
العالمـــي  المجلـــس  عضـــو  أكـــد 
للجمعيـــة الدوليـــة لإلعـــان رئيس 
مجموعة ماركـــوم الخليج خميس 
المقلة لــــ “الباد االقتصادي”، زيادة 
مملكـــة  فـــي  اإلعانـــي  النشـــاط 
الجـــاري  العـــام  خـــال  البحريـــن 
2022 مقابـــل العام الماضي 2021، 

متوقًعا تجاوزه لمستويات اإلنفاق 
اإلعاني فـــي العام الماضي لتصل 
إلـــى 80 مليـــون دوالر بنهاية العام 

.2022
وعزا سبب زيادة النشاط اإلعاني 
فـــي العام الجاري إلى أســـباب عدة 
أهمها: انخفاض التدابير االحترازية 

لجائحـــة كورونا، وتنظيـــم وإقامة 
معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 
2022، وتنظيم الكثير من أنشـــطة 
المعـــارض في الفتـــرة المقبلة، منها 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة، وعودة 
هذه األنشـــطة لتســـاهم فـــي عودة 

النشاط اإلعاني.

تلقـــى عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
من ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
رفـــع فيها إلى مقام جالته الســـامي أبلغ آيات 
التهانـــي والتبريكات بمناســـبة النجـــاح الكبير 
لمعرض البحرين الدولي للطيران في نســـخته 
السادســـة، والـــذي يأتـــي امتـــداًدا للمنجـــزات 
البحريـــن  مملكـــة  تواصـــل  التـــي  الوطنيـــة 
تحقيقهـــا في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
التي أرســـى جالته دعائمها، معربا ســـموه عن 
الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الذي تم تسجيله 
بســـواعد أبنـــاء الوطـــن، الذيـــن يثبتـــون أنهـــم 
أهـــل للتحديـــات دائًمـــا وذلـــك بفضـــل الرعاية 

والتوجيهات الحكيمة لجالة الملك المعظم.
وأكـــد ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء فـــي 
برقيتـــه أن الزخـــم الـــذي حظـــي بـــه معـــرض 
البحرين الدولي للطيران منذ انطاقته إنما هو 
نتـــاج دعم جالة ملك البـــاد المعظم ورعايته 

المســـتمرة، حيث يتجلى هذا الزخم في حجم 
المشـــاركة الدوليـــة الواســـعة لكبرى الشـــركات 

القائمة على صناعة الطيران وإقبالها الكبير.
وبعـــث ملـــك البـــاد المعظـــم برقيـــة شـــكر 
جوابيـــة إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، ضمنها جالته 
شـــكره وتقديـــره لســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء على برقية ســـموه المهنئـــة بنجاح 
معرض البحرين الدولي للطيران 2022 في 

نسخته السادسة.

أبناء الوطن يثبتون دائما أنهم أهل للتحديات
تبادل التهاني مع الملك المعظم بالنجاح الكبير لمعرض الطيران... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

دعا رئيس هيئة التشـــريع والرأي 
التنفيـــذي  المديـــر  القانونـــي 
نـــواف  المستشـــار  لانتخابـــات 
حمزة جميع الناخبين البحرينيين 
إلـــى التوجـــه اليـــوم الســـبت إلـــى 
الختيـــار  االقتـــراع  صناديـــق 
ممثليهـــم فـــي المجلـــس النيابـــي 
ظـــل  فـــي  البلديـــة،  والمجالـــس 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
البـــاد  عاهـــل  الجالـــة  صاحـــب 
المعظم، ومتابعة صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
األجهـــزة  أن  وأضـــاف  الـــوزراء. 
المعنية باالنتخابات وفرت جميع 

الكفيلـــة  والضمانـــات  اإلمكانـــات 
االنتخابيـــة،  العمليـــة  بإنجـــاح 
تحت اإلشـــراف القضائي الكامل، 
وذلـــك يعد أقـــوى ضمانـــة لنزاهة 
االنتخابـــات فـــي ظـــل إجـــراءات 
وتأصيـــاً  ومحايـــدة،  شـــفافة 
التـــي  الديمقراطيـــة  للمبـــادئ 
تكفل للمواطنين ممارســـة حقهم 
الدســـتوري فـــي اختيـــار ممثليهم 
فـــي مجلـــس النـــواب والمجالس 
ووفـــق  تامـــة،  بحريـــة  البلديـــة، 
وتقييمهـــم  الخـــاص  تقديرهـــم 
الذاتـــي للمترشـــحين وكفاءاتهـــم 

وبرامجهم االنتخابية.

إشــراف قضائـــي بالكامــل 
لضمــان نزاهــة االنتخــابــات

هيئة التشريع والرأي القانوني

)02(

)16(

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  دعـــا 
اإلســـامية واألوقـــاف رئيـــس 
اللجنـــة العليـــا لإلشـــراف العام 
على ســـامة االنتخابات نواف 
المعـــاودة، إلـــى عـــدم االلتفات 
ألي شائعات أو أخبار أو رسائل 
مفبركة ومزيفة تهدف للتأثير 

على سير العملية االنتخابية.
وحث الناخبين على المشاركة 

الفعالـــة فـــي عمليـــة االقتـــراع 
التـــي ســـتجرى اليـــوم الســـبت 
12 نوفمبـــر 2022، بـــدًءا مـــن 
الساعة 8 صباحا حتى الساعة 

8 مساء.
وأكـــدت اللجنة العليـــا ضرورة 
بشـــأن  المعلومـــات  اســـتقاء 
مصادرهـــا  مـــن  االنتخابـــات 

الرسمية.

البحرين تنتخب اليوم 
بنا

جنوب شرقي إيران يشتعل مجددا... اشتباكات ورصاص حي

عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران.. لقمع التظاهرات
عواصم ـ وكاالت

يستعد االتحاد األوروبي خال األيام 
المقبلـــة لفـــرض حزمـــة جديـــدة مـــن 

العقوبات على إيران.
فقـــد أكـــد دبلوماســـي أوروبـــي رفيـــع 
دول  خارجيـــة  وزراء  أن  المســـتوى 
االتحاد سيعلنون عن حزمة العقوبات 

يوم اإلثنين المقبل.
محافظـــة  فـــي  التظاهـــر  وتجـــددت 

سيســـتان وبلوشستان، جنوب شرقي 
إيـــران، بعد صـــاة الجمعـــة، واندلعت 
وقـــوات  محتجيـــن  بيـــن  مواجهـــات 

األمن في مدينة إيرانشهر.
أما فـــي زاهـــدان عاصمـــة المحافظة، 
فعمـــد األمـــن إلـــى إطـــاق الرصـــاص 
الحي، بحسب ما أفادت شبكة “إيران 
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اختر مرشًحا واحًدا 
للنيابي وآخر للبلدي

ضع (   ) بالدائرة
قرب صورة مرشحك على 
بطاقتي االقتراع النيابي 

والبلدي 

استالم بطاقتي 
االقتراع (نيابي - بلدي)

إحضار جواز سفرك 
وبطاقة هويتك

الذهاب إلى مقر 
االقتراع

12
نوفمبــــر

تذكر اليوم.. مشاركتك واجب وطني

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم

المقلة لـ “^”: 80 مليون دوالر اإلنفاق اإلعالني بنهاية 2022
متجاوزا مستويات الجائحة ومدعوما بمعرض الطيران واالنتخابات والمؤتمرات

أمل الحامد من قاعدة الصخير الجوية



المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة من الممثل الشخصي 
لجاللة الملك المعظم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ســمو الشــيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة، بمناســبة النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران في نســخته السادســة وبمرور 

10 سنوات على تنظيمه على أرض مملكة البحرين.

الشـــخصي  الممثـــل  ســـمو  وأكـــد   
لجاللـــة الملك المعظـــم أن الرعاية 
الســـامية والتوجيهـــات والمتابعـــة 
لـــدن جاللـــة الملـــك المعظـــم  مـــن 
كانت حافزا لظهور المعرض المهم 
وأســـهمت  المســـتويات  بأفضـــل 
في إبـــراز الحدث الدولـــي وتبوئه 
المكانـــة العالميـــة التـــي تليق بهذه 
الرعايـــة الكريمـــة، والتي أســـهمت 
فـــي نجاحـــه، والمشـــاركة الدولية 
لـــه األثـــر  الواســـعة فيـــه، مـــا كان 
البالغ في تحقيق أفضل المنجزات 
أمـــام  اإليجابيـــات  كل  وتســـخير 
التحديات لبناء أفضـــل التطلعات 
البحريـــن  مملكـــة  تقـــدم  نحـــو 
المكانـــة  وتحقيـــق  وازدهارهـــا 
الدوليـــة التـــي تتمتع بهـــا المملكة، 

لمـــا تمتلكـــه مـــن قـــدرات وخبرات 
وطنيـــة تمكنها مـــن تنظيم أفضل 

المعارض والفعاليات العالمية.
المعـــرض  أن  ســـموه  وأوضـــح 
دورة  مـــن  نجاحاتـــه  يواصـــل 
إلـــى أخـــرى حتـــى أصبـــح موضـــع 
إشـــادة وتقديـــر على المســـتويين 
اإلقليمي والعالمي، بشـــهادة جميع 
المشـــاركين، خصوصـــا الذيـــن لهم 
خبرة طويلة في صناعة الطيران، 
الـــذي  للطمـــوح  يعـــد تحقيقـــا  مـــا 
نتطلع به في مجال االستثمار في 
صناعة المعارض ومجال الطيران 

ويدعم االقتصاد الوطني.
الشـــخصي  الممثـــل  ســـمو  وجـــدد 
لجاللـــة الملك المعظـــم العهد على 
المنجـــزات  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق 

أفضـــل  لبنـــاء  العمـــل  ومواصلـــة 
التطلعات لرفع المســـيرة التنموية 
الشـــاملة، داعيـــا هللا العلـــي القدير 
موفـــور  جاللتـــه  علـــى  يديـــم  أن 

الصحة والسعادة وطول العمر.
وبعـــث ملـــك البالد المعظـــم برقية 
شـــكر إلى سمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة، أعـــرب جاللتـــه 
فيها عن شـــكره وتقديره لســـموه، 
مثنيا على الجهود المثمرة لسموه 
وأعضـــاء اللجنة العليا في اإلعداد 
والتنظيـــم لهـــذا المعـــرض العالمي 
وعلـــى النجـــاح الباهر الـــذي حققه 
في نســـخته السادســـة هـــذا العام، 
ليحافـــظ علـــى مســـتواه المتميـــز 
الذي جعل منـــه محطة مهمة على 
خريطة معارض الطيران الدولية، 

دوام  للجميـــع  جاللتـــه  متمنيـــا 
التوفيق في المعارض المقبلة.

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى  كمـــا 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئة من ســـمو 
الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
الـــذي  المتميـــز  النجـــاح  بمناســـبة 
حققـــه معـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيـــران للعام 2022 في نســـخته 
بقاعـــدة  أقيـــم  والـــذي  السادســـة، 

الصخير الجوية تحت رعاية ملك 
البالد المعظم.

 وأعـــرب ســـموه فـــي برقيتـــه عـــن 
خالـــص آيات التهانـــي والتبريكات 
بهذه المناســـبة، مؤكـــًدا أن معرض 
البحريـــن الدولي للطيران يجســـد 
الـــرؤى الثاقبـــة لصاحـــب الجاللـــة 
ويحظـــى  المعظـــم،  البـــالد  ملـــك 
بالدعـــم واالهتمـــام من ســـمو ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء، والذي كان 
لـــه بالـــغ األثر فـــي تحقيـــق أفضل 
المنجـــزات لتحقيق تقـــدم المملكة 
وازدهارهـــا، مشـــيًرا إلى مـــا تتمتع 
بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن قـــدرات 
فـــي  أســـهمت  وطنيـــة  وكفـــاءات 

نجاح تنظيم المعرض.
 وأكـــد ســـموه أن المعرض يواصل 
موضـــع  أصبـــح  حتـــى  نجاحاتـــه 
جميـــع  علـــى  وتقديـــر  إشـــادة 
المســـتويات، داعًيـــا هللا أن يحفظ 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ويمتعـــه 
بموفور الصحة والســـعادة وطول 
العمـــر، ودوام التوفيـــق فـــي ظـــل 
القيـــادة الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك 

المعظم.
 وبعث صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية 
شـــكر إلى سمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة، أعـــرب فيهـــا عن 
شكره وتقديره لسموه، مثنًيا على 
الجهـــود المثمرة لســـموه وأعضاء 
اللجنـــة العليـــا، والتـــي تكللـــت في 
لهـــذا  والتنظيـــم  اإلعـــداد  نجـــاح 
نســـخته  فـــي  العالمـــي  المعـــرض 
ليحافـــظ  العـــام،  هـــذا  السادســـة 
على مســـتواه المتميـــز الذي جعل 
منـــه محطـــة مهمـــة علـــى خريطة 
معـــارض الطيـــران الدولية، متمنيا 
ســـموه للجميـــع دوام التوفيق في 

المعارض المقبلة.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  بعـــث 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة برقية 
تهنئة إلى الممثل الشخصي لجاللة 
الملك المعظـــم، رئيس اللجنة العليا 
المنظمـــة لمعرض البحريـــن الدولي 
للطيران ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 

حمـــد آل خليفـــة، رفع فيهـــا أطيب 
التبريـــكات وأســـمى آيـــات التهاني 
الكبيـــر  النجـــاح  بمناســـبة  لســـموه 
معـــرض  فعاليـــات  حققتـــه  الـــذي 
 2022 للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
في نســـخته السادســـة، والذي عقد 
تحـــت الرعايـــة الكريمـــة مـــن لـــدن  

عاهـــل البالد المعظـــم القائد األعلى 
للقوات المســـلحة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وبحضور نخبة رفيعة المستوى من 
الشـــخصيات العســـكرية والمدنيـــة 

من مختلف أنحاء دول العالم.
وأعـــرب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

بـــاإلدارة  إشـــادته  عـــن  البحريـــن 
ومتابعتـــه  لســـموه  المتميـــزة 
معـــرض  مراحـــل  لـــكل  المســـتمرة 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران 2022، 
حتـــى وصـــل إلـــى النجـــاح الكبيـــر 
والمتميـــز فـــي نســـخته السادســـة، 
وأن للتوجيهات السامية والمتابعة 

الملكيـــة الدائمـــة مـــن لـــدن صاحب 
القائـــد  المعظـــم  الملـــك  الجاللـــة 
األعلـــى للقوات المســـلحة، أوصلت 
مملكتنـــا الغالية إلـــى نهضة تنموية 
حضاريـــة كبيـــرة تحققـــت خاللهـــا 
العديـــد من اإلنجـــازات والنجاحات 
الكبيرة في جميـــع المجاالت ومنها 

إقامـــة المعـــارض الدولية خصوصا 
في مجال صناعـــة الطيران، والتي 
المبهـــر  النجـــاح  علـــى  انعكســـت 
للمعرض وفعالياته المختلفة، سائاًل 
القديـــر أن يحفـــظ  العلـــي  المولـــى 
جاللته ويديمه عـــًزا وفخًرا لوطننا 

الغالي.

هنأ الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بالنجاح الكبير... عبداهلل بن حمد:

في برقية تهنئة إلى سموه بنجاح معرض الطيران... القائد العام:

الرعاية السامية حافز لظهور معرض الطيران بأفضل المستويات

إدارة متميزة ومتابعة مستمرة من عبداهلل بن حمد
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تلقــى عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة من ولــي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، رفــع فيها إلى مقــام الملــك المعظم 
الســامي أبلــغ آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة النجاح الكبيــر لمعرض البحريــن الدولي للطيران في نســخته 
السادســة، والــذي يأتــي امتــداًدا للمنجــزات الوطنيــة التــي تواصــل مملكــة البحريــن تحقيقها في ظل المســيرة 
التنموية الشــاملة التي أرســى جاللته دعائمها، معربا ســموه عن الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الذي تم تســجيله 
بســواعد أبنــاء الوطــن الذيــن يثبتــون أنهــم أهــل للتحديــات دائًما وذلك بفضــل الرعايــة والتوجيهــات الحكيمة 

لجاللة الملك المعظم.

وأكد سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
في برقيته أن الزخم الذي حظي به 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
منـــذ انطالقتـــه إنمـــا هو نتـــاج دعم 
جاللـــة ملك البـــالد المعظم ورعايته 
المســـتمرة، حيث يتجلى هذا الزخم 
في حجم المشاركة الدولية الواسعة 
لكبرى الشركات القائمة على صناعة 
الكبيـــر، مشـــيًدا  وإقبالهـــا  الطيـــران 

ســـموه بجهود اللجنة العليا المنظمة 
للمعرض برئاســـة الممثل الشخصي 
لجاللة الملك المعظم، ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن حمد آل خليفـــة، والتي 
اســـتطاعت بعملهـــا الـــدؤوب تثبيت 
هذا المعرض ضمن وجهة المعارض 
الدولية المهمة بما عزز مكانة مملكة 
هـــذا  علـــى  وتنافســـيتها  البحريـــن 

الصعيد.

وبعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم برقية 
شـــكر جوابيـــة إلـــى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
شـــكره  جاللتـــه  ضمنهـــا  الـــوزراء، 
برقيتـــه  علـــى  لســـموه  وتقديـــره 
البحريـــن  معـــرض  بنجـــاح  المهنئـــة 
الدولي للطيران 2022 في نســـخته 

السادسة.
وأشاد صاحب الجاللة بجهود اللجنة 

العليا المنظمة للمعرض برئاسة سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
علـــى عملهم الـــدؤوب فـــي التنظيم 
المتميز والمتقـــن لفعاليات المعرض 

وتهيئة اإلمكانات والتسهيالت كافة 
للمشـــاركين فيه، والذي عكس قدرة 
أبنـــاء مملكة البحرين علـــى اإلبداع 
وتحقيـــق اإلنجازات تلـــو اإلنجازات 

بالشكل المشـــرف الذي يدعو للفخر 
واالعتزاز.

 وأعـــرب جاللتـــه عـــن تقديـــره لكل 
الجهـــود التـــي ســـاهمت فـــي إنجاح 
المعـــرض وحافظـــت علـــى إظهـــاره 
بمستواه المشرف المعهود الذي تميز 
به منذ بداية انطالقته، ومثنيا على 
حجم المشـــاركة الواســـعة لكبريات 
الشركات العالمية الرائدة في مجال 
فـــي  والعســـكري  المدنـــي  الطيـــران 
هـــذا الحـــدث العالمـــي والـــذي يأتي 
تأكيدا للســـمعة المرموقـــة والمكانة 
الرفيعـــة التـــي تحظـــى بهـــا مملكـــة 
البحرين على المســـتويين اإلقليمي 
والدولي وبيـــن األوســـاط التجارية 
متمنيـــا  العالميـــة،  واالقتصاديـــة 
للجميـــع دوام التوفيق والنجاح في 

دورات المعرض المقبلة.

المنامة - بنا

زخم معرض الطيران منذ انطالقته نتاج دعم الملك المعظم
تبادل التهاني مع جاللته بالنجاح الكبير لمعرض الطيران 2022... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم
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المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقيتـــي تهنئة مـــن رئيس 
الحرس الوطني ســـمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 

خليفة.
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  وأعـــرب 
الوطنـــي فـــي برقيتيه عن أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
النجـــاح الكبير الذي حققه معرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران للعـــام 
بقاعـــدة  أقيـــم  والـــذي   ،2022

الصخيـــر الجويـــة تحـــت الرعايـــة 
الكريمة مـــن جاللة الملك المعظم، 
مشـــيدا بجهود وإشـــراف ومتابعة 
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  المعظـــم 

المنظمة لمعـــرض البحرين الدولي 
للطيران ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 

حمد آل خليفة.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  ســـموه  ونـــوه 
بالحضور الجماهيري الذي شـــهده 
هـــذا المعـــرض مـــن مختلـــف دول 
العالـــم وبمـــا حظي به مـــن تنظيم 
فـــي  األثـــر  بالـــغ  لـــه  كان  متميـــز 
بصـــورة  الدولـــي  الحـــدث  إظهـــار 
مشـــرفة وأســـهم إيجابا فـــي إبراز 
الوجه الحضـــاري لمملكة البحرين 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  ونجاحهـــا 
العشـــر في هـــذا القطـــاع الحيوي، 
والـــذي يضـــاف إلى رصيـــد مملكة 

البحرين الحافل باإلنجازات.

هنأ الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء... سمو رئيس الحرس الوطني:

المعرض يبرز الوجه الحضاري للبحرين
المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد المعظم القائد 
األعلى للقوات المســـلحة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وولي العهد نائـــب القائد 
األعلى للقـــوات المســـلحة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيتي تهنئـــة من القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر 
الـــذي حققتـــه فعاليـــات معـــرض 
البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 
في نسخته السادسة، والذي عقد 
تحـــت الرعايـــة الكريمـــة لجاللـــة 

الملـــك المعظـــم وبحضـــور نخبـــة 
رفيعة من الشخصيات العسكرية 
والمدنية من مختلف أنحاء دول 

العالم.
وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

المرمـــوق  النجـــاح  أن  البحريـــن 
لفعاليـــات المعرض ليؤكـــد مكانة 
خارطـــة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
مجـــال  فـــي  الدوليـــة  المعـــارض 
الطيـــران، ليضيـــف هـــذا النجـــاح 
لبنة جديدة في سجل اإلنجازات 
المســـتمرة والعديـــدة التـــي يتـــم 
تحقيقهـــا فـــي ظـــل رؤيـــة جاللة 
ملك البـــالد المعظم القائد األعلى 
للقوات المســـلحة، وسعيه الدائم 
الخيـــر  فيـــه  مـــا  كل  لتحقيـــق 
لمملكـــة  واالزدهـــار  والتقـــدم 
البحريـــن، داعيـــا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللتـــه ويديمـــه عـــزا 

وفخرا لوطننا الغالي.

في برقية تهنئة إلى الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء... القائد العام:

لبنـــة جــديــدة في سجــل اإلنجــــازات

القائد العام لقوة دفاع البحرين

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

سمو رئيس الحرس الوطني



المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  تلقـــى 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة مـــن وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، رفع فيها أســـمى التهاني 
العـــام  للقائـــد  التبريـــكات  وصـــادق 
بمناســـبة  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
النجـــاح الباهر الذي حققـــه التمرين 
المشـــترك  اإلماراتـــي  البحرينـــي 

لمكافحة اإلرهاب )جلمود 3(.
وأكـــد فـــي برقيتـــه أن االحترافيـــة 
فـــي  المشـــاركة  للقـــوات  العاليـــة 
التمريـــن، عكســـت ما تتمتـــع به من 
وكفـــاءة  عاليـــة  تدريبيـــة  قـــدرات 
قتاليـــة متقدمـــة، تســـتلهم العزيمـــة 
واإلخالص من رؤى صاحب الجاللة 

الملك المعظم القائد األعلى.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وبعـــث 
البحريـــن برقيـــة شـــكر جوابية إلى 

وزيـــر الداخليـــة، رًدا علـــى برقيتـــه 
المهنئة له، بهذه المناسبة.

وأعـــرب عن شـــكره وتقديره بتلقي 
هذه البرقية، مؤكـــدا أن رجال قوة 
دفـــاع البحرين مـــع أجهزتنا األمنية 
مـــن  أشـــقائهم  بجانـــب  األوفيـــاء 
القـــوات المســـلحة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة الذيـــن 
األخـــوة  معانـــي  أســـمى  ســـطروا 
والمصيـــر  والـــدم  الديـــن  ووحـــدة 
الجنـــود  ســـيظلون  المشـــترك، 
األوفيـــاء المخلصيـــن لقادتنـــا ملك 
البالد المعظم القائد األعلى للقوات 
المســـلحة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس 
المتحـــدة الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان، 
باذليـــن مزيـــًدا مـــن التضحيـــة فـــي 

سبيل عزة ورفعة أوطاننا الغالية.

المشاركون في “جلمود 3” أظهروا قدرات قتالية عالية

local@albiladpress.com03

منال الشيخ

المشاركة  الــقــوات  اختتمت 
ــبــحــريــنــي  ــن ال ــريـ ــمـ ــتـ فــــي الـ
لمكافحة  المشترك  اإلماراتي 
أعمالها   ”3 “جلمود  اإلرهـــاب 
ــدرجــة عــالــيــة مــن الــكــفــاءة  ب
التمرين  حــقــق  إذ  الــقــتــالــيــة، 
لــإعــداد  يــعــود  بــاهــًرا  نجاًحا 
الجيد  والتخطيط  الــدقــيــق 
المعنية  العليا  اللجنة  ولعقد 
ومتابعة  للتمرين  بـــاإلعـــداد 
عدة  اجتماعات  التجهيزات 
في سبيل التنسيق والتجهيز 
لــضــمــان اســتــكــمــال مــراحــل 
التمرين بكفاءة عالية وبدقة 

تامة.
وحــظــيــت الــمــرحــلــة األخــيــرة 
من تمرين “جلمود 3” بحضور 
صاحب  المعظم  الــبــالد  ملك 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
ــــة  دول ــيــــس  ــ ورئ خــلــيــفــة  آل 
المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ ــســ ــ صــــاحــــب ال
ــد آل نــهــيــان  ــ مــحــمــد بـــن زايـ
الضباط  من  عدد  وبمشاركة 
واألفراد من الحرس الملكي، 
وأسلحة ووحدات قوة دفاع 
الداخلية،  وزارة  الــبــحــريــن، 
جــهــاز الــمــخــابــرات الــوطــنــي، 
بدولة  الرئاسة  حرس  قــوات 

اإلمارات العربية المتحدة. 
الملكي  الــحــرس  قائد  ووقــع 
مــســتــشــار األمــــــن الــوطــنــي 
بمملكة البحرين اللواء الركن 
حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
رئــيــس  ــائـــب  آل خــلــيــفــة، ونـ
أركان القوات المسلحة بدولة 
المتحدة  العربية  اإلمــــارات 

ــن عــيــســى  ــ ــ ــرك ــ ــ ــق ال ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
تفاهم  مـــذكـــرة  الـــمـــزروعـــي، 
بــشــأن الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
العمليات المشتركة لمكافحة 
تطوير  على  اإلرهــاب حرصا 
منظومة التمارين المشتركة.

ــتــمــريــن  ويـــعـــكـــس نـــجـــاح ال
القدرة  ومــدى  الممتاز  األداء 

الــعــمــل وفـــق فرضيات  عــلــى 
ــاريــــوهــــات واقـــعـــيـــة  ــ ــن ــ ــي وســ
ــراءة  وضـــعـــت بـــنـــاء عــلــى قــ
الواقع والمخاطر والتحديات 
ــاق  ــا يـــؤكـــد آفـ الــمــحــيــطــة، مـ
التعاون العسكري بين مملكة 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ الــبــحــريــن ودولـ
خالل  مــن  المتحدة  العربية 

المشتركة  الــتــمــاريــن  تنفيذ 
إلدارة أزمة مكافحة اإلرهاب 
إضافة إلى العمل على تبادل 

الخبرات والتجارب.
ــتـــداًدا  3” امـ ويــعــد “جــلــمــود 
المشتركة  التمارين  لسلسلة 
ــا،  ــ ـــ ــراؤهــ ــ ـــ ــــق إجــ ــب الــــتــــي ســ
مــدى  وتــعــكــس  تبين  ــتــي  وال

على  واالســتــعــداد  الجهوزية 
بذاتها  وهـــي  الـــواقـــع،  أرض 
ــاون  ــعـ ــتـ ــات الـ ــقـ ــلـ إحـــــــدى حـ
والتنسيق العسكري واألمني 
الذي  الشقيقين  البلدين  بين 
ــن  ــي مــصــلــحــة األمـ يــصــب فـ
ــســــالم في  ــ ــقــــرار وال ــتــ واالســ
في  الخطط  ويعزز  المنطقة 

مــواجــهــة الــمــخــاطــر تــواجــه 
بمثابة  لتكون  العربية  الدول 
الرادع لكل من يمس بأمنها، 
له  التمرين  هــذا  أن  بجانب 
بالغ األثر في تعزيز منظومة 
القوات  بين  الخبرات  تبادل 
بالبلدين والنهوض  المشاركة 
بـــمـــســـتـــويـــات الـــجـــهـــوزيـــة 

ــر  تــخــطــيــًطــا وتـــنـــفـــيـــًذا، األمـ
الذي يؤدي إلى تعزيز األداء 
ــيـــجـــي لــمــكــافــحــة  ــراتـ ــتـ االسـ

اإلرهاب.
فرصة  التمرين  هذا  يعد  كما 
ذهبية لتهيئة وإعداد القوات 
إطــار  فــي  الــمــيــدانــي  للعمل 
عمليات وإجــراءات واضحة 
ــــى رؤيــــة جــاللــة  اســـتـــنـــاًدا إل
الــمــلــك الــمــعــظــم فـــي تــعــزيــز 

األمن واالستقرار.
ولعل من أبرز األهداف التي 
 ”3 “جــلــمــود  تمرين  لها  رمــى 
التعاون  عالقات  تعزيز  هي 
الـــعـــســـكـــري بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
ــال تــنــفــيــذ الــتــمــاريــن  مـــن خــ
المشتركة لجميع المؤسسات 
المعنية،  الوطنية  والجهات 
ــدرات الــجــهــات  ــ ــ واخـــتـــبـــار ق
ــات وأنـــظـــمـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ والـ
االتـــصـــاالت االســتــراتــيــجــيــة 
ــويــة  ــتــعــب والــعــمــلــيــاتــيــة وال
ــنــواحــي  ــتـــدريـــب عــلــى ال والـ
بـــإدارة  المعنية  اللوجستية 
أزمــــــة مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، 
الــوحــدات  أساليب  وتوحيد 
قدرتها  يضمن  بما  المختصة 
بشكل  المشترك  العمل  على 
وتحقيق  مــتــقــن،  احــتــرافــي 
االســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــن 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــات والـ ــ ــ ــان ــ ــ ــك ــ ــ اإلم
ــمــتــوافــرة لـــدى الــطــرفــيــن،  ال
ووضـــع األســـس الــتــي تحكم 
لهما  ليتسنى  بينهما  العالقة 
القيام بواجباتهما، ما ينطبق 
المتفق  التعاون  مجاالت  مع 

عليها.

“جلمود 3”... يد من حديد ضد العابثين باألمن الوطني
نجاح باهر للتمرين متوًجا بمذكرة التعاون في مكافحة اإلرهاب مع اإلمارات

إعداد قوات ذات جهوزية قتالية عالية لمواجهة التحديات
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة القائد العام بنجاح “جلمود 3”

تلقـــى عاهـــل البـــالد المعظـــم القائـــد 
المســـلحة صاحـــب  للقـــوات  األعلـــى 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة برقية تهنئة من المشير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة 
البحريـــن  لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد 
بمناســـبة النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
التمرين البحريني اإلماراتي المشترك 

لمكافحة اإلرهاب )جلمود 3(. 
وعبر القائد العام لقوة دفاع البحرين 
عن إشـــادته لما أظهره القائمون على 
مختلـــف مراحل التمريـــن ومجرياته 
بكل احترافية وتميز يحاكي الواقعية 
بدء مـــن مرحلة التخطيط المدروس 

حتـــى مرحلة التنفيـــذ الميداني الذي 
عكس كفاءة المشـــاركين المتميز من 
مختلف وحدات قـــوة دفاع البحرين 
إخوانهـــم  مـــع  األمنيـــة  واألجهـــزة 
مـــن قـــوات دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة، والذي يسهم في 
إعداد قـــوات ذات مقـــدرة وجهوزية 
مختلـــف  لمواجهـــة  عاليـــة  قتاليـــة 
التحديـــات واألخطـــار، لحفظ الوطن 
وتأمينـــه في ظل ما تحظى به جميع 
األجهـــزة األمنية مـــن رعاية واهتمام 
ودعـــم ورؤيـــة نيـــرة مـــن لـــدن ملـــك 
البـــالد المعظم القائـــد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
رئيـــس  المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة برقيـــة تهنئة مـــن القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بمناســـبة النجاح 
الكبيـــر الذي حققه التمرين البحريني 
اإلماراتي المشترك لمكافحة اإلرهاب 

)جلمود 3(.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وعبـــر   
بالكفـــاءة  إشـــادته  عـــن  البحريـــن 
المتقـــدم  والمســـتوى  العاليـــة 
والجهوزيـــة القتاليـــة التـــي أظهرهـــا 

المشـــاركون مـــن مختلـــف وحـــدات 
واألجهـــزة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
األمنية مع أشـــقائهم من قوات دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
فـــي مجريـــات التمريـــن وبمختلـــف 
مراحلـــه، موضحا أن هـــذه التمارين 
التـــي تحاكـــي الواقعية فـــي التنفيذ 
هللا  مـــن  بعـــون  قواتنـــا  ســـتجعل 
مســـتعدة بشـــكل مســـتمر للذود عن 
حياض الوطن بـــكل كفاءة واقتدار، 
في ظل رعاية واهتمام ودعم ورؤى 
عاهـــل البـــالد المعظم القائـــد األعلى 
للقـــوات المســـلحة صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا
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القائد العام يشيد بقيادة ناصر بن حمد للتمرين
بعث القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة برقية تهنئة إلى مستشار 
األمـــن الوطني قائد الحرس الملكي 
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، رفـــع فيها أســـمى 
آيـــات التهانـــي وأصـــدق التبريكات 
لسموه بمناسبة النجاح الكبير الذي 

حققه التمريـــن البحريني اإلماراتي 
المشترك لمكافحة اإلرهاب )جلمود 

.)3
وأعـــرب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
بقيـــادة  إشـــادته  عـــن  البحريـــن 
ســـموه المتميـــزة لمختلـــف مراحـــل 
بـــدء  منـــذ  ومجرياتـــه  التمريـــن 
مرحلة التخطيط المدروسة بعناية 

ووضـــع فرضياتـــه بـــكل احترافيـــة، 
عاليـــة،  أمنيـــة  وباســـتراتيجية 
حتـــى مرحلـــة التنفيـــذ التـــي أكدت 
الكفـــاءة العالية التي أظهرها جميع 
أســـلحة  مختلـــف  مـــن  المشـــاركين 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  ووحـــدات 
أشـــقائهم  مـــع  األمنيـــة  واألجهـــزة 
من قـــوات دولـــة اإلمـــارات العربية 

المتحـــدة الشـــقيقة، متمنيـــا لســـمو 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  الملكـــي 
لخدمـــة مملكتنـــا الغاليـــة تحت ظل 
قيـــادة عاهل البـــالد المعظـــم القائد 
األعلـــى للقـــوات المســـلحة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

المنامة - بنا

وزير الداخلية: قيادة ناصر بن حمد وراء نجاح “جلمود 3”
تلقـــى ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
األمن الوطنـــي اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر الداخلية 
راشـــد  الشـــيخ  ركـــن  أول  الفريـــق 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، رفـــع فيها 

أســـمى التهاني وصادق التبريكات 
لسموه بمناسبة النجاح الباهر الذي 
حققه التمرين البحريني اإلماراتي 
اإلرهـــاب  لمكافحـــة  المشـــترك 

)جلمود 3(.
وأشـــاد فـــي برقيتـــه بمـــا تميـــز بـــه 
فرضيـــات  وضـــع  مـــن  التمريـــن 

واقعية وســـيناريوهات مدروســـة، 
اســـتراتيجية  قـــراءة  تعكـــس 
والظـــروف  للتحديـــات  واضحـــة 
المحيطـــة، مؤكـــدا أن قيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد وإشـــراف 
ســـموه علـــى مراحـــل التمرين كان 
لـــه الـــدور الكبيـــر في تحقيـــق هذا 

اإلنجاز، والذي تجلى في الواقعية 
الميدانية، وما أظهره المشـــاركون 
مـــا  يبيـــن  إخـــالص وعزيمـــة  مـــن 
يتمتعون به مـــن قدرات احترافية 
يســـهم  بمـــا  قتاليـــة،  وجهوزيـــة 
اإلســـتراتيجي  األداء  تعزيـــز  فـــي 

لمكافحة اإلرهاب.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
ســـلمان  الشـــيخ  والرياضـــة  للشـــباب 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة أســـمى آيات 
التهاني والتبريـــكات إلى عاهل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األميــــر سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بمناســـبة النجـــاح المبهـــر 
للنســـخة السادســـة لمعـــرض البحرين 

الدولي للطيران.
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم 
معـــرض  نجـــاح  أن  إلـــى  خليفـــة  آل 
البحريـــن الدولـــي للطيــــران تنظيميـــا 
وإعالميـــا وجماهيريا، يجســـد جدارة 
المملكة وكوادرها الوطنية باحتضان 
األحداث العالمية، كما أنه يعد إضافة 
نوعيـــة لمســـيرة اإلنجـــازات التنموية 
المتتاليـــة خالل العهد الزاهر لصاحب 
الجاللـــة  الملـــك المعظـــم، وفـــي ظـــل 
متابعـــة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضـح 
أن التنظيـــم المثالي لمعرض البحرين 

للطيران، وبمشـــاركة كبرى الشـــركات 
والخليجيـــة  العالميـــة  والمؤسســـات 
الطيـــران  صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة 
المدنـــي والعســـكري، يعكـــس الجهود 
الشـــخصي لجاللـــة  للممثـــل  المثمـــرة 
الملـــك رئيس اللجنـــة العليـــا المنظمة 
للمعـــرض ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
حمـــد آل خليفة، في متابعته الدؤوبة 
التنظيميـــة،  للنواحـــي  والمباشـــرة 
وحشـــده للجهود والطاقـــات الوطنية 
لجميع مؤسســـات المملكـــة، وتعاونها 
المثمر في إخراج هذا الحدث العالمي 

بأبهى صورة ممكنة.
وأكد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة أن ما حققه معـــرض البحرين 
الدولي للطيران من نجاحات متتالية 
وإشـــادة دولية واســـعة واستحســـان 
جماهيـــري، هـــو مصدر فخر وســـعادة 
لجميع أبناء شـــعبنا الوفي والمخلص، 
ودافـــع وطني نحو تعزيز مكتســـباتنا 
المســـتدامة،  والحضاريـــة  التنمويـــة 
ورفع اســـم مملكتنا الغالية عاليا على 

الخارطة الدولية.

نجاح مبهر لمعرض البحرين للطيران



رفع محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
نيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية، 
خالص التهاني والتبريكات إلى مقام 
ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
العهـــد رئيـــس مجلـــس  وإلـــى ولـــي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بمناســـبة النجاح الكبيـــر الذي حققه 

معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
2022، منوها سموه بأن االستضافة 
المتميـــزة للمعـــرض شـــهدت تنظيما 
علـــى أعلـــى المســـتويات وحضـــورا 

جماهيريا الفتا.
مملكـــة  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
البحريـــن بفضـــل دعم جاللـــة الملك، 
ومتابعـــة ومؤازرة ســـمو ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، قادرة على 
تصدر الفعاليـــات الدولية والمحافل 
العالمية الكبرى في مجاالت الطيران 

المتخصصـــة،  الدوليـــة  والمعـــارض 
الفًتـــا إلـــى مـــا حققتـــه البحريـــن من 
اســـتقطاب لكبرى الشركات العالمية 
ســـينعكس  الدولييـــن  والمشـــاركين 
إيجاًبـــا علـــى التنميـــة الشـــاملة فـــي 

مملكة البحرين.
كمـــا أشـــاد ســـمو المحافـــظ بجهـــود 
الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل 
المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل 

خليفـــة في إنجاح معـــرض البحرين 
الدولـــي في دورته السادســـة، مثمنا 
ســـموه هذا اإلنجاز الباهـــر للمعرض 
الذي يرقى لمســـتوى عالمية، والذي 
االقتصـــادي  النمـــو  يعـــزز  بـــدوره 
الوطني ويحقـــق النتائج واألهداف 

المرجوة.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن 
المعرض يعد إضافة نوعية لخريطة 
تقيمهـــا  التـــي  الدوليـــة  الفعاليـــات 
الجهـــود  بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة 

الوطنية التـــي بذلتها جميع الجهات 
األمنية والخدمية إلى جانب القطاع 
والمؤسســـات  والشـــركات  الخـــاص 
العالمية، والذي كان له بالغ األثر في 
إبـــراز هـــذا الحـــدث العالمـــي بصورة 
مشرفة، منوها سموه بأن المحافظة 
هـــذا  باســـتضافة  تفخـــر  الجنوبيـــة 
الحـــدث الدولـــي الذي يعكـــس مدى 
ما وصلت إليه البحرين من مستوى 
متقـــدم في مجـــال إقامـــة المعارض 

سمو محافظ الجنوبيةالدولية.

رفع وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
المعظـــم  البـــالد  لعاهـــل  الســـامي  المقـــام 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة نجاح 
فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 
فـــي نســـخته السادســـة بمشـــاركة دوليـــة 

مميزة.
وأعـــرب الوزيـــر عن شـــكره وتقديـــره إلى 
اللجنـــة العليـــا المنظمة لمعـــرض البحرين 
الدولي للطيران برئاسة الممثل الشخصي 
الشـــيخ  ســـمو  المعظـــم،  الملـــك  لجاللـــة 
بمناســـبة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
مرور 10 ســـنوات من الريادة والتميز في 

تنظيـــم هذا المعرض على قاعدة الصخير 
الجويـــة، فـــي إطـــار التعـــاون والتنســـيق 
ـــاء بيـــن قـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة  البنَّ
الداخليـــة ممثلـــة فـــي شـــؤون الجمـــارك 
والجنســـية والجـــوازات واإلقامة، واألمن 
العـــام، واإلدارة العامـــة للمـــرور، والحرس 
الوطني، ووزارة المواصالت واالتصاالت، 

وغيرها من الجهات الحكومية.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن نجاحـــات 
للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
منـــذ انطالقـــه قبـــل 10 ســـنوات عـــززت 
واالقتصاديـــة  التنمويـــة  المكاســـب  مـــن 
والدبلوماســـية لمملكـــة البحريـــن، مؤكًدا 
اعتـــزاز المملكـــة بقيـــادة صاحـــب الجاللة 
الملـــك المعظـــم بالزيارة األخويـــة لرئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايد 

آل نهيـــان إلـــى قاعـــدة الصخيـــر الجوية، 
القـــرار  كبـــار صنـــاع  وتقديرهـــا لحضـــور 
فـــي  المتخصصـــة  التنفيذيـــة  والكـــوادر 
والعســـكري  المدنـــي  الطيـــران  صناعـــة 
فـــرق  ومشـــاركة  الفضـــاء،  وعلـــوم 
الفرســـان  كفريـــق  جويـــة  اســـتعراضية 
اإلماراتي، والصقور السعودية، و ”السهام 
الحمراء” لســـالح الجو الملكي البريطاني، 
وغيرها من المشاركات التي تجسد ُعمق 
الروابـــط األخويـــة ومتانـــة الدبلوماســـية 
االقتصاديـــة للمملكـــة وارتباطها بعالقات 
الشـــقيقة  الـــدول  مـــع  تاريخيـــة  وديـــة 

والصديقة.
وأشـــار إلى أن اســـتقطاب المعـــرض لكبار 
الطيـــران  المســـؤولين وممثلـــي شـــركات 
العالميـــة أســـهم فـــي فتـــح آفـــاق أرحـــب 
للتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات فـــي نـــدوات 

فكرية وتثقيفيـــة، وعقد صفقات تجارية 
ومذكـــرات للتفاهـــم، واســـتقطاب اآلالف 
مـــن الـــزوار فـــي أجـــواء مثاليـــة عكســـت 
صناعـــة  فـــي  للمملكـــة  العريـــق  التاريـــخ 
الطيـــران، ودورها المحـــوري كمركز مالي 

وتجـــاري ولوجيســـتي إقليمـــي وعالمـــي، 
وتأثيرهـــا اإليجابـــي في تعزيز التســـامح 
والتالقـــي والتجانـــس بيـــن الشـــعوب من 
مختلـــف الثقافات والحضارات، بما يدعم 

أهداف التنمية المستدامة.
ر عـــن فخره بتزامن معرض البحرين  وعبَّ
مطـــار  اختيـــار  مـــع  للطيـــران  الدولـــي 
البحرين الدولي كأفضل مطار جديد في 
العالـــم لهذا العام، وحصـــول منفذ المطار 
على أعلى تقييم في تقرير جودة خدمة 
المطـــارات الصادر مـــن مجلس المطارات 
الدولي عن فئة “المســـاعدة والتعاون في 
خدمة المســـافرين”، وقـــرب افتتاح مركز 
البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 
الجديـــد في منطقـــة الصخير، وغيره من 
المشـــروعات السياحية واالســـتراتيجّية 
الكبـــرى الجـــاري تنفيذها فـــي إطار خطة 

التعافـــي االقتصادي، بالتوافـــق مع رؤية 
البحرين االقتصادية 2030.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن قصـــة نجـــاح 
مملكة البحرين في اســـتضافة المعارض 
دالالت  تحمـــل  العالميـــة  واألحـــداث 
التنظيميـــة،  قدراتهـــا  علـــى  حضاريـــة 
وتمتعهـــا بكـــوادر وطنيـــة مبدعـــة، وبنية 
تحتيـــة متكاملـــة، ومشـــروعات تنمويـــة، 
وخدمـــات لوجســـتية، وجاهزيـــة أمنيـــة، 
فـــي ظل رؤية اقتصاديـــة طموحة، وثقة 
دوليـــة متزايـــدة في نهجها الدبلوماســـي 
المتـــزن وسياســـتها الخارجيـــة الداعيـــة 
بفضـــل  االقتصـــادي  واالنفتـــاح  للســـالم 
القيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب الجاللة ملك 
الحكومـــة  وتوجهـــات  المعظـــم،  البـــالد 
برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

شارك عدد من إدارات وزارة الداخلية في 
فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 
2022، الـــذي يمثـــل منصـــة عالمية لعرض 
أحـــدث التكنولوجيات فـــي مجال صناعة 
الطيـــران تعزيـــزا الســـتراتيجية الشـــراكة 

المجتمعية، والتي تعكس حضورا متميزا 
للوزارة في الفعاليات المحلية والعالمية.

الشـــرطة  طيـــران  قيـــادة  جنـــاح  وشـــهد 
فـــي فعاليـــات المعـــرض إقبـــاال جماهيريا 
قـــام  حيـــث  الـــزوار،  قبـــل  مـــن  ملحوظـــا 
الضباط واألفـــراد بتعريف الجمهور بمهام 
ودورهـــم  الشـــرطة  طيـــران  وواجبـــات 
البحـــث  بعمليـــات  القيـــام  فـــي  البـــارز 
واإلنقاذ واالســـتجابة السريعة في تقديم 
الدعـــم لمختلـــف األجهزة األمنيـــة لتقديم 
أفضل الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيمين، 
باإلضافـــة إلى اســـتعراض تاريـــخ طيران 
الشـــرطة وأبـــرز المشـــروعات واإلنجازات 

التي تم تحقيقها.
فـــي  الداخليـــة  وزارة  جنـــاح  شـــمل  كمـــا 
المعـــرض مشـــاركة كل مـــن اإلدارة العامة 
للمـــرور، اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي، 
اإلدارة العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية، 
اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة األمنية، 
المراســـم  إدارة  العامـــة،  العالقـــات  إدارة 
عمليـــات  إدارة  الشـــخصيات،  وحمايـــة 
العنـــف  مكافحـــة  برنامـــج  اإلســـعاف، 
واإلدمـــان “معـــا”، باإلضافـــة إلى مشـــاركة 

افتراضيـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
“عن بعد” لكل من شـــؤون الجمارك، المركز 
الوطنـــي لألمـــن الســـيبراني، قيـــادة خفـــر 

السواحل وإدارة العمليات.
وامتـــدت جهـــود وزارة الداخليـــة بجميـــع 
جميـــع  مراجعـــة  إلـــى  المعنيـــة  أجهزتهـــا 
الالزمـــة  األمنيـــة  والترتيبـــات  الخطـــط 
إلنجـــاح معرض البحرين الدولي للطيران، 
وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تأميـــن المشـــاركين 
المواطنيـــن  مـــن  ســـواء  والجمهـــور 
والمقيميـــن أو من الضيـــوف القادمين من 
الخارج، وذلك من خالل انتشار الدوريات 
بجميـــع الشـــوارع الرئيســـة المؤديـــة إلـــى 
موقع المعرض، وكذلك المناطق المحيطة 
باإلضافة إلى التنســـيق مع الجهة المنظمة 
حـــول الترتيبـــات األمنيـــة، ســـواء داخـــل 
المعـــرض أو مـــن خالل عمليـــات التفتيش 
الدقيقة وتنظيم الدخول والمشـــاركة في 
الفعاليات، كما عملت اإلدارة العامة للمرور 
علـــى تحقيـــق انســـياب الحركـــة المرورية 
المؤديـــة إلى موقع الحـــدث العالمي ضمن 

خطة متكاملة لتأمين الحركة المرورية.
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البحرين قادرة على تصدر الفعاليات الدولية في مجاالت الطيران

مكاســب تنمويــة ودبلوماسيــة لمعــرض الطيــران

“الداخلية” تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2022

استقطاب كبرى الشركات العالمية سينعكس إيجابا على التنمية... سمو محافظ الجنوبية:
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جناح قيادة طيران الشرطة شهد إقباال جماهيريا ملحوظا من الزوار
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المنامة - بنا

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة، في باريس، المســـؤول 
عن قسم الشؤون الدولية بوزارة التعليم 
العالـــي والبحث في فرنســـا كريســـتوف 
ديســـو، ومستشار الشـــؤون الدولية لدى 
جامعة فرنســـا جان لوك ناهيل، كال على 
حدة.  وجرى خالل اللقاءين، استعراض 
أبـــرز اإلنجازات التي حققتها مؤسســـات 
التعليم العالي في البحرين، والدور الذي 
يلعبه المجلس في تطوير التعليم العالي 
لمســـتويات عالميـــة، إلى جانـــب الجهود 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  بتحقيـــق 

لمنظمـــة األمم المتحـــدة. وأكدت األمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي حـــرص 
وزارة  مـــع  التعـــاون  لتعزيـــز  المجلـــس 
التعليـــم العالـــي والجامعـــات في فرنســـا 
مـــن خالل اللقـــاءات المشـــتركة بما يعزز 
مكانة البحرين التعليمية، وبهدف جذب 
اســـتثمارات في مجـــال التعليـــم العالي؛ 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  لتحقيـــق 
2030. من جانبهما أشـــاد ديسو وناهيل، 
باللقـــاء مع الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، مؤكديـــن اهتمامهـــم 
بتعزيز التعاون وفتح آفاق أكبر للتنسيق 
المشترك مجال التعليم العالي مع مملكة 

البحرين.

فتح آفاق أكبر للتنسيق مع فرنسا في التعليم العالي

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــمالية  المحافظـــة  نظمـــت 
ورشـــة عمل لمنتســـبيها فـــي مجال 
األمـــن الســـيبراني بعنـــوان “األمـــن 
ومهـــارات”  تحديـــات  اإللكترونـــي 
المعلومـــات  نظـــم  رئيـــس  قدمهـــا 
بالمحافظة وائل الفردان على مدى 
ثالثـــة أســـابيع، حيـــث تـــم التطرق 
في الورشـــة إلى األمن الســـيبراني 
وتعريفـــه وكيفيـــة حمايـــة األنظمة 
والشـــبكات والبرامج ضد الهجمات 
للوصـــول  تهـــدف  التـــي  الرقميـــة 
أو  وتغييرهـــا  المعلومـــات  إلـــى 

استخدامها ألغراض غير قانونية.
رئيـــس  شـــدد  الورشـــة،  وخـــالل 
نظـــم المعلومـــات بالمحافظـــة على 
الشـــخصية  األجهـــزة  مســـتخدمي 
أو الشـــبكية على ضـــرورة االعتماد 
تأميـــن  فـــي  أساســـية  بنيـــة  علـــى 
ســـير  علـــى  للحفـــاظ  معلوماتهـــم 
أهميـــة  مبينـــًا  المؤسســـي،  العمـــل 
هـــذه الورشـــة لموظفـــي المحافظة 

المعلومـــات  حمايـــة  مجـــال  فـــي 
الخاصـــة والعامـــة وأهميـــة تثقيف 
الحاســـوب  أجهـــزة  مســـتخدمي 
بضـــرورة تغيير الكلمة الســـرية في 
كل فترة واستخدام كلمات ورموز 
يصعـــب التعـــرف عليهـــا؛ مـــن أجل 

حماية معلوماتهم.
مـــن جانبه، أكـــد محافظ الشـــمالية 
علـــي العصفـــور أن طـــرق وبرامـــج 
واألمـــن  اإللكترونـــي  الدفـــاع 
الســـيبراني يســـتفيد منهـــا الجميـــع 
ســـواء كان علـــى المســـتوى الفردي 
او المؤسسي، حيث إن وقوع خلل 
لربما يســـفر عن اختـــراق إلكتروني 
يـــؤدي إلـــى ســـرقة الهويـــة مـــروًرا 
بمحـــاوالت االبتـــزاز ووصـــواًل إلـــى 
فقدان البيانات المهمة، مبينًا أهمية 
هـــذه الورشـــة لموظفـــي المحافظة 
حمايـــة  كيفيـــة  علـــى  لتوجيههـــم 
معلوماتهم الخاصة والعامة، مقدمًا 
شكره لمقدم الورشة وائل الفردان.

غيروا “الباسورد” كل فترة

طرادة يشيد بجهود “^” في تغطية فعاليات “أمانة العاصمة”

“أمنستي” تحرض على تعكير األجواء الوطنية والمسيرة اإلصالحية

لدى لقائه الزميل المحافظة بمناسبة انتهاء الدور التشريعي الخامس

البيان الصادر عن 200 منظمة دولية يفند مزاعم االنتهاكات... العربي:

اســـتقبل رئيس مجلس أمانـــة العاصمة صالح 
طـــرادة الزميـــل ســـيدعلي المحافظـــة بمكتبه 
بمقـــر المجلـــس فـــي الزنـــج، حيث أثنـــى على 
جهود المحافظة في تغطية فعاليات المجلس 
ونشـــر أخباره خالل الدورة البلدية الخامسة، 
معبـــرا عن بالـــغ تقديره ألســـرة صحيفة البالد 
ورئيـــس مجلـــس إدارتهـــا عبدالنبـــي الشـــعلة 
علـــى  المـــردي  مؤنـــس  تحريرهـــا  ورئيـــس 
دعمهم ومســـاندتهم المســـتمرة طوال الدورة 
دوره  وإبـــراز  المجلـــس  لجهـــود  التشـــريعية 

الوطني.
ويأتـــي هذا اللقـــاء في إطار حـــرص المجلس 
على تكريم الصحف المحلية بمناســـبة انتهاء 

الدورة البلدية الخامسة 2018 - 2022.
وعبر طرادة عن بالغ شكره لجهود اإلعالميين 
من صحافة وتلفزيون لدورهم البارز في نشر 
فعاليات وأخبار المجلس ، قائال “ ال يمكن ألي 
مؤسســـة أن تعمـــل بمعزل عـــن الجمهور وهذا 
الـــدور قامت به الصحافـــة والتلفزيون فكانوا 
خيـــر داعمين للمجلس، فكل الشـــكر والتقدير 
لهـــم علـــى تغطيتهم االحترافيـــة ودورهم في 

إبراز ونشر أخبارنا وفعالياتنا”.
من جانبـــه، عبر الزميـــل المحافظة عن جزيل 

شـــكره لرئيس وأعضـــاء وأمانة ســـر المجلس 
وموظفيه على تعاونهم المســـتمر فيما يخدم 
والصحافـــة،  المجلـــس  بيـــن  األدوار  تكامـــل 

ويدعـــم تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
ويحافظ على المكتسبات الحضارية للمملكة، 

والدفع بها نحو مزيد من التقدم واالزدهار.

العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  عبـــر 
لحقـــوق اإلنســـان رئيـــس جمعية 
معـــًا لحقوق اإلنســـان المستشـــار 
عيسى العربي عن رفض االتحاد 
العربـــي لحقوق اإلنســـان للتقرير 
العفـــو  منظمـــة  نشـــرته  الـــذي 
الدوليـــة أمـــس الخميـــس، مؤكدًا 
ضـــرورة التنديـــد بكل مـــا تضمنه 
التقريـــر مـــن أكاذيـــب وافتاءات، 
دعـــوات  مـــن  عليـــه  ارتكـــز  ومـــا 
تعكيـــر  إلـــى  تهـــدف  تحريضيـــة 
األجـــواء الوطنية التـــي تنعم بها 
مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل العهد 
الديمقراطـــي الزاهر لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وحكومته الرشـــيدة برئاسة ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، مشيدًا 
بما تتمتع بـــه مملكة البحرين من 
ريـــادة وتميـــز في بنـــاء حاضرها 
واستشـــراف مســـتقبلها فـــي ظل 
الديمقراطيـــة  والمبـــادئ  القيـــم 
منهـــا  انطلـــق  التـــي  واإلنســـانية 
والتـــي  اإلصالحـــي  المشـــروع 
تكرســـت بميثاق العمـــل الوطني 

والدستور.
العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  ودعـــا 
لحقـــوق اإلنســـان منظمـــة العفـــو 
الدولية إلى ضرورة الحرص على 
رصـــد  فـــي  حياديتهـــا ومهنيتهـــا 
السياســـية  األحـــداث  وتوثيـــق 
واســـتقاء  بالعالـــم،  والحقوقيـــة 
معلوماتهـــا وبياناتها من المصادر 
وعـــدم  والمعتمـــدة،  الموثوقـــة 
االنجرار إلى ما يتم الترويج له من 

افتـــراءات وأكاذيب تقف وراءها 
دوالً ومنظمـــات وأفـــراد يســـعون 
وبشكل مستمر إلى زعزعة األمن 
وتهديـــد  بالمملكـــة،  واالســـتقرار 
الســـلم المجتمعـــي الـــذي تنعم به 
مملكـــة البحريـــن طـــوال تاريخها 
الحضاري بالمنطقة، الســـيما تلك 
التـــي  واألكاذيـــب  االفتـــراءات 
والمتعلقـــة  تقريرهـــم  تضمنهـــا 
ومزاعـــم  والقيـــود  باالنتهـــاكات 
القمع السياســـي، رافضًا وبشـــكل 
تـــام جملـــة المزاعـــم التـــي وردت 
على لســـان نائبة مديـــرة المكتب 
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا بالمنظمـــة آمنـــة القاللي، 
لمـــا تضمنتـــه مـــن تحريـــض على 
بالمملكـــة  اإلصالحيـــة  المســـيرة 
المنجـــزات  مـــن  واالنتقـــاص 
التشريعية والقانونية واإلجرامية 
التـــي تمـــت بالمملكة، مؤكـــدًا في 
هذا الصـــدد على ضرورة الرجوع 
إلى البيان الدولـــي الذي أصدرته 
دوليـــة،  منظمـــة   200 مـــن  أكثـــر 
وعبرت فيه عن أشادتها بالمسيرة 
والحقوقيـــة  الديمقراطيـــة 
والبلدية  البرلمانيـــة  واالنتخابات 
بمملكة البحريـــن، وبما تحظى به 
من رعاية ملكية ســـامية لصاحب 

الجاللة الملك المعظم.
وأشار عيسى العربي في معرض 
رده علـــى تقريـــر المنظمـــة، بـــان 
التجربة الديمقراطية والبرلمانية 
بالبحريـــن تســـتكمل هـــذه العـــام 
عقدها الثاني في ظل المشـــروع 
الملـــك، وأن  اإلصالحـــي لجاللـــة 
مـــا تشـــهده البحرين خـــالل هذه 
الدورة من االنتخبـــات البرلمانية 
والبلديـــة يعـــد مفخـــرة للبحريـــن 

السياســـي  الوعـــي  عـــن  ويعبـــر 
والحضاري الذي يتمتع به شـــعب 
البحرين، وحرصه على استكمال 
مســـيرته الديمقراطيـــة وتحقيق 
واإلنســـانية  التنمويـــة  األهـــداف 
وفـــق رؤيـــة تشـــاركية وتكاملية 
مع الحكومة الموقرة، مشيدًا بما 
تشـــهده البحرين في هذه الدورة 
السادســـة مـــن االنتخابـــات باكبر 
باالنتخابـــات  شـــعبية  مشـــاركة 
بمشـــاركة  مدعومـــة  والترشـــح، 
فاعلة للمرأة البحرينية في تعبير 
حقيقـــي عمـــا تتمتـــع بـــه المـــرأة 
مـــن رعايـــة وكفالـــة،  البحرينيـــة 
كمـــا تشـــارك في هذه الـــدورة من 
االنتخابـــات البرلمانيـــة والبلديـــة 
السياســـية  الجمعيـــات  جميـــع 
تحالـــف  ويقـــوم  البحرينيـــة، 
حقوقي بمراقبة االنتخابات بأكثر 
مـــن 300 مراقب متخصص وفق 
آليات نزيهة وشـــفافة ومســـتقلة، 
المشـــاركين  كافـــة  يتمتـــع  كمـــا 
حريتهـــم  بكامـــل  والمترشـــحين 
فـــي تنظيم حمالتهـــم االنتخابية 
والتعبيـــر عـــن آرائهـــم وبرامجهم 
االنتخابية في أجواء من الحرية 

التـــي يكفلهـــا النظـــام والدســـتور 
الدولـــة  تكفـــل  كمـــا  بالبحريـــن، 
توفيـــر الحمايـــة الالزمة لســـالمة 
العملية االنتخابية وضمان ســـير 
كافـــة إجراءاتهـــا ومراحلها وفق 
المعنيـــة  التشـــريعات والقوانيـــن 
االنتخابـــات،  ونزاهـــة  بســـالمة 
تامـــة  كفالـــة ورعايـــة  ظـــل  فـــي 
من الســـلطة القضائية المســـتقلة 
بالمملكـــة، وهو مـــا يوفر األجواء 
أعلـــى  لتحقيـــق  اإليجابيـــة؛ 
مشـــاركة انتخابيـــة تمثـــل كافـــة 
ومكونـــات  وشـــرائح  أطيـــاف 
الشـــعب البحريني العريق، وتبرز 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  تجربتـــه 
الرائـــدة والمقدرة عالميـــا، والتي 
عبـــرت عنهـــا الكثيـــر مـــن الـــدول 
وحظيت بأعلى نســـبة من الدعم 
لعضوية مجلس حقوق اإلنســـان 

في دورته السابقة.
وأضـــاف العربـــي “عبـــرت اثنتان 
بالمجلـــس  دولـــة  وتســـعين 
الدولـــي لحقـــوق اإلنســـان التابـــع 
لألمـــم المتحـــدة فـــي الســـابع من 
تقديرهـــا  عـــن  الجـــاري  نوفمبـــر 
وإشـــادتها بالمنجـــزات الحقوقية 
والديمقراطيـــة والتنمويـــة التـــي 
تشـــهدها مملكة البحرين في ظل 
العهد اإلصالحي لحضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك المعظـــم، وهو ما 
كان يجدر بالمنظمـــة االلتفات له 
ســـيما وأنه يصدر من أعلى جهة 
حقـــوق  بحمايـــة  معنيـــة  أمميـــة 
قبـــل  ويأتـــي  بالعالـــم،  اإلنســـان 
أيام من إصـــدار تقريرهم المليئ 
بالمزاعم واالفتراءات التي تمثل 
انفصاالً تامًا عن الواقع الحقوقي 

واإلنساني بالبحرين”.

االتحاد العربي لحقوق اإلنسان

طرادة لدى تكريمه “البالد” لجهودها اإلعالمية

عيسى العربي

معرض الطيران ساهم في تجسيد رؤية البحرين االقتصادية
يعزز خطة “التعافي” ويساهم في تنويع مصادر الدخل... الحواج:

البحرين  معرض  حققه  بما  الحواج  عبدالوهاب  األعمال  رجل  أشــاد 
الدولي للطيران في نسخته السادسة من نجاح فاق التوقعات، مؤكدا 
أنه كان فرصة ثمينة لتقوية أواصر األخوة التي تجمع مملكة البحرين 
تسهم  والتي  المعرض  في  المشاركة  والعالمية  الخليجية  الــدول  مع 
والسعي  المشترك  العسكري  التعاون  أوجــه  تعزيز  في  فعال  بشكل 

بالعمل الدؤوب لتحقيق األمن الجماعي للمنطقة.

ــت الـــــحـــــواج إلــــــى أهــمــيــة  ــفــ ــ ول
االقتصادية  والــعــوائــد  الــمــعــرض 
واالستثمارية الكبيرة التي حققها 
من خالل االتفاقيات والمنتديات 
ــدار  ــم تــنــظــيــمــهــا عــلــى مـ الـــتـــي تـ
الــثــالثــة أيــــام، كــمــا شــهــدت هــذه 
الــفــعــالــيــة تــنــامــيــا مــلــحــوظــا على 
ــكــمــي والــكــيــفــي  الــمــســتــويــيــن ال
ــات الــعــارضــة  ــركـ ــشـ فـــي عــــدد الـ
وإقــبــال  جــانــب،  مــن  وطبيعتها 

آخــر، وانعكس  الــزوار من جانب 
كل ذلك على المكانة التي يحتلها 
المعرض، وأشار إلى أن المعرض 
سامية  ملكية  برعاية  أقيم  الذي 
المعظم  الـــبـــالد  عــاهــل  لـــدن  مـــن 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بوابة  يعتبر  خليفة،  آل  عيسى 
مهمة  وســيــاحــيــة  اســتــثــمــاريــة 
فــي مجال  الــتــعــاون  آفـــاق  تفتح 
ويتماشى  والسياحي  االقتصاد 

مــع خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
والــســيــاحــي، وساهم  والــتــجــاري 
البحرين  رؤية  أيضا في تجسيد 
تنويع  مــجــال  فــي  االقــتــصــاديــة 

مصادر الدخل الوطني.
وبين الحواج ما تتمتع به مملكة 

البحرين من سمعة عالمية طيبة 
وموقعها  الــطــيــران  صــنــاعــة  فــي 
كنقطة  المتميز  االســتــراتــيــجــي 
وصــل بين الــشــرق والــغــرب منذ 
أوائل القرن العشرين وإلى يومنا 
هــــذا، ومــســاهــمــة الــبــحــريــن في 
تطور عجلة الطيران حول العالم 
المتميزة  ــخــدمــات  ال ــالل  خـ مــن 
الــتــي تــقــدمــهــا لــلــمــالحــة الــجــويــة 

العالمية ألكثر من 75 عاًما. 
وأكد الحواج أن معرض الطيران 
الــدولــي ســاهــم فــي تبلور الــرؤى 
الثاقبة  واالستراتيجية  الحكيمة 
لها ملك  اللبنة األولى  التي وضع 
ــم األول  ــداعـ الـ الــمــعــظــم،  الـــبـــالد 
ــنــظــيــم هـــذا  ــب فـــكـــرة ت ــاحــ وصــ

المعرض.

عبدالوهاب الحواج
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يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

عباس السنيني
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

ابن خالته
 سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد

بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



التعافي االقتصادي   

علـــى  برامجهـــم  فـــي  المترشـــحين  أغلـــب  وركـــز   
االهتمام بالملف االقتصادي من خالل رســـم خارطة 
طريـــق لدعم ومســـاندة خطط التعافـــي االقتصادي 
المقبلـــة  الســـنوات  فـــي  الحكوميـــة  والسياســـات 
عبـــر مناقشـــة ســـن التشـــريعات بقانـــون لعـــدم تأثر 
المواطنيـــن بإجـــراءات التقشـــف وارتفـــاع األســـعار 
والتضخـــم، تمكين المواطنين من ممارســـة التجارة 
العامـــة ودعـــم التحـــول لالقتصـــاد الرقمي، الســـعي 
إليجـــاد سياســـات لتوظيـــف وتدريب نحـــو 20 ألف 
ا، سن تشـــريعات لتقييد الفيزا المرنة،  مواطن سنويًّ
تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لقيادة المشـــاريع 
االقتصاديـــة الدوليـــة، خلـــق عالقة تعاون مشـــتركة 
بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص فـــي مجـــال 

التوظيف ورفع نسب البحرنة. 

المحور السياسي

وجـــاء في برامج بعض المترشـــحين تالقح األفكار 
حـــول ممارســـة الـــدور النيابـــي الرقابـــي لمكافحـــة 
الفســـاد بمختلف أنواعه، دعم الحكومة في التوسع 
لتنفيـــذ برامـــج العقوبـــات البديلة، صيانـــة الحريات 
العامـــة في الصحـــف ودور النشـــر، دعم مؤسســـات 

حقوق اإلنسان، دعم حرية العمل النقابي.

الملف الصحي

وناقـــش بعـــض المترشـــحين فـــي برامجهـــم أهميـــة 
توفير الرعاية والخدمات الصحية بأساليب حديثة 
مبتكرة مـــع توفير األدويـــة والعالجـــات للمواطنين 
من خالل اعتماد تقديم الخدمات على مدار الساعة 
في جميـــع المراكز الصحية بالمملكـــة، توفير المزيد 
مـــن األولويـــة لمرضى الســـكلر الســـتحقاقهم العالج 
بصورة سريعة، تسهيل إجراءات معالجة كبار السن 
مـــن خالل النظر في كيفيـــة تقديم الرعاية الصحية 
المنزلية، النظر في إمكانية دعم مرضى التوحد من 
خـــالل بنـــاء مراكز خاصـــة لفئة التوحـــد وصعوبات 
التعلـــم، الســـعي لفتح مجال التعاون مع مؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص والبنوك والشـــركات الكبـــرى لدعم 
وزارة الصحـــة لبنـــاء مراكـــز صحيـــة فـــي عـــدد من 
مناطـــق المملكـــة ذات الكثافة الســـكانية، النظر في 
قوانيـــن العمـــل لحمايـــة المواطنيـــن مـــن األمـــراض 
لحمايـــة جيـــل  الحكومـــة  دعـــم مســـاعي  المهينـــة، 

الشباب من األمراض المزمنة. 

الخدمات للمواطنين

وناقـــش عـــدد من المترشـــحين أمـــام الناخبين نقاط 

احتياجـــات الخدمـــات في بعض الدوائـــر االنتخابية 
من خـــالل ضمـــان اســـتحقاق المواطنيـــن للخدمات 
اإلســـكانية على مبدأ األقدمية، استحداث تشريعات 
تراعي األســـر المتعففة والحاالت اإلنسانية في دفع 
فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء، النظـــر بآليات مســـتحدثة 
لدعم مشاريع الحكومة لبناء المنازل اآليلة للسقوط 
وترميـــم بيـــوت األســـر المتعففة من خالل التنســـيق 
مـــع  بالتعـــاون  الخـــاص  القطـــاع  ودعـــم مؤسســـات 
الجهـــات الحكوميـــة، النظـــر فـــي كيفيـــة تخصيـــص 
شبكات مواصالت مجانية لطلبة المدارس الحكومية 
والجامعـــات، التعاون المشـــترك مع أعضاء المجالس 
البلديـــة حول وصول الخدمات العامة مثل شـــبكات 
الصـــرف الصحـــي ورصـــف الطرق وقنـــوات تصريف 
األمطـــار وربـــط الشـــوارع مـــن خـــالل إنشـــاء طـــرق 
وشـــوارع حديثة في بعـــض المناطـــق والمحافظات 

وفق خطط الجهات الحكومية المعنية.

خدمات اإلسكان

وركز عدد من المترشـــحين على أهمية اإلسراع في 
تنفيذ المشاريع اإلسكانية في مختلف مناطق البالد 
مـــن خـــالل تخصيـــص مســـاحات جغرافيـــة إلقامة 
المشـــاريع اإلســـكانية وتســـريع الحـــاالت اإلنســـانية 
وذوي الهمم واألرامل والمطلقات، إضافة إلى تعزيز 
دور القطـــاع الخـــاص فـــي تنفيـــذ مشـــاريع الســـكن 

االجتماعي.

الشباب والتعليم

واجتمعت أفكار بعض المترشحين حول أهمية دعم 
المراكـــز الشـــبابية من خـــالل برامج حديثـــة مبتكرة 
تواكـــب االحتياجات الحديثة للعصـــر، تبني مواهب 
الفئـــات الشـــبابية وتوظيـــف أصحاب المهـــارات في 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص كفئـــة شـــبابية مبدعـــة، 

دعـــم الجهـــود الحكوميـــة لحمايـــة الشـــباب مـــن آفة 
فـــي  الطالبيـــة  المجالـــس  دور  تعزيـــز  المخـــدرات، 
المـــدارس للتواصـــل مع النـــواب، تشـــجيع الحرفيين 
والمحترفيـــن مـــن خـــالل توفير فـــرص عمل إلحالل 
المواطنيـــن فـــي التخصصات التـــي ال تتطلب كوادر 
نادرة، تقديم مقترحات إلنشاء مجلس أعلى لألمومة 
والطفل في الســـنوات المقبلة، مساندة عملية تطوير 
نظـــام التعليـــم الحكومي بمـــا يواكـــب أدوات العصر 
الحديث، دعم الشـــباب من خالل اســـتحداث برامج 
ترفـــع اإلنتاجيـــة، إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض المناهج 
الدراســـية وتطويرها بالسنوات المقبلة بحيث تكون 
مالئمـــة للتطـــور في ظل التكنولوجيـــا الحديثة، رفع 
نســـب البعثات والمنح الدراسية من خالل تشريعات 
حديثـــة لدعـــم الطلبـــة المتفوقيـــن، تخصيـــص بنـــك 

للشواغر اإلبداعية للموهوبين.

فرص العمل 

وأجمـــع غالبيـــة المترشـــحين علـــى أهميـــة ضمـــان 
حصول العاطلين علـــى وظائف في القطاعين العام 
والخـــاص مـــن خـــالل الســـعي لرفـــع نســـبة البحرنة 
ألكثـــر مـــن النصـــف فـــي القطاعين، ســـن تشـــريعات 
لحمايـــة الموظف البحريني وخلـــق بيئة عمل دائمة 
ومســـتقرة، ســـن تشـــريعات حديثـــة إلشـــراك ذوي 
الهمـــم للعمل في مختلف القطاعـــات، صيانة حقوق 
المتقاعديـــن مـــن خالل النظـــر في الزيادة الســـنوية 
3 %، ســـن تشـــريعات حول أهمية التدريب للكوادر 
فـــي القطاعيـــن بهدف تحســـين جودة العمـــل ورفع 
اإلنتاجيـــة، إنشـــاء بنـــك شـــواغر ألصحـــاب الحرف 
والمهـــارات والمواهب، ســـن قوانيـــن لحماية حقوق 
ومربـــي  الصياديـــن  مثـــل  الحـــرة  المهـــن  أصحـــاب 
المواشـــي والمزارعيـــن وأصحـــاب ســـيارات األجرة 

“التاكسي” ومدربي السياقة.

صورة أرشيفية من انتخابات العام 2018

حـــث رئيـــس جمعيـــة المقاولين 
األعمـــال  رجـــل  البحرينيـــة 
خلـــف حجيـــر، جمـــوع الناخبين 
حـــق  لهـــم  الذيـــن  البحرينييـــن 
االنتخابـــات  فـــي  التصويـــت 
النيابية والبلدية المقرر إجراؤها 
نوفمبـــر   12( الســـبت  اليـــوم 
إلـــى  التوجـــه  بضـــرورة   )2022
أجـــل  مـــن  االقتـــراع؛  صناديـــق 
والمشـــاركة  بأصواتهـــم  اإلدالء 
فـــي العمليـــة االنتخابيـــة، إعماالً 
القانونـــي والدســـتوري،  لحقهـــم 
نجـــاح  مواصلـــة  يعكـــس  وبمـــا 
المسيرة الديمقراطية في مملكة 
البحرين التي وضعها المشـــروع 
اإلصالحـــي لعاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 
إلـــى اختيـــار  ودعـــا المواطنيـــن 
األكفـــاء واألصلح لقيـــادة العمل 
التشـــريعي والبلـــدي؛ مـــن أجـــل 
حاضر ومســـتقبل الوطن وتلبية 
المواطنيـــن  وتطلعـــات  مطالـــب 
البحريـــن،  مملكـــة  شـــعب  مـــن 
مشـــيرا إلى أن المرحلـــة الراهنة 
تشـــريعيا  مجلســـا  تتطلـــب 
وبلديـــا يواكـــب خطـــط التعافي 
ولـــي عهـــد  بقيـــادة  االقتصـــادي 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بن حمـــد آل خليفـــة والحكومة، 
معتبـــرا في هذا الصـــدد أن هذه 
االنتخابـــات تأتـــي فـــي مرحلـــة 
مهمـــة ومهمة فـــي تاريخ الوطن 
بما يتطلب مـــن الجميع التكاتف 
والتـــآزر؛ من أجـــل صالح الوطن 
قائالً: ســـنذهب جميعًا لصناديق 

االقتراع لكي نصوت للبحرين. 
باالســـتعدادات  حجيـــر  وأشـــاد 
االنتخابيـــة  للعمليـــة  المكثفـــة 

والترتيبـــات التـــي أجريـــت فـــي 
ممارســـة  لضمـــان  الصـــدد؛  هـــذا 
جميع الناخبين حقهم الدستوري 
فـــي االنتخـــاب، متمنيـــا للجميع 
تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  التوفيـــق 
كريمـــة  حيـــاة  فـــي  المواطنيـــن 
وزيـــادة معـــدالت الرفاهيـــة عبر 
تحقيق النمـــاء االقتصادي الذي 
يرتبط بتوفير البيئة التشـــريعية 
التداعيـــات  إن  حيـــث  الالزمـــة، 
العالميـــة التي نالت مـــن القطاع 
أهميـــة  أكـــدت  االقتصـــادي 
النهوض باالقتصاد فى مواجهة 
التحديـــات عبـــر ســـن القوانيـــن 
مـــع  تتماشـــى  التـــي  المتطـــورة 
فـــي  المتســـارعة  المتغيـــرات 
منظومة القطاعات االقتصادية. 
الـــدور  أن  إلـــى  حجيـــر  ولفـــت 
أن  يجـــب  للبرلمـــان  التشـــريعي 
تشـــريعية  مبـــادرات  يشـــمل 
التنميـــة  وتيـــرة  لتســـريع 
االقتصادية مســـتندة على خطة 
ورؤيـــة  االقتصـــادي  التعافـــي 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
معربا عـــن تفاؤله بمجلس نيابي 
تحقيـــق  علـــى  قادريـــن  وبلـــدي 
متطلبات أهل البحرين ومواكبة 
الحركـــة التنموية الشـــاملة التي 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن علـــى 

جميع المسارات.

“المقاولين”: نجاح الديمقراطية 
بالمشاركة القوية في االنتخابات

8 محاور نيابية متشابهة في برامج مترشحي برلمان 2022
أبرزها التعافي االقتصادي وملفات اإلسكان وفرص العمل

محافظ الشمالية: المشاركة في االنتخابات واجب وطني
علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أشـــاد 
الديمقراطـــي  بالتطـــور  العصفـــور 
البحريـــن  مملكـــة  تشـــهده  الـــذي 
بفضل المشروع اإلصالحي الكبير 
الـــذي أطلقـــه ويتبنـــاه ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
أهميـــة  إلـــى  المحافـــظ  وأشـــار 
تضافـــر كافـــة الجهـــود مـــن أجـــل 
إنجـــاح العـــرس االنتخابـــي اليـــوم 
السبت، بفضل ما توفره الحكومة 

برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
مـــن خدمات وتســـهيالت، مشـــيًدا 
بتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، والـــدور الـــذي تضطلـــع به 
األمـــن  لضمـــان  األمنيـــة  األجهـــزة 
والســـالمة العامـــة خـــالل العمليـــة 
اعتـــزازه  عـــن  معرًبـــا  االنتخابيـــة، 
والمســـئولية  الوعـــي  بمســـتوى 

والتجـــاوب اإليجابـــي للمواطنيـــن 
مع االســـتحقاق االنتخابي 2022. 
أن  الشـــمالية،  محافـــظ  وأضـــاف 
هذا االســـتحقاق، يضع على عاتق 
الجميـــع مســـئوليات وطنية تحتم 
المشـــاركة مـــن أجـــل بنـــاء وتقدم 
الوطـــن، معتبـــًرا أن المشـــاركة في 
االنتخابات واجـــب وطني يعكس 
ممثلـــي  اختيـــار  علـــى  الحـــرص 
الشـــعب فـــي صـــورة ديموقراطية 

مشرفة.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية
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خلف حجير

حسن عبدالرسول

رصدت “البالد” أبرز محاور البرامج االنتخابية للمترشحين المتنافسين على مقاعد المجلس النيابي للفصل 
التشــريعي الســادس، وكان أبرزها 8 محاور متشــابهة بين أغلب المترشــحين في مختلف دوائر محافظات 
المملكة ما بين السياسة واالقتصاد، الشباب والتعليم، الصحة، الخدمات، اإلسكان، التنمية وفرص العمل.

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

أحمد السعيد
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

خــالــه
 سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد

بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

345 ألــف ناخــب يحـــق لهـــم التصويـت
البحرينيون يتوجهون اليوم إلى صناديق االقتراع النتخاب ممثليهم النيابيين والبلديين

يتوجه، اليوم السبت، المواطنون 
إلـــى صناديق االقتـــراع، النتخاب 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب للفصـــل 
وكذلـــك  الســـادس،  التشـــريعي 
المجالس البلدية، وســـط منافسة 
عدد كبيـــر من المترشـــحين، على 

جميع الدوائر االنتخابية. 
التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
المديـــر  القانونـــي  والـــرأي 
 2022 لالنتخابـــات  التنفيـــذي 
المستشـــار نواف حمـــزة إن جميع 
االســـتعدادات التنظيمية ُأنجزت، 
القضائـــي  اإلشـــراف  ظـــل  فـــي 
المواطنيـــن  الســـتقبال  الكامـــل، 
بمراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم 
النيابييـــن  ممثليهـــم  الختيـــار 

والبلديين. 
وســـيختار الناخبون البحرينيون، 
مـــن بين 507 مترشـــحين حســـب 
القوائم النهائية، 40 نائًبا لتمثيلهم 
فـــي مجلـــس النـــواب، و30 عضًوا 
يبلـــغ  فيمـــا  البلديـــة،  للمجالـــس 
مجمـــوع من يحق لهـــم التصويت 

في االنتخابات 344713 ناخًبا.

مشـــاركة  االنتخابـــات  وتشـــهد   
البحرينيـــة،  المـــرأة  مـــن  واســـعة 
بزيـــادة بلغـــت أكثـــر مـــن الضعـــف 
في عدد المترشحات لالنتخابات 
مقارنـــة  والبلديـــة  النيابيـــة 
إذ وصـــل  الســـابقة،  باالنتخابـــات 
عددهـــن إلـــى 94 مترشـــحة مـــن 

إجمالي العدد الكلي.
كما يشكل الشباب في االنتخابات 
النيابية والبلديـــة البحرينية رقًما 
مهًمـــا فـــي الخريطـــة االنتخابيـــة، 
أعـــداد  مســـتوى  علـــى  ســـواء 

المترشحين أو الناخبين. 
وفـــي حيـــن يتنافس مترشـــحون 
عـــن  وممثلـــون  مســـتقلون 
شـــهدت  السياســـية،  الجمعيـــات 
الخيـــام االنتخابيـــة تفاعـــاًل الفًتا، 
الناخبيـــن،  مـــن  واســـع  بحضـــور 
لالطالع على برامج المترشحين، 
التي تركـــزت على أولوية المحور 
االقتصادي، إلى جانب العديد من 

الملفات الوطنية.
وكان قضاة اللجنة العليا لإلشراف 
االنتخابـــات  العـــام علـــى ســـالمة 

أعلنوا عن مشاركة 11 جمعية من 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي في 
الرقابـــة الوطنية على االنتخابات 
النيابية والبلدية 2022، بمشاركة 

449 مراقًبا. 
يذكـــر أن أولى محطـــات االقتراع 
بـــدأت  النيابيـــة،  لالنتخابـــات 
للمواطنيـــن  الماضـــي  الثالثـــاء 
الموجوديـــن فـــي الخـــارج، حيث 
ســـجلت إقبـــاال واســـعا، تجـــاوزت 
فيها المشـــاركة جميع االنتخابات 

السابقة.

المنامة - بنا

نواف حمزة

محرر الشؤون المحلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األمن المناخي
اجتمعـــت دول العالم في قمة المنـــاخ بمصر بهدف منع الجحيم المناخي، حيث 
عرضت هذه الدول تجاربها ومشاريعها في محاربة التغير المناخي، وبرزت من 
بين هذه الدول أقطار الخليج العربي التي تقود جهود محاربة التغير المناخي، 
والتـــي تســـعى بشـــكل أكثـــر فاعليـــة إلى تحقيـــق بيئة نظيفـــة والحد مـــن تأثير 
الكربـــون الناتج عن إنتـــاج الوقود األحفوري، وقد دعا المشـــاركون في المؤتمر 
إلـــى حشـــد المزيد من االســـتثمارات والتمويـــل واألفكار البنـــاءة لتحقيق األمن 

المناخي على األرض. 
الكثير من دول العالم إن لم تكن جميعها تعاني من آثار تغير المناخ االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، والمتمثلة في سوء التغذية والجوع والكوارث الطبيعية 
وفـــي ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، وتعمل دول العالـــم قاطبة علـــى تحقيق األمن 
المناخـــي بإحـــداث تغيـــر بالمنـــاخ والتقليل مـــن اآلثار التـــي تهدد أمن البشـــرية 
واألنظمـــة البيئيـــة والبنيـــة التحتية والمجتمعـــات، وهي أضرار تقـــدر بمليارات 
الـــدوالرات. األمـــن المناخـــي المنشـــود يتحقـــق بكيفيـــة التعامل مـــع المتغيرات 
المناخيـــة بالشـــكل األمثـــل، ومن خالل الســـياق اإلجرائي، ومـــن طرقه االعتماد 
علـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة والنظيفـــة، واســـتخدام الغاز الطبيعي بشـــكل 
تدريجـــي فـــي وســـائل المواصـــالت وصواًل إلـــى اســـتخدام الطاقـــة الكهربائية، 
وإقامـــة طواحيـــن هـــواء ومزارع للطاقـــة الشمســـية لالســـتغناء التدريجي عن 
الوقـــود األحفـــوري، وتتطلب مخاطر المناخ األمنية االســـتجابة الدولية لها وأن 
تكون أولوية اســـتراتيجية من أجل تحقيق األمن واالســـتقرار والسالم، والعمل 

على توفير بيئة نظيفة لألرض وحياة أفضل لنا ولألجيال القادمة.
إن مشـــاركة البحريـــن في مؤتمـــر المناخ تمثل مســـاهمة بحرينية فاعلة في كل 
الجهود الدولية التي تحقق التطلعات الدولية للحد من آثار التغير المناخي من 
خـــالل تبنيهـــا المبـــادرات المتعلقة بالمناخ، وقـــد أعلنت البحرين ُمســـبًقا خطتها 
الوطنيـــة للتشـــجير الهادفـــة إلى الوصول إلـــى الحياد الصفـــري بحلول 2060م، 
والتزامهـــا بتخفيـــض االنبعاث الحراري بنســـبة )30 %(، ومبادرات تعزيز كفاءة 

استخدام الطاقة.

* كاتب وتربوي بحريني

*  عبدعلي الغسرة

طريقان لالنتحار الجماعي
في كلمته أمام قمة المناخ في شـــرم الشـــيخ، حذر األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيرش البشـــرية من مغبـــة “االنتحار الجماعي”، مؤكدًا أن البشـــرية 
أمـــام خياريـــن: إمـــا العمـــل معـــًا، أو “االنتحـــار الجماعـــي”، مضيفًا: “نحن نســـلك 
الطريق الســـريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دّواســـة الســـرعة”، 
وفـــي الواقع فإن الوصف المخيف الموغل في التشـــاؤم، والذي تعمد غوتيرش 
اإلدالء به ليقرع جرس اإلنذار لما يحيط البشرية من مستقبل قاتم؛ جراء التغير 
المناخـــي، لم يجذب مختلف وســـائل اإلعـــالم العالمية التـــي أبرزته في صدارة 
أخبارها المقروءة والمرئية والمســـموعة فحســـب، بل أثـــار انتباه وقلق ماليين 
النـــاس التي تعي جيدًا مخاطر التغير المناخي وتعاني منه. لكن لنتســـاءل هنا: 

هل “التغير المناخي” وحده ما يحيق بمستقبل البشرية من خطر داهم؟
أوليـــس ســـباق التســـلح العالمي، بمـــوازاة الحـــروب اإلقليمية المشـــتعلة، وعلى 
رأســـها الحرب الروســـية األوكرانية التي تنذر باستخدام أسلحة اإلبادة النووية 
الشـــاملة مـــن ِقبـــل أطرافها - روســـيا مـــن جهة وأوكرانيـــا وحلفاؤها مـــن الدول 
الكبرى الغربية من جهة أخرى - تنذر أيضًا بالســـير ســـريعا نحو الهاوية النووية 
التـــي ال تقـــي وال تـــذر؟ ثـــم ما الـــذي يشـــكل الخطر اآلنـــي على البشـــرية األكثر 
إلحاحـــًا: الضغط على “دّواســـة الســـرعة” نحو الهاوية المناخيـــة أم الضغط على 

“دواسة السرعة” نحو الكارثة النووية؟ 
فـــي واقـــع الحال إن البشـــرية، ودون التقليل البتة من مخاطـــر التغير المناخي، 
إنمـــا تســـير اليوم علـــى طريقين متوازييـــن خطرين نحو ما وصفـــه غوتيرش بـ 
“االنتحار الجماعي”، بيد أن قضية “السلم العالمي” وإطفاء نيران أخطر الحروب 
الراهنة، وعلى رأســـها الحرب الروســـية األوكرانية، هـــي القضية األكثر خطورة 
وإلحاحـــًا.. والطريقـــان اللذان تســـير عليهما البشـــرية - رغم إرادتها المســـلوبة - 
كالهمـــا يفضيان إلى هالكها، وهذا ما يتطلب تضافر جهود شـــعوب وقادة دول 
العالم، للضغط بقوة لفرملة الســـرعة نحو “الهاوية النووية” بأقصى ما يمكن من 
وســـائل ممكنة، وذلك بموازاة وقف التدهور البيئي المتســـارع. بعبارة أخرى ان 
البشـــرية أمســـت اليوم على طريقين لالنتحار الجماعي ال طريقا واحدا، األول 
بطيء قياســـًا بالثانـــي )التغير المناخي( واآلخر هو األســـرع )المحرقة النووية(، 
وفـــي عدادهـــا تواصل الحـــروب الكبرى باألســـلحة غير االســـتراتيجية المهددة 
بتوســـعها، وتتحمل الدول الغربية الكبرى المســـؤولية األولى في وضع البشرية 

على الطريقين المرعبين.

* كاتب بحريني

*  رضي السّماك

كم ســـعدت بل انبهرت من تلك الطفلة شـــام من سوريا الشقيقة، وهي لم 
تتجاوز الـ 6 ســـنوات، وشـــاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي ضمن 
مبادرات محمد بن راشـــد العالمية المقامة في إمارة دبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فلم أستطع تصديق ما رأيته في مقطع فيديو متداول 
عبر وســـائل التواصل االجتماعي وأنا أشاهد المقابلة القصيرة مع المذيع 
اإلماراتي، فهذه الطفلة ذكرت بأنها قرأت 100 كتاب! وكان عليها تسجيل 
50 كتابـــا ليؤهلهـــا للمشـــاركة في المســـابقة، هـــذه الطفلـــة النابغة تكلمت 
بشـــكل غير طبيعي وبثقة كبيرة جًدا عن نفســـها وذكـــرت أهمية وفوائد 
القـــراءة، فقـــد ذكـــرت جملة في غايـــة األهمية والروعة حينمـــا قالت “لن 
تكون قارئا عظيًما إال إذا كان عندك شـــغف، ولن تملك الشـــغف إال إذا كان 
عندك االهتمام، ولن ينشأ فيك االهتمام إال إذا كان ثمة حب، فازرع حب 

القراءة في قلبك وسيأتيك بعد ذلك كل ما تجده من شغف وفائدة”.
شـــام أضافـــت نقطة مهمـــة أخرى وهـــي قناعتهـــا التامة باالســـتمرار في 
القـــراءة وذلـــك للحصول علـــى أكبر قدر مـــن المعرفة، حيـــث إن القراءة 
تبني المعالم اإليجابية والسليمة في شخصية الطفل ولها تأثير كبير في 

الثراء الفكري. وبغض النظر عن فوز أو خسارة “شام”، وللعلم كتبت هذا 
المقـــال قبل يوم من المســـابقة، فإن “شـــام” تعتبر أســـطورة وثروة يجب 
المحافظـــة عليها وتبنيها من اآلن، فهذه الطفلة المتألقة تملك الكثير من 
المواهب، وهناك غيرها الكثير من األطفال والشباب الذين ال يجدون أي 
اهتمام ودعم من الجهات الرســـمية! والنتيجة تكون إهدار هذه الطاقات 
المبدعة، ففي الوطن العربي ال نعطي هذه األمور قدًرا كافيا من االهتمام 
والرعاية، فتمر علينا هذه األخبار االستثنائية لتلك المواهب الفذة مرور 
الكـــرام، وال نملك جهازا خاصا يكتشـــف هذه المواهـــب ويتابعها ومن ثم 
يدعمهـــا! فـــي المقابل، نجد في الدول األجنبية والمتقدمة بشـــكل خاص 
أجهزة رســـمية خاصة الكتشاف المواهب من طلبة المدارس والجامعات 

والموظفين.
فـــي عالمنـــا العربـــي ال نعطي أي اهتمـــام لموضوع الثقافة وال نشـــجع أي 

برنامج ينمي ثقافة المجتمع لألسف، وهللا من وراء القصد.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

شام الشامية.. ما أروعك

“اختر نائبك مثل ما تختار شريك حياتك”
يتوجـــه اليـــوم الناخبون مـــن كل أصقاع المملكـــة إلى صناديـــق االقتراع كي 
يدلـــوا بأصواتهـــم الختيار أعضـــاء المجلس النيابي الجديد، لذا فالمســـؤولية 
الوطنية الكبرى تقع على عاتق الناخب بشـــكل مباشـــر، بحيث يكون اختياره 

كما كان يبحث عن االرتباط بشريك العمر إن نصح التعبير.
نحـــن بصدد الحديث عن التشـــكيلة القادمة لمجلس النـــواب بغض النظر عن 
األســـماء الفائـــزة، كون مجلـــس النواب يمثل الســـلطة التشـــريعية والرقابية، 
ويشـــارك فـــي صنع القرار، في اآلن نفســـه إن الفـــوز بالكرســـي النيابي ال يعد 
نجاحـــا بقـــدر ما يكون النجـــاح الحقيقي فـــي تحقيق األهـــداف والطموحات 
التي تهم حياة البحريني مباشـــرة واالهتمـــام بأولوياته في الحياة كحصوله 
على مكتسبات جديدة تحسن أوضاعه المعيشية والحياتية الصعبة في ظل 

الوضع االقتصادي الذي يعيش فيه.
لهـــذا نعـــود ونذكر وكمـــا قلنا أثنـــاء ظهور نتائج تشـــكيلة مجلـــس 2002 بأن 
دور الناخـــب ال يقتصـــر فقط علـــى الذهاب لصناديق االقتـــراع واختيار نائب 
لدائرتـــه االنتخابيـــة ومـــن ثمة يترك الحبـــل “جذيه هدد، ويـــروح يرقد”، فمن 
أجل تحسين أداء جميع النواب الذين سوف يتم اإلعالن عن أسمائهم خالل 

الســـاعات القادمـــة البـــد لنـــا كناخبيـــن وألهمية هذا األمـــر أن نتحـــرك “وندق 
الحديـــد قبـــل ما يبـــرد”، كل حســـب موقعه وذلك بتشـــكيل لجـــان أهلية “في 
حروة” العشـــرة أشـــخاص في كل لجنة، وذلك في جميـــع الدوائر االنتخابية، 
وتتشـــكل من أمشـــاط مختلفـــة من السياســـيين والقانونييـــن واالقتصاديين 
وكتـــاب الرأي والصحافيين واإلعالمييـــن، أيضا يكون من بين أعضائها أفراد 
مـــن عامة الشـــعب المتابعين لهذا الشـــأن، وتكون مهمة تلك اللجان الرئيســـة 
متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب وذلك وفق برنامج زمني يلتزم من خالله 
جميـــع النـــواب الجدد مع باقي أعضـــاء اللجان األهلية، ويكون اللقاء شـــهريا 
على أقل تقدير، باإلضافة إلى كل ما يستجد من أمور تتعلق بعمل المجلس.

كل تلـــك األمـــور التـــي ذكـــرت الهـــدف منهـــا تقويـــم أداء النـــواب وتصحيـــح 
حزمـــة مـــن المســـارات التي تصب فـــي الصالح العـــام، وبذلك يكـــون للناخب 
دور أساســـي في جـــودة أداء أعضاء المجلس، أما غيـــر ذلك فاللوم يقع على 

الناخب. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر

تزايـــدت عمليـــات البحث على مواقـــع اإلنترنت المختلفة، عـــن تكنولوجيا 
البلوك تشـــين والعملة الرقمية المشـــفرة “بيتكوين”، وهي من التكنولوجيا 
الحديثـــة التـــي حصلت على اهتمـــام كبير لدى الكثير من األســـواق، وذلك 
بســـبب تقلبات أســـعارها الكبيـــرة، حيث إن “بلوك تشـــين” اشـــتهرت كثيرًا 
بالعمـــالت الرقمية، وذلك بســـبب هذه العمالت التي كانـــت التطبيق األكبر 

واألول لهذه التقنية.
مـــا هـــي أهـــم الفوائـــد لتكنولوجيـــا البلـــوك تشـــين للخدمـــات االقتصادية 
والماليـــة؟ أوال األمـــان الشـــديد، حيـــث تعمل البنيـــة التحتيـــة القائمة على 
بلوك تشـــين على إزالة األخطاء البشـــرية الفردية، والقيام بتقليل الحاجة 
إلى وضع البيانات في أيدي الوســـطاء. ثانيا الشفافية التامة، حيث تعمل 
البلـــوك تشـــين على توحيـــد كل العمليـــات المشـــتركة والعمل على إنشـــاء 
المصادر لمشـــترك واحد موزع لكل المشـــاركين في الشـــبكة، ثالثا القابلية 
للبرمجـــة، حيث تســـمح تكنولوجيا البلوك تشـــين بإنشـــاء وتنفيـــذ العقود 
الذكية. رابعا األداء األمثل للمعامالت، حيث تم تصميم كل الشـــبكات من 
أجل الحفاظ على أكبر عدد من المعامالت مع إمكانية العمل بشكل تعاوني 

ومشـــترك بين السالسل المختلفة، ما قد يخلق شبكة كبيرة ومتكاملة من 
البلوك تشين.

وقد قامت البنوك والشـــركات باحتكار عملية االقتراض وهو ما ســـمح لها 
بتقديـــم قروض بأســـعار فائدة عاليـــة وكبيرة، وتم تقييـــد الوصول لرأس 
المـــال اســـتنادا إلى نســـبة االئتمان، وهو ما جعل عمليـــة االقتراض طويلة 
ومكلفـــة بشـــكل كبير، وذلك بالرغـــم من أن البنوك تتمتـــع بمميزات كثيرة، 
فاالقتصـــاد يعتمد بشـــكل أساســـي علـــى توفير األمـــوال الالزمـــة للعناصر 
ذات التكلفـــة العاليـــة الحتياجات الحكومات أو األفـــراد، بما يخدم منطقة 
جغرافيـــة معينة، ولكـــن تكنولوجيا البلوك تشـــين تعمل على الســـماح ألي 
شـــخص فـــي العالـــم بأن يقوم بالمشـــاركة فـــي األنواع الجديـــدة من نظام 
االقتراض، وهو الذي يعد جزءًا من حركة التمويل الالمركزي التي تهدف 
في األســـاس إلـــى وضع كل التطبيقـــات المالية باســـتخدام تقنيات البلوك 
تشين حتى يتم إنشاء نظام مالي يسهل الوصول إليه من أي مكان بالعالم.

* كاتب بحريني وخبير في تقنيات البلوك تشين

* محمد قمبر

تكنولوجيا البلوك تشين وتأثيرها على االقتصاد العالمي
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الرياض - وكاالت

قـــال وزيـــر الطاقـــة الســـعودي األمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان أمـــس الجمعة 
علـــى هامـــش قمـــة المنـــاخ كـــوب 27 
فـــي مصـــر إن العالـــم كان يأمـــل فـــي 
أن “ُيمثل” بالســـعودية في إشارة إلى 
نجـــاح بـــاده في ملـــف البيئـــة ودعم 
الطاقـــة النظيفـــة رغـــم أنهـــا مـــن أكبر 

منتجي النفط في العالم.
وتحـــدث وزيـــر الطاقة الســـعودي عن 
الطاقـــة  إنتـــاج  فـــي  المملكـــة  جهـــود 
مـــن  انبعاثاتهـــا  وخفـــض  النظيفـــة 
المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  الكربـــون، 

ستراقب أداء البلدان األخرى.
بنـــا.  يمثـــل  أن  يريـــد  “العالـــم  وقـــال 

سنســـاءل )دول( العالم عما يقدمونه؛ 
ألننـــا نريـــد مـــن اآلخريـــن مضاهاتنـــا 
وتوجيـــه أموالهم لدعـــم القضايا التي 

يتشدقون بها”.
وتاتي تلك التصريحات للرد على من 
يريدون إدانة المملكة في ملف البيئة 
والمنـــاخ ويزايـــدون عليهـــا باعتبارها 
أكبـــر منتـــج للنفـــط فيما يـــرى خبراء 
بيئيـــون واقتصاديون حجـــم الجهود 
الســـعودية؛  الســـلطات  تبذلهـــا  التـــي 
ومقاومـــة  المنـــاخ  علـــى  للحفـــاظ 
االحتباس الحراري عبر التعويل على 
الطاقـــات النظيفـــة وكذلـــك الحـــد من 

انبعاث ثاني أوكسيد الكربون.

السعوديــة ترفض المزايـدة عليهـا 
في ملف الحــــد من االنبعـــاثات

واشنطن - وكاالت

تشـــعر الواليـــات المتحـــدة بكثيـــر مـــن 
الريبة تجاه السياســـة التي ســـتتخذها 
الســـوداني  شـــياع  محمـــد  حكومـــة 
فيمـــا يتعلق بعدد مـــن الملفـــات أبرزها 
الـــدور العســـكري األميركي فـــي العراق 
وتحجيـــم الحشـــد الشـــعبي ومقاومـــة 
المواليـــة  السياســـية  القـــوى  ضغـــوط 

البـــاب  تبقـــي  لكنهـــا  إليـــران، 
للقيـــام  أمامـــه  مفتوحـــا 

بخطـــوات؛ بهـــدف تعزيز 
الثقة.

لمعهـــد  تقريـــر  وأشـــار 
“كوينـــزي” األميركـــي إلـــى 

ازدياد المخـــاوف عقب إقالة 
المخابـــرات  لرئيـــس  الســـوداني 

رائد جوحـــي الذي عينه رئيس الوزراء 
الســـابق مصطفى الكاظمـــي على رأس 
الجهـــاز وهـــو يوصـــف مـــن قبـــل بعض 
القوى العراقية بأنه موال لألميركيين.

وأوضـــح تقريـــر المعهـــد وفـــق مـــا نقله 
موقـــع “ شـــفق نيـــوز” الكـــردي العراقي 
أن هنالـــك مخاوف أميركيـــة من قدرة 
الســـوداني علـــى الحفاظ على تماســـك 
وأنهـــا  خاصـــة  واســـتمرارها  حكومتـــه 
التنســـيقي  اإلطـــار  لضغـــوط  تخضـــع 
إشـــادة  ورغـــم  إليـــران.  الموالـــي 
التقريـــر بنوايـــا الســـوداني وعدم 
فســـاد  ملفـــات  فـــي  تورطـــه 
بالوضـــع  معرفتـــه  وخاصـــة 
مـــا  فتـــرة  منـــذ  العراقـــي 
قبل سقوط نظام صدام 
أغلـــب  بخـــاف  حســـين 
السياســـيين الذين كانوا منفيين 
إمـــا في إيـــران أو الغرب، لكـــن التقرير 
أكد وجود”مخاوف في واشنطن من أن 
السوداني سيكون أضعف من أن يقاوم 
ميول اإلطـــار التنســـيقي المتحالف مع 

إيران الذي أوصله إلى السلطة”.

واشنطن تشكك في قدرة السوداني كبح نفوذ إيران
تونس ـ وكاالت

أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، 
قرارا يمنع رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشـــي من السفر إلى الخارج حتى 
اســـتكمال التحقيـــق فـــي ملـــف حملة 
شـــركة أجنبيـــة على اإلنترنـــت لصالح 

الحركة.
األول  التحقيـــق  قاضـــي  وتولـــى 

يـــوم  الثانـــي،  بالمكتـــب 
اســـتنطاق  الخميـــس، 

رئيس “النهضة” راشـــد 
فـــي قضية  الغنوشـــي 
“أنســـتالينغو” لنحو 14 

اإلبقـــاء  وقـــرر  ســـاعة، 
عليه بحالة “سراح” بعد أن 

كانـــت النيابة العامـــة قد طلبت 
منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه.

وحســـبما ذكـــر المســـاعد األول لوكيل 
االبتدائيـــة  بالمحكمـــة  الجمهوريـــة 
سوســـة 2، رشـــدي بـــن رمضـــان، فـــإن 

قاضـــي التحقيـــق ارتأى اإلبقـــاء على 
المتهـــم فـــي حالـــة “ســـراح” مـــع حجر 
اســـتكمال  انتظـــار  فـــي  عنـــه  الســـفر 
اختبـــارات  نتائـــج  وورود  األبحـــاث، 
باالتصـــاالت  يتعلـــق  مـــا  منهـــا  فنيـــة 

والوثائق الرقمية.
المنحـــل  البرلمـــان  رئيـــس  ومثـــل 
يـــوم  للتحقيـــق،  الغنوشـــي 
الخميـــس، فـــي قضيـــة تتعلق 
بتعامـــات مالية مشـــبوهة 
لشـــركة إنتـــاج للمحتوى 

الرقمي.
الشـــركة ماحقة قضائيا 
منـــذ العـــام 2021 بتهمـــة “التآمر 
ضـــد أمـــن الـــدول”، و”التحريض على 

العنف”، وفق وسائل إعام محلية.
وبـــدأت التحقيقـــات فـــي القضية بعد 
25 يوليـــو 2021، عندمـــا حّل الرئيس 
قيس سعّيد البرلمان وأقال الحكومة.

القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر
القدس المحتلة ـ أ ف ب

أمـــس  اإلســـرائيلية  الرئاســـة  أعلنـــت 
الجمعـــة أن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
األســـبق بنيامين نتانياهـــو الذي تصدر 
نوفمبـــر،  مـــن  األول  انتخابـــات  حزبـــه 
ســـيكلف غـــدا األحـــد رســـميا تشـــكيل 

الحكومة.
وقالـــت الرئاســـة في بيـــان إن “رئيس 

الدولـــة إســـحق هرتســـوغ أنهى 
اليـــوم بعـــد ثاثة أيـــام من 

المشـــاورات مـــع ممثلـــي 
األحـــزاب المنتخبين في 

الكنيست”.
مـــن  غالبيـــة  وأوصـــت 

النواب يبلغ عددهم 64، بمنح 
نتانياهو تفويًضا لتشكيل حكومة 

وسيتسلمه بموجب ذلك، األحد.
يوًمـــا   28 نتانياهـــو  أمـــام  وســـيكون 
أن  ويمكـــن  الـــوزاري  فريقـــه  لتجميـــع 
يحصـــل على 14 يوًمـــا إضافية إذا لزم 

األمـــر. ونتانياهـــو متهم بقضايا فســـاد 
تتعلق “بخيانة االمانة والرشـــوة”، لكنه 

ينفي هذه التهم.
وتصـــدر نتانياهـــو نتائـــج االنتخابـــات 
التـــي أظهـــرت حصـــول حـــزب الليكود 
برئاســـته علـــى 32 مقعـــدا، فيما حصل 
المتشـــددان  المتدينـــان  الحزبـــان 
لليهـــود  هتـــوراه”  “يهـــودوت 
وحـــزب  الغربييـــن  االشـــكناز 
“شـــاس” لليهود الشـــرقيين 
 18 علـــى  الســـفرديم 
مقعـــًدا، وتحالف اليمين 
“الصهيونيـــة  المتطـــرف 

الدينية” على 14 مقعدا.
وتشـــغل هـــذه األحـــزاب والتحالفـــات 
64 مقعـــدا وهـــي أغلبيـــة مســـتقرة في 
البرلمـــان المؤلـــف مـــن 120 مقعـــدا، ما 
يعني أنها قد تســـدل الستار على حقبة 

غير مسبوقة من الجمود السياسي.

نتانياهو سُيكلف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية غدا

الكوليرا تلقي بظالل 
سوداء على سوريا

أنحاء  فــي  الــكــولــيــرا  داء  تفشي  تفاقم 
الحرب،  تمزقها  التي  سوريا  محافظات 
الحــتــواء  المحلية  الــســلــطــات  وتــكــافــح 

المرض بأقراص الكلور واللقاحات.
للطفولة  المتحدة  األمــم  منظمة  وقالت 
 35 من  أكثر  تسجيل  تم  إنــه  )يونيسف( 
بالكوليرا  إصابتها  في  يشتبه  حالة  ألف 

في أنحاء سوريا.
المياه  خالل  من  عــادة  الكوليرا  وتنتشر 
الــصــرف  مــيــاه  الــطــعــام أو  أو  الــمــلــوثــة 

الصحي.

جنوب شرقي إيران يشتعل مجددا.. اشتباكات ورصاص حي

عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران.. لقمع التظاهرات
يستعد االتحاد األوروبي خال األيام 
مـــن  لفـــرض حزمـــة جديـــدة  المقبلـــة 

العقوبات على إيران.
فقـــد أكـــد دبلوماســـي أوروبـــي رفيـــع 
دول  خارجيـــة  وزراء  أن  المســـتوى 
االتحاد سيعلنون عن حزمة العقوبات 

هذه يوم اإلثنين المقبل.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الخاف مـــع إيران 
متعـــدد األســـباب. وأوضـــح أن األزمة 
اإليرانيـــة،  والســـلطات  االتحـــاد  بيـــن 
تعود إلى قمع التظاهـــرات المتواصلة 
منذ شـــهرين، فضاً عن دعمها روســـيا 
فـــي حربها ضـــد أوكرانيا بالمســـيرات 

االنتحارية.
كذلـــك أردف أن اســـتمرار طهـــران في 
يعـــزز  التخصيـــب،  نشـــاطات  تطويـــر 

بدوره اتخاذ هذا القرار.
إال أنـــه لفـــت إلـــى أن إدراج الحـــرس 
الثـــوري علـــى الئحـــة اإلرهـــاب، ليـــس 

مطروحًا حاليًا، على الطاولة.
أفـــادوا  أوروبيـــون  مســـؤولون  وكان 
مـــن  حزمـــة  علـــى  بالعمـــل  ســـابقًا 
العقوبات تطال المزيد من المسؤولين 
قمـــع االحتجاجـــات  فـــي  المتورطيـــن 
منتصـــف  تفجـــرت  التـــي  اإليرانيـــة 
ســـبتمبر الماضـــي، إثـــر مقتـــل الشـــابة 
مهســـا أمينـــي، بعـــد اعتقالهـــا مـــن قبل 
الشـــرطة الدينية، أو ما يعرف بشرطة 

األخاق.
يذكـــر أن وزراء خارجية االتحاد كانوا 
أقـــروا بالفعـــل أواخـــر الشـــهر الماضي 
)أكتوبـــر( عقوبات ضد عدة مســـؤولين 
إيرانيين، بينهم قائد “شرطة األخاق”، 

لضلوعهم في حملة القمع هذه.
أشـــعلت  الشـــابة  تلـــك  وفـــاة  وكانـــت 
نـــار الغضـــب حـــول عـــدة قضايـــا فـــي 
إيـــران، مـــن بينهـــا القيـــود المفروضـــة 
علـــى الحريـــات الشـــخصية والقواعد 
المـــرأة،  بمابـــس  المتعلقـــة  الصارمـــة 
المعيشـــية  األزمـــة  عـــن  فضـــاً 
منهـــا  يعانـــي  التـــي  واالقتصاديـــة 

القوانيـــن  عـــن  ناهيـــك  اإليرانيـــون، 
القاســـية التـــي يفرضهـــا نظـــام الحكم 
وتركيبته السياســـية بشكل عام. فيما 
عمدت الســـلطات األمنية والسياســـية 
إلى أســـاليب العنـــف وتكميـــم األفواه 
والحجـــب، ســـواء عبر قطـــع اإلنترنت 
أو اســـتعمال الرصـــاص الحـــي لتفريق 
المحتجين، واعتقال طاب الجامعات 
وحتـــى تاميذ المدارس، مـــا أدى إلى 
مقتـــل أكثـــر مـــن 300 شـــخص حتـــى 

اآلن، بحسب منظمات حقوقية.

هتافات ورصاص

محافظـــة  فـــي  التظاهـــر  تجـــددت 
سيستان وبلوشســـتان، جنوب شرقي 
إيـــران، بعـــد صـــاة الجمعـــة، واندلعت 
مواجهات بين محتجين وقوات األمن 

في مدينة إيرانشهر.
أمـــا فـــي زاهـــدان عاصمـــة المحافظة، 
الرصـــاص  إلـــى إطـــاق  فعمـــد األمـــن 
الحي، بحســـب ما أفادت شبكة “إيران 

إنترناشيونال”.
كما شـــهدت مدن أخرى في سيســـتان 

وخـــروج  احتجاجـــات،  وبلوشســـتان 
الشـــوارع،  إلـــى  المتظاهريـــن  مئـــات 
مرددين هتافات مناوئة للنظام بما في 

ذلك المرشد األعلى علي خامنئي.
وفـــي مدينـــة خـــاش، عمـــد عـــدد مـــن 
المحتجيـــن إلى إســـقاط الفتـــة تحمل 
اســـم قاسم ســـليماني في أحد شوارع 
بأقدامهـــم،  عليهـــا  وداســـوا  المدينـــة، 
ســـليماني  ضـــد  هتافـــات  مردديـــن 

والحرس الثوري.
وكانـــت منظمة العفـــو الدولية أكد في 
تقريـــر يوم الخميـــس أنها وثقت مقتل 
100 شـــخص علـــى األقـــل، بينهـــم 16 
طفـــا، على يـــد قوات األمـــن اإليرانية 
 30 فـــي سيســـتان وبلوشســـتان منـــذ 

سبتمبر الماضي.
يذكـــر أن زاهـــدان، مركـــز المحافظـــة، 
فـــي  داميـــة  أحداثـــًا  شـــهدت  كانـــت 
ضحيتهـــا  راح  الماضـــي،  ســـبتمبر   30
العشرات، بعدما أطلق األمن النار على 
متجمعيـــن قرب مســـجد فـــي المدينة. 
وأفاد مسؤولون في حينه أن األحداث 
ســـببها هجـــوم مســـلحين علـــى مراكـــز 

لقوات األمن، بحسب فرانس برس.

عواصم ـ وكاالت

عناصر من الشرطة لتفريق االحتجاجات في طهران

صورة الشابة اإليرانية مهسا أميني )رويترز(

عواصم ـ وكاالت

الروســـية  الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  بعدمـــا 
االنتهـــاء مـــن ســـحب قواتهـــا كليـــًا مـــن 
شـــمال  دنيبـــرو  لنهـــر  الغربيـــة  الضفـــة 
منطقـــة خيرســـون، أكدت كييـــف أن هذا 
االنســـحاب “نصر مهم”، معلنـــة رفع العلم 

األوكراني في المدينة الجنوبية.
وكتـــب وزيـــر الخارجية، ديمتـــرو كوليبا، 
علـــى تويتر “أوكرانيا تســـطر نصـــرًا مهًما 
آخر في الوقـــت الحالي، وتثبت أنه مهما 

قالت روسيا أو فعلت، سننتصر”.
بـــدوره أعلن جهاز المخابرات أن وحدات 
من القوات األوكرانية دخلت خيرســـون، 
مؤكدًا أن المدينة عادت للسيطرة األوكر 
انيـــة. وكان مجلـــس خيرســـون اإلقليمي 
ســـابق  بوقـــت  أعلـــم  لكييـــف،  الموالـــي 
الســـيطرة  تحـــت  أصبحـــت  المدينـــة  أن 

األوكرانية بشكل “شبه كامل”.
كما أضاف في إفادة صحافية أن “العديد 

من الجنود الروس لم يتمكنوا من مغادرة 
المدينـــة بعد أشـــهر من احتالها، مشـــيرًا 
إلى أنهم عمدوا إلى خلع زيهم العســـكري 
وارتـــداء المابـــس المدنيـــة”، بحســـب ما 
نقلـــت رويتـــرز. فـــي غضـــون ذلـــك، قـــال 
مستشـــاري  أحـــد  لوشـــينكو،  ســـيرهي 
الرئيس األوكراني فولدومير زيلينســـكي 

أوســـم الجمعة إن باده تدافع عن نفسها 
للعيش بسام. وأكد فيما يتعلق بالتعاون 
تحالفـــًا  هنـــاك  أن  اإليرانـــي،  الروســـي 
اســـتراتيجيًا ال يهـــدد بـــاده وحســـب بل 
البلـــدان المجـــاورة إليـــران. وأضـــاف أن 
“هـــذه الحرب ال تؤثر علـــى أوكرانيا فقط 

بل على األمن العالمي”، وفق قوله.

مستشار زيلينسكي: تحالف طهران وموسكو ال يهدد كييف وحدها

روسيا تنسحب من خيرسون.. وأوكرانيا تؤكد “النصر”

صور متداولة لرفع العلم األوكراني في خيرسون

عواصم ـ وكاالت

هـــدد الحوثيـــون بخـــوض معـــارك بحرية 
بعـــد  العربـــي،  التحالـــف  ضـــد  شـــديدة 
نفطـــي  مينـــاء  علـــى  هجومـــا  تنفيذهـــم 
جنوب شـــرقي البـــاد ما يشـــير إلى نوايا 
الجماعـــة المواليـــة إليـــران التصعيـــد من 
خـــال اســـتهداف الماحـــة البحريـــة في 

البحر األحمر والخليج.
وقال المســـؤول العســـكري فـــي الجماعة 
عبـــدهللا يحيـــى الحاكم، فـــي تصريحات 
أوردهـــا موقـــع قنـــاة المســـيرة الفضائيـــة 
الناطقـــة باســـم الحوثييـــن أن “المواجهة 
البحريـــة المتوقعـــة قـــد تكـــون من أشـــد 

المعارك مع التحالف”.
وفـــي إشـــارة إلـــى رفـــض كل محـــاوالت 
تخفيف التوتر والعـــودة إلى المفاوضات 
فـــي  المســـؤول  قـــال  الهدنـــة  لتمديـــد 
الجماعـــة “من الخطأ الركون إلى التهدئة، 
والمطلـــوب تعزيز أنظمـــة وأدوات الردع 

عسكريا واقتصاديا وعلى كل الصعد”.
ويـــرى مراقبـــون أن تصعيـــد الحوثييـــن 
يأتـــي بعد العقوبـــات التـــي فرضتها قوى 
غربيـــة على غرار االتحـــاد األوروبي على 
إيـــران بســـبب قمع المحتجين الســـلميين 
المندييـــن بمقتـــل الشـــابة الكردية مهســـا 
أميني أو نتيجة تســـليم روســـيا طائرات 

مسيرة الستخدامها في أوكرانيا.
من جانب آخر، أعلنت الســـلطات األمنية 
في محافظـــة المهرة شـــرق اليمن، ضبط 
ســـفينة إيرانية تحمل مـــواد مخدرة، في 

ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.
وأوضـــح المركز اإلعامـــي للمحافظة أن 
ضبـــط الســـفينة تم مـــن قبل قـــوات خفر 
بعـــد  ســـقطرى  أرخبيـــل  فـــي  الســـواحل 
بيـــن أجهـــزة األمـــن  المشـــترك  التنســـيق 

اليمنية والبحرية األميركية.
يذكـــر أنه لطالما أكـــدت الحكومة اليمنية 
إغـــراق  كلـــل  دون  تحـــاول  إيـــران  أن 
ضمـــن  بالمخـــدرات  اليمنيـــة  األراضـــي 
اســـتراتيجيتها للفتك باليمنيين، والعبث 

بأمن واستقرار المنطقة.

في ميناء سقطرى.. ضبط سفينة إيرانية تحمل مخدرات

الحوثيون يتوعدون بالتصعيد تناغما مع تهديدات إيران

الحوثيون يعودون للتلويح بالحرب في منطقة عبور دولية

دمشق ـ وكاالت
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Vacancies Available
BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 38000669 or ashraf.nour@yokogawa.com 

EMPEROR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17682261 or ISAZAINAL@LIVE.CO.UK 

RSM Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 17537787 or info@rsm.bh 

ALDERAZI COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17793364 or al.buma@hotmail.com 

AL-MERAJ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36353296 or Almerajcontracting@gmail.com 

VILLA MAMAS RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17305031 or HR@villamamas.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

ALTAWAH PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17333055 or EBRAHEM5554@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALWAOOD SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39409898 or WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

BURJ AL LOGAIMAT  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39460682 or SALWE1970@HOTMAIL.COM 

TASOMA INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17179592 or MUFADHAL@FAIROZLOGISTICS.COM 

Georgia Fashions 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

A. A. K CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17291853 or aak5862@yahoo.com 

AL MADEENA MEAT SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17772239 or MRADC2020@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

Grant Thornton - Abdulaal - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39065262 or JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

DAITOONA FOR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39777161 or daitona.garage@hotmail.com 

CLASSIC MOON BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33366038 or masooma.shubber.1990@gmail.com 

ALBASTAKI CUSTOMS CLEARING AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39448355 or BASTAKICLEARING@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39857600 or JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Juffair Grand Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 38188806 or HRD@THEJUFFAIRGRAND.COM 

Juffair Grand Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 38188806 or HRD@THEJUFFAIRGRAND.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39662961 or Majelanc@gmail.com 

HAJER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39900084 or alwahacity@gmail.com 

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

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact
 39660236 or bpolymer@batelco.com.bh 

BLUE BIRD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36666169 or murad36666169@hotmail.com 

KPMG ADVISORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 DEPUTY MANAGER / DIRECTOR

 suitably qualified applicants can contact
 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17579167 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17579167 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17243331 or moh.ramez@ramez.net 

ALRAOOF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39664685 or BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

PROMO GATE FOR STATIONERY & TRANSLATION 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39798987 or GADA0404@GMAIL.COM 

NAWAB FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38882236 or FAREEDAMURTAZABH@GMAIL.COM 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 36443223 or ALNOOR.02@hotmail.com 

MIDDLE EAST RECYCLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36310109 or irfanlone@MERC.COMPANY 

MIDDLE EAST RECYCLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 36310109 or irfanlone@MERC.COMPANY 

HALF MOON SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39333932 or alzaincomputer2015@gmail.com 

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

 COMPUTER PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com 

PHOS PHORIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39660750 or IBTYASAD63@GMAIL.COM 

M M BRAND ADVERTISING DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 17582020 or hr@mm-brand.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 33355001 or KAMC.BH@GMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33556920 or naziamalik692@gmail.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net 

SYDNEY OASIS MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39664299 or SALMAN.91@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 66741383 or info@BAHSTS.COM 

BU ALI SPICE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact
 17684885 or SHAJITH916@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

SUNNY VALE MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39607379 or SUNNYVALETRADINGBH@GMAIL.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

TOOBA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 33692526 or AHMEDM7600@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17792434 or cleangreenbh@gmail.com 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL GAS PLANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17400469 or mathame@bmigp.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

FUMAR 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17564343 or shawqi.alsayegh@reef-island.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

House of Patong Thai Spa & Salon 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 33360666 or ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

MINACOM GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

ZENON AIR CONDITIONING AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

Um Maryam Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39379127 or M.JAMILABBAS@GMAIL.COM 

Gulf House Medical System W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 33334448 or yaqoobi@hotmail.com 

SAIF TRANSPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34441777 or SAIF.0073@YAHOO.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787 or ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

ALMAYASA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39848080 or JASEM2030@HOTMAIL.COM 

7 SKY AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33492848 or ABRAR_AZAM2277@YAHOO.COM 

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33610055 or hr@naibit.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

GREEN VISION TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17294111 or HABIB6280@HOTMAIL.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39711141 or murtada@sultanalmazaj.com 

MONDELEZ BAHRAIN BISCUITS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39909935 or jinna.mohamedali@mdlz.com  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER

 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

Anwar alkhair gate Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33115104 or JAFFARALBAR@GMAIL.COM 

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

 HOUSEKEEPER
 suitably qualified applicants can contact
 39468388 or KUDAY@BATELCO.COM.BH 

ABEDI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39281282 or MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

SUFRAT ALSHAMS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33250990 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

AL ETHAD GENTS HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33203080 or AMEENJAFFER1968@GMAIL.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39922008 or CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

SAFE WAY EXPRESS CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17214024 or BAH.TEAM@SAFEWAYXP.COM 

City corner markets 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39860760 or cra66851@hotmail.com 

Belal aljadeedah mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17131430 or ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

LANJAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39470885 or ADELALMUDAWIB@HOTMAIL.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact
 17564855 or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

UNITER SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39852444 or admnfluidtech@gmail.com 

ALSAFWA CAR SERVIES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 36272726 or boadol81@gmail.com 

BLOOMS EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39780011 or Sami@bloomsbh.com 

ALNAJJAR GATE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36099331 or NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

FOOD CITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 32229484 or SALES.FOODCITY@GMAIL.COM 

AL HENNI TRANSPORATION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17456276 or alheni002@gmail.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

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

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33998472 or abithn@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34000422 or HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

Cinqo Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 33055457 or satish@cinqo-me.com 

HADIATY FOR CLOAKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33522847 or FATHY5041@GMAIL.COM 

MY MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17300661 or INFO@MYMEDIA-BH.COM 

FAROUJ ABU ALABD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32226699 or S.ALANAISI@GMAIL.COM

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

AVIN FOOD PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39848768 or THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM 

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

 PORTER
 suitably qualified applicants can contact

 36660056 or AAWADHI6656@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17291154 or A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

ABUFIZAN REAL ESTATE & BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37239999 or abufizan313@gmail.com 

LONDON JUICES  CAFETERIA- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33944309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

ABSAR ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33567639 or MD.AFSAR7639@GMAIL.COM 

DOCTORS SOLUTION DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 32074358 or adc.bah2020@gmail.com 

SENORITA CLEANING AND MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 36527021 or SENORITA.BAH@GMAIL.COM 

AL DANNAT GOLD AND JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BANKING SECTOR TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 17255552 or ALDANNATJEW@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Elza Persis Fabrication Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38013435 or PRAJODM@GMAIL.COM 

ABRAJ ALSHAKRIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36381184 or 7AMOD33@GMAIL.COM 

Alaa al jazeera for elevators and electrical equipments w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17297665 or aajeali@gmail.com 

CLASSIC BASSLI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 37202829 or AB33267771@GMAIL.COM 

BESTWAY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35458646 or BEST.9009@GMAIL.COM 

H G AWAN MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32380806 or IZZANNISA456@GMAIL.COM 

KHAN BABA LAHORE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39390246 or HAMADALABBASI1977@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39004425 or ALSAEGH1@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39527999 or alitahery@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

 ADMINISTRATIVE CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

GOLDEN NOORAN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17251550 or ABDULLA10109@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

KINGDOM PHOTO-COPYING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39652536 or areej105@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

KARAK JEE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36393636 or Aljalbootfish@gmail.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39543452 or ALIKJAFFAR@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

NEOM CITY INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

MARSEILLE BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33300058 or MBC.JOB88@GMAIL.COM 

MOMS TEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 38961593 or PKMUHAMMAD410@GMAIL.COM 

MULTAN BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

MULTAN BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

AL-AYES BUSINESS SUPPORT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE WORKER HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 33381174 or AKRAMAIES909@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34668686 or MS36771600@GMAIL.COM 

AHMED.BK SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(ORCHARD).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

AYULA FACILITY SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35946665 or SMARTSERVICESBAH@GMAIL.COM 

CANTEEN 90 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 36023559 or ALOBAIDI_MSO@HOTMAIL.COM 

FIAZ BUTT INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33364037 or MULTANTOUR321@GMAIL.COM 

FIAZ BUTT INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33364037 or MULTANTOUR321@GMAIL.COM 

JARVIS  SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDALI ABDULHUSAIN ABDALI HASAN  ALSANADI (158493) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or ABDALIALSANADI58@GMAIL.COM 

ABDALI ABDULHUSAIN ABDALI HASAN  ALSANADI (158493) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or ABDALIALSANADI58@GMAIL.COM 

HASAN MOHAMED ALI / FAYIL / 2190 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39474001 or RA7.W.5ALANI@HOTMAIL.COM 

AAMAL ISA MOHAMED ALAJLAN 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 33334224 or AAMALALAJLAN@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com 

Showaiter Antiques - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17345551 or HMSS9899@GMAIL.COM 

NATIONAL MODERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17694934 or ADMN.MODBAKE@GMAIL.CM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17256580 or KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL ELECTRO - ENGINEERING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 17826644 or ARJUMA@UNEECO.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

MOHAMMED SIDDIQ & SONS CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 16161600 or MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact
 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

SIL VER ROSE SPA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39383833 or A_ALYOUSHA@HOTMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 WIREMAN(ELECTRICAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17737381 or bahrainenterprises@batelco.com.bh 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL HUTAIM TRAVEL AND TOURIST 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39469901 or JASSIMKHAMISS51@GMAIL.COM 

ADEL COLOURED FILMS PROCESSING LABORATOR 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact

 39664929 or ADELHAMADA1962@GMAIL.COM 

SABAH SHARIF UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 66698866 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

NATIONAL MOTOR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)
 suitably qualified applicants can contact

 17787209 or RAMZI.BARAKAT@NMC.COM.BH 

ISA EBRAHIM ISA ALKAABI 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39456431 or isaalkaabi@hotmail.com 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com 
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أعلنت مجموعة من طالبات قســـم اإلعالم والعالقات 
العامـــة في جامعة البحرين عن إطالق حملة تســـويق 
تخـــرج،  كمشـــروع  “َمـــَدُد”  عنـــوان  تحـــت  اجتماعيـــة 

بإشراف أشرف أحمد عبدالمغيث.
وإدراك  وعـــي  زيـــادة  إلـــى  الحملـــة  هـــذه  وتهـــدف 
المجتمـــع البحرينـــي حـــول كل مـــا يتعلـــق باألمـــراض 
واالضطرابـــات النفســـية والتقليـــل مـــن وصمـــة العـــار 
المجتمعيـــة للمريض النفســـي، ما يســـاعد فـــي النهاية 
المصابيـــن باالضطرابـــات  علـــى تشـــجيع األشـــخاص 
النفســـية وذويهـــم للتوجـــه إلـــى الجهـــات المختصـــة 
والحصـــول على العـــالج الالزم، ويعمـــل فريق الحملة 
علـــى تحقيـــق هذه األهـــداف من خالل عقـــد مقابالت 
ولقـــاءات مـــع األطبـــاء واالختصاصييـــن فـــي مجـــال 
الصحة النفســـية لالســـتفادة مـــن خبراتهم فـــي زيادة 
الوعي تجاه قضية الصحة النفسية، وتقديم النصائح 
وتنظيـــم  المجتمـــع،  وأفـــراد  للمرضـــى  والتوجيهـــات 
العديد من المســـابقات األســـبوعية في حساب الحملة 
الرســـمي على منصة االنســـتغرام، إضافـــة إلى العديد 
مـــن الفعاليـــات الخارجية التي تعقـــد كل يوم خميس 

في بهو كلية اآلداب في جامعة البحرين.

طالبات “عالقات عامة” بجامعة 
البحرين يطلقن حملة “مدد”

طارق البحار

tariq_albahhar

أطلقـــت الفنانـــة الســـورية ســـارة فـــرح عملهـــا الجديد 
بعنوان “غايب” في حفل جمع فريق عملها واألصدقاء 

والصحافة.
ســـارة التي شـــكلت عالمـــة فارقة خـــالل ظهورها في 
برنامج الهواة ستار أكاديمي، حيث جمعت بين جمال 

الشكل وعذوبة الصوت.
عادت ســـارة إلى لبنان؛ بهـــدف إصدار أغنيتها “غايب” 
باللهجـــة اللبنانيـــة، مـــن كلمـــات الشـــاعر فـــادي أســـعد 
وألحـــان مصطفـــى محفـــوظ وتوزيع ســـليمان دميان، 
حيـــث قامـــت ســـارة بتصويـــر األغنيـــة علـــى طريقـــة 
الفيديـــو كليـــب تحـــت إدارة المخـــرج زيـــاد خـــوري. 
إن األغنيـــة متوفـــرة على كافـــة القنـــوات التلفزيونية 
والمنصـــات الرقمية. )غايب(، من إنتاج شـــركة وتري، 
أمـــا إدارة أعمالها، فهي شـــركة ميوزيـــك از ماي اليف، 
وهي الشـــركة الرائـــدة في مجـــال إدارة األعمال لعدد 

كبير من الفنانين في لبنان والعالم العربي.

سارة فرح.. جمال الشكل 
وعذوبة الصوت

تنتظر النجمة هنا الزاهد 
في 2023 طرح فيلم 

“مستر إكس” في 
دور العرض 

السينمائي مع 
أحمد فهمي 

وآخرين، 
وتدور 

أحداث 
الفيلم 

في 
إطار 

كوميدي 
رومانسي.

تـــم اختيار الناقد المســـرحي ورئيس 
المســـرحيين  جمعيـــات  اتحـــاد 
البحرينييـــن يوســـف الحمـــدان فـــي 
الخاصـــة  الدوليـــة  التحكيـــم  لجنـــة 
بعروض المسابقة الرسمية للمهرجان 
الدولي أليام قرطاج المســـرحية، في 
دورتها الثالثة والعشرين التي ستقام 
في الفترة من 3 - 10 ديسمبر المقبل.
النقـــاد  أهـــم  مـــن  الحمـــدان  ويعتبـــر 
يتـــم  الذيـــن  والعـــرب  الخليجييـــن 
اختيارهـــم بشـــكل دائم فـــي عضوية 
ورئاســـة لجان التحكيـــم في مختلف 

المهرجانات المسرحية العربية، وكان 
آخرها مشـــاركته في لجنـــة التحكيم 
لجائـــزة الدولة التشـــجيعية لإلخراج 

المسرحي المتميز في دولة الكويت.
قرطـــاج  أليـــام   23 الـــدورة  وتشـــهد 
المسرحية مشاركة عروض فنية من 
مختلـــف البلدان العربيـــة واإلفريقية 
تســـليط  إلـــى  إضافـــة  والعالميـــة، 
التونســـيين  تجـــارب  علـــى  الضـــوء 
كمـــا  الحريـــة،  ومســـرح  بالمهجـــر 
ســـيكون هناك ضيفا شرف للمهرجان 
مـــن بلديـــن إفريقـــي وعربـــي، والـــى 
جانـــب العـــروض المســـرحية والفنية 
الجديـــدة، ســـتقام عـــدد مـــن الورش 
واللقاءات وتكريم قامات مســـرحية 
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  وفنيـــة 

والعربي واإلفريقي.

تقيـــم جمعيـــة البحرين للفنـــون التشـــكيلية معرضا شـــخصيا 
للفنـــان الكويتـــي عبـــدهللا العتيبي بعنـــوان “وجـــوه ومالمح”، 
وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثالثاء المقبل 
الموافق 15 نوفمبر. وســـوف يســـتمر المعـــرض مفتوحا لغاية 

27 نوفمبر.

الحمدان عضوا في لجنة تحكيم أيام قرطاج المسرحية

“ وجوه ومالمح” في “البحرين 

للفنون التشكيلية”

يوسف الحمدان

أسامة الماجد

تــم تقديــم العديد من الجوائز النقدية بســوق البحر األحمر فــي ”مهرجان البحر األحمر 
الســينمائي الدولي“ في النســخة األولى من خالل الصندوق، وصلت إلى 30.000 دوالر 
إلى جانب الجوائز األربع المدعومة، وهي جائزة ســوق البحر األحمر بمنحة بقيمة 25 
ألــف دوالر، وجائــزة ســوق البحــر األحمــر بمنحــة 100 ألــف دوالر، إضافة إلــى ذلك، تم 
منح جائزتين من معمل البحر األحمر بمنح بقيمة 100.000 دوالر، كما تم تقديم جائزة 
إضافية من سوق البحر األحمر، جائزة تكريم خاص بمنحة 15 ألف دوالر، إضافة إلى 

الجوائز الكبيرة األخرى من خالل الرعاة في فعاليات استمرت لـ 4 أيام وشملت ورش 
عمل، وســوق المشــاريع النشــطة، وجلسات التواصل، يقام الســوق سنويًا على هامش 
مهرجــان البحر األحمر الســينمائي الدولــي، ويفتح أبوابه للموزعيــن ووكالء المبيعات 

والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في المنطقة. 
عن كل ذلك تحدثت في حوار خاص لـ “البالد”، زين زيدان مدير سوق البحر األحمر في 

مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي وكان التالي:

السوق.. القلب النابض للمهرجان وفخورون بكمية اإلبداع والمواهب السعودية
زين زيدان مدير “سوق البحر األحمر“ في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي:

حدثينا عن سوق البحر األحمر الفني  «
في الدورة الثانية المرتقبة؟

البحـــر  الهـــدف األول مـــن تقديـــم ســـوق 
األحمـــر فـــي المهرجـــان هـــو ان يســـتفيد 
كل مـــن هـــو موجـــود فـــي أيامـــه، ســـواء 
مـــن الســـينمائيين الســـعوديين أو غيرهم 
الماضـــي  العـــام  اكبـــر،  بصـــورة  وبالطبـــع 
كان هنـــاك نجـــاح كبيـــر جـــدا خصوصا مع 
وجـــود مشـــاريع جـــدا جميلة واســـتثنائية 
من المواهب التي تســـتحق الدعم، ســـواء 
الجديدة أو المخضرمة في مجال صناعة 
األفالم، وكانت هناك أسماء نسائية كثيرة 
تبحـــث وتفكر وتريد أن تطور من نفســـها 

ومواهبها.
في النسخة األولى كانت هناك العديد من 
المشـــاركات المهمة والكبيرة من الشركات 
الفنيـــة والســـينمائية والمنتجيـــن، الذيـــن 
تبادلـــوا الخبـــرات مـــع المواهـــب وصنـــاع 
واختصاصييـــن  الســـينمائي  المحتـــوى 
بتقديـــم  طريقهـــم،  لتســـهيل  بالمجـــال 
العديـــد مـــن التوجيهـــات، وأيًضا سلســـلة 
من النـــدوات والتواصل مع صناع األفالم 
والمســـئولين  والعالمييـــن  المحلييـــن 

التنفيذيين.
وهـــذا العـــام فـــي الـــدورة الثانية ســـنقوم 
بمضاعفـــة مـــا قدمنـــاه العـــام الماضي من 
جميـــع النواحي، عندنا هذا العام مســـاحة 
الـــدورة  ففـــي  الشـــركات،  لعـــرض  كبيـــرة 
شـــركة،   20 حوالـــي  هنـــاك  كان  األولـــى 
وتضاعـــف هـــذا العـــام إلـــى 43 شـــركة من 
داخل السعودية وخارجها، وسيكون ذلك 
بمثابة المرآة التي تعكس ما يحدث اليوم 
في الســـعودية من وجود شـــركات محلية 

سعودية تتعاون مع أسماء عالمية لتقديم 
المشـــاريع التـــي وصلت إلى 23 مشـــروعا 
هـــذا العـــام، وهـــي مشـــاريع جدا تســـتحق 

الدعم.
محادثـــات  ستشـــمل  بالطبـــع  ذلـــك  إلـــى 
السوق سلسلة من ورش العمل، والندوات 
الســـينمائية، والدورات التـــي يعقدها كبار 
المتحدثين في المجال السينمائي، إضافة 
إلى جلســـات تواصل سينمائية تجمع بين 
ضيوف متخصصين بالمجال والمشاركين 

في السوق. 
ما مدى حماسكم من المشاريع  «

المقدمة إلى المهرجان؟

نحـــن جميعا فخـــورون بالمســـتوى العالي 
فـــي هـــذه المشـــاريع التـــي قدمـــت إلينـــا، 
بمـــا فيها مـــن رقي ومثابرة وإبـــداع، فبعد 
اختيارنـــا 23 مشـــروعا هـــذا العـــام، وهـــي 
وكل  إليهـــا  اإلشـــارة  تســـتحق  بالفعـــل 
الدعم، وان تصل إلـــى مهرجانات عالمية، 
وإلـــى جانـــب الجوائز التي ســـنقدمها لهم، 
تســـعى العديـــد من الشـــركات إلـــى دعمها 
بســـبب مـــا يقدمونه من شـــغف وحب في 

هذه المشـــاريع، ويســـعون إلـــى تحفيزهم 
بالجوائـــز والدعم، وهم يســـعون بذلك أن 

يكونوا جزءا من المهرجان والمشاريع.
ســـيكون عندنـــا برنامـــج جـــدا مهـــم فـــي 
المواهـــب“،  ”أيـــام  بعنـــوان  المهرجـــان 
للمبتدئيـــن فـــي مجـــال صناعـــة األفـــالم، 
مواهـــب تريـــد أن تدخـــل عالـــم الســـينما 
وتســـتحق الدعـــم منـــا، واخـــذ الخبرة من 
بســـوق  الموجـــودة  والجهـــات  األســـماء 
البحـــر األحمر، ولهـــذا خصصنا لهم يومين 
لالقتـــراب مـــن هـــؤالء المعنييـــن للتوجيه 

مركـــزة  بـــدورات  وســـتكون  والمســـاندة، 
جـــدا لهم، حيث ســـتكون ”أيـــام المواهب“ 
لألســـماء التي تبحث عـــن الطريق ولخلق 
جيل ســـينمائي جديد من الســـعودية إلى 
وســـليمة،  مدروســـة  بخطـــوات  العالميـــة 
حيـــث ســـنخلق فرصا وفعاليـــات لتحقيق 

ذلك.
ما دور صانع األفالم اليوم وهو يشاهد  «

كل هذا الدعم؟

الســـينمائيين  لجميـــع  أقـــول  أن  أحـــب 
إن الفـــرص اليـــوم كثيـــرة وكبيـــرة فـــي 

اســـتغاللها  عليهـــم  ويجـــب  الســـعودية، 
كل  مـــن  واهـــم  الصحيحـــة،  بالصـــورة 
أو  خـــوف  أي  دون  المضـــي  هـــو  ذلـــك 
تـــردد، من فكـــرة وســـؤال أو البحث عن 
المجـــال ويبحـــث عـــن  فرصـــة، يدخـــل 
علـــى  تدلـــه  التـــي  والجهـــات  المعنييـــن 
الطريـــق لصناعـــة فيلم، خصوصـــا وأننا 
فـــي الســـعودية عندنـــا دعـــم كبيـــر مـــن 
وزارة الثقافـــة وبالطبع مـــن رؤية 2030 
والتـــي تركز على الثقافة والفنون، وهذا 
يساعدنا نحن في مهرجان البحر األحمر 

ودعـــم  المضـــي  علـــى  أوال  الســـينمائي 
يطلبونـــه،  مـــا  بخلـــق جميـــع  المواهـــب 
وتســـهيل كل الصعوبات، باالستماع إلى 
قصصهـــم والحكايات التـــي يريدون أن 
تتحول إلى أفالم، خصوصا وأن الشباب 
خصوصـــا  بالســـينما،  شـــغوفين  عندنـــا 
عندمـــا يحولـــوا القصـــص الواقعية إلى 
أعمال سينمائية تعكس ما نعيشه اليوم 

ونشاهدها في شاشات السينما.
مـــن خـــالل ســـوق البحـــر األحمـــر يتـــم 
اكتشـــاف هـــذه المواهـــب، والمشـــاريع، 
واألفـــكار التـــي ترســـم مالمـــح صناعـــة 
الســـينما في الســـعودية والعالم العربي، 
وتعطيهم جســـور للتواصل مـــع أقطاب 

السينما من جميع أنحاء العالم. 
وســـاهمت الـــدورة األولى لســـوق البحر 
األحمـــر بشـــكل كبيـــر فـــي ربـــط الجيـــل 
الجديـــد بقطـــاع صناعـــة الســـينما علـــى 
نحو عميق من خالل استضافة أكثر من 
560 اجتماًعا، رحب من خاللها الســـوق 
3115 مـــن االختصاصييـــن  مـــن  بأكثـــر 
فـــي صناعة األفـــالم واإلعالميين، ومن 
المنتظر أن يحتضن هذا العام مشـــاركة 
والمنتجيـــن،  الموزعيـــن،  مـــن  كبيـــرة 
والمموليـــن، جنًبا إلـــى وكالء المبيعات، 
لوجـــه  وجًهـــا  المهرجانـــات،  وممثلـــي 
مـــع أصحـــاب المشـــاريع، ونحـــن بالفعل 
فخورون جدا بكمية اإلبداع والمواهب 
المهرجـــان،  انطالقـــة  منـــذ  المعروضـــة 
وننتظـــر مـــا يمكن أن يحققـــوه لالرتقاء 

بصناعة السينما السعودية.



 اللجنة اإلعالمية

للصحافة  العربي  االتحاد  رئيس  عقد   
ــريــاضــيــة مــحــمــد جــمــيــل عــبــدالــقــادر  ال
والوفد المشارك بعيد اإلعالميين العرب 
مــن الــضــيــوف والــمــكــرمــيــن مــن رجــال 
التنفيذي  الرئيس  مع  اجتماعا  اإلعــالم 
عبدالرحمن  لــلــريــاضــة  الــعــامــة  للهيئة 
بحضور  بــالــهــيــئــة،  مكتبه  فــي  عــســكــر 
بجمعية  الرياضي  اإلعالم  لجنة  رئيس 

الصحفيين البحرينية أحمد كريم.
 وخالل االجتماع تم التأكيد على دور 
االتحاد العربي للصحافة الرياضية بمد 
اللجان  مختلف  بين  الــتــعــاون  جــســور 
وزيــادة  العربية،  الــدول  في  اإلعالمية 
فيما  والتواصل  األشقاء  بين  العالقات 

بينهم عبر إقامة مثل هذه اللقاءات.
 وأشاد عسكر بالعمل الكبير الذي يقوم 
به االتحاد العربي للصحافة الرياضية، 
مؤكدا أن مثل هذا النشاط والفعاليات 
تركت أثرا طيبا لدى جميع اإلعالميين 

لبذل المزيد من الجهود لتطوير اإلعالم 
به  خرج  الذي  بالنجاح  مشيدا  العربي، 
الــثــانــي عشر  الــعــرب  عيد اإلعــالمــيــيــن 
مثنيا  البحرين،  مملكة  احتضنته  الذي 
ــريــاضــي  عــلــى عــمــل لــجــنــة اإلعـــــالم ال
بجمعية الصحفيين ودورها في نجاح 

الفعالية العربية.
الرياضي  اإلعـــالم  لجنة  رئيس  وعبر   
عن  كــريــم  أحــمــد  الصحفيين  بجمعية 
التي  الكبيرة  للجهود  وتقديره  شكره 
مؤكدا  للرياضة،  العامة  الهيئة  تبذلها 

أنــهــا ســاهــمــت فــي تــذلــيــل الــكــثــيــر من 
فـــي سبيل  الــصــعــوبــات والـــمـــعـــوقـــات 
أرض  على  الــعــرب  األشــقــاء  استضافة 

المملكة.
عبدالرحمن  متابعة  إن  كــريــم:  وقـــال   
ــة بــعــيــد  ــاصـ ــخـ عــســكــر لــلــتــرتــيــبــات الـ
ــبـــدايـــة  ــنـــذ الـ اإلعـــالمـــيـــيـــن الــــعــــرب مـ
إيجابيا  أثــرا  ترك  الشخصي  وحضوره 
شكره  مقدما  المشاركين،  جميع  لــدى 
التي ساهمت  الجهات  وتقديره لجميع 

في نجاح الفعالية اإلعالمية العربية.

بحضور الوفد المشارك في عيد اإلعالميين العرب

 الصخير ـ االتحاد البحريني للسياراتعسكر يلتقي الوفد اإلعالمي العربي

أكـــد نــائــب رئــيــس االتــحــاد الــدولــي 
األوســط  الشرق  لمنطقة  للسيارات 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا رئــيــس االتــحــاد 
البحريني للسيارات الشيخ عبدهللا 
استضافة  أن  خليفة  آل  عيسى  بن 
ــبــحــريــن الـــدولـــيـــة مــوطــن  حــلــبــة ال
ــي الـــشـــرق  ــارات فــ ــ ــي ــســ ــ ــة ال ــاضــ ــ ري
 8 للتحمل  بــابــكــو  لــســبــاق  ــط  األوســ
ساعات والسباقات المصاحبة يجدد 
مكانة حلبة البحرين الدولية وتطور 

رياضة السيارات في المنطقة.
بن عيسى  الشيخ عبدهللا  وأوضــح 
آل خليفة أن هذه البطولة العالمية 
على  الختامية  جولتها  تقام  التي 
الــمــضــمــار الــعــالــمــي تــعــد مــن أقــوى 
ــبــطــوالت والــتــي حصدت  وأكــبــر ال
الماضية،  األعــوام  كبيرا في  نجاحا 
على  باستضافتها  بــدأنــا  أن  ومــنــذ 
مضمار حلبة البحرين الدولية وهي 
تتميز  لما  نجاحاتها  بحصد  تستمر 
بـــه مـــن إثـــــارة وتــشــويــق وكــســبــت 

العديد من محبي رياضة السيارات 
قاعدة  تمتلك  وبــاتــت  والمتابعين، 
ــاء على  ــنـ جــمــاهــيــريــة غـــفـــيـــرة، وبـ
في  تحققت  التي  النجاحات  هــذه 
الحلبة  استمرت  الماضية  األعـــوام 
الدولية في استضافة هذه البطولة 
وفي جولتها األخيرة وما يصاحبها 
تحدي  كبطولة  مثيرة  سباقات  من 
الشرق األوسط في  بورش سبرنت 
 WTRC ــى وبــطــولــة  ــ جــولــتــهــا األولـ

األولــى  للمرة  بإثارتها  تنطلق  التي 
يؤكد  ما  وهــو  الدولية،  الحلبة  في 
دائــمــًا  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة  أن 
العالمية  الــبــطــوالت  تستقطب  مــا 
ــيــرة، إلـــى جــانــب  ــمــث ــمــمــيــزة وال وال
الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة الــمــســانــدة 
تجذب  والــتــي  العالمية  للسباقات 
لقضاء  والــعــوائــل؛  والــصــغــار  الكبار 
الحلبة  أجمل األوقــات بين أحضان 

الدولية.

عبداهلل بن عيسى يؤكد أهمية السباقات العالمية في دعم السياحة الرياضية

 الشيخ عبدالله بن عيسى

القدم  لكرة  طموح  أكاديمية  فريق  استعرض 
المنامة  فريق  منافسه  أمــام  سنة(   17 )تحت 
5/0، وذلـــك في  )تــحــت ١٩ ســنــة( وفـــاز عليه 
نادي  ملعب  على  بينهما  أقيمت  التي  المباراة 
ــحــادي عشر لفريق  ال الــلــقــاء  ــاء  الــمــنــامــة. وجـ
طموح مميًزا وقوًيا، حيث بدأ الفريق بالضغط 
ــافــســه، ونـــجـــح في  الــمــبــكــر عــلــى مـــرمـــى مــن
األول  بالهدف  بالتقدم  غايته  على  الحصول 
لتتوالى بعد ذلك الفرص على المرمى المنامي.
المناميون  حصل  بهدفين  طموح  تقدم  وبعد 
ببراعة،  الحارس  لها  تصدى  جــزاء  ركلة  على 
لنجوم  اإلبــداعــي  األداء  ذلــك  بعد  ليتواصل 

األكاديمية طوال شوطي اللقاء.

“طموح” وأداء إبداعي
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 تغطية - اللجنة اإلعالمية

 أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة  بالمشــاركة الواســعة التي شــهدتها الســباقات التأهيلية المحلية للقدرة التي نظمها االتحاد الملكي للفروســية وسباقات القدرة في 
ثاني ســباقات الموســم الجديد 2022/2023.   وأكد ســموه أن اإلقبال الواســع على المشــاركة في ســباقات القدرة المحلية يؤكد المسيرة الناجحة 
لهذه الرياضة التي فتحت المزيد من اآلفاق في الفترة الماضية وساهمت في تحقيق العديد من اإلنجازات الخارجية في ظل ما تلعبه البطوالت 

المحلية من دور كبير في تأهيل الفرسان. 

فارسا   151 مشاركة  أن  سموه  وأوضــح   
وفارسة من مختلف االسطبالت المحلية 
المملكة يؤكد  ووجــود فرسان من خــارج 
إثــارة  أكــثــر  سيكون  الحالي  الموسم  أن 
وتــنــافــســا بــيــن الــجــمــيــع، مــتــمــنــيــا ســمــوه 
ــتــوفــيــق في  ــان ال ــرسـ ــفـ لــالســطــبــالت والـ

السباقات القادمة.
اليوم  رؤيــة سموه حــول سباقات  وعــن   
لمسافة 140 كم و120 كم و100 كم، توقع 
وتشهد  مثيرة  السباقات  تكون  أن  سموه 
مشاركة واسعة من االسطبالت والفرسان 
للموسم  قوية  بداية  في  الرغبة  ظل  في 
أن  إلــى  سموه  مبينا  باأللقاب،  والتتويج 
بين  المنافسة  قوة  على  تؤكد  المؤشرات 

الجميع.
 

 الفرسان في صدارة سباق 80 كم «

 تــصــدر الـــفـــارس حــمــد هـــالل الــخــاطــري 
80 كم بعد أن  الفرسان، سباق  من فريق 
أنهى السباق بزمن وقدره )4 ساعات و25 

دقيقة و4 ثوان(، ثم الفارس الحارث خالد 
 5( وقــدره  بزمن  المغيرات  اسطبالت  من 
ساعات و17 دقيقة وثانيتين(، ثم الفارس 
عــمــاد الــحــســن مــن اســطــبــالت الــشــوامــخ 
)5 ساعات و21 دقيقة و30  بزمن وقدره 

ثانية(.
 

 صدارة الزعيم لسباق 40 كم «

عبر  كم   40 الزعيم سباق  فريق   وتصدر 
الفارس جابر بدر جعفر الذي أنهى السباق 
و19  دقيقة  و40  )ساعتين  وقــدره  بزمن 
الفارس عاصم عبدالواحد من  ثانية(، ثم 
الفريق بزمن وقدره )ساعتين و40  نفس 
دقيقة و24 ثانية(، ثم الفارس علي محمد 
أحمد من اسطبالت العثمان بزمن وقدره 

)ساعتين و43 دقيقة و55 ثانية(.
 

 جائزة أفضل حالة جواد اليوم «

الفرسان سمو  فريق  قائد  رعاية   وتحت 

الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة،  تقام 
وذلــك  جــواد  حالة  أفضل  مسابقة  الــيــوم 

لسباق 120 كم دولي.
الفائز  للجواد  مالية  مكافآت  وخصصت   
ــطــاقــم الــفــنــي الــمــشــرف عــلــى سالمة  وال
وصحة الجواد وتشمل المدرب والفارس 
على  ــمــدرب  ال يحصل  حيث  والــســائــس، 
1000 دينار والفارس 500 دينار والسائس 
على  المسابقة  ترتكز  حيث  ديــنــار،   500
القلب  معايير عدة منها اخذ معدل نبض 
معدل  وقياس  للتبريد  المتطلب  والزمن 
الخبب  وتقييم  األمعاء  وحركة  الجفاف 
وذلك في الساعة األولى لوصول الجواد 
الحائز على المركز األول والمراكز األخرى 
تتوافق  ال  جــواد  أي  ويستبعد  تليه  التي 
بعد  المطلوبة  بالمعايير  الصحية  حالته 

ارتياحه لمدة ساعة. 
الخاصة  والمعايير  الــضــوابــط  أن  علمًا   
االتحاد  يتبعها  التي  نفسها  هي  بالجائزة 
الدولي للفروسية، وسوف يكون اإلشراف 

الدوليين  الحكام  قبل  من  الجائزة  على 
الموسم  سباقات  على  سيشرفون  الذين 

البحريني.
 

 اإلثارة اليوم «

للقدرة  الــدولــيــة  البحرين  قرية  وتشهد   
ــيــة، حيث  دول ســبــاقــات   3 السبت  الــيــوم 
كم،   120 وسباق  كــم،   140 سباق  سيقام 

وسباق 100 كم. 
 

 مراحل سباقات اليوم «

 وســــوف يــقــام ســبــاق 140 كـــم عــلــى 5 

مراحل على النحو اآلتي: المرحلة األولى 
المرحلة  ــم،  كـ  40 لــمــســافــة  أحــمــر(  ــون  ــ )ل
كــم،   30 لــمــســافــة  أزرق(  ــون  ــ )لـ ــثــانــيــة  ال
 30 لمسافة  أخضر(  )لون  الثالثة  المرحلة 
لمسافة  أصفر(  )لون  الرابعة  المرحلة  كم، 
أبيض(  ــون  )ل الخامسة  المرحلة  كــم،   20

لمسافة 20 كم.
 أما سباق 120 كم سيقام على 4 مراحل: 
 40 لمسافة  أحمر(  )لــون  األولــى  المرحلة 
لمسافة  أزرق(  )لــون  الثانية  المرحلة  كم، 
ــــون أخــضــر(  30 كـــم، الــمــرحــلــة الــثــالــثــة )ل
)لــون  الــرابــعــة  الــمــرحــلــة  كـــم،   30 لمسافة 

أصفر( لمسافة 20 كم.

مراحل،   3 على  كم   100 سباق  وسيقام   
 40 لمسافة  أحمر(  )لــون  األولــى  المرحلة 
لمسافة  أزرق(  )لــون  الثانية  المرحلة  كم، 
ــــون أخــضــر(  30 كـــم، الــمــرحــلــة الــثــالــثــة )ل

لمسافة 30 كم.
 

 مشاركة عربية «

التأهيلية  كم  40 و80   وشهدت سباقات 
عـــدة دول عربية  مــن  فــرســان  مــشــاركــة 
والعراق  السعودية  العربية  المملكة  مثل 
والمغرب واليمن، إضافة إلى مشاركة من 

الدانمارك.

اليوم 3 سباقات ومسابقة أفضل حالة جواد

ناصر بن حمد: المشاركة الواسعة 
تؤكد مسيرة القدرة البحرينية الناجحة

طموح - اللجنة اإلعالمية

الــدولــيــة “مــوطــن  الــبــحــريــن  أعــلــنــت حلبة 
ــســيــارات فــي الــشــرق األوســـط”  ريــاضــة ال
 Mercantile & Maritime اليوم أن شركة 
أصبحت شريًكا رسمًيا لتذاكر سباق بابكو 
البحرين للتحمل 8 ساعات الصديقة للبيئة.
 Mercantile & Maritime شركة  وتنضم 
وحلبة  القابضة  والــغــاز  النفط  شركة  إلــى 
البحرين الدولية، في هذه المبادرة الرائدة 
الــتــي تــهــدف إلـــى وضـــع مــعــيــار لــمــبــادرات 

االستدامة في مملكة البحرين.
وتم إطالق التذاكر الصديقة للبيئة لتمويل 
بــرنــامــج زراعـــة أشــجــار الــقــرم فــي مملكة 
المملكة  هـــدف  يــدعــم  ــذي  ــ والـ الــبــحــريــن، 
القرم  غــابــات  تغطية  ــادة  زيـ فــي  المتمثل 
بأربعة أضعاف بحلول العام 2035. مقابل 
ــاك نــســبــة من  كـــل تـــذكـــرة يــتــم بــيــعــهــا، هــن
البحرين  حلبة  مــن  مقدمة  الــتــذكــرة  سعر 
والشركاء  القابضة  والــغــاز  النفط  وشركة 

الجدد، حيث يتم التبرع بها لتمويل هذا 
البرنامج.

االستدامة  مــبــادرات  من  النوع  هــذا  تعد 
البحرين  لحلبة  أوســـع  خطة  مــن  جـــزًءا 
الدولية؛ لضمان استمرار العمل على الحد 
تعمل  األرض.  كــوكــب  على  التأثير  مــن 
والشركاء  الحكومة  مــن  كــل  مــع  الحلبة 

لتحقيق  الرئيسين 
هذه األهداف.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

Mercantile & Maritime انضمام
إلى شركاء مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة



بحضـــور نائـــب رئيس المجلس األعلـــى للبيئة نائب 
رئيـــس الهيئة العليا ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، نظم نادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيـــل عصـــر أمـــس الســـباق الثالـــث لهـــذا 
الموســـم، الذي أقيم على كأس شركة نفط البحرين 
“بابكـــو“ وكأس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة وذلك 
على مضمار ســـباق النـــادي بمنطقة الرفة بالصخير، 
وبحضـــور عدد من أصحاب الســـمو وممثلي الجهة 
رياضـــة  محبـــي  مـــن  وجمهـــور  للســـباق  الراعيـــة 

الفروسية وسباق الخيل.
وشـــهد الســـباق تقاســـم 4 إســـطبالت االنتصـــارات 
بكـــؤوس الســـباق فيمـــا ســـجل عـــدد مـــن الجيـــاد 
والفرســـان فوزهـــم األول وســـجلت جيـــاد المضمـــر 
الن ســـميث 4 انتصارات “ســـوبر هاتريك“، وأقواها 
الشـــوط الثامـــن والرئيـــس الـــذي أقيـــم علـــى كأس 
شـــركة “بابكـــو“ لجيـــاد الدرجـــة األولى المســـتوردة 
لمســـافة 1400 متر، وبمشاركة مجموعة من الجياد 
القوية، واســـتطاع الحصان الجديد “مســـتر ماكان“ 
إلســـطبل العاديـــات تســـجيل أول انتصاراتـــه فـــي 
المضمـــار البحريني ويعلن عن قدومه القوى، حيث 
أظهـــر إمكاناتـــه العاليـــة خصوصـــا عبـــر انطالقتـــه 
القوية آخر 600 متر ليخطف المقدمة من الحصان 
“رومـــان ريفر“ ويحلـــق بقوة في المقدمة ويحســـم 
الفوز بجدارة وتفوق وتتحول المنافسة إلى المركز 
الثاني الذي حســـمه “إكو سيســـتم“ بعد منافسة مع 
“رومـــان ريفر“ الثالـــث فيما جاء الحصان المرشـــح 

األول “شبل الجزيرة“ رابعًا. 
وكان الشـــوط األول قـــد أقيـــم علـــى كأس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية لخيل البحرين العربية األصيلة 
األول  المرشـــح  الحصـــان  واســـتطاع  “الواهـــو“، 
“الصقالوي 1807“ إلسطبل الرفاع وبقيادة الفارس 
عبدهللا فيصل تســـجيل أولى انتصاراته بعد تفوقه 
علـــى منافســـيه الجيـــاد “الكـــروش 1786، الجالبية 

1752، مصنان 1781“. 
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي علـــى كأس شـــركة “بابكـــو“ 
للجياد المبتدئات “إنتاج محلي“ لمسافة 1200 متر، 
وتمكنت الفرس “ستايليش“ إلسطبل فيكتوريوس 
من خطـــف أول انتصاراتها بجدارة وبقيادة موفقة 
مـــن الفارس المتمرن علي صبري الذي ســـجل الفوز 
األول في رصيده وذلك بعد تفوقها بفارق 4 أطوال 

على منافستها الفرس الثانية “عذبه“.
وأقيـــم الشـــوط الثالـــث علـــى كأس “بابكـــو“ لجيـــاد 
ســـباق التوازن “مستورد“، واستطاع الحصان “باور 
تريـــن“ إلســـطبل العاديـــات وبقيـــادة بـــول هانغـــان 
اســـتعادة انتصاراته بعد غيبة مســـجالً بداية قوية 
فـــي مشـــاركته األولـــى هـــذا الموســـم، حيـــث ظهـــر 
بصـــورة جيـــدة وفـــرض ســـيطرته علـــى مجريـــات 
الشوط من البداية حتى النهاية فيما جاء الحصان 
“فور ويل درايف“ إلسطبل جنرز في المركز الثاني.

وأقيـــم الشـــوط الرابـــع علـــى كأس شـــركة “بابكـــو“ 
لجياد ســـباق التوازن “إنتاج محلي“ لمســـافة 1600 
متـــر، وكان الشـــوط مفتوحـــا للفرســـان المتمرنيـــن 
البحرينييـــن وتمكـــن مـــن خاللـــه الحصـــان “كيـــب 

هورن“ إلســـطبل فيكتوريوس تحقيـــق فوزه األول 
وبفـــارق كبيـــر بلـــغ 8 أطـــوال عـــن الفـــرس الثانيـــة 
“مغيره“، وبقيادة موفقة من الفارس المتمرن حسن 

أصغر الذي سجل أول انتصاراته.
وأقيم الشـــوط الخامـــس على كأس شـــركة “بابكو“ 
لجياد ســـباق التوازن “مستورد“ لمسافة 2000 متر، 
واستطاع الحصان المرشح “بوندس بوي“ إلسطبل 
األول  المركـــز  كينيـــري  ليـــام  وبقيـــادة  المحمديـــة 
تســـجيل فـــوزه األول هـــذا الموســـم الخامـــس فـــي 
رصيـــده بعدما حقـــق المركزين الثانـــي والثالث في 
الســـباقين األوليين، حيث جـــاء فوزه بتفوق ودون 
منافـــس وبفارق 3 أطوال عـــن الحصان “روال جام“ 
إلسطبل فيكتوريوس الذي جاء ثانيًا في مشاركته 

األولى في السباقات البحرينية.
وأقيم الشـــوط الســـادس على كأس شـــركة “بابكو“ 
لجياد جميع الدرجات “إنتاج محلي“ لمسافة 1800 
متر، وشـــهد عودة الفرس المعروفة “كامبولينا“ إلى 
انتصاراتهـــا وأهـــدت مالكها الجديد أبراهيم راشـــد 
فوزه األول بعد إنتقالها هذا الموسم، حيث حسمت 
الفـــوز بتفوق وبفـــارق 3 أطوال عن الفرس “أرياف“ 

إلسطبل العفو. 
وأقيم الشـــوط السابع لجياد ســـباق التوازن “إنتاج 
محلـــي”، واســـتطاع الحصـــان “أبـــرس دارك“ ملـــك 
أتش بي آر ريسنغ وبقيادة الفارس المتألق إبراهيم 
نـــادر انتزاع الفوز بعد سلســـلة من المراكز المتأخرة 
الموســـم الماضي وذلك بعد منافسة قوية بين عدة 

جيـــاد شـــهدتها األمتار األخيـــرة وحســـمها لصالحه 
بفارق طولين عن الحصان الثاني “سسبكت باكج“.

اليوم السباق الرابع

وســـيقام عنـــد الواحـــدة والنصـــف مـــن ظهـــر اليوم 
“الســـبت“ السباق الرابع والذي ســـيقام على كؤوس 
شـــركة هـــاوس مـــي وكأس المرحـــوم ســـيد شـــرف 
العلـــوي والذي سيشـــتمل علـــى 8 أشـــواط، ويتوقع 
أن تشـــهد منافسات قوية في ظل تكافؤ مستويات 

الجياد في معظم األشواط. 

تتويج الفائزين

وتـــم تتويـــج الفائزين بكؤوس الســـباق، حيث قدم 
األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــارس 
مســـاعد  إلـــى  األولمبيـــة  اللجنـــة  كأس  الكوهجـــي 
المضمـــر الفائـــز رائـــد البوعينيـــن، فيما قام الشـــيخ 
إبراهيـــم بن خالد آل خليفة رئيـــس تطوير األعمال 
األســـتراتيجية بشـــركة بابكـــو بتقديـــم كأس بابكو 
للشـــوط الثانـــي إلـــى مســـاعد المضمـــر الفائـــز بـــول 
ســـميث، وكأس بابكو للشـــوط الثالث إلـــى الفارس 
الفائـــز بول هانغان، وكأس بابكو للشـــوط الرابع إلى 
الفارس الفائز حســـين أصغر، وكأس بابكو للشـــوط 
الخامس إلى ســـمو الشـــيخ سلطان الدين بن محمد 
بن ســـلمان آل خليفة، كما قدم كأس بابكو للشـــوط 
الســـادس إلى المالـــك الفائز إبراهيم راشـــد، وكأس 
بابكو للشوط الثامن الى مساعد المضمر الفائز بول 

سميث.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

5 إسطبالت تحقق كؤوس بابكو واألولمبية وبداية قوية “ميستر كان“
اليوم السباق الرابع للخيل على كؤوس “هاوس مي” و “العلوي”
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تعادل منتخبنا الوطنـــي لكرة القدم مع نظيره 
الكنـــدي بهدفيـــن لمثلهما فـــي المبـــاراة الودية 
التي جرت بينهما على ســـتاد البحرين الوطني 
فـــي أطار تحضيرات الفريقين لالســـتحقاقات 

الكروية المقبلة.
ووحـــد منتخبنـــا نفســـه متأخـــرا بالنتيجة في 
الكنـــدي  الالعـــب  ســـجل  عندمـــا   6 الدقيقـــة 
إســـماعيل كونا، ليـــدرك العـــب منتخبنا مهدي 
حميـــدان هدف التعادل فـــي الدقيقة 14، قبل 
أن يضـــع الالعب عبدهللا يوســـف منتخبنا في 

المقدمـــة للمـــرة األولى خالل اللقـــاء وذلك في 
الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

واســـتمرت نتيجـــة التقـــدم حتـــى الدقيقة 81 
لوســـيس  الكنـــدي  الالعـــب  اســـتطاع  حيـــث 
كفالينـــي إدراك التعـــادل لمنتخـــب بـــالده الذي 
يخـــوض هذه المباراة تحضيرا لمشـــاركته في 

كأس العالم، التي تنطلق في قطر بعد أيام.
المنتخـــب  مـــدرب  ســـوزا  هيليـــوا  البرتغالـــي 
البحرينـــي، أن مواجهـــة كندا لن تكون ســـهلة، 
متوقعـــا أنهـــا تحقق العديد مـــن األهداف التي 
وضعهـــا الجهـــاز الفني، خصوصـــا أن كندا أحد 

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وأوضـــح ســـوزا، فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده االتحاد البحريني لكرة القدم، الخميس، 
أن االســـتعداد كان جيـــدا للمواجهـــة، إذ يأمـــل 
تحقيق المنتخب البحريني االستفادة الكاملة 

من المباراة.
وقـــال “نتطلـــع لخـــوض مثـــل هـــذه المباريـــات 
العالـــي لرفـــع  الفنـــي  التـــي تمتـــاز بالمســـتوى 
مســـتوى العبي المنتخب البحريني، وال شـــك 
أن مواجهة كندا ســـتحقق أهدافا عدة وضعها 

الجهاز الفني، ونسعى لتحقيقها كاملة”.

ضمن تحضيراته لكأس العالم

منتخب كندا ينجو من الخسارة أمام “األحمر”
محرر الشؤون الرياضية



“تـــويـــوتـــا” ينطلـــق أوًل في ســــباق “بابكـــو” 
صور اليوم األول من حلبة البحرين الدولية

تقدم فريق تويوتا جازو ريســـنج خطوة نحو جمع لقبي الســـائقين والصانعين 
لبطولـــة العالـــم لالتحـــاد الدولي “فيـــا” للتحمل، بعـــد تصدره للحصـــة التأهيلية 
وضمان االنطالق من المقدمة في ســـباق بابكو البحرين 8 ســـاعات المقام على 

حلبة البحرين الدولية.
وينطلـــق الطاقـــم المكون من الســـائقين هارتلي بريندون وسابيســـتيان بويمي 
وريـــو هيـــراكاوا من المركـــز األول بعد خطف المركـــز األول بزمن دقيقة و46.8 

ثانية على متن سيارة تويوتا جي آر 010 الهجينة.

 سلمان بن راشد بطًل لفئة “البرو ام” 

 سجل سائق فريق بيور ريسينج، هاري كينج فوًزا مريًحا في السباق األول من 
افتتاحية بطولة تحدي بورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط والمقامة على هامش 
ســـباق بابكـــو البحرين 8 ســـاعات للتحمل، الجولـــة الختامية مـــن بطولة العالم 

لالتحاد الدولي “فيا” والمقامة على حلبة البحرين الدولية.
وفـــي نتيجـــة ملفتة وســـباق الفت لالنظار خطف الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد آل 
خليفة فوًزا رائًعا في فئة البرو أم، ليقدم صك العودة إلى التسابق بأبهى حلة.

 ازكونا يدون اسمه

دون اإلســـباني مايـــكل ازكونـــا ســـائق فريـــق بي آر ســـي هيونداي ات ســـكودرا 
كورس اســـمه في الســـجالت التاريخية لمضمار حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشرق األوسط” بعد فوزه في أول سباقات بطولة كأس 
العالـــم لالتحـــاد الدولي “فيا” للســـيارات الســـياحية WTCR، المقامة في مملكة 

البحرين.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تختتـــم اليـــوم فـــي حلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة “موطـــن رياضة الســـيارات 
بالشـــرق األوســـط” فعاليات الجولة 
الختاميـــة لبطولـــة العالـــم للتحمـــل 
التابعـــة لالتحـــاد الدولي للســـيارات 
مـــن خـــالل ســـباق بابكـــو البحريـــن 
للتحمـــل 8 ســـاعات، الذي ســـينطلق 
الســـبت  اليـــوم  الختامـــي  ســـباقه 
الموافـــق 12 نوفمبـــر، حيـــث تفتـــح 
للجماهيـــر  اليـــوم  أبوابهـــا  الحلبـــة 

الدوليـــة  بالســـباقات  لالســـتمتاع 
والفعاليات الترفيهية من 10 صباحا 

وحتى 10 مساء.
وســـينطلق الســـباق العالمـــي اليـــوم 
بطولـــة  مـــن  الختاميـــة  للجولـــة 
العالـــم للتحمـــل اليـــوم الســـبت مـــن 
2 مســـاء وتســـتمر منافســـاته حتى 
مـــن  ســـاعات   8 ولمـــدة  مســـاء   10
اإلثـــارة المتواصلـــة؛ لـــذا ال تفوتـــوا 
حضور الســـباق العالمي واالستمتاع 

بالفعاليات الترفيهية العائلية.

تويوتا تستعيد بريقها 

استعاد فريق تويوتا جازو ريسينج 
بريقـــه مـــن خـــالل حصـــة التجـــارب 
بابكـــو  ســـباق  مـــن  الثالثـــة  الحـــرة 
البحرين 8 ســـاعات للتحمل، الجولة 
األخيـــرة مـــن بطولة العالـــم لالتحاد 
الدولـــي “فيـــا” والمقامة علـــى حلبة 

البحرين الدولية بالصخير.
مـــن  المكـــون  الفريـــق  واســـتطاع 
الســـائقين مايـــك كونـــواي وكامـــوي 

كوباياتشـــي وخوســـيه ماريـــا لوبيز 
تحقيق الزمن األفضل خالل الحصة 
ثانيـــة  و48.384  دقيقـــة  بواقـــع 
ليتصـــدر الترتيـــب العـــام والخـــاص 
بفئـــة الهايبركار متقدًمـــا على طاقم 
تويوتا جازو ريســـينج اآلخر والذي 
يمثلـــه الســـائقون هارتلـــي بريندون 
وسابيستيان بويمي وريو هيراكاوا 
وســـجل ثانـــي أســـرع زمـــن بدقيقة 

و48.748 ثانية.

كينج ينطلق أوًل 

حقـــق الســـائق هـــاري كينـــج الزمـــن 
األســـرع فـــي الحصـــة التأهيلية من 
الجولـــة االفتتاحيـــة لبطولـــة تحدي 
األوســـط  الشـــرق  ســـبرنت  بـــورش 
والمقامـــة على هامش ســـباق بابكو 
البحرين 8 ســـاعات للتحمل، الجولة 
الختامية من بطولـــة العالم لالتحاد 
الدولـــي “فيـــا” علـــى حلبـــة البحرين 

الدولية.
وينطلق ســـائق فريق بيور ريسينج 
من مقدمة الســـباقين األول والثاني 
بعـــد صدارتـــه المبكـــرة لفئـــة البـــرو 
عليهـــا  والحفـــاظ  العـــام  والترتيـــب 
بتعزيز أزمنته وتســـجيل أفضل لفة 
فـــي دقيقتيـــن و2.757 ثانية وثاني 
و3.017،  بدقيقتيـــن  لفـــة  أفضـــل 
رغـــم المحـــاوالت الحثيثـــة للســـائق 
الـــذي ســـجل أفضـــل  هـــاري جونـــز 
زمـــن لـــه بواقـــع دقيقتيـــن و3.335 
ثانية لينطلق مـــن المركز الثاني في 
الســـباق األول وكذلـــك في الســـباق 

الثاني عطًفا على ثاني أفضل لفة.

ازكونا ينطلق من مقدمة 
السباق األول

مايـــكل  اإلســـباني  الســـائق  خطـــف 

ازكونا مركز االنطالق األول لســـباق 
بطولـــة كأس العالـــم لالتحاد الدولي 
 WTCR فيا” للســـيارات الســـياحية“
التأهيليـــة  للحصـــة  تصـــدره  بعـــد 

المكونة من ثالث فترات.
وســـجل ســـائق فريـــق بـــي آر ســـي 
كـــورس  ســـكودرا  ات  هيونـــداي 
الزمـــن األســـرع في الفتـــرة األخيرة 
بدقيقتيـــن و11.061 ثانيـــة متقدًما 
دي  كوموتـــو  فريـــق  ســـائق  علـــى 
اتـــش إل أودي ســـبورت، الفرنســـي 
ناثانيـــل بيرثون الذي حـــل ثانًيا في 
الترتيـــب بفـــارق 0.114 ثانية، فيما 
ســـجل الســـائق األرجنتيني نيستور 
جيروالمي من فريق أول اينك دوت 
كـــوم ميونـــخ موتور ســـبورت مركز 
االنطـــالق ثالـــث أفضل زمـــن بفارق 
0.160 ثانية، في حين حل الســـائق 
ميتشليســـز  نوربيـــرت  اإليطالـــي 
المركـــز الرابـــع بفـــارق 0.361 ثانيـــة 
فيمـــا جـــاء خامًســـا الفرنســـي نيكي 
كاســـتبورغ رغم عدم تسجيله لزمن 
رســـمي فـــي الحصـــة غيـــر أن تأهله 
إلى الفترة الثالثة ضمن له الحصول 

على المركز الخامس.

 الصخير - حلبة البحرين الدولية

اليوم ختام بطولة العالم للتحمل في حلبة البحرين الدولية
الحلبة بانتظاركم لسباق بابكو 8 ساعات من 10 صباحا حتى 10 مساء
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كمـــا عودتكم حلبـــة البحرين الدولية بإثـــارة الفعاليات أيضا 
خارج المضمار، سينطلق جدول حافل بالفعاليات الترفيهية، 
حيـــث ســـتكون المنطقـــة الترفيهيـــة الواقعة خلـــف المدرج 
الرئيـــس ممتلئـــة بالعديد من الفـــرق االســـتعراضية العالمية 
التي ســـتبهر الجماهيـــر بعروضهـــا وبرامجها االســـتعراضية 

المثيرة.
وســـيكون لألطفـــال نصيـــب وافر مـــن الفعاليـــات الترفيهية 
خـــالل يومـــي الســـباق مـــن الصبـــاح وحتـــى المســـاء فـــي 
المنطقـــة الترفيهيـــة، فقـــد تم تخصيـــص منطقـــة كبيرة لهم 
وأبـــرز الفعاليـــات المقدمة لهـــم ألعاب الكرنفـــال مثل العجلة 
الـــدوارة، أطـــواق كرة الســـلة، المهرجون والقراصنة، الرســـم 

على الوجوه، أشـــكال بالبالونات، إلـــى جانب عدد من ألعاب 
الركـــوب المتنوعـــة مثل ســـيارات التصادم، المتاهـــة، القطار 
ولعبة الســـهام؛ لذا سيستمتع األطفال الصغار بجدول حافل 

من الترفيه والمتعة.
الفعاليـــات  أبـــرز  مـــن  تعتبـــر  الناريـــة  الدراجـــات  وعـــروض 
الترفيهية إلى جانب عروض تيري غرانت ولي باورز، حيث 
سيســـتمتع جماهيـــر الســـباق بعروضهـــم المثيـــرة والحاصلة 
على أرقام قياسية عالمية. هذا إضافة إلى معرض السيارات 
الكالسيكية، حيث يعرض نادي البحرين للسيارات بعض من 
أندر السيارات الكالسيكية، فال تفوت رؤيتها خالل السباق.

إلـــى جانب توافـــر العديد من الخدمات األساســـية كمحالت 

األطعمـــة والمشـــروبات طـــول يومـــي الســـباق؛ لذا ســـتكون 
فعاليـــة عائليـــة متكاملة، فـــال تفوتوا حضورها واالســـتمتاع 

بها.
التذاكر ما تزال متوافرة للسباق العالمي، حيث تبلغ 5 دنانير 
بحرينيـــة فقـــط للكبار، و2.5 دينـــار بحرينـــي لألطفال من 3 
حتـــى 12 عاما واألطفال أقل من 3 أعوام ســـيكون دخولهم 
مجانا، كما ســـيكون هناك مزيد من التخفيض للطلبة، وذوي 
الهمـــم، وكبـــار الســـن، وبإمـــكان الراغبيـــن في حضور ســـباق 
البحريـــن للتحمل في حلبة البحريـــن الدولية الحصول على 
تذاكرهـــم إلكترونيـــا مـــن خـــالل زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 

www.bahraingp.com أو عبر االتصال على 17450000.

منطقة كبيرة لألطفال

فعاليات ترفيهية رائعة بحلبة البحرين

السبت 12 نوفمبر 2022

10:30 -10:00WTCR بطولة
السباق الثاني

11:45 -11:15
تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط

السباق الثاني

12:45 -12:00
بطولة العالم للتحمل
جولة ممرات الصيانة

12:35 -12:05
بطولة العالم للتحمل

حصة تواقيع السائقين

22:00   -14:00
 بطولة العالم للتحمل

   السباق الختامي

تدعو حلبة البحرين الدولية جماهير وزوار سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات  «
اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر لحضور عدد من الفعاليات أبرزها تواقيع سائقي 

البطولة العالمية وفعاليات البادوك المفتوح وجولة ممرات الصيانة.
وستنطلق حصة تواقيع سائقي البطولة العالمية للتحمل وذلك يوم السباق  «

السبت الساعة 12:05 مساء - 12:35 مساء، وذلك في ممرات الصيانة لجميع فرق 
البطولة العالمية للتحمل.

بينما ستنطلق جولة ممرات الصيانة لجميع فرق البطولة العالمية من 12 مساء  «
وتستمر لـ 45 دقيقة. وسيتمكن الجماهير من االستمتاع بإثارة استعدادات 
وتجهيز الفرق وااللتقاء بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم في يوم 

السباق العالمي.
إلى جانب استمتاع زوار المهرجان بفعاليات البادوك المفتوح، ويتميز سباق  «

بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير حيث سيتمكن 
حاملو تذاكر السباق من متابعة السباق على المدرجات إلى جانب تجولهم في 

منطقة البادوك المفتوحة واالستمتاع بإثارة استعدادات وتجهيز الفرق وااللتقاء 
بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

تواقيع السائقين وجولة ممرات الصيانة
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المقلة لـ “^”: 80 مليون دوالر اإلنفاق اإلعالني بنهاية 2022
متجاوزا مستويات الجائحة ومدعوما بمعرض الطيران واالنتخابات والمؤتمرات

أكـــد عضـــو المجلـــس العالمـــي للجمعيـــة 
مجموعـــة  رئيـــس  لإلعـــان،  الدوليـــة 
ماركوم الخليج، خميـــس المقلة لـ “الباد 
اإلعانـــي  النشـــاط  زيـــادة  االقتصـــادي”، 
فـــي مملكة البحرين خـــال العام الجاري 
 ،2021 الماضـــي  العـــام  مقابـــل   2022
اإلنفـــاق  لمســـتويات  تجـــاوزه  متوقًعـــا 
اإلعاني في العام الماضي لتصل إلى 80 

مليون دوالر بنهاية العام 2022.
وعزا ســـبب زيادة النشـــاط اإلعاني في 
العـــام الجـــاري إلـــى عـــدة أســـباب أهمها: 
انخفـــاض التدابيـــر االحترازيـــة لجائحة 
كورونا، وتنظيم وإقامة معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران 2022، وتنظيم الكثير 
من أنشـــطة المعارض في الفترة المقبلة، 
منهـــا معـــرض الجواهـــر العربيـــة، وعودة 
هذه األنشـــطة لتساهم في عودة النشاط 

اإلعاني.
نشـــطت  التـــي  القطاعـــات  أن  وأضـــاف 
في العـــام الجاري هي قطـــاع االتصاالت 
والقطـــاع المصرفـــي وقطـــاع العقـــارات، 
كمـــا تـــم إقامـــة ســـباق جائـــزة البحريـــن 

الكبرى للفورموال وان، في الفترة من 18 
إلـــى 20 مارس 2022، كمـــا أن الفعاليات 
والمعـــارض التـــي نظمتها هيئـــة البحرين 
للسياحة والمعارض، وكذلك المهرجانات 
التي تـــم تنظيمها ومن بينهـــا مهرجانات 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار ومن بينها 

مهرجان صيف البحرين.
ولفـــت إلى أن معـــرض البحريـــن الدولي 
للطيـــران الـــذي اختتمـــت فعالياتـــه يـــوم 
فـــي وصـــول  الجمعـــة سيســـاهم  أمـــس 
اإلنفاق اإلعاني بنهاية العام الجاري إلى 

80 مليون دوالر.
وأشار إلى أنه مع عودة النشاط اإلعاني 
فإن نصيب “السوشـــل ميديا” كبير حتى 
نهاية العام الجاري إال أنه ال وجود لرصد 
لحجـــم اإلنفـــاق اإلعاني على السوشـــل 
ميديا، متوقًعا أن يكون للسوشـــل ميديا 
نصيـــب كبيـــر مـــن النشـــاط اإلعاني إلى 
جانـــب الصحـــف واإلذاعـــة والتلفزيـــون، 
قبـــل  مـــا  لمســـتويات  العـــودة  متوقًعـــا 
الجائحـــة لتصل إلى أكثر مـــن 80 مليون 
دوالر، حيث لـــم يكن اإلنفاق يتجاوز 50 

مليون دوالر، مرجًحا أن يستمر النمو في 
النشاط اإلعاني خال الفترة المقبلة.

وعن اإلنفاق اإلعانـــي على االنتخابات، 
قال المقلة إن السوشـــل ميديا تســـتحوذ 
على النصيب الكبير من النشاط اإلعاني، 
لانتخابـــات  المترشـــحين  أن  خصوًصـــا 
البلديـــة والنيابيـــة مـــن األفـــراد لـــذا فإن 

الميزانيـــة المرصـــودة لإلنفـــاق اإلعانـــي 
النشـــاط  زيـــادة  مؤكـــًدا  كبيـــرة،  ليســـت 
اإلعاني والمطبوعات والسوشـــل ميديا 

وإعانات الصحف والطرق.
وذكر أن إعانات السوشـــل ميديا تشمل 
إعانات الصحف على منصات التواصل 

االجتماعي.

المقلة مصرًحا لـ “البالد االقتصادي”

تعاون مشترك بين “باس” و“BIBF” لبناء القدرات القيادية بقطاع الطيران
أعلنت شـــركة خدمـــات مطـــار البحرين 
)بـــاس( عن توقيعهـــا لمذكـــرة تفاهم مع 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
والماليـــة )BIBF(، وذلـــك لبنـــاء القدرات 
القياديـــة فـــي قطاع الطيـــران. وُأقيمت 
مراســـم التوقيـــع فـــي اليـــوم الثالث من 
معـــرض البحرين الدولـــي للطيران يوم 
أمـــس الموافـــق 11 نوفمبـــر 2022. وتم 
توقيع االتفاقية من جانب شركة )باس( 
محمد خليل الرئيس التنفيذي للشـــركة، 
ومـــن جانب معهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفية والمالية) BIBF ( أحمد الشيخ 
المدير العام للمعهد، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين من الطرفين.
وكجزء من االتفاقية الموقعة، ســـيقوم 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
تدريبـــي  برنامـــج  بتقديـــم  والماليـــة 
متخصـــص يهـــدف إلى صقـــل المهارات 
اإلداريـــة لـــدى منتســـبي شـــركة )باس(؛ 
فـــي مجـــال  مهاراتهـــم  بهـــدف تطويـــر 
إدارة المشـــاريع، الوعـــي المالي وإعداد 
مهـــارات  إلـــى  باإلضافـــة  الميزانيـــات، 

تطوير تجربة العماء. 
ومن خـــال هذا البرنامج، تهدف )باس( 
يتســـم  بشـــري  مـــال  رأس  خلـــق  إلـــى 
بالكفـــاءة العاليـــة، وقـــادر علـــى التقـــدم 

مـــن  الموظفـــون  وســـيخضع  بنجـــاح. 
مختلف األقســـام لمجموعة من البرامج 

التطويرية من قبل المعهد.
وتعليقًا على هذه الشراكة، صّرح محمد 
خليل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات 
مطـــار البحرين )بـــاس(: “إنه لمن دواعي 
 ،BIBF ســـرورنا أن نتعـــاون مـــع معهـــد
والتي تعد إحدى المؤسســـات التعليمية 
المملكـــة،  فـــي  الرائـــدة  والتدريبيـــة 
تطويـــري  ببرنامـــج  موظفينـــا  لتزويـــد 
مهنـــي مكثـــف. نحن فـــي )بـــاس( نؤمن 
بـــأن موظفينـــا هم أهـــم أصولنـــا، ونحن 
حريصون على تطوير مســـيرة تعليمهم 

المهنـــي، وصقل مهاراتهـــم التي تمكنهم 
من االرتقاء بمستواهم الوظيفي بقدرة 

وكفاءة”.
ومـــن جانبه، صـــّرح أحمد الشـــيخ مدير 
عام معهد البحرين للدراسات المصرفية 
 BIBF يلتـــزم معهـــد“ :)BIBF( والماليـــة
بتزويد الشركاء ببرامج تدريبية تهدف 
ويســـّرنا  الموظفيـــن.  كفـــاءة  لتطويـــر 
أن نتعـــاون مـــع شـــركة )بـــاس( لتقديـــم 
برامج ُمصّممـــة خصيصًا لتعزيز التطّور 
الوظيفـــي والمهـــارات القياديـــة، وذلـــك 
إلعداد كوادر وطنيـــة مؤهلة في قطاع 

الطيران”.

مزيد من منتجات “بوينج” الدفاعية لسالح 
الجو الملكي والبحرية البحرينية مستقبال

الدوليـــة  للمبيعـــات  الرئيـــس  نائـــب  أكـــد 
والمشروعات االســـتراتيجية في بوينج للدفاع 
والفضاء واألمن ريك ليماستر أن “بوينج” تفخر 
بشـــراكتها اإلستراتيجية مع مملكة البحرين من 
خـــال تزويـــد ســـاح الجـــو الملكـــي البحرينـــي 
والقوات البحريـــة الملكية البحرينية بمجموعة 
من منتجاتها الدفاعية وحلولها األمنية لارتقاء 
بمســـتوى منظوماتها العســـكرية وفق أحدث ما 
توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال. 
واعرب ليماستر في لقاء مع “الباد االقتصادي” 
عن تطلعه لتقديم “بوينج” لمزيد من المنتجات 
الجديدة للقـــوات الجوية والبحريـــة البحرينية 
فـــي المســـتقبل المنظـــور بمـــا يخـــدم برامجهـــم 
التطويرية ودعم مشـــروعاتهم التوسعية سواء 

البحرية منها أو الجوية.
وبحسب ليماستر، تشمل قائمة منتجات بوينج 
للدفـــاع واالمن طائـــرات F-15 وKC-46 ونظام 
 ،T-7 تدريـــب الطّياريـــن المتطـــور علـــى طائـــرة
اإلنـــذار  ونظـــام   ،H-47 Chinook ومروحيـــة 
 ،ATSالمبكـــر والتحكـــم المحمول جـــوا ومنصة
وأنظمـــة غير مأهولة أخرى مثـــل Integrator و

 .ScanEagle
ولفـــت إلى أن بوينـــج للدفاع والفضـــاء واألمن 
تواصـــل تقديـــم منتجـــات نوعيـــة لعمائها على 
 P-8 نطاق عالمي أوســـع لتشمل طائرات بوينج

بوســـيدون القـــادرة علـــى القيـــام بمهـــام الحرب 
 KC-46و F-15 المضادة للغواصات. وطائـــرات
المصممـــة لنقـــل المعـــدات العســـكرية وللتزويد 
بالوقود جوا، مشـــيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا 
من دول المنطقة على منتجات بوينج الدفاعية 
واألمنيـــة، ومزيد مـــن الطلبيات قيـــد التحضير 
والتســـليم لعـــدد مـــن القيـــادات العســـكرية في 

الشرق األوسط والخليج العربي.
وعـــن الجانـــب الفضائـــي، قـــال ليماســـتر “نحـــن 
متحمســـون الستكشـــاف فـــرص جديـــدة وفتح 
آفاق جديدة مـــن التعاون في مجال الصناعات 
الفضائيـــة، وهناك محادثات على مســـتوى عدد 
كبيـــر مـــن حكومـــات المنطقـــة فـــي هذا الشـــأن 
وعـــن إمكاناتنـــا فـــي هـــذا المجـــال ومـــا نقدمـــه 
على مســـتوى األقمـــار االصطناعيـــة لاتصاالت 
)الســـتااليت( وغيرها وكيف يمكـــن العمل معهم 

مستقبا في هذا المجال الواعد”. 
وعـــن المشـــاركة فـــي معـــرض البحريـــن الدولي 
للطيران بنســـخته السادسة، قال ليماستر “نحن 
ســـعداء بالعـــودة مجـــددا للمشـــاركة فـــي هـــذا 
المعـــرض الدولـــي المميـــز علـــى ارض البحريـــن 
بعد 4 ســـنوات، والعودة بحماس للقاء شـــركائنا 
وعمائنـــا علـــى مســـتوى المنطقة وهـــي فرصة 
جيدة جدا بالنسبة لنا للتواصل معهم والتفاعل 
مـــع احتياجاتهـــم ومقابلـــة متطلباتهـــم بحلولنا 

ومنتجاتنا. لدينا اتصاالت مع عدد من القيادات 
العســـكرية واألمنية على مستوى المنطقة، وهو 
معـــرض مهم جدا بالنســـبة لنا لعـــرض ما نقدمه 
مـــن حلـــول منتجـــات متقدمـــة فـــي قطاعـــات 
احتياجـــات  علـــى  والتعـــرف  واألمـــن  الدفـــاع 

العماء المحتملين في المنطقة”.
وعـــن الجوانـــب البيئيـــة، أكـــد ليماســـتر اهتمام 
الشـــركة بصـــورة كبيرة فـــي معايير االســـتدامة 
البيئية واســـتخدام الوقـــود الحيوي كبديل عن 
الوقـــود األحفـــوري لتشـــغيل الطائـــرات، وهناك 
رغبة لتوفير اإلمكانات المناسبة لهم، مستطردا 
بالقول “نحن نســـتثمر الكثير مـــن الجهود حول 
العســـكرية  الطائـــرات  فـــي  المســـتدام  الوقـــود 
وتصميمهـــا الســـتيعاب هـــذا النـــوع الجديد من 
الوقـــود واالمتثـــال للمعاييـــر العالميـــة فـــي هذا 
الشـــأن. كمـــا نســـتثمر الكثيـــر في معاييـــر األمن 
والســـامة فـــي الطائرات العســـكرية والمنصات 

األمنية المستخدمة لدى عمائنا”. 
وعن آخر المســـتجدات الدولية وانعكاسها على 
صناعـــة الدفاع واالمن الجوي، بين أن العالم ما 
يـــزال في وضع مقلق، فلم يكن أحد ليتخيل أن 
تقـــع حرب كبـــرى على مســـتوى العالم ســـتقلب 
موازيـــن القـــوى في أوروبـــا، وهو مـــا يؤثر على 
المشـــهد العـــام ولـــه انعكاســـاته المباشـــرة علـــى 

صناعة الطيران العسكري واألمن الجوي.

لماذا أصبحت أولوية االحتياطي 
الفيدرالي األميركي هي التضخم؟

ســـجل معـــدل التضخم في الواليـــات المتحدة أعلى مســـتوى له 
منـــذ 40 عاما، بعد أن ارتفعت أســـعار الوقود خال الشـــهر األول 
من الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أســـعار الســـلع بنســـبة 8.5 %، 
وهي أكبر زيادة ســـنوية منذ ديســـمبر 1981. وقد حظر الرئيس 
األميركـــي جـــو بايـــدن، جميـــع واردات النفـــط والغاز من روســـيا 
بعـــد غـــزو أوكرانيا. وعلـــى إثر ذلـــك، ارتفعت أســـعار الوقود في 
الواليـــات المتحدة إلى مســـتويات قياســـية جديـــدة. وبناًء على 
ذلـــك أعلـــن البنك الفيدرالـــي األميركـــي )FED( عن أكبـــر زيادات 
متتالية في أســـعار الفائدة منـــذ أكثر من عقدين، وذلك في إطار 
معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع األســـعار السريع.وقد أوضح 
)FED( أن التراجع في ســـوق األسهم األميركية وأزمات العمات 
فـــي البلـــدان األخرى هي مشـــاكل ناجمة عن زيـــادة التقلبات في 
األســـواق العالمية، لكن هدفها األســـاس هو إبقاء التضخم تحت 

السيطرة.
وهو ما أكدته لوريتا ميســـتر، رئيســـة بنك االحتياطي الفيدرالي 
فـــي كليفانـــد مؤخرًا، إال أن التقلبات في األســـواق المالية يمكن 
أن تؤثر على قرارات المســـتثمرين وقيمة الدوالر األميركي على 
االقتصاد األميركي، وبناًء على ذلك يتم تحديد أدوات السياسة 
النقدية الازمة لضمان اســـتقرار األســـعار فـــي الواليات المتحدة 
مرة أخرى. وعندما ُســـئل رئيس بنـــك االحتياطي الفيدرالي في 
أتانتا رافائيل بوســـتيك فيما إذا كان المســـتثمرون األميركيون 
أصبحوا أكثر تفاؤالً بشـــأن السياسة النقدية لمجلس االحتياطي 
الفيدرالـــي قبل عمليات البيع المكثفـــة األخيرة، فقد أجاب أن ما 
تم بيعه ال يؤثر كثيرا على االقتصاد األميركي، وإنما من األهمية 
أن نســـتطيع الســـيطرة علـــى التضخم. ولكن حتـــى يحدث ذلك، 

سنرى الكثير من التقلبات في األسواق في جميع االتجاهات.
لـــم تكن دول الخليج بمنأى عن التأثيرات التي أصابت االقتصاد 
العالمـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن أن النفـــط، الـــذي شـــهدت أســـعاره 
ارتفاعات قياسية خال الشهور الماضية، يشكل الرافد األساس 
القتصادات دول الخليج، إال أن ذلك لم يعفها من التأثر بالتضخم 

الذي أصاب حتى كبريات االقتصادات في العالم.
 وعندمـــا بـــدأ الفيدرالـــي األميركي عن رفع ســـعر الفائـــدة، حتى 
تبنت عدة بنوك مركزية في دول الخليج العربي ومنها المصرف 
المركـــزي البحرينـــي رفع أســـعار الفائدة بنســـبة لما تـــم رفعه في 
الواليـــات المتحـــدة أو أقـــل قلياً. وهي سياســـة تحويطية للحد 
مـــن مخاطـــر تقلبات أســـعار الصرف وانعكاســـاتها الســـلبية على 
االقتصـــاد البحرينـــي. وقد انعكس ذلك باإليجاب بشـــكل نســـبي 
علـــى المحافظـــة علـــى الودائع فـــي البنوك البحرينيـــة وتخفيض 
االقتصـــاد  مـــن  )الســـاخنة(  المســـتثمرين  أمـــوال  نســـبة خـــروج 
البحريني، باإلضافة إلى احتواء ارتفاع األسعار المتوقعة، وذلك 
علـــى الرغم مـــن أن المملكة مازالت في مرحلة تحفيز وتنشـــيط 

االقتصاد الوطني بعد التأثير الكبير السلبي لجائحة كورونا.
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إطالق منظمة النساء بقطاع الطيران في البحرين
أثناء فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2022

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد 
يوســـف البنفـــاح عـــن تأســـيس منظمة النســـاء في 
قطـــاع الطيران في البحريـــن أثناء فعاليات معرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران 2022. والتـــي ســـتمثل 
منبًرا للتعاون والمســـاعدة على إذكاء الوعي بشـــأن 
إســـهامات المـــرأة الفاعلة فـــي قطاع النقـــل الجوي، 
فضًا عن تسليط الضوء على فرص العمل المتاحة 

وتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين.
ويتألـــف مجلس إدارة المنظمة الحالي من ســـيدات 
ورجـــال مـــن شـــّتى المؤسســـات العاملة فـــي قطاع 
الطيـــران، والذيـــن تـــم تعيينهـــم مؤقًتـــا لتأسيســـها. 
ســـيتم انتخـــاب الرئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
الجدد علًما بأن فرصة العضوية مفتوحة للســـيدات 

والرجال العاملين في قطاع النقل الجوي.
وتعليًقـــا علـــى هـــذه المناســـبة، صـــّرح البنفـــاح أن 
تأســـيس منظمـــة النســـاء فـــي قطـــاع الطيـــران في 
البحرين تشّكل عامة فارقة في مسيرة هذا القطاع، 
مشـــيًدا بالـــدور الحيـــوي الـــذي لطالمـــا اضطلعت به 
المـــرأة في تنمية صناعة النقـــل الجوي في المملكة، 
ومـــن ثم برزت الضـــرورة الملّحـــة لتكريس المنظمة 
لتســـلط الضوء علـــى إنجازاتها البـــارزة وتعمل على 
إتاحـــة فرص جديدة النضمامهـــا للقطاع، فضًا عن 

دعـــم تقّدم مســـارها المهني، مؤكًدا أن شـــركة مطار 
البحريـــن تحـــرص دائًمـــا علـــى تعزيز مبـــادئ تكافؤ 
الفـــرص والمســـاواة بين الجنســـين، كمـــا دأبت على 
االحتفـــاء بإســـهامات موظفاتهـــا في مســـيرة نجاح 
الشـــركة. كما أعرب البنفـــاح عن تطلعه للتعاون مع 
المنظمة لتحقيق أهدافها، والتي تنسجم مع محاور 
الخطـــة الوطنّية لنهوض المـــرأة البحرينّية )2013 - 

2022( الصادرة عن المجلس األعلى للمرأة.

االجتماعـــات  حضـــور  المنظمـــة  ألعضـــاء  ويمكـــن 
ورؤاهـــم  خبراتهـــم  ومشـــاركة  العامـــة  الســـنوّية 
بشـــأن الموضوعـــات التي يشـــملها جـــدول األعمال، 
والتصويـــت علـــى جميـــع المســـائل المطروحـــة. كما 
المؤتمـــرات  حضـــور  بفرصـــة  األعضـــاء  ســـيحظى 
التي تتماشـــى مع أهـــداف المنظمـــة، والتحّدث في 
الفعاليات البارزة، ودخول منافسات جوائز القطاع، 

والتقّدم للحصول على منح دراسّية.

يشــهد العالــم ومنطقــة الخليــج خصوصــا منافســة كبيــرة الســتقطاب 
مهندسي وفنيي الطيران وذلك بعد النقص الكبير الذي تشهده الصناعة 

والذي جاء بعد العودة التدريجية للقطاع إلى فترة ما بعد الجائحة.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لاتحاد 
عبدالخالـــق  الهندســـية  للطيـــران 
ســـعيد، إن قطـــاع الطيـــران يواجه 
تحديا كبيرا لفترة ما بعد الجائحة 
فـــي  الحـــاد  النقـــص  فـــي  يتمثـــل 
المـــوارد البشـــرية المتخصصة في 

مجال إصاح وصيانة الطائرات.
وأوضح في لقـــاء مع “الباد”، على 
هامـــش معـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيـــران، أن الكثيـــر من الشـــركات 
فـــي قطـــاع الطيـــران قامـــت خال 
عـــدد  بتقليـــص  الجائحـــة  فتـــرة 
الموظفيـــن لديهـــا المتصـــاص آثار 
الحركـــة  وانخفـــاض  الجائحـــة 
الجويـــة، وبعـــد عودة النشـــاط إلى 
الصناعـــة فإن التحـــدي الماثل اآلن 
هـــو النقـــص في المـــوارد البشـــرية 

العاملة في هذا القطاع.
للطيـــران  االتحـــاد  وتشـــارك 

لخدمـــات  مـــزود  أكبـــر  الهندســـية، 
والعمـــرة  واإلصـــاح  الصيانـــة 
فـــي منطقـــة  التجاريـــة  للطائـــرات 
معـــرض  فـــي  األوســـط،  الشـــرق 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران، للمـــرة 

السادسة.
بعـــض  أن  إلـــى  ســـعيد  وأشـــار 
الشـــركات بـــدأت باســـتعادة أعـــداد 
الموظفيـــن ولكـــن العمليـــة تحتاج 
لبعض الوقت، إذ إن الجميع يتنقل 
مـــن مـــكان آلخـــر للحصـــول علـــى 

أفضل فرصة وظيفية ممكنة.
وقال “نحن في وضع أفضل، حيث 
البشـــرية  مواردنـــا  علـــى  حافظنـــا 
خال الجائحة”، إذ توظف الشركة 

ألفي موظف.
وبيـــن أن المنافســـة شـــديدة حاليا 
الستقطاب المهندســـين والمهارات 
فـــي قطـــاع الطيـــران خصوصا في 

منطقة الخليج.
وأوضح أن بعض الدراسات قدرت 
عدد النقص بنحـــو 120 ألف طاقم 
طيـــران، و80 ألـــف مهنـــدس وفني 

في قطاع الطيران.
وبخصـــوص عمليـــات الشـــركة وما 
يميـــز االتحـــاد الهندســـية، أوضـــح 
ســـعيد أنها تقـــدم خدماتهـــا بنظام 

“المحطة الواحـــدة”، أي أن الطائرة 
تحصل على جميع مستلزماتها في 

مكان واحد.
أعمـــال  فـــي  التوســـع  وبخصـــوص 
الشـــركة، قـــال إن الشـــركة تخـــدم 
حاليـــا قرابـــة 300 طائـــرة ســـنويًا، 
وتعمـــل فـــي أبوظبي لكنهـــا بصدد 
التوســـع خارجيـــا، حيـــث ال تمثـــل 

“االتحـــاد للطيـــران” أكثر من 39 % 
من عملياتها.

ووقعت الشركة تعاون مع “فابريكا 
 ،)FAdeA( ”أرجنتينـــا دي أفيونيس
شـــركة تصنيـــع الطائرات الرئيســـة 
فـــي األرجنتيـــن، لتقديـــم خدمـــات 
الصيانة واإلصاح والَعمرة للعماء 
فـــي أميركا الجنوبيـــة، حيث تتيح 

االتفاقية للشـــركتين االستفادة من 
اإلمكانـــات المتاحة لـــدى كل منهما 
والتحـــول إلـــى العبيـــن محوريين 
في ســـوق صيانـــة الطائرات ضيقة 
البدن فـــي أميـــركا الجنوبية. وفي 
إطار هذا التعاون، ســـتوفر االتحاد 
إلـــى  الدعـــم  الهندســـية  للطيـــران 
تطويـــر  فـــي  أرجنتينـــا”  “فابريـــكا 
العمليات والقدرات الازمة لصيانة 
ومكونـــات  الطائـــرات  وتعديـــل 

الطائرات. 
االتحـــاد  أن  إلـــى  ســـعيد  وأشـــار 
اســـتطاعت  الهندســـية  للطيـــران 
بنـــاء قاعـــدة عمـــاء راســـخة في 
أميـــركا الجنوبية، “إذ قمنا بإجراء 
أعمـــال الصيانـــة الثقيلـــة لطائفـــة 
واســـعة مـــن طـــرازات الطائـــرات 
 A330 التـــي تتنـــوع من إيربـــاص
وبوينـــغ 767 و777 وصـــوالً إلـــى 
الطراز 787 دريماينر للعماء في 
البرازيـــل، وتشـــيلي، واألرجنتين، 
وكولومبيا”، الفتا إلى أن الشـــركة 
تطمـــح لمزيـــد مـــن التوســـع فـــي 

مزيد من المناطق.

الرئيس التنفيذي لـ “االتحاد للطيران”: منافسة شديدة الستقطاب المهندسين وسط نقص شديد
العالم يحتاج اآلن إلى أكثر من 90 ألف فني ومهندس

سعيد متحدثا لـ ”البالد”

قامت طيـــران الخليج – الناقلـــة الوطنية 
لمملكـــة البحرين - بتوقيـــع اتفاقية تعاون 
مشـــترك مع صندوق العمل تمكين، تهدف 
إلـــى تعزيـــز فـــرص التعـــاون القائـــم بيـــن 
الجهتين، والـــذي يخدم تدريب وتوظيف 
القطاعـــات  أهـــم  أحـــد  فـــي  البحرينييـــن 
الحيويـــة فـــي المملكـــة. ووقـــع االتفاقيـــة 
كل مـــن الرئيس التنفيذي لشـــركة طيران 
بأعمـــال  والقائـــم  العلـــوي  وليـــد  الخليـــج 
الرئيس التنفيذي لتمكين مها مفيز، وذلك 
خـــال معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 

الذي يقام على أرض المملكة حاليًا.
وأشـــاد الرئيس التنفيـــذي لطيران الخليج 
القبطـــان العلوي بأهمية الدور الذي تؤديه 
تمكيـــن في دعم نمو القطاع الخاص قائاً 
“تعـــد تمكين شـــريًكا اســـتراتيجًيا لطيران 
الخليج من خال دعـــم العديد من برامج 
التدريـــب والتوظيـــف للكـــوادر الوطنيـــة، 
حيـــث تمثـــل الناقلـــة أحد أبرز مؤسســـات 
القطاع الخـــاص التي تزخر بفرص واعدة 
لتوظيـــف البحرينيين والمشـــاركة الفاعلة 
يســـعدنا  وبالتالـــي،  التنميـــة.  حـــراك  فـــي 

التعاون مع تمكين مجددًا والمساهمة في 
تعزيز تنمية الكفاءات البحرينية”.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــدت القائـــم بأعمـــال 
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” 
مهـــا مفيز، عـــن أهميـــة التعاون المشـــترك 
مـــع طيـــران الخليـــج قائلة “نشـــكر طيران 
الخليج على دعمهم المتواصل في تأهيل 

وصقـــل مهـــارات البحرينييـــن فـــي قطاع 
الطيـــران الواعـــد. ويرتكـــز عمـــل تمكيـــن 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  علـــى تعزيـــز تنميـــة 
فـــي جميـــع القطاعـــات مـــع التركيـــز علـــى 
المهـــارات النوعيـــة التي تســـاهم في خلق 
فـــرص عمل واعدة من خال حرصنا على 
تقديـــم الدعم والتدريب الازم بالشـــراكة 

مع أبرز الجهات المحلية والعالمية، والذي 
يأتي ضمن التزامنا باالســـتثمار في القوى 
المهنيـــة  مســـيرتهم  وتطويـــر  البحرينيـــة 
بمـــا بتوافق مـــع متطلبات الســـوق الفعلية 

والمستقبلية”.
يذكـــر أن طيران الخليج ســـجلت معدالت 
بذلـــك جميـــع  بحرنـــة مرتفعـــة متصـــدرة 

الناقات فـــي المنطقة في مجال توظيف 
المواطنيـــن. وتســـتمر الناقلـــة فـــي العمل 
مـــع الشـــركات الوطنيـــة لتطويـــر مهارات 
الشـــباب البحريني، معززة بذلـــك التزامها 
بالمشـــاركة الفعالة في المجتمـــع المحلي، 
وبالســـعي في أن تكون الموّظف المفضل 

في المملكة للكفاءات البحرينية.

“طيران الخليج” و“تمكين” توقعان اتفاقية تعاون مشترك بمعرض البحرين للطيران
لتقديم خدمة تدريب وتوظيف البحرينيين في أحد أهم القطاعات الحيوية
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والرئيـــس  المؤســـس  كشـــف 
 DTEB لشـــركة  التنفيـــذي 
للطيران، ضيـــاء توفيقي لـ “الباد 
شـــركة  إشـــهار  عـــن  االقتصـــادي” 
DTEB للطيـــران، وهـــي فـــرع من 
الشركة األم “DTEB”، وذلك خال 
معرض البحريـــن الدولي للطيران 

.2022
الشـــركة  أن  توفيقـــي  وأوضـــح 
الجديـــدة هـــي لتوفيـــر الخدمـــات 

المتعلقة باالستشـــارات لمطارات العالـــم المتعلقة بتصميم مباني المطارات 
والشحن ومدرج الطائرات والدراسات وغيرها من الخدمات.

وأشـــار إلـــى أن الفكـــرة هي بـــدل أن تكون الشـــركات التي تقـــدم الخدمات 
موجـــودة في مملكـــة البحريـــن، فإنه يتم إنشـــاء كونســـتوريوم افتراضية 
تضـــم شـــركات من مختلـــف دول العالم، حيـــث يتم اختيـــار مجموعة منها 
ويتم التوقيع على اتفاقات معهم ليصبحوا جزءا من هذه المظلة، على أن 
يتم التسويق من البحرين، وتوفير الخدمات لمطارات العالم من البحرين.
وذكر أنه إلنجاح الفكرة ســـيتم توفير نظام إلكتروني للتخاطب والتواصل 

بين االستشاريين والمكاتب بالبحرين والمطارات في العالم.
 DTEB وأكد أنه باســـتطاعة الشـــركات االســـتفادة اآلن من خدمات شـــركة
للطيـــران، مشـــيًرا إلـــى أن إقامة معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 

الناجح يعتبر فرصة لإلعان عن إشهار الشركة.

توفيقي لـ “^”: إشهار شركة “DTEB” للطيران
أمل الحامد من قاعدة الصخير الجوية

علي الفردان من المنامة

ـــف ـــا مــوظــ ـــا ألفــ ـــل فيهــ ـــط ويعمــ ـــرق األوســ ـــوى الشــ ـــى مستــ ـــر علــ ـــة األكبــ الشركــ



وّقعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، في 
حضور وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة زايد 
بن راشــد الزياني، اتفاقية مع شــركة البحرين لألســواق الحّرة لتخصيص مســاحة إضافية 
لعــروض التجزئــة الفاخــرة فــي مطــار البحريــن الدولي. وتؤكــد هذه الخطــوة على معدالت 
النمو القوية التي شهدتها أعمال شركة البحرين لألسواق الحّرة، كما ترّسخ مكانتها كمزود 

رائد لخدمات التجزئة في منافذ السفر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

فعاليـــات  التوقيـــع ضمـــن  مراســـم  وجـــاءت 
 ،2022 للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
والـــذي تشـــارك فيـــه شـــركة مطـــار البحريـــن 
وشركة البحرين لألسواق الحّرة بدور راعيين 
ذهبييـــن. وقـــد تفضـــل بتوقيـــع االتفاقية كل 
مـــن الرئيس التنفيذي لشـــركة مطار البحرين 
محمد يوســـف البنفـــاح والرئيـــس التنفيذي 
البحريـــن  بشـــركة  اإلدارة  مجلـــس  وعضـــو 

لألسواق الحّرة بّسام الوردي.
ســـيتم  الجديـــدة،  االتفاقيـــة  وبموجـــب 
مشـــروع  فـــي  مربـــع  متـــر   2500 تخصيـــص 
لصالـــح  المرتقـــب  الســـريع  الشـــحن  قريـــة 
شـــركة البحريـــن لألســـواق الحـــّرة لتشـــغيلها 
كمســـتودع، وهو ما يساعد على تسهيل سير 
عملياتها وتعزيز الكفاءة. إذ ســـتقوم الشركة 
بنقـــل منطقة التخزيـــن البارد التابعـــة لها إلى 

المستودع وبناء مرفق جديد يمكن الوصول 
إليه من الجانب األرضي وساحة المطار.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال بّســـام الـــوردي: “نعتز 
بتوطيـــد أواصـــر شـــراكتنا مـــع شـــركة مطـــار 
البحرين، إذ ستساهم هذه االتفاقية الجديدة 
في تعزيز طاقتنا االستيعابّية ومرافق البنية 
التحتّيـــة التابعـــة لنـــا لمواكبـــة النمـــو المّطرد 
ألعمالنـــا وتلبيـــة الطلب المتزايد للمســـافرين 
الدولييـــن. وتتمتع شـــركة البحرين لألســـواق 
الحـــّرة بمكانة بارزة في قلـــب قطاع خدمات 
التجزئة في منافذ الســـفر في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا، ومن ثم ستساعد 
هذه المساحة اإلضافية على ترسيخ التزامنا 
باالرتقاء بتجربة التسّوق في مملكة البحرين 
إلـــى آفاق عالمّية. ونحن نتطلع إلى مســـتقبل 
مزدهر ألعمالنا من خال شراكتنا المثمرة مع 

شـــركة مطـــار البحرين، والتي يســـاهم دعمها 
القّيم في تيســـير عملياتنا وتحســـين كفاءتها 

وفاعليتها”.
ومن جانبه، صّرح محمد يوســـف البنفاح أن 
أحد أهم أهداف الشـــركة يتبلور حول تقديم 
تجربـــة ســـفر ال ُتنســـى تتســـم بأعلـــى معايير 
الرفاهية والجودة، إذ َترّكز سعيها منذ البداية 
علـــى تحويـــل مطـــار البحرين الدولـــي إلى ما 

هـــو أكثر بكثير من مجـــرد مكان انتظار حتى 
موعد الرحلة التالية، ومن هنا تأتي مجموعة 
العروض التجارّية الواســـعة والمنتقاة بعناية 
فـــي المطار، والتي تشـــمل نطاًقـــا متنوًعا من 
خيـــارات التجزئـــة وتنـــاول الطعـــام الراقيـــة؛ 
لتضمن اســـتمتاع مرتـــادي المطار بكل لحظة 
يقضونهـــا بداخله بداًل من الشـــعور بالملل في 
انتظـــار المغـــادرة، مضيًفـــا أن هـــذه الشـــراكة 

المتنامية مع شـــركة البحرين لألسواق الحّرة 
ستســـاهم دون شـــك فـــي تحســـين عـــروض 
المطـــار وخدماتـــه وتعزيـــز مكانتـــه كوجهـــة 

تسّوق بارزة ورفيعة المستوى.
يذكر أن شـــركة البحرين لألســـواق الحّرة قد 
شـــهدت نمًوا هائًا في كل من أنشـــطة العمل 
وقاعـــدة العمـــاء على مـــدار العـــام الماضي. 
كذلـــك فإن هـــذه الشـــركة الرائـــدة والحاصلة 
على جوائز مرموقة تشغل حالًيا مساحة تبلغ 
1100 متـــر مربع في مطـــار البحرين الدولي، 
حيـــث حققـــت زيـــادة كبيـــرة فـــي المبيعـــات 
ومعـــدالت إقبـــال المســـافرين علـــى متجرها، 
وهـــو ما يعكـــس ارتفـــاع الطلب علـــى تجربة 

التسّوق الفاخر.
وتحرص شركة البحرين لألسواق الحّرة على 
تلبيـــة جميـــع متطلبـــات عمائهـــا وموظفيهـــا 
علـــى حٍد ســـواء. وبفضل تقنياتهـــا المبتكرة، 
وعملياتهـــا عاليـــة الكفـــاءة، ومـــا تقدمـــه من 
عامـــات تجارّيـــة عالمّيـــة شـــهيرة ومرموقة، 
دائًمـــا  تســـعى  التـــي  المثمـــرة  والشـــراكات 
لتوطيدها والحفاظ عليها، باتت الشـــركة في 
صـــدارة قطـــاع خدمـــات التجزئة فـــي منافذ 

السفر.

وّقعـــت شـــركة مطـــار البحريـــن، اتفاقية مع شـــركة 
الخليـــج للحاســـبات اآلليـــة )GBM( فـــي البحريـــن 
لتأســـيس مركز عمليات األمن الســـيبراني لخدمات 
فـــي تعزيـــز مســـتوى  الطيـــران، والـــذي سيســـاهم 
أمـــن البنية التحتّيـــة وُنظم تكنولوجيـــا المعلومات 
والتكنولوجيا التشـــغيلّية والبنية التحتّية للشبكات 

في المطار. 
وقد تفضل الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين 
لشـــركة  العـــام  والمديـــر  البنفـــاح  يوســـف  محمـــد 
الخليـــج للحاســـبات اآلليـــة )GBM( فـــي البحريـــن، 
عبد هللا إســـحاق بتوقيـــع االتفاقية أثنـــاء فعاليات 

معرض البحرين الدولي للطيران.
وبدعم شركة )GBM(، ستقوم شركة مطار البحرين 
بشـــكل  وتنفيذهـــا  الازمـــة  االحتياطـــات  باتخـــاذ 
اســـتباقي؛ لضمـــان حمايـــة المطـــار مـــن التهديدات 
الســـيبرانّية والســـيطرة عليهـــا والحفاظ على ســـير 
العمليـــات بساســـة ودون انقطاع. ويعتبر الكشـــف 
المبكـــر المتبوع باســـتجابة فّعالة أمـــًرا ضرورًيا في 
ظـــل ما نشـــهده اليوم من مخاطـــر إلكترونّية دائمة 
التغّير والتطّور. ومن ثم يأتي تأســـيس هذا المركز 

ليساعد المطار على مكافحة التهديدات السيبرانّية 
المتزايدة التي يواجههـــا قطاع النقل الجوي حالًيا، 
كما سيوفر مستويات األمان واالطمئنان المنشودة.

وبهذه المناســـبة أوضح محمد يوســـف البنفاح أن 
تعزيـــز ُنظـــم األمن فـــي مطـــار البحرين يعتبـــر أمًرا 
بالغ األهمية، إذ تلتزم شركة مطار البحرين بتقديم 
تجربة ســـفر تتســـم بأعلى معايير األمن والساسة 
والرفاهية، مضيًفا أنه بفضل دعم )GBM(، ستتمكن 
الشركة من تطبيق تدابير وقائّية استباقّية للكشف 
عـــن التهديدات الســـيبرانّية المتقّدمة واالســـتجابة 
لهـــا بفاعليـــة، مـــا ســـيؤدي بـــدوره إلى قـــدرة مطار 
البحريـــن الدولي على الصمود أمام مخاطر الفضاء 
الســـيبراني، فضـــًا عن ضمان ســـير العمليـــات بكل 
كفاءة وساسة لكل من المسافرين وكوادر العمل.

ومـــن جانبه، قال عبدهللا إســـحاق “نحن نعتز بهذه 
الشـــراكة المثمـــرة مـــع شـــركة مطـــار البحريـــن، كما 
نفخـــر بالمســـاهمة بدور حيـــوي في مســـيرة تنمية 
قطـــاع النقل الجوي، والذي يشـــّكل أحد أهم روافد 
رؤيـــة  فـــي  أساســـًيا  المحلـــي ومحـــوًرا  االقتصـــاد 

البحرين االقتصادّية 2030. 

وفـــي ظـــل تزايـــد التهديـــدات األمنّية علـــى صعيد 
علـــى  الضـــروري  مـــن  بـــات  القطاعـــات،  جميـــع 
المؤسســـات االســـتعانة بالكـــوادر المائمة وإرســـاء 
العمليـــات والُنظم التكنولوجّية المناســـبة. ومن هنا 

ستضطلع شركة )GBM( بدور رائد في تحقيق ذلك 
مـــن خال تحســـين مهام تحليـــل البيانات واإلباغ 
فـــي المطـــار، إلى جانـــب تطويـــر المـــوارد وتطبيق 
أفضل ممارســـات األمن السيبراني مع وضع تدابير 

اســـتباقّية، وهـــو مـــا ســـيعمل على حمايـــة األصول 
الرقمّية واالرتقاء بتجربة العماء في المطار”.

ويأتـــي تأســـيس مركـــز عمليـــات األمن الســـيبراني 
لخدمـــات الطيـــران فـــي وقـــت يرتبـــط فيـــه تأمين 
بيانات المؤسسات وبنيتها التحتّية وُنظمها بمسيرة 
نجاحهـــا ارتباًطا وثيًقا. إذ باتـــت أهمية تكنولوجيا 
المعلومـــات فـــي دعـــم المؤسســـات واضحـــة دون 
جدال، الســـّيما في السنوات األخيرة، كما تتضاعف 
هـــذه األهميـــة بالنســـبة لقطـــاع الطيـــران. ومن هذا 
المنطلق، فإن الخدمات األمنّية التي توفرها شركة 
)GBM( تتيـــح للمؤسســـات التركيـــز علـــى أعمالهـــا 
األساســـّية المهمة مع ضمان تمتع أصولها بمســـتوى 

األمان الازم في الوقت ذاته.
وُيشـــار إلـــى أن شـــركة )GBM( قد قدمـــت خدمات 
الدعـــم للعديـــد مـــن كبـــرى المؤسســـات فـــي شـــّتى 
أنحـــاء دول الخليـــج على مـــدار أكثر مـــن 30 عاًما؛ 
كونهـــا مـــزوًدا رائًدا للحلـــول الرقمّيـــة المتكاملة، إذ 
توفـــر مجموعة واســـعة من الخدمات التي تشـــمل 
البنـــى التحتّية الرقمّية المتطـــورة وحلول األعمال 

والخدمات األمنّية.

“المطار” و“البحرين لألسواق الحرة” تطلقان المرحلة التالية لشراكتهما المثمرة

“المطار” و“الخليج للحاسبات اآللية” تطلقان مركز عمليات األمن السيبراني

تخصيص مساحة إضافية لعروض التجزئة الفاخرة

لخدمات الطيران تعزيزا للبنية التحتية

منحـــت شـــركة مطـــار البحرين عقد 
مواقـــف  صيانـــة  خدمـــات  توفيـــر 
البحريـــن  مطـــار  فـــي  الســـّيارات 
الدولـــي لشـــركة البحريـــن لمواقـــف 
تفضـــل  وقـــد  )أماكـــن(  الســـّيارات 
مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
البحريـــن محمـــد يوســـف البنفـــاح 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أماكن 
طـــارق الجـــودر بتوقيـــع االتفاقيـــة 
البحريـــن  معـــرض  فعاليـــات  أثنـــاء 
الدولـــي للطيـــران، وذلك في حضور 
نائب رئيس تكنولوجيـــا المعلومات 
مطـــار  شـــركة  فـــي  واالتصـــاالت 
البحريـــن محمـــود الصديقـــي وعدد 

من المسؤولين من الجانبين.
االتفاقيـــة  توقيـــع  علـــى  وتعليًقـــا 
شـــراكات  إبـــرام  أن  البنفـــاح  أّكـــد 
اســـتراتيجّية مثمرة تضيـــف مزيًدا 
مطـــار  خدمـــات  إلـــى  القيمـــة  مـــن 
البحريـــن الدولـــي يأتـــي دائًمـــا فـــي 
مطـــار  شـــركة  أولويـــات  صـــدارة 
خدمـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  البحريـــن، 
المطـــار  فـــي  الســـّيارات  إيقـــاف 
تتمّيـــز بالكفـــاءة والراحـــة والتكلفة 
تتوافـــر مجموعـــة  إذ  االقتصادّيـــة، 
الســـّيارات  مواقـــف  مـــن  واســـعة 
للفتـــرات القصيرة والطويلة تتســـع 
لنحـــو 5500 ســـّيارة، وهـــو مـــا يليق 
بميناء جوي رائد يمكنه استيعاب ما 
يصل إلى 14 مليون مســـافر سنوًيا، 
معرًبا عن ســـعادته بهذا التعاون مع 
شركة أماكن المتخصصة في صيانة 
مرافـــق مواقـــف الســـّيارات، وهو ما 

مواصلـــة  علـــى  الشـــركة  سيســـاعد 
تقديـــم خدمة فائقة الجودة تتســـم 
بالفاعليـــة واألمـــان لجميـــع مرتادي 

المطار لسنوات مقبلة.
ومـــن جانبـــه، قـــال طـــارق الجـــودر 
“نحـــن نؤكـــد علـــى الروابـــط القوية 
بين شـــركة مطـــار البحرين وشـــركة 
أماكـــن والتي تشـــّكلت بفضل قيمنا 
وأهدافنا المشـــتركة لخدمة مملكتنا 
الحبيبـــة وشـــعبها الكريـــم. كمـــا أننا 
التعـــاون  ثقـــة تامـــة أن هـــذا  علـــى 
المشـــترك ســـتتجّلى ثمـــاره في نمو 
فـــي  وازدهـــاره  الخدمـــات  قطـــاع 
ســـينعكس  الـــذي  األمـــر  المملكـــة، 
الوطنـــي.  اقتصادنـــا  علـــى  إيجاًبـــا 
وتمّثل هـــذه االتفاقية إنجـــاًزا بارًزا 
لشـــركة أماكن ينســـجم مع طموحها 
فـــي التوّســـع فـــي تقديـــم خدماتهـــا 
لمختلـــف القطاعات في المملكة، بما 
في ذلك قطاع النقل الجوي. وعليه، 
فإننـــا نتطلـــع إلى دعم رســـالة مطار 

البحريـــن الدولـــي وتعزيـــز مكانتـــه 
باعتبـــاره بوابة المملكـــة األولى إلى 
أمـــام  المشـــّرفة  وواجهتهـــا  العالـــم 

زوارها”.
وُيشار إلى أن موقف السّيارات متعدد 
الطوابـــق المتطّور الجديـــد )B( يتألف 
مـــن 4 طوابـــق بســـعة 2,700 ســـيارة 
إجمـــااًل، ويقع على بعد أقل من دقيقة 
ســـيًرا مـــن مبنـــى المســـافرين. ويمكن 
استخدام الموقف لتحميل المسافرين 
وإنزالهـــم، كما يضـــم منطقة مخصصة 
لسّيارات األجرة، ومغســـلة للسّيارات، 
الرســـوم،  لســـداد  مؤتمتـــة  وأجهـــزة 
باإلضافة إلـــى منطقة مخصصة لذوي 

االحتياجات الخاصة.
ويوجد بموقف الســـّيارات مدخان 
التجـــّول  ليســـهل  مخـــارج  وثاثـــة 
يقـــدم  كمـــا  أنحائـــه،  فـــي  والســـير 
الخدمـــات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
المريحـــة التي تجعـــل الوصول إلى 
المطار ومغادرته غاية في الساسة.

تتميز بالكفاءة والراحة والتكلفة االقتصادية وتتسع لنحو 5500 مركبة

“المطار” و“أماكن” توقعان اتفاقية لخدمات صيانة مواقف السيارات
وّقعـــت شـــركة مطـــار البحريـــن اتفاقيـــة 
الشـــركات  تحالـــف  تاليس-ســـيتا،  مـــع 
المطـــارات  عمليـــات  فـــي  المتخصـــص 
وُنظـــم االتصاالت؛ لتوفير خدمات الدعم 
والصيانـــة فـــي مطـــار البحريـــن الدولـــي، 
والتـــي تغطـــي ُنظم المهـــام الحرجة ذات 
الصلـــة بأمن المطـــار ومعالجـــة إجراءات 

السفر.
وقـــد تفضـــل كل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة مطـــار البحريـــن محمـــد يوســـف 
لشـــركة  اإلقليمـــي  والمديـــر  البنفـــاح 
ونائـــب  رافـــوار  كريســـتوف  تاليـــس، 
الرئيـــس للمبيعـــات بشـــركة ســـيتا روجـــر 
تبلـــغ  التـــي  االتفاقيـــة  بتوقيـــع  ناكـــوزي 
مدتهـــا 3 ســـنوات أثناء فعاليـــات معرض 
البحريـــن الدولي للطيران، وذلك بحضور 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  رئيـــس  نائـــب 
واالتصـــاالت في شـــركة مطـــار البحرين، 
محمـــود الصديقي وعدد من المســـؤولين 
مـــن الجانبيـــن. ومـــن المقـــرر أن تدخـــل 
االتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في العام 
2023 عقـــب انتهـــاء العقـــد الحالـــي الذي 
تبلغ مدته عامين، وهو ما يؤّكد على قوة 
الشـــراكة االســـتراتيجّية وطويلـــة األجل 

بين الطرفين.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب البنفـــاح عـــن 
ســـعادته بتجديد هـــذه الشـــراكة المثمرة 
مـــع تحالـــف تاليس-ســـيتا، والـــذي قـــّدم 
لمطـــار البحريـــن الدولـــي مجموعـــة مـــن 
الحلول فائقـــة التطّور على مدار العامين 
الماضيين، مضيًفا أن هذه االتفاقية تعزز 
مســـيرة المملكـــة نحـــو تحقيـــق أهـــداف 
اســـتمرار  وتضمـــن  الرقمـــي،  التحـــّول 

توظيـــف أحـــدث ُنظـــم المهـــام الحرجـــة 
وأكثرهـــا اعتمادّيـــة فـــي المطـــار والتـــي 
تســـاهم في تحســـين األداء بشـــكل كبير، 
كمـــا تســـاعد أيًضـــا علـــى تســـريع وتيـــرة 
عملية اتخاذ قرارات مدروســـة ومستقاة 

من البيانات.
رافـــوار  كريســـتوف  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
“منحت شركة مطار البحرين عقد صيانة 
ُنظـــم التشـــغيل واألمن لتحالـــف تاليس-
ســـيتا لثـــاث ســـنوات إضافيـــة. وتعتـــز 
شـــركة تاليـــس بهـــذه الثقـــة التـــي يولينا 
والـــذي  الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  إياهـــا 
حصـــل علـــى جائـــزة أفضل مطـــار جديد 
فـــي العالـــم ضمـــن جوائز ســـكاي تراكس 
للمطـــارات العالمّيـــة، من خـــال تجديده 
لهذه الشـــراكة المثمرة طويلة األجل. كما 
تفخر شـــركة تاليس بدعمها أهداف رؤية 
البحرين االقتصادّيـــة 2030 وطموحاتها 
الرامية إلى إرســـاء أســـس اقتصاد رقمي 
ومعرفـــي مســـتدام تدعمـــه بنيـــة تحتّية 
فائقة التطـــّور وتقنيـــات صناعّية محلّية 

متمّيزة”.
وقـــال رئيـــس شـــركة ســـيتا فـــي منطقـــة 

الشـــرق األوســـط وإفريقيا، هاني األسعد 
“نعتز بنجاحنا في توطيد أواصر شـــراكة 
مثمـــرة وطويلـــة األجـــل مع شـــركة مطار 
العديـــد  فـــي  مًعـــا  تعاوننـــا  إذ  البحريـــن، 
من المشـــاريع التي ســـاعدت علـــى تعزيز 
الكفاءة وتوفيـــر ُنظم أكثر ذكاًء لمعالجة 
إجراءات الســـفر، فضًا عن إدارة الموارد 
بشـــكل أكثـــر فاعليـــة ومرونـــة؛ لـــذا فإننا 
ســـعداء بتجديـــد هـــذه الشـــراكة ونتطلع 
المبتكـــرة  الحلـــول  أحـــدث  طـــرح  إلـــى 
واالرتقـــاء  المطـــار  عمليـــات  لتحســـين 
بتجربة المســـافرين طوال جميع مراحل 

رحلتهم”.
ويعتبـــر مطـــار البحريـــن الدولـــي الميناء 
الجـــوي األكثر تطوًرا وكفاءة واســـتدامة 
في الشرق األوســـط، إذ يتمتع بمجموعة 
المعلومـــات  تقنيـــة  ُنظـــم  أحـــدث  مـــن 
تحتّيـــة  ببنيـــة  المدعومـــة  واالتصـــاالت 
ممتازة، والتي ُصممت خصيًصا لارتقاء 
بمســـتوى الكفـــاءة واألمن داخـــل المطار 
وتحســـين تجربة السفر الكلية، فضًا عن 
تلبية االحتياجات المتنامية للمســـافرين 

في يومنا الحالي وتجاوز توقعاتهم.

لتوفير خدمات الدعم والصيانة

“المطار” تجدد شراكتها مع “تاليس - سيتا” ضمن المعرض الدولي للطيران
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“أكسفورد السعودية” تشتري طائرتي هليكوبتر
كشف مدير إدارة تطوير األعمال في أكاديمية أكسفورد 
الســـعودية للطيران أحمد الجودر عن توقيع األكاديمية 
اتفاقيـــة مع شـــركائها في الصين لتدريـــب 1000 طالب 
صينـــي على مـــدى 5 ســـنوات، وبمعـــدل 200 طالب كل 

عام.
 جـــاء ذلك فـــي تصريح لوكالة أنبـــاء البحرين )بنا( على 
هامـــش فعاليـــات معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
2022. وأعرب الجودر عن سعادة األكاديمية بمشاركتها 
األولى في معرض البحرين الدولي للطيران، لما لمملكة 

البحريـــن من أهمية اســـتراتيجية وكبوابة على الخليج 
العربـــي، إلى جانب ما يشـــكله المعرض من فرص مهمة 
للتعريف بإمكانات األكاديمية وفتح الباب للوصول إلى 
شـــركاء جدد من حول العالم، مشـــيًرا إلى أن المشـــاركة 
كانـــت عبر جناح خاص في المعـــرض وطائرتي تدريب 

نوع دايموند.
 وأضـــاف الجـــودر أنـــه قـــد تم اإلعـــان خـــال المعرض 
عـــن شـــراء األكاديميـــة لطائرتين طائـــرة هليكوبتر نوع 
روبنسون، والتي من المتوقع أن تصل خال الربع الثاني 

مـــن العـــام المقبـــل، لتكون بذلـــك أول أكاديميـــة طيران 
تدرب على هذا النوع من الطائرات في السعودية، وهو 

ما يلبي حاجة السوق ما يشهده من انفتاح.
 وبين مدير إدارة تطوير األعمال في أكاديمية أكسفورد 
السعودية للطيران أن أغلب الملتحقين باألكاديمية هم 
مـــن المتدربيـــن الســـعوديين، إلـــى جانب وجـــود ما بين 
60 و70 متدربـــا مـــن جنســـيات أخرى، حيث تســـتهدف 
األكاديميـــة األفـــراد والذيـــن يلتحقـــون بالتدريـــب على 

حسابهم الشخصي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

تعتـــزم فرنســـا تركيـــب 1800 ألـــف متـــر مرّبـــع مـــن األلـــواح 
الشمسية في أكثر من مئة محطة قطار بدءًا من عام 2024، 
كمرحلة أولى ضمن خطة تهدف إلى نشـــر مليون متر مكّعب 
مـــن هـــذه األلواح في غضون عشـــر ســـنوات، على مـــا أعلنت 

الشركة الفرنسية للسكك الحديد.
وســـتنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل 15 % من 
الكمية التي تستهلكها 3000 محطة فرنسية، بحسب الشركة 
المنضوية ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد )اس ان سي 

اف(. إال أّن الكهرباء الُمنتجة ســـُيعاد بيعها إلى شـــبكة توزيع 
الكهرباء العامة ولن ُتستخدم بشكل مباشر في المحطات.

وعهـــدت شـــركة “SNCF Gares & Connexions” المرحلـــة 
األولى من المشـــروع إلى شـــركة “تينيرجي” المتخصصة في 
الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح والتـــي تتخذ مـــن جنوب 
فرنســـا مقرًا، وســـتتولى الشـــركة تركيـــب األلواح الشمســـية 
وصيانتهـــا. ومن المقرر تثبيت األلواح الشمســـية في مواقف 

السيارات التابعة لـ119 محطة.

فرنسا تعتزم تركيب ألواح شمسية في محطات القطارات بدءا من 2024
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استكمال اإلشغال في 
الفترة القليلة المقبلة

حجز 4 مستودعات
 من أصل 5 حتى اآلن
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.030

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.901

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

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 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.42

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.257

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 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 0.675

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 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.700

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754
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أيمن زينل

زينل: معدل اإلشغال بمطار البحرين يتجاوز 90 %
حجز 4 مستودعات في قرية الشحن للمرحلة األولى

كشـــف الرئيس التنفيذي للشـــؤون التجارية في شـــركة 
مطـــار البحريـــن، أيمـــن زينـــل، عـــن أن معـــدل اإلشـــغال 
فـــي المطار تجـــاوز حتـــى اآلن 90 %، معظمها لمحات 
تجارية وبعض المطاعم، متوقًعا استكمال اإلشغال في 

الفترة القليلة المقبلة.
وأشـــار في تصريح للصحافييـــن – على هامش معرض 
البحريـــن الدولي للطيران 2022 في نســـخته السادســـة 
– إلـــى أن شـــركة المطار تتلقى طلبات بشـــكل مســـتمر؛ 
مـــن أجل اتخاذ المطار مقًرا لعملياتها، لكنها مازالت قيد 

الدراسة والتمحيص.
وفيمـــا يتعلـــق بمعدالت إشـــغال قرية الشـــحن الســـريع 
فـــي المطـــار، أوضـــح زينـــل أنهـــا ال تـــزال قيـــد اإلنشـــاء 

ومن المتوقع اســـتكمالها بحلول العـــام 2024، مبيًنا أنها 
تحتـــوي علـــى مرحلتيـــن، تضـــم األولى 5 مســـتودعات 

بمساحة 2500 متر مربع لكل مستودع.
وأكـــد أنه تم حجز 4 مســـتودعات حتـــى اآلن، من بينها 
مســـتودعين بمساحة 5 آالف متر مربع لشركة “فيدكس 
إكســـبريس” للشـــحن، وآخـــر لشـــركة البحرين لألســـواق 
الحرة، والرابع لشركة مطار البحرين، مشيًرا في الوقت 
نفســـه إلى أن المرحلة الثانية تضم 5 مستودعات أيًضا 

مساحتها اإلجمالية 12.500 متر مربع.
يذكـــر أن شـــركة مطار البحريـــن، أبرمت مذكـــرة تفاهم 
مـــع شـــركة البحرين لألســـواق الحرة؛ لتأجير مســـتودع 
بمســـاحة 2500 متر مربع في منطقة الشـــحن الجديدة، 

ومـــن المرجح توقيع االتفاقية النهائية خال الشـــهرين 
المقبلين أي مطلع العام 2023. 

وبســـؤاله عن وجود طلبات جديـــدة التخاذ القرية مقًرا 
لعملياتهـــا، أكد الرئيس التنفيذي للشـــؤون التجارية، أن 
هناك عدة طلبات تقدمت بها شـــركات محلية وخارجية 
أبدت رغبتها باســـتئجار مكان مخصص لعملياتها، لكنها 

مازالت تحت الدراسة.
وحول ارتفاع أســـعار مواقف السيارات بمطار البحرين 
الدولي، أشار زينل إلى األسعار تعتبر األقل على مستوى 
دول المنطقة، وفًقا لدراســـة أجرتها شركة المطار، الفًتا 
فـــي هذا الصدد إلـــى أن هناك بعض المطـــارات العالمية 

أسعارها مرتفعة بشكل كبير.

حسن عبدالنبي


