم من انتهاء األســـوأ مـــن جائحة )كوفيد 
– 19( وعودة الحركة التدريجية للمســـافرين حول 
العالـــم، إال أن الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة طيـــران 
الخليج، وليد العلوي، أشار إلى أن شركات الطيران 
ال تـــزال تواجـــه تحديـــات في قطاع النقـــل الجوي 
ومـــن بينهـــا نقـــص الطواقـــم األرضية التـــي تخدم 

الطائرات في عدد من مطارات العالم.
ولفـــت وليـــد العلوي علـــى هامش نـــدوة عن قطاع 
الطيـــران فـــي البحريـــن قبيـــل معـــرض البحريـــن 
الدولـــي للطيـــران، إلـــى أن بعـــض الطائـــرات التـــي 
تســـتوعب نحو 300 راكب يتم الطلب من شركات 
الطيـــران تخفيـــض العـــدد إلـــى 200 راكـــب وذلـــك 

لتقليل الضغط على الطواقم األرضية.

واشـــار إلى أن حاالت التأخير فـــي بعض الرحالت 
يرجـــع بعضها إلـــى النقص فـــي العمالـــة التي تقوم 
بنقـــل األمتعـــة إلى الطائـــرات وذلك بفعـــل تقليص 

عدد الموظفين في الطواقم األرضية.
وأوضح العلوي أنه يقدر موقف المســـافرين الذين 
يلقـــون باللـــوم علـــى شـــركة الطيران التـــي يحصل 
لهـــا تأخير خارج عن إرادتها، حيث إن المســـافرين 
ليســـوا على علم بما يحدث على مستوى الخدمات 

األرضية.
وأوضـــح العلـــوي أن قبطان الرحلة فـــي حال تأخر 
خدمات المناولة األرضية، فإنه يكون أمام قرارين 
صعبيـــن إمـــا االلتـــزام بوقـــت الطيـــران لتالفي أي 
تأخيـــر في الوقـــت المتاح للرحلة مـــن قبل المطار، 

وإيصـــال أمتعـــة المســـافرين فـــي رحـــالت الحقة، 
أو االنتظـــار لحيـــن االنتهـــاء مـــن عمليـــة التحميـــل 
وبالتالـــي تحمـــل تأخيـــر يصـــل إلـــى 12 ســـاعة من 
وقـــت اإلقالع، حيث إنـــه يكون من الصواب اتخاذ 

القرار األول.
وأســـهب العلوي في الحديث عـــن التغييرات التي 
تحـــدث فـــي قطـــاع الطيـــران وبالخصوص أســـعار 
الوقـــود، مشـــيرًا إلـــى أن األســـعار الحاليـــة لتذاكـــر 
الطيـــران ال تعكـــس الزيـــادة الكبيـــرة فـــي أســـعار 
المحروقـــات، وأن رفع التذاكر لمواكبة هذه الزيادة 

ستعني اإلحجام عن السفر لكثير من الناس.
وأشـــار إلـــى أن شـــركات الطيـــران ســـتجد نفســـها 
ملتزمـــة بنهايـــة المطـــاف بالتوجهـــات البيئية نحو 
االلتـــزام بصفـــر كربون فـــي العقود المقبلـــة، حيث 
لفت إلى أن أســـعار الوقـــود الصديق للبيئة تتجاوز 

أربعة أضعاف سعر وقود الطائرات الحالي.
وأوضـــح العلـــوي أن التكلفـــة الحاليـــة للوقـــود في 
العمليات التشيغلية لطيران الخليج تقدر بنحو 30 

%. وعـــرج العلـــوي على التأثيرات الجيوسياســـية 
علـــى حركة الطيران، حيث أشـــار إلى أن الرحالت 
التـــي كانت تســـيرها طيران الخليج إلـــى العاصمة 
الروســـية موســـكو كانت تســـتغرق 4 ســـاعات قبل 
التوترات األخيـــرة المرتبطة بأوكرانيا، وحاليًا فإن 
الرحلـــة تســـتغرق أكثر مـــن 6 ســـاعات، وهذا يعني 

زيادة في التكلفة التشغيلية.
ورغـــم التحديـــات التـــي تواجـــه قطـــاع الطيـــران، 
إال أن العلـــوي بـــدا متفائـــال بالمســـتقبل، حيـــث أكد 
توجـــه الشـــركة الفتتاح وجهات جديـــدة خصوصا 
مع اســـتمرار استالم طائرات جديدة ضمن الطلبية 
الســـابقة. ولفـــت العلـــوي إلـــى أن سياســـة تشـــغيل 
الوجهات الصيفية مثل اإلسكندرية وصاللة وشرم 
الشـــيخ وغيرهـــا، والتـــي اتبعتهـــا الشـــركة أثبتـــت 

نجاعتها و”سنستمر فيها”.

نقص الطواقم األرضية في المطارات العالمية تحٍد يواجه الشركات
طائرات تستوعب 300 مسافر ُيطلب منها تخفيض العدد لـ 200 راكب... العلوي:

وليد العلوي

قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة خدمات مطار البحرين 
)بـــاس( محمـــد خليـــل، إن الشـــركة تعمل علـــى تقليص 
معـــدات الدعـــم األرضـــي GSE فـــي أســـطول الشـــركة 
التـــي تعمل بالديزل والبنزين بنســـبة 75 % على مدى 
السنوات الخمس المقبلة، كما تم فعليا كذلك استبدال 
جميـــع قاطـــرات ســـحب البضائـــع التي تعمـــل بالديزل 
كجزء من نقل عمليات الشـــركة إلى مبنى المســـافرين 
الجديد بتلك التي تعمل على الطاقة الكهربائية، حيث 
تعكف الشـــركة حاليا على “مساندة جهود شركائنا في 

الحياد الكربوني في مطار البحرين الدولي”.
 وفيمـــا يتعلـــق بعمليـــات الرقمنة التي تكتســـب أهمية 
متزايـــدة فـــي القطاع اللوجســـتي والنقل، أشـــار خليل 
علـــى هامـــش ندوة عـــن تطلعـــات قطاع الطيـــران في 

المملكـــة قبيل معـــرض البحرين الدولـــي للطيران، إلى 
أن الشـــركة لديهـــا بالفعل عـــدد من المشـــاريع الجارية 
المتعلقة بتكنولوجيـــا المعلومات واألنظمة، حيث يتم 
اآلن تنفيذ عمليات رقمنة المعلومات للشركة من خالل 
العمـــل مع بعـــض أكبـــر مـــزودي خدمـــات التكنولوجيا 

والرقمنة الدوليين ”.
 ،SAP وقـــال “بفضـــل مشـــروعنا للتحـــول الرقمـــي مـــع
ســـندمج عملياتنا وإدارة مواردنا البشرية ومشترياتنا 
بسالســـة. كما وضعنا مجموعة مـــن التقنيات المبتكرة 
والحلـــول الســـحابية تشـــمل باقـــة تطبيقـــات األعمال 
HANA للتحليـــالت الفوريـــة وباقـــة إدارة رأس المـــال 
Ari� إضافـــة إلـــى تطبيق ،SuccessFactors  البشـــري

ba لعمليـــات المشـــتريات والتوريـــد اإللكترونية، ومن 

خـــالل اعتمادنا علـــى هذه األنظمة الجديدة ســـنتمكن 
مـــن تطوير إدارة المناولـــة األرضية في مطار البحرين 
الدولي. وســـيمكن هذا المشـــروع من توحيد القرارات 
فـــي الوقت الفعلي، وتحســـين التكاليف، ودعم تطوير 
الكـــوادر البحرينيـــة. وبناء على ذلك “ســـنكون قادرين 
والموثوقيـــة  األمـــان  درجـــات  بأقصـــى  العمـــل  علـــى 
واألداء، ممـــا يجعل قطاع الطيران فـــي البحرين أكثر 

مرونة”.
وتشمل مشـــاريع الرقمنة والتكنولوجيا الهامة األخرى 
نظامـــا جديـــدا إلدارة المـــوارد وباألخص تلـــك المعنية 
بعمليـــات الشـــركة، والذي من شـــأنه أن يســـهم بشـــكل 
كبيـــر في زيادة الكفـــاءة في عملياتنـــا والطريقة التي 
تدير بها الموارد البشرية داخل مبنى المسافرين وفي 

ساحة المطار.
وفيمـــا يتعلـــق بتدريب وتطويـــر العمالـــة الوطنية في 

قطاع الطيران، أشـــار خليل إلى أن الشركاء في قطاع 
الطيران في مملكة البحرين عكفوا على العمل لتفادي 
التحديـــات المتعلقـــة بهـــذا الجانب من خـــالل المعاهد 

التدريبيـــة المتخصصة كالتي نراهـــا متمثلة في مركز 
باس لتديب هندســـة الطائـــرات أو من خالل أكاديمية 
الخليـــج للطيران أو من خـــالل إطالق مبادرات نوعية 
كالتي أطلقتها شـــركة مطار البحرين من خالل برنامج 
تحليـــق فـــي 2014 الـــذي يعكـــف علـــى اعـــداد قـــادة 

المستقبل في قطاع الطيران. 
وأردف بالقول “نحن نفخر بكوننا أحد أكبر 10 شركات 
فـــي مملكـــة البحرين مـــن ناحية عـــدد العاملين، حيث 
يعمل بالشـــركة اليـــوم أكثر مـــن 1600 موظف، بمعدل 

بحرية يفوق 80 % من إجمالي عدد موظفينا”.
ومضـــى قائـــالً “تلعـــب كوادرنا البشـــرية دورا أساســـيا 
فـــي تقديم خدمـــات ممتازة. نحن نؤمن بشـــركة باس 
بالتميـــز المهنـــي ونســـعى جاهديـــن لتحقيـــق ذلك من 
خـــالل تزويـــد موظفينـــا بفـــرص التدريـــب لتزويدهم 

بالمعرفة والمهارات الالزمة”. 

تقليص اآلليات العاملة بالوقود 75 % خالل 5 سنوات
إنجاز استبدال جميع قاطرات سحب البضائع لتعمل بالكهرباء... رئيس “باس”:

محمد خليل

ســـتعرض تيكســـل إيـــر، وهـــي شـــركة طيران 
بحرينيـــة للشـــحن، مـــرة أخـــرى طائراتهـــا من 
فـــي   700FlexCombi�B737 TM طـــراز 
معـــرض البحرين الدولي للطيـــران في قاعدة 
الصخير الجوية في الفترة من 9 � 11 نوفمبر 

 .2022
تيكسل إير هي المشـــغل التجاري الوحيد في 
 ،TM 700FlexCombi�B737 العالـــم لطائـــرة 
والتـــي يمكن تهيئتهـــا لنقل البضائـــع والركاب 

في وقت واحد. 
وقـــال جـــورج تشيشـــولم، الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة Enterprises Chisholm، الشركة األم 

لشـــركة air Texel، إن الكفـــاءة والمرونـــة في 
أفضل حاالتها. 

“مـــرة أخـــرى، يســـعدنا أن نكـــون قادرين على 
دعوة العاملين على متن هذه الطائرة الفريدة 
مـــن نوعها مـــن الجيل الجديد لعـــرض ميزاتها 
الخاصـــة في معرض البحرين الدولي للطيران 

 .”2022
“لقـــد أتت ســـنوات مـــن البحـــث والمناقشـــات 
مـــع الشـــركاء والتفكير الداخلـــي تؤتي ثمارها 
TM 700FlexCombi� مـــن خـــالل الجهازيـــن
B737 اآلن أشـــهد بـــأم عينـــي حقيقـــة قـــدرة 
هـــذه الطائـــرة على تلبيـــة احتياجـــات عمالئنا 

المختلفـــة وتلبيـــة احتياجاتهم ممـــا يوفر لهم 
إمكانات لم يسبق لهم رؤيتها من قبل”.

“لقـــد كان من األهمية بمـــكان أن تتمتع أعمالنا 
بهـــذه المرونة أثناء تفشـــي الوبـــاء. لقد تمكنا 
B737 TM 700Fl� تكوينـــات  تحويـــل  �مـــن 

exCombi إلـــى االحتياجـــات المتغيـــرة للبيئة 
TM 700Flex� تحويـــل يمكـــن   العالميـــة”.  

مختلفـــة  تكوينـــات   7 إلـــى   Combi�B737
لتالئـــم العديد من متطلبات التشـــغيل. إضافة 
إلـــى ذلك، تحتوي الطائرة على قائمة واســـعة 
مـــن التعديـــالت والتحديثـــات لدعـــم الطيران 

العسكري والحكومي والمرافق.

“تيكسل إير” تعرض الطائرة B737 األكثر مرونة في العالم

علي الفردان من قاعدة الصخير الجوية
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كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة مطــار البحرين الدولي، محمــد البنفالح، عن 
أن المطــار بصــدد تطبيق تقنيات جديدة لتحســين تجربة الســفر عبر المطار، 
حيــث ســتبدأ تجربــة اســتخدام بصمــة الوجه إلتمــام إجراءات الســفر. وقال 
البنفالح، على هامش ندوة أقيمت قبيل معرض البحرين الدولي للطيران، إن 
شــركة مطار البحرين الدولي أجرت تعاقداتها فيما يتعلق بخدمة اســتخدام 
بصمة الوجه، وتوقع أن يتم إطالقها في الربع األول من العام المقبل 2023.

ورأى البنفـــاح أن مـــن بين التحديات 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تواجـــه  التـــي 
المرحلـــة المقبلـــة، بعـــد توســـع مبنـــى 
 14 ليســـتوعب  الحالـــي  المســـافرين 
مليون مســـافر، اســـتقطاب المزيد من 
المســـافرين، حيـــث إن حجم الســـكان 
فـــي المملكـــة وحجـــم االقتصـــاد أقل 
الـــدول  بعـــض  مـــع  مقارنـــة  نســـبيًا، 

المجاورة. 
وأشـــار إلـــى أنه يمكـــن أن يكون هناك 
تعـــاون بين قطـــاع الطيـــران وما بين 

هيئـــة الســـياحة والمعـــارض ومجلس 
مـــن  وغيرهـــا  االقتصاديـــة  التنميـــة 
الجهات نحـــو الترويج للبحرين ورفع 

حركة السفر.
ولفت إلى أن مشـــروع توسعة المطار 
هـــو أحد أهم مشـــاريع البنية التحتية 
التـــي تأتـــي لتعزيـــز مســـاهمة القطاع 
النقـــل واللوجســـتيات فـــي االقتصاد، 
حيـــث إن المطـــار القديـــم صمـــم فـــي 
ماييـــن   4 الســـتيعاب  الســـبعينيات 
مســـافر فقط، ولم يشـــهد توسعة منذ 

مطلع تســـعينيات القرن الماضي، لكن 
الحركة الجوية وصلت إلى 9 مايين 

مسافر بنهاية 2019.
وأوضـــح أنه مع وجود المطار الجديد 
فإن هناك قرابة أربعة أضعاف الطاقة 
السابقة، وهذا يعني مزيًدا من الفرص 

في األعوام المقبلة.
وأشـــار البنفاح إلـــى أن عملية تطوير 
مطار البحريـــن الدولي ال تقتصر على 
توســـعة مبنى المسافرين فحسب، بل 
شـــملت أجـــزاء عديدة تتعلـــق بأعمال 
إنشـــاء  بينهـــا  ومـــن  الجـــوي،  النقـــل 

مواقـــف جديـــدة للطائـــرات، ومنطقة 
جديـــدة للمراقبة، وبناء مبنى مواقف 
وإنشـــاء  ســـيارة،   2700 يســـتوعب 
خزانات وقود جديدة، والتي ستتيح 
إزالـــة خزانـــات الوقـــود فـــي منطقـــة 
عراد قريًبـــا. وأكد أن قطاع المطارات 
سيســـتقطب  األوســـط  الشـــرق  فـــي 
اســـتثمارات تقـــدر بنحـــو 151 مليـــار 

دوالر.
وفيمـــا يتعلـــق بالتحديـــات المناخية، 
أكد البنفاح أن شـــركة مطار البحرين 
ملتزمـــة بتعهد دولي مع مجموعة من 
مطـــارات العالـــم نحـــو تحقيـــق صفـــر 
انبعاثـــات، حيـــث إن حجـــم مســـاهمة 

قطاع الطيران في االنبعاثات يشـــكل 
حاليـــًا 2.5 % لكـــن إذا لـــم يتـــم فعـــل 
شـــيء حيـــال ذلـــك مـــن قبـــل قطـــاع 
الطيـــران فـــإن النســـبة ســـترتفع إلـــى 
 .2040 العـــام  بحلـــول   %  22 قرابـــة 
وبين أن نســـبة تمثيل الوقـــود البيئي 
نحـــو 0.1 % حاليـــًا لكنـــه يتوقـــع أن 
عمليـــات  مـــن   %  75 قرابـــة  يشـــكل 
شركات الطيران بحلول 2050، مؤكدًا 
أن البحرين يمكن لها أن تســـتفيد من 
توفيـــر هذا الوقود الـــذي يتوفر حاليًا 

في مصادر محدودة بأوروبا.
وبيـــن أن هناك تجـــارب حاليـــًا تجري 
مـــن  والتـــي  الهيدروجيـــن  بتقنيـــة 
المتوقـــع أن تنمـــو بســـرعة خصوصـــا 
مع تبني الشركات المصنعة للطائرات 

هذه التقنية.

البنفالح: السفر ببصمة الوجه عبر مطار البحرين الدولي العام المقبل
دعا إلى زيادة الجهود الترويجية لرفع حركة السفر الجوي للمنامة

محمد البنفالح

قــال وزيــر المواصالت واالتصاالت محمد الكعبــي، إن معرض البحرين الدولي 
للطيــران في نســخته السادســة والــذي ينطلق اليــوم األربعاء، سيشــهد عرض 
نحو 100 طائرة مختلفة على األرض وفي الجو، في الوقت الذي ســجلت فيه 

نحو 86 شركة حضورها من مختلف دول العالم.

وقـــال الوزيـــر إن هناك رضـــا من حجم 
المشـــاركة الكبيـــرة هذا العـــام مع تأثر 
معـــارض طيـــران دولية مـــن تداعيات 
جائحة كورونا والظروف االقتصادية، 
خصوصـــا بعـــد التوقـــف لمـــدة أربعـــة 
أعوام، حيث إن النسخة الحالية تأتي 

لاحتفال بمرور عشر سنوات. 
الجديـــدة  الشـــركات  وبخصـــوص 
الحضـــور  إلـــى جانـــب  ســـجلت  التـــي 
الشـــركات  أن  موضحـــا  اإلســـرائيلي، 
العالميـــة التـــي عـــادة مـــا تشـــارك فـــي 
المعـــارض الدوليـــة ســـجلت حضورها 
فـــي البحريـــن، وهـــي تســـتهدف عقـــد 

الصفقات.
وأكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة بصدد توقيع 
نحو 5 اتفاقيات خـــال المعرض الذي 
يستمر لمدة ثاثة أيام، منها اتفاقيات 
مع عدد من الدول فيما يتعلق بالحركة 

والهرســـك  البوســـنة  مثـــل  الجويـــة 
وقبرص وبريطانيا إلى جانب الســـعي 
لتوقيـــع اتفاقـــات مـــع العـــراق، والتـــي 
الوطنيـــة  الطيـــران  لشـــركات  تتيـــح 
تنميـــة وجهاتها وشـــركاتها ما ينعكس 
على المردود المالي للشـــركات وتنمية 

مواردها.
وفي معرض رده على ســـؤال بشأن ما 
إذا كانت االتفاقية األخيرة مع الجانب 
تمهـــد الســـتئناف  أن  يمكـــن  العراقـــي 
الرحات إلى العراق، أشـــار الوزير إلى 
أن االتفاقيـــة تنظـــم اإلطـــار القانونـــي 
للعملية، في حين أن األمور التشغيلية 

سينظر فيها  الحقًا.
وتحـــدث الوزيـــر، والـــذي كان يصـــرح 
معهـــد  أقامهـــا  نـــدوة  هامـــش  علـــى 
البحرين للدراسات في قاعدة الصخير 
قطـــاع  تاريـــخ  وناقشـــت  الدوليـــة 

الطيران في المملكة، عن المشـــروعات 
عليهـــا  تعكـــف  التـــي  االســـتراتيجية 
المملكـــة فـــي المرحلـــة القادمـــة، ومـــن 
بينها إقامة منطقة لوجستية وللشحن، 
حيـــث يتـــم نقـــل البضائـــع مـــن مينـــاء 
خليفـــة بن ســـلمان إلى مطـــار البحرين 
الدولي عبر قرية الشـــحن التي سترفع 
طاقتهـــا من 600 ألف طن إلى أكثر من 

مليون طـــن بحلول العام 2026، حيث 
ســـيوفر هذا المشـــروع نحو 40 % من 

الطاقة االستيعابية لقرية الشحن. 
وقال الوزير إن البحرين تسعى لجذب 
شـــركات جديـــدة فـــي قطـــاع الشـــحن 
الجـــوي إلـــى جانب الشـــركات التي تم 

استقطابها مؤخرًا.
وأكد الوزير استقطاب طلبة المدارس 

علـــوم  فـــي  والباحثيـــن  والجامعـــات 
الفضاء لاطاع علـــى قطاع الطيران، 
ولتحفيـــز عـــدد أكبر للدراســـة في هذا 
المجال ضمن االستيراتجية المسقبلة.
قطـــاع  إنجـــازات  الوزيـــر  واســـتعرض 
منـــذ وصـــول  المملكـــة  فـــي  الطيـــران 
أول طائـــرة بريطانية فـــي العام 1932 
ومرورا بتدشين أول شركة طيران في 

العـــام 1950 والتي كانت نواة النطاق 
الناقلـــة الوطنية طيران الخليج بعدها 
تم تأســـيس مركز المراقبة الجوية في 
العـــام 1956، حيـــث كان مســـؤوالً عن 
مراقبـــة مـــا يقـــارب المليـــون كيلومتـــر 
مربـــع ممتـــدة من حدود باكســـتان إلى 
حـــدود العـــراق واألردن، وصـــوالً إلـــى 

إقامة أول مطار في العام 1960.

وزير “المواصالت” : 100 طائرة و86 شركة بمعرض البحرين الدولي للطيران
5 اتفاقيات لتنمية الوجهات مع بريطانيا والبوسنة والهرسك وقبرص والعراق

2025 ــي  ــ ف ــة  ــهـ وجـ  100 ــى  ــ إلـ  66 ــن  ــ م ــة  ــويـ ــجـ الـ الـــوجـــهـــات  ــدد  ــ عـ ــع  ــ رفـ

وزير المواصالت واالتصاالت مصرحا للصحافيين
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إزالة خزان الوقود 
في عراد قريًبا 

أكـــد وزير المواصـــات واالتصاالت محمد 
الكعبـــي، أن التطـــور الكبيـــر الـــذي شـــهده 
قطـــاع الطيران فـــي مملكـــة البحرين ُيعد 
أحـــد أبرز قصـــص النجـــاح، وذلـــك بفضل 
رؤى قيـــادة مملكة البحريـــن، التي جعلت 
مـــن التنميـــة والتطوير غايًة التـــف حولها 
جميـــع أبنـــاء المملكـــة، مشـــيًرا أن مملكـــة 
التاريـــخ  مـــدار  علـــى  انفـــردت  البحريـــن 
بمكانـــة رائدة بين دول المنطقة باعتبارها 
مركـــًزا تجاريـــا إقليمًيـــا بـــارًزا وأحـــد أهم 
الموانـــئ الحيويـــة وذلـــك بفضـــل موقعها 

االستراتيجي المتميز.
جـــاء ذلـــك خـــال كلمـــٍة افتتاحيـــٍة ألقاها 
الوزيـــر خـــال النـــدوة التـــي عقدهـــا مركز 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدولية والطاقة “دراسات”، تحت عنوان 
“البحرين فـــي الطيران: التاريخ واآلفاق”، 
المركـــز  فـــي  2022م،  نوفمبـــر   8 أمـــس 
اإلعامـــي فـــي قاعـــدة الصخيـــر الجوية، 
علـــى هامـــش أعمـــال النســـخة السادســـة 

لمعرض البحرين الدولي للطيران.
ولفـــت وزير المواصـــات واالتصاالت إلى 
أن تاريـــخ البحريـــن فـــي الطيـــران يمتـــد 
لســـنوات طويلـــة تخللتها محطـــات مهمة 
أثبتـــت ريادتهـــا في هـــذا المجـــال، مؤكًدا 
أن وزارة المواصـــات واالتصـــاالت تتبنى 

اســـتراتيجيًة لتطوير الكفـــاءات الوطنية 
لبناء جيل المســـتقبل في قطـــاع الطيران 
من خال االعتماد على العنصر البحريني 

الشاب. 
وأضاف ســـعادته أن مشـــاركة هذه النخبة 
مـــن الخبـــراء والمعنييـــن إلجـــراء حـــواٍر 
فكرٍي، تهدف إلبراز موقع مملكة البحرين 
علـــى الخارطـــة اإلقليميـــة والدولية، الذي 
ُيعد أبرز القطاعات الحيوية في االقتصاد 

الوطني.
وقال الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراسات”، في كلمته االفتتاحية 
للنـــدوة، إن مملكة البحرين مازالت تتطلع 

ألدواٍر أوســـٍع تؤديها فـــي صناعة الطيران 
المدنـــي وبنيتـــه التحتية، لذلـــك يبرز دور 
هذا القطاع في رؤية البحرين االقتصادية 
2030، بفضـــل توجيهـــات حضرة صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، 
مســـنوًدا بصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء. 
وأضـــاف رئيس مجلس أمناء “دراســـات”، 
إن الوقوف على تاريخ الطيران في مملكة 
البحريـــن، ُيلهمنـــا لمـــا نحتاجـــه مســـتقبًا 
لمواكبـــة العالـــم والمحافظـــة علـــى مكانة 
البحرين المتميـــزة والريادة في المجاالت 

كافة، وعلى رأسها صناعة الطيران.  

كما أعرب رئيس مجلس أمناء “دراســـات” 
عن خالص التقدير لســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، الممثـــل الشـــخصي 
اللجنـــة  رئيـــس  المعظـــم  الملـــك  لجالـــة 
الُعليـــا المنظمـــة لمعرض البحريـــن الدولي 
للطيـــران، علـــى النجاحـــات التـــي حققهـــا 
المعـــرض ومســـاهمته فـــي إبـــراز مملكـــة 
البحريـــن علـــى الســـاحة الدوليـــة كموطٍن 

لصناعة معارض الطيران. 
ثـــاث  إلـــى  النـــدوة  أعمـــال  وانقســـمت 
جلســـات، وحملت الجلســـة األولى عنوان 
“تاريـــخ الطيـــران فـــي مملكـــة البحريـــن”، 
شـــارك فيها كٌل من يوســـف صـــاح الدين 
الباحـــث والكاتـــب فـــي مجـــال التاريـــخ، 
وحمـــد إبراهيم العبـــدهللا المدير التنفيذي 

لمركز “دراسات”، وابتسام محمد الشمان 
وأمـــن  الجـــوي  للنقـــل  المســـاعد  الوكيـــل 
المواصـــات  بـــوزارة  الطيـــران  وســـامة 
واالتصاالت، تم خال الجلسة استعراض 
التاريـــخ العريـــق للطيـــران فـــي البحريـــن 
وأبـــرز محطاته، واألهمية التي اكتســـبتها 
المملكـــة على مـــدار العقود حتـــى تحولت 
إلـــى محطـــة رئيســـة علـــى خارطة الســـفر 

النقل الجويين في العالم. 
أما الجلســـة الثانيـــة، فقد جـــاءت بعنوان 
الطيـــران:  قطـــاع  فـــي  التطـــور  “مراحـــل 
تحديـــات وإنجازات”، شـــارك فيها كٌل من 
القبطان وليـــد عبدالحميد العلوي الرئيس 
التنفيذي لشـــركة طيران الخليج، ومحمد 
يوســـف البنفاح الرئيس التنفيذي لشركة 

أحمـــد  خليـــل  ومحمـــد  البحريـــن،  مطـــار 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة خدمـــات مطار 
البحرين، حيث استعرضوا فيها مؤشرات 
النمو في قطاع الطيران والتحديات التي 
واجهـــت العاملين فيه، والفـــرص الواعدة 
فـــي هـــذا المجـــال، ودوره في اإلبـــراز من 
الدوليـــة،  الســـاحة  علـــى  المملكـــة  مكانـــة 
وكيفيـــة تعزيـــز التعـــاون الدولـــي لتطوير 

القطاع على مستوياته كافة.  
فيمـــا جـــاءت الجلســـة الثالثـــة واألخيـــرة 
تحـــت عنـــوان “اآلفاق: مـــن الطيـــران إلى 
الفضـــاء”، شـــارك فيهـــا كٌل مـــن لينـــا أحمد 
المطـــارات  تدقيـــق  رئيـــس  الكوهجـــي 
المواصـــات  بـــوزارة  الجويـــة  والماحـــة 
واالتصـــاالت، وعلـــي آل محمـــود مهندس 
فضـــاء أول فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء، وأمينة البلوشـــي مهندس فضاء 
أول فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء، 
حيـــث تمحـــورت الجلســـة حـــول الجهـــود 
الوطنيـــة الكبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بتحقيـــق 
اإلنجـــازات المتميزة لمملكـــة البحرين في 
مجـــال الفضـــاء مـــن خـــال المشـــروعات 
المتنوعـــة  والمشـــاركات  الطموحـــة 
واالبتـــكارات الفريـــدة التي تؤســـس لبنيٍة 

تقنيٍة متقدمٍة في هذا المجال.

مركز “دراسات” يختتم أعمال ندوة “البحرين في الطيران.. التاريخ واآلفاق”
على هامش النسخة السادسة من معرض البحرين الدولي للطيران



أمل الحامد

أطلقـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة، أمـــس، تطبيق 
“التاجـــر” عبر متجر تطبيقات الحكومة اإللكترونية 
apps /bahrain.bh، الـــذي يعد أول تطبيق متكامل 
لألجهـــزة الذكيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، ويتـــم من 
خاللـــه تقديـــم خدمـــات متعلقـــة بالتاجـــر ورجـــال 
األعمـــال مـــن مختلـــف الـــوزارات والهيئـــات، وهـــو 
أحـــد أبـــرز مخرجـــات فعالية “الشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص”، التـــي أقيمـــت تحـــت رعايـــة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، وجـــرى خاللها 
تأكيد أهمية استعراض مختلف األدوات والوسائل 

الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص.
ويأتي اإلعالن عن تطبيق التاجر بمشـــاركة كل من 
هيئـــة المعلومـــات والحكومة اإللكترونيـــة، والهيئة 
الكهربـــاء  وهيئـــة  االجتماعيـــة  للتأمينـــات  العامـــة 
والماء ومجلـــس المناقصات والمزايدات وصندوق 

العمل “تمكين”.
جـــاء ذلـــك خـــالل مؤتمر صحافـــي أقيم فـــي مبنى 
غرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين شـــارك فيه كل من 
وكيـــل وزارة الصناعـــة والتجـــارة إيمان الدوســـري 
باإلنابة عـــن وزير الصناعة والتجـــارة زايد الزياني، 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومة 
التنفيـــذي  والرئيـــس  القائـــد،  محمـــد  اإللكترونيـــة 
لهيئـــة تنظيم ســـوق العمل نـــوف جمشـــير، والقائم 
بأعمـــال نائب الرئيـــس التنفيذي لشـــؤون العمليات 
عبدالرزاق القحطاني باإلنابة عن الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للتأميـــن االجتماعي إيمان المرباطي، 
ونائـــب الرئيـــس للتوزيعـــات وخدمات المشـــتركين 
علـــي النعمـــة باإلنابـــة عـــن رئيـــس هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء كمـــال أحمد، حيـــث تحدثوا بشـــكل مفصل 
عـــن المميـــزات التـــي يتيحها هـــذا التطبيـــق المميز 
الـــذي يهـــدف إلى تســـهيل العديـــد من اإلجـــراءات 
والمعامـــالت التي يحتاجهـــا رجل األعمـــال، وألقوا 
الضـــوء علـــى دور الهيئات والخدمـــات المتاحة في 

التطبيق.
كمـــا شـــهد المؤتمـــر حضور القائـــم بأعمـــال الرئيس 
التنفيـــذي لصندوق العمل “تمكيـــن” مها مفيز وعدد 
مـــن كبـــار المدعوين مـــن القطاعين العـــام والخاص 
وفرق إدارات تقنية المعلومات بالجهات الحكومية 

المساهمة في توفير التطبيق.
إيمـــان  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  وقالـــت 
الدوسري إن تطبيق التاجر هو أول تطبيق متكامل 
لألجهـــزة الذكية في مملكة البحرين الذي يدل على 

أهمية التكاتف والعمل الجماعي في سبيل تحقيق 
أهداف رؤية مملكة البحرين 2030 وخطة التعافي 
االقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص وهو دليل 
علـــى حـــرص الحكومـــة الموقـــرة علـــى كل مـــا يهم 
الشـــارع التجاري الذي كان يرغـــب دائًما في إيجاد 
الحلـــول وتســـهيل بعـــض العمليات التابعـــة لجهات 

عدة.
بـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية محمـــد القائد إنه من خالل 
تدشـــين هـــذا التطبيق نثمـــن توجيهات ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة في كل ما من شأنه الدفع 
بعجلـــة التنميـــة وتبنـــي المبـــادرات واألنظمـــة لنمو 

القطاع التجاري واالقتصادي.
للخدمـــات  شـــاملة  منصـــة  التطبيـــق  أن  وأوضـــح 
المقدمة مـــن الجهات الحكومية إلى التجار، ويضم 
مســـتقبال  وســـيتم  حكوميـــة  جهـــات   6 التطبيـــق 
إضافـــة جهات أخـــرى، ضمن تطبيق واحـــد لتقديم 
الخدمة بشـــكل سلس وسهل ومبسط في صفحات 
مختصـــرة، مشـــيًرا إلى أنه تم العمـــل على التطبيق 
لمدة سنتين بالتعاون مع الجهات، وهذه أول منصة 
من نوعها في المنطقة باإلضافة على مستوى العالم 
تجمـــع جهات مختلفة فـــي التطبيـــق والدفع يكون 

موحد، وكل الخدمات تتوافر في مكان واحد.

وأشـــار إلـــى أنـــه مســـتقبال ســـيتم إضافـــة الجهـــاز 
الوطني لإليرادات في تطبيق التاجر.

وذكـــر القائـــد أن المرحلة األولى مـــن تطبيق التاجر 
ذات  وللشـــركات  الفرديـــة  للســـجالت  موجهـــة 
المســـؤولية المحدودة، ثم ســـيتم إضافة الشركات 

األخرى.
ولفت إلى أن المســـتثمرين األجانب ســـيتم منحهم 
مفتاحـــا إلكترونيـــا ليتمكنوا من اســـتخدام تطبيق 

التاجر.

المملكة حاضنة للتجارة واالستثمار

وأكـــد المتحدثـــون خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي أن 
تدشـــين التطبيق يؤكد أن المملكة حاضنة للتجارة 
واالســـتثمار، كمـــا ُيشـــكل إطالقـــه نقلـــة نوعية في 
مجـــال تقديم الخدمات واألنظمة الحديثة الداعمة 
للمجـــال التجاري، ويأتي متماشـــًيا وداعًما ألهداف 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية 
 ،)2026  -  2022( الرقمـــي  واالقتصـــاد  المعلومـــات 
إذ ُيعد مـــن المبادرات الوطنيـــة اإللكترونية البارزة 
التي تدعم وتعزز من جاهزية البنية التقنية، والتي 
ســـتنعكس إيجاًبـــا علـــى القطاع الخـــاص من خالل 
ســـهولة الوصول إلـــى مختلف الخدمـــات واألنظمة 
اإللكترونيـــة ذات العالقـــة بالمجـــال التجـــاري وبما 
وجـــذب  التجاريـــة  األعمـــال  تنشـــيط  فـــي  يســـهم 

االستثمارات ودعم االقتصاد الوطني.

اجـــر( حرص المملكة  كمـــا يعكس إطالق تطبيق )التَّ
التـــي  والذكيـــة،  المبتكـــر  الحلـــول  اســـتثمار  علـــى 
تتيـــح لجميع فئـــات المجتمع بما فيـــه فئة أصحاب 
الســـجالت مـــن الوصـــول إلـــى الخدمـــات وإنجـــاز 
معامالتهـــم بـــكل يســـر وســـهولة بمـــا يســـاعد علـــى 
تحســـين تجربـــة القطـــاع الخـــاص فـــي اســـتخدام 

الخدمات الحكومية.
هذا وُيعتبر التطبيق منصة شاملة للتاجر، يستطيع 
من خاللها إنجاز مختلف معامالته والتي قد تشمل 
خدمـــات الدفـــع، خدمات تتبـــع الطلبـــات، والبحث، 
إلـــى جانب الخدمات المعلوماتيـــة والمزيد، ويتميز 
التطبيـــق عـــن مختلـــف التطبيقـــات بتوفيـــره ميزة 
الدفـــع الموحد )الســـريع( التي يســـتطيع التاجر من 
خاللهـــا دفـــع جميـــع معامالتـــه الحكوميـــة لمختلف 

الجهـــات فـــي وقت واحـــد، مثل تجديد الســـجالت 
وتصاريح العمل وتسديد الفواتير.

يشـــار إلى أنـــه تم إجـــراء الربط التقنـــي الالزم بين 
مختلـــف األنظمـــة المعنيـــة فـــي مختلـــف الجهـــات 
لتحقيـــق الترابـــط والتكامـــل المرجو مـــن التطبيق، 
كما تم ربـــط آليات الدخول المختلفة المســـتخدمة 
اإللكترونـــي  المفتـــاح  مـــع  المعنيـــة  الجهـــات  فـــي 
لتفعيـــل خاصية الدخول الموحد بواســـطة المفتاح 
اإللكترونـــي للخدمـــات في التطبيـــق، باإلضافة إلى 
اعتمـــاد ترقية أنظمة الدفع وتضمينها ميزات الدفع 
الموحـــد لـــدى األنظمـــة الحكوميـــة المختلفـــة فـــي 

معاملة واحدة.
كمـــا يقـــدم التطبيق خدمـــات متعـــددة لجهات عدة 
لتســـهيل كل مـــا يحتاجـــه التاجـــر ورجـــل األعمـــال 
في منصـــة واحدة حيث يمكنه مـــن الحصول على 
خدمات الســـجل التجاري المتعلقة بوزارة الصناعة 
والتجـــارة، والحصـــول على االشـــتراكات التأمينية 
االجتماعـــي،  للتأميـــن  العامـــة  بالهيئـــة  الخـــاص 
واالطـــالع على الفواتير الشـــهرية مـــن هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل وميـــزة دفـــع الفواتير الخاصـــة بهيئة 
الكهربـــاء والماء، وبيانات المناقصـــات والمزايدات 
باإلضافة إلى خدمات دعم المؤسسات من تمكين.

إطالق “التاجر”.. أول تطبيق متكامل لألجهزة الذكية
يضم 6 جهات حكومية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

برعايـــة كريمـــة من الدكتورة الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفـــة األمين 
العـــام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي، 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة  وقعـــت 
والجامعة األميركية – واشـــنطن دي ســـي 
اتفاقيـــة تعاون في مجـــاالت طرح برامج 
برامـــج  واســـتضافة  مشـــتركة  أكاديميـــة 
الجامعـــة األميركيـــة بواشـــنطن دي ســـي 
فـــي الحـــرم الجامعـــي لجامعـــة البحريـــن 
للتكنولوجيـــا والبحـــث العلمـــي وبرنامـــج 
التبـــادل الطالبـــي وتبـــادل أعضـــاء هيئـــة 
التدريس وطـــرح برامج تدريبية ألعضاء 
اإلدارات التنفيذية لمؤسســـات القطاعين 

العام والخاص. 
وتـــم التوقيع علـــى اتفاقيـــة التعاون على 
هامش حفل العشـــاء الذي أقيم لخريجي 
الجامعـــة األميركية – واشـــنطن دي ســـي 
في منتجع جميرا خليج البحرين بحضور 
هشـــام الريس رئيس مجلس إدارة جامعة 
البحريـــن للتكنولوجيا، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة جـــي اف اتـــش المالية ورئيس 
واالمنـــاء  اإلدارة  مجلســـي  وأعضـــاء 
للجامعـــة، ووفـــد مـــن الجامعـــة األميركية 
– واشـــنطن دي سي برئاســـة البروفيسور 
للدراســـات  المشـــارك  العميـــد  أيمـــن عمـــر 
االعمـــال  إلدارة  كوغـــود  بكليـــة  العليـــا 
بالجامعـــة األميركيـــة. كمـــا حضـــر الحفـــل 
ديفيـــد بروانســـتاين نائـــب رئيـــس البعثة 

الدبلوماســـية لســـفارة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ورئيس 
الدكتـــور  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة 

حسن المال.
وبهذه المناسبة أعرب هشام الريس عن 
شـــكره وتقديـــره للدكتورة الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
علـــى رعايتهـــا للحفـــل ودعمهـــا الدائـــم 
لجامعة البحرين للتكنولوجيا منوًها بما 
تحقـــق من إنجـــازات كبيـــرة ومهمة في 
قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين 
التعليـــم  مجلـــس  رئاســـة  توليهـــا  منـــذ 

العالـــي. كما أعـــرب عن ســـعادته لتوقيع 
اتفاقيـــة التعاون المشـــترك مـــع الجامعة 
األميركية بواشـــنطن دي ســـي مما يؤكد 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة  مضـــي 
بخطوات سريعة نحو التميز على جميع 
برامـــج  مـــن خـــالل طـــرح  المســـتويات 
أكاديمية مشـــتركة مع واحدة من أفضل 
الجامعـــات األميركيـــة وعلى المســـتوى 

العالمي.
أيمـــن  البروفيســـور  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
عمـــر العميـــد المســـاعد للدراســـات العليا 
بالجامعـــة األميركيـــة “إنـــه مـــن دواعـــي 
الجامعـــة  برامـــج  تمتـــد  أن  ســـروري 
األميركيـــة إلـــى مملكـــة البحريـــن ويتـــم 

البحريـــن  جامعـــة  قبـــل  مـــن  طرحهـــا 
للتكنولوجيـــا والتي تتميـــز بنهج موازيًا 
للجامعـــة األميركية في مجاالت التعليم 
والبحـــث ناهيك عن الخدمة المجتمعية 
والتركيز على الخبرات العملية للطلبة”.

بهذه المناســـبة، صرح بروانشتاين نائب 
لســـفارة  الدبلوماســـية  البعثـــة  رئيـــس 
فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكة البحرين “هذا النوع من الشـــراكة 
العالقـــات  اســـتمرار  لكيفيـــة  رمـــز  هـــو 
البحرينيـــة األميركيـــة فـــي النمـــو علـــى 
جميـــع المســـتويات. يجتمـــع أفضـــل مـــا 
في البحريـــن والواليات المتحـــدة لبناء 

مستقبل مشترك”.

 وصـــرح الدكتـــور حســـن المـــال رئيـــس 
بهـــذه  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة 
المناسبة قائال “يمثل هذا التعاون إضافة 
نوعية للخطة االستراتيجية التطويرية 
لجامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا والـــذي 
مـــن خالله ســـيتم طرح برامـــج تدريبية 
مـــن  واالســـتفادة  مشـــتركة  وأكاديميـــة 
الخبـــرات العالميـــة للجامعـــة األميركيـــة 
في طرح برامج الماجســـتير والدكتوراه 

والمنح الدراسية والبحث العلمي”. 
تتميز الجامعة األميركية ومنذ تأسيسها 
في العـــام 1893 بروحهـــا الرائدة، حيث 
الجامعـــي  التعليـــم  تقليـــد  بيـــن  تجمـــع 
والدراســـات العليـــا المتميـــز مـــع التركيز 

علـــى التعلـــم المرتبـــط بمهـــارات ســـوق 
العمل والقيادة العالمية والخدمة العامة 
باإلضافـــة إلـــى التقييـــم الدولـــي العالي 
التدريـــس  لهيئـــة  المتقـــدم  والمســـتوى 
بالجامعة وقدرتهم على االبتكار التفكير 
اإلبداعـــي فـــي التعامـــل مـــع التحديـــات 

والفرص العالمية والمحلية.
مـــن الجدير بالذكـــر أن تاريـــخ االبتعاث 
والدراســـة بالجامعـــة األميركيـــة لطلبـــة 
مملكـــة البحريـــن يمتـــد لعقـــود ويتميـــز 
باالســـتمرارية والنجـــاح وهـــذا ما تجلى 
تخطـــى  الـــذي  العشـــاء  حفـــل  خـــالل 

ا واتسم بحضور كبير. الخمسين مدعوًّ

“البحرين للتكنولوجيا” توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة األميركية - واشنطن دي سي بالواليات المتحدة
في مجاالت طرح برامج أكاديمية مشتركة
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كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية  «
محمد القائد للصحافيين على هامش تدشين تطبيق التاجر أمس عن 
إطالق تطبيق جديد للمواطن في متجر تطبيقات الحكومة اإللكترونية 

bahrain.bh/apps خالل 3 أشهر وسيتم تقديم بعض الخدمات على 
التطبيق، وستتضح مالمح التطبيق منتصف العام المقبل 2023.

وأوضح القائد أن التطبيق يجمع األمور الخاصة بالفرد في مكان  «
واحد، الفًتا إلى أن بالمرحلة األولى من التطبيق سيتم إلغاء بعض 

تطبيقات متجر تطبيقات الحكومة اإللكترونية، في حين أن التطبيقات 
المستخدمة بشكل كبير سيتم اإلبقاء عليها في المرحلتين األولى 

والثانية من التطبيق، مرجًحا أن يتم إلغاؤها في مرحلة الحقة.

القائد: “التاجر”متاح للمواطن خالل 3 أشهر
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مؤخـــًرا  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أبـــرم 
شـــراكة مع “لينكد إن” تهـــدف إلى تعزيز 
االســـتثمار فـــي عالمته التجاريـــة. وعبر 
البحريـــن  بنـــك  يهـــدف  الشـــراكة،  هـــذه 
الوطني إلى ترســـيخ مكانتـــه، من خالل 
توســـيع نطـــاق مشـــاركته والعمـــل علـــى 
الوصـــول إلـــى أفضـــل العناصر البشـــرية 

بشكل استراتيجي.
وتماشـــًيا مع التزام البنك بتوســـيع نطاق 
مـــع  أفضـــل  بشـــكل  للتواصـــل  حضـــوره 
عمالئـــه، ســـتمّكن شـــراكة بنـــك البحرين 
تعزيـــز  مـــن  إن”  “لينكـــد  مـــع  الوطنـــي 
اســـتراتيجيات التواصل لـــدى البنك عبر 

جميع المنصات الرقمية.
وصّرح رئيس االتصاالت المؤسسية في 
بنـــك البحرين الوطني هشـــام أبو الفتح، 
بمثابـــة  إن”  “لينكـــد  مـــع  “ُتعـــد شـــراكتنا 

خطـــوة إلـــى األمام نحـــو ترســـيخ مكانة 
بنـــك البحريـــن الوطني كمؤسســـة رائدة 
في السوق عبر جميع المنصات الرقمية. 
ونحـــن نتطّلـــع إلـــى بـــدء هـــذه الشـــراكة 
وتعزيز حضور البنك عبر منصات مواقع 

التواصل االجتماعي االحترافية”.
ومـــن جانبها، قالت مديرة إقليم الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا لحلول المواهب 

علـــى لينكـــد إن فاطمـــة الزهـــراء جمـــال 
“نحن ســـعداء بشراكتنا مع بنك البحرين 
الماليـــة  المؤسســـات  إحـــدى  الوطنـــي، 
الرائـــدة في مملكـــة البحرين. ومن خالل 
هذه الشـــراكة، نهدف إلى المســـاهمة في 
التحـــّول الرقمي لبنـــك البحرين الوطني 
ومكانتـــه  التجاريـــة  عالمتـــه  وترســـيخ 

كوجهة عمل رائدة”.

“الوطني” يبرم شراكة مع “لينكد إن” لتعزيز االستثمار في عالمته التجارية
أعلن بنك الســـالم عن انطالق برنامج 
تدريب عملي للخريجين البحرينيين 
 2 تاريـــخ  منـــذ  أشـــهر   6 مـــدى  علـــى 
أكتوبـــر 2022، إذ خضـــع الخريجـــون 
لمجموعة من المقابالت واالختبارات 
وغيرهـــا مـــن التقييمـــات اإللكترونية 
متدربيـــن   10 اختيـــار  بعدهـــا  ليتـــم 
ممن ســـيتم إدراجهم ضمـــن البرنامج 
التدريبـــي، ليحظون بفرصـــة التدرب 
فـــي مختلـــف إدارات البنك واالطالع 
علـــى كيفيـــة ســـير العمـــل والتعـــرف 
عن قـــرب على المهـــام المتعلقة بتلك 

الوظائف. 
ويتضمـــن البرنامـــج دورات تدريبيـــة 
مـــن  العديـــد  تغطـــي  افتراضيـــة 
المواضيع، أبرزها: الصيرفة اإلسالمية 
وأمـــن المعلومات، ومكافحة غســـيل 

ُتعقـــد عبـــر منصـــة  األمـــوال، والتـــي 
لينكـــد إن وأخرى فـــي معهد البحرين 
والماليـــة.  المصرفيـــة  للدراســـات 
وتهـــدف تلك الـــدورات – فـــي المقام 
األول – لتنميـــة مهـــارات المشـــاركين 
وتهيئتهـــم  إعدادهـــم  علـــى  والعمـــل 

لدخـــول القطاع المصرفي مســـتقبالً. 
ويأتي ذلك دعًمـــا لتوجيهات مصرف 
البحريـــن المركـــزي وجمعية مصارف 
البحريـــن المعنيـــة بتحقيـــق أهـــداف 
اســـتراتيجية تطوير قطاع الخدمات 
الماليـــة )2022 - 2026( ضمـــن خطـــة 

التعافي االقتصادي.
وصّرحـــت رئيســـة المـــوارد البشـــرية 
والشـــؤون اإلداريـــة في بنك الســـالم 
منى البلوشـــي، قائلة “يسعدنا إطالق 
برنامـــج التدريب العملـــي للخريجين 
البحرينييـــن وهـــو مـــا يتماشـــى مـــع 
جهودنا الهادفـــة نحو تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة لألمـــم المتحدة 
تعليـــم  توفيـــر  بضمـــان  والمتمثلـــة 
متميز وشـــامل، وتعزيـــز فرص التعلم 

للجميع”.

بنك السالم يطلق برنامج التدريب العملي للخريجين البحرينيين

تم تكريم “زين” البحرين مؤخًرا اللتزامها 
المســـتمر فـــي تشـــجيع وتمكين الشـــباب، 
بحصولهـــا علـــى جائـــزة “تمكين الشـــباب” 
في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول 

مجلس التعاون الخليجي 2022. 
تعمـــل هـــذه الجائزة على تســـليط الضوء 
المبذولـــة  البحريـــن  “زيـــن”  جهـــود  علـــى 
خـــالل  مـــن  وتمكينهـــم  الشـــباب  لتنميـــة 
برنامج “زين” لتمكين الشباب والمبادرات 

المندرجـــة تحتـــه، فهـــذا البرنامـــج ركيزة 
أساسية للمساهمة في المجتمع ولترسيخ 
ثقافة المســـؤولية االجتماعية في أعمال 
الشـــركة. ويهدف البرنامج لدعم الشـــباب 
وتحقيـــق  الخبـــرة  الكتســـاب  وتنميتهـــم 

أهدافهم العملية. 
تشـــمل “زين” البحرين 172 موظًفا تحت 
وتـــم  الشـــباب،  لتمكيـــن  “زيـــن”  برنامـــج 
تدريـــب 52 شـــاًبا بحرينًيـــا أيًضـــا ضمـــن 

البرنامـــج. إضافـــة إلى ذلك، تـــم توظيف 
للعمـــل فـــي مختلـــف  68 شـــاًبا بحرينًيـــا 
أقســـام الشـــركة. ســـاهمت هـــذه الجهـــود 
فـــي تمكيـــن وتطويـــر الشـــباب البحريني 
للفـــوز  البحريـــن  “زيـــن”  دفـــع  مـــا  وهـــذا 
بجائزة “تمكين الشـــباب” في قمة الموارد 
البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون 

الخليجي 2022.
وقـــال مديـــر عالقـــات شـــؤون الموظفين 

البحريـــن  “زيـــن”  فـــي  الشـــباب  وتطويـــر 
محمـــد عيســـى “إنـــه لمـــن دواعـــي فخرنا 
الحصـــول علـــى جائـــزة “تمكين الشـــباب” 
في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي 2022. ويدل 
هـــذا اإلنجـــاز علـــى نجـــاح جهود الشـــركة 
فـــي تحقيـــق أهدافهـــا لتمكيـــن الشـــباب 
البحرينـــي، والذين يلعبون دوًرا أساســـًيا 

في بناء مستقبل المملكة”. 

“زين” البحرين تحقق جائزة “تمكين الشباب” بقمة الموارد البشرية الحكومية
لدول مجلس التعاون الخليجي 2022

ش.م.ب.  البحريـــن  ســـوليدرتي  أعلنـــت 
عـــن تحقيـــق أربـــاح صافيـــة فـــي محفظة 
المساهمين بلغت 755,000 دينار بحريني 
للثالثـــة األشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 
2022 مقابل صافـــي أرباح 619,000 ألف 
دينـــار بحرينـــي عـــن الفتـــرة المماثلـــة من 
العام الســـابق، ما يمثل ارتفاعا بنســـبة 22 
%. وقد بلغ العائد األســـاس للســـهم 5.66 
فلســـا خالل الثالثـــة األشـــهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2022 مقابل 5.16 فلسا للفترة 

المماثلة السابقة في العام 2021. 
وبلغت صافي أرباح محفظة المســـاهمين 
2.582 مليون دينار خالل التســـعة األشهر 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2022 مقابـــل 
صافـــي أرباح بلغـــت 2.058 مليـــون دينار 
عـــن الفتـــرة المماثلة مـــن العـــام 2021، ما 
يمثل زيادة بنسبة 25 %. وذلك يعود إلى 
التحســـن فـــي إيـــرادات عمليـــات التكافل 
والتحســـن في إيرادات االستثمار واألداء 
الجيد في صندوق المساهمين. كما ارتفع 
العائد األســـاس للســـهم ليصـــل إلى 19.57 
فلســـا خالل التســـعة األشـــهر المنتهية في 

فلســـا   17.16 مقابـــل   2022 ســـبتمبر   30
للفترة المماثلة في العام 2021.

وبلغ إجمالي أرباح الشـــركة 1.106 مليون 
دينـــار خـــالل الثالثة األشـــهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2022 مقابل إجمالي أرباح بلغ 
729,000 دينـــارا عن الفترة المماثلة للعام 
الســـابق. مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 52 %. 
كمـــا حققت ســـوليدرتي إجمالي أرباح بلغ 
3.147 مليون دينار خالل التســـعة األشهر 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2022 مقابـــل 
إجمالـــي أربـــاح بلـــغ 2.289 مليـــون دينـــار 
عن الفترة المماثلة للعام الســـابق، ما يمثل 

زيادة بنسبة 37 %.
وبلغت حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 
2022 مبلـــغ وقـــدره 31.892 مليون دينار 
مقارنـــة بمبلـــغ 29.953 مليـــون دينـــار في 
31 ديســـمبر 2021، ما يمثل ارتفاع بنسبة 
5.6 % كمـــا بلغ إجمالـــي األصول 96.642 
مليون دينار في 30 سبتمبر 2022 مقارنة 
بــــ 72.640 مليـــون دينار في 31 ديســـمبر 

2021، ما يمثل ارتفاع بنسبة 33 %.
تكافـــل  صنـــدوق  صعيـــد  علـــى  أمـــا 

المشاركين، فقد حققت سوليدرتي فائض 
بلـــغ 351,000 دينـــار خـــالل الثالثة اشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2022 مقابـــل 
فائـــض بلـــغ 110,000 دينـــار عـــن الفتـــرة 
المماثلـــة للعـــام الســـابق. مـــا يمثـــل زيـــادة 
بنســـبة 219 %. كمـــا حققـــت ســـوليدرتي 
فائـــض بلغ 565,000 دينار خالل التســـعة 
األشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2022 
مقابـــل فائـــض بلـــغ 231,000 دينـــار عـــن 

الفتـــرة المماثلـــة للعـــام الســـابق، مـــا يمثل 
زيادة بنسبة 145 %. 

فقـــد  التكافـــل،  اشـــتراكات  فيمـــا يخـــص 
حققـــت ســـوليدرتي اشـــتراكات إجماليـــة 
بلغت 10.484 مليـــون دينار لفترة الثالثة 
األشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 
مقارنة 7.170 مليون دينار للفترة المماثلة 
مـــن العام الســـابق، أي بارتفـــاع وقدره 46 
%. فـــي حيـــن بلغـــت اشـــتراكات التكافل 

32.004 مليون دينار خالل التسعة األشهر 
المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 مقارنة 
22.804 مليـــون دينار للفتـــرة المماثلة من 

العام 2021، أي بزيادة قدرها 40 %.
وصـــرح رئيـــس مجلس إدارة ســـوليدرتي 
المعشـــني  مســـتهيل  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
الماليـــة  النتائـــج  عـــن  نعلـــن  أن  “يســـعدنا 
لســـوليدرتي البحريـــن للربـــع الثالـــث مـــن 
العـــام 2022، حيـــث اســـتطاعت الشـــركة 
تحقيـــق زيادة كبيـــرة في صافـــي األرباح 
بعد االســـتحواذ الناجح على شـــركة تآزر. 
إذ شـــهد صافي األربـــاح زيادة بنســـبة 37 
% لألشـــهر التســـعة األولـــى مـــن العـــام، و 
نجـــاح  اإليجابيـــة  النتائـــج  هـــذه  تعكـــس 
استراتيجية الشـــركة وجهودها المبذولة، 
فـــي دعم أهداف مجلـــس اإلدارة لتحقيق 
عوائـــد مجزية الســـتثمارات المســـاهمين. 
ونحن فخورون بجهود فريق ســـوليدرتي 
وتفانيهم الدائم لتحقيق نجاحات جديدة 
الشـــركة”.  نمـــو  اســـتراتيجيات  ودعـــم 
وأضـــاف الشـــيخ خالـــد “تعـــد ســـوليدرتي 
البحريـــن إحـــدى كبريات مـــزودي التأمين 

فـــي المملكة، كما نتطلع إلى اغتنام المزيد 
مـــن الفـــرص وتحقيـــق نجاحـــات أكبر في 

السنوات المقبلة”.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعلـــق 
سوليدرتي البحرين جواد محمد “أظهرت 
النتائـــج الماليـــة للفتـــرة المنتهيـــة في 30 
ســـبتمبر 2022 جهود الشـــركة المتواصلة 
وااللتـــزام المســـتمر بتحقيق نمـــو إيجابي 
للشركة على جميع األصعدة. حيث ركزت 
فـــي  البحريـــن  ســـوليدرتي  إســـتراتيجية 
الســـنوات الماضيـــة على رقمنـــة العمليات 
وتقديم خدمات متميزة للعمالء وشركاء 
األعمـــال، إذ قمنا بإضافـــة ميزات متقدمة 
على تطبيق ســـوليدرتي لتحســـين تجربة 
العمـــالء عمومـــا. عـــالوة علـــى ذلـــك، قمنا 
 ISO 27001 بالحفـــاظ على شـــهادة آيـــزو
لألمن الســـيبراني والحصول على شـــهادة 
إدارة  لنظـــام   ISO 22301:2019 آيـــزو 
اســـتمرارية األعمال، والتـــي أثبتت نجاح 

استراتيجية الشركة التشغيلية المرنة”.

أرباح “سوليدرتي” البحرين للتسعة األشهر األولى 2022
بارتفاع 37 %... وإجمالي األصول بلغ 96.6 مليون دينار

منى البلوشي

business@albiladpress.com
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افتتحــت شــركة إســناد لــإدارة العقاريــة، فــي إطــار سياســتها الراميــة إلــى التوســع 
المــدروس فــي القطــاع العقــاري، مكتبهــا الجديــد في بــرج ويندهام غرانــد في خليج 

البحرين.

يســـاهم  أن  إلـــى  إســـناد  شـــركة  وتتطلـــع 
المكتـــب الجديد في تقديـــم خدمات أكثر 
تميـــزًا للعمـــالء، وجـــذب أفضـــل الفـــرص 
االســـتثمارية، وتعزيز التعاون مع شركائها 
من الشركات الرائد في مختلف المجاالت.

وتـــم تصميم مكتـــب إســـناد الجديد وفقا 
ألحدث مواصفات المكاتب الحديثة التي 
تحفز على العمـــل الجماعي كفريق واحد، 
وتجمع بين أحدث التكنولوجيا ومنصات 
العمل المتطورة والتي من شـــأنها تســـهيل 
األعمـــال وتوفير بيئة عمل سلســـة ومرنه 
إلـــى  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  تضمـــن 

العمالء، كما تســـاعد الموظف على تنظيم 
برنامجـــه اليومي، بما ينعكس إيجابا على 

تعزيز الكفاءة ورفع اإلنتاجية.
كما يشـــمل المكتـــب الجديد قســـما خاصا 
بشـــركة )خدماتي( التابعة إلســـناد لصيانة 
المباني، ويقدم هذا القسم كافة الخدمات 
للزبائـــن والعمـــالء فـــي مختلـــف مناطـــق 

البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــر الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة إســـناد عبدالرحمن الكوهجي عن 
اعتزازه بالتطورات التي حققتها الشـــركة 

خالل فترة قصيرة.

وأضـــاف الكوهجـــي “قامت إســـناد خالل 
الســـنوات الماضيـــة بتعميق اســـتثماراتها 
فـــي مختلف المجاالت، وعقدت شـــراكات 

متعددة ســـاهمت في االرتقـــاء بالخدمات 
التـــي تقدمهـــا، مـــا عـــزز التزامهـــا الراســـخ 
فـــي تحقيـــق التطـــور والنمو بشـــكل يلبي 
توجهـــات المملكة فـــي االرتقاء باالقتصاد 

القائم على اإلبداع واالبتكار.
وبافتتـــاح مكتبنا الجديد، نقدم لشـــركائنا 
وعمالئنا فرصـــة فريدة لالبتكار والتعاون 
وبنـــاء حلول رائـــدة من شـــأنها أن تحدث 

ثورة حقيقية في المجال العقاري”.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إســـناد 
أن هـــذا التوســـع ســـيلعب دورًا حيويًا في 
تطويـــر بيئة العمل واالبتكار، كما ســـيفتح 
آفاقا جديدة للشـــركاء فـــي المملكة، األمر 
الـــذي يســـهم في خلـــق المزيد مـــن فرص 
التوظيـــف، ودعـــم المواهـــب التـــي تلعب 
دورا حيويـــا فـــي تبنـــي أحـــدث الحلـــول 

المقدمة للشركاء والعمالء”.
يذكـــر أن شـــركة إســـناد تقـــدم مجموعـــة 
متكاملـــة من الخدمـــات العقارية المتمثلة 
فـــي إدارة الممتلكات والمرافـــق، التطوير 
العقاري، الخدمات االستشارية للمشاريع، 
التقييـــم العقـــاري، وغيرها مـــن الخدمات 

المميزة.

“إسناد العقارية” تفتتح مكتبها الجديد في خليج البحرين
يقدم خدمات أكثر تميزا للشركات والعمالء

جواد محمد الشيخ خالد المعشني

عبدالرحمن الكوهجي 

3.147
مليون دينار
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رئيس التحريرمؤنس المردي

أعلنـــت الســـلطات األميركيـــة أنهـــا ضبطت عمالت 
بتكوين ُسرقت عبر موقع “سيلك رود” اإللكتروني 
المخـــدرات قبـــل عشـــر  فـــي تجـــارة  المتخصـــص 
عنـــد  دوالر  مليـــار   3,4 بلغـــت  بقيمـــة  ســـنوات، 

مصادرتها.
وأقـــر جيمس جونغ البالغ 32 عاما بذنبه عن ســـرقة 
أكثـــر من خمســـين ألف بتكوين في ســـبتمبر 2012، 
وفق ما أعلنت النيابة العامة في نيويورك في بيان.

السلطات األميركية تصادر بتكوين مسروقة بقيمة 3,4 مليار دوالر

الفجر: 04:32 - الظهر: 11:23 - العصر: 02:29  

المغرب: 04:52 - العشاء: 06:09

“صادرات البحرين” تساهم بتيسير صفقات كثيرة بين العديد من شركات التقنية
بعد مشاركتها في “جيتكس 2022”

تستعرض صادرات البحرين أبرز اإلنجازات التي حققتها 
فــي جيتكــس 2022، حيث ســاهمت في تســهيل العديد 
مــن الصفقــات والبحث في إمكانيــة التعاون مع عدد من 
الجهــات المشــاركة بهــدف إيصــال المؤسســات التقنيــة 

القائمة في مملكة البحرين إلى األسواق العالمية.
ونتيجــة لجهودهــا الدؤوبــة فــي ترويــج وتوســيع نطاق 
البحريــن  فــي  القائمــة  والشــركات  المؤسســات  وصــول 
صــادرات  قامــت  والعالميــة،  اإلقليميــة  األســواق  إلــى 
البحرين بتيسير وتوقيع ثالث صفقات تجارية. ستمكن 
الصفقــات التي تم تشــكيلها حديثــًا األطراف المعنية من 
االســتفادة مــن نقــاط القوة النســبية لشــركائهم، وتشــمل 

مجاالت التعاون ما يلي:
- وقعــت الشــركة البحرينية “حمــدان” اتفاقية تعاون مع 
الشــركة الفرنســية VIVOKA لجمع جهودهما لدمج نظام 
مســاعد صوتــي عالــي الجــودة غيــر مرتبــط باإلنترنــت 
هــذه  ســتعمل  الفرنســية.  للشــركة  الخاصــة  للروبوتــات 
الشــراكة  في تقديم ووصول الخدمات التقنية المقدمة 
 VirtuThinko إلــى األســواق األوروبيــة. - وقعــت شــركة
GTM-  ومقرهــا فــي البحريــن اتفاقيــة تعــاون مع شــركة

HUB، ســتمّكن هــذه الشــراكة VirtuThinko مــن تقديــم 
خدمــات وحلــول محّســنة ومبتكــرة تخــدم العمــالء مــن 
داخــل وخــارج منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

مــن خــالل تمكين المؤسســات من تقديم نتائــج األعمال 
بشــكل أفضــل وتحويل المؤسســة إلى ثقافــة النتائج مع 
تنفيــذ إســتراتيجية أفضــل اســتناًدا إلــى منهجيــة إدارة 
OKR التــي تمكــن فرق للتخطيــط والمواءمــة والتفعيل 

والتنفيذ والتقييم والتكيف بسرعة.
- وقعــت VirtuThinko اتفاقيــة أخرى مــع HYCU، وهي 
شركة أميركية متخصصة في حماية البيانات السحابية 
المتعــددة، لتقديم خدمــات التوزيع لـ HYCU في منطقة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتســهيل الحلــول التــي 
تحــل تحديــات حمايــة البيانــات. وتوفيــر تجربــة رائعــة 
لحمايــة البيانات وفعالــة من حيث التكلفة، في أي مكان 

وفي كل مكان.
وقالــت ربــاب خلــف مــن قســم التخطيــط اإلســتراتيجي 
أولويــات  “ترتكــز  البحريــن  صــادرات  فــي  والدراســات 
صــادرات البحريــن علــى تســريع وتيــرة نمو المؤسســات 

الوطنيــة، ولذلــك نحــن نفخــر بنجــاح صــادرات البحرين 
تيســير صفقــات  مــن  لمــا حققتــه   2022 فــي جيتكــس 
تصديريــة عالميــة لعمالئها. إن هذا النجــاح يؤكد حرص 
صــادرات البحريــن علــى المضــي قدًمــا لتحقيــق أهدافها 
اإلســتراتيجية المتمثلــة فــي إنشــاء نظــام بيئــي مثالــي 

وإيصال عمالئها للعالمية”.
مــن جانبــه، علــق الرئيــس التنفيــذي لشــركة فيرتوثينكو 
جيتكــس  “أثبــت  قائــاًل  االدرج  محمــود   ،VirtuThinko
2022 بأنه المنصة المثالية لنا لتحقيق رؤيتنا التوســعية 
والتي تتمثل في كوننا إحدى المزودين الرائدين لحلول 
حمايــة  فــي  والمتخصصيــن  التحويليــة  التكنولوجيــا 
لجهــود  ممتنــون  نحــن  المتعــددة.  الســحابية  البيانــات 
صــادرات البحريــن الحريصة إلفادة أكبــر عدد ممكن من 
عمالئهــا مــن خــالل منصات كهــذه، فبفضل هــذه الجهود 
تمكنــا مــن الدخــول في شــراكتين جــدد لتعزيــز وتطوير 

حلولنا”.
 M9X Robotics Co. وعلق محمد أحمد، مؤسس شركة
7amdaan.io((: “نحــن فــي شــركة حمــدان نعتز بشــغفنا 
حلــول  إلــى  بــدوره  أدى  لمــا  والتواصــل  بالتكنولوجيــا 
روبوتية مبتكرة تميزنا. نحن ســعيدون بجهود صادرات 
البحرين التي أدت إلى توسعة نطاق أعمالنا، بفضل ذلك 

تمكنا من الدخول إلى األسواق األوروبية بنجاح”.

توسيع نطاق وصول الشركات بالبحرين لألسواق اإلقليمية والعالمية

ستمكن الصفقات األطراف المعنية االستفادة من نقاط القوة لشركائها
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.02

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

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 0.335

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 0.094

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.44

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.42

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.255

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR $ 0.048

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 0.65

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.47

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.139

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.155

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.67

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

محمد أحمدرباب خلفمحمود األدرج


