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أحمد صباح الســلوم 
مــن جهودنــا لخدمة أهالي الدائرة:  

تطييــق مبــادرة العقوبــات البديلة للمحكــوم عليهم وفق مبدأ 
التدــــب والمكافــأة بالتعــاون مع  غرفة تجــارة وصناعة البحننن 

وجمعيــة البحننــن لتنمية المؤسســات الصغيرة  والمتوســطة  
#معا_نستمر 

#صوتوا_للسلوم 
#اتتخابات2022

)12(

1914 طلًبا لالستفادة من التمويالت اإلسكانية الجديدة
إطالق “تكامل” ومنح الشركات المستوفية للمعايير األفضلية في المشتريات... مجلس الوزراء:

عقد جولة اإلعادة النيابية 2022 بالخارج اليوم

494 مصابا بكورونا شاركوا في االنتخابات
المنامة - بنا

لمملكـــة  دبلوماســـية  بعثـــة   37 تســـتعد 
البحريـــن فـــي الخارج لعقـــد جولة اإلعادة 
إذ  اليـــوم،   2022 النيابيـــة  لالنتخابـــات 
تســـتقبل المقرات المواطنين الموجودين 
بالخارج للتصويـــت لالنتخابات النيابية لـ 
34 دائـــرة انتخابية نيابية لم يتم حســـمها 

من الجولة األولى.
والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
لالنتخابـــات  التنفيـــذي  المديـــر  القانونـــي 
المستشـــار   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
نـــواف حمـــزة، أن اللجنة العامـــة لالقتراع 
والفـــرز بمركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 
والمؤتمـــرات )المنامـــة(، شـــهدت مشـــاركة 
494 مصاًبـــا بفيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة التـــي 

جرت يوم السبت 12 نوفمبر الجاري.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لالنتخابـــات إنـــه 

بالتعـــاون الوثيق مـــع وزارة الصحة جرى 
كورونـــا  بفيـــروس  المصابيـــن  اســـتقبال 
لـــإدالء بأصواتهم فـــي االنتخابات، ضمن 
سلســـلة من التدابير واالحترازات الطبية، 
وبمـــا يكفـــل تمكيـــن الناخبيـــن المصابيـــن 

الديمقراطـــي،  أداء حقهـــم  مـــن  بكورونـــا 
بكل سالســـة ويسر، وفق ضمانات النزاهة 
والشـــفافية التـــي تتمتع بها ســـائر اللجان 
العامة والفرعية األخرى في ظل اإلشراف 

القضائي الكامل.

اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء مذكـــرة وزيرة اإلســـكان 
التمويـــالت  برنامـــج  بشـــأن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
اإلســـكانية الجديـــدة، وتلقـــى البرنامـــج منـــذ إطالقه 
فـــي أغســـطس 2022 لغايـــة نوفمبـــر الجـــاري 1,914 
طلًبا لالســـتفادة من البرنامج، وشـــهدت الطلبات على 
برنامـــج التمويالت اإلســـكانية الجديدة إقبااًل واســـًعا 

تجاوز الطلب على الخدمات اإلسكانية االعتيادية.
 وتـــرأس ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء، الذي 

عقد أمس بقصر القضيبية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة 
إلـــى  يهـــدف  الـــذي  “تكامـــل”،  برنامـــج  إطـــالق  عـــن 
تشـــجيع الشـــركات الوطنيـــة علـــى تعزيز مســـاهمتها 
فـــي االقتصـــاد الوطني، إذ ســـيتم قياس مســـاهمات 
الشـــركات فـــي تطوير االقتصاد الوطنـــي ومنح التي 
تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل 
بموجبهـــا علـــى األفضلية في المشـــتريات الحكومية 

بنسبة 10 %.

المنامة - بنا
في إطار رؤية عاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة وتطلعـــات ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أصـــدر ممثل 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية  جاللـــة 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلـــس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة قرارا بإعادة تشكيل مجلس 
إدارة شركة بابكو للتزويد )تزويد(.

ونص القرار بتعيين عيســـى محمد 
إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  نجيبـــي 
الشـــهاب  ســـعيد  ومحمـــد  الشـــركة 
نائبـــا للرئيـــس. كمـــا تضمـــن القـــرار 
تعيين كل من محمد أحمد الســـادة 
ومهـــران  كانـــو  محمـــد  وإبراهيـــم 
جمشير ميرزا وسحر كمران عطائي 

أعضاء بمجلس إدارة “تزويد”.

بابكـــو  شـــركة  خدمـــات  وتتركـــز 
للتزويد على بناء وإدارة وتشـــغيل 
محطـــات خدمـــات التـــزود بالوقود 

في مملكة البحرين.
ويأتـــي هـــذا القـــرار ضمن مســـاعي 
الشـــركة القابضة في االعتماد على 
الخبرات المحلية لعزيز التطور في 
الشـــركات التابعة لها بما بتوافق مع 
استراتيجياتها المستقبلية وضمان 

االستدامة.

قرار صادر عن ناصر بن حمد: إعادة 
تشكيل مجلس إدارة “تزويد”

المنامة - بنا
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3 دوائر سجلت انتصار الوصيف بانتخابات 2018

“معادالت قلب الموازين” تربك منافسات جولة اإلعادة

الظفر بأعلى نســـبة أصـــوات الدائرة 
فـــي الجولـــة األولـــى ليـــس مؤشـــرا 
دائمـــا علـــى تحديـــد هويـــة المنتصر 
فـــي االنتخابـــات، فالتجربـــة تثبـــت 

عكس ذلك.
فقد ســـجلت 3 دوائر فـــي انتخابات 
2018 فـــوز المترشـــح الحاصل على 
الترتيـــب الثاني من أصوات الجولة 

األولى، فـــي لعبة تحكمهـــا معادالت 
الموازيـــن، والتـــي تتصدرهـــا  قلـــب 
قواعد التحالفات مع الخارجين من 

المنافسة.

ملك بريطانيا يشيد بجهود الملك المعظم في توثيق العالقات
تلقـــى عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة رسالة شكر 
وتقدير مـــن ملك المملكة المتحـــدة وايرلندا 
صاحـــب  الكومنولـــث  ورئيـــس  الشـــمالية 
الجاللـــة الملـــك تشـــارلز الثالث، أعـــرب فيها 
عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره لجاللتـــه على 
حضوره ومشـــاركته وتعازيه ومواســـاته في 
وفاة صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية 
وما أبداه من مشاعر طيبة ونبيلة تركت بالغ 
األثر في نفســـه. وأعرب جاللته عن اعتزازه 
بجهود عاهل البالد المعظم ودوره الكبير في 
توثيـــق العالقات الثنائيـــة الوطيدة وروابط 

الصداقة العريقة مع المملكة المتحدة.

لصيانة قاعات االجتماعات في مجلس النواب

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 
في جلســـته أمـــس مناقصة لمجلس 
النواب لصيانة قاعـــات االجتماعات 
تنافســـت عليها شـــركتان، وكان أقل 
عطاء لشـــركة مقاوالت أولف جرين 

بنحـــو 95.1 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن 
بلـــغ أكبرها قرابـــة 401.9 ألف دينار، 
النـــواب بتجديـــد  ويرغـــب مجلـــس 
االجتماعـــات،  قاعـــات  مـــن  اثنتيـــن 
واللتيـــن تبلـــغ مســـاحتهما 125 مترا 
المرفقـــة،  للتصاميـــم  طبًقـــا  مربعـــا 

إضافة لصيانـــة 5 قاعات اجتماعات 
وتشـــمل أعمـــال الصباغـــة والتأثيث 
وغيرها من أعمال الصيانة المذكورة 
في وثيقة المناقصة وتهيئة القاعات 
المستخدمة لالجتماعات في األمانة 

العامة.
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جاللة الملك تشارلز الثالثجاللة الملك المعظم

أمل الحامد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سيدعلي المحافظة

“^” تستعرض كتاب “مسيرتي” لمؤلفه عبدالحسين ميرزا:

أنا أحد الوزراء القالئل في تجديد الثقة بهم ألكثر من 20 عاما
عبدالحســـين ميـــرزا... شـــخصية وطنيـــة فـــازت وبامتياز بعضويـــة الخالديـــن ومن الذين 
وصلـــوا إلـــى القمة في خدمة الوطن على مر ســـنوات طويلة، يكشـــف لنـــا في كتابه 
الضخم الموســـوم بـ “مســـيرتي في ســـبيل الوطن” جوانب كثيرة 
فـــي حياتـــه وآثـــاره وبصماته التـــي ما تـــزال تضيء لنا 
الطريق، وتنفع الوطن واإلنسانية. يقع الكتاب في 751 
صفحـــة من الحجم الكبير ويضـــم إلى جانب العودة إلى 
الوراء والذكريات التي تجذب األســـماع وتســـبي العقول 
نحو 111 عنوانا فرعيا، مجموعة كبيرة من الصور لمختلف 
مراحـــل حياة وســـيرة عبدالحســـين علي ميرزا. واســـتفتح 
لمســـيرته  تدوينـــه  فكـــرة  عـــن  واٍف  بشـــرح  الكتـــاب  ميـــرزا 
ن  ويومياتـــه قائاًل: في لحظة ما، يشـــعر المرء أن عليه أن يدوِّ
ويوثق كل ما يمر به، فما ال يعنينا اليوم، أو نراه طبيعًيا، سوف 
ينظر إليه في الغد بشـــكل مختلف. فالتدوين هو ســـيرة تطورنا، 
ومحطـــات حياتنـــا، أفـــراًدا ومجتمعات ودواًل، واإلنســـان كائن ذو 
تاريخ في األســـاس، وال يمكنه أن يعيش يومه حالما بغده، مكتفًيا 
بذلك الحلم، من دون أن يأخذ الدروس من الماضي، حتى ال يكرر ما 

أخفق فيه، وليواصل تحسين النجاحات التي خاضها.

أسامة الماجد
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بعـــث ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة إلى صاحـــب الجاللة الملك فيليـــب ملك مملكة بلجيكا؛ بمناســـبة ذكرى عيد 
الملـــك. أعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته لجاللتـــه بموفور 

الصحة والسعادة ولشعب مملكة بلجيكا الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

تلقـــى عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة من ســـفير خـــادم الحرمين 
الشـــريفين لدى مملكة البحرين صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن أحمد 
بن عبدالعزيز آل ســـعود. وتقدم ســـموه 
في برقيته إلى المقام السامي لصاحب 
الجاللـــة الملك المعظـــم بأطيب التهاني 
الكبيـــر  النجـــاح  والتبريـــكات بمناســـبة 
والمشـــهود للعملية االنتخابية والبلدية 
وتسجيل أكبر نسبة مشاركة في تاريخ 
مملكـــة البحريـــن، والـــذي يعـــد تأكيـــدا 
الديمقراطيـــة  المســـيرة  الســـتمرارية 
جاللتـــه،  بقيـــادة  الشـــاملة  والتنمويـــة 

للشـــعب  الوطنـــي  للوعـــي  وتجســـيدا 
الوطنـــي  لواجبهـــم  وإدراكا  البحرينـــي 
وتعبيرا عن والئهم وانتمائهم لهذا البلد 

الكريم.
بـــدور حكومـــة مملكـــة  وأشـــاد ســـموه 
البحريـــن برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة في 
التنظيـــم الدقيـــق للعمليـــة االنتخابيـــة 
وتوفيـــر جميع التســـهيالت للمواطنين، 
ســـائال المولـــى عـــز وجـــل دوام الصحة 
والعافية لجاللة الملك المعظم ولمملكة 
البحريـــن مزيدا مـــن التقـــدم واالزدهار 

والرخاء.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تعاطـــف 
الجمهوريـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
وشـــعبها الشـــقيق جـــراء حـــادث المرور 
باجـــي  بـــرج  منطقـــة  فـــي  وقـــع  الـــذي 
بالجزائـــر، والـــذي أدى إلى وفاة وإصابة 
المواطنيـــن  مـــن  األشـــخاص  عشـــرات 

الجزائرييـــن ومـــن جنســـيات إفريقيـــة 
كانوا بين الركاب.

 وعبـــرت الـــوزارة عـــن خالـــص التعـــازي 
الضحايـــا  وذوي  ألســـر  والمواســـاة 
وللحكومة والشـــعب الجزائري الشقيق 
والـــدول اإلفريقيـــة، وتمنياتهـــا الشـــفاء 

العاجل لجميع المصابين.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة 
البحريـــن الشـــديدة للهجمـــات اإليرانية 
التي اســـتهدفت بلدة كويسنجق شرقي 
أربيل في إقليم كردستان العراق، ما أدى 
إلـــى وقوع عـــدد من القتلـــى والجرحى. 
وإذ تؤكـــد وزارة الخارجيـــة اســـتنكارها 

البالـــغ ألي اعتـــداء يهـــدد ســـيادة وأمـــن 
واســـتقرار جمهوريـــة العـــراق الشـــقيق، 
والمواســـاة  التعـــازي  بالـــغ  عـــن  لتعـــرب 
ألهالـــي الضحايـــا وللحكومـــة والشـــعب 
العراقي الشقيق متمنية الشفاء العاجل 

للمصابين جراء هذا االعتداء اآلثم.

الملك المعظم يهنئ ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك

الملك المعظم يتلقى تهنئة السفير السعودي

البحرين تتعاطف مع الجزائر

البحرين تدين بشدة الهجمات على كويسنجق

سنواصل العمل مع الملك المعظم لتعزيز الشراكة الوثيقة مع البحرين
تعزية جاللته بوفاة إليزابيث الثانية تركت بالغ األثر في نفسه... ملك بريطانيا:

تلقى عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة رســـالة شكر وتقدير 
مـــن ملـــك المملكة المتحـــدة وأيرلندا الشـــمالية 
ورئيـــس الكومنولـــث صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
تشـــارلز الثالث، أعـــرب فيها عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لجاللتـــه علـــى حضـــوره ومشـــاركته 
وتعازيـــه ومواســـاته في وفـــاة صاحبة الجاللة 
الملكـــة إليزابيـــث الثانية وما أبداه من مشـــاعر 

طيبة ونبيلة تركت بالغ األثر في نفسه.
 وأشـــاد صاحب الجاللـــة الملك تشـــارلز الثالث 
بعالقـــة الصداقة القديمة الممتدة عبر الســـنين 
التـــي تربطه بجاللة الملـــك المعظم وبالعالقات 
التاريخيـــة المتميزة والراســـخة بيـــن العائلتين 

المالكتين في البلدين الصديقين.
 وأعرب جاللته عن اعتزازه بجهود عاهل البالد 
المعظـــم ودوره الكبيـــر فـــي توثيـــق العالقـــات 
الثنائيـــة الوطيدة وروابط الصداقة العريقة مع 
المملكة المتحـــدة، مؤكدا حرصه على مواصلة 
العمـــل مـــع جاللتـــه؛ مـــن أجـــل تعزيـــز وتنميـــة 

العالقات االستراتيجية والشراكة الوثيقة التي 
تجمع بيـــن البلدين بما يعـــود بالخير واالزدهار 
متمنيـــا  الصديقيـــن،  شـــعبيهما  علـــى  والنمـــاء 

لجاللة الملك المعظم موفور الصحة والســـعادة 
ولمملكـــة البحرين وشـــعبها بالمزيـــد من التقدم 
والتطور والرقي تحت قيادة جاللته الحكيمة.

المنامة - بنا

جاللة الملك تشارلز الثالث جاللة الملك المعظم

البحرين عاشت عرسا ديمقراطيا جسد أهداف المشروع اإلصالحي
المشاركة البارزة في االنتخابات تؤكد تطور الممارسة الديمقراطية... المشير:

تلقى ملـــك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة برقية تهنئة من القائد العام 
لقـــوة دفاع البحرين المشـــير الركن 

الشيخ خليفة بن أحمد خليفة.
ورفع القائد العام إلى المقام السامي 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة نجاح االنتخابات النيابية 
والبلديـــة للعام 2022، وما شـــهدته 

من مشاركة شعبية بنسبة 73 %.
وأكد أن مملكة البحرين قد عاشت 
معانـــي  ديمقراطًيـــا جســـد  عرًســـا 
اإلصالحـــي  المشـــروع  وأهـــداف 
خطوطـــه  جاللتـــه  رســـم  الـــذي 

العريضـــة ورؤى جاللتـــه الشـــاملة 
نحـــو تجربـــة ديمقراطيـــة مميـــزة 
ســـاهمت في تبوء مملكة البحرين 
مكانتهـــا المرموقـــة علـــى مســـتوى 
والعمـــل  السياســـية  الممارســـات 
داعًيـــا  العالـــم،  فـــي  الديمقراطـــي 
المولـــى عز وجـــل أن يحفظ جاللة 
الملك المعظم ويســـدد على طريق 
الخيـــر خطـــاه ويديم علـــى مملكة 
والمنجـــزات  األفـــراح  البحريـــن 

واألمن واألمان.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئة مـــن القائد 

العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة 
نجاح االنتخابات النيابية والبلدية 
2022، ومـــا شـــهدته مـــن مشـــاركة 

شعبية مشرفة بنسبة 73 %.

وأكد المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة أن المشـــاركة 
البارزة فـــي االنتخابات التي جرت 
تؤكد تطور الممارسة الديمقراطية 
والمســـاهمة الفاعلة في مســـؤولية 
يســـتجيب  بمـــا  واإلنجـــاز  البنـــاء 
للتطلعـــات المســـتقبلية، ســـائاًل هللا 
أن يحفـــظ صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
للقـــوات المســـلحة رئيـــس مجلـــس 
ســـموه  علـــى  ينعـــم  وأن  الـــوزراء، 
بدوام الصحة والعافية والســـعادة، 
ولمملكـــة البحريـــن في ظـــل قيادة 
جاللة الملـــك المعظم القائد األعلى 
للقوات المسلحة المزيد من التطور 

واالزدهار.

المنامة - بنا

الشيخ خليفة بن أحمد
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تـــرأس ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، هنـــأ المجلـــس ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بنجـــاح االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
أبنـــاء مملكـــة  كمـــا هنـــأ  السادســـة،  فـــي دورتهـــا 
البحريـــن بما تحقـــق من نجاح خـــالل االنتخابات 
النيابية والبلدية بمشـــاركة شـــعبية مشرفة فاقت 
وزارة  بذلتهـــا  التـــي  بالجهـــود  مشـــيدًا   ،%  73
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة  الداخليـــة 
واألوقـــاف واللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات واللجـــان 
الفرعية المســـاندة وكافة الجهات المعنية وجميع 
العامليـــن والعامـــالت فـــي مراكز االقتـــراع والفرز 
والفـــرق التطوعية في إنجـــاح الجهود التنظيمية 

لالنتخابات النيابية والبلدية.
بعد ذلك أكد المجلس أهمية لقاء صاحب الجاللة 
ملك البالد المعظم، مع أخيه رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان على صعيد دعم وتعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة والتنســـيق بيـــن البلديـــن على 
كافة المســـارات، كمـــا أكد المجلـــس أهمية تمرين 
مكافحـــة اإلرهـــاب البحريني اإلماراتي المشـــترك 
)جلمـــود 3( الـــذي حضـــر ختامـــه صاحـــب الجاللة 
الملـــك المعظـــم القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة 
وأخيـــه صاحـــب الســـمو رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة القائـــد األعلى للقوات 
المســـلحة، منوهًا في هذا الصدد بجهود مستشار 
األمـــن الوطني قائد الحرس الملكـــي اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفـــة في إدارة 

التمرين.
بعدهـــا هنـــأ المجلـــس صاحب الجاللة ملـــك البالد 
المعظـــم بنجاح معرض البحريـــن الدولي للطيران 
2022 والـــذي أقيـــم تحـــت رعايـــة جاللتـــه وأناب 
الفتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، منوهًا بمـــا شـــهده المعرض من 

نجـــاح ومشـــاركة واســـعة مـــن كبريات الشـــركات 
العالمية في مجال الطيران، مشيدًا بالجهود التي 
بذلتهـــا اللجنـــة العليـــا المنظمـــة للمعرض برئاســـة 
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك المعظـــم ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة وكافة الجهات 

التي ساهمت في نجاح تنظيم المعرض.
بعـــد ذلـــك أكـــد المجلـــس أهميـــة المؤتمـــر الســـابع 
والعشـــرين لألطراف في اتفاقيـــة األمم المتحدة 
الـــذي   COP27 المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  اإلطاريـــة 
اســـتضافته جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، 
وأنـــاب جاللـــة الملـــك المعظـــم لحضـــوره صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
فيما نوه بنتائج مبادرة الشـــرق األوســـط األخضر 
في نســـختها الثانيـــة التي اســـتضافتها جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة، برئاسة مشتركة بين ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بالمملكـــة العربية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة  الســـعودية 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
ورئيس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، متطلعًا المجلـــس لمواصلة 
الجهـــود الدوليـــة فـــي التصـــدي للتغيـــر المناخـــي 
وتحقيـــق األمـــن البيئـــي خـــالل المؤتمـــر الثامـــن 
والعشـــرين لألطراف في اتفاقيـــة األمم المتحدة 
اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ ))COP 28 الـــذي 
ستســـتضيفه دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة، وذلـــك فـــي ضـــوء االطالع علـــى تقرير 

مرفوع بهذا الشأن.
ثـــم أدان المجلـــس التفجيـــر اإلرهابـــي الـــذي وقع 
في شـــارع االستقالل بمنطقة تقســـيم في مدينة 
عـــن  معربـــًا  التركيـــة،  بالجمهوريـــة  اســـطنبول 
خالـــص التعازي والمواســـاة ألســـر وذوي الضحايا 
وللحكومـــة والشـــعب التركي الصديـــق، وتمنياته 

بالشفاء العاجل للمصابين.
 بعدهـــا أكـــد المجلـــس مواصلـــة مملكـــة البحريـــن 
فـــي رســـالتها ومبادراتهـــا الهادفـــة لترســـيخ قيـــم 
التســـامح والمحبة بما يدعم جهود تعزيز الســـالم 

واالستقرار، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

المنامة - بنا

إطالق “تكامل”... وإقبال واسع على التمويالت اإلسكانية الجديدة
منح الشركات المستوفية لمعايير تطوير االقتصاد األفضلية في المشتريات الحكومية... مجلس الوزراء:

اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جـوازات السفـر الدبلوماسيـة والخاصـة والخدمـة مـع اليونــان
البحرين تواصل رسالتها في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بما يدعم جهود تعزيـز السالم واالستقـرار

تهنئة الملك المعظم وأبناء البحرين بنجـاح االنتخابـات بمشاركـة شعبيــة مشــرفة فاقــت 73 % 
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أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

14 نوفمبر 2022

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يـتــرأس جــلــسـة مــجــلس الـوزراء

بنجاح  المعظم  الملـــك  جاللة  تهنئة 
االنتخابات النيابية والبلدية 2022.

بنجاح  المعظم  الملـــك  جاللة  تهنئة 
معرض البحرين الدولي للطيران 2022.

التأكيد على أهمية تمرين مكافحة 
اإلماراتـــي  البحرينـــي  اإلرهـــاب 

المشترك (جلمود 3).

التأكيـــد على أهميـــة لقاء جاللة 
الملـــك المعظم مـــع أخيه صاحب 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  السمو 

المتحدة الشقيقة.

البحرين  مملكة  مواصلة  على  التأكيد 
فـــي رســـالتها ومبادراتهـــا الهادفة 

لترسيخ قيم التسامح والمحبة.

اليوم الدولي
للتسـامح

 27 المؤتمر  أهميـــة  علـــى  التأكيد 
لألطراف فـــي اتفاقية األمم المتحدة 
.(COP27) اإلطارية بشأن تغير المناخ

الذي وقع في  إدانة التفجير اإلرهابي 
منطقة تقســـيم بمدينة اســـطنبول 

بالجمهورية التركية.

إطالق برنامج "تكامل" والذي يهدف إلى 
الوطنية على تعزيز  الشـــركات  تشـــجيع 

مساهمتها في االقتصاد الوطني. 

برنامج 
تكامل

استعرض المجلس
برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة، 
تجاوز  واســـعًا  إقباًال  شـــهد  والذي 
اإلســـكانية  الخدمات  علـــى  الطلب 

االعتيادية.

البحرين  مملكة  حكومـــة  بين  اتفاق 
وحكومـــة جمهورية اليونان بشـــأن 
لحملة  التأشيرة  متطلبات  من  اإلعفاء 
والخاصة  الدبلوماسية  السفر  جوازات 

والخدمة.

مذكرة تفاهم بيـــن أكاديمية محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
الدبلوماسي  الدبلوماســـية والمعهد 

باليونان.

أوال: الموافقة على المذكرتين اآلتيتين: «

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية  «
والتشريعية حول اتفاق بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية اليونان بشأن 
اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات 

السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، 
ومذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن 

مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية 
بوزارة الخارجية في مملكة البحرين والمعهد 

الدبلوماسي بوزارة الخارجية بجمهورية اليونان 
بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

2. مذكرة وزير الصناعة والتجارة عن إطالق  «
برنامج “تكامل” الذي يهدف إلى تشجيع 

الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في 
االقتصاد الوطني، إذ سيتم قياس مساهمات 

الشركات في تطوير االقتصاد الوطني ومنح 
التي تستوفي المعايير والنسب المحددة 

شهادة ستحصل بموجبها على األفضلية في 
المشتريات الحكومية بنسبة 10 %.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية  «
والتشريعية بشأن رد الحكومة على مشروع 

قانون مقدم من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس مذكرة وزيرة اإلسكان  «
والتخطيط العمراني عن برنامج التمويالت 
اإلسكانية الجديدة، وقد تلقى البرنامج منذ 
إطالقه في أغسطس 2022 لغاية نوفمبر 
الجاري 1914 طلبا لالستفادة من البرنامج، 

وشهدت الطلبات على برنامج التمويالت 
اإلسكانية الجديدة إقباال واسعًا تجاوز الطلب 

على الخدمات اإلسكانية االعتيادية.

بعدها أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير  «
الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي 

والسعادة الوزراء بشأن نتائج االجتماع 39 
لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، واجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى القمة في دورته 

الحادية والثالثين، وتقرير مملكة البحرين 
لالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان 

أمام مجلس حقوق اإلنسان، والزيارة التي قام 
بها وفد مملكة البحرين االقتصادي برئاسة 
سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى إسرائيل، 

وزيارة وزير الصناعة والتجارة إلى المملكة 
المتحدة وزيارة وزير شؤون الشباب والرياضة 

إلى إسرائيل والمشاركة في منتدى مسك 
العالمي.

بعدها قرر المجلس مايلي:
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تلقــى عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة مزيدا من برقيــات التهاني من أصحاب 
الســمو والمعالي والســعادة وعدد من كبار المســؤولين بالقطاعين العام والخاص والمواطنين بمناسبة النجاح الباهر 
والمتميــز الــذي شــهدته االنتخابــات النيابيــة والبلديــة فــي تاريــخ مملكــة البحريــن للعام 2022 وتســجيل أعلى نســبة 

مشاركة بنسبة 73 %.
 وأعربــوا فــي برقياتهــم عــن أصــدق التهاني والتبريــكات إلى صاحــب الجاللة بالنجاح الــذي حققتــه االنتخابات، وما 
شــهدته من مشــاركة شــعبية واســعة جســدت أســمى صور التالحم في ظل المســيرة التنموية الشــاملة التي يقودها 
جاللتــه، ســائلين المولــى القديــر أن يحفــظ جاللتــه ويمتعه بموفــور الصحة والعافيــة وطول العمر ولمملكــة البحرين 

وشعبها الكريم المزيد من التطور والرخاء.

فقـــد تلقى جاللته برقيـــات تهاني من 
كل من:

- مستشـــار جاللة الملك المعظم سمو 
الشـــيخ خالد بن محمد بن ســـلمان آل 

خليفة.
- محافـــظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة آل 

خليفة.
- نائب رئيـــس المجلس األعلى للبيئة 
نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة.

الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب   -
للفنون ســـمو الشـــيخ تركي بن راشـــد 

بن عيسى آل خليفة.
للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار   -
الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن 

محمد آل خليفة.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس   -
واإلدارية الشـــيخ أحمـــد بن محمد آل 

خليفة.
للفنـــون  - رئيـــس المجلـــس الوطنـــي 

الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن   -
للشـــباب والرياضة الشـــيخ سلمان بن 

إبراهيم بن حمد آل خليفة.
- رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
- نائب رئيس مجلس األمناء والمدير 
التنفيـــذي رئيس مجلـــس أمناء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي 

الشـــيخ خالد بن خليفة بـــن دعيج آل 
خليفة.

التشـــريعية  الشـــؤون  إدارة  مديـــر   -
بالديـــوان  التشـــريعية  والمجالـــس 
الملكـــي الشـــيخة منيرة بنـــت عبدهللا 

بن خليفة آل خليفة.
- وكيل وزارة األشـــغال الشيخ مشعل 

بن محمد آل خليفة.
- الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمد بـــن خليفة بن 

عبدهللا آل خليفة.
لشـــركة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
ألمنيوم البحرين البا الشيخ دعيج بن 

سلمان بن دعيج آل خليفة.
غـــاز  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس   -
البحريـــن الوطنيـــة الشـــيخ محمد بن 

خليفة بن دعيج آل خليفة.
- رئيـــس مجلس أمناء المستشـــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز 

آل خليفة.
- األميـــن العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليم 
العالي عضـــو المجلس األعلـــى للمرأة 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 

خليفة.
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل   -
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ 

هشام بن عبدالرحمن آل خليفة.
- رئيـــس مجلس إدارة صندوق العمل 
)تمكين( الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 

خليفة.

- الشـــيخ ناصر بن ماجـــد بن ناصر بن 
إبراهيم آل خليفة.

المناقصـــات  مجلـــس  رئيـــس   -
والمزايدات الشـــيخ نايف بن خالد آل 

خليفة.
- الشـــيخ عمـــر بـــن دعيج بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة قاضي المحكمة الشـــرعية 

السنية الكبرى.
- الشـــيخ معـــاذ بن دعيـــج بن عبدهللا 
آل خليفة مدير عام التنظيم وموازنة 

الوظائف جهاز الخدمة المدنية.
- الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان آل خليفة 
المحليـــة  للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل 
والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار   -
علـــي  محمـــد  التشـــريعية  الســـلطة 

الستري.
الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر   -

والنواب غانم البوعينين.
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر   -

النعيمي.
- أحمـــد الزايـــد رئيـــس جهـــاز الخدمة 

المدنية.
- وزير األشغال إبراهيم الحواج.

- وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
العصفور.

زايـــد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر   -
الزياني.

- وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيد.

- رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي.
- رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 

الحسن.
- ســـفير دولـــة فلســـطين لـــدى مملكة 

البحرين طه محمد عبدالقادر.
صبـــاح  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   -

الدوسري.
درويـــش  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   -

المناعي.
- مديـــر عـــام مكتـــب رئيـــس مجلـــس 

الوزراء حمد المحميد. 
- أميـــن عام مجلـــس الشـــورى كريمة 

العباسي.
جواهـــر  البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة   -

المضحكي.
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن   -

لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد.
- بهية الجشي.

- سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانيا االتحادية عبدهللا عبداللطيف.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل   -

إيمان الدوسري.
وأعضـــاء  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس   -
مجلس األمناء مدرسة بيان البحرين 

الشيخة مي العتيبي.
- الرئيـــس التنفيـــذي الجهـــاز الوطني 

لإليرادات رنا فقيهي.
المناقصـــات  مجلـــس  عـــام  أميـــن   -

والمزايدات جمال العلوي.
- الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألمنيوم 

البحرين البا علي البقالي.
للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل   -
والخدمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان 

خالد الحيدان.
جـــودة  بهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس   -

التعليم والتدريب طارق السندي.
- العضـــو المنتـــدب للشـــركة العربيـــة 
لبنـــاء وإصـــالح الســـفن أســـري مـــازن 

مطر.
- زكريـــا الخاجـــة - هيئـــة المعلومـــات 

والحكومة اإللكترونية.
- رئيـــس هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 

العمراني أحمد الخياط.
- رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم 

االتصاالت مريم جمعان.
- صقر شاهين.

- الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد البحرين 
للؤلـــؤ واألحجار الكريـــم )دانات( نورة 

جمشير.
والتراخيـــص  الرقابـــة  إدارة  مديـــر   -
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 

سنان الجابري.
- عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 

وصناعة البحرين أحمد يوسف.
- المحامي عادل البالل.

- محمد بوحمود.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
المحامين البحرينية المحامي حســـن 

بديوي.
- أمين عام التظلمات غادة حميد.

مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
الفاتح جاسم الموسوي.

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس   -
الحكومية أحمد األنصاري.

- خالـــد حميـــدان الرئيـــس التنفيـــذي 
التنميـــة  مجلـــس  منتســـبي  وجميـــع 

االقتصادية.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا 

عاطف عبدالملك.
- القائم بأعمال األمين العام المســـاعد 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 

مروان فؤاد.
الدولـــي  للمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر   -

الخليجي المستشار محمد الذوادي.
- نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 

آركابيتا هشام الراعي.
- جاسم محمد من صحيفة “البالد”.

- الوكيل المســـاعد لإلعالم والتواصل 
بمكتـــب رئيس مجلس الوزراء ســـارة 

بوحجي.
- الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والموارد 
بوزارة الصناعة والتجـــارة عبدالعزيز 

األشراف.
- محمد إسماعيل وأبنائه.

- مدير إدارة وســـائل اإلعالم يوســـف 
إسماعيل.

- حمدة النشمي.
- ليلى المحميد.

الجـــوي  للنقـــل  المســـاعد  الوكيـــل   -
بـــوزارة  الطيـــران  أمـــن  وســـالمة 
ابتســـام  واالتصـــاالت  المواصـــالت 

الشمالن.
- عضـــو مجلـــس إدارة غـــاز البحريـــن 

رواف الحسن.
- مديـــر إدارة نظـــم المعلومات بجهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري حامد 

أبوالفتح.
وشـــئون  التخطيـــط  إدارة  مديـــر   -

المجالس البلدية محمود الشيباني.
- مالـــك مجموعـــة حســـين العويناتي 

القابضة حسين العويناتي.
- سعد راشد، كاتب ومحلل سياسي.

- خلـــدون الرومـــي مـــن كليـــة الطـــب 
الخليـــج  جامعـــة  الطبيـــة  والعلـــوم 

العربي.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  وكيـــل   -
يوســـف  الماليـــة  للشـــؤون  الوطنـــي 

عبدهللا. 
مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -

العريض القابضة ناصر العريض.
- آمـــر قاعـــدة بنـــدر الدار بقيـــادة خفر 

السواحل الرائد إبراهيم الحدي.
درة  شـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس   -

البحرين ياسر الحمادي.
- جاسم الشيراوي.

- بدر الحمادي.
- عبدالرحمن بومجيد.

- زهير كازروني وإخوانه.
- القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي 

لصندوق العمل تمكين مها مفيز.
- نائـــب الرئيس التنفيذي للسياســـات 
والتخطيط الجهاز الوطني لإليرادات 

يوسف عادل.
- مديـــر عـــام السياســـات والتنســـيق 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

فهد بن عبدالرحمن آل خليفة.

تلقــى ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة مزيدا مــن برقيات 
التهاني والتبريكات من أصحاب الســمو والمعالي والســعادة الوزراء وعدد من كبار المســؤولين في القطاعين العام 
والخــاص، وعــدد مــن المواطنيــن بمناســبة نجاح االنتخابات النيابية والبلدية 2022، وتســجيل أعلى نســبة مشــاركة 

بنسبة 73 %.
وأعربــوا فــي برقياتهــم عــن خالص التهاني والتبريــكات إلى صاحب الســمو الملكي ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
بالنجــاح الــذي حققتــه االنتخابــات، ومــا شــهدته من مشــاركة شــعبية واســعة جســدت أســمى صور التالحــم في ظل 
المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ســائلين 
المولــى القديــر أن يحفــظ ســموه ويمتعــه بموفــور الصحــة والعافيــة وطول العمــر ولمملكــة البحرين وشــعبها الكريم 

المزيد من النماء واالزدهار.

فقد تلقى صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء برقيـــات تهنئة 

من كل من:
- ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد بـــن 

سلمان آل خليفة. 
الملـــك  الجاللـــة  - مستشـــار صاحـــب 
المعظم ســـمو الشـــيخ خالد بن محمد 

بن سلمان آل خليفة. 
- نائب رئيـــس المجلس األعلى للبيئة 
نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
فيصل بـن راشد بن عيسى آل خليفـة. 
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب   -
للفنون ســـمو الشـــيخ تركي بــــن راشد 

بن عيسى آل خليفـة. 
- رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  اإلســـالمية 

محمد بن راشد آل خليفة. 
- مستشار جاللة الملك المعظم محمد 

علي الستري. 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس   -
واإلدارية الشـــيخ أحمـــد بن محمد آل 

خليفة. 
المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار   -
للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل خليفة. 
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن   -
للشـــباب والرياضة الشـــيخ سلمان بن 

إبراهيم بن حمد آل خليفة. 
الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر   -

والنواب غانم البوعينين. 
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر   -

النعيمي. 
- وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيد. 
- وزير المواصالت واالتصاالت محمد 

الكعبي. 
- وزير األشغال إبراهيم الحواج. 

- وزيـــر التنميـــة اإلجتماعيـــة أســـامة 
العصفور. 

- رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي. 

- رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 
الحسن. 

- رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. 

- الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمد بـــن خليفة بن 

عبدهللا آل خليفة. 
للفنـــون  - رئيـــس المجلـــس الوطنـــي 

الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.
غـــاز  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس   -
البحريـــن الوطنيـــة الشـــيخ محمد بن 

خليفة بن دعيج آل خليفة. 
- نائـــب رئيس مجلـــس األمناء المدير 
الثقافـــي  عيســـى  لمركـــز  التنفيـــذي 
رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد 

بن خليفة بن دعيج آل خليفة. 
- الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعلم 

والتدريب طارق السندي. 
- رئيـــس جهاز الخدمـــة المدنية أحمد 

بن زايد الزايد. 
-  رئيســـة جامعـــة البحريـــن جواهـــر 

المضحكي. 
- رئيـــس مجلس أمناء المستشـــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز 

آل خليفة. 
- درويش المناعي. 

- رئيـــس هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمراني أحمد الخياط. 

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل   -
إيمان الدوسري. 

- وكيل وزارة األشـــغال الشيخ مشعل 
بن محمد آل خليفة. 

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  وكيـــل   -
يوســـف  الماليـــة  للشـــؤون  الوطنـــي 

عبدهللا حمود. 
- األميـــن العام لمجلس التعليم العالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلس 
التعليم العالـــي عضو المجلس األعلى 
للمـــرأة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 

خليفة. 
- رئيس مجلس إدارة شـــركة المنيوم 
البحرين )البا( الشيخ دعيج بن سلمان 

بن دعيج آل خليفة. 
- رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم 

االتصاالت مريم أحمد جمعان. 
- المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت 

فيليب مارنيك. 

- الشـــيخ ناصر بن ماجـــد بن ناصر بن 
إبراهيم آل خليفة. 

- الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عبدالرحمن بن 
عبدهللا آل خليفة. 

الجـــوي  للنقـــل  المســـاعد  الوكيـــل   -
بـــوزارة  الطيـــران  أمـــن  وســـالمة 
ابتســـام  واالتصـــاالت  المواصـــالت 

الشمالن. 
للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل   -
والخدمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان 

خالد الحيدان. 
- الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة المحلية 
والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة 

الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة. 
- مديـــر عـــام السياســـات والتنســـيق 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

فهد بن عبدالرحمن آل خليفة. 
- مديـــر عـــام مكتـــب رئيـــس مجلـــس 

الوزراء حمد المحميد. 
- الوكيل المســـاعد لإلعالم والتواصل 
بمكتـــب رئيس مجلس الوزراء ســـارة 

بوحجي. 
- الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والموارد 
بوزارة الصناعة والتجـــارة عبدالعزيز 

اإلشراف. 
- ســـفير دولة فلســـطين الشقيقة لدى 

مملكة البحرين طه محمد. 
- ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى ألمانيا 

االتحادية عبدهللا عبداللطيف. 
والتراخيـــص  الرقابـــة  إدارة  مديـــر   -
بهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 

سنان الجابري. 
- الرئيـــس التنفيـــذي للجهـــاز الوطني 

لإليرادات رنا فقيهي. 
- المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد البحريـــن 

للتنمية السياسية إيمان جناحي. 
- نائـــب الرئيس التنفيذي للسياســـات 
الوطنـــي  بالجهـــاز  والتخطيـــط 

لإليرادات يوسف مطر. 
- نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للتحـــول 
المعلومـــات  بهيئـــة  اإللكترونـــي 

والحكومة اإللكترونية زكريا الخاجة. 
- أمين عام التظلمات غادة حميد. 

مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
العريض القابضة ناصر العريض. 

والمجالـــس  التشـــريع  إدارة  مديـــر   -
التشـــريعية بالديوان الملكي الشيخة 
منيـــرة بنـــت عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل 

خليفة. 
- القائم بأعمال األمين العام المســـاعد 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 

مروان فؤاد. 
- خالـــد حميـــدان الرئيـــس التنفيـــذي 
التنميـــة  مجلـــس  منتســـبي  وجميـــع 

االقتصادية. 
بشـــركة  العامـــة  العالقـــات  مديـــر   -
المنيوم البحرين )البا( عبدهللا سيادي. 
- عضـــو مجلـــس إدارة غـــاز البحريـــن 

رواف الحسن. 
- مديـــر إدارة وســـائل اإلعـــالم بهيئـــة 

شئون اإلعالم يوسف محمد. 
وشـــؤون  التخطيـــط  إدارة  مديـــر   -

المجالس البلدية محمود الشيباني. 
- رئيســـة نقابة المصرفيين البحرينية 

نورا الفيحاني. 
- الرئيـــس التنفيذي للشـــركة القابضة 

للنفط والغاز مارك توماس. 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
المحامين البحرينية المحامي حســـن 
بديـــوي وبالنيابة عـــن أعضاء مجلس 

اإلدارة وأعضاء الجمعية. 
إدارة  استشـــاري  الســـماك،  جميلـــة   -

صحية ونائب سابق. 
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس   -

الحكومية أحمد األنصاري. 
- آمـــر قاعـــدة بنـــدر الدار بقيـــادة خفر 

السواحل الرائد إبراهيم الحدي. 
درة  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس   -

البحرين ياسر الحمادي. 
- المديـــر التنفيـــذي للعمليات بشـــركة 

درة البحرين معاذ الحسن. 
- خلـــدون عبدالـــرزاق الرومـــي - كلية 

الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج 
العربي. 

-مالـــك مجموعـــة حســـين العويناتـــي 
القابضة حسين العويناتي. 

- حمده النشمي. 
- مطشـــر بـــن رافـــع الظـــاري الدندل - 

مجلس قبيلة العقيدات الزبيدية. 
- رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي االتحاد 

الثقافي والرياضي أنور شرف. 
- عبدالرحمن بومجيد.

الدولـــي  للمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر   -
الخليجي المستشار محمد الذوادي.

بشـــركة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
مجموعة الفاتح جاسم الموسوي. 

- رئيس جمعية الصيادين المحترفين 
عبداألمير المغني. 

الصياديـــن  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب   -
المحترفيـــن جاســـم الجيـــران وجميع 

منتسبي الجمعية. 
- خالد بوعنق. 

- وداد الموسوي. 
- عبدالوهاب الحواج. 

- رامز العواضي. 
- إسماعيل محمد وأبناؤه. 

- سعد راشد. 
- حسن عباس. 

- جاسم الشيراوي. 
- الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة المنيوم 

البحرين )البا( علي البقالي. 
- أميـــن عام مجلـــس الشـــورى كريمة 

العباسي. 
- العضـــو المنتـــدب للشـــركة العربيـــة 
لبنـــاء وإصـــالح الســـفن أســـري مـــازن 

مطر. 
- محمد بوحمود. 

- عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين أحمد يوسف. 

- صقر شاهين. 
- المحامي عادل البالل.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الملك المعظم يتلقى مزيدا من برقيات التهاني من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين والمواطنين

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين والمواطنين

بمناسبة نجاح االنتخابات النيابية والبلدية

بمناسبة نجاح االنتخابات النيابية والبلدية
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أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلــــس  رئيــــس  المســـلحة  للقـــوات 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، حـــرص 
مملكـــة البحريـــن الدائـــم علـــى الدفـــع 
بالشـــراكة اإلســـتراتيجية التي تربطها 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
الصديقـــة إلى مســـتويات أكثـــر تقدمًا 
في شـــتى المجاالت السيما العسكرية 
تنميـــة  علـــى  والعمـــل  والدفاعيـــة، 
بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
البلدين الصديقين بما يحقق األهداف 

والمصالح المشتركة.
لقـــاء ســـموه بقصـــر  لـــدى  جـــاء ذلـــك 
وزيـــر  بحضـــور  أمـــس،  القضيبيـــة 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، ووزيـــر المالية 

واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة، الفريق بحري تشارلز 
برادفـــورد كوبر قائد القـــوات البحرية 
قائـــد  األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة 
األســـطول الخامس، حيث نوه ســـموه 
بما تشـــهده أوجه التعاون الثنائي بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة الصديقة من تناٍم مســـتمر، 
مشـــيرًا ســـموه إلـــى جهـــود الواليـــات 
المتحـــدة األميركية إلـــى جانب الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة فـــي تعزيـــز أمن 

واستقرار المنطقة.
 وتم خالل اللقاء اســـتعراض عدد من 
القضايا ذات االهتمام المشـــترك وآخر 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.

المنامة - بنا

الدفع بالشراكة اإلستراتيجية مع أميركا في المجاالت العسكرية والدفاعية
تنمية التنسيق والتعاون بين البلدين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

الثالثاء 15 نوفمبر 2022 - 21 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5145

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزياني، فـــي مكتبه 
بمقـــر الـــوزارة أمس، ســـفير دولة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الكويـــت 
الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات 
التـــي تجمع بين مملكـــة البحرين 
ومـــا  الشـــقيقة،  الكويـــت  ودولـــة 

وصلـــت إليه مـــن تطور وشـــمول 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، وســـبل 
تعزيز التعاون الثنائي بينهما على 
األصعدة كافة بما يخدم المصالح 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 

الشقيقين.
حضـــر اللقـــاء الســـفير عبدالعزيز 
العيد رئيس قطاع شؤون مجلس 

التعاون بوزارة الخارجية.

تطور العالقات مع الكويت بمختلف المجاالت

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اعتمـــد 
بإنشـــاء  قـــرارًا  النعيمـــي،  ماجـــد 
تحـــت  أجنبيـــة  أطفـــال  روضـــة 
Bahrain Buds Kinder� (مســـمى 

garten( لألطفـــال مـــن ســـن الثالثة 
إلـــى الخامســـة. ونـــص القـــرار على 
التزام الروضـــة بجميع مواد وبنود 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )25( لســـنة 
1998 بشـــأن المؤسسات التعليمية 
والقـــرارات  الخاصـــة  والتدريبيـــة 
والقواعـــد  لـــه،  تنفيـــذًا  الصـــادرة 
مملكـــة  فـــي  الســـارية  والقوانيـــن 
البحرين، وجميع القرارات الصادرة 
واألنظمـــة  والقواعـــد  لهـــا،  تنفيـــذًا 
المقررة قانونًا، بما في ذلك االلتزام 
بعدد األطفال المرخص به من قبل 
الوزارة في المبنى الحالي للروضة، 
الدراســـية  الرســـوم  واســـتيفاء 
المعتمـــدة من الـــوزارة وعدم رفعها 

أو إضافة أي رســـوم أخـــرى إال بعد 
الحصـــول على موافقـــة كتابية من 
الوزارة، وتخطيـــط وتنفيذ برنامج 
تربـــوي يتفـــق وخصائـــص أطفـــال 
الروضـــة  دار  وتجهيـــز  الروضـــة، 
تجهيزًا كامالً بما يتفق والمتطلبات 
كل  واتخـــاذ  الحديثـــة،  التربويـــة 
أمـــن  تضمـــن  التـــي  االحتياطـــات 
وسالمة األطفال والموظفين أثناء 

تواجدهم في الروضة.

قرار بإنشاء روضة أطفال أجنبية

رنا بنت عيسى: “العربية المفتوحة” صرح تعليمي رائد
حضرت تدشين الهوية الجديدة واالحتفال بذكرى التأسيس الـ 20

شـــاركت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، حفل الجامعـــة العربية 
الجديـــدة  هويتهـــا  لتدشـــين  المفتوحـــة 
بمناســـبة مرور 20 عاما تأسيســـها، والذي 
شـــارك فيـــه افتراضيـــا 4 فـــروع للجامعـــة 
فـــي دول مختلفـــة وهم: المملكـــة العربية 
الســـعودية، دولة الكويت، جمهورية مصر 

العربية ومملكة البحرين.
و أكـــدت، لـــدى احتفاليـــة الجامعـــة بمرور 
20 عاما على تأسيســـها وتدشـــين هويتها 
الجديـــدة، أن الجامعة العربيـــة المفتوحة 
تعـــد صرحا من الصروح التعليمية الرائدة 
على مســـتوى الوطـــن العربي، بانتشـــارها 

فـــي 9 دول من بينهـــا مملكة البحرين، كما 
ســـاهمت الجامعة على مدى 20 عامًا منذ 
تأسيســـها كمشـــروع تنمـــوي غيـــر ربحـــي 
بمبادرة من الراحل صاحب السمو الملكي 
األميـــر طـــالل بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود 
فـــي تخريـــج آالف مـــن الطلبة ســـنويا في 
مختلـــف البرامـــج. مـــن جانبه، قـــال مدير 
“ســـتطرح  الغامـــدي:  هللا  غـــرم  الجامعـــة 
الجامعـــة فـــي الفصـــل الدراســـي المقبـــل 
وهمـــا  جديديـــن  أكاديمييـــن  تخصصيـــن 
األمـــن الســـيبراني والـــذكاء االصطناعـــي، 
االســـتعداد الســـتقبال  أتـــم  علـــى  ونحـــن 
طلبتنـــا الجـــدد فـــي هذيـــن التخصصيـــن 
الجديديـــن مـــن خـــالل قاعتنـــا الدراســـية 
المجهـــزة بالكامـــل إلى جانـــب المختبرات 
التعليميـــة والكتـــب التعليميـــة المتواجدة 

في مكتبـــة الجامعة الســـتخدامها كمرجع 
الجامعـــة  أن  وأكـــد  وتثقيفـــي”.  تعليمـــي 
طلبتهـــا  مهـــارات  تطويـــر  علـــى  تحـــرص 
فـــي اللغـــة اإلنجليزية من خـــالل برامجها 
التمهيديـــة المكثفـــة التـــي تســـاعد الطلبة 
لديهـــم.  اللغـــة  مســـتويات  تطويـــر  فـــي 
وعلـــى هامش الحفل هنـــأ كل من الرئيس 

المؤســـس رئيـــس مجلس أمنـــاء الجامعة 
األهليـــة، البروفيســـور عبـــد هللا الحـــواج 
البروفيســـور  األهليـــة  الجامعـــة  ورئيـــس 
منصور العالي، الجامعة العربية المفتوحة 
بمناســـبة مـــرور 20 عامـــا علـــى تأسيســـها 
النجـــاح  متمنيـــن لكافـــة منتســـبيها دوام 

والتوفيق.

المنامة - بنا

وزير التربية والتعليم

وزير الداخلية يشيد بجهوزية إدارة مكافحة المخدرات
تصدرت نظيراتها العربيات في فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، رئيـــس اللجنـــة الوطنية 
صبـــاح  المخـــدرات،  لمكافحـــة 
األمـــن  رئيـــس  بحضـــور  أمـــس 
الحســـن،  طـــارق  الفريـــق  العـــام 
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر 
للمباحث واألدلة الجنائية العميد 
عبدالعزيـــز الرميحـــي وعددا من 
ضباط إدارة مكافحة المخدرات، 
اإلدارة  فـــوز  بمناســـبة  وذلـــك 
بالمركـــز األول فـــي فئـــة أفضـــل 
تعـــاون عملياتـــي معلوماتـــي في 
مجـــال مكافحة المخدرات ضمن 
ســـنويا  تنظمهـــا  التـــي  الجائـــزة 
وزراء  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 

الداخلية العرب.

وأعرب وزير الداخلية عن تهانيه 
إلدارة مكافحـــة المخـــدرات على 
هـــذه الجائـــزة، التـــي تعكـــس مـــا 
تتمتع به من اســـتعداد وجهوزية 
مجـــال  فـــي  متميـــزة  وقـــدرات 

التعاون والتنسيق، مؤكدا أهمية 
مواصلة الجهود التي تســـهم في 

تعزيز هذه القدرات.
وأشار إلى أن مكافحة المخدرات، 
عمليـــة تكامليـــة تتطلـــب تعـــاون 

أطـــراف عـــدة، إضافة إلـــى كونها 
تتكاتـــف  مجتمعيـــة،  مســـؤولية 
فيهـــا كافة المؤسســـات في إطار 
من الشـــراكة المجتمعيـــة، متمنيا 
والســـداد  التوفيـــق  كل  للجميـــع 
فـــي مواصلة اإلنجـــازات وخدمة 

الوطن.
عـــام  مديـــر  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  الجنائيـــة 
واالمتنـــان لوزيـــر الداخليـــة على 
هذه اللفتـــة الكريمة، موضحا أن 
الفـــوز بهـــذه الجائـــزة، يأتي ثمرة 
لتوجيهاته وتتويجًا لجهود إدارة 
مكافحـــة المخـــدرات في ســـبيل 
مكافحـــة هـــذه اآلفـــة والتصـــدي 

لمخاطرها على المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية
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37 بعثـــة دبلوماســـية لمملكـــة  تســـتعد 
البحرين في الخارج لعقد جولة اإلعادة 
لالنتخابـــات النيابية 2022 اليوم، حيث 
تستقبل المقرات المواطنين الموجودين 
بالخـــارج للتصويت لالنتخابات النيابية 
لــــ 34 دائـــرة انتخابيـــة نيابيـــة لـــم يتـــم 

حسمها من الجولة األولى.
أكـــد وكيـــل وزارة  هـــذا اإلطـــار،  وفـــي 
الخارجية للشـــؤون القنصلية واإلدارية 
واإلشـــراف  التحضيـــر  لجنـــة  رئيـــس 
علـــى االنتخابـــات النيابية فـــي الخارج 
الســـفير محمد بهـــزاد أن جميـــع مقرات 
السفارات والقنصليات العامة والبعثات 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين بالخارج 
المواطنيـــن  الســـتقبال  مســـتعدة 
الموجوديـــن بالخـــارج والمقيديـــن فـــي 
جـــداول الناخبيـــن مـــن الســـاعة الثامنة 

الثامنـــة مســـاًء حســـب  صباحـــا حتـــى 
التوقيـــت المحلـــي للمدينـــة التي توجد 
البعثـــة  أو  القنصليـــة  أو  الســـفارة  بهـــا 
الدبلوماســـية، داعيـــا جميـــع المواطنين 
الختيـــار  التصويـــت  فـــي  للمشـــاركة 

ممثليهم النيابيين عن هذه الدوائر.

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
القانونـــي المدير التنفيـــذي لالنتخابات 
المستشـــار   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
نواف حمزة، أن اللجنة العامة لالقتراع 
والفرز بمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات )المنامة(، شـــهدت مشاركة 
494 مصاًبـــا بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
التـــي جـــرت يـــوم الســـبت 12 نوفمبـــر 
التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال  الجـــاري. 
لالنتخابـــات إنـــه بالتعـــاون الوثيـــق مـــع 
وزارة الصحة جرى اســـتقبال المصابين 
بفيـــروس كورونا لإلدالء بأصواتهم في 
االنتخابات، ضمن سلســـلة مـــن التدابير 
واالحترازات الطبية، وبما يكفل تمكين 
الناخبيـــن المصابيـــن بكورونا مـــن أداء 
حقهم الديمقراطي، بكل سالسة ويسر، 
وفق ضمانات النزاهة والشـــفافية التي 
تتمتع بها ســـائر اللجان العامة والفرعية 
األخـــرى فـــي ظـــل اإلشـــراف القضائـــي 
الكامـــل. ونـــوه المستشـــار حمـــزة بهـــذه 
المشـــاركة الُملهمـــة الباعثة علـــى الفخر 
الظـــرف  مـــن  الرغـــم  علـــى  واالعتـــزاز 

الصحـــي للمصابين، ومـــن بينهم العديد 
مـــن كبـــار المواطنيـــن، والتي سُتســـجل 
فـــي الذاكـــرة الوطنيـــة، لمـــا قدمتـــه من 
نمـــوذج فـــي العزيمـــة واإلصـــرار علـــى 
المســـاهمة الفعالـــة فـــي مســـيرة العمـــل 

الوطني وتعزيز مكتسباتها.
ولفـــت إلـــى أن اللجنة العامـــة لالقتراع 
والفرز بمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات )المنامة( ســـتواصل العمل 
طبًقا لذات اآللية السابقة على استقبال 
إصابتهـــم  تأكـــدت  الذيـــن  الناخبيـــن 
بفيـــروس كورونـــا فـــي جولـــة اإلعـــادة 
المقبـــل  الســـبت  يـــوم  ســـُتجرى  التـــي 
بتاريـــخ 19 نوفمبـــر الجـــاري، علـــى أن 
يتـــم التأكد من حالـــة اإلصابة من خالل 
تطبيـــق “مجتمع واعي” المحمل بشـــكل 
مســـبق على الهاتف النقال الشخصي أو 
الجهاز اللوحي الذكي للناخب المصاب، 
أو إبـــراز نتيجة جهاز االختبار الســـريع، 
مجـــدًدا التأكيد على وجوب أخذ جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الصحيـــة قبـــل 
الدخـــول كلبـــس الكمامـــات والقفـــازات 

الطبية المعقمة.

عقد جولة اإلعادة لالنتخابات النيابية بالخارج اليوم

494 مصــابــا بكورونــا شـاركــوا 
في االنتخابـات النيابيــة والبلديــة

local@albiladpress.com07

بحضـــور محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحيـــة واالجتماعية بـــوزارة الداخلية، 
نـــدوة تثقيفيـــة ومعـــرض توعـــوي بشـــأن 
الوقايـــة مـــن داء الســـكري ومضاعفاتـــه، 
وذلـــك تزامًنا مـــع اليوم العالمي للســـكري 
تحت شـــعار” الوصول إلـــى رعاية مرضى 
الســـكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟”، وذلك 
بحضور رئيـــس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
محافـــظ  ونائـــب  البحرينيـــة،  الســـكري 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري، وعدد 

من المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأكـــد محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
مواصلـــة  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
الصحيـــة  الفعاليـــات  وإقامـــة  تنظيـــم 
مـــع  تتزامـــن  والتـــي  والمجتمعيـــة، 

المناســـبات العالميـــة، وذلك تعزيـــزا لمبدأ 
الشـــراكة المجتمعية والتنســـيق المشترك 
مع مختلف المؤسســـات والجمعيات ذات 
العالقـــة، بهدف ترســـيخ الوعـــي الصحي 
واســـتدامته بيـــن مختلـــف فئـــات مجتمع 
المحافظـــة الجنوبيـــة. مـــن جانبـــه، ألقـــى 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيس 
مجلس إدارة جمعية الســـكري البحرينية، 
كلمـــة أشـــار فيهـــا بأهميـــة تعزيـــز الصحة 
العامة بالمجتمع ال ســـيما من خالل زيادة 

التوعية والتثقيف بأكثر األمراض انتشارا 
ومن بينها مرض الســـكري، مبينا مساهمة 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة فـــي زيـــادة 
التوعيـــة عـــن مخاطـــر المـــرض من خالل 
نشـــر الوعـــي والتثقيـــف الصحـــي بطـــرق 
الوقايـــة مـــن المـــرض. مـــن جهـــة أخـــرى، 
قدمـــت الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة 
نائـــب  الهاجـــري،  بـــوزارة الصحـــة مريـــم 
رئيس جمعية الســـكري البحرينية، عرضا 
مرئيا اســـتعرضت فيه األنشطة والبرامج 

التـــي تقدمهـــا الجمعية والتـــي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.

العائلـــة  طـــب  استشـــاري  قدمـــت  كمـــا 
رابعـــة  الســـكري  أمـــراض  واختصاصـــي 
الهاجـــري عرضـــا عرفـــت مـــن خاللـــه عن 
مـــرض داء الســـكري “النوع الثانـــي”، كما 
بينـــت أبرز طـــرق الوقاية منـــه من خالل 
اتبـــاع األســـاليب الحديثـــة فـــي الصحـــة 
التشـــخيص  فـــي ســـرعة  تســـهم  والتـــي 

ووضـــع الحلـــول المبتكـــرة للوقايـــة منه. 
وفـــي ســـياق آخـــر، تطرقـــت استشـــاري 
الصمـــاء  والغـــدد  األطفـــال  طـــب  أول 
والســـكري هيا الخياط إلى سبل التعامل 
مع أطفال الســـكري في المدرســـة، وذلك 
عبـــر تثقيـــف الطفـــل بجميـــع المعلومـــات 
واألمـــور المتعلقة بإدارة مرض الســـكري 
للتعامـــل مع أي مضاعفات في المدرســـة 
لضمـــان ســـالمة الطفل. وتضمـــن برنامج 
عـــدد  حضـــور  للســـكري  العالمـــي  اليـــوم 

من طلبـــة مدرســـة الرفاع فيـــوز الدولية 
التثقيفيـــة  النـــدوة  فـــي  ومشـــاركتهم 
والمعـــرض المصاحب الذي اشـــتمل على 
عدد مـــن المحطات التوعوية منها: اتباع 
طرق التغذية الصحية لمرضى الســـكري، 
والتوعية بشـــأن أعراض مرض السكري، 
وتثقيف الحضور بأنماط الحياة الصحية، 
إضافة إلى تقديم النصائح واإلرشـــادات 
لتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بأخطـــار داء 

السكري وكيفية الوقاية منه.
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مساع مستمرة لترسيخ الصحة المستدامة في مجتمع “الجنوبية”
المحافظة تنظم ندوة ومعرضا للتوعية بمرض السكري... سمو الشيخ خليفة بن علي:

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات برلمان 2022
إعادة النظر في بعض التشريعات لحماية االقتصاد المحلي

أكـــد نائبان فائزان أهميـــة النظر في خلق 
بيئة ومناخ اقتصادي مرن له انعكاســـات 
إيجابيـــة ألصحاب المؤسســـات الصغيرة 
وذلـــك  الصغـــر،  ومتناهيـــة  والمتوســـطة 
عبـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن الســـلطتين 
قدمـــًا  للدفـــع  والحكوميـــة  التشـــريعية 
للمرحلـــة  االقتصـــادي  التعافـــي  بخطـــط 

المقبلة.
وشـــدد المتحدثون في اســـتطالع أجرته 
الحمايـــة  توفيـــر  أهميـــة  علـــى  “البـــالد” 
الالزمـــة من خالل التشـــريعات البرلمانية 
لحمايـــة القطـــاع االقتصـــادي ألصحـــاب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن 
خالل مد جســـور التعاون مع المؤسسات 
االقتصـــادي؛  بالقطـــاع  المعنيـــة  األهليـــة 
وذلك بهدف استمرارية عمل المؤسسات 
مـــن  وحمايتهـــا  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التـــآكل، عبـــر تشـــريعات توفـــر الحمايـــة 

للوطن والمواطن.   

محور اقتصادي 

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  وطالـــب 
الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري 
أن يكـــون المحـــور االقتصـــادي المتعلـــق 
بدعـــم تحســـين وضـــع القطـــاع التجـــاري 
مـــن المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
ومتناهيـــة الصغـــر علـــى أجنـــدة أعمـــال 
الجولـــة  فـــي  المتنافســـين  المترشـــحين 
الثانيـــة علـــى مقاعـــد المجلـــس النيابـــي؛ 
نظـــرًا لمتطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة لخلق 
المؤسســـات  قطـــاع  الســـتقرار  أرضيـــة 
التجاريـــة الصغيرة والمتوســـطة وقطاع 
ريـــادة األعمـــال فـــي ظـــل اســـتمرار دعم 

مبادرات التعافي االقتصادي.
هاتفـــي  اتصـــال  خـــالل  الديـــري  وقـــال 
إلـــى  االلتفـــات  المهـــم  مـــن  “البـــالد”  مـــع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التي 
ريـــادة  مـــن قطـــاع   % 99 تشـــكل نحـــو 
وعلـــى  المحليـــة،  الســـوق  فـــي  األعمـــال 
النـــواب فـــي الفصـــل التشـــريعي المقبـــل 
التركيـــز واالهتمـــام فـــي تطويـــر الحقبة 
بـــاألدوات  العمـــل  خـــالل  مـــن  المقبلـــة 

التشريعية التي تساهم في الحفاظ على 
مصالـــح قطـــاع األعمال ألهمية اســـتقرار 
الســـوق من خالل التشـــريعات البرلمانية 
التـــي تحافظ علـــى الوطـــن والمواطنين 
من خالل العمل على اســـتخدام األدوات 
التشـــريعية كالمقترحـــات بقانـــون وســـن 
التشريعات التي تنعكس بالدور اإليجابي 
على المواطنين؛ للحفاظ على االســـتقرار 

السوق االقتصادية المحلية.
وشـــدد الديري علـــى أهمية وجـــود وعي 
اقتصـــادي لمتطلبـــات المرحلـــة النيابيـــة 
المقبلـــة حتـــى ال تتأثر حيـــاة المواطنين، 
كســـلطة  يعتبـــر  النيابـــي  فالمجلـــس 
التنفيذيـــة؛  للســـلطة  رديفـــة  تشـــريعية 
لخلـــق التعـــاون المشـــترك والحفاظ على 
المصالـــح العليـــا للبالد والعبـــاد، حيث إن 
فتـــرة الســـنوات األربـــع المقبلـــة تحتـــاج 
التشـــريعات  بعـــض  فـــي  النظـــر  إلعـــادة 
الســـابقة؛ وذلـــك للحفـــاظ على اســـتقرار 
الســـوق المحليـــة مـــن أية انعكاســـات قد 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بأصحـــاب  تضـــر 
والمتوسطة ومتناهية الصغر، وااللتفات 
إلى طبيعة المتغيـــرات االقتصادية التي 
تنعكـــس بالـــدور اإليجابـــي علـــى حركـــة 

السوق وكذلك المواطن.

تحقيق رؤية 2030

الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  قـــال  بـــدوره، 
الـــذي يخـــوض معركـــة ثانيـــة فـــي جولة 
العاصمـــة،  ثالثـــة  مقعـــد  علـــى  اإلعـــادة 
هنـــاك حرص شـــديد  على أهميـــة حماية 
القطـــاع التجاري والســـوق المحلية الذي 

يجمع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
انعكاســـات  أيـــة  مـــن  الصغـــر  ومتناهيـــة 
عميقـــة  برؤيـــة  التفكيـــر  حيـــث  ســـلبية، 
وبعيـــدة المـــدى لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 
ســـيكون   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
لـــه انعـــكاس إيجابي على قطاع الســـوق 
االقتصـــادي،  والتعافـــي  والمؤسســـات 
مشـــيرًا إلـــى أن المرحلة المقبلـــة تتطلب 
المزيد من االهتمام بتشجيع قطاع ريادة 
األعمـــال مـــن خـــالل تشـــريعات تواكـــب 
طبيعـــة الواقـــع البحريني، إضافـــة لدعم 
أفـــكار فئـــة الشـــباب أصحـــاب المشـــاريع 
مـــن خـــالل خلـــق رؤى إســـتراتيجية إلى 
التحفيـــز وبالتعـــاون المشـــترك بين كافة 
الجهات ذات العالقة مثل صندوق العمل 
تمكيـــن ووزارة العمـــل وغرفـــة الصناعـــة 
وبالتعـــاون  التجـــار”  “بيـــت  والتجـــارة 
ســـوق  لحمايـــة  األطـــراف  مختلـــف  مـــع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أية 

عثرات.
التعـــاون  أهميـــة  علـــى  الصالـــح  وشـــدد 
المشـــترك بيـــن ممثلي الشـــعب من خالل 
قبة البرلمان مع أعضـــاء مجالس إدارات 
األهليـــة  التجـــاري  القطـــاع  مؤسســـات 
ممثلة في جمعيات المؤسسات الصغيرة 
جســـور  مـــد  خـــالل  مـــن  والمتوســـطة 
التعاون المشترك واالطالع على مرئيات 
المؤسسات األهلية وذلك لما فيه مصلحة 

عامة لكل فئات الشعب البحريني.

النظر في التشريعات

إلـــى ذلـــك، وصـــف النائب محمـــد جناحي 

الفائـــز بمقعـــد الدائـــرة األولـــى بمحافظـــة 
خيـــر،  ببشـــارة   2022 برلمـــان  العاصمـــة 
ومن المتوقـــع أن يكون للمجلـــس النيابي 
المقبـــل دور تشـــريعي ورقابـــي من خالل 
التعـــاون المشـــترك بيـــن النـــواب وأعضاء 
لجـــان المجلس؛ لخلـــق حالة مـــن التعاون 
المشـــترك بين الحكومـــة والبرلمان، ودعم 
االقتصـــادي  التعافـــي  وخطـــط  التنميـــة 
والنظـــر فـــي التشـــريعات والقوانيـــن التي 
تمـــس جيـــب المواطـــن، إذ إن المســـاعي 
الجـــادة مـــن خـــالل الســـلطة التشـــريعية 
ســـيكون لها انعكاس إيجابـــي من الناحية 
وأصحـــاب  المواطنيـــن  علـــى  المعيشـــية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة وصغار 
التجـــار فـــي المملكـــة. ولفـــت جناحي إلى 
أهميـــة تشـــكيل مبادرات وطنيـــة للتعاون 
بين النواب وكبار التجار ألجل دعم صغار 
التجـــار وأصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغر، من خالل 
إعـــادة النظر فـــي بعض القـــرارات وتوفير 
دعـــم حكومـــي للمؤسســـات التـــي الزالت 
تعاني من آثار ســـلبية بسبب تأثير جائحة 
كورونا على القطاع التجاري للمؤسســـات 
الصغيـــرة، داعيًا في ذات الوقت إلى خلق 
برنامج تعاون لدعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة عبر رؤية تعاون مشترك بين 
مختلـــف القطاعـــات المعنيـــة باألمر وذلك 
لحمايـــة االقتصـــاد المحلـــي مـــن أيـــة آثار 

سلبية في السنوات المقبلة.
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“معادالت قلب الموازين” تربك منافسات جولة اإلعادة
3 دوائر سجلت انتصار الوصيف بانتخابات 2018

الظفـــر بأعلى نســـبة أصـــوات الدائرة في 
الجولـــة األولى، ليس دائمًا مؤشـــرا على 
تحديـــد هوية المنتصر فـــي االنتخابات، 

فالتجربة تثبت عكس ذلك.
فقد سجلت 3 دوائر في انتخابات 2018 
فـــوز المرشـــح الحاصـــل علـــى الترتيـــب 
الثانـــي من أصـــوات الجولـــة األولى، في 
لعبـــة تحكمهـــا معـــادالت قلـــب الموازين، 
والتـــي تتصدرهـــا قواعـــد التحالفات مع 

الخارجين من المنافسة.
تلـــك  إحـــدى  كانـــت  الشـــمالية  خامســـة 
الدوائـــر التـــي ســـجلت مفاجئـــة لمتصدر 
أصـــوات الجولـــة األولـــى المرشـــح أحمد 
يوسف، حيث حصد في حينه على 776 
صوتـــًا مقابـــل 470 صوتـــًا لوصيفه فالح 

هاشـــم، ليحســـم هاشـــم المنافســـة فـــي 
الجولـــة الثانية بواقع 1417 صوتًا مقابل 

1319 صوتًا ألحمد يوسف.
ويعـــود النائـــب فـــالح هاشـــم فـــي جولة 
االنتخابـــات الراهنة لخوض جولة إعادة 
بطعم االنتصار هذه المرة، حيث يتصدر 
حاليـــًا أصوات الدائـــرة بواقع 866 صوتًا 
مقابل 799 صوتًا لغريمته مريم الصايغ. 
ســـجلت  الشـــمالية،  عاشـــرة  وفـــي 

االنتخابـــات الســـابقة خرقـــًا آخـــر للعادة، 
العمـــادي  محمـــد  النائـــب  ســـجل  حيـــث 
تفوقـــه فـــي الجولة األولـــى بواقع 2468 
صوتًا مقابل 2093 صوتًا لمنافســـه باسم 
المعادلـــة فـــي جولـــة  لتنقلـــب  المالكـــي، 
اإلعـــادة لصالـــح النائـــب باســـم المالكـــي 
بواقـــع 4938 صوتـــًا مقابـــل 3687 صوتًا 

للعمادي.
ويخوض المالكي الذي حقق أعلى نسبة 

أصـــوات فـــي الدائـــرة فـــي االنتخابـــات 
جولـــة  صوتـــًا،   2748 بواقـــع  الجاريـــة 
إعادة مع منافســـه جميل مال حسن الذي 
حصـــد 2540 صوتًا، فيمـــا يتطلع كل من 
المرشـــحين إلى استمالة أصوات كل من 
المرشـــح عدنـــان التميمـــي الحاصل على 
1657 صوتـــًا، والمرشـــحة مريم الشـــيخ 
الحاصلـــة علـــى 1058 صوتـــًا، والتي من 

شأنها أن تقلب الموازين في الدائرة.

وفي تاســـعة الجنوبية سجلت انتخابات 
2018 واحـــدة من وقائع قلب المعادالت، 
تقـــدم  األولـــى  الجولـــة  شـــهدت  حيـــث 
المرشح نوار المطوع بواقع 1758 صوتًا 
مقابل 1480 صوتًا للنائب بدر الدوسري، 
ليعـــود الدوســـري لخطف بطاقـــة الجولة 
الثانيـــة بواقع 2288 صوتـــًا مقابل 1717 

صوتًا للنائب نوار المطوع.
ويخـــوض النائـــب بـــدر الدوســـري خالل 

مشـــابهة  منافســـة  الجـــاري  االنتخابـــات 
لألولى، حيث تصدر أصوات الدائرة في 
الجولـــة األولى المرشـــح علي الدوســـري 
بواقع 1605 أصوات، مقابل 1161 صوتًا 

للنائب بدر الدوسري.
ووفقًا لنتائج الدائرة، فإن المرشح ناجي 
الكواري الحاصـــل على 513 صوتًا يمثل 
الورقة الرابحة للمرشـــح الذي ينجح في 

استمالة ناخبيه لصالحه.

 شـــدد النائب أحمد صباح السلوم المرشح 
عـــن الدائرة الخامســـة بمحافظة  العاصمة 
فـــي النـــدوة التي اســـتضاف فيهـــا الخبير 
القانوني علي  البحار تحت عنوان “الرقابة 
ومصلحـــة  النائـــب  مهـــام   .. والتشـــريع 
الناخب”  أن مساهمة النائب في تلبية جزء 
مـــن مطالـــب وخدمـــات أهل الدائـــرة مثل 
 الرعايـــة الصحيـــة واإلســـكان والتوظيـــف 
وتطويـــر البنية التحتيـــة ال يغني عن  أداء 
دوريه فـــي الرقابة والتشـــريع بـــكل أمانة 
وكفـــاءة،  وأكد الســـلوم أنه  مـــارس مهامه 
كنائـــب كمـــا أملى عليه ضميره ســـواء من 
حيـــث الرقابـــة  أو  التشـــريع، وعلى صعيد 
العمل العام داخل المجلس، مشيرا إلى أنه 
وضـــع  مصالح الوطـــن العليـــا والمواطنين 
وخاصـــة فئـــات محـــدودي الدخـــل عندما 

 اتخذنا كل القرارات الخاصة بالمجلس. 
وقال السلوم إنه خالل 4 سنوات من عمله 
النيابي تم تقديـــم 93 مقترحا  برغبة.. 21 
اقتراحا بقانون و26 سؤاال برلمانيا، وكان 
حاضـــرا بقـــوة فـــي  المناقشـــات وحضـــور 
الجلســـات ســـواء قبـــل جائحـــة كورونا أو 
بعدهـــا، وتشـــرف  برئاســـة لجنـــة الشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة التـــي كان لهـــا دور 
بارز في  الســـنوات األخيرة بالمساهمة في 
التشـــريع لخلق التـــوازن المالـــي المطلوب 
خطـــت  الـــذي  الموازنـــة  عجـــز   وعـــالج 
البحرين خطوات كبيرة في سبيل  المرور 

من الوضع االقتصادي الصعب. 
واعتبر الســـلوم أن سياســـة النفس الهادئ 

فـــي التعامـــل مـــع الســـلطة التنفيذيـــة هو 
 الطريـــق  األمثـــل الـــذي يتبعـــه؛ مـــن أجـــل 
تحقيق متطلبات وتطلعات أهالي  الدائرة 
وشـــعب البحريـــن  بصـــورة أعـــم وأشـــمل، 
مشـــيرا إلـــى أن تجربتـــه خالل  الســـنوات 
األربـــع الســـابقة مـــع الحكومـــة حـــاول من 
 خاللها تحقيق ما هو متاح  من مكتســـبات 
فـــي ظل أوضـــاع اقتصادية صعبة وخطة 
دوره  أن  الفتـــا  إلـــى  للتـــوازن  المالـــي، 
التشـــريعي أو الرقابـــي كان يؤديه بهدوء 
دون اللجوء  إلى  الصوت العالي، وأنه يرى 
أنه اســـتطاع تحقيـــق نتائـــج مقبولة جدا 

من  خالل أدواته  الدستورية . 
وتطرق الســـلوم إلـــى النهج الـــذي انتهجه 
أول  تشـــكيل  وهـــو  الدائـــرة،  أهالـــي  مـــع 
 مجلس تشاوري بالدائرة  في بادرة مميزة 
كانت ضمن برنامج العمل في  االنتخابات 
الســـابقة، حيـــث قـــام المجلس التشـــاوري 
بعقـــد أكثـــر مـــن 12  اجتماعـــا خـــالل هذه 
الفترة، وتم تقســـيمه إلـــى 6 لجان نوعية، 
وكان أداؤهـــا  متميـــزا للغايـــة طـــوال هذه 
الفتـــرة، مبينا أن هذا المجلس التشـــاوري 
ضـــم نخبة  مميزة من أبناء الدائرة تميزت 
بالجهـــد الوفير واألفـــكار المتميزة لخدمة 
 األهالي وحل المشـــكالت التـــي تواجههم، 
حضـــور  كل  علـــى  حرصـــه  علـــى  مؤكـــدا 

اجتماعات المجلس التشاوري . 
واســـتعرض النائـــب أحمد صباح الســـلوم 
أمام الحضور تفاصيل الجانب  التشريعي 
في البرنامـــج المخصص للســـنوات األربع 

القادمة، قائال: 
“البطاقـــة  الســـتحداث  قانـــون  تشـــريع   -
البحرينيـــة  األســـر  لدعـــم  التموينيـــة” 
 واالســـتفادة مـــن  الفائـــض  المتحقق عقب 
تطبيـــق برنامـــج التـــوازن المالـــي  بفاعلية 

ونجاح. 
- اســـتحداث تشريعات تتعلق بدعم أفكار 
“االقتصـــاد الجـــريء” وتطبيقه  عمليا  على 

 المستويين الحكومي والخاص. 
- تعديل “قانون إعادة التنظيم واإلفالس” 
بما يتواكب مع حجم ووضع  المؤسســـات 

 الصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين. 
- تشـــريع يخـــص تنظيـــم ســـكن العـــزاب 

والعمالة الوافدة في األحياء  السكنية. 
- تشـــريع قانون تربيـــة الحيوانات األليفة 
واقتنائها داخل األحياء السكنية   )لمعالجة 

 ظاهرة الكالب الضالة( 
التعافـــي  برنامـــج  وتفعيـــل  مراقبـــة   -

االقتصادي. 
- تعديل قانون الملكية الفكرية ليتواكب 
مع المستجدات العالمية  واإلقليمية فيما 

 يتعلق بهذا الشأن. 
وتابـــع الســـلوم قائـــال “البرنامـــج مفتـــوح 
لجميع األفـــكار والمقترحات المقدمة  من 

األهالـــي فيمـــا يخـــص التشـــريع والرقابة 
وغيرها، مؤكدا أن هذا التواصل  المستمر 
مـــع أهالي الدائرة وهو الـــذي أفرز غالبية 
هـــذه األفـــكار بناء علـــى  طلبـــات األهالي 
ومقترحاتهـــا، وهـــو شـــيء اعتـــادا عليـــه 
ســـويا منذ أربع ســـنوات  والتواصل دائما 
مســـتمر بينـــي وبيـــن األهالـــي لـــم ينقطع 

بفضل هللا”. 

تعديالت لقانوني “اإلفالس” و“الملكية الفكرية” بما يتواكب مع  الظروف االقتصادية الراهنة
المرشح النيابي أحمد السلوم في ندوة “الرقابة والتشريع” بمقره االنتخابي
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محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

واصـــل كتاب الـــرأي بالصحـــف المحليـــة الصادرة 
امس الحديث عـــن االنتخابـــات النيابية والبلدية 
2022 وما شـــهدته من مشـــاركة شـــعبية واســـعة، 
وتطرقـــت المقـــاالت إلـــى صـــور ومشـــاهد رائعـــة 
عكســـتها هـــذه االنتخابات، وأشـــاروا إلـــى انتصار 
الشـــعب ووقفته التاريخية التي تسامت على كل 
المحاوالت اليائســـة للنيل من حرية ممارسة حقه 

الدستوري والمشاركة في هذا االستحقاق.
 وتحـــت عنـــوان “ملحمـــة وطنيـــة ودبلوماســـية 
انتخابيـــة”، بصحيفة أخبار الخليج وصف الكاتب 
محميـــد المحميد النجاح الذي حققته االنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة 2022 بأنهـــا فرحـــة بحرينيـــة 
الشـــعب  يســـتحقها  فرحـــة  توصـــف،  ال  كبيـــرة 
البحريني المخلص، فرحة تحققت بفضل الرعاية 
الملكيـــة الســـامية من لـــدن جاللة الملـــك المعظم، 
وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فرحـــة رســـخها الوعـــي 
الشـــعبي للمواطـــن البحريني، الذي كســـب الرهان 
علـــى الرغم مـــن كل التحديات، وعلـــى الرغم من 

كل المحاوالت اليائسة.
فـــي  المشـــاركة  نســـبة  هـــي   %  73 إن  وقـــال: 
انتخابـــات 2022، وهي أعلى نســـبة مشـــاركة منذ 
العام 2002م، ليسطر الشعب البحريني، وبأحرف 
من ذهب، كما قال وزير العدل، ملحمة جديدة من 
مالحم الوطنية والمســـؤولية، واستشعروا أهمية 

دورهم في مجال المشاركة السياسية، والتي تعد 
من أهم نتائج المشروع التنموي الشامل.

 وأضـــاف المحميـــد أن مملكـــة البحريـــن صاغـــت 
قصـــة نجـــاح جديـــدة، وأبهـــرت العالـــم بإطـــالق 
وتدشين منهجية متميزة، يمكن أن نسميها اليوم 
“الدبلوماســـية االنتخابيـــة”، ســـيقف العالم أمامها 
طويال، ليســـتفيد منها، ويتوقف عندها، وتتحدث 
عنهـــا الوســـائل اإلعالميـــة الدولية، والمؤسســـات 
الوطـــن  هـــذا  أن  كيـــف  العالميـــة،  الديمقراطيـــة 

بقيادته وشعبه، حقق كل هذا النجاح المبهر.
 وبالصحيفـــة نفســـها أكـــد الكاتـــب الســـيد زهـــره، 
تحـــت عنـــوان “ســـالم علـــى شـــعب البحريـــن” أن 
شـــعب البحرين أثبت أنه يعي تمام الوعي طبيعة 
التحديـــات التـــي تواجههـــا البـــالد فـــي المرحلـــة 
الحاليـــة وما تقتضيه من تكاتـــف وتحمل الجميع 
لمسؤوليته الوطنية في مواجهة هذه التحديات، 
وشـــعب البحرين أثبت أنه على وعي تام بطبيعة 
المواقـــف والمخططـــات المشـــبوهة التـــي تحـــاك 
للبحريـــن فـــي الخـــارج وبضـــرورة التصـــدي لهـــا 

وإفشالها.
 وقـــال الكاتـــب إن شـــعب البحريـــن بموقفـــه هذا 
أراد أن يوجـــه إلـــى أصحـــاب هـــذه المخططـــات 
صفعة ويلقنهم درســـا قاسيا، كانت رسالته لهؤالء 
واضحـــة.. أنتـــم منبـــوذون ال وزن لكـــم، ونوه بأن 
هذا الموقـــف التاريخي أكد شـــعب البحرين ثقته 
المطلقـــة فـــي قيادته وفـــي حكمتها وفي ســـعيها 
المخلـــص الـــدؤوب إلـــى ضمـــان العيـــش الكريـــم 

والمستقبل اآلمن للشعب والوطن.
 وتحـــت عنـــوان “القافلة تســـير والبحرين تنتصر 
كعادتهـــا”، قالـــت الكاتبـــة فوزية رشـــيد بصحيفة 
أخبـــار الخليج: ها هـــي قافلة البحرين تســـير من 
دورة انتخابيـــة إلـــى أخـــرى، كما رســـم لهـــا جاللة 
الملـــك المعظـــم، وكما يريدها هذا الشـــعب الوفي، 
الذي ال يقبل المســـاومة على “المسار اإلصالحي”، 
مثلما ال يقبل الرجوع إلى الوراء، خلف الشعارات 

الزائفة واألجندات المريضة.
 وأوضحـــت أنـــه بيـــن كل دورة انتخابيـــة وأخرى 
فيمـــا  نعيقهـــا،  ويرتفـــع  األصـــوات  ذات  تتعالـــى 
تتجـــاوز البحريـــن “القيـــادة والشـــعب”، كل تلـــك 
األصوات، وتستمر في إثبات ذاتها، والحفاظ على 
عروبتها وهويتها الوطنيـــة والقومية ونجاحاتها، 
مدركـــة أن قافلتها التي انطلقت، لـــن توقفها تلك 
األصوات الناعقـــة مهما علت. ومهما اعتقدت أنها 
ستنجح يوما ما في سرقة أو تعطيل تلك القافلة، 
ألن الوطـــن تبنيه ســـواعد المخلصيـــن واألوفياء، 
وليس ألسنة الحقد والكراهية والفتنة والخيانة.

 وقالـــت الكاتبـــة طفلة الخليفة بالصحيفة نفســـها 
تحـــت عنـــوان “انتخابـــات”، جيـــوش فـــي المجال 
اإللكترونـــي وجيوش تمضي فـــي طريقها وتؤدي 
واجبهـــا وتشـــارك فـــي االنتخابـــات وتعلـــي صرح 
العمليـــة الديمقراطيـــة، وتعلـــن للعالـــم أن شـــعب 
البحريـــن مـــع قيادتـــه وأن أصـــوات الغربـــان التي 
تنشـــر الفزع والكراهيـــة لن تخيفها ولن تردها عن 
طريقها الذي أصرت على السير فيه لبناء البحرين 

الحبيبـــة المســـتقرة اآلمنة التي تقـــف صفا واحدا 
مع اســـتقرار الوطن وأمنه وتطوره وحرية قراره، 
والتـــي تتوحد فيها الفئـــات والمذاهب واألجناس 

من أجل خير البحرين وتطورها وبنائها.
 وبجريـــدة الوطن أكد الكاتـــب وليد صبري تحت 
عنوان “ديمقراطية الملك المعظم.. ووفاء شـــعب 
البحرين”، أن من أجمل المشاهد التي سجلت في 
ممارســـة العملية الديمقراطية أمس األول، نســـبة 
التصويـــت التـــي بلغـــت 73 %، ألول مـــرة، والتي 
تعد النسبة األكبر منذ انطالق االنتخابات النيابية 
فـــي 2002، األمـــر الـــذي يعد إنجـــازا عظيما يثبت 
الموقـــف الوطنـــي المخلـــص ألبنـــاء المملكة وهم 
يشـــاركون بإرادتهـــم الحـــرة بمنتهى االســـتقاللية 
الختيـــار أعضـــاء المجلـــس النيابـــي، والمجالـــس 

البلدية.
التـــي  واللقطـــات  المشـــاهد  مـــن  “لعـــل  وأضـــاف 
تســـجل فـــي تاريـــخ مملكـــة البحرين إصـــرار كبار 
المواطنيـــن والمســـنين، الســـيما من يســـتخدمون 
الكراســـي المتحركة في تنقالتهم على المشـــاركة 
والتصويـــت في االنتخابات، وهم يطبقون شـــعار 
“نصـــوت للبحرين” قوال وفعال، وكذلك في الوقت 
ذاتـــه، مســـاعدة القضـــاة والمستشـــارين رؤســـاء 
اللجـــان فـــي المراكز الفرعية والعامـــة على تذليل 
العقبات أمام الناخبين. كل تلك المشاهد تثبت ما 
يتمتـــع به شـــعب البحرين من حـــس وطني ونهج 
حضـــاري تتوارثـــه األجيال من خـــالل نهج أصيل 

يقوم على التعايش والتنوع والتعدد.

 وبالصحيفة نفســـها قال الكاتب سعد راشد تحت 
عنوان “البحرين.. حرة. مســـتقلة. قائدها حمد بن 
عيسى” إن شعب البحرين وجه صفعة مؤلمة لكل 
محرض وحاقد على أرضه، وجه رسالة للعالم بأن 
مملكة البحرين حرة مســـتقلة قائدها عاهل البالد 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
 وقـــال إن العمليـــة االنتخابية في مملكة البحرين 
تحولـــت مـــن تحـــد إلى إنجاز يســـجل فـــي تاريخ 
الوطـــن، ويضـــاف إلـــى اإلنجـــازات التـــي تحققت 
في المســـيرة اإلصالحيـــة لجاللة الملـــك المعظم، 
وليقـــول شـــعب البحريـــن بأنها ســـتظل حـــرة بعز 
ملكهـــا وولـــي عهدهـــا ورئيـــس مجلـــس وزرائهـــا، 
وســـيبقى هـــذا الشـــعب العظيـــم صاحـــب مواقف 
عظيمـــة كتاريـــخ أرضهـــا الذي احتضـــن حضارات 

عريقة ومؤثرة في تاريخ البشرية.
 وبصحيفـــة البـــالد كتـــب أســـامة الماجـــد تحـــت 
عنوان “73 % إرادة حرة لشعب يصنع قراره”، أنه 
تجلى معدن المواطن البحريني األصيل في كثير 
من المناســـبات والمواقف أمام العالم، قوال وفعال، 
وخســـر وال يزال يخسر من يحاول عرقلة مسيرة 
الوطن باإلشاعات واألكاذيب واستهداف العملية 
االنتخابيـــة، فالجميع يقـــف كالبنيـــان المرصوص 
مـــن أجـــل بناء ترســـانة قويـــة ضد أيـــة محاوالت 
تستهدف البلد وإنجازاتها ومكتسباتها، ومتسلحا 

بالوالء والطاعة للقيادة.

كتاب الرأي: البحرين تبهر العالم بـ “دبلوماسيتها االنتخابية”
الناخبون بموقفهم الوطني وجهوا صفعة ألصحاب المخططات

المنامة - بنا

أحمد يوسفعلي الدوسري باسم المالكيبدر الدوسري جميل مال حسنمريم الصائغ نوار المطوع محمد العماديفالح هاشم

 7 اقتراحات تخص الجانب التشريعي في برنامج عمل السنوات األربع  المقبلة
تشريع قانون الستحداث “البطاقة التموينية” لدعم األسر البحرينية..  وآخر لتنظيم “سكن العزاب” 

اســـتحداث تشـــريعات تتعلق بدعـــم أفكار “االقتصـــاد  الجريء” وتطبيقـــه  عمليا  
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بعــد انتهــاء صخــب االنتخابــات، تعلــق فــي الذاكرة مشــاهد عديدة، وربمــا من أبرزها عــدم توفق 
مجموعــة مــن المترشــحين لعضويــة مجلــس النــواب والمجالس البلديــة.  وهذه هــي االنتخابات، 
حيــث يوجــد فائــز واحــد بالمقعد، ولكن يعتبــر البقية فائزين أيضــًا بمحبة المجتمع الذين كســبوا 
أصواته وسعدوا بالتواصل معه في الفترة الماضية. تؤمن صحيفة البالد بأن بوصلة المترشحين 

خدمة البحرين وأهل البحرين، وقد بذلوا ما يستطيعون طيلة فترة الدعاية االنتخابية. في هذه 
المســاحة نقدم لهم الشــكر والتقدير لمبادرتهم بالتقدم لنيل الثقة الشــعبية، وهم كانوا جزءًا من 
الصــورة البهيــة ليــوم الديمقراطيــة األكبــر في يوم الســبت 12 نوفمبر 2022، والذي ســجل نســبة 

مشاركة تاريخية بلغت 73 %، وقد كانوا جزءًا رئيسًا في بلوغ هذه النسبة.

يُتم يُتم ووفَّ شكرًا لكم... كفَّ
منال الشيخ
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أبوظبي - وكاالت

جـــددت اإلمـــارات تأكيدهـــا على سياســـة 
ثابتـــة قائمـــة علـــى مقاربـــة التـــوازن فـــي 
العالقـــات الخارجيـــة والتمســـك بالثوابت 
الوطنية، مؤكدة أمس اإلثنين على لســـان 
الدبلوماســـي  المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور 
للرئيـــس اإلماراتـــي محمد بـــن زايد أن “ال 
مصلحـــة لدولة اإلمارات في االختيار بين 
القـــوى العظمى” على الرغـــم من “عالقتها 
الواليـــات  مـــع  اإلســـتراتيجية”  األمنيـــة 

المتحدة.
وتأتـــي هـــذه التصريحات فـــي وقت تجد 
فيـــه واشـــنطن وأبوظبـــي نفســـيهما علـــى 
طرفي نقيض بشأن قرار التحالف النفطي 
المعـــروف باســـم تحالـــف أوبـــك+ بخفض 
اإلنتاج بنحو مليوني برميل يوميا وكذلك 

الموقف من العالقات مع موسكو.
فـــي  ومحلليـــن  لخبـــراء  قرقـــاش  وقـــال 
الســـنوي  للمؤتمـــر  االفتتاحيـــة  الجلســـة 
لمناظـــرات أبوظبـــي اإلســـتراتيجية الذي 
“ال  للسياســـات  اإلمـــارات  مركـــز  ينّظمـــه 
مصلحة لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
في االختيـــار بين القوى العظمى”، مضيفا 
“لـــن نضّحي تحت أي ظـــرف من الظروف 
بســـيادتنا ألحـــد”. وأثـــارت منظمـــة أوبـــك 
المكونة من 13 دولة والتي تعتبر اإلمارات 
عضـــوا رئيســـيا فيهـــا، وحلفاؤها العشـــرة 
برئاســـة روسيا، غضب واشـــنطن بخفض 
إنتاج النفـــط بمقدار مليوني برميل يوميا 
مؤخـــرا بعدما كانت إدارة جو بايدن تأمل 

في انخفاض األسعار.

اإلمارات تضبط العالقات على مبدأ التوازن

أربيل ـ أ ف ب

قتـــل شـــخص وأصيـــب 8 علـــى األقـــل 
في قصف صاروخي إيراني اســـتهدف، 
أحـــزاب كرديـــة  اإلثنيـــن، مقـــار  أمـــس 
إيرانيـــة معارضـــة في إقليم كردســـتان 
العراق الشـــمالي، حسبما أفادت مصادر 

رسمية.
وقـــال قائـــم مقـــام قضـــاء كويســـنجق 
طـــارق الحيـــدري لفرانس بـــرس: “قتل 
جـــراء  بجـــروح   8 وأصيـــب  شـــخص 
قصـــف إيرانـــي بـ 5 صواريخ اســـتهدف 
مقرا للحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

اإليراني” يقع في محافظة أربيل.
وأكـــد بيان لوزارة صحـــة اإلقليم مقتل 
جـــراء  بجـــروح   8 واصابـــة  شـــخص 

القصف.
ويقـــع المقـــر الـــذي تعـــرض للقصف في 
لمحافظـــة  التابـــع  كويســـنجق،  قضـــاء 

أربيل.
كرديـــة  أحـــزاب  مقـــار  تعرضـــت  كمـــا 

“كومـــاال”  بينهـــا  معارضـــة  إيرانيـــة 
والحـــزب الشـــيوعي اإليرانـــي، لقصـــف 
طائرة مســـيرة. وفي إيران، أكد مصدر 
بــــ  هجمـــات  وقـــوع  إيرانـــي  عســـكري 
“صواريخ وطائرات مسيرة” على “مقار 
جماعات إرهابية في المنطقة الشمالية 
من العراق”. وتتخذ أحزاب وتنظيمات 
معارضـــة كرديـــة إيرانيـــة يســـارية من 
إقليم كردســـتان العـــراق مقرًا لها، وهي 
أحـــزاب خاضت تاريخيًا تمردًا مســـلحًا 
ضـــّد النظام فـــي إيران علـــى الرغم من 
تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات 

األخيرة.

قتيل بقصف إيراني على مقار أحزاب كردية بالعراق

استشهاد فلسطينية 
برصاص االحتالل

رام اهلل ـ أ ف ب

استشهدت فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاما 
اإلسرائيلي  الجيش  برصاص  االثنين  أمــس 
خالل تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا 
الــقــريــبــة مــن رام هللا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 

حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة إلى أن “الفتاة سناء الطل 
برصاصة  إصابتها  بعد  عاما( استشهدت   19(
ــراس اطــلــقــهــا جــنــود االحـــتـــالل خــالل  ــ فــي ال

اقتحامهم بلدة بيتونيا”. 
اعتقل  فلسطينية،  أمنية  مــصــادر  وبحسب 
الجيش اإلسرائيلي 3 أشخاص خالل العملية.

الرئيس الفرنسي: قمع االحتجاجات يصعب االتفاق النووي

عقوبات أوروبية ستستهدف “مركز سلطة” الحرس الثوري
التقــى وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبي في بروكســل، أمــس اإلثنين، 
حيــث مــن المقرر أن يفرضوا المزيد مــن العقوبات على إيران، ردًا على 
مــا دانــه االتحــاد مــن اســتخدام طهــران للقــوة علــى نطــاق واســع ضد 
المحتجيــن الســلميين.  وقالــت ألمانيــا إن عقوبــات االتحــاد األوروبــي 
الجديــدة ستســتهدف “الدائــرة الداخلية للســلطة” في الحــرس الثوري 
اإليرانــي.  وفــي هــذا الســياق، قــال مفــوض العالقــات الخارجيــة فــي 
االتحاد جوزيب بوريل: “أوروبا ستصادق على حزمة عقوبات إضافية 
ضــد المســؤولين عــن قمــع االحتجاجــات فــي إيــران”. وأضــاف بوريــل: 
“نقلــت إلــى وزير الخارجية اإليراني مســببات القلق األوروبي”، كما أكد 
أن لدى االتحاد األوروبي “أدلة عن تزويد إيران روسيا بالمسيرات، لكن 
ال نملــك دليــال عــن تزويدها بالصواريخ”. كما اعتبــر أن “االتفاق النووي 
يظل السبيل الوحيد للحؤول دون حصول إيران على السالح النووي”.

“ثورة إيرانية خاصة”

وصف الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، أمس اإلثنين، احتجاجات 
إيـــران بـ”ثـــورة”، وقـــال إن “القمـــع 
الـــذي يمارســـه القـــادة فـــي إيران” 
ســـيصعب من جهـــود التوصل إلى 
توافـــق إلحيـــاء االتفـــاق النـــووي، 
فيما عبر عن انفتاحه على تصنيف 
الحـــرس الثوري اإليرانـــي “منظمة 

إرهابية”.
الرئيس الفرنســـي، قال إن االتحاد 
عقوبـــات  ســـيفرض  األوروبـــي 
تســـتهدف بشـــكل أكبر المسؤولين 
اإليرانييـــن، وتـــرك البـــاب مفتوحًا 
للحـــرس  التكتـــل  تصنيـــف  أمـــام 
الثوري اإليراني “منظمة إرهابية”.

إن  المقابلـــة  فـــي  ماكـــرون  وقـــال 
هناك عدة أطـــراف “تطالب بفرض 
عقوبـــات مســـتهدفة أفـــراد النظام 
وخاصة الحرس الثوري اإليراني”.

وعندما ُســـئل عما إذا كان سيدعم 
تصنيـــف الحرس الثـــوري كمنظمة 
إرهابيـــة، قـــال ماكرون إنـــه يتعين 

بحث المسألة مع تطور األمور.
إلذاعـــة  قـــال  الفرنســـي،  الرئيـــس 
“فرانـــس إنتـــر”، إن “أبنـــاء الثـــورة 

بثورتهـــم  يقومـــون  اإليرانيـــة 
الخاصة”، وذلك فيما تحتجز إيران 
ســـبعة مواطنين فرنســـيين وسط 

تدهور للعالقات بين البلدين.
فـــي  إيـــران  فرنســـا،  وانتقـــدت 
الســـادس من أكتوبـــر، متهمة إياها 
بالقيـــام “بممارســـات ديكتاتوريـــة” 
واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث 
مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة 
فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد 
أســـابيع شهدت اضطرابات ربطتها 

طهران بخصوم أجانب.
وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد 
في إمكانية إحياء محادثات فيينا 
التـــي تهـــدف إلـــى إعـــادة تجديـــد 
والقـــوى  طهـــران  بيـــن  االتفـــاق 
العالميـــة بعد انتكاســـات كبرى في 
ماكـــرون  قـــال  الماضيـــة،  األشـــهر 

“مازلت أتوخى الحذر”.
وقال إنه ال يعتقد أن من شـــأن أي 
مقترحـــات جديـــدة اإلســـهام فـــي 
إحيـــاء االتفـــاق النووي مـــع إيران 
في المســـتقبل القريـــب، مضيفًا أن 
“إطـــار عمـــل جديـــد” ســـيلزم علـــى 

األرجح لمعالجة المسألة.
أنـــه ســـتكون  أعتقـــد  “ال  وأضـــاف 
هنـــاك أي مقترحـــات جديدة يمكن 

االتفـــاق  )إلنقـــاذ  اآلن  تقديمهـــا 
النووي(”.

الموقـــف  إن  ماكـــرون  وقـــال 
السياسي الحالي في إيران، حيث 
مناهضـــة  احتجاجـــات  اندلعـــت 
للحكومة، أدى إلـــى تغيير الموقف 
بالنســـبة لالتفاق “كثيرًا” و”أضعف” 

احتمالية التوصل إلى اتفاق.
وقالـــت القـــوى الغربيـــة األســـبوع 
“الضـــروري  مـــن  إنـــه  الماضـــي 
والعاجلـــة أن تقـــدم إيران تفســـيرًا 
آلثـــار اليورانيـــوم التي ُعثـــر عليها 
البـــالد.  فـــي  مواقـــع  ثالثـــة  فـــي 
اســـتقبال  علـــى  إيـــران  ووافقـــت 
زيارة مـــن الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية هذا الشـــهر لتقديم إجابات 

على هذه المسألة.
فـــي  عائقـــًا  القضيـــة  وأصبحـــت 
المحادثـــات األشـــمل إلحياء اتفاق 
إيـــران النووي مـــع القـــوى العالمية 
الذي أبرم في عام 2015، إذ تطالب 

طهران بإنهاء هذا التحقيق.

عقوبات إضافية

قالـــت وزيـــرة الخارجيـــة األلمانيـــة، 
قبـــل  للصحافييـــن  بيربـــوك،  أنالينـــا 

االتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  اجتمـــاع 
األوروبي في بروكسل: “سنقر حزمة 
إشـــارة  إلرســـال  جديـــدة  عقوبـــات 
الذيـــن  المســـؤولين  إلـــى  واضحـــة 
قمـــع  يســـتطيعون  أنهـــم  يعتقـــدون 
وترويع وقتل شعبهم دون عواقب.. 
وأوروبـــا  العالـــم  بوســـعهم.  ليـــس 

يراقبان”.
وفـــي الجولـــة األولى مـــن العقوبات 
فـــي أكتوبر الماضي، فـــرض االتحاد 
األوروبي حظر سفر وتجميد أصول 
علـــى 15 فـــردًا ومؤسســـة إيرانييـــن 
لهم صلة بوفاة الشـــابة مهســـا أميني 
وتضييق الخناق على االحتجاجات.
مطلـــع  فـــي  دبلوماســـيان  وقـــال 
الجديـــدة  الحزمـــة  إن  األســـبوع، 
النتهـــاكات  تصنيفـــًا   31 ستشـــهد 
حقـــوق اإلنســـان تســـتهدف األفـــراد 
والكيانات وتشـــمل فرض حظر على 

األصول والسفر.
واندلعـــت االحتجاجـــات فـــي إيران 
 16 فـــي  أمينـــي  مهســـا  وفـــاة  بعـــد 
سبتمبر بعد احتجاز شرطة األخالق 
لهـــا. وتمثل هـــذه االحتجاجات أحد 
أجـــرأ التحديـــات التي تواجـــه إيران 

منذ ثورة 1979.

بروكسل ـ وكاالت

من االحتجاجات في طهران

عواصم ـ وكاالت

بالي ـ وكاالت

فولوديميـــر  األوكرانـــي،  الرئيـــس  رّدد 
زيلينســـكي، النشـــيد الوطنـــي األوكراني، 
أمـــس )االثنين(، بينمـــا ُرفع علم بالده في 
مدينة خيرسون الجنوبية التي انسحبت 

منها روسيا أخيرًا.
مكتـــب  مديـــر  نشـــرها  صـــور  وأظهـــرت 
الرئاسة أندريه يرماك الرئيس األوكراني، 
وهـــو يـــردد النشـــيد الوطني ويضـــع يده 
فـــوق صـــدره، بينمـــا ُرفـــع علـــم أوكرانيـــا 
اإلدارة  مبنـــى  قـــرب  واألصفـــر  األزرق 

الرئيسي في وسط خيرسون.
وعّلـــق الكرمليـــن علـــى زيارة زيلينســـكي 
لخيرسون بعد انسحاب القوات الروسية 

منها األسبوع الماضي.
وقال المتحدث باســـم الكرملين دميتري 
“خيرســـون  إن  الزيـــارة  عـــن  بيســـكوف 

التزال روسية رغم زيارة زيلينسكي”.
وأضـــاف: “نتـــرك األمـــر مـــن دون تعليق. 

تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روســـيا 
وزارة  كشـــفت  ذلـــك،  إلـــى  االتحاديـــة”. 
الدفاع الروسية، أمس )االثنين(، حصيلة 
الخســـائر التي أوقعتها القوات الروســـية 

في صفوف الجيش األوكراني.
الروســـية  القـــوات  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
تمكنـــت مـــن القضـــاء على أكثـــر من 120 
مقاتالً من القـــوات األوكرانية والمرتزقة 

األجانب في لوغانسك خالل يوم واحد.
وأضـــاف بيـــان الـــوزارة أنـــه تـــم “القضاء 
على أكثر من 80 عســـكريًا أوكرانيًا جراء 
إحبـــاط هجـــوم للقـــوات األوكرانيـــة فـــي 

اتجاه جنوب دونيتسك”.
وأكـــد البيان “تدمير 3 مراكـــز قيادة و54 
وحدة فرعية مدفعية و174 موقع تمركز 

لقوات كييف ومعداتها”.

التقـــى الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
ونظيـــره الصينـــي شـــي جينبينـــغ علـــى 

هامش قمة مجموعة العشرين. 
وعقـــد الرئيســـان أول اجتمـــاع مباشـــر 
منذ تولـــي بايدن منصبه قبـــل ما يقرب 
مـــن عامين، وســـط توتـــرات اقتصادية 
وأمنية متزايدة بين القوتين العظميين. 
وتصافح بايدن وشي في بداية قّمتهما 

في بالي في إندونيسيا أمس اإلثنين.
ولدى ترحيب الرئيـــس الصيني بنظيره 
“مـــن  قائـــالً  بايـــدن  ابتســـم  األميركـــي، 
الجيد رؤيتك”، مستهال بذلك محادثات 
مكّثفة من المتوّقع أن تستمّر ساعتين. 
وأكـــد بايـــدن لشـــي أن “ال بديـــل” عـــن 
المحادثـــات المباشـــرة، معربـــًا عـــن أمله 
في تجّنب “نزاع” بين واشنطن وبكين.

من جهته، قال شـــي للرئيـــس األميركي 
“كّلنا نهتم كثيـــرًا” بالعالقات األميركية-

الصينية. وأضاف أنه مستعّد لمحادثات 
القضايـــا  بايـــدن بشـــأن  مـــع  “صريحـــة” 

اإلستراتيجية.
وكان البيـــت األبيـــض أعلـــن فـــي وقـــت 
يريـــد  األميركـــي  الرئيـــس  أن  ســـابق 
إعـــادة فتح حوار خالل اجتماعه، أمس 
اإلثنيـــن، مع نظيـــره الصيني شـــي الذي 
وصل قبل قليل إلى إندونيسيا. وأضاف 
البيت األبيض أن بايدن سيســـعى أيًضا 
إلى تحديد “ضمانات” في ســـياق التوّتر 

المتزايد بين واشنطن وبكين.
مـــن جانـــب آخـــر، صـــرح القائـــم بأعمال 
اإلندونيســـية،  الهجـــرة  دائـــرة  مديـــر 
ويـــدودو إكاتياجانـــا، بـــأن الدائرة تلقت 
معلومـــات تفيد بوجـــود مجموعات من 
األجانب تخطط لتعطيل قمة مجموعة 
العشـــرين فـــي بالـــي. ونشـــرت وســـائل 
اإلعالم اإلندونيسية بيانا لدائرة الهجرة 

ورد فيـــه: “أن الدائـــرة تلقـــت معلومات 
والجهـــات  الـــوزارات  مـــن  اســـتخبارية 
بوجـــود  تفيـــد  الصلـــة  ذات  األمنيـــة 
مجموعات أجنبية دخلـــت البالد بطرق 
غيـــر قانونيـــة وتخطـــط لتعطيـــل قمـــة 

مجموعـــة العشـــرين”. وأكـــد إكاتياجانـــا 
أن دائرة الهجرة اإلندونيســـية ســـتتخذ 
إجراءات بحق كل من ســـيحاول إعاقة 
أو تعطيـــل قمة العشـــرين، بغـــض النظر 

عن منشأه وأهدافه.

موسكو تعلن “حصيلة ثقيلة” لخسائر الجيش األوكراني

إندونيسيا تعلن عن معلومات حول استهداف قمة العشرين

زيلينسكي يزور خيرسون... والكرملين يؤكد أنها روسية

بايدن يؤكد لشي أن “ال بديل” عن المحادثات المباشرة

زيلينسكي خالل زيارته لخيرسون

بايدن وشي يجتمعان وجها لوجه ألول مرة

إسطنبول ـ أ ف ب

اّتهـــم وزيـــر الداخلّيـــة التركـــي ســـليمان 
صويلـــو أمـــس )االثنيـــن( حـــزب العّمـــال 
الكردســـتاني بالمســـؤولّية عـــن االعتداء، 
قائـــالً “وفقـــًا الســـتنتاجاتنا، فـــإّن منّظمة 
حـــزب العّمال الكردســـتاني اإلرهابّية هي 

المسؤولة”.
وذكـــرت تقاريـــر أن الشـــابة ُتدعـــى إلهام 
البشـــير ودخلـــت بطريقـــة غيـــر شـــرعية 
إلـــى تركيـــا، مـــرورًا ببلـــدة عفرين شـــمال 
شرقي ســـوريا التي يســـيطر عليها جنود 
أتراك وســـوريون. وأوضحت الشرطة أّن 
المّتهمـــة اعترفت بأنها تصّرفت بناء على 
أوامر حزب العمال الكردســـتاني، وتلّقت 
شـــرقي  شـــمال  كوبانـــي  فـــي  تعليمـــات 

سوريا.
وقـــال صويلـــو إن المّتهمة كانت تســـتعّد 

“للفرار إلى اليونان”.
وأعلـــن صويلـــو، الـــذي زار مجـــددًا موقع 

التفجير أمس، أنه تّم توقيف 46 شخصًا 
حتـــى اآلن، غـــداة االعتـــداء فـــي شـــارع 

االستقالل المزدحم.
وكانت العبوة مكونة من مادة “تي إن تي 
شـــديدة القوة”، وفق الشرطة التي أّكدت 
أنها عثرت في هذه الشقة على مبلغ كبير 
مـــن المـــال باليـــورو وعمـــالت ذهبية في 
كيس، باإلضافة إلى مسدس وخرطوش.

ولم تتبنَّ أي جهة بعد االعتداء في شارع 
االســـتقالل المزدحـــم بوســـط إســـطنبول 
والذي خّلف ســـتة قتلـــى و81 جريحًا من 
بينهـــم نحو ثالثين شـــخصًا اليزالون في 

المستشفى صباح االثنين.
منـــذ مســـاء األحـــد، قـــال الرئيـــس رجب 
طيـــب أردوغـــان ونائبـــه فؤاد أقطـــاي إّن 

“امرأة” هي المسؤولة عن االعتداء.

امرأة سورية المشتبه به الرئيسي في اعتداء تقسيم... واعتقال 46

تركيا تتهم مسلحين أكراداً بالضلوع في تفجير إسطنبول

الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
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حديقة بوريل الجميلة
خـــالل األســـابيع الماضيـــة صـــدر لمنســـق السياســـة الخارجيـــة لالتحاد 
األوروبـــي جوزيـــف بوريـــل تصريـــح أثار ضجة واســـعة لدى األوســـاط 
العالمية، سواء األوساط السياسية أو المجتمعية أو الدينية في غالبية 
دول العالم، وارتكز هذا التصريح على وصف أوروبا بالحديقة الجميلة 
بـــكل ما تعنيه من جمال وهـــدوء وراحة وأمان، وعلى العكس من ذلك، 
وصـــف بقيـــة دول العالـــم من غير الـــدول األوروبيـــة بالغابة ومـــا تعنيه 
من فوضى وخوف وســـيطرة القوي وافتراســـه الضعيف، وحينما ثارت 
هذه األوســـاط علـــى تصريحات بوريل، رفض األخيـــر االعتذار عن هذا 
الوصف بحجة أنه ال يقصد كل دول العالم بل بعضها، لكنه اعتذر الحقا. 
لكـــن المهم هـــو أن نقـــرأ تصريحات بوريل ليس بســـطورها، بـــل بخفايا 
المعانـــي التـــي حملتها، ومـــا تحويه هذه الخفايا من نظـــرة أوروبا لبقية 
هـــذا العالـــم. وبالطبـــع فإن مســـؤوال كهذا يتبـــوأ منصبا قياديـــا باالتحاد 
األوروبـــي، ال يمكن أن تصدر عنه تصريحات ال معنى لها أو أنها هفوات 
لســـان، بل إنها تعني سياســـة وشـــعورا خفيا لنظرة أوروبـــا لبقية العالم، 
ويمكن اختصار خفايا السياسة األوروبية التي عبر عنها بوريل بالتالي: 
أوال العنصريـــة األوروبيـــة.. هـــذه التصريحات صنفـــت العالم إلى صنف 
متحضـــر وهو أوروبا وصنف متخلف من غير األوروبيين، وهذه النظرة 
العنصريـــة للرجل األبيض مـــن أوروبا، وليس أميـــركا أو كندا طبعا، هي 
نتاج إيمان األوروبيين بأنهم من قادوا حضارة العالم وتقدمه وازدهاره، 
وهـــي نظـــرة غبيـــة ألن واشـــنطن قدمـــت للعالـــم كل العلـــوم والتقـــدم 
والتكنولوجيا أضعاف ما قدمته أوروبا، ومع هذا فإن واشـــنطن ليســـت 

ذات نزعة عنصرية ال على مستوى الشعب وال الحكومة.
ثانيا تصريح بوريل يشـــرعن ألوروبـــا صاحبة الحديقة الغناء الحق في 
غزو الغابة واســـتخدام كل الوســـائل ألي خطر تراه يأتي من هذه الغابة 
للعبث بهذه الحديقة الجميلة. وهذا الوصف يعني إعطاء الحق ألوروبا 
للســـيطرة على بقية بلدان العالم، وهـــذا ما حدث خالل العقود الماضية 
حينما اســـتعمر األوروبيـــون دول العالم وارتكبوا مذابح بحق شـــعوبها، 
والجزائـــر وليبيا ليســـتا بعيدتين عن هـــذه المجازر باعتـــراف األصوات 

األوروبية نفسها.

كاتب كويتي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

متى ستتعلمون يا أغبياء
في غمرة اســـتعدادات مملكة البحرين لالنتخابات النيابية والبلدية، خرجت 
بعـــض المحاوالت الضعيفة اليائســـة لتعكير األجواء عبر إشـــاعات وهجمات 
إلكترونيـــة تعـــري أصحابها ومقاصدهـــم وهدفهم وارتباطهم الشـــديد بالبيئة 
الخارجيـــة الحاقـــدة علـــى البحريـــن وشـــعبها الـــذي أثبـــت أنه رمـــز لالنتصار 
بالمحتـــوى والشـــكل، وقـــادر بوعيـــه علـــى تفتيت المؤامـــرات وكل أســـاليب 
المرتزقـــة وطـــالب المـــال المتناثرين في العواصـــم األوروبيـــة وبعض الدول 

التي تؤويهم.
مشكلة هؤالء أنهم مازالوا متمسكين بالغباء ومحاولة خداع العالم بفبركات 
وأكاذيـــب، حالهـــم حال من يســـتخدم عربة نقل مفتوحة كمنصـــة ويثرثرون 
عبر مكبر للصوت في ســـاحات خالية بقصد إشـــاعة صورة مشوهة عن البلد، 
وهـــذا هـــو الضعف بكل مـــا تحمله الكلمة من معنى، وكما قـــال وزير الداخلية 
الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة لوسائل اإلعالم المحلية 
والعالمية في يوم االنتخابات “إنها محاوالت يائســـة وتم التعامل معها فورا، 

وتواجد وحضور الناخبين هو خير جواب على تلك المحاوالت اليائسة”.
تصبح مهمة الكاذب أشد صعوبة حينما يجد أن العالم بأسره يعرف اتجاهاته 

وكيف يضعه في الميزان حتى بدون محاكمة، فالدكتور محمد طلعت، نائب 
رئيـــس تحرير جريـــدة الجمهورية المصريـــة، قال “إن االنتخابـــات البحرينية 
كانت مميزة وشهدت إقباال كثيفا رغم بعض اإلشاعات التي صاحبتها، إال أن 
المواطنين البحرينيين كان لديهم إصرار على المشـــاركة واإلدالء بأصواتهم، 
وهو ما شاهدناه من خالل االزدحام والطوابير أمام مقر االنتخاب، ومشاركة 
مختلـــف الفئات مـــن كبار الســـن وذوي االحتياجات الخاصـــة، الذين حرصوا 
علـــى التصويـــت في هذه المرحلة الحاســـمة مـــن تاريخ البحريـــن والمنطقة، 
بينمـــا أعرب مديـــر التحرير التنفيذي لجريدة الدســـتور األردنية، خالد محمد 
خالد، عن إعجابه الكبير بما شـــاهده من مظاهر الديمقراطية بشكلها الجميل 
والسلس، والتي تعكس ما يتمتع به أبناء البحرين من صفات راقية تعبر عن 

ثقافة عريقة وإنسانية واضحة”.
باختصار... متى ستتعلمون يا أغبياء بأنه كلما استحدثتم نغمة كذب جديدة 

ستضيع في زحمة الحقيقة.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

نجاح للبحرين وللملك المعظم
عـــرس ديمقراطـــي جميـــل، ســـطر نجاحـــه أبنـــاء البحريـــن األوفيـــاء، 
بحضور جماهيري غفير، وكبير، لصناديق االقتراع، والتصويت بكثافة 
لمرشـــحي الشـــعب من نواب وبلديين، في شـــتى المـــدن والمحافظات، 

حتى إعالن نتائج الفائزين.
طوابيـــر طويلـــة، توافدت لمراكـــز التصويت قبل ســـاعة على األقل من 
فتحهـــا أبوابهـــا، بتنافس جميـــل، وحضور أجمل يعكـــس الوالء ومحبة 
الوطـــن وتقديس ترابه واإليفـــاء بالعهود والوعود، حيـــن تنادي مملكة 
البحريـــن أبناءهـــا ليكونوا بيادق مدافعها، وســـندًا لهـــا، قبالة خفافيش 
الظالم، ممن دعوا بفشـــل وخذالن، للمقاطعة، ولغياب الصوت الوطني 

عن المشهد.
كبار ســـن، ومقعـــدون، وآخرون ُكثر مـــن المواطنين األوفيـــاء، رأيناهم 
وهـــم يصوتون بفخر بهذا الحـــدث المهم لتاريخ البحرين الحديث، عبر 
تفعيل الدور الشعبي باختيار ممثليهم، ليكونوا وبالشراكة مع الحكومة 

الموقرة، عامل بناء ونهضة وعبور للمستقبل الجديد، وللجميع.
وُكنـــت في يوم التصويت، وخالل تنقلي في مراكز االقتراع بمحافظة 
المحرق، بتكليف من المســـؤولين بالصحيفة، ســـعيدًا، بل أكثر من ذلك، 
وأنـــا أرى هـــذه الحشـــود الوطنية التي نزلت بســـعادة، وغبطـــة، وفخر، 
لكي تســـجل حضورها في مشـــروع الملك المعظم، والذي نقل اإلنســـان 
البحرينـــي إلـــى مراتـــب متطـــورة، مـــن النهضـــة البشـــرية، والمعيشـــة، 

واالستقرار، وسط توجس الحاقدين.
البحريـــن ســـتظل دومـــًا حاضرة فـــي ذاكرة أبنائهـــا، رغـــم كل الصعاب، 
والتحديـــات، والتقاطعـــات، والتداخـــالت، وهـــي وبالرغـــم مـــن صغـــر 
مســـاحتها الجغرافية، إال أنها صاحبة قـــرار وتأثير في المنطقة، وترس 
صلـــب، تكســـرت عليـــه، وستتكســـر، كل محـــاوالت التغلغـــل والتفتيت، 

والعمالة لألجنبي. وكل عام والبحرين بخير.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

بين كل أربع سنوات يتم تشكيل برلمان جديد، وفي 12 نوفمبر 2022م تمت 
الجولـــة األولى من االقتراع لســـادس مجلس نيابي بحريني، وســـتتم الجولة 
األخرى بعد أســـبوع من تاريخه، والبرلمان أحد أســـاليب مشـــاركة المواطنين 

في الحياة السياسية، وهو مؤسسة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي.
والبرلمـــان هـــو هيئة ُتمثل الســـلطة التشـــريعية في الـــدول الدســـتورية وفًقا 
لمبدأ الفصل بين الســـلطات، ويتم انتخاب أعضائه في عملية انتخاب ســـري 
ومباشر، وتكون له السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين 
أو إلغائهـــا وبالتصديـــق على االتفاقيـــات الدولية للدولـــة، وتتمثل مهماته في 
“التشـــريع والرقابـــة وتمثيل الشـــعب أمـــام الحكومة والمســـاءلة”، وهي هيئة 
ُمعبرة عن مختلف الجماعات والفئات التي تنتمي إلى نفس الدولة وتجمعهم 

المصالح الوطنية.
وتكمـــن أهميـــة البرلمـــان في أنه ُيمثل الشـــعب أمـــام الحكومة، وُيســـاهم في 
بنـــاء الدولـــة القوميـــة وتأكيـــد هويتهـــا، وَســـن القوانيـــن والتشـــريعات التـــي 
تحقق الســـيادة الوطنية والمواطنة والمســـاواة بيـــن المواطنين في الحقوق 
والواجبات، ومتابعة تنفيذها، ومســـاءلة أعضاء الحكومة عن تنفيذ أعمالهم 
الموكلـــة إليهـــم، ومـــن أهميته أيًضا تحقيق االســـتقرار االجتماعـــي، إذ أصبح 

اليـــوم ركًنـــا جوهرًيـــا فـــي الحيـــاة الديمقراطيـــة وجـــزًءا من عمليـــة التحول 
الديمقراطي.

وللبرلمان وظيفتان، األولى صنع السياســـات العامة وخطط التنمية، والثانية 
إصـــدار التشـــريعات والرقابـــة علـــى أعمـــال الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 
ومســـاءلة مسؤوليها، ومن مهماته تحقيق األهداف التنموية المستدامة بكل 
المجاالت، كالتعليم والصحة والتوظيف والقضاء على الفقر وتحســـين الُبنى 
التحتية وتحقيق المســـاواة بين الجنســـين وكل الخدمات المعيشية لتحقيق 
حياة أفضل لإلنسان في بالده، وللبرلمان دور سياسي َيتمثل في كل مهماته 
الدســـتورية المهيئـــة لصناعـــة القـــرار الوطنـــي والرقابـــة عليه، والتعـــاون مع 
مؤسســـات المجتمع المدني، وبإنتاج مخرجات تحقق مطالب الناس والقوى 
السياسية، ليشعر الناس أن هناك َمن ُيمثل صوتهم في المؤسسة الدستورية، 
وأن هـــذه المؤسســـة لهـــا مـــن القـــوة والحضور مـــا ُيمكنهـــا من تحقيـــق ذلك. 
فالبرلمان يلبي تطلعات وآمال المواطنين وييسر لهم ُسبل عيشهم ويجعلهم 

الرقم األول في بالدهم.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

أهمية البرلمان

عندمـــا يقع اإلنســـان تحت اختبار المشـــاعر، فـــإن الكثير من األمـــور تتقالب مع 
بعضها البعض تحت مجهر واحد، حيث إنني وضعت الكثير منها لحين قناعتي 
بكتابـــة هذا المقال، وهاهو اليوم يأتـــي بعد مرور عدة أيام تعمدت خاللها رصد 
العديد من مشاعر من التقيتهم، وقد جاءت صدمتي متباينة بين بهجة وأسى، 
لكنني كنت متأثرة كثيًرا في ذات الوقت بما رأيت من بين من يفتقد االبتسامة 
كلًيـــا لدرجـــة التجمد التام، وال أبالغ فـــي كلماتي اليوم إن أوقعـــت بها الكثيرين 

لوًما على ما فاتهم من طاقة وحياة بدونها.
أتذكـــر يوًما أنـــه قامت مجموعة من الموظفين في إحـــدى الدوائر بوضع عبارة 
“االبتسامة صدقة” أمام المدخل الخاص بمكاتبهم عنوة لكي يراها مديرهم كلما 
قـــام بزيارة لهـــم، وفي ذلك معنى كبير أذكر به أرباب األعمال والمســـؤولين في 
كل مـــكان وزمان، وهـــا أنا ذا أتحدث عن االبتســـامة الصباحية بالتحديد ودون 
تفرقـــة بيـــن توقيـــت وغيره، حيث إنني ســـئمت من ســـلبية بعض البشـــر عندما 
يتبادلون عبارات صباح الخميس الونيس، أو عندما يعبرون عن مشـــاعر الكآبة 
من اقتراب يوم األحد، فال عالقة بين الخميس واألحد إال فيما بينهما من أيام، 
لكـــن جميعهـــم أيام األســـبوع، وماذا عـــن عبارات التحســـر على النهـــوض مبكًرا 

والخروج للدوام الصباحي خالل األســـبوع، وفي ذلك مشـــاعر تختلط بمستوى 
التأثر من هذا وذاك، بين السلبية واإليجابية. 

فـــي المقابـــل هناك من يجاهد بكلماته اإليجابية صباًحا ويمررها رهًنا للســـعادة، 
وهذا مدخل جميل للرضا والتحفيز وحب الحياة، نعم هذا ما أعنيه، حب الحياة 
وما بها من تقلبات وأوزان، ألنها فعالً مصدر السعادة التي نعيشها، بمغزاها الذي 
نصنعـــه ألنفســـنا وفق ما نريد فعلًيا وواقعًيا، فـــإن أردنا الرضا فهو موجود، وإن 
أردنـــا األســـى فهو موجود أيًضـــا، لكن باختالف األثر ورجع الصـــدى، وهنا أزكي 
“االبتسامة” كي تكون الخير لكل ما سبق، فال يوجد من ال يعرف لها قيمة، فهي 
ابتســـامة االفتتاح لتوطيـــد العالقة وصناعة االرتياح بيـــن الطرفين، فإن كانت 
هي قاعدة ســـليمة لم ال تكون وســـيًطا لبناء كل عالقة، لم ال تكون طريًقا لعالج 
كل كآبة، لم ال تكون صديًقا معيًنا منا ألنفســـنا لبناء الراحة واالنســـجام الذاتي، 
كفانا قســـوة على أنفســـنا، كفانا تعذيًبا لمن حولنا، وهذه دعوة لمن يبتسم ولمن 

ال يبتسم، لنجعل االبتسامة الصباحية مدعاة ألمل طويل وعمر مديد.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

االبتسامة الصباحية



تجارب ومحطات

ويضيف المؤلف والوزير السابق: وكلمـا رويـُت 
ألســـرتي أو عائلتـــي أو أصدقائـــي ومعارفـــي، 
بعضـًـــا مـمـا مـررت بـه مــــن تـجـارب ومحطـات، 
توجهــــوا لـي بـســــؤال: لماذا ال تــــدون هـذا فـي 
كـتـاب؟ وكنــــت أستبعد هـذا األمـر ألننـي كـنـت 
أعتقــــد أن ليــــس فــــي حيـاتــــي مــــا يســـتحق 
التدويـــن، لكننــــي أقــــف اآلن علــــى عتبــــة مــــن 
الـعـمــــر، أنظـر مـن خاللهـا إلــــى مـا ورائي، ألجد 
أن الطـريــــق الــــذي قطعتــــه ليــــس قصيــــًرا مـن 
الناحيـــة الزمنيـــة، وليـــس خاوًيـــا، بــــل مؤثًثـــا 
بالكثيــــر مــــن المحطات والمواقف واألحــــداث 
المفصليـة الـتـي ال تخص شخصي، بل تنعكس 
علـى البـالد مـن نـواٍح عـدة، وفيهـا حاولت بقـدر 
مــــا اســـتطعت، وبقــــدر مــــا أســــعفتني الذاكرة 
أن أرجــــع األفضــــال إلــــى أصحابهــــا، فالنجــــاح 
قــــد يتعلق بشـــخص، لكنـــه ال يتـــم ويكتمل إال 
بالعوامـــل المســـاعدة، والفـــرق المخلصة التــــي 

تعين على إتمام المهمـات عـلـى أحسـن وجـه.
عندما وضعــــت أمـامــــي كــــل مــــا أعـرفــــه، ومـا 
أتذكــــره، ومــــا لــــي عالقة مباشــــرة بــــه ألكــــون 
مســـــؤواًل عنــــه، وجــــدت أن هنـــاك بالفعــــل مــــا 
يستحق أن يقــــال، ومــــا البد أن يبقـى لألجيـال 
القادمـــة، متذكــــًرا كــــم فاتنــــا ـ وطنًيـــا وعربًيـــا 
وإنسانًيا أيضـًـــاـ  مــــن معلومات وتفاصيــــل ألن 
هـنـاك مـن تكاســل عـن تدوينهـا، أو تواضـع أكثـر 
مـن الـالزم حتى ال يقال عنـه إنـه يستعرض مـا 
فـعـل ويـحـب أن يمتدح، وفـي هـذا ظلـم، ليـس 
لــــه، بــــل لألجيال وتاريخ البالد بأسرها، إذ إنـه 
تــــرك المجــــال مفتوًحا ليـأتـي تاليـًـــا مـن يـدون 
التاريخ مستخدًما الظــــن والتخمين، بداًل مــــن 

الحقائق واليقين.
 لـقــــد سـاعـدنــــي قــــرار الكتابة على أن أشـــحذ 
الذاكرة، وأعود إلى بعــــض مــــا بـقــــي لــــدّي مـن 
أوراق، وأســـتخرج الصــــور والمســـتندات التي 
تؤيــــد مــــا أقــــول، وفـي كـل مــــرة أقــــرأ مـا تقـع 
يـداي عـلـيـه مـن أوراق وصـور، أقرأهـا... أغوص 
فيها... أتأملها... أسترجع اللحظات واألجــــواء 
والروائح وكل البيئة المحيطة بــــي. أفيــــق مـن 

هـذا كلــــه ألجدني أبتسم، وتترسخ قناعتي أن 
هذه المواقــــف هـي الـتـي كـانـت عونـًا لـي، ألنها 
جعلتنـــي أتعلم تقبــــل الحيــــاة بحلوهـــا ومرها 
أن  اســـتطعت  وألننـــي  وهبوطهـــا،  بصعودهــــا 
أتخطاهـا، فقـد تـركـت فـي ذهـنـي ونفسـي أثـًرا 
رسـّخ إيمانـي بـأن ال شيء يـدوم، وأن اإلنسان 
يمكنـــه تخطي الصعاب في حياتـــه مهما كانت 
بالعزيمـــة والصبر واإلصرار والمثابرة، وأنه من 
المهم أن يكون له هدف في حياته يسعى إليه.

محظوظ 

ويختتـــم مقدمتـــه بالقول: أنــــا اليــــوم أقــــرأ مــــا 
دونــــُت منـذ الـعــــام 2000 بشكل دقيق، أدرك كـم 
كـنـُت محظوظـًا بـأن جعلني هللا تعالى ابـن أسـرة 
زرعــــْت فــــي نفسي المثابرة واإلخالص ومحبـة 
الـوطــــن والعمل مــــن أجــــل خـدمـتــــه، وهــــذا مـا 
سـرُت عليـه، فكسبُت ثقـة مسـؤولي المتعدديـن، 
واألهــــم أنـي كسبُت ثقة القيادة الرشيدة، وعلى 
رأســـها عاهــــل البــــالد المعظــــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمــــد بــــن عيسى آل خليفــــة، ألكـون أحـد 
الــــوزراء القالئـــل الذيــــن تم تجديد الثقــــة بهــــم 

ألكثــــر مــــن عشــــرين عاًما، وأن أتبــــوأ أكثــــر مـن 
اثنــــي عـشـر منصًبا وزارًيا، منها مناصب سيادية 
خـــالل هذه الفترة. لذا ، فال يمكننــــي فــــي هــــذا 
المقــــام إال أن أرفـــع جزيل الشـــكر واالمتنان إلى 
علـــى  الرشـــيدة حفظهـــا هللا ورعاهــــا،  القيـــادة 
هذه الثقة الغاليــــة بمنحـي الفـرصــــة لتقـديـم مـا 
أستطيع لبلدي وأخــــدم شــــعب البحرين الوفـي، 
إلـــى  الجزيـــل  بالشـــكر  أتقـــدم  أن  كذلـــك  وأود 
شـــركة نفط البحرين “بابكـــو” التي كان لها الدور 
الرئيســـي والفضل األول فـــي تدريبي وابتعاثي 
إلى الخارج للدراســـة الجامعية، وللشـــركة يعود 
الفضل كذلك في صقل مهاراتي الشخصية التي 
ساعدتني في تحقيق النجاحات التي استطعت 
تحقيقها أثناء تولي الحقائب الوزارية المختلفة.

فصول الكتاب

رسم عبدالحســـين ميرزا صورة شاملة لحياته 
وتجاربه ويومياتـــه من بداياته حتى ما وصل 
إليـــه مـــن مكانة، فـــي عناوين فرعية والشـــيء 
الذي الشـــك فيه أنه بذل جهـــًدا كبيًرا في جمع 
مادتـــه وتحليلهـــا، والخـــروج بهـــا بهذا الشـــكل 

الجميـــل والممتع لدى القـــارئ، حيث ينقلنا من 
مســـارح خطواته األولى في فريج “مشبر” إلى 
مســـارح العائلة، والمدرسة، والجامعة، وبابكو، 
ومـــا حدث في العـــام 1986،  وبداية التغيرات 
الكبـــرى، وعناوين أخرى مثل: شـــؤون مجلس 
الـــوزراء، ووزارة جديـــدة ومســـؤولية جديدة، 
والسفرات مع جاللة الملك المعظم، والمواجهة 
وعالميـــة،  محليـــة  وتحـــوالت  النـــواب،  مـــع 
ومهمـــات مجلـــس التعـــاون، واليابـــان البعيـــدة 
القريبـــة، والطاقـــة المتجـــددة في هيئـــة، ومن 
جديد تتجدد الثقة، والكثير من العناوين التي 
تقـــارب 111 عنواًنا عبر من خاللها الدكتور عن 
مســـيرته وأمـــور حياتـــه وقدمها تقديًمـــا وافًيا 
وشـــاماًل. واســـتقطع جـــزًءا مـــن حديثـــه تحت 
عنوان “نهايـــة وبداية” صفحة 674 وقال: “لقد 
بلغُت الخامســـة والســـبعين من عمري، قضيُت 
ُجـــلَّ هـــذه الســـنوات فـــي خدمـــة وطنـــي، ولم 
أفرط في أية فرصة ســـانحة ألقدم ما يستحق 

مني هذا الوطن من تقديم”.

حصيلة التجارب

ثـــم يســـرد لنـــا عبدالحســـين ميرزا مـــا خرج به 
مـــن التجربة العمليـــة والحياتية العريضة التي 
ن 40 عبرة وحكمة مثـــل: النزاهة  عاشـــها، فـــدوَّ
في العمـــل، والصبـــر والتحمل، وتقبـــل التغيير 
والتأقلـــم معـــه، وغيرهـــا، وهـــي في حـــد ذاتها 
خريطة طريق للشباب ومن سيحمل الراية في 
الغـــد وأصحـــاب الطموحات العريضـــة. ويؤكد 
فـــي نهايـــة كتابه أنـــه عـــرف الكثير مـــن اآلالم 
واألفراح والســـعادة في هـــذه المرحلة العملية 
الطويلـــة، ولكن رائده فـــي كل هذا، أن من أراد 
أن يتذوق الشهد في نهاية كل مرحلة، عليه أن 
يلعـــق الصبر أيًضا، والصبر في الســـيرة العملية 
تعنـــي التعلـــم المســـتمر، واالنتباه الدائـــم، إذ ال 
مكان للغفلة والســـهو والخطأ، ألن المسؤوليات 

جسام والهفوات مكلفة. 
يذكـــر أن الكتاب أشـــرف عليه أحمـــد بوجيري، 
الفنـــي  واإلخـــراج  التصميـــم  لمهمـــة  وتصـــدى 
والجرافيك مكتب ديزاين ســـكليز، والخطوط 

كانت لعبدالرحمن بهلول.

أسامة الماجد

كتب يومياته منذ العام 2000... “^” تستعرض كتاب “مسيرتي” لمؤلفه عبدالحسين ميرزا:

بفضل ثقة القيادة وعلى رأسها الملك المعظم تبوأت 12 منصبا وزاريا منها مناصب سيادية

بدأُت التدوين وعمري 56 وتمنيت لو أنني بدأت هذه الممارسة فـي فترة أبكر من حياتي

ال شيء يدوم واإلنسان يمكنه تخطي الصعاب في حياته بالعزيمة والصبر واإلصرار
يعود لشركة بابكو الفضل في صقل مهاراتي الشخصية وساعدتني في تحقيق النجاحات

أنا أحد الوزراء القالئل في تجديد الثقة بهم ألكثر من 20 عاما
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الدكتور عبدالحسين ميرزا... شخصية وطنية سهرت على خدمة الوطن 
بـ  الموسوم  الضخم  كتابه  فــي  لنا  يكشف  الماضية،  السنوات  طيلة 
”مسيرتي في سبيل الوطن” جوانب كثيرة من حياته وآثاره وبصماته التي 

ما تزال تضيء لنا الطريق، وتنفع الوطن واإلنسانية. 
يقع الكتاب في 751 صفحة من الحجم الكبير ويضم إلى جانب العودة إلى 
الوراء والذكريات التي تجذب األسماع وتسبي العقول نحو 111 عنواًنا فرعًيا، 
مجموعة كبيرة من الصور لمختلف مراحل حياة وسيرة عبدالحسين علي ميرزا.

أمام جامعة البنجاب في الهور )1961(

مع أصدقاء شقة الدراسة في لندن.. عبدالحسين ميرزا ومرتضى النجار ومراد علي مراد وأحمد كازروني

االفتتاحية

اســـتفتح ميرزا الكتاب بشـــرح واٍف 
عن فكرة تدوينه لمسيرته ويومياته 
قائًل: في لحظة ما، يشـــعر المرء أن 
ن ويوثق كل مــــا يمــــر  عليـــه أن يـــدوِّ
بــــه، فمــــا ال يعنينــــا اليــــوم، أو نـــراه 
طبيعًيا، سوف ينظــــر إلـيـه فـي الغـد 
بشكل مختلف. فالتدويـن هـو سـيرة 
تطورنا، ومحطات حياتنــــا، أفــــراًدا 
ومجتمعات ودواًل، واإلنســـان كائــــن 
ذو تاريــــخ فـي األســــاس، وال يمكنه 
أن يعيـش يـومـه حالما بغـده، مكتفًيا 
بذلـــك الحلم، دون أن يأخذ الدروس 
من الماضي، حتى ال يكــــرر مـا أخفـق 
فيــــه، وليواصــــل تحسين النجاحات 

التي خاضها.
ال أذكــــر مـا الـذي دعانــــي إلـى كتابـة 
يوميـاتـي فـي الـعــــام 2000، لـم أكـن 
أنــــوي أن أضــــع كتــــاب سـيــــرة عــــن 
نفسي، لكننــــي وجــــدت تدويـن أهـم 
مــــا أمــــر بــــه فــــي اليــــوم، وإن كان 
مرهًقـــا ويحتـــاج إلـــى عزيمــــة كــــي 
يســـتمر فيــــه الـفــــرد؛ إال أنــــه مـفـيــــد 
جــــًدا، ألنه من الســـهل الـرجــــوع إلى 
اليوميات بالدقـة ومـن دون تخمين، 
فــــي  كثيــــًرا  ســـــاعدني  مــــا  وهــــذا 
الفترات التالية ألن أتتبع المواضيـع 
والقضايا األساسية وأعــــرف كيــــف 
تـطــــورت، ومتــــى أخــــذت منعطًفـــا 
إيجابًيا أو ســـلبًيا، ومــــن قــــال مــــاذا 
ومتى... والكثيــــر مــــن دقائق األمور 
التــــي أعانتنــــي علــــى أداء مهماتــــي 
بأكبر قــــدر مــــن الـدقــــة. نعـــم، بدأت 
السادســـة  ابــــن  وأنــــا  التدويــــن 
والخمسين، ولكن أال يقــــال أن تأتي 

متأخًرا خيـًرا مـن أال تأتي؟
نعــــم يقــــال هــــذا، وتمنيُت الحقـًا لـو 
أننـي بدأت هذه الممارسـة فـي فـتـرة 
أبكـر مـن حياتي، فالذاكرة ال تحتفظ 
إال بالقصص اللمعــــة فــــي الحيــــاة، 
تلـــك التي نســـتمر في ترديدهـــا، أما 
مـــا ال نــــرّدده، أو مــــا ال نعتقــــد بـأنــــه 
مـهــــم بـمــــا يكـفـي؛ فمــــن السهولة أن 
ن،  لـــم يــــدوَّ تتجــــاوزه الذاكــــرة مــــا 
وهـذا مـا يـحــــدث عندمـا أحـكـي عـن 
والــــدي عـلــــي مـيــــرزا “رحمــــه اللــــه”، 
الضابـــط المعــــروف عـلــــى مســـــتوى 
البــــلد لمدة نصـف قــــرن على األقل، 
فنحـن أبنـاؤه نتذكـر قصًصا محددة، 
قصًصـــا  يتذكـــرون  عاصـــروه  ومـــن 
أخرى، لكنها كلها معّرضة للضيـاع مـا 
لــــم تجمع بين دفتي كتاب، أو تـدون 

بـأي شكل من أشكال التدوين.

مسودة بخط يد ميرزا لالستراتيجية الوطنية الستدامة الطاقة )ابريل 2015( شهادة التخرج من الثانوية العامة بدرجة االمتياز )ديسمبر 1960(

ميرزا مترئسا اجتماع نادي روتاري السلمانية وكان ضيف الشرف األديب إبراهيم العريض )1986(



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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المســـاحات
مــــــن وإلى

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

القيد : 72314 
التاريخ : 2022/11/13
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )143638( لسنة 2022 

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

في  الشركاء  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة األداء المتميز لالستشارات والتطوير ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 72314، 
طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 5000 

دينار، بين كل من:
1. علياء محمد سليم رضا عصاصه

2. حمدي محمود ابو الشامات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة بيناكل للدعم والخدمات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة بيناكل 
للدعم والخدمات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 147127، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 1
من: بيناكل للدعم والخدمات ذ.م.م

PINNACLE SUPPORT AND SERVICES W.L.L
الى: بي اس جي عربية للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

BSG ARABIA TRADING AND CONTRACTING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن تصفية

)ان.اس. 33 ذ.م.م( 

سجل تجاري رقم )93833-1(

)ان. إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

اس. 33 ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )1-93833(، بطلب تصفية الشركة تصفية 

)اختيارية( وتعيين السادة )احمد محمود خميس محمد الصباغ ( مصفيا للشركة. عنوان 

المصفي: )احمد محمود خميس محمد الصباغ(

)info@tassheelbh.com( - )36222163 )973 +((

تاريخ: 9/11/2022
CR2022 - 156463 إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  الماجد  / جاسم أحمد جاسم  السيد  إلينا  تقدم 
التالي: إلي السيد / حافظ إبراهيم محمد عبدالغفار

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاري: ووكسبريس كافتيريا
رقم القيد: 6-36946

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )مختار العواضي للتسويق ذ.م.م(

العواضي  )مختار  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،)155433-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  للتسويق 

)1( من:
)مختار العواضي للتسويق ذ.م.م( 

 )MUKHTAR AL-AWADI MARKETING W.L.L(
الى:

)شركة العذوب للتسويق ذ.م.م(
)AL AZOB MARKETING W.L.L(

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

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 165920( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  ياسين جعفر عبدالحسين سبت

االسم التجاري الحالي : مٔوسسة سبت للخدمات
االســـــم التجـــاري الجديد : جعفر للحالقة الرجالية

رقم القيد:  39293-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-164383   إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

التالي:  التجاري  المحل  تحويل  بطلب  المقهوي  خليفه  إبراهيم  خليفه  السيد  إلينا  تقدم 
أي  لديه  من  كل  فعلى  البوعينين  سلمان  عبدهلل  سلمان  عبدالعزيز  السيد  إلى   144211

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

رقم القيد : 144211 – 1
االسم التجاري : الذرة المجنونة

زارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مطعم ديار جرداب الحد ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مطعم ديار 
جرداب الحد ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 144010 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 2
من: الرشيد ديليفيري ذ.م.م

ALRASHID DELIVERIES W.L.L
الى: ديار جرداب الحد ديليفيري ذ.م.م

DIYAR JERDAB AL HIDD DELIVERY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

تاريخ :9/11/2022
CR2022- 162937 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / عباس محمد سعيد الشيخ عبدالعظيم الربيعي بتحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ ميرزا ابراهيم سلمان حسن المرزوق

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

االسم التجاري: دار البيان لالستشارات
رقم القيد: 128820-2

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة  شركة تضامن بحرينية
إلى شركة  ذات مسئوليه محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت شركة  جوالي 
شركة تضامن بحرينية  المسجلة بموجب القيد رقم   149249 - 1   بطلب 
إلى  بحرينية    المذكورة من  شركة تضامن  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة  ذات مسئوليه محدودة

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

بزويز كنسلتنج ذ.م.م
سجل تجاري رقم 134666

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  بزويز 
كنسلتنج ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   134666   بطلب تصفية الشركة تصفية  

اختيارية  وتعيين السيد   SAAJU GEORGE OZIAAS   مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

SAAJU GEORGE OZIAAS
)+ 973 ( 37143300 

kingnozias@outlook.com

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

سمبليفاي أدفيزوري ذ.م.م
سجل تجاري رقم   135258

سمبليفاي  شركة   إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
أدفيزوري ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم   135258   بطلب تصفية الشركة تصفية  

اختيارية  وتعيين السيد   SSAAJU GEORGE OZIAA   مصفيا للشركة.
  SSAAJU GEORGE OZIAA   اسم المصفي

 رقم هاتف المصفي: 03714330  
 kingnozias@outlook.com    إيميل المصفي 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  اوول داي ماركت ذ.م.م 
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  اوول 
داي ماركت ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم 155059 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم  9
من: اوول داي ماركت ذ.م.م

ALLDAY MARKET W.L.L
الى: سهل ماركت ذ.م.م

SAHL MARKET W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022-165533   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : اميرة عبد الرسول كاظم ابراهيم

االسم التجاري الحالي : نتس بوكس للمكسرات والحلويات
االسم التجاري الجديد : صالون برنس للحالقة الرجالية

قيد رقم : 71886 – 18

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية( وتحويله الى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة الفردية 
القيد  تمام والمسجلة بموجب  السيداحمد مكي محمد  للسيارات والمملوكة  تمام  المسماة 
رقم 18755 الفرع 3 ، بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله 
الى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 1500 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك 
التجاري  المحل  وموجودات  ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
١- احمد مكي محمد تمام بنسبة 40%

٢- MUHAMMAD WASEEM AKHTER بنسبة 60 %
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحول شركة تضامن بحرينية إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت شركة 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية  تضامن  شركة  للتنظيفات  كرستااله  نيو 
96060 ، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من تضامن بحرينية 
إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة ليصبح مملوكا ل عرفات محمد كاظم حسن 

ال شهاب بنسبة )100(%.

الثالثاء 15 نوفمبر 2022 - 21 ربيع اآلخر 1444 - العدد 145145



15 الثالثاء 15 نوفمبر 2022 - 21 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5145 Vacancies Available
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 

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 

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 

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 

Sama Albahrain Towers Construction 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38891887 or nadia@nkjtrading.com 

OUR STYLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34481911 or REHABAHMED33@GMAIL.COM 

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

 INSTRUCTOR / COACH
 suitably qualified applicants can contact

 38383808 or MELY@ALIREZA-GROUP.COM 

MR. SHAWARMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

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

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36393636 or Aljalbootfish@gmail.com 

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

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

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39543452 or ALIKJAFFAR@HOTMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

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

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

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

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 33055457 or satish@cinqo-me.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 66741383 or hasbsts@hotmail.com 

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

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

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39610694 or ammad@mpiwll.com 

Alsamer international trading Co 
has a vacancy for the occupation of

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

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 77129999 or beautopiabh@gmail.com 

J B R ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36941411 or hassan-al-jowder@hotmail.com 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Awael public accountants and management consultants 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 17104666 or ABBAS@AWAEL.BH 

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

 CONCIERGE(HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com 

BIBI BUILDING MAINTENANCE ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13108293 or BIBICONSTRUCTIONCLEANING@GMAIL.COM 

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

 PLANNING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Lamar Real Estate W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 39991274 or HANI@LAMAR-HOLDING.COM 

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

FARYAB SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34633301 or Hamadali346333@gmail.com 

Sport to Door 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
 suitably qualified applicants can contact

 39626219 or F.ALBINALI@OUTLOOK.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 

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 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 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 

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 

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 

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

 CONSTRUCTION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39685053 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Anand Restaurant Management WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39186752 or ANANDPURANIK25@YAHOO.COM 

AKOOS KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36611433 or LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

SMART POINT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34444613 or RADIATORSKILLS@GMAIL.COM 

JABEL ALI General Trade 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66664555 or SASJSMSN@GAMELI.COM 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34461253 or ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33777287 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

ALNOSAIF MARBLE AND GRANITE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

Zohaib Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33001435 or MRTASAWAR@GMAIL.COM 

VILLA FIVE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33675510 or MAHMOOD_MOH.D@HOTMAIL.COM 

PETROJANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34688884 or LOAI@PETROJANA.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 

Casaforma  workshop W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 39469751 or zahra.abdullah19@gmail.com 

NEW BRITON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33431446 or AHMED.SAJJAD33727138@GMAIL.COM 

AL ARAB BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33601524 or ALNADWIGROUP@OUTLOOK.COM 

IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34590744 or SY.ATIF01@GMAIL.COM 

DIYA STEEL & ALUMINUM FABRICTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39844706 or SSVSNILAMBOOR@GMAIL.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 

MOHAMMAD ASLAM SHAMI CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39177978 or JAWAD.ADSELLS@GMAIL.COM 

SALMEEN ELECTRONIC W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39898185 or HABEEBKHAN3912@GMAIL.COM 

786 Event and Marketing Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37226082 or NASHWA22@GMAIL.COM 

Smaher trading company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39887119 or TURBO.GATE@GMAIL.COM 

JERMAN CARPENTRY WORKSHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36585040 or JERMANCARPENTRYWORKS@GMAIL.COM 

KNOOZ LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17644383 or KONOOZBEAUTYLOUNGE@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 

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

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 77992828 or info@NDTGLOBALWLL.COM 

One Stop Stationery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39453150 or binoy5339@yahoo.com 

ALDOULABI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36757508 or WADEEAJAFFER@GMAIL.COM 

TAMM TRADERS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 66663380 or REMONDAX6@GMAIL.COM 

NORDIC RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17111015 or govt@nordicbh.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 

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 

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 

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

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

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 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17592120 or albarzakhco@outlook.com 

ARABIAN ALANAR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32303222 or RAKESH@ARABIANALANAR.COM 

AKBAR  ISMAIL STAINLESS STEEL FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 34381658 or ANSARSHANAVAZ@YAHOO.COM 

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33860121 or SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66359933 or SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

AL BASEERA GENERAL TRADING AND CONSTRUCTIONS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37383999 or INFO@ALBASEERAGROUP.COM 

GLOBAL COMPOSITES TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39321308 or SAJEEV.SURYA@GMAIL.COM 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

NILE BEACH CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33838905 or ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM 

Trust one trading co wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37777701 or BOSSCO99@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 

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

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

Ain Al Noor for Fresh and Frozen Meat W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39405889 or SALMANEBRAHIMHILAL@GMAIL.COM 

MUMTAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35397470 or MUMTAZREALSTATE771@GMAIL.COM 

Plastico Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39600605 or INFO@ALGHANAH.COM 

ALAMMADI PALACE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36784833 or AMMADI@BATELCO.COM.BH 

NASFAH FOR MEN SEWING AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37707719 or SADEQ9210@GMAIL.COM 

THE FOODFATHER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 39440684 or MOHAMED.ABDULAAL@BTC.COM.BH 

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

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

SHUMS TAHER TAILORING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 66311661 or SHUMSTAHERALI@HOTMAIL.COM 

HASAN AKHTAR ARBAB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@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 

HOT MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39601018 or JAWAD.ALKAMEL@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

PAKLAND TRAVEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66945035 or Zakir34582@gmail.com 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

DAILY LIFE GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35037125 or ABDULNAZIR003@GMAIL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36758776 or SHAHIDP824@GMAIL.COM 

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

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contact
 33073217 or TALIIN.AGH@GMAIL.COM 

M N K REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34377547 or ALMAALIFURNITURE27@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 

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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WELDER AND FLAME-CUTTER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCOM.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39165508 or AMBALICLEANING@GMAIL.COM 

BURGER 63 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39797666 or BUR63GER@GMAIL.COM 

GULF & ARAB WORLD RESTAURANT CO W .L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17272883 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787 or ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 CHEF
 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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 PASTRY COOK (RESTAURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.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 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

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

 OPERATOR(PLASTIC FILMS EXTRUDING MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 33092573 or UNIVERSALPOLYMERSGCC@GMAIL.COM 

SHAHZAD MAHAR GENTS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34009597 or ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

ZAHWA WORKSHOP FOR REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35902551 or ZAHWAWORKSHOP@GMAIL.COM 

SHEQAIL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33604000 or MANSOOR_MAHA@HOTMAIL.COM 

TAMA INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240774 or BLBILAL112233@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35946665 or SMARTSERVICESBAH@GMAIL.COM 

TIME TREAT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34561904 or UMBREELABH@GMAIL.COM 

ABDULJALIL AHMED MOHAMED A.JALIL SHAABAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39656525 or RAN88SH@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

BUKHARA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35052764 or ZAVA75@MAIL.RU 

FAROOQ  KHAN CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35051720 or FAROOQSATTARR@GMAIL.COM 

M M SHARIF HATAM & SONS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17228258 or MMSHATAM@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

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

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

 OPERATOR(MOBILE-CRANE)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17224615 or mao@ucc-bh.com 

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17253397 or AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17290111 or OFFICE@SAYYAR.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 AIRCONDITIONERS MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39458511 or alhayki.co@outlook.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34444609 or AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

HASEENA AHMED ALSAYED HASHIM 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 33629916 or DREAMTOP@GMAIL.COM 

DELMON PRECAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NADA GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39670797 or MAHAHUMOOD@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830173 or ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 38381100 or MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM 

NISSAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39111800 or KARU110@GMAIL.COM 

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

 TOOL AND PATTERN MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 17830188 or RUBBER@HAJIHASSAN.COM 

INTERSHILED COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17271616 or INSHIELD@BATELCO.COM.BH 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33355855 or AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

Morocco Gate Furniture 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39663217 or MAHDISHUGHAL@GMAIL.COM 

HAJWAERI CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33317040 or YR728@LIVE.COM 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 33351669 or RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17005949 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

HAJWAERI CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33317040 or YR728@LIVE.COM 

Crystal International Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17612293 or CRYSTAL_CIF@YAHOO.COM 

MUNICH RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39900757 or ALABSI@SPLENDIDEGROUP.COM 

TAIF AL NOOR VEGETABLES AND FRUTS 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 33766699 or COOOLMAN31@GMAIL.COM 

MUHARAQ STAR PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33226333 or IRASHED258@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 

Master Cool W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact

 38855606 or TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

Najdan auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33154152 or ZAMZAMMOHAMED81@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact
 16161616 or KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

GULF SEA RESTAURANT PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33344458 or BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

ALAKABIR SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36673745 or LFYTBS@HOTMAIL.COM 

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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17256617 or MONCYTYROL@GMAIL.COM 

HAWALLY GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39994830 or OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

Roz Bonairi Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34467713 or FATIMA_ALSELAITI@HOTMAIL.COM 

Perlatino contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36746770 or HAMRAWI51@GMAIL.COM 

Lamsat AlBreesam Boutique & Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33581811 or HUDA.ALSAQABI@HOTMAIL.COM 

BALASRI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33186786 or AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM  



سلمان بن راشد يسجل عودة الفتة في تحدي “بورش سبرنت” 
ــة  ــاضــ ــ ــل أســـــــطـــــــورة ري ــ ــّجـ ــ  سـ
الـــســـيـــارات الــبــحــريــنــي الــشــيــخ 
سلمان بن راشد آل خليفة عودة 
التنافسية  مذهلة إلى السباقات 
ــهــايــة األســـبـــوع  ــال عــطــلــة ن خــ
ــتــاحــيــة من  ــي الـــجـــولـــة االفــت فـ
تــحــدي بـــورش ســبــرنــت الــشــرق 
الـــذي   ،2022/2023 األوســـــط 
بابكو  انطلق على هامش سباق 
8 ســاعــات فــي حلبة  الــبــحــريــن 
البحرين الدولية “موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط”.
ــن ابــــتــــعــــاده عــن  ــ وبــــالــــرغــــم مـ
ــر مــــن ثــمــانــي  ــثـ الـــســـبـــاقـــات ألكـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــه ســـــنـــــوات، أظــ
نخبة  مــن  كبيًرا  مستًوى  راشــد 
محقًقا  المنطقة،  في  السائقين 

الفوز في فئتة من أول سباقين 
مع نهاية األسبوع.

 خــلــف مــقــود ســيــارتــه رقـــم 27 
جــي   992 بــــــورش  طــــــراز  ــن  مــ
بن  سلمان  تنافس  كـــاب،   3 تــي 
وحقق   ProAm فئة  فــي  راشـــد 
افتتاح  رائًعا في سباق  انتصاًرا 
 12 من  أكثر  أجــرى  إذ  الموسم، 
الجائزة  لفة حول مضمار سباق 
 5.412 طوله  يبلغ  الــذي  الكبرى 
األول  المركز  ليحصد  كيلومتًرا. 
األول  وكذلك   ProAm فئة  في 
بــيــن ســائــقــي هـــذه الــبــطــولــة في 
دول مجلس التعاون الخليجي.

في السباق الثاني، تمّكن سلمان 
أداء  أيًضا  تقديم  من  راشــد  بن 
قــــوي، وكــــاد يــصــل إلـــى منصة 

بعد   ،ProAm فئة  في  التتويج 
أن احتل المركز الرابع في الفئة 
وفـــي الــمــرتــبــة الــتــاســعــة بشكل 

عام.
 كما حقق الشيخ سلمان المرتبة 
الثانية بين سائقين دول مجلس 
بندر  خلف  الخليجي،  الــتــعــاون 
العربية  المملكة  مــن  العيسائي 
على  األول  منافسه  السعودية، 
صدارة الفئة طوال عطلة نهاية 

األسبوع.
وأقيمت الجولة كجزء من عطلة 
بابكو  لــســبــاق  ــبـــوع  األسـ نــهــايــة 
للتحمل،  ســـاعـــات   8 الــبــحــريــن 
جـــوالت  ســـت  مـــن  األول  ــو  وهــ
في تقويم موسم تحدي بورش 

سبرنت الشرق األوسط.

الصخير- حلبة البحرين الدولية: 

النهائية  الــمــبــاريــات  أمـــس  مــســاء  أقــيــمــت 
ــرواد  الـ ــردي  وفــ ــرجــال  ال ــردي  فـ لمسابقتي 
الـ  البتروكيماويات  بطولة  منافسات  ضمن 
ينظمها  والــتــي  التنس،  فــي  المفتوحة   34
نادي البحرين للتنس ويقام حفلها الختامي 
مـــســـاء يـــــوم الـــســـبـــت الـــــقـــــادم، وشـــهـــدت 
لاعبي  واضــًحــا  تفوًقا  النهائية  المباريات 
ــبــيــن، حــيــث حــقــق الـــاعـــب نـــورمـــان  ــفــل ال
أبيستياس لقب فردي الرواد سن 55 سنة، 
بعد فوزه على الياباني تاكانوبو أوبا بنتيجة 
حماًسا  زادهــا  قوية،  مباراة  في  و6-2   7-5
الجاليتين  أبــنــاء  مــن  المتواصل  التشجيع 

الفلبينية واليابانية الذين حضروا المباراة.

بطولة البتروكيماويات للتنس
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 الصخير.. نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

التنظيمية  االســتــعــدادات  تــتــواصــل   
للفروسية  راشـــد  نـــادي  فــي  والفنية 
وســـبـــاق الــخــيــل لــتــنــظــيــم الــنــســخــة 
ــاق كـــأس الــبــحــريــن  الــرابــعــة مـــن ســب
الدولي للخيل المقرر يوم الجمعة 18 
سباق  مضمار  على  الــجــاري  نوفمبر 
نادي راشد للفروسية وبمشاركة ماك 
ومدربين وفرسان وجياد من مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم، وذلـــك بــرعــايــة ودعــم 
ومجلس  بتلكو  وشركة  بابكو  شركة 
إلنجاح  وسعًيا  اإلقتصادية،  التنمية 
المشرفة  بــالــصــورة  ــي  ــدول ال الــحــدث 
السباق  اكتسبها  التي  المكانة  لتعزيز 
على خريطة سباقات الخيل العالمية 
وتــأكــيــًدا  الــتــوالــي  على  ــرابــع  ال للعام 
السباق  هذا  تنظيم  فكرة  نجاح  على 
ــات حــدًثــا مــمــيــًزا فــي أوســاط  الـــذي ب
عــالــم ريــاضــة ســبــاق الــخــيــل بجانب 
تحققت  التي  اإليجابية  المكتسبات 
من مختلف النواحي لمملكة البحرين. 
ويــشــّكــل حــجــم الــمــشــاركــة الــقــويــة 
وكــذلــك  مختلفة  دول  مــن  ــقــادمــة  ال
ــات ونــــوعــــيــــة وجـــــــودة  ــفـ ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ الـ
المشاركة  للجياد  العالية  المستويات 
مختلف  فـــي  ــا  انــتــصــاراتــه ــد  ــيـ ورصـ
ــيــة وكــذلــك حــرص  ــدول الــســبــاقــات ال
على  العالميين  والــفــرســان  المدربين 
التواجد والمشاركة، مدى ثقة الماك 
العالم  أنحاء  مختلف  من  والمدربين 
فــي ســبــاق الــبــحــريــن وعــامــًا داعــًمــا 
الســـتـــمـــرار تــنــظــيــم ونـــجـــاح الــســبــاق 
للسمعة  نــظــًرا  ا  إعاميًّ زخــًمــا  ويمنح 
الدولي،  المستوى  اكتسبها على  التي 
تشكل  باتت  المعطيات  هذه  وجميع 
هذا  وتطوير  تنظيم  لمواصلة  الدافع 
الــســبــاق الــدولــي الـــذي أصــبــح ضمن 
خصوًصا  الدولية  السباقات  رزنــامــة 
في  البحرين  مملكة  أصبحت  بعدما 
التصنيف  ضــمــن  ــثــالــث  ال الــمــســتــوى 

العالمي لرياضة سباق الخيل.
ــفــروســيــة  ــل ــد ل ــ ــ ــادي راشـ ــ ــ ــهـــد نـ ويـــشـ
الحدث  لتنظيم  مكثفة  اســتــعــدادات 
الترتيبات  توفير  حيث  مــن  الــدولــي 
تواصل  فيما  المختلفة،  التنظيمية 
تدريباتها  المشاركة  العالمية  الجياد 
الــيــومــيــة الــجــادة عــلــى مــضــمــار على 
مضمار نادي راشد وسط أجواء رائعة 

استعداًدا للسباق الدولي.
في  المشاركة  الجياد  قائمة  وتشير   
تسجيل  الــى  الدولي  البحرين  سباق 
اإلسطبات  مختلف  مــن  ــواًدا  جــ  12
ــمــعــروفــة ســتــمــثــل عـــدًدا  الــعــالــمــيــة ال
ــدد من  عــ بــجــانــب  الــعــالــم  مـــن دول 
“ألــف  وهــي  البحرينية،  اإلســطــبــات 
ليلة – بيشن أند غلوري – دبي فيوتشر 
 - ــال فليت  ــ كـــورس – روي مــاغــنــي   –
مونتي   – إيــنــســيــنــدو   – دافـــيـــد  كــنــغ 
جياد  ثــاثــة  بجانب  ريــوكــورفــي”.   –
تمثل 3 إسطبات من مملكة البحرين 
فيكتوريوس،  إلسطبل  “دالور”  وهي 
العفو،  إلسطبل  ــور”  دامــ و”بيسنيرو 
و”ليتغيتور” إلسطبل إم كي آر ريسنغ، 
بعدما تم اختيار هذه الجياد من بين 
والتي شهدت  المبدئية  الجياد  قائمة 
ــواًدا”  جـ  43“ بلغ  كبير  عــدد  تسجيل 
والتصنيف  الــمــعــايــيــر  حــســب  ــــك  وذل

المتبع في السباقات الدولية. 
مدربون وفرسان عالميون

الدولي  البحرين  سباق  سيشهد  كما 
مــشــاركــة وتـــواجـــد عـــدد مــن الــجــيــاد 
العالميين  والــفــرســان  والــمــضــمــريــن 
الــمــعــروفــيــن فــي عــالــم ســبــاق الخيل 
جودلفين  إسطبات  مــدرب  وبينهم 
اإلماراتية تشارلي أبليبي الذي يطمح 
لــلــفــوز بــكــأس الــبــحــريــن بــعــدمــا حقق 

الــمــركــز الــثــانــي مــع الــحــصــان “بــارنــي 
روي” العام الماضي حيث يعود اليوم 
على  الثالث  للعام  للمشاركة  أبليبي 
فليت”  “رويـــال  الحصان  مع  التوالي 

بطموح الفوز باللقب.

البحريني  المدرب  يطمح  جانبه،  من 
القدير فوزي ناس لتكرار الفوز بكأس 
بعدما  الثانية  للمرة  الدولي  البحرين 
للسباق  الــثــانــيــة  النسخة  فــي  حققه 
“سمسير”  الــحــصــان  مــع   2020 ــام  عـ

الذي فاجأ الجميع وانتزع الكأس من 
وسط مجموعة الجياد القوية، حيث 
سيخوض فوزي ناس سباق البحرين 
إلسطبل  “دالور”  بــالــحــصــان   2022
السباق  سيشهد  فيما  فيكتوريوس، 

للمدربين  األولـــى  المشاركة  الــدولــي 
الجواد  مع  حسن  محمد  البحرينيين 
“بــنــيــســيــرو دامـــــور” إلســطــبــل الــعــفــو، 
الجواد  مع  إبراهيم  حيدر  والــمــدرب 

“ليتغيتور” للمالك إم كي آر.
العالمي  اإلماراتي  المدرب  يأمل  كما 
ــرور فــي  ــ ــ ــروف ســـعـــيـــد بــــن سـ ــعــ ــمــ ــ ال
تحقيق اللقب للمرة األولى من خال 
فيوتشر  “دبــي  بالحصانين  مشاركته 
حقق  بعدما  غــلــوري”  أنــد  باسيون   –
المركز الثالث مع “دبي فيوتش” العام 

الماضي.
تتجه  المشاركة  الجياد  صعيد  وعلى 
ليلة”  “ألــف  األضـــواء صــوب الحصان 
مــلــك شـــركـــة شـــيـــدويـــل اإلمـــاراتـــيـــة 
األول  حضوره  في  المرشحين  كأبرز 
بناء  وذلك  البحرينية،  السباقات  في 
على انتصاراته في المضامير الدولية 
بجانب تصنيفه األعلى، باإلضافة إلى 
كتيبة جياد إسطبات جودلفين التي 
تمثلها الحصان “ماغني كورس” الذي 
الماضي  الــعــام  الــثــالــث  الــمــركــز  حقق 
و”رويــال  فيوتشر”  “دبي  والحصانين 
ــة إلـــــى الــحــصــان  ــافــ ــــاإلضــ فـــلـــيـــت” ب

الفرنسي “موني”. 
إلسطبل  “دالور”  الـــجـــواد  يــبــرز  كــمــا 
البحرين  مملكة  ممثل  فيكتوريوس 
للمنافسة  الــمــرشــحــيــن  دائــــرة  ضــمــن 
الــســبــاقــات  فــي  فــي حــضــوره األول 
عالية  بسمعة  قــادم  وهــو  البحرينية 
بمستواه وانتصاراته األربعة والمركز 
الثاني مرتين خال مشاركاته العشر 

األخيرة.
فسيشهد  الـــفـــرســـان  صــعــيــد  وعـــلـــى 
سباق كأس البحرين حضور عدد من 
في  المعروفين  العالميين  الــفــرســان 
اإليطالي  أمثال  الخيل  عالم سباقات 
فرانكي ديتوري الذي سيقود الحصان 
البحريني “دالور” وذلك في الحضور 
البحرين  سباق  في  لفرانكي  المعتاد 
ــعــام الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي فــضــًا  ــل ل
السباقات  فــي  المعتاد  حــضــوره  عــن 
الفارس  وكذلك  الكبيرة،  البحرينية 
دانيال  والبريطاني  بارزالونا،  مايكل 
كراولي،  جيم  والبريطاني  تــوهــوب، 
الذي سبق  والفرنسي جيرالد موسي 
له المشاركة في السباقات البحرينية. 

“ألف ليلة” يتقدم كوكبة الجياد

فرسان عالميــون يتأهــبون لسبــاق البحريـن الدولي

“فيجن سبورتس” تكرم الدولي السابق حسن زليخ
بها  تقوم  التي  المبادرات  إطــار  في 
شركة فيجن سبتورتس للتجهيزات 
الرياضية لصاحبها الرياضي حسين 
الـــعـــســـم، قـــامـــت الـــشـــركـــة بــتــكــريــم 
الـــاعـــب الـــدولـــي الــســابــق الــكــابــتــن 
حــســن زلــيــخ العـــب الــنــادي األهــلــي 
ــا(، حــيــث تــم تقديم  )الــنــســور ســابــًق
ورقــم  اســم  تــذكــاري يحمل  قميص 
الاعب يعبر عن فترة السبعينيات، 
يعد الكابتن حسن زليخ من الاعبين 
القدم  كرة  سماء  في  أبدعوا  الذين 

البحرينية على مدى سنوات طويلة 
مــن الــبــذل والــعــطــاء والــتــمــيــز، كان 
مــن خــالــهــا مــثــااًل يــحــتــذى بــه على 
مما  والــســلــوكــي  الــفــنــي  الصعيدين 
الجماهير  قــلــوب  فــي  يــدخــل  جعله 
التي واكبت مسيرة الاعب الحافلة 
الوطني  المنتخب  مــع  بــاإلنــجــازات 
ــذي  لــكــرة الــقــدم ونــاديــه األهــلــي وال

مثلهما خير تمثيل.
من جانبه، قدم الاعب حسن زليخ 
شكره وتقديره لحسين العسم على 

مبادرته الطيبة في تكريم الاعبين 
الــقــدامــى والــذيــن ضــّحــوا مــن أجل 
الوطن وأنديتهم، متمّنًيا أن تستمر 
هـــذه الــنــوعــيــة مــن الـــمـــبـــادرات في 
ريــاضــتــنــا الــبــحــريــنــيــة، كــمــا أعـــرب 
بلقاء  ســعــادتــه  عــن  الــعــســم  حسين 
زليخ  السابق حسن  الدولي  الاعب 
أساطير  من  أسطورة  يعتبر  والــذي 
المستوى  عــلــى  الــبــحــريــنــيــة  الــكــرة 

الفني واألخاقي.



شــهد النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، توقيع مذكرة تعاون بين جامعة البحرين والهيئة العامة للرياضة 
يــوم اإلثنيــن )14 نوفمبر 2022(، تقــدم بموجبها الجامعة الدعم لمبادرة مقعد 

خالد بن حمد لجيل الذهب.

ووقــعــت مــذكــرة الــتــعــاون مــن جانب 
جامعة البحرين رئيستها جواهر بنت 
شاهين المضاحكة، ومن جانب الهيئة 
التنفيذي  رئيسها  لــلــريــاضــة  الــعــامــة 

عبدالرحمن صادق عسكر.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد ســمــو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة السعي لخلق 
للحصول  المميز  لالعب  مناسبة  بيئة 
ــمــوازاة  ــال عــلــى الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي ب
معرًبا  الــريــاضــي،  تــواصــل عطائه  مــع 
ومــردود  دور  إلــى  تطلعه  عــن  سموه 
مــذكــرة الــتــعــاون الــتــي وصــفــهــا بأنها 
ــع  ــ ــن روافـ ــون واحـــــــدة مــ ــكـ ــوف تـ ــ سـ
المشهد الرياضي في مملكة البحرين، 
خــصــوًصــا وأنـــهـــا ســتــتــيــح لــعــدد من 
الرياضية  الــجــوانــب  فــي  المتميزين 
لتعزيز  بجامعة؛  االلتحاق  المختلفة 
ــريــاضــيــة  ــارات ال ــ ــه ــ ــم ــ الـــمـــواهـــب وال
بالجوانب العلمية مما يثري من أداء 

وحضور الالعب الرياضي ميدانًيا.
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت رئــيــســة جامعة 
الــيــوم بحضور  “تــشــرفــنــا  الــبــحــريــن: 
ــن حـــمـــد آل  ــ ســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــالـــد ب
إذ يضفي  المهم،  الحدث  خليفة، هذا 
التعاون  مــذكــرة  على  ســمــوه  حــضــور 
ــعــاًدا واســعــة، ويــؤكــد الــتــزامــنــا في  أب
جامعة البحرين بما تم التوقيع عليه 
جميع  الجامعة  ستضع  حيث  الــيــوم، 
خبراتها في خدمة الطلبة الرياضيين 
االرتقاء  على  وتساعدهم  المميزين، 

ــعــلــمــي والـــفـــنـــي بــمــســتــويــات هــم؛  ال
القطاع  فــي  جــديــدة  ركــيــزة  ليشكلوا 
الرياضي الذي بدأته جامعة البحرين 
كأول تخصص علمي في منطقة دول 
مستمرة  هــي  وهــا  الــتــعــاون،  مجلس 
بالمتميزين  ــقــطــاع  ال هـــذا  رفـــد  فـــي 
ــعــاب  مــن الــريــاضــيــيــن فــي شــتــى األل
الرياضية والمستويات اإلدارية فيها”.

للهيئة  التنفيذي  الرئيس  صــّرح  كما 
ــتــعــاون  ــرة ال ــذكـ بــقــولــه: “ســتــعــمــل مـ
تهيئة  فــي  نوعية  نقلة  إحـــداث  على 
البحرينيين  الرياضيين  من  األجيال 
ــذيــن يــتــوقــون لــمــمــارســة الــريــاضــة  ال
مجاالت  إلى  بها  والمضي  واحترافها 
بحضور  اعتزازه  عن  معرًبا  جديدة”، 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
إلى هذه الحدث، وأضاف أن التعاون 
مع جامعة البحرين، بوصفها الجامعة 
الوطنية، يضع مخرجات بكالوريوس 

الرياضة على الطريق الصحيح.
األمين  التعاون  مذكرة  توقيع  حضر 
العام لمجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
المجتمع  لــخــدمــة  الــرئــيــس  ــائـــب  ونـ
ــؤون الــخــريــجــيــن مــحــمــد صــالــح  ــ وشـ
لخدمات  المجتمع  ونائب  األنــصــاري، 
اإلداريــة  والشؤون  المعلومات  تقنية 
ــيــة أســـامـــة عــبــدهللا الـــجـــودر،  ــمــال وال
األكاديمية  للبرامج  الرئيس  ونــائــب 

والدراسات العليا محمد رضا قادر.

 الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

خالد بن حمد يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة البحرين والهيئة العامة
لالرتقاء بالواقع الرياضي البحريني فنيا وعلميا

أعــلــنــت شــركــة بــتــلــكــو عـــن مــواصــلــة 
رعــايــتــهــا لــكــأس جــاللــة الــمــلــك حمد 
الدولية الرابعة عشرة للجولف، وذلك 
ــذه الــرعــايــة  إكـــمـــااًل لــلــمــســيــرة فــي هـ
في  البطولة  انــطــالق  منذ  الرسمية 
العام 2007، حيث ساهمت باعتبارها 
الــبــطــوالت  راعــيــا رئــيــســا فــي جميع 
الــســابــقــة وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أعـــرب 
بتلكو  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
خليفة  آل  خليفة  بن  عبدهللا  الشيخ 
شركة  بمواصلة  واعتزازه  فخره  عن 
الغالية  البطولة  هــذه  رعــايــة  بتلكو 
والـــتـــي تــحــمــل اســــم عـــاهـــل الــبــالد 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم 
بن عيسى آل خليفة، وذلك من أجل 
هذه  حققتها  التي  النجاحات  تعزيز 
الماضية  السنوات  خــالل  الفعاليات 
والتي أثبت من خاللها شباب الوطن 
قـــدرتـــهـــم عــلــى تــنــظــيــم الــبــطــوالت 
والفعاليات الدولية التي يشارك فيها 
والــهــواة  المحترفين  مــن  كبير  عــدد 
أن  مــؤكــًدا  العالم،  دول  مختلف  مــن 
تفعيل  الشركة في  هذه هي سياسة 
ودعــم  المجتمع  خــدمــة  فــي  ــا  دورهــ
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة الـــدولـــيـــة، ما 
مع  يتناسب  بما  نجاحها  في  يساهم 
أهميتها كحدث رياضي يهم الساحة 
الرياضية في مملكة البحرين، مشيًدا 
االتحاد  يبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
هذه  تنظيم  فــي  للجولف  البحريني 

الفعاليات الدولية.
ــاد  ــحــ ــ ــيــــس االت ــ وبـــــــــــدوره، أشـــــــاد رئ
الــبــحــريــنــي لــلــجــولــف الـــلـــواء الــركــن 
الشركة  بدعم  النعيمي  بن صقر  علي 
الملك  كــأس  لبطولة  بتلكو  الوطنية 
الرابعة عشرة،  للجولف  الدولية  حمد 
االتــحــاد  تنظيمها  على  يــشــرف  الــتــي 
البحريني للجولف من خالل رعايتها 
خالل  الغالية  البطولة  هــذه  الرئيسة 
الذي  الدعم  هــذا  الماضية،  السنوات 
البحريني للجولف على  مّكن االتحاد 
مواصلة إقامة هذه البطولة المتميزة 
اهتمام  من  يأتي  أنــه  مــؤكــًدا  ا،  سنويًّ
الــمــســؤولــيــن فـــي الــشــركــة الــوطــنــيــة 
واألنــشــطــة  الــفــعــالــيــات  دعـــم  بأهمية 
فيها  يشارك  التي  الدولية  الرياضية 
الــعــالــم  مــخــتــلــف دول  ــن  مـ ــون  ــبـ العـ
من  العديد  تحقيق  فــي  يساهم  مما 

المستويات  جميع  وعــلــى  ــداف،  األهــ
ــاف رئــيــس  ــبــحــريــن. وأضـــ لــمــمــلــكــة ال
بشكل  الدعم ساهم  هــذا  أن  االتــحــاد 
أســـاســـي فـــي مــواصــلــة إقـــامـــة هــذه 
ــا، وكــذلــك  الــبــطــولــة الــمــتــمــيــزة ســنــويًّ
استفادة جميع المشاركين الهواة من 
الالعبين المحليين من خبرة الالعبين 
المحترفين الذين شاركوا في البطولة 

خالل السنوات األخيرة. 
البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  ــرب  وأعــ  
للشيخ  وامتنانه  شكره  عن  للجولف 
عبدهللا بن خليفة آل خليفة على هذه 
الشراكة  أن  مؤكًدا  المتميزة،  الرعاية 
ــبــحــريــنــي لــلــجــولــف  ــاد ال ــحــ ــ ــيــن االت ب
وشركة بتلكو هي أحد أسباب النجاح 
النظير الذي تحقق في هذه  المنقطع 

البطولة.

“بتلكو” الراعي الرسمي لبطولة كأس 
الملك حمد الدولية 14 للجولف

علي النعيميالشيخ عبدالله بن خليفة

ــي إطـــــــار االهــــتــــمــــام الـــمـــشـــتـــرك  ــ فـ
والتنسيق المبكر وتبادل األفكار من 
الجهود  لتعزيز  األطــــراف  مختلف 
الــعــالــمــيــة  ــاب  ــعــ ــ اإلل دورة  إلنـــجـــاح 
المدرسية المزمع إقامتها في أكتوبر 
األلعاب  اتحاد  رئيس  اجتمع   ،2024
الذهنية طارق الشيباني مع االتحاد 
الـــريـــاضـــي لـــلـــمـــدارس والــجــامــعــات 
في  رئــيــس  خليفة  آل  صقر  الشيخ 
والتعليم،  الــتــربــيــة  ــوزارة  ــ بـ مكتبه 
للتفاصيل  الــحــديــث  تـــطـــرق  ــد  وقــ
مسابقة  بــــإدراج  المتعلقة  األولــيــة 
األلعاب  دورة  ضمن  الشطرنج  لعبة 
العالمية المدرسية، وتصنيف الفئات 
الــعــمــريــة الــمــســتــهــدفــة، إضــافــة إلــى 

االســتــعــدادات  بــشــأن  اآلراء  تــبــادل 
والتنظيمية  والــفــنــيــة  اللوجستية 
ــتــرتــيــب  الـــمـــتـــوقـــعـــة، وضـــــــــرورة ال
الدولي  االتحاد  بمرئيات  لالستعانة 
للشطرنج وكوادره الفنية التي يعّول 
ــراءات  اإلجـ مطابقة  لضمان،  عليها 
الفنية والتنظيمية مع لوائح وأنظمة 
بالشكل  للشطرنج  الــدولــي  االتــحــاد 
المهني المطلوب، كما تطّرق النقاش 
لتعزيز  التعاون  تفعيل  ضــرورة  إلى 
نــشــر لــعــبــة الــشــطــرنــج فـــي الــنــطــاق 
المدرسي، وذلك من خالل تخصيص 
مــــدرب محترف  مــيــزانــيــة العــتــمــاد 
المواهب، والبدء  الكتشاف وتطوير 
ــداد  لــلــعــمــل عــلــى اقـــتـــراح آلــيــة العــ

الحدث  للمشاركة في هذا  المميزين 
االتحاد  ويسعى  المرتقب،  الــدولــي 
الرسمية  الجهات  بالتعاون مع  ا  حاليًّ
الحصول على الدعم الممكن العتماد 
مدرب محترف للبدء بوضع الخطط 
الــشــطــرنــج  لــعــبــة  لتنشيط  الــعــمــلــيــة 
المستقبل  فــي  الــمــأمــول  بالمستوى 
القريب، يذكر أن االتحاد قد خصص 
الــتــدريــبــيــة  األدوارت  مـــن  عــــــدًدا 
في  الــمــدارس  على  قريًبا  لتوزيعها 
بالتنسيق  وذلــك  القريب،  المستقبل 
الرسمي مع المعنيين بوزارة التربية 
ميدانية  زيــــارات  ضــمــن  والــتــعــلــيــم، 
رسمي  بشكل  لــهــا  الــتــرتــيــب  سيتم 

قريًبا.

اجتماع اتحاد األلعاب الذهنية مع االتحاد الرياضي للمدارس

إدراج الشطرنج ضمن دورة األلعاب العالمية المدرسية 2024
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اليوم فعالية جديدة من فعاليات “بتلكو فتنس” في حلبة البحرين
في  مدعوون  والعداؤون  النارية  الدراجات  راكبو 
السيارات  رياضة  “موطن  الدولية  البحرين  حلبة 
فعاليات  من  جديدة  لفعالية  األوســط”  الشرق  في 
 15 الموافق  الثالثاء  اليوم  وذلــك  فتنس”  “بتلكو 
نوفمبر الجاري، حيث ستنطلق الفعالية المخصصة 
من  والــعــدائــيــن  الهوائية  الــدراجــات  لراكبي  فقط 
10 مساء، حيث  6 مساء حتى  من  األعمار  جميع 
تعد فعالية “بتلكو فتنس” فرصة للمشاركين الذين 
على  البدنية  لياقتهم  على  الحفاظ  إلى  يتطلعون 

مضمارنا العالمي.
وخالل الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، 
حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 
الدراجات  راكبو  سيشارك  بينما  كيلومتر،   2.550
يبلغ  التي  الخارجية  الحلبة  مضمار  على  الهوائية 
طوله 3.543 كيلومتر، مع وجود منطقة مخصصة 

لركوب الدراجات لألطفال.
يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل 
الرسمي  اإللــكــتــرونــي  الموقع  عبر  مسبقًا  والــدفــع 
وتبلغ   ،bahraingp.com الدولية  البحرين  لحلبة 
تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات 

ولألطفال  للعدائين،  بحريني  ديــنــار  و1  الهوائية 
أقل من 12 عاًما يمكنهم المشاركة مجاًنا إذا كانوا 

برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
يذكر أن هذه الفعالية خالل الموسم الماضي القت 
إقباال كبيرا من المشاركين سواء لراكبي الدراجات 
جميع  مــن  هائلة  ومشاركة  العدائين  أو  الهوائية 
األعمار والعديد منهم شمل عائالت بأكملها، وتتيح 
هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين 
الكبرى  الــجــائــزة  ســبــاق  مــضــمــار  لتجربة  الــفــرصــة 
للقيادة أو التدريب أو للعدائين بممارسة التمارين 

الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.

 الصخير- حلبة البحرين الدولية:
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مـــن منطلق التزامـــه التام بدعم قطاع الرعاية الصحية فـــي البحرين وتعزيزًا 
لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة وإيمانه بأهميـــة دور مؤسســـات المجتمع المدني، 
قـــام بنـــك البركـــة اإلســـامي تزامنًا مع اليـــوم العالمي للســـكر بالتبـــرع بإحدى 
عشـــرة مضخة إنســـولين لمســـاعدة األطفـــال المصابين بالنـــوع األول من داء 
الســـكري وذلك في إطـــار اتفاقية التعاون المثمرة والقائمـــة بين البنك وإدارة 
المستشفيات الحكومية.وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسامي حمد العقاب، 
اعتـــزازه بتعـــاون البنك مع المستشـــفيات الحكومية للمشـــاركة في إجـــراء هذه النقلة 
النوعيـــة فـــي حياة األطفال قائاً: “يشـــرفنا أن تســـاهم تبرعاتنا بإثـــراء مختلف فئات 
المجتمع وبالخصوص أطفال داء الســـكري. وتعتبر مضخات اإلنســـولين مــــــن األجهزة 
الطبيــــــة المهمـــة التــــــي تحافظ علـــى صحة األطفـــال المصابين بالنـــوع األول من داء 
الســـكري، ويســـاعدنا بالمســـاهمة في مســـاعدة ممن ما يزالون في قوائم االنتظار لدى 
مجمع الســـلمانية الطبي. وســـيواصل البنك التزامه تجــــــاه المجتمع وذلك انطاقًا من 

إيماننا الراسخ بأهمية تقوية جذور التكافل والشراكة المجتمعية”. 
وتقـــدم الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمـــد األنصاري، بجزيل الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى بنك البركة اإلســـامي علـــى هذا التبرع الســـخي والشـــراكة المجتمعية 
فـــي دعم األطفـــال المصابين بالنوع األول من داء الســـكري والذين هم بأمس الحاجة 
لمثـــل هذه المضخـــات التي تعتبر عالية الكلفة، موضحا إن تركيب المضخات لألطفال 

سيساهم في تسهيل وضبط خطوات أخذ اإلنسولين.

“البركة” يتبّرع بـ 11 مضخة إنسولين ألطفال السكري

يمتد على مساحة تزيد عن 20000 قدم مربع

“إبراهيم خليل كانو” تفتتح فرع لكزس الجديد في عراد
لكـــزس  بنهـــج  التزامهـــا  إطـــار  فـــي 
المتطور وسعيها الدائم بتوفير تجربة 
إبراهيـــم  شـــركة  أعلنـــت  اســـتثنائية، 
خليل كانو عـــن افتتاح معرض ومركز 

خدمة لكزس الجديد في عراد.
وتـــم اعتماد ثقافـــة الضيافـــة اليابانية 
فـــي   ”Omotenashi“ أوموتيناشـــي 
منشـــأة لكـــزس الجديـــدة والتـــي تمتد 
علـــى مســـاحة تزيـــد عـــن 20000 قدم 
مربـــع. فقد تـــم تصميـــم كل جانب في 
احتياجـــات  تلبيـــة  لضمـــان  المنشـــأة 
العمـــاء وخدمتهـــم، حيـــث يستشـــعر 
المعـــرض  إلـــى  الدخـــول  عنـــد  الـــزوار 
الجديـــد”  “الفصـــل  لكـــزس  فلســـفة 
والتـــي تتمحور حول أربـــع ركائز هي: 
المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا  التصميـــم، 
تجربـــة العماء والتحـــول إلى صناعة 

السيارات الكهربائية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعلـــق 
إبراهيـــم خليـــل كانو، مايـــك برايتمور، 
قائـــاً “فخـــورون جدًا بافتتاح منشـــأة 
والتـــي  عـــراد،  فـــي  الجديـــدة  لكـــزس 
ســـتجعلنا أقرب لعمائنـــا في محافظة 
المحـــرق، مـــا ســـيعزز من قدرتنـــا على 
تجاوز توقعاتهم حيث تتشـــارك شركة 
إبراهيم خليل كانو وعامة لكزس في 
تفانيهـــم لجعـــل تجربـــة العمـــاء أكثر 

انسيابية، فخامة وتميزًا”.
 Omotenashi ثقافـــة  تعزيـــز  وتـــم 

بالحرفية اليابانية Takumi واالهتمام 
بـــأدق التفاصيـــل الـــذي يترجم شـــغف 
العامـــة ببناء ســـيارات تغمر الحواس 

بتجربة قيادة استثنائية.
وسيتم عرض أحدث موديات لكزس 
إلـــى  الجديـــد، إضافـــة  المعـــرض  فـــي 

وجود استشـــاريي مبيعـــات محترفين 
لتلبيـــة احتياجـــات العمـــاء. كما يضم 
المعرض أماكن مخصصة الستشـــارات 
العماء وقســـم خـــاص بتجربة لكزس 
يمنـــح العماء تجربة فريدة من نوعها 
ويوفـــر خيـــارات متعـــددة للتخصيص 
باإلضافـــة إلـــى تشـــكيلة مـــن منتجات 

لكزس العصرية.
كمـــا يتميـــز المعرض بواجهـــة زجاجية 
العـــرض وورشـــة  بيـــن صالـــة  تفصـــل 
ليتســـنى  وذلـــك  المتكاملـــة.  الصيانـــة 
للعمـــاء رؤيـــة ســـياراتهم بينمـــا تتـــم 
صيانتهـــا على أيدي فنييـــن محترفين 
معتمدين باستخدام قطع غيار أصلية 
ونظيفـــة.  منظمـــة  بيئـــة  فـــي  وذلـــك 
وتم تجهيز المنشـــأة المـــزودة بأحدث 
التقنيـــات لتخدم أكثر مـــن 500 عميل 
في الشـــهر مما سيسهم في زيادة رضا 
العمـــاء وتقليـــل وقـــت االنتظـــار فـــي 
جميـــع مراكـــز خدمـــة لكـــزس األخـــرى 

بنسبة 30 %.
مقابـــل  الجديـــد،  لكـــزس  فـــرع  ويقـــع 
مســـجد الجمعيـــة اإلســـامية، ويعمـــل 
مـــن الســـاعة 7 صباحًا حتى 6 مســـاًء. 
ويمكن لعماء لكزس التفضل بزيارتنا 
أو االتصال علـــى 17484488 أو زيارة 
موقـــع لكزس Lexus.com.bh لمعرفة 
المزيـــد عن الخدمات وأحدث طرازات 

لكزس المتوافرة في البحرين.

احتفلت شركة بتلكو بحصدها على 3 جوائز 
مرموقـــة مـــن جوائـــز اإلنجـــاز التكنولوجـــي 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا وذلـــك 
الُمتميـــز،  والنمـــو  القيـــادة  التاليـــة:  للفئـــات 
الخدمات والمنتجات االســـتثنائية باإلضافة 
إلـــى فئة االبتـــكار التكنولوجي. وتهدف هذه 
 MEA“ الجوائز الســـنوية التي تنظمهـــا مجلة
ذات  بالمؤسســـات  لاحتفـــاء   ،”Business
االبتـــكارات االســـتثنائية والريـــادة والتميـــز 
فـــي مجـــال التكنولوجيا في منطقة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا.
وحصلـــت شـــركة بتلكـــو علـــى جائـــزة فئـــة 
“القيادة والنمو الُمتميز” نظير تحقيقها للعديد 
من اإلنجازات والمبادرات التكنولوجية ومن 
ضمـــن ذلك كونها الشـــركة األولى في إطاق 
شـــبكة الجيـــل الخامـــس “5G” تجاريـــًا فـــي 
 4G5 وG البحرين، وتوفيرها ألسرع شبكات

محليـــًا والتي قد تم اختبارها من خال عدة 
معاييـــر، إضافة إلى محافظتهـــا على الريادة 
فـــي تغطية خدمـــة الجيـــل الخامـــس والتي 
تصل إلى نسبة 100 % من السكان، في حين 

تنافسها في قطاع يشهد نموًا متسارعًا.
كمـــا حازت الشـــركة علـــى جائـــزة “الخدمات 
والمنتجـــات االســـتثنائية” عـــن فئـــة “المـــدن 
الذكيـــة”، وذلـــك تقديـــرًا لمســـاهمتها البـــارزة 
ومبادراتهـــا فـــي مجـــال توفيـــر الطاقـــة عبر 
مجـــاالت عديـــدة، ممـــا أســـهمت فـــي توفيـــر 
17.41 جيجـــاواط في الســـاعة مـــن اجمالي 
استهاك الطاقة باإلضافة إلى تقليل البصمة 
الكربونية بمقدار 10,449 طنًا سنويًا، والذي 

ساهم في بيئة معيشية أنظف.
يذكر أن مبادرات الشـــركة فـــي مجال توفير 
الطاقـــة تضمنـــت كذلـــك كونهـــا أول مشـــغل 
اتصـــاالت فـــي البحريـــن يســـتخدم الطاقـــة 

الشمســـية النظيفـــة التـــي تـــّم إنتاجهـــا مـــن 
حديقـــة الطاقـــة الشمســـية التابعة للشـــركة، 

حيث تولد حوالي 3.6 جيجاواط في الساعة 
 Mobile Enclosures بشكل سنوي، ومبادرة

وهـــي عبـــارة عـــن كبائـــن خارجيـــة متطـــورة 
ومّجهزة بوحـــدات تكييف ذات كفاءة عالية 
تعمـــل علـــى تقليـــل اســـتهاك الطاقة بنســـبة 
60 % مـــن إجمالـــي الطاقة في هذه المواقع. 
إضافة إلى ذلك، قامت الشـــركة بتقليل كمية 
اســـتهاك المياه في مبانيهـــا بمقدار 60,000 
متر مكعب، أي ما يعادل انخفاضًا بنســـبة 48 

% خال العام 2021.
كما تسلمت أيضًا شركة بتلكو جائزة “االبتكار 
التكنولوجي” في فئـــة “التجارة اإللكترونية” 
فـــي  اتصـــاالت  مشـــغل  أول  كونهـــا  وذلـــك 
البحرين يقدم تجربة تســـوق سلســـة للزبائن 
عبـــر تطبيـــق إســـتراتيجية قنوات التســـويق 
أثمـــرت  وقـــد   ،)Omni-Channel( الشـــاملة 
منـــذ إطاقهـــا فـــي زيـــادة مبيعـــات التجـــارة 
اإللكترونية في بتلكو بنســـبة 300 % بشكل 

سنوي.

أعلـــن معـــرض الجواهـــر العربية، الحـــدث األبرز 
للمجوهـــرات والســـاعات في الشـــرق األوســـط، 
أن مركـــز البحرين للمجوهرات ســـيكون الراعي 
الباتيني لمعرض الجواهـــر العربية 2022 الذي 
يقـــام تحـــت رعايـــة ولي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في مركـــز “عالـــم المعارض 
البحريـــن” الجديـــد بالصخير فـــي الفترة من 22 

إلى 26 نوفمبر 2022.
منـــذ إطـــاق الحـــدث ألول مرة في عـــام 1992، 
برز مركز البحرين للمجوهرات كمشـــارك رئيسي 
ومســـاهم فـــي نجاح معـــرض الجواهـــر العربية؛ 
لتقديم تجربة فاخرة وعالية المستوى إلى زّوار 
المعرض، حيث لعب مركز البحرين للمجوهرات 
دورًا محوريًا على مدار السنوات، ويشغل المركز 
أكبر مســـاحة لعـــرض المجوهرات فـــي كل عام. 
وســـيعرض مركز البحرين للمجوهرات أكثر من 

50 عامة تجارية مشـــهورة عالميًا، للمجوهرات 
والساعات على حٍد سواء، مثل “جيجر لوكولتر” 
و”روبرتـــو كويـــن” و”تشـــارلز أوديـــن” و”باتيـــك 
فيليب” باإلضافة إلى مجوهرات “شو” وغيرها.

باإلضافة، سيكشـــف مركز البحرين للمجوهرات 
عـــن عامـــات تجارية تعـــرض للمـــرة األولى في 
المملكـــة مـــن خال هـــذا الحـــدث المرتقـــب، بما 
في ذلـــك دار “غراف”، العامة التجارية الفاخرة 
للمجوهرات والساعات، و”شوميه”، دار باريسي 
لصنـــع المجوهرات بتاريخ يمتـــد ألكثر من 240 

عاما.
مهنـــد  صـــرح  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليقـــًا 
المحجوب المدير العام لشركة إنفورما ماركتس 
- البحريـــن: “يســـّرنا أن نرّحـــب بمركـــز البحرين 
للمجوهرات مـــرة أخرى كـــراٍع باتيني لمعرض 
الجواهـــر العربيـــة. ولطالمـــا كان مركـــز البحرين 
للمجوهرات شـــريكًا بارًزا للمعـــرض منذ البداية، 

ونحن سعداء للغاية بعرض المجوهرات الفريدة 
والعامات التجارية الفاخرة للساعات من جميع 

أنحاء العالم عبر هذا الحدث المرتقب”.
ومـــن جانب آخر، قـــال محمد الشـــيرازي المدير 
“إنـــه  التنفيـــذي لمركـــز البحريـــن للمجوهـــرات: 
لشـــرف لـــي أن أكـــون جزءًا مـــن هـــذا المعرض، 
وكذلك شـــرف لي أن أتمكن مـــن مواصلة اإلرث 
الممتد لوالدي وأعمامي منذ تأسيســـهم لـ “مركز 
البحريـــن للمجوهـــرات”، فهم األشـــخاص الذين 
أنشـــأوا هـــذا الكيان، ونحـــن الخلف مـــن بعدهم 

للمحافظة على هذا اإلرث”. 
يذكـــر أن معـــرض الجواهر العربيـــة 2022 الذي 
ســـيقام فـــي مركـــز “عالـــم المعـــارض البحريـــن” 
الجديد بالصخير ســـيقدم تجربـــة فريدة للزوار 
والمشـــاركين بمساحات عرض شاسعة وممرات 
أوســـع للتســـوق، بجانب إطاق “معرض العطور 

العربية” ألول مرة في المملكة.

“بتلكو” تحتفل بحصد 3 جوائز مرموقة ضمن “اإلنجاز التكنولوجي للشرق األوسط وإفريقيا”

مركز البحرين للمجوهرات راعًيا بالتينًيا لمعرض الجواهر العربية

تشمل فئات القيادة والنمو المتميز والخدمات والمنتجات االستثنائية واالبتكار التكنولوجي

يقام تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 22 نوفمبر



شـــاركت مملكـــة البحريـــن، ممثلـــة بهيئة 
فـــي  والمعـــارض،  للســـياحة  البحريـــن 
الـــوكالء  الســـعادة  أصحـــاب  اجتمـــاع 
المســـؤولين عـــن الســـياحة التحضيـــري 
لالجتمـــاع الســـادس ألصحـــاب المعالـــي 
عـــن  المســـؤولين  الـــوزراء  والســـعادة 
الســـياحة بـــدول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة والـــذي أقيم فـــي الُعال 

بالمملكة العربية السعودية.
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  وتـــرّأس   
االجتمـــاع الدكتور ناصـــر قائدي الرئيس 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والمعارض، وتناول االجتماع العديد من 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال، 
الخليجيـــة  اإلســـتراتيجية  بينهـــا  مـــن 
للســـياحة واعتمـــاد التوصيـــات الهادفـــة 
لالرتقـــاء بمســـتوى قطـــاع الســـياحة في 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
العربيـــة، ورفعها إلى االجتماع الســـادس 
للوزراء المســـؤولين عن الســـياحة بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 واطلـــع الـــوكالء علـــى مذكـــرة األمانـــة 
العامـــة حـــول البيـــان الختامـــي وإعـــالن 
الريـــاض للـــدورة )42( للمجلـــس األعلـــى 
الموقـــر، ومـــا تضمنه مـــن تأكيد أصحاب 
مجلـــس  دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة 
التعـــاون أهمية الحفاظ على مكتســـبات 
المجلـــس وإنجازاتـــه، ومضاعفة الجهود 
لتحقيـــق األهـــداف الســـامية التـــي نـــص 
عليها النظام األساســـي لمجلس التعاون، 
التعـــاون  عالقـــات  بتعزيـــز  وتوجيههـــم 
والحوار والشـــراكة بيـــن مجلس التعاون 
والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات 

اإلقليمية والدولية الفاعلة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور ناصر قائدي 
أن القطـــاع الســـياحي فـــي دول مجلس 

التعـــاون الخليجي ســـيكون علـــى موعد 
مـــع طفـــرة كبيـــرة مـــن النمـــو واالزدهار، 
الجاللـــة  أصحـــاب  يوليـــه  مـــا  بفضـــل 
التعـــاون  مجلـــس  دول  قـــادة  والســـمو 
– حفظهـــم هللا ورعاهـــم – مـــن اهتمـــام 
ودعـــم كبيـــر للســـياحة لتكون رافـــًدا من 
روافـــد اقتصاديات دول مجلس التعاون 
الخليجي الساعية لتنويع مصادر الدخل 
واالعتمـــاد على القطاعات غيـــر النفطية 

الستدامة النمو االقتصادي.
 وبّيـــن الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض، أن مملكة البحرين 
تؤمن بأهمية توحيد الجهود الســـياحية 

دول  بيـــن  األدوار  وتكامـــل  المشـــتركة 
مجلس التعاون الخليجي في القطاعات 
الواعـــدة كالســـياحة، بما ينعكـــس إيجاًبا 
لـــدول  الســـياح  أعـــداد  مضاعفـــة  علـــى 
وإطـــالق  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
مبتكـــرة  ســـياحية  ترويجيـــة  حمـــالت 
الفًتـــا  المجلـــس،  دول  جميـــع  تخـــدم 
إلـــى أن المملكـــة ماضيـــة بخطـــى ثابتـــة 
نحـــو تعظيـــم مســـاهمة قطاع الســـياحة 
فـــي الناتـــج المحلـــي عبـــر اســـتراتيجية 
تهـــدف  التـــي   )2022-2026( الســـياحية 
إلى إبراز مكانة البحرين كمركز ســـياحي 

عالمي وتنويع المنتج السياحي.

تناول اإلستراتيجية الخليجية للسياحة

مناقشة فرص النمو ضمن مرحلة ما بعد الجائحة بحضور خبراء دوليين القصيبــــي: ريــــادة األعمـــال تقـــّدم حلـــوًل ابتكاريـــة

“السياحة” تشارك في االجتماع التحضيري لوكالء السياحة الخليجيين في الُعال

ناصر قائدي

حصلـــت نـــدى محمـــد عبدالرحمـــن، 
الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات 
علـــى  للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  فـــي 
تنفيـــذي  رئيـــس  أفضـــل  جائـــزة 
والتحـــول  المعلومـــات  لتقنيـــة 
المؤتمـــر  خـــالل   2022 الرقمـــي 
الدولي للـــذكاء االصطناعـــي والذي 
نظمتـــه المجموعـــة العالميـــة للذكاء 
ميديـــا”  ســـي  و”جـــي  االصطناعـــي 
اإلماراتيـــة أخيرًا تحت رعاية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية. 
وتـــم تكريم نـــدى عبدالرحمن ضمن 
أكثـــر من 17 رئيســـًا تنفيذيـــًا لتقنية 
المعلومـــات مـــن المؤسســـات العامة 
الدعـــم  قدمـــوا  ممـــن  والخاصـــة، 
التقنيـــات  مجـــال  فـــي  واالبتـــكار 

الحديثة والذكاء االصطناعي. 
كمـــا يأتـــي اختيارهـــا لهـــذه الجائزة 
بنـــاًء على دورهـــا الكبير فـــي قيادة 
رحلة التحول الرقمي التي يشهدها 
بنك البحرين للتنمية، وتطوير البنية 
فـــي  المعلومـــات  لتقنيـــة  التحتيـــة 
البنـــك عبر تبّني أحدث التكنولوجيا 
الرقميـــة واألنظمـــة المتخصصة في 
إدارة العمليات المصرفية، وتصميم 
تجربـــة مصرفيـــة متميـــزة للعمـــالء 
المصرفيـــة  الخدمـــات  خـــالل  مـــن 
اإللكترونيـــة وفـــي مقدمتهـــا منصة 
تجارة للخدمات المصرفية الرقمية 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
والتي ســـيقوم البنك بتدشينها قبل 

نهاية العام الجاري. 

قالـــت  ذلـــك،  علـــى  تعليقهـــا  وفـــي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الغيـــص  دالل 
لبنـــك البحرين للتنميـــة: “نهنئ ندى 
عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لتقنية 
المعلومـــات بالبنـــك علـــى حصولهـــا 
علـــى هـــذه الجائزة المتميـــزة والتي 
تعكـــس مدى بصماتها الواضحة في 
هذا المجـــال وإنجازاتها المشـــهودة 
خالل مســـيرتها العملية بشـــكٍل عام 
وضمـــن فريـــق عمـــل بنـــك البحرين 
حيـــث  خـــاص.  بشـــكٍل  للتنميـــة 
تمكنـــت نـــدى مـــن قيـــادة مشـــروع 
وكفـــاءة  بنجـــاح  الرقمـــي  التحـــول 
عاليـــة، ونتيجـــًة لذلـــك قطـــع البنك 
شـــوطًا كبيرًا في مجال تبّني أنظمة 
رقميـــة متطورة ونجح فـــي تطوير 
البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة المعلومات 
بما يتواكـــب مع التطـــورات التقنية 
المتســـارعة والتطبيقـــات المتطورة 

الخدمـــات  إدارة  مجـــال  فـــي 
البنـــك  وإســـتراتيجية  المصرفيـــة 

للمرحلة المقبلة”.
للـــذكاء  يذكـــر أن المؤتمـــر الدولـــي 
علـــى  أيضـــًا  اشـــتمل  االصطناعـــي 
مجموعـــة مـــن الجلســـات الحوارية 
االصطناعـــي  الـــذكاء  مجـــال  فـــي 
والتحـــول الرقمي بمشـــاركة خبراء 
ومتخصصيـــن فـــي هـــذه المجاالت. 
كما تخلل المؤتمر فقرات لمتحدثين 
متخصصيـــن في مجـــال تكنولوجيا 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي واألمن 
الســـيبراني وعلوم المستقبل، ويعد 
أكبـــر حـــدث عالمـــي  المؤتمـــر  هـــذا 
لتكريـــم رؤســـاء تنفيذييـــن لتقنيـــة 
المعلومـــات ممن انخرطـــوا بفاعلية 
إســـتراتيجيتهم  لتطويـــر  واتقـــان 
التقنيـــات  توظيـــف  عبـــر  للعمـــل 

والذكاء االصطناعي.

ضمن جائزة أفضل رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات والتحول الرقمي

تكريم الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في “البحرين للتنمية”

تكريم ندى محمد عبدالرحمن

 انطلقـــت مســـاء أمس ضمـــن أول أعمال األســـبوع 
العالمـــي لريـــادة األعمال النســـخة الســـابعة من قمة 
مستثمري رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا 2022، فـــي قاعـــة مبنـــى آركابيتا 
أكثـــر  بحضـــور  وذلـــك  البحريـــن،  خليـــج  بمنطقـــة 
مـــن 200 مســـتثمر ومؤسســـة ناشـــئة ومشـــارك من 
مملكة البحريـــن والمنطقة، ونخبة مـــن المدعويين 
الرســـميين. وتعقد القمة، بتنظيم من شركة “تنمو”، 
إحدى أبرز الشركات الرائدة في االستثمار المالئكي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وبشـــراكة اســـتراتيجية مـــع 
صندوق العمل “تمكين”، ورعاية رسمية من قبل كل 
من شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، وشـــركة البحرين 

للتسهيالت التجارية. 
وفـــي كلمـــة افتتاحيـــة خـــالل القمـــة، أكـــد رئيـــس 
مجلس إدارة “تنمو” ســـهيل غـــازي القصيبي أهمية 
انعقاد هذه القمة ضمن هذه المرحلة من التغييرات 
التي يشـــهدها العالم فـــي القطاع التقني وتشـــغيل 

المؤسسات في ظل المعطيات االقتصادية الحالية، 
منّوًهـــا بفـــرص اإلبداع والنمو التـــي يحملها القطاع 
ريادة األعمال في تقديم حلول ابتكارية تسهم في 

محاكاة وتيرة التطور في العالم.
وأوضـــح أن “منطقتنـــا بمـــا فيهـــا الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، تزخـــر بالعديد مـــن رواد األعمال 
الذي يســـاهمون في إثراء القطاع التقني من خالل 
أعمالهم، مشيًدا بدور هذه القمة في إتاحة الفرصة 
من أجل دعم النمو في أعمال المؤسســـات الناشـــئة 
فـــي المنطقـــة وتحقيـــق فـــرص االســـتثمار الواعدة 

فيها”.
وشـــملت القمـــة ألول مـــرة جلســـة نقاشـــية ضمـــت 
خبراء من المنطقة في هذا المجال شـــارك فيها كل 
من: الشـــريك المؤســـس لـ “تبليســـي فينشـــر بيلدر” 
جـــورج شيشـــوا، ورئيـــس المنتجـــات فـــي ســـبرينغ 
ستوديوز سام يرزلي، ومروة اإلسكافي مدير إدارة 
تطوير برامج األفراد والمؤسســـات بصندوق العمل 

“تمكين”.
وحاور الجلســـة المديـــر التنفيذي لفينتشـــر بارتنرز 
الشـــرق األوسط )MEVP(، حيث تناولت مواضيعها 
الفـــرص والتحديـــات ضمـــن مرحلة ما بعـــد جائحة 
كورونا، تم خاللها التطـــرق إلى خبرات المتحدثين 
فـــي مجـــال إدارة ودعـــم نمـــو المشـــاريع التقنيـــة 
والتعـــرف علـــى مـــدى تأثيـــر التراجـــع االقتصـــادي 
خالل العام 2022 على المؤسســـات الناشئة وفرص 
التمويل فيها، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص 
مـــا بعـــد جائحـــة كورونا ال ســـيما في مجـــال تقييم 
الصفقـــات قبـــل بدء تشـــغيل المؤسســـات وبروز ما 

يعرف باستوديوهات المشاريع.
واســـتهلت القمة أعمالها بعرض 20 مؤسســـة ناشئة 
ترغـــب بتطويـــر أعمالهـــا من خالل جـــذب الراغبين 
والمهتمين من المســـتثمرين الحضـــور، حيث قاموا 
بطرح نبـــذة واضحة لحلول أعمالهـــم وفرص النمو 
واالســـتثمار فيها ضمن جلســـات تقديميـــة مدتها 3 

دقائق لكل رائد عمل، والتي القت تفاعاًل ملموًســـا، 
ولقاًء مفتوًحا للتواصل والمناقشـــة مع رواد أعمال 

المؤسسات الناشئة المشاركة.
وجـــرى علـــى هامش القمـــة توقيع اتفاقيـــة بين كل 
مـــن “تنمـــو” وشـــركة “كيرتســـو” وهـــي إحـــدى أبـــرز 
المؤسســـات  نمـــو  بدعـــم  المختصـــة  المؤسســـات 
الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وتتخذ من وادي السيليكون بمدينة سانفرنسيسكو 
ا لها، حيث وقعها مـــن جانب “تنمو”  األميركيـــة مقرًّ
رئيســـها التنفيذي نواف الكوهجي، في حين وقعها 

من جانب كيرتسو رئيسها محمود شاكر. 
وتهدف االتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون المشـــترك 
فيما يخدم دعم تنمية قطاع المؤسســـات الناشـــئة، 
دعـــم  االتفاقيـــة  تشـــمل  أن  المقـــرر  مـــن  حيـــث 
المؤسســـات الناشـــئة البحرينية والمســـتثمرين في 
الدخـــول إلى األســـواق العالمية مـــن خالل الترويج 
لمشـــاريعهم على النطـــاق العالمي وإتاحـــة الفرصة 

لهم لعقد الصفقات العالمية.
وأعرب نواف الكوهجي عن ترحيبه بهذه االتفاقية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تعـــّزز مـــن الفـــرص التطويرية 
الشـــرق  منطقـــة  ضمـــن  األعمـــال  لـــرواد  المتاحـــة 
األوسط، ال سيما أن تصنيف مؤسسة كيرتسو يأتي 
بوصفه األول ضمن مؤسســـات االستثمار المالئكي 

المعروفة على مستوى العالم. 
مـــن جانبـــه، أكـــد محمود شـــاكر عـــن ســـعادته بهذا 
التعـــاون، وتعزيـــز فرص منح المؤسســـات الناشـــئة 
أفـــق أرحـــب للتطور والنمـــو والدخول إلى أســـواق 
جديـــدة تحقـــق لهم التوســـع المنشـــود، منّوًها بدور 
مؤسســـته وتاريخهـــا الطويـــل في تحقيـــق أهداف 
دعم المؤسســـات الناشئة، والتي شـــملت إلى اليوم 
مختلـــف  فـــي  مؤسســـة   2000 مـــن  أكثـــر  تمويـــل 
المجـــاالت االقتصاديـــة بمـــا فيهـــا مجـــال الحلـــول 
التقنية المالية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا 
التعليم، والتصنيع وغيرها من القطاعات الحيوية.

“تنمو” تطلق قمتها السابعة لمستثمري رواد األعمال
تستعرض أعمال 20 مؤسسة ناشئة تقنية من المملكة والمنطقة
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افتتاح “كافيه رومي” في الليوان بالهملة
األول من نوعه على مستوى المملكة

أعلـــن “كافيـــه رومـــي” )Café Rumi( عـــن 
افتتـــاح أولـــى فروعـــه بمشـــروع الليـــوان 
طورتـــه  الـــذي  االســـتخدامات  متعـــدد 
شـــركة عقارات السيف بمنطقة الهملة في 

المحافظة الشمالية. 
ويعتبر “كافيه رومي” األول من نوعه على 
مستوى مملكة البحرين، ويقدم مجموعة 
متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة 
مـــن أنـــواع القهـــوة والعصائـــر والوجبـــات 
الخفيفـــة. فكرة “كافيه رومي” مســـتوحاة 
من أعمال الشـــاعر المتصّوف جالل الدين 
الرومي، ناقالً رسائل ولمسات من أدبيات 
فـــي  المتوافـــرة  منتجاتـــه  إلـــى  الرومـــي 
المتجر من مأكوالت ومشروبات متنوعة.

ويحـــرص “كافيه رومي” علـــى تهيئة بيئة 
وّديـــة يســـتطيع فيهـــا الزوار قضـــاء وقت 
ممتع مع ما يطلبونه من مشـــروبات باردة 
وتوفيـــر  خفيفـــة،  ووجبـــات  ســـاخنة  أو 
أجـــواء إيجابية وملهمـــة تنقل الزبائن في 
رحلـــة مليئـــة بالمـــودة والمحبـــة. وترتكـــز 
رســـائل “كافيه رومي” على مقولة شهيرة 
لجـــالل الدين الرومي “ال يمكنك مالمســـة 
الســـماء إال ِبقلبـــك”، حيـــث يقـــوم “كافيـــه 
رومي” بكل شـــيء من القلب، ساعيًا وراء 
تحســـين يوم ضيوفه بمنتجات وخدمات 

استثنائية.  
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح أحمـــد يوســـف، 
الرئيس التنفيذي لشـــركة عقارات السيف 
عـــن  باإلعـــالن  مســـرورون  “نحـــن  قائـــاًل: 

مشـــروع  فـــي  رومـــي(  )كافيـــه  افتتـــاح 
علـــى  نوعـــه  مـــن  األول  ليكـــون  الليـــوان 
مســـتوى المملكـــة. يقـــدم )كافيـــه رومـــي( 
تجربـــة ضيافة فريـــدة لزوار الليـــوان مما 
يشـــكل إضافة نوعية للمشروع. ويواصل 
العالمـــات  مـــن  المزيـــد  جـــذب  الليـــوان 
التجاريـــة المرموقـــة والتـــي نســـعى مـــن 

خاللها إلى تلبيـــة احتياجات جميع الزوار 
مـــن مختلـــف األعمـــار وشـــرائح المجتمـــع 
إلـــى جانـــب الســـياح مـــن خـــارج المملكة. 
وبفضـــل مـــا يملكـــه مـــن مقومـــات جاذبة 
ومرافـــق عصريـــة، تحـــول الليـــوان أخيرًا 
إلـــى وجهة تفضيلية للعديد من الزوار في 
الهملـــة، ليكون الخيار المثالي لقضاء أمتع 

األوقات في المحافظة الشمالية”.  
مـــن جانبهـــا، قالـــت دانيـــا عيســـى، المالك 
المشـــارك لـ”كافيه رومي”: “نحن فخورون 
اإلطـــالق  علـــى  فروعنـــا  أول  بافتتـــاح 
فـــي الليـــوان الذي يعتبـــر تحفـــة معمارية 
بتصاميمـــه الخارجيـــة ومـــا يحتويه على 
مفتوحـــة  ومســـاحات  عصريـــة  مرافـــق 
واســـعة نحبهـــا ألنهـــا تجلـــب النـــاس معـــًا 
عمـــل،  وزمـــالء  وأصدقـــاء  عوائـــل  مـــن 
والليـــوان فريد في هذا الشـــأن مقارنة مع 
غيـــره مـــن مراكز تجاريـــة، وكلنـــا ثقة بأن 
الليوان ســـيتحول إلى وجهة رئيسية في 
المملكـــة. كما قال موالنـــا الرومي: “الحب 
هو الجســـر بينك وبين كل شـــيء”، وعلى 
هذا األساس نستهدف عشاق القهوة ممن 
يبحثون عن مكان لالســـترخاء والشـــعور 
بالحب واإللهام”. يذكر أن شـــركة عقارات 
الســـيف طـــورت مشـــروع الليـــوان ليقـــدم 
تجربـــة مميـــزة للـــزوار من خالل أســـلوب 
ورؤية معاصـــرة، وينعكس ذلك من خالل 
تصميمـــه الخاص ومميزاته الرائعة، حيث 
يحتضن 136 متجرًا ومطعمًا تم انتقاؤها 
بعنايـــة لتلبيـــة احتياجـــات وتطلعـــات كل 
زائر. كما شهد الليوان أخيرًا تدشين مركز 
“يبيلـــه” الترفيهـــي، والذي يعـــد األكبر من 
نوعـــه على مســـتوى المملكـــة، إضافة إلى 
صاالت عرض سينمائية ومجموعة مميزة 
مـــن المطاعم والمقاهـــي ومتاجر التجزئة 

والمرافق األخرى.

أبـــرم تطبيـــق Beyon Money، أول تطبيـــق مالـــي 
فائـــق التطـــور فـــي البحريـــن، اتفاقيـــة تعـــاون مـــع 
شـــركة MoneyGram International Inc، الشـــركة 
الرائـــدة عالمًيـــا فـــي تطويـــر نظـــام خدمـــات الدفع 
الرقمية )P2P(.  ومن خالل هذه الشراكة، سيتمكن 
مســـتخدمو Beyon Money مـــن تحويـــل األموال 
بشـــكل فوري من خالل التطبيـــق إلى أكثر من 200 

وجهة ودولة حول العالم.
ويتيح تطبيق Beyon Money حالًيا لمســـتخدميه 
خاصيـــة االتصـــال بحســـاباتهم المصرفيـــة المحلية 
ومراجعـــة جميـــع معامالتهـــم علـــى منصـــة واحدة، 
علـــى  للحصـــول  الماليـــة  اإلحصـــاءات  ومتابعـــة 
المصروفـــات،  عـــن  وموّضحـــة  شـــاملة  معلومـــات 
الشـــرائية باســـتخدام بطائـــق  وإتمـــام معامالتهـــم 
التعبئـــة الكالســـيكية أو البالتينيـــة الخاصـــة بهـــم، 

إضافـــة إلى خاصية تحويل األموال دولًيا. ســـتعزز 
هـــذه الشـــراكة من إمكانيـــات التطبيـــق الحالية من 
بالتحويـــالت  الخاصـــة  الخدمـــات  تطويـــر  خـــالل 
الماليـــة. وصـــرح رئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس 
هولمـــز  أليكـــس   MoneyGram لشـــركة  التنفيـــذي 
قائـــاًل: “يمثل إعالن اليوم مـــع Beyon Money عن 
أحـــدث تعـــاون لنا مع إحـــدى شـــركات التكنولوجيا 
الماليـــة الرائـــدة التـــي ترغـــب فـــي الوصـــول إلـــى 
شـــبكتنا العالميـــة لتحويـــل األمـــوال. ومـــن خـــالل 
هذه الشـــراكات اإلســـتراتيجية، يمكن للمؤسســـات 
االســـتفادة من امكانياتنا األساســـية؛ لتمكينهم من 
إضافـــة الخدمات وتوســـيع نطاقهم بشـــكل ســـريع، 
مما يتيح لنا نمو حجم المدفوعات وترسيخ البنية 
التحتيـــة لتحقيـــق أربـــاح وايـــرادات ملحوظـــة في 
الســـنوات المقبلـــة”. وأضـــاف قائاًل: “تعتمد شـــراكة 

علـــى  أيًضـــا   Beyon Money مـــع   MoneyGram
النجاحات العديدة التي حققتها الشـــركة مؤخًرا مع 
الشركاء الرقميين في جميع أنحاء الشرق األوسط، 
والتـــي تعـــد واحـــدة مـــن أكبـــر مناطـــق التحويالت 

الخارجية وأســـرعها نمـــًوا في العالـــم. ووفًقا للبنك 
الدولـــي، فـــإن التحويـــالت الصـــادرة مـــن البحريـــن 
علـــى وجه الخصوص قد زادت بشـــكل ســـريع على 
مـــدار العشـــرين عاًمـــا الماضيـــة”. كما علـــق روبرتو 

 Beyon Money مانكون، الرئيس التنفيذي لشـــركة
قائـــاًل: “نحن في Beyon Money، نركز على اعتماد 
مبدئ ســـرعة التنفيذ والوصول الســـهل والتكاليف 
المنخفضـــة لزبائننـــا، حيـــث إن خدمـــة التحويـــالت 
الماليـــة الرقميـــة التـــي نقدمها علـــى تطبيقنا الفائق 
مبتكـــرة للغايـــة وتتيـــح للزبائـــن خاصيـــة تحويـــل 
 Beyon األمـــوال إلى الخارج إما من خالل محفظة
Money الخاصة بهم أو بشـــكل مباشر من حسابهم 
المصرفـــي”.  واختتـــم حديثـــه قائاًل: “تســـاهم هذه 
الشـــراكة مـــع MoneyGram في االرتقاء بمســـتوى 
خدماتنـــا الرقميـــة المتاحـــة لزبائننـــا فـــي البحريـــن 
وتخلـــق هيكاًل قوًيا لتوســـيع نطـــاق عملنا في دول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا.” يذكر أنه مـــن المتوقع أن تكـــون الخدمة 

متاحة للزبائن خالل هذا العام.

شراكة بين “Beyon Money” و “MoneyGram” لتطوير خدمة تحويل األموال دوليا
تحويل األموال بشكل فوري إلى أكثر من 200 دولة

تمكنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أحد أكبر مصاهر األلمنيوم في العالم، 
من التوصل إلى إغالق تمويل مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، 
والــذي ســيضيف طاقــة إنتاجية تصل إلــى 680.9 ميغاوات، ليعــزز الطاقة اإلنتاجية 
اإلجماليــة لمحطــة الطاقــة الخامســة بعد إتمام المشــروع من 1.8 غيغــاوات إلى أكثر 

من 2.4 غيغاوات.

جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح لرئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة البا، الشيخ دعيج بن سلمان 
بـــن دعيج آل خليفة، خـــالل حفل التوقيع 
الـــذي عقد أمس مع شـــركة الصين لتأمين 
الصـــادرات واالئتمـــان )سينوشـــور( علـــى 

المنصة االفتراضية.
حضـــر حفل التوقيع من جانب شـــركة البا 
كل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي علـــي البقالي، 
والرئيس التنفيذي للطاقة أمين ســـلطان، 
والرئيس التنفيذي للشـــؤون المالية براين 
هاريس، باإلضافة إلى كبار المسؤولين من 
شركة سيبكوIII، ومن ضمنهم نائب رئيس 
الشـــركة جي لي، إلـــى جانب المســـؤولين 
)فـــرع شـــاندونغ(  مـــن شـــركة سينوشـــور 
ومنهم رئيس الفرع وي شـــاومين، وكذلك 
كبار المســـؤولين من بنك بي إن بي باريبا 
الصين وبي إن بي باريبا الشـــرق األوسط 
الشـــرق  منطقـــة  رئيـــس  ضمنهـــم  ومـــن 

األوسط وإفريقيا أمين بلحاج سوالمي. 
وأضـــاف رئيس مجلـــس إدارة شـــركة البا 
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن دعيـــج آل 
خليفـــة قائـــالً: “نحن ســـعداء بالتعاون مع 
شـــركة سينوشـــور، وذلـــك ألول مـــرة فـــي 
تاريخ الشـــركة، في تمويـــل مجمع الطاقة 
الرابـــع بمحطـــة الطاقـــة الخامســـة، وإننـــا 
بـــأن هـــذه االتفاقيـــة ســـتمهد  علـــى ثقـــة 
الطريـــق لفرص تعاون مســـتقبلية بين كل 

من البا وســـيبكوIII وسينوشـــور. كما نقدر 
الدعم المســـتمر من شـــركائنا فـــي القطاع 
المصرفـــي، وهـــم كل مـــن بنك بـــي إن بي 
باريبـــا البنك المنســـق العالمي وكذلك بنك 
إتش إس بي ســـي وســـيتي بنك بصفتهما 
المنظمين الرئيسيين في هذه التسهيالت 
الصـــادرات  وكاالت  مـــن  المدعومـــة 
االئتمانية. ويعتبر مشـــروع مجمع الطاقة 
الرابـــع من أهم المبادرات المنضوية تحت 
مظلـــة خريطة طريق البا للجوانب البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، حيث سيســـاهم 
في دعم جهود الشـــركة في إزالة الكربون 
تماشـــيًا مع أهـــداف المملكة بالوصول إلى 
الحيـــاد الكربونـــي الصفـــري بحلـــول العام 
2060، إلى جانب خفض انبعاثات الغازات 
الدفيئـــة للشـــركة بواقـــع 0.5x مـــع اكتمال 

المشروع في الربع من العام 2024”. 
مـــن جانبـــه، صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة 
شـــركة ســـيبكوIII الســـيد وانـــغ لـــي قائـــالً: 
“بصفتنـــا المقـــاول المســـؤول عـــن أعمـــال 
الهندســـة والمشـــتريات واإلنشـــاء، يعتبـــر 
مشـــروع مجمـــع الطاقـــة الرابـــع بمحطـــة 
مشـــروع  أكبـــر  ثانـــي  الخامســـة  الطاقـــة 
من نوعه لشـــركة ســـيبكوIII فـــي المملكة. 
ونفخـــر بـــأن نشـــهد هـــذا اإلنجـــاز بإغـــالق 
وســـوف  للمشـــروع.  الـــالزم  التمويـــل 
نبـــذل قصـــارى جهدنا من خـــالل توظيف 

إمكاناتنـــا المتخصصـــة والتزامنـــا الثابـــت 
لضمان تحقيق المشـــروع لجميع األهداف 
التنميـــة  فـــي  والمتمثلـــة  منـــه،  المرجـــوة 

المســـؤولة والمســـتدامة لشـــركة البـــا، بمـــا 
يحقـــق التنمية االجتماعيـــة واالقتصادية 

للمملكة”.

سينوشـــور  شـــركة  صرحـــت  حيـــن  فـــي 
فـــرع شـــاندونغ: “بصفتنا الجهة الرســـمية 
الوحيـــدة لـــوكاالت الصـــادرات االئتمانيـــة 

في الصين، تسعى شركة سينوشور لدعم 
شركات المقاوالت الصينية لتمويل الرعاة 
عـــن طريق تأمين ائتمان المشـــتري، وهذا 
التعاون األول من نوعه مع شـــركة البا هو 
خيـــر مثال لذلـــك. إننا فخـــورون بالتعاون 
مع شركة البا، ونأمل في شركة سينوشور 
أعمـــال  تأســـيس عالقـــة  شـــاندونغ  فـــرغ 
طويلـــة األمـــد مع شـــركة البا، والمشـــاركة 
المســـتقبلية،  مشـــروعاتها  تمويـــل  فـــي 
فـــي  التزاماتهـــا  تلبيـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
المجاالت البيئية واالجتماعية والحوكمة 
وخفض االنبعاثـــات الكربونية، إلى جانب 
تعزيـــز التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــاالت 
وتحقيق اإلنجازات التي تخدم المصلحة 

المشتركة”.
مـــن  الماليـــة  التســـهيالت  هـــذه  وتتألـــف 
حوالـــي 225 مليـــون دوالر مدعومـــة مـــن 
الصـــادرات  لتأميـــن  الصيـــن  قبـــل شـــركة 
واالئتمان )سينوشـــور( بفترة ســـداد تصل 
إلـــى 15 عامـــًا وبمعـــدل فائـــدة تنافســـي، 
علـــى أن يتم ســـداد المبلغ األساســـي على 
مـــدى 15 عامًا مـــع فترة ســـماح تصل إلى 

3 سنوات. 
ويذكـــر أن شـــركة ســـيبكوIII، إلـــى جانـــب 
شركة ميتسوبيشي باور، هما المسؤولتان 
وشـــراء  وهندســـة  تصميـــم  أعمـــال  عـــن 
وإنشاء وتشغيل مجمع الطاقة الرابع الذي 
يعتمـــد نظـــام الـــدورة المركبة باســـتخدام 
 ،”M701JAC“ التوربيـــن الغازي من طـــراز
ويتميـــز   ”J“ الفئـــة  طـــرازات  أحـــد  وهـــو 
بخاصيـــة التبريـــد بالهـــواء، باإلضافة إلى 

توربين بخاري.

“ألبا” تغلق بنجاح تمويل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة
225 مليون دوالر مدعومة من “سينوشور” بفترة سداد تصل إلى 15 عاما
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سيضيف المشروع طاقة إنتاجية تصل إلى 680.9 ميغاوات

أعلـــن بنـــك البحرين اإلســـالمي )BisB(، البنـــك الرائد في تقديـــم الخدمات 
المصرفيـــة الرقمية اإلســـالمية بمملكـــة البحرين، عن حصولـــه على “جائزة 
التميـــز في مجـــال الشـــراكة والمســـؤولية المجتمعيـــة للمؤسســـات المالية 
والمصـــارف اإلســـالمية لعـــام 2022” مـــن قبل مؤتمـــر وجائزة المؤسســـات 
الماليـــة والمصارف اإلســـالمية الســـابع للشـــراكة والمســـؤولية المجتمعية، 
الذي تم تنظيمه مؤخرًا من قبل الشـــبكة اإلقليمية للمســـؤولية االجتماعية 

وبالشراكة مع جمعية مصارف البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلســـالمي ياســـر 
الشـــريفي قائـــالً: “يســـعدنا الحصـــول على هـــذه الجائزة المهمـــة التي تقف 
شـــاهًدا علـــى جهـــود البنك المســـتمرة لتطبيق أفضـــل الممارســـات العالمية 
عبر دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــركات ضمن عملياته، 
كمـــا أنها ُتســـلط الضوء على مســـاعي البنـــك لرعاية وتبنـــي برنامج تمويل 

اجتماعي متقدم”. 
وأضـــاف قائالً: “لقد فزنا بهذه الجائزة لتوفـــر المعايير الثالثة التالية: تبني 
وتنفيـــذ برنامـــج حوكمة بيئيـــة واجتماعية وحوكمة الشـــركات ضمن إطار 
قانوني في البنك، عدد المســـتفيدين من برنامج التمويل االجتماعي الذي 
يقدمه البنك وتحقيقه لألثر المنشـــود، باإلضافة إلى نوعية المشـــاريع التي 
تحظـــى بدعـــم ورعاية البنك ومـــدى مواءمتها مع مســـار التمكين والتنمية 
االقتصاديـــة. متطلعيـــن ُقدًمـــا لتحقيـــق المزيـــد اإلنجـــازات المماثلـــة فـــي 

المستقبل مع االستمرار بتقديم أفضل الخدمات لزبائننا الكرام”.

“BisB” يحصد جائزة التميز في الشراكة 
والمسؤولية المجتمعية للمصارف اإلسالمية



تطور متجر هواوي للتطبيقات منذ إطالقه في العام 2019 ليضم مجموعة واسعة ومتنوعة 
من التطبيقات الكفيلة بتلبية احتياجات جميع حاالت االســتخدام. ويزود متجر التطبيقات 
الرسمي لشركة هواوي المستخدمين بباقة من أفضل التطبيقات والخدمات في العالم، إلى 

جانب عدد كبير من التطبيقات المحلية عالية الجودة.

كمـــا تتعـــاون هواوي مـــع أكثر مـــن 5.1 مليون 
الجديـــد  المحتـــوى  لطـــرح  ُمســـجل  ُمطـــور 
علـــى المنصـــة، مـــع دمـــج مـــا يزيـــد عـــن 173 
ألـــف تطبيـــق ضمـــن منصـــة هـــواوي لخدمات 
 ،Huawei Mobile Services المحمـــول 
لتوفيـــر تجربة مســـتخدم مثالية بما ينســـجم 
المجـــال.  هـــذا  فـــي  اإلحصائيـــات  أهـــم  مـــع 
ويتوافر AppGallery حاليًا في أكثر من 170 
دولـــة ومنطقـــة، ما يجعـــل منه أضخـــم متجر 
للتطبيقـــات فـــي العالـــم. وُيغطـــي المتجـــر 18 
فئة من التطبيقات، بما فيها منصات التواصل 
االجتماعـــي والترفيـــه وغيرهـــا، بحيـــث ُيتيح 
للمستخدمين فرصة االستمتاع بباقة متنوعة 
مـــن التطبيقـــات والخدمات األكثـــر رواجًا في 

العالم.
وتسعى الشركة لتسجيل مزيد من النجاحات 
Ap�  االستثنائية مســـتقبالً، بفضل ما يزخر به
pGallery فـــي هواتفهـــا مـــن أحـــدث وأفضـــل 
التطبيقات، بما فيها تلك المخصصة للتواصل 
التشـــاركية  األجـــرة  وســـيارات  االجتماعـــي 
المصرفيـــة  والخدمـــات  الطيـــران  وشـــركات 
والخدمات الصحية وخدمات توصيل الطعام 

وغيرها.
App�  أبـــرز التطبيقـــات المتوافرة اليـــوم على

Gallery في البحرين:

The ENTERTAINER تطبيق

ُيعـــد تطبيـــق The ENTERTAINER مزودًا 

رائدًا لعروض شـــراء واحـــد والحصول على 
الثانـــي مجانًا لـــدى أفضل المطاعـــم ومراكز 
البدنيـــة  اللياقـــة  ومراكـــز  والفنـــادق  الســـبا 
والترفيـــه وغيـــر ذلـــك فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوسط وآســـيا وإفريقيا وأوروبا. وانتقلت 
الشركة بنجاح من نشرة مطبوعة إلى شركة 
تقنيـــة قائمة علـــى البيانـــات، عندما أطلقت 
تطبيـــق The ENTERTAINER الحائـــز على 
الجوائـــز فـــي العام 2013. وُيقـــدم التطبيق، 
الذي يســـتضيف مئـــات اآلالف مـــن العمالء 
ســـنويًا، 70 منتجًا اســـتهالكيًا فـــي 19 دولًة 
مـــع ما يزيد عـــن 8,600 شـــريك تجاري في 

العالم.

 MAF Carrefour تطبيق

يتيـــح هـــذا التطبيـــق للمســـتخدمين تجربة 
تســـوق جديـــدة ُكليـــًا مـــن خـــالل اســـتخدام 
تطبيـــق MAF Carrefour بحّلتـــه الجديـــدة، 
حيث يمكن للمســـتخدمين التسوق والبحث 
عـــن باقة واســـعة من فئـــات المنتجات، مثل 
ومنتجـــات  الشـــخصية  والعنايـــة  البقالـــة 
األطفـــال واإللكترونيـــات والهواتـــف الذكية 
وغيرها الكثيـــر، من خالل الهاتف المحمول. 
كمـــا يجـــدر بالذكـــر دخـــول عالمـــة كارفـــور 
التجاريـــة أســـواق المنطقة في العـــام 1995 
من خالل تعاونها مع مجموعة ماجد الفطيم 
األوســـط  الشـــرق  فـــرع  ويحمـــل  للتجزئـــة، 
االمتيـــاز الحصـــري لعالمة كارفـــور في أكثر 

مـــن 30 دولـــة فـــي منطقة الشـــرق األوســـط 
وأفريقيا وآســـيا، بينما تمتلك كامل عملياتها 
ماجـــد  مجموعـــة  وتتولـــى  المنطقـــة.  فـــي 
الفطيـــم للتجزئـــة اليـــوم إدارة أكثر من 375 
متجـــرًا فـــي 17 دولة، والتي تقـــدم خدماتها 
ألكثر من 750 ألف عميل يوميًا، ويعمل فيها 

ما يزيد عن 37 ألف موظف.

 Talabat تطبيق

توســـع شـــركة Talabat، منـــذ توصيـــل أول 
طلباتها في الكويت العام 2004، بشكل كبير 
على مدى الـ 17 عامًا الماضية، حيث أتاحت 
لشـــركائها الوصول آلفـــاق جديدة من خالل 
منصتهـــا الرائـــدة. ويســـاعد التطبيـــق اليوم 
علـــى إتمام مئـــات مالييـــن طلبـــات توصيل 
الطعـــام ومســـتلزمات البقالة ســـنويًا لعمالئه 
في 9 دول في المنطقة، كما يتعاون مع أكثر 
من 25 ألف عالمة وحوالي 50 ألف فرع من 

خالل خدمات توصيل الطعام التي يقدمها. 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  مفهـــوم  يعمـــل  فيمـــا 
الســـريعة، talabat mart، على تسليم البقالة 
للعمـــالء في عمـــان، البحرين ومصر واألردن 
والكويـــت واإلمـــارات وقطـــر خـــالل مـــدة ال 
تتجـــاوز 30 دقيقـــة فقط. ويجـــدر بالذكر أن 
 Delivery تعـــد جـــزءًا مـــن Talabat شـــركة
Hero الرائـــدة عالميـــًا فـــي قطـــاع توصيـــل 

الطعام والتجارة اإللكترونية السريعة.

إنجاز عمليات البحث والتحميل مع 
 Petal Search خدمة

 Petal Search البحـــث  محـــرك  يزخـــر 
بخاصيتيـــن رئيســـيتين همـــا البحـــث العـــام 
والبحـــث عـــن التطبيقـــات، واللتيـــن يمكـــن 
االســـتفادة منهمـــا للتنقـــل بيـــن التطبيقـــات 
واألخبار والصـــور وغيرها، كما ُيدرج محرك 
مصـــادر  مـــن  التطبيقـــات  الجديـــد  البحـــث 

متنوعة، بما فيها متجر هواوي للتطبيقات.
وإلـــى جانـــب تحميـــل التطبيقـــات الجديدة، 
علـــى  الحصـــول  للمســـتخدمين  يمكـــن 
تحديثـــات للتطبيقات المثبتة على هواتفهم 
من خالل Petal Search، عن طريق التوجه 
إلى جهـــازي، ثم التنزيالت، ثـــم التحديثات، 

واختيار التطبيق الراغبين بتحديثه.
 Petal الخرائـــط  تطبيـــق  تحميـــل  ويمكـــن 
طـــّورت  حيـــث  AppGallery؛  مـــن   Maps
هـــواوي هذا التطبيق ليكون األداة الرســـمية 
عاليـــة الجودة والمريحـــة لخدمات الخرائط 
والمالحة، السيما وأّنها ُتقدم خدمات تحديد 
المواقع وعرض الخرائط التفصيلية والبحث 
عن األماكن وخرائـــط التوجيه أثناء القيادة 
وقوائم باألماكـــن المفّضلة لما يزيد عن 140 
دولـــة ومنطقـــة فـــي العالـــم. ويدعـــم تطبيق 
Petal Maps خدمـــات عرض الخرائط بعدة 
لغات، مع خدمة اإلشعارات الصوتية باللغات 
اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واأللمانية 

واإليطالية ولغة الماندرين.
مـــن  بعـــدد  أيضـــًا  التطبيـــق  تزويـــد  وجـــرى 
الوظائـــف الُمتقدمـــة لنشـــر تحديثـــات النقل 
العـــام فـــي الوقت الفعلي فـــي بعض من أهم 
المدن، ما ُيســـاعد مستخدمي وسائط النقل 
على تخطيط رحالتهم بشكل أفضل وضمان 
 Petal راحـــة بالهم أثناء الســـفر. ويســـتخدم
Maps باقـــًة من الحلول الرائـــدة، مثل نظام 
المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية الفائق 
Super GNSS وخوارزميـــات التعـــرف على 
الصور، ما ُيعزز من مســـتويات الدقة وُيزود 
المســـتخدمين بأفضـــل المســـارات المتوفرة 

وأقّلها ازدحامًا.

”AppGallery“ تزخر بباقة من أبرز التطبيقات المستخدمة في البحرين على ”HUAWEI“ هواتف
التعاون مع 5.1 مليون مطّور مسّجل لطرح المحتوى الجديد على المنصة

أعلـــن بنـــك الســـالم )رمـــز التـــداول فـــي بورصـــة 
البحريـــن “SALAM” ورمـــز التـــداول فـــي ســـوق 
عـــن  مؤخـــرًا   )”SALAM_BH“ المالـــي  دبـــي 
استكماله لعملية االستحواذ على أصول مختارة 
تابعـــة لإلثمار القابضة )رمـــز التداول في بورصة 
البحرين وســـوق دبي المالـــي “ITHMR”(، بما في 
ذلك قطاع الخدمات المصرفية لألفراد لشـــركتها 
التابعـــة بالكامل، بنك اإلثمـــار بصفقة قيمتها 2.2 

مليار دوالر.
ووافـــق مســـاهمو شـــركة اإلثمـــار القابضـــة علـــى 
الصفقـــة بتاريخ 17 مارس 2022، ومنح مصرف 
البحريـــن المركزي موافقتـــه النهائية بعد انقضاء 
فترة اإلخطـــار البالغة 90 يوًما في يونيو 2022. 
ومن المتوقع انتقال الخدمات المصرفية لألفراد 
التابعـــة لبنـــك اإلثمـــار بالكامـــل إلى بنك الســـالم 
خـــالل العام 2022، مع اســـتمرار جميع العمليات 
دون  كالمعتـــاد  بالعمـــل  المصرفيـــة  والخدمـــات 

الحاجة التخاذ أي إجراء من قبل الزبائن.
ويعمـــل بنك الســـالم عن كثب بالتعـــاون مع بنك 
اإلثمار لتنفيذ خطة متكاملة تضمن إتمام عملية 
تحويل الخدمات والمنتجات بشـــكل سلس دون 
التأثيـــر على تجربة الزبائن المصرفية. وســـيقوم 
بنك الســـالم بالتأكد من إبقاء زبائنه على اطالع 
كامـــل بجميـــع التطـــورات، كمـــا ســـيتم الكشـــف 
الحقًا عن خطة االســـتحواذ المفصلة، وستستمر 
العمليـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك اإلثمـــار 
بالعمـــل كالمعتاد تحت إدارة بنك الســـالم، حيث 
يمكـــن للزبائـــن اســـتخدام الخدمـــات المصرفيـــة 
اإللكترونيـــة وتطبيـــق الهاتـــف النقـــال وأجهـــزة 
)المملوكـــة  الفـــروع  زيـــارة  مـــع  اآللـــي  الصـــراف 
والمـــدارة مـــن قبـــل بنـــك الســـالم( والتواصل مع 

مركز االتصاالت بشكل طبيعي. 

وصـــّرح صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر عمـــرو 
اإلثمـــار  إدارة شـــركة  رئيـــس مجلـــس  الفيصـــل 
تمكنـــا  عاًمـــا،   40 مـــدى  “علـــى  قائـــالً:  القابضـــة 
فـــي شـــركة اإلثمـــار القابضـــة من منـــح أصحاب 
المصلحـــة قيمـــة كبيـــرة، ونحن على ثقـــة من أن 
هذه الصفقة سيكون لها إيجابيات عديدة لزبائن 
بنـــك اإلثمـــار مـــن قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة 
لألفـــراد تحت إدارة بنك الســـالم. وبموجب هذه 
الصفقـــة، ســـنحتفظ في شـــركة اإلثمـــار القابضة 
بمحفظة متنوعـــة من األصول الماليـــة، المحلية 
منهـــا والدوليـــة، والتي تتضمن أعمـــال مصرفية 
في البحرين وباكستان. ففي البحرين، سيستمر 
بنك اإلثمار كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة 
اإلثمـــار القابضة، حيث يواصل عمله بالبناء على 

تراثـــه الغنـــي لدخـــول مرحلـــة جديدة مـــن النمو 
للشـــركات،  المصرفيـــة  األعمـــال  علـــى  بالتركيـــز 
خاصة قطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 

متسارع النمو”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك الســـالم 
الشـــيخ خالـــد بـــن مســـتهيل المعشـــني “يســـعدنا 
اإلعـــالن عـــن اســـتكمال عملية االســـتحواذ على 
الخدمـــات المصرفية لألفراد التابعة لبنك اإلثمار 
والتـــي ســـتكون نموذًجـــا يحتـــذى بـــه لعمليـــات 
االندماج واالســـتحواذ الناجحة. ونحن على ثقة 
بـــأن هـــذه الصفقة ستســـاهم فـــي تعزيـــز البيئية 
المصرفيـــة في مملكـــة البحرين، وترســـخ مكانة 
البحرين بصفتها مركزًا إقليميًا رئيســـًا للخدمات 
أن  فيـــه  شـــك  ال  وممـــا  اإلســـالمية.  المصرفيـــة 

المملكـــة توفـــر بيئـــة مثاليـــة لعمـــل المؤسســـات 
المالية، وتتبنى سياســـات داعمة لنجاح عمليات 
االســـتحواذ واالندماج المثمرة، وهو ما يســـتلزم 
منا مواصلة التطـــور واالرتقاء ضمن المجموعة، 
وذلـــك باالســـتفادة من هذه السياســـات الداعمة، 
واســـتناًدا علـــى مبـــادرات النمـــو الذاتّيـــة وغيـــر 

الذاتية”.
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أضـــاف  فيمـــا 
فـــي بنـــك الســـالم رفيق النايـــض “تجـــري عملية 
استحواذ بنك الســـالم على الخدمات المصرفية 
لألفـــراد التابعـــة لبنـــك اإلثمـــار بسالســـة كبيـــرة، 
وستســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي تطويـــر وتعزيـــز 
التجربـــة المصرفيـــة لزبائننـــا. وســـيحظى جميع 
الزبائـــن بخدمـــات عاليـــة الجودة مع االســـتفادة 

بشكل أكبر من نقاط القوة المشتركة ومن شبكة 
فـــروع وأجهـــزة الصـــراف اآللي واســـعة النطاق. 
كمـــا ســـيعمل بنك الســـالم على توظيـــف خبرات 
فريـــق العمل الموحـــد البتكار وتعزيـــز الخدمات 
تجربـــة  إثـــراء  بهـــدف  المصرفيـــة  والمنتجـــات 
الزبائن. ونحن نتطلع لبدء مرحلة جديدة، حيث 
سترســـخ هـــذه الصفقة مكانة بنك الســـالم كأكبر 

بنك إسالمي في مملكة البحرين”.
وتتماشـــى هـــذه الصفقـــة مـــع اســـتراتيجية بنك 
الســـالم وجهوده الرامية لتعزيز وتوســـعة نطاق 
عملياتـــه المصرفيـــة األساســـية. ويعتمـــد نجـــاح 
البنـــك فـــي بلـــوغ هـــذه التطلعـــات علـــى تبنـــي 
اســـتراتيجية نمـــو مســـتدام، يطمـــح مـــن خاللها 
لتحقيق نمو مزدوج في كافة مقاييس وجوانب 
العمل المؤسسي، ومضاعفة األرباح من مختلف 

مصادر التدفقات النقدية. 
وتشـــمل الصفقـــة اســـتحواذ بنـــك الســـالم علـــى 
إجمالـــي األعمال المصرفية لألفـــراد لبنك اإلثمار 
)قطـــاع التجزئة للزبائن األفـــراد(، وملكية اإلثمار 
القابضة في كلٍّ من: بنك البحرين والكويت )رمز 
التـــداول فـــي بورصـــة البحريـــن “BBK”( بحصة 
تبلـــغ 26.19 %، ومجموعة ســـوليدرتي القابضة 
التكافـــل علـــى  أكبـــر مجموعـــات  وهـــي إحـــدى 
مســـتوى العالم والشـــركة األم لشركة سوليدرتي 
البحريـــن )رمـــز التـــداول فـــي بورصـــة البحريـــن 
“SOLID”( بحصـــة تبلغ %55.91، وشـــركة بنفت 
ش.م.ب. )مغلقـــة( بحصة تبلـــغ 1 %، إضافة إلى 
أصول أخرى تتضمن محفظة الصكوك واألصول 

السائلة وأسهم في شركة ماستركارد.
وعّيـــن بنـــك الســـالم كل مـــن شـــركة “كـــي بي إم 
جي فخرو”، وشـــركة “أرنست أند يونغ البحرين” 
كمستشـــارين لدراســـة عمليـــة االســـتحواذ، فيما 
تولت شـــركة “تراورز أند هاملينس” مهمة تقديم 

االستشارات القانونية المتعلقة بهذه العملية.

“السالم” يستكمل صفقة استحواذ “اإلثمار القابضة” بـ 2.2 مليار دوالر
تشمل قطاع الخدمات المصرفية لألفراد لبنك اإلثمار ومجموعة مختارة من األصول
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النايض

الشيخ خالد 
المعشني

تصوير: خليل ابراهيم

سمو األمير عمرو 
الفيصل



95.1
ألــــف ديـنــــار

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 
مناقصـــات   4 أمـــس  جلســـته  فـــي 
لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو(، أولها 
بنكـــر  بارجتيـــن  لشـــراء  مناقصـــة 
ذاتيـــة الدفـــع تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
وحيدة هي شركة دامن شيبياردس 
الشارقة بنحو 4.6 مليون دينار، في 
حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابـــة 4.8 مليون 
المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق  دينـــار، 
أو  بنكـــر  بارجتيـــن  لشـــراء  فإنهـــا 
ذاتيـــة  وقـــود جديدتيـــن  صندلتـــي 
البارجتيـــن أو  الدفـــع لتحـــل محـــل 
بالوقـــود  الموجودتيـــن  الصندلتيـــن 
اللتين لهما بدن واحد صنادل تفريغ 
متقادمـــة هـــذه القـــوارب المحصنـــة 
قديمـــة جـــًدا تـــم بناؤهـــا فـــي العام 
متطلبـــات  مـــع  تتوافـــق  وال   1957
الهيكل المزدوج التفاقيات المنظمة 

البحرية الدولية.
وكانـــت المناقصـــة الثانية لــــ “بابكو” 
لتوفير األعمال الكهربائية الصناعية 
ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن أعمـــال لقســـم 
الهندسة في المصفاة وسترة والمرفأ 
ومناطـــق الشـــركة األخرى تنافســـت 
عليهـــا 10 شـــركات، وكان أقل عطاء 
لشـــركة جاهيكون بنحـــو 3.4 مليون 
دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 8.2 
مليون دينـــار، فيما تعلقت المناقصة 
الصيانـــة  خدمـــات  بتوفيـــر  الثالثـــة 
MOV’S ACTUA� )لمحـــركات النقل 
TORS( تقدمت إليها شـــركة وحيدة 
هي مؤسسة المؤيد لكهرباء وأجهزة 
القياس وأنظمتهـــا بنحو 604.5 ألف 
نظـــام  دينـــار، واألخيـــرة الســـتبدال 
التحكـــم للمبـــرد المتقـــادم لمحطات 
 3 عليهـــا  تنافســـت  المتـــردد  التيـــار 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
ألـــف   67.4 بنحـــو  الذكيـــة  األجوبـــة 

دينار.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
شـــؤون البلديات والزراعـــة لتجميل 
تقاطع ســـار تنافست عليها شركتان، 
وكان أقـــل عطـــاء لمؤسســـة الخليج 
 283.8 بنحـــو  للتســـيج والتســـطيح 
ألـــف دينـــار، ويشـــمل نطـــاق العمـــل 
لتجميـــل تقاطـــع ســـار هـــدم وإزالة، 
النخيـــل  أشـــجار  مـــن  والتخلـــص 
وأشـــجار الزينـــة الموجودة مســـبًقا، 
المســـطحات  بأعمـــال  والقيـــام 
الخضـــراء جديدة، وتشـــمل أشـــجار 
النخيـــل وأشـــجار الزينة واألعشـــاب 

والشجيرات وأعمال نظام الري.
مناقصـــة   13 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
تابعـــة لـ 8 جهات حكوميـــة بإجمالي 
تعليـــق  تـــم  حيـــن  فـــي  عطـــاء،   39
عطاءيـــن تابعيـــن لمناقصـــة لشـــركة 
طيـــران الخليـــج. وبلـــغ مجموع أقل 
العطـــاءات المقدمة نحو 9.7 مليون 

دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لوزارة 
األشـــغال، أولهمـــا لتحويـــل شـــبكات 
المعالجـــة  الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه 
لمـــدة  المتنوعـــة  األعمـــال  وبعـــض 
24 شـــهًرا تنافســـت عليها شـــركتان، 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة الكوهجي 
للخدمـــات الفنيـــة بقيمـــة 331 ألـــف 
دينـــار، والثانية لربـــط مركز الكويت 
الصحـــي بشـــبكة الصـــرف الصحـــي 
القائمة فـــي منطقة كـــرزكان بمجمع 
شـــركات،   5 عليهـــا  تنافســـت   1027
وكان أقل عطاء للمؤسســـة الوطنية 

للحفريات بنحو 132.7 ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لشركة طيران الخليج، أولهما إلبرام 
عقـــد لمدة 5 ســـنوات لتعييـــن مزود 
خدمـــة توريد الســـمن )غيـــر المملح( 
لـــركاب الدرجـــة الســـياحية تقدمـــت 
إليها شـــركة فاين فـــودز بنحو 26.4 
ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتعييـــن مزود 
المناولـــة  خدمـــات  لتقديـــم  خدمـــة 
 )BOM( األرضيـــة فـــي مطار بومبـــي
بالهند تنافســـت عليها شركتان، وتم 
تعليقهمـــا وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 

 CelebiNAS Airport Services(
India Pvt( بنحو 650.2 دينار.

مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لشـــركة مطار البحريـــن لتوريد الزي 
لموظفـــي  واإلكسســـوارات  الجاهـــز 
الشـــركة تنافســـت عليها 6 شـــركات، 
AlGhas� )وكان أقـــل عطاء لشـــركة 
san Trading( بنحو 14.7 ألف دينار، 
مناقصة لبوليتيكنك البحرين لشراء 
 )Sophos XGS6500( نظام حمايـــة
تنافســـت عليها شـــركتان، وكان أقل 
عطاء لشـــركة عالـــم االتصـــال بنحو 

39 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لجامعـــة 
البحرين لتقديم خدمات استشـــارية 
التدريجـــي  للتجديـــد  هندســـية 
الفرعيـــة  الكهربـــاء  لمحطـــات 
بالجامعـــة  األرضيـــة  والكابـــات 
تنافســـت عليها شـــركتان، وكان أقل 
عطـــاء لمكتب حميد للهندســـة بنحو 

90.2 ألف دينار.
كما فتح المجلـــس مناقصة لمجلس 
النواب لصيانة قاعـــات االجتماعات 
تنافســـت عليها شـــركتان، وكان أقل 
عطاء لشـــركة مقاوالت أولف جرين 

بنحـــو 95.1 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن 
بلـــغ أكبرها قرابـــة 401.9 ألف دينار، 
بتجديـــد  النـــواب  ويرغـــب مجلـــس 
اثنتين من قاعات االجتماعات والتي 
متـــرا مربعـــا   125 تبلـــغ مســـاحتهما 
طبًقـــا للتصاميـــم المرفقـــة باإلضافة 
لصيانة 5 قاعات اجتماعات وتشمل 
أعمـــال الصباغـــة والتأثيـــث وغيرها 
مـــن أعمـــال الصيانـــة المذكـــورة في 
وثيقـــة المناقصـــة وتهيئـــة القاعـــات 
المستخدمة لاجتماعات في األمانة 

العامة.

لصيانة قاعات االجتماعات في مجلس النواب
توريد سمن غير مملح لركاب الدرجة السياحية لطيران الخليج بـ 26.4 ألف دينار

ــار ــع ســــــــــ ــل تــقــــاطـــــــــ ــار لـتـجـمــيـــــــــــ ــف ديـــنــــــــ 283.8 ألــــــــ
331 ألــــــف دينـــــــار لتحــويــــــل شبكـــات ميــــــاه الصـــرف الصحـــــي المعــالجــة
4.6 مليـــــــون ديـنــــار لشـــــــراء “بـابـكـــو” بـــارجتـيــــن بنكــــــر ذاتيــــة الــدفـــع
ـــار ـــون دين ـــن بــــ 3.4 ملي ـــة لقســـم الهندســـة بنفـــط البحري ـــة صناعي أعمـــال كهربائي
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أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

4,560,000دامن شيبياردس الشارقة1شراء بارجتين بنكر ذاتية الدفع

توفير األعمال الكهربائية الصناعية وما يرتبط بها من أعمال 
10JAHECON3,406,500.900لقسم الهندسة في المصفاة وسترة والمرفأ

MOV’S ACTUA� )توفير خدمات الصيانة لمحركات النقل 
)TORS1 Almoayyed Electrical & Instrumentation

Systems604,458.800

استبدال نظام التحكم للمبرد المتقادم لمحطات التيار 
3Prudent Solutions67,419المتردد

وزارة األشغال

ربط مركز الكويت الصحي بشبكة الصرف الصحي القائمة في 
5National excavating132,711.83منطقة كرزكان بمجمع 1027

تحويل شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة   
2Al Kooheji Technical Services331,000وبعض األعمال المتنوعة

طيران الخليج
1Fine Foods26,449.720توريد السمن )غير المملح( لركاب الدرجة السياحية

2CelebiNAS Airport Services India Pvt650.180خدمات المناولة األرضية في مطار بومبي )BOM( بالهند

2OLIVE GREEN CONTRACTING95,126.343صيانة قاعات االجتماعاتمجلس النواب

شركة مطار 
6AlGhassan Trading14,674توريد الزي الجاهز واالكسسوارات لموظفي الشركةالبحرين

تقديم خدمات استشارية هندسية للتجديد التدريجي لمحطات جامعة البحرين
2HAMEED ENGINEERING90,202الكهرباء الفرعية والكابالت األرضية بالجامعة

وزارة شؤون 
2Gulf Fencing & Specialist Surfacing283,784.878تجميل تقاطع سارالبلديات والزراعة

بوليتيكنك 
38,976.85عالم االتصال2شراء نظام حماية )of Sophos XGS6500(البحرين

تشــارك STC البحريــن، الشــركة الرائدة فــي عالم التكنولوجيــا الرقمية، بصفتها 
شــريكًا رســميا لالبتــكار الســيبراني لـــ “القمــة العربية الدوليــة لألمن الســيبراني” 
التــي تحتضنهــا مملكة البحرين تحت رعايــة كريمة من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك في الفترة 
مــن 6 - 8 ديســمبر، 2022 بمركــز البحريــن العالمــي للمعــارض، وبحضــور نخبــة 
واســعة من الخبراء واالختصاصيين في مجالي األمن الســيبراني والمعلوماتي 

من مختلف دول العالم.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن stc البحريـــن 
هـــي أول شـــركة اتصاالت فـــي المملكة 
توفر خدمة األمن الســـيبراني السحابي 
“حمايـــة الشـــبكات”، إذ تقدمهـــا لعمائها 
مـــن قطـــاع األعمـــال حمايـــًة ألصولهـــم 
الرقميـــة، مـــن خـــال تفعيلهـــا منظومة 
ذكاء اصطناعـــي متقدمـــة تحميهـــم من 
علـــى  عـــاوة  الســـيبرانية.  التهديـــدات 
ذلـــك، فقد عقـــدت stc البحرين شـــراكة 
منتجـــات  لتعزيـــز   sirar by stc مـــع 
األمـــن الســـيبراني لقطـــاع األعمـــال في 
البحريـــن، علـــى النحـــو الـــذي يمّكنه من 
إدارة المخاطـــر الرقميـــة بفعالية، وذلك 
فـــي ظل تنامي الحاجة إلى تبني حلول 

سيبرانية تتماشى مع المنظومة التقنية 
في مملكة البحرين.

 stc وعّلـــق الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
البحرين نزار بانبيله، على هذه الشراكة 
قائـــاً “لطالما كان األمن الســـيبراني من 
إذ  البحريـــن،   stc فـــي  أولوياتنـــا  أهـــم 
نحـــرص علـــى تبنـــي أحـــدث التقنيـــات 
للحفـــاظ على األمن الرقمي لعمائنا من 
قطـــاع األعمـــال واألفـــراد فـــي المملكة. 
ألكبـــر  تقنيـــًا  شـــريكًا  بكوننـــا  ونفتخـــر 
تجمـــع للخبـــراء واالختصاصييـــن فـــي 
مجـــال األمن الســـيبراني فـــي البحرين، 
كمـــا نتطلـــع للمشـــاركة فـــي المناقشـــات 
القمـــة  ســـتتضمنها  التـــي  والحـــوارات 

حـــول تأميـــن البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة 
للمملكـــة، ناهيك عن اســـتعراض أحدث 

المستجدات التقنية حول العالم”.
ويشارك المركز الوطني لألمن السيبراني 
في تنظيم “القمة العربية الدولية لألمن 
المركـــز  يضطلـــع  حيـــث  الســـيبراني”، 
لألمـــن  وطنيـــة  اســـتراتيجية  بإعـــداد 
الســـيبراني تهـــدف إلى حماية شـــبكات 
المملكـــة وبنيتهـــا التحتية مـــن مختلف 
أشـــكال التهديدات السيبرانية، وجرائم 

الفضاء اإللكتروني، وأعمال التجســـس 
المنظومـــة  هـــذه  وتراعـــي  وغيرهـــا. 
الوطنية أحدث المســـتجدات في قطاع 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت الســـيما 
التـــي تدمـــج التقنيـــات المتقدمـــة فـــي 
ســـبيل تهيئـــة البنية التحتيـــة لمكافحة 
الســـيبرانية  والهجمـــات  التهديـــدات 
المتصاعـــدة، وحمايـــة البنيـــة التحتيـــة 

الرقمية للمملكة.
بدورها صّرحت العضو المنتدب لشركة 

فعاليـــات أمـــل المرباطي، قائلة “يســـرنا 
أن نعلن عن إطاق النســـخة األولى من 
“القمة العربية الدولية لألمن السيبراني” 
والتـــي تعـــد األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى 
صعيـــد المملكـــة، وهي ثمـــرة عامين من 
التخطيط االستراتيجي والعمل الجاد”.

بـــأن  ثقـــة  “كلنـــا  المرباطـــي  وأضافـــت 
هـــذا  فـــي  البحريـــن   stc مـــع  الشـــراكة 
الحـــدث لـــن تقتصـــر علـــى تعزيـــز أمـــن 
الجرائـــم  مـــن  وســـامتها  المملكـــة 
السيبرانية فحســـب، بل ستكشف آفاقًا 
جديـــدة لتثقيف الحضور والمشـــاركين، 
وإلهامهـــم، وتعزيـــز التعـــاون فيمـــا بيـــن 

القطاعين العام والخاص بالمملكة”.
ويعد هـــذا المحفـــل االســـتثنائي بمثابة 
المشـــاركة  للجهـــات  المؤاتيـــة  الفرصـــة 
لعرض منتجاتها وخدماتها على هامش 
المؤتمر الذي ستستمر أعماله على مدى 
3 أيام، بحضور كبير من القادة والخبراء 
والمبتكريـــن علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
والدولي لمناقشة أهم مستجدات األمن 

السيبراني.

“STC” البحرين الشريك الرسمي لالبتكار السيبراني في “القمة العربية الدولية لألمن السيبراني”
أول قمة من نوعها في مجال األمن السيبراني
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 )B777X( كشــف الرئيــس  التنفيــذي للعمليــات بشــركة طيــران اإلمــارات، عــادل الرضــا عن وجــود طلبية لشــراء 200 طائرة بوينــغ 
و)787( وايربــاص 350، مشــيًرا إلــى أن لــدى الشــركة طلبية لشــراء 150 طائرة بوينغ )B777X( وطائــرة )787(، وتأخرت بوينغ في 
تســليم هذيــن النوعيــن مــن الطائــرات، إذ إن طائرة بوينغ )B777X( كان من المقّرر اســتالمها في ابريــل 2021 ولم يتم حتى اآلن، 
مشيًرا إلى احتمالية استالم الطلبية في يوليو 2025، وجاٍر النقاش مع شركة بوينغ للتأكد من إمكانية استالم الطائرات، مؤكًدا 

أن طيران اإلمارات في أمّس الحاجة للطائرات وزيادة أسطولها بسبب الطلب الحالي في مجال السفر.

 وأضـــاف فـــي حلقـــة “برنامـــج البحريـــن 
فـــي أرقـــام” من معرض البحريـــن الدولي 
تســـجيلها  تـــم  والتـــي   2022 للطيـــران 
على متـــن طائرة ايربـــاص A380 التابعة 
لطيـــران اإلمـــارات، أن طيـــران اإلمـــارات 
لديهـــا طلبيـــة لشـــراء 50 طائـــرة من نوع 
هـــذه  اســـتالم  وســـيتم  ايربـــاص،   350
2024، وهـــذا  الطائـــرات فـــي أغســـطس 
النـــوع مـــن الطائـــرات ســـيمنح “طيـــران 
اإلمـــارات” اإلمكانيـــة لفتـــح وجهات أكثر 
وتســـيير المزيـــد من الرحـــالت، الفًتا إلى 
أن الشـــركة لديهـــا الكثيـــر مـــن الوجهـــات 
التـــي ترغـــب فـــي فتحهـــا والتي لـــم يتم 
ا بسبب عدم وجود األسطول  فتحها حاليًّ
ونـــوع الطائرات، مؤكًدا أن اســـتالم هذه 
الطائرات ســـيفتح المجال لفتح محطات 
جديدة ودول مختلفة لم تكن تطير إليها 
فـــي الســـابق، حيث تشـــغل الشـــركة اآلن 

أكثر من 138 وجهة. 
وتوّقـــع الرضـــا توّســـع أســـطول الشـــركة 
لزيـــادة انتشـــارها لعدة قـــارات، الفًتا إلى 
ا يســـاهم  أن وجـــود طائـــرة )A380( حاليًّ
فـــي تشـــغيل رحـــالت أقـــل فـــي الوقـــت 
الحالـــي بســـبب الســـعة الموجـــودة علـــى 
 500 تســـتوعب  التـــي   )A380( طائـــرة 
راكب، والطائـــرات التي بها 3 مقصورات 

تستوعب 620 راكًبا.
الطيـــران  شـــركات  أن  الرضـــا  ويـــرى 
الطيـــران  لشـــركات  مكملـــة  االقتصاديـــة 
لهـــا  طيـــران  شـــركة  وكل  الكالســـيكية، 
زبونها ولها شريحة معينة من المسافرين 
ووجهات معينة تقدم خدمات لها، مشيًرا 
إلـــى أن شـــركة طيـــران اإلمـــارات مكملة 
لشـــركة فالي دبي، متوقًعا في المستقبل 

علـــى  وطلـــب  ســـعة  هنالـــك  يكـــون  أن 
الطيران خصوًصا في المنطقة، معّبًرا عن 
رأيه بأنه ليس هنالك منافسة وكل شركة 
تقدم خدمة لشـــريحة معينة للمســـافرين 
وتســـّير رحـــالت لبعـــض الوجهـــات التـــي 
ال تســـتطيع الشـــركات الكبيـــرة تشـــغيل 

رحالت إليها والوصول إليها.
وعـــن أهميـــة مشـــاركة طيـــران اإلمارات 
فـــي معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
فـــي جميع نســـخ المعرض، أعـــرب الرضا 
عن سعادته واهتمامه وفخره بالمشاركة 
فـــي معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
المقام في البحرين، مشـــيًرا إلى أنه تمت 
المشـــاركة بنوعين مـــن الطائرات إحداها 
طائرة )A380(  والتي تعتبر أحدث طائرة 
فـــي أســـطول شـــركة طيـــران اإلمـــارات، 
والتـــي تتميـــز بوجـــود أربـــع مقصـــورات، 
وكانـــت المقصـــورة الجديـــدة التـــي تمت 
إضافتها هي مقصورة الدرجة السياحية 
الممتـــازة، وهـــذه المقصـــورة دخلـــت في 
الخدمـــة فـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي، 
وتمـــت مالحظة أن هنالـــك اهتماًما كبيًرا 
من المســـافرين بهذه المقصورة وســـيرى 
زوار المعـــرض هـــذا النـــوع مـــن الخدمـــة 
والمقاعـــد المتوفـــرة فيهـــا، والـــذي يعتبر 

أحدث منتج موجود للشركة.
 وأضاف أن “طيران اإلمارات” استعرضت 
كذلك طائرة الفينوم التي تســـتخدم في 
لتدريـــب  للطيـــران  اإلمـــارات  أكاديميـــة 
المتدربيـــن الذيـــن يســـتخدمون الطائـــرة 
فـــي المرحلة األخيرة مـــن تدريباتهم في 

الكلية.
 وبخصـــوص حجـــم اســـتثمارات شـــركة 
طيـــران اإلمارات فـــي تدريـــب الطيارين 

للشـــركة،  التابعـــة  الطيـــران  وأكاديميـــة 
أوضـــح الرضـــا أنـــه كانـــت لـــدى “طيـــران 
اإلمـــارات” رؤيـــة واســـتراتيجية لتنفيـــذ 
لتدريـــب  أكاديميـــة  وتكويـــن  وبنـــاء 
الطيارين، وبحســـب رؤيتنا فإنه سيكون 
هنالـــك طلـــب كبيـــر علـــى الطياريـــن في 
أكاديميـــة  فوجـــود  القادمـــة،  الســـنوات 
للطيـــران في دولـــة اإلمـــارات وباألخص 
في دبي ســـيعطي الشـــركة ميزة تخريج 
الطلبة من هذه األكاديمية بعقلية الطيار 
التجاري، ومنذ البداية سيعيش الشخص 
أجـــواء شـــركة الطيـــران مـــن األكاديمية، 
مشيًرا إلى أن األكاديمية اليوم تستوعب 
أكثـــر من 400 طالـــب، ويوجد في الكلية 
مواطنـــون  منهـــم  طالًبـــا،   260 ـــا  حاليًّ
مفتوحـــة  الكليـــة  وكذلـــك  إماراتيـــون 
لغيـــر المواطنين الراغبين في اســـتكمال 
كمـــا  الطيـــران،  مجـــال  فـــي  دراســـتهم 
توفـــر األكاديمية ســـكًنا للطالب ودراســـة 

أكاديمية في مجال الطيران.
وفيما يتعلق بالشـــراكة مع شركة طيران 
الخليـــج، أوضح أن الشـــراكة مـــع طيران 
الخليج هي لنقل الركاب بين الشـــركتين، 
ووقعـــت اتفاقيـــة للرمـــز المشـــترك بيـــن 
طيـــران الخليـــج وطيـــران اإلمـــارات في 
معرض البحريـــن الدولي للطيران 2022، 
مشـــيًرا إلـــى أنه ســـيتم نقل الـــركاب بين 
المشـــترك  الرمـــز  باســـتخدام  الشـــركتين 
الســـتفادة طيـــران اإلمـــارات مـــن طيران 

الخليج وبالعكس لنقل الركاب.
يشـــار إلى أن طيران الخليج وطيران 

ا  اإلمـــارات وقعتـــا رســـميًّ

اتفاقية للرمز المشـــترك تبدأ في ديسمبر 
الجديـــدة  االتفاقيـــة  وســـتوفر  المقبـــل. 
اتصاالت سهلة وخيارات موسعة لعمالء 
طيـــران الخليـــج للســـفر إلـــى دبـــي ومـــا 
بعدها إلى مجموعـــة من وجهات طيران 

اإلمـــارات عبر أوروبا وأفريقيا وأميركا 

الجنوبية والشرق األقصى. 
وعـــن وجـــود نيـــة لزيـــادة عـــدد رحـــالت 
طيـــران اإلمـــارات إلـــى البحريـــن، أوضح 
الرضا أن طيران اإلمارات شـــركة تجارية 

وتســـعى دائًما لتوفير خدمة تربط 

دبـــي مـــع الشـــبكة، وتعتبـــر البحريـــن من 
الوجهـــات المهمـــة ومن المتوقـــع زيادتها 
في الوقت القريـــب خصوًصا مع الجهود 
المبذولـــة مـــن هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعارض للتســـويق بشـــكل أكبر لمملكة 
كثيـــر  اهتمـــام  ســـيعكس  مـــا  البحريـــن 
مـــن األفـــراد واألشـــخاص للحضـــور إلى 
البحريـــن، وكـــون اإلمارات تغطـــي اليوم 
أكثر من 138 وجهـــة اليوم فإن البحرين 

ستستفيد من هذه الشبكة.
 وفيمـــا يتعلق بتداعيـــات جائحة كورونا 
علـــى وضـــع الطيـــران ورؤيته لمســـتقبل 
الطيران، أوضح الرضا أن الجائحة تعتبر 
“خبـــر ماضـــي” على حد تعبيـــره، وهنالك 
ا على السفر بطريقة غير  إقبال كبير حاليًّ
طبيعية فاقت توقعات شركات الطيران، 
وانتعـــش قطـــاع الســـياحة بشـــكل كبيـــر 
وانتعـــش قطاع الطيـــران، وهنالك طلب 
علـــى الطيران بعكس التوقعات الســـابقة 
لبعـــض المحللين، حيـــث كانت التوقعات 
خالل فترة التطعيمات المضادة لكورونا 
رجـــال  درجـــة  علـــى  الطلـــب  يكـــون  أن 
األعمـــال أو الدرجـــة األولـــى أقـــل، إال أنه 
علـــى العكـــس تمـــت مالحظـــة أن هنالك 
زيادة بشـــكل أكبر على هذه المقصورات 
عمـــا كان عليه فـــي الســـابق، متوقًعا في 
حركـــة  تعـــود  أن   2023 المقبـــل  العـــام 
الطيران بالكامل لما كانت عليه في العام 

2019 أو تتجاوز مستوياتها.
ســـتكون  الطيـــران  شـــركات  أن  وأكـــد 
مســـتعدة لفتـــح رحالتها وإعـــادة جدول 
رحالتها إلى ما كانت عليه في العام 2019 

لوجود الطلب.

:A380 الرئيس التنفيذي للعمليات الرضا يحاور “^” على متن ايرباص

ا  206 طالب حالّيً
في “أكاديمية 

الطيران”

الشركة تشغل 138 
وجهة سفر حول 
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تغطية إصدار صكوك سلم إسالمية 
حكومية بـ 43 مليون دينار

أعلـــن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اإلصدار 
رقـــم ISIN BH0004769194( 259( مـــن صكـــوك الســـلم 
التـــي يصدرهـــا  اإلســـامية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي نيابـــة عـــن حكومـــة مملكـــة 

البحرين.

وتبلغ قيمة اإلصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 
يومـــًا تبدأ فـــي 16 نوفمبـــر 2022 إلـــى 15 فبراير 2023. 
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.18 % مقارنة بسعر 
العائد 4.50 % لإلصدار السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2022، 

علمًا أنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

“صادرات البحرين” توقع مذكرة تفاهم مع مركز 
المشروعات الدولية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة

أعلنـــت صادرات البحريـــن عن توقيع مذكـــرة تفاهم 
 )CIPE( الخاصـــة  الدوليـــة  المشـــروعات  مركـــز  مـــع 
وذلـــك لتعزيز البيئة التمويلية لصادرات المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر من خال 
 Economic Diversification and Access“ مشروع

.”to Finance in Bahrain
ويرمـــز توقيع هـــذه المذكرة إلى التقـــارب في الرؤى 
واتســـاع آفاق التعاون بين صادرات البحرين ومركز 
دعـــم  فـــي   )CIPE( الخاصـــة  الدوليـــة  المشـــروعات 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ومتناهية الصغر 
فـــي البحريـــن مـــن اجـــل تحقيـــق المزيد مـــن التقدم 
لتعزيز التنمية المستدامة بمساهمة القطاع الخاص.

وتواصل صادرات البحرين مساعيها التي تهدف إلى 
تنميـــة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ومتناهية 

الصغر من خال توفير الخدمات التي تساعدها على 
التطـــور والنمو والمســـاهمة فـــي االقتصـــاد الوطني، 
الســـيما وان لصـــادرات البحريـــن دوًرا أساســـًيا فـــي 
زيـــادة الوعي بشـــأن أهميـــة اتفاقية التجـــارة الحرة 
بين البحرين والواليات المتحدة وضرورة االستفادة 
منهـــا وذلـــك عبـــر جلســـات حواريـــة تعريفيـــة بيـــن 
مؤسســـات قائمة في الواليات المتحدة والمؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهية الصغـــر القائمة في 
البحرين، كما وتعمل على تشـــجيع وصول الصادرات 
الوطنية إلى الواليات المتحدة عبر حلولها المتنوعة.
وعلقت المدير التنفيذي للعمليات لصادرات البحرين 
فاطمة رســـتم، بالقول “تعمل صادرات البحرين على 
تكويـــن شـــراكات مثمـــرة وذلك فـــي ســـبيل االرتقاء 
بالخدمـــات التـــي تقدمها فـــي إطار التزامهـــا بتقديم 

الدعم للمؤسســـات القائمة في مملكة البحرين وذلك 
لبناء مســـتقبل اقتصـــادي متنوع. ســـتعمل صادرات 
البحريـــن بدورها في هـــذه االتفاقية على أكمل وجه 
مـــن خـــال توفيـــر المزيـــد مـــن الخيـــارات والحلـــول 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرى 

الازمة لتوسعة نطاق عملها”.
لمركـــز  البرامـــج  عـــام  مديـــر  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
المشـــروعات الدوليـــة الخاصة عبد الوهاب الكبســـي 
“إنـــه لمـــن دواعـــي فخرنـــا وســـرورنا أن ندعـــم دور 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في تنمية 
وتنويـــع االقتصـــاد البحريني، الســـيما وان للخدمات 
التـــي تقدمها صادرات البحريـــن إلى مجتمع األعمال 
دوًرا بارًزا في تســـريع عجلة نمو االقتصاد البحريني 

بمساهمة القطاع الخاص”.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.020

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

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 0.350

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

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 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.600

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 $ 2.790

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

“بافكو” تباشر هدم مستودعات وقود الطائرات في عراد
تماشـــيًا مع جهودها لصيانة وتشغيل إمدادات وقود 
الطائرات بكفاءة ولضمان سامة األهالي والمقيمين، 
بدأت شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو( 
بعملية هدم مســـتودع عراد لخزانات وقود الطائرات 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا األســـبوع، حيـــث تتضمن 
أعمال المشـــروع تفكيك مســـتودعات التخزين الذي 
يتوقـــع االنتهـــاء منه فـــي غضون 9 أشـــهر. وتحرص 
الشـــركة علـــى تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقاوليـــن 

متخصصيـــن، حيـــث ســـتقع عمليـــة الهدم فـــي حقل 
الوقـــود الواقـــع بمنطقة عراد، وذلـــك بجانب خطوط 
األنابيـــب المرتبطـــة التـــي تمتـــد إلى مطـــار البحرين 

الدولي. 
الشـــركة بتطبيـــق أعلـــى معاييـــر  التـــزام  وبموجـــب 
الســـامة والبيئـــة، تـــم إعـــداد وتنفيـــذ خطـــة اإلدارة 
البيئيـــة لمراقبـــة وتقليـــل الضجيج والغبـــار الذي قد 
يصـــدر خـــال مراحـــل المشـــروع، ومـــن المتوقـــع أن 

أعمال الهدم قد تســـبب تعطـــاً جزئيًا لحركة المرور، 
لـــذا حرصت الشـــركة علـــى اتخاذ جميـــع اإلجراءات 
والتدابيـــر الازمـــة إلدارة حركـــة الســـير فـــي الطرق 
الرئيسية لألهالي والمقيمين في المنطقة. وستباشر 
الشركة أعمالها أسبوعيًا من يوم السبت إلى الخميس 
من الســـاعة 6 صباحًا حتى الســـاعة 5 مساًء. وتلتزم 
بافكو بإكمال المشـــروع ضمن اإلطار الزمني المحدد 

بأقل قدر ممكن من التعطيل أو التأخير.

فاطمة رستم عبد الوهاب الكبسي 

14 نوفمبر 2022

تعزيزا للتنمية المستدامة بمساهمة القطاع الخاص


