
الملك المعظم يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور قمتين في الرياض
المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، دعوة من أخيه ملك المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة 
جالتـــه لحضـــور القمـــة الخليجيـــة 
الصينيـــة، والقمة العربيـــة الصينية، 
اللتين تســـتضيفهما المملكة العربية 
الســـعودية فـــي مدينـــة الرياض في 

)02(ديسمبر المقبل. 

“التمييز” ترفض طعن آل ضيف... وحكم الحوطي ضد قراطة اليوم
رفضـــت محكمـــة التمييـــز أمـــس الطعـــن 
المقدم من المترشـــح النيابي عـــن الدائرة 
السابعة بالمحافظة الشمالية عبدالحسين 
آل ضيـــف ضـــد اللجنـــة اإلشـــرافية علـــى 

ســـامة االستفتاء واالنتخاب حول نتائج 
فرز أصوات االنتخابات لبرلمان 2022.

وحـــددت المحكمـــة جلســـة اليـــوم للحكم 
في الطعن المقدم من المترشـــح عن ثانية 
العاصمـــة ســـلمان الحوطـــي ضد منافســـه 

النائـــب الســـابق أحمد قراطة، والمترشـــح 
عشـــرة  الحاديـــة  الدائـــرة  معقـــد  عـــن 
بالمحافظة الشمالية سعيد الماجد اللذين 
طعنا على نتائـــج االنتخابات النيابية ولم 

يحضرا جلسة المحكمة أمس.
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أحمد صباح الســلوم 
مــن جهودنــا لخدمة أهالي الدائرة:  

توســعة مركــز البــالد القديم الصحي بكلفــة مليون دينار  
بالتنســيق يين مؤسســة ووســف وعائشــة المؤيد الخيةةة 

وواارة الصحــة البحةةنية 

#معا_نستمر 
#صوتوا_للسلوم 
#اتتخابات2022
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الداعمون 
لمبادرة

Hermano
Contracting & Landscaping

Repairs & Maintenance I n t e r i o r s  &  A r t

مملكة ا﮹روئ

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد 
البحرين ســـمير عبدهللا ناس أن “الغرفة” 
بصـــدد إطـــاق بنـــك الخبراء فـــي الفترة 
المقبلـــة، والـــذي يتضمـــن مجموعـــة مـــن 
3000 خبيـــر في جميع قطاعات الســـوق 
التجاريـــة والصناعية، وذلك لاســـتفادة 
مـــن آرائهم الســـديدة في عمـــل “الغرفة” 
ســـواء أكانـــت في الدراســـات التـــي يتم 
إعدادها أو التوصيات التي ســـيتم رفعها 

للجهات المعنية وغيرها.
فـــي  “الغرفـــة”  بمبـــادرة  يتعلـــق  وفيمـــا 
تبني دراســـة ملف التضخـــم، قال رئيس 
غرفـــة البحريـــن فـــي لقـــاء مـــع المجلس 
التشـــاوري “إن موضـــوع التضخـــم فـــي 
أســـعار المســـتهلك ينقســـم إلـــى جزأيـــن، 
علـــى  الخارجيـــة  التأثيـــرات  هـــي  األول 

العالمـــي والـــذي تعانـــي منـــه  المســـتوى 
جميـــع دول العالـــم، أمـــا الجـــزء الثانـــي، 
فيتمحـــور فـــي العوامـــل الداخلية والتي 

تعمل غرفـــة البحرين على دراســـتها في 
الفتـــرة الحاليـــة لوضـــع الســـبل أمام كبح 
جمـــاح ارتفـــاع األســـعار، حيـــث تم رصد 

التضخـــم  مـــن  تعانـــي  التـــي  القطاعـــات 
وســـيتم رفع المقترحـــات والمرئيات من 

جانبنا إلى الجهات المعنية”.

“الغرفة” بصدد إطالق بنك الخبراء في كل قطاع ألول مرة في البحرين
تدرس العوامل الداخلية المؤثرة لكبح جماح التضخم ورفعها للحكومة

دعــا وزيــر الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، 
للتشــجيع على استخدام وســائل النقل العام وجعلها وسيلة موثوقة 
وســريعة ومقبولــة وأكثــر ســهولة فــي االســتخدام ودراســة خطوط 
وســائل النقــل العــام ومواقعهــا والعمــل علــى مضاعفتهــا، منوها إلى 
أهميــة وجــود مســارات للطــوارئ فــي الشــوارع الجديــدة لتحقيــق 

سرعة االستجابة.

الداخليـــة  وزيـــر  وتـــرأس 
رئيس مجلـــس المرور، أمس، 
المـــرور،  مجلـــس  اجتمـــاع 
المواصـــات  وزيـــر  بحضـــور 
واالتصـــاالت محمـــد الكعبي، 
إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر 
اإلســـكان  ووزيـــر  الحـــواج، 
آمنـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الرميحـــي، إضافـــة إلـــى عدد 
من وكاء الوزارات والجهات 

أعضاء المجلس.

وزير الداخلية: مضاعفة خطوط النقل العام
المنامة - وزارة الداخلية

)23(

)10(

)04(

حسن عبدالرسول

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك المعظم

وزير الداخلية



اجتمع رئيس الحرس الوطني الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، مـــع الجنرال نديم 
رضـــا رئيس هيئة األركان المشـــتركة 
للقوات المسلحة بجمهورية باكستان 
علـــى  وذلـــك  الشـــقيقة،  اإلســـامية 
هامـــش فعاليـــات معـــرض ومنتـــدى 

باكستان الدولي للدفاع. 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  رحـــب  وقـــد 
المســـلحة  للقـــوات  المشـــتركة 
رئيـــس  ســـمو  بزيـــارة  الباكســـتانية 
الحـــرس الوطنـــي ومشـــاركة ســـموه 
فـــي افتتـــاح معـــرض الدفـــاع، حيث 
شـــهد االجتماع العديد من المواضيع 
المشـــتركة بين الجانبين التي تهدف 
العســـكرية  العاقـــات  تنميـــة  إلـــى 
بيـــن الجيـــش الباكســـتاني والحرس 

الوطني.
وأشـــاد ســـمو رئيس الحرس الوطني 

خال اللقاء، بالمســـتويات المتقدمة 
الدفـــاع  معـــرض  تضمنهـــا  التـــي 
الباكســـتاني وما وصل إليـــه الجيش 
لقدراتـــه  تطـــور  مـــن  الباكســـتاني 
الـــذي  وخبراتـــه العســـكرية، والـــدور 
يقوم به الجيش الباكستاني في دعم 

األمن واالستقرار اإلقليمي.

مـــن  عـــددًا  الجانبـــان  بحـــث  كمـــا 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك 
والتـــي تهـــدف إلى التنســـيق وتعزيز 
مجـــاالت  فـــي  العســـكري  التعـــاون 
بيـــن  الخبـــرات  وتبـــادل  التدريـــب 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس 

الباكستاني.
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تلقـــى عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، دعوة من 
أخيه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبـــد العزيز آل ســـعود، تتضمن دعـــوة جالته 

لحضـــور القمـــة الخليجيـــة الصينيـــة، والقمـــة 
العربيـــة الصينية، اللتين تســـتضيفهما المملكة 
العربيـــة الســـعودية في مدينـــة الرياض خال 

شهر ديسمبر المقبل. 
وأعـــرب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين عن ثقته 

بـــأن حضور جالـــة الملك المعظم ســـيكون له 
أطيب األثر في تحقيق أهداف هاتين القمتين 
والمســـاهمة في التوافق علـــى مخرجاتهما بما 
يعـــود بالنفـــع على دولنا والعالـــم أجمع، متمنيًا 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

الملك المعظم يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور قمتين في الرياض
حضور جاللته يساهم في تحقيق األهداف والتوافق على مخرجاتهما

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المعظم

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم 
بقانــون رقــم )44( لســنة 2022 بتعديــل بعــض أحــكام اتفاقيــة تأســيس بنــك الخليــج 
الدولي ))شــركة مســاهمة بحرينية(( المرافقة للمرســوم بقانون رقم )30( لســنة 1975، 
وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:

الخليـــج  بنـــك  تأســـيس  اتفاقيـــة  تعـــدل 
بحرينيـــة((  مســـاهمة  ))شـــركة  الدولـــي 
والنظام األساسي المرفق بها، على النحو 

المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية:

تحـــل عبارة )مملكة البحرين( محل عبارة 
)دولـــة البحرين( أينمـــا وردت في اتفاقية 
تأســـيس بنـــك الخليـــج الدولـــي ))شـــركة 
مســـاهمة بحرينيـــة(( والنظـــام األساســـي 

المرفق بها.
تعديـــات اتفاقية تأســـيس بنـــك الخليج 
بحرينيـــة((  مســـاهمة  ))شـــركة  الدولـــي 

والنظام األساسي المرفق بها
أوال: يستبدل بنص المادة )4( من اتفاقية 
تأســـيس بنـــك الخليـــج الدولـــي ))شـــركة 

مساهمة بحرينية((، النص اآلتي:

مادة )4(:

تأسســـت الشـــركة لمدة غير محددة، على 
أنه يجوز حلها بقـــرار من الجمعية العامة 
غير العادية يصـــدر باألغلبية المقررة في 
المادة )43( من النظام األساسي للشركة.

ثانيا: يســـتبدل بنصوص المواد )3( و)24( 
و)32( و)44( من النظام األساســـي المرفق 
باتفاقيـــة تأســـيس بنـــك الخليـــج الدولي 
))شـــركة مســـاهمة بحرينيـــة((، النصـــوص 

اآلتية:

مادة )3(:

تأسســـت الشـــركة لمدة غير محددة، على 
أنه يجوز حلها بقـــرار من الجمعية العامة 
غيـــر العاديـــة يصـــدر باألغلبيـــة المقـــررة 
فـــي المـــادة )43( مـــن النظام األســـاسaي 

للشركة.

مادة )24(:

1 - تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت 
أعضـــاء مجلس اإلدارة آخذة في االعتبار 
الجهـــد الذي قـــام به المجلـــس وما تحقق 
من أرباح على أال تزيد هذه المكافآت عن 

10 % من صافي الربح.
2 - اســـتثناء مـــن أحـــكام الفقـــرة )1( مـــن 
هـــذه المـــادة، يجـــوز تحديـــد مخصصات 
إضافيـــة لرئيس وأعضـــاء مجلس اإلدارة 
غير مرتبطة بحســـاب أرباح الشركة وفق 
سياســـة تعتمدهـــا وتنفـــرد بتعديلهـــا مـــن 

وقـــت إلى آخـــر الجمعيـــة العامـــة العادية 
)“سياســـة مخصصـــات المجلـــس”(، وذلك 
على شـــكل مبالغ ثابتـــة تجمع بين أتعاب، 
وتكاليف حضور، وبدالت على النحو الذي 
المجلـــس،  تحـــدده سياســـة مخصصـــات 
على أن يتم خصم هذه المبالغ سنويا من 
حســـاب المصروفات؛ لتمكين الشركة من 
اســـتقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي 
الخبـــرة والكفـــاءات المطلوبة واالحتفاظ 
بهم وتحفيزهم إلدارة الشـــركة على نحو 
يحقق األغراض التي تأسست من أجلها.

مادة )32(:

المســـاهمين  إلـــى  الدعـــوة  توجـــه   -  1
العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات  لحضـــور 
بخطابـــات مســـجلة بعلم الوصـــول أو بأي 
طريقـــة أخرى تثبـــت واقعة العلـــم بزمان 
ومـــكان االجتماع )بما في ذلك الوســـائط 
اإللكترونيـــة(، ويجـــب أن تتضمن الدعوة 
لاجتمـــاع جـــدول األعمـــال الـــذي يضعه 
مجلـــس اإلدارة مع مراعـــاة ما تنص عليه 

الجتماعـــات  الدعـــوة  بشـــأن   )2( الفقـــرة 
الجمعيـــة العامـــة المقـــرر انعقادها بشـــكل 
االتصـــال  عبـــر وســـائل  بعـــد  عـــن  كامـــل 

اإللكترونية.
الجمعيـــة  اجتماعـــات  عقـــد  يجـــوز   -  2
العامـــة بشـــكل كامل عن بعـــد والتصويت 
علـــى القرارات فيها عبر وســـائل االتصال 
التدابيـــر  اتخـــاذ  شـــريطة  اإللكترونيـــة 
الازمـــة؛ لضمـــان االمتثـــال أليـــة أحـــكام 
إلزاميـــة تفرضهـــا الجهـــات المختصة في 
دولـــة المقـــر الرئيســـي )مملكـــة البحريـــن( 
فيمـــا يتعلـــق بعقـــد اجتماعـــات الجمعيـــة 

العامة بهذا الشكل.

مادة )44(:

المســـائل اآلتيـــة ال تنظرهـــا إال الجمعيـــة 
العامة المنعقدة بصفة غير عادية:

 -1 تعديـــل اتفاقيـــة التأســـيس أو النظام 
األساسي للشركة.

2 - بيـــع كل المشـــروع الـــذي قامـــت بـــه 
الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3 - حل الشركة أو اندماجها في شركة أو 
هيئة أخرى.

4 - زيادة رأس المال أو تخفيضه.
5 - زيادة أغراض الشركة أو تنويعها.

6 - تصفية الشركة.
7 - إصـــدار فئـــات أخرى من األســـهم عدا 

األسهم العادية.
8 - تغيير اسم الشركة.

مـــن  و)10(  و)9(   )2( المـــواد  عـــدا  فيمـــا 
اتفاقية التأسيس، تصدر التعديات على 
اتفاقيـــة التأســـيس أو النظـــام األساســـي 
دون الحاجـــة إلـــى صـــدور قانـــون، علـــى 
أال تتضمـــن التعديـــات مخالفـــة ألحـــكام 
القوانيـــن أو األنظمـــة المعمـــول بها بدولة 

المقر.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل 
فيما يخصـــه – تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمـــل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس “الخليج الدولي” المرافقة للمرسوم بقانون رقم )30( لسنة 1975
بمرسوم صادر عن الملك المعظم

المنامة - بنا

تلبيـــًة لدعوة قائـــد الجيش الباكســـتاني 
الجنـــرال قمر جاويد باجوا، حضر رئيس 
الحرس الوطني الفريق أول الركن ســـمو 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، حفل 
افتتاح معرض ومنتدى باكستان الدولي 
للدفـــاع في مدينـــة كراتشـــي بجمهورية 

باكستان اإلسامية الشقيقة. 
وأشـــاد ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، 
لمعـــرض  العالـــي  التنظيمـــي  بالمســـتوى 
بـــه  حظـــي  ومـــا  الباكســـتاني،  الدفـــاع 
شـــركات  لكبـــرى  واســـعة  مشـــاركة  مـــن 
الصناعات العســـكرية، بما يؤكـــد المكانة 
العســـكرية المتقّدمـــة والمتطـــّورة التـــي 
تتميز بها جمهورية باكســـتان اإلسامية 

الشقيقة. 
وأشـــار رئيـــس الحرس الوطنـــي، إلى أن 
باكســـتان تزخـــر بمســـتويات عاليـــة مـــن 
اإلمكانيـــات المتقّدمـــة والمتطـــّورة فـــي 
يعكـــس  والـــذي  العســـكرية،  صناعاتهـــا 

الجاهزية والقدرات القتالية العالية التي 
يشهدها الجيش الباكستاني. 

وأكد ســـمو رئيس الحرس الوطني، عمق 
العاقـــات الثنائيـــة بين مملكـــة البحرين 
وجمهورية باكستان اإلسامية الشقيقة، 

والتـــي تصـــب فـــي صالـــح خيـــر البلدين 
وشـــعبيهما، كما رافق الفريـــق أول الركن 
ســـمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
رئيس الحـــرس الوطني، وفد من ضباط 

الحرس الوطني.

مؤكًدا عمق العالقات الثنائية مع باكستان

رئيس الحرس الوطني يشيد بجاهزية الجيش الباكستاني

رئيس الحرس الوطني يحضر معرض ومنتدى باكستان الدولي للدفاع

المنامة - بنا

تعزيز التعاون العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني

رئيس الحرس الوطني يجتمع مع رئيس هيئة األركان المشتركة بجمهورية باكستان االسالمية

المنامة - بنا

التقى رئيس الحرس الوطني الفريق أول 
الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيسى آل 
خليفة، الفريق محمد ســـعيد قائد الفيلق 
الخامـــس بالجيـــش الباكســـتاني، وذلـــك 
علـــى هامـــش فعاليـــات منتـــدى ومعرض 
الدفاع الباكســـتاني الذي أقيم في مدينة 
كراتشـــي بجمهورية باكســـتان اإلسامية 
الشـــقيقة.  ورّحب قائـــد الفيلق الخامس 
بســـمو رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، مؤكدًا 
المســـتويات المتقدمة التـــي وصلت إليها 
العاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
ومـــا أثمر عنهـــا من زيادة مســـتوى تبادل 
الخبـــرات وتنفيـــذ التماريـــن والتدريبات 
المشـــتركة بين الحرس الوطني والقّوات 
القـــدرات  لرفـــع  الباكســـتانية؛  المســـّلحة 

القتالية لدى المؤسستين العسكريتين. 
وخـــال اللقاء أثنى ســـمو رئيس الحرس 
الوطنـــي علـــى مـــا تضمنـــه المعـــرض وما 
يحتويه من تقنيات وتطورات عســـكرية 

فـــي  العالميـــة  النهضـــة  تواكـــب  حديثـــة 
مجـــاالت التســـليح العســـكرية للجيـــوش 
ومنتســـبيها، مؤكدًا ســـموه حرص رئاسة 
الحرس الوطني علـــى مواكبة التطورات 
التـــي تخـــدم  العســـكرية والتكنولوجيـــة 

صرح الحرس الوطني ومنتسبيه.
وشـــهد اللقـــاء بحث عـــدد مـــن المواضيع 
تعزيـــز  المشـــترك وســـبل  االهتمـــام  ذات 
بيـــن  والتدريبـــي  العســـكري  التعـــاون 

الجانبين.

الفريق محمد سعيد أشاد بتطور العالقات مع البحرين

رئيس الحرس الوطني يطلع على أحدث التطورات العسكرية

رئيس الحرس الوطني يلتقي قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني

المنامة - بنا

اجتمـــع رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريـــق أول الركن 
سمو الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مع الفريق 
أول طيار زهير أحمد بابر سيدو رئيس هيئة األركان 
اإلســـامية  باكســـتان  بجمهوريـــة  الجويـــة  للقـــوات 
معـــرض  فعاليـــات  هامـــش  علـــى  وذلـــك  الشـــقيقة، 

ومنتدى باكستان الدولي للدفاع. 
الجويـــة  للقـــوات  األركان  هيئـــة  رئيـــس  ورحـــب 
الباكســـتانية بزيـــارة ســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني 
ومشـــاركة ســـموه في افتتـــاح معرض الدفـــاع، الذي 
الخبـــرات  تجمـــع  رئيســـة  عســـكرية  منصـــة  يعتبـــر 
والقيـــادات العســـكرية للتعـــرف علـــى آخـــر تطورات 

الصناعات العسكرية.
وخال اللقاء أثنى سمو رئيس الحرس الوطني على 
ما وصـــل إليه الجيش الباكســـتاني من تقدم وتطور 
لقدراتـــه وخبراته العســـكرية، مشـــيدًا بالمســـتويات 

المتقدمة التي تضمنها معرض الدفاع الباكستاني.
كما بحث الجانبان عددًا من المواضيع ذات االهتمام 

المشـــترك وســـبل تعزيز التعاون المشـــترك من تبادل 
للخبرات وإجراء التمارين المشتركة، كما شهد اللقاء 
اســـتعراض العديـــد من أوجـــه التعاون بيـــن الحرس 

الوطني والجيش الباكستاني.

تبادل الخبرات وإجراء التمارين المشتركة بين البلدين... محمد بن عيسى:

“معرض كراتشي” منصة للتعرف على آخر الصناعات العسكرية

رئيس الحرس الوطني يجتمع مع رئيس هيئة األركان للقوات الجوية الباكستانية
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صــدر عــن ملــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مرسوم بقانون رقم )45( لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام 
“القانــون” الموحــد للجمارك لدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، وذلك 
بناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: 

رسمنا بالقانون اآلتي:

المادة األولى

وُوفـــق على تعديل بعض أحـــكام النظام 
لـــدول  للجمـــارك  الموحـــد  “القانـــون” 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
المعتمـــد مـــن قبل لجنـــة التعـــاون المالي 
 )112( اجتماعيهـــا  فـــي  واالقتصـــادي 
و)113( المنعقَديـــن بتاريخـــي 25 أكتوبر 
علـــى  وذلـــك   ،2021 أبريـــل  و21   2020

النحو الوارد بالمواد التالية.

المادة الثانية 

ُيــــستبَدل بنصوص المواد )2( الفقرات )4( 
و)33( و)34( منها، )10(، )18(، )27( البندين 
)1( و)2(، )30( الفقـــرة )ه(، )46(، )49(، )52(، 
 ،)67(  ،)65(  ،)61( )ج(،  الفقـــرة   )56(  ،)55(
 ،)137( ،)114( ،)105( ،)104( ،)103( ،)74(
 ،)147(  ،)146(  ،)1( البنـــد   )145(  ،)143(
)148( الفقـــرة )ب(، )150(، )152( البند )1(، 
)166( الفقرة )ب(، )171( الفقرة )أ(، )172(، 
الموحـــد  “القانـــون”  النظـــام  مـــن   ،)178(
للجمـــارك لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 

الخليج العربية، النصوص اآلتية:

مادة )2( الفقرات )4( و)33( و)34(: 

4 - المديـــر العام: مدير عام الجمارك أو 
مـــن يماثله من الجهـــة المختصة أو في 
اإلدارة وفق التنظيـــم الداخلي لجمارك 

الدول األعضاء.
33 - الســـوق الحـــرة: البنـــاء أو المـــكان 
المرخـــص له الـــذي تودع فيـــه البضائع 
فـــي وضـــع معلـــق للضرائـــب “الرســـوم” 

الجمركية لغايات العرض والبيع.
34 - البيان الجمركي: بيان البضاعة أو 
اإلقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب 
البضاعة أو من يقـــوم مقامه، ويتضمن 
للبضاعـــة  المميـــزة  العناصـــر  تحديـــد 
المصـــرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقًا 

ألحكام هذا النظام “القانون”.

مادة )10(:

تكـــون فئة الضريبة “الرســـوم” الجمركية 
وفقًا للتعرفة الجمركية إما مئوية )نسبة 
مئويـــة مـــن قيمـــة البضاعـــة( أو نوعيـــة 
)مبلغـــًا علـــى كل وحـــدة مـــن البضاعـــة(. 
ويجـــوز أن تكون هـــذه الضريبـــة مئوية 
ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة. 

مادة )18(:

أ - تطبـــق التعرفة الجمركيـــة النافذة على 
البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها 
في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل 

البيان الجمركي.
الضريبـــة  بدفـــع  المطالبـــة  يجـــوز  ال  ب - 
“الرســـوم” الجمركيـــة فـــي حالـــة التنـــازل 
عـــن البضاعـــة أو فقدانهـــا وفقـــًا للشـــروط 

واألحكام التي يحددها المدير العام.

مادة )27( البندين )1( و)2(:

1 - تقـــدم مـــع كل بيـــان جمركـــي فاتـــورة 
تفصيليـــة أصليـــة أو إلكترونيـــة، ويجـــوز 
للمديـــر العـــام أو مـــن يخولـــه أن يســـمح 
بإتمام إجـــراءات التخليص على البضاعة 
دون تقديـــم الفواتيـــر والوثائـــق المطلوبة 
مقابل تقديـــم ضمانات نقدية أو مصرفية 
أو تعهـــد خطـــي بإحضارهـــا فـــي مـــدة ال 
تقديـــم  تاريـــخ  مـــن  يومـــًا   )90( تتجـــاوز 

الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي.
2 - يكـــون إثبـــات قيمـــة البضاعـــة بتقديم 
جميـــع الفواتيـــر والمســـتندات التـــي تبين 
قيمتها وفقًا لألســـس الواردة في الالئحة 

التنفيذية.

مادة )30( الفقرة )ه(:

هــــ- يجـــب تقديـــم البيانات والمســـتندات 
قبل وصول الســـفينة إلـــى الميناء ويجوز 
للمـــدد  وفقـــًا  وصولهـــا،  بعـــد  تقديمهـــا 

والشروط التي يحددها المدير العام.

مادة )46(:

باســـتخدام  المعلومـــات  تبـــادل  لـــإدارات 
تقنية المعلومات اإللكترونية أو أية وسائل 
اتصال أخرى ألغراض التخليص الجمركي.

مادة )49(:

 أ- ال يجـــوز تعديل مـــا ورد في البيانات 
الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان 
الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي 
للتصحيـــح قبل إحالـــة البيان الجمركي 

للمعاينة.

 ب- يجـــوز للمديـــر العـــام أو مـــن يفوضـــه 
تســـديد قيود البيانات الجمركية للبضائع، 
بعد تسجيلها بأي إجراء جمركي آخر آلت 

إليه البضائع.
 ج- يجـــوز إلغـــاء البيانـــات الجمركية التي 
لم تســـتكمل مراحل إنجازها لســـبب يعود 
لمقدمها أو بناًء على طلبه وفقًا للشـــروط 
والضوابط واألحكام التـــي يقررها المدير 
العـــام لهـــذه الغاية علـــى أن يتم االحتفاظ 
بمعلومـــات البيـــان الجمركـــي الُملغـــى في 

النظام اإللكتروني.

مادة )52(:

تتم معاينة البضائع بعد تســـجيل البيانات 
الجمركيـــة حســـب معاييـــر إدارة المخاطر 
وأيـــة معاييـــر أخـــرى تراهـــا اإلدارة وفقـــًا 
للضوابط والشـــروط التي يحددها المدير 

العام أو من يفوضه.

مادة )55(:

للدائـــرة الجمركية الحق فـــي فتح الطرود 
لمعاينتهـــا مع غياب مالـــك البضاعة أو من 
يمثلـــه إذا امتنـــع عن حضـــور المعاينة في 
الوقت المحدد رغم إبالغه، وعند الضرورة 
تجـــري الدائـــرة الجمركيـــة المعاينـــة قبـــل 
تبليغ مالـــك البضاعة أو من يمثله من قبل 
لجنة تشـــكل لهذا الغـــرض بقرار من المدير 

العام، وتحرر محضرًا بنتيجة المعاينة. 

مادة )56( الفقرة )ج(:

ج- للمدير العام أو من يفوضه األمر بإتالف 
البضائـــع التي يثبت من المعاينة أو التحليل 
أنهـــا مضـــرة أو غيـــر مطابقـــة للمواصفـــات 
أصحابهـــا  نفقـــة  علـــى  وذلـــك  المعتمـــدة، 
وبحضورهم أو من يمثلهم، وُيعاد تصديرها 
ذلـــك،  األمـــر  اســـتوجب  إذا  إلـــى مصدرهـــا 
وُيحرر بذلك المحضر الالزم وفقًا للشـــروط 

والضوابط التي يحددها المدير العام.

مادة )61(:

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي 
اإلدارة بموجـــب قـــرار من المديـــر العام أو 
من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخالفات 
التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب 
العالقـــة حول قيمـــة البضائع المســـتوردة، 

ولها االستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
ودون اإلخـــالل بحـــق المســـتورد باللجوء 
إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من 
قـــرارات زيـــادة قيمة البضاعـــة أمام لجنة 
القيمـــة، وذلـــك خـــالل خمســـة عشـــر يومًا 
من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من 
تاريخ إعالمه بالقيمة التي قدرتها اإلدارة 
للبضاعـــة بكتـــاب مســـجل بعلـــم الوصول 
وتكـــون قـــرارات هـــذه اللجنـــة باألغلبيـــة 
ونافـــذة بعد تصديق المدير العام عليها أو 
من يفوضه. ويجب إبالغ المستورد كتابة 
بالقـــرار الـــذي أصدرته اللجنـــة في تظلمه، 

ويكون قرارها مسببًا.

مادة )65(:

فـــي حالـــة الطـــوارئ، يجوز اتخـــاذ تدابير 
لســـحب البضائع لقـــاء ضمانات وشـــروط 
خاصـــة تحدد بقـــرار من الوزيـــر أو الجهة 

المختصة.

مادة )67(:

أي  إلـــى  ونقلهـــا  البضائـــع  إدخـــال  يجـــوز 
تأديـــة  دون  الدولـــة  داخـــل  آخـــر  مـــكان 
بشـــرط  الجمركيـــة  “الرســـوم”  الضرائـــب 
تقديـــم كفالة نقديـــة أو ضمان مصرفي أو 
تعهد مســـتندي ُيعادل ما يترتب عليها من 
ضرائب “رســـوم” جمركية وفق التعليمات 

التي يصدرها المدير العام.

مادة )74(:

تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية 
أو خارجها بقرار من الوزير أو من يفوضه 

أو الجهة المختصة.

مادة )103(:

ُتعفى من الضرائب “الرســـوم” الجمركية ما 
يلي:

 أ- األمتعـــة الشـــخصية واألدوات المنزليـــة 
المواطنـــون  يجلبهـــا  التـــي  المســـتعملة 
المقيمـــون في الخـــارج واألجانب القادمون 
لإقامـــة في البالد ألول مـــرة، ويخضع هذا 
اإلعفاء للشـــروط والضوابـــط التي يحددها 

المدير العام.
التـــي  والهدايـــا  الشـــخصية  األمتعـــة   ب- 
ذات  تكـــون  أال  علـــى  المســـافرين  بحـــوزة 
صفـــة تجاريـــة، وأن تكـــون وفقـــًا للشـــروط 

والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
 ج- الطرود واإلرساليات البريدية الشخصية 
الـــواردة، وفقـــًا للشـــروط والضوابـــط التـــي 
تحددهـــا الالئحة التنفيذية، وُيســـتثنى من 
ذلك التبغ ومشـــتقاته والســـلع ذات الطبيعة 

الخاصة.

مادة )104(: 

ُتعفـــى مـــن الضرائب “الرســـوم” الجمركية 
ما يلي:

 أ- مستلزمات الجمعيات الخيرية.
 ب- البضائـــع الـــواردة بنودهـــا الجمركيـــة 
فـــي الالئحـــة التنفيذية والمســـتوردة من 
قبل ذوي االحتياجـــات الخاصة والجهات 
الحكوميـــة المعنية والجهـــات ذات الصلة 

برعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
 ج- المواد الالزمة لإغاثة.

الضوابـــط  التنفيذيـــة  الالئحـــة  وتحـــدد 
والشروط الالزمة لالســـتفادة من اإلعفاء 

الوارد في هذه المادة.

مادة )105(:

ُتعفـــى مـــن الضرائب “الرســـوم” الجمركية 
ما يلي:

أ - البضائـــع ذات المنشـــأ الوطنـــي المعـــادة 
التي سبق تصديرها.

ب - البضائـــع األجنبيـــة المعـــادة إلى البالد 
والتي ثبت أنه ســـبق إعادة تصديرها إلى 
الخارج إذا أعيدت خالل ســـنة واحدة من 

تاريخ إعادة تصديرها.
ج - البضائـــع التـــي صـــدرت مؤقتـــًا إلكمال 
صنعهـــا أو إصالحهـــا تســـتوفى الضرائـــب 
“الرســـوم” الجمركيـــة علـــى الزيـــادة التـــي 
طرأت نتيجة إلكمـــال صنعها أو إصالحها 
وفقـــًا لقـــرار يتخـــذه المديـــر العـــام أو من 

يفوضه.
د - البضائـــع التي يتـــم تصديرها مؤقتًا، أو 
أعيـــدت وفـــق الشـــروط والضوابـــط التي 

تحددها الالئحة التنفيذية.
ويحدد الوزيـــر أو الجهـــة المختصة بقرار 
الشـــروط الواجب توافرها لالســـتفادة من 

أحكام هذه المادة.

مادة )114(:

مـــع مراعـــاة نـــص المـــادة )141( مـــن هـــذا 
النظـــام “القانـــون”، وعـــدم اإلخـــالل بأيـــة 
مســـئولية مدنيـــة أو جزائيـــة يقرهـــا هـــذا 
النظـــام “القانون” أو أي نظام “قانون” آخر، 
للمدير العام أو من يفوضه، أن يفرض على 
المخلـــص ومنـــدوب المخلـــص الجمركـــي 
وذلـــك بعـــد إجـــراء التحقيـــق الـــالزم معه 
وبما يتناسب وحجم مخالفته لاللتزامات 

المفروضة عليه العقوبات التالية:
1 - اإلنذار.

2 - غرامـــة ماليـــة ال تتجـــاوز 5000 ريـــال 
ســـعودي أو مـــا يعادلهـــا من عمـــالت دول 

المجلس األخرى.
3 - اإليقـــاف عـــن العمل لمـــدة ال تزيد عن 

سنتين.
4 - إلغـــاء الرخصـــة والمنـــع مـــن مزاولـــة 

المهنة نهائيًا.
ويجـــوز التظلـــم مـــن هـــذه العقوبـــات لـــدى 
الوزيـــر أو الجهة المختصة خالل )30( يومًا 
من تاريخ إبالغه بها، ويبت الوزير أو الجهة 
المختصـــة في التظلم خـــالل )30( يومًا من 
تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير أو الجهة 
المختصة قطعيـــًا، ويعتبر مضي هذه المدة 
دون البـــت فـــي التظلم رفضـــًا ضمنيًا له، إال 

أن النظر في التظلم ال يوقف التنفيذ.

مادة )137(:

ال يجوز القبض إال في الحاالت التالية:
 أ- جرائم التهريب المتلبس بها.

 ب- مقاومة رجال الجمارك أو رجال األمن 
التي تعـــوق ضبـــط المخالفـــات الجمركية 
أو جرائـــم التهريـــب أو تحقيقهـــا أو ضبط 

المتهمين فيها.
ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك 
المخوليـــن صفة مأموري الضبط القضائي 
أو من السلطات األمنية. ويقدم المقبوض 
عليـــه إلـــى المحكمـــة أو الجهـــة القضائيـــة 
وقـــت  مـــن  ســـاعة   24 خـــالل  المختصـــة 

القبض عليه.

مادة )143(:

يدخـــل في حكم التهريـــب بصورة خاصة 
ما يلي:

 أ- عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إلى 
أول دائرة جمركية.

فـــي  المحـــددة  الطـــرق  اتبـــاع  عـــدم   ب- 
إدخال البضائع وإخراجها.

 ج- تفريغ البضائع من الســـفن أو تحميلها 
عليها بصورة مغايرة لألنظمة في الدائرة 
الجمركيـــة أو تفريغهـــا أو تحميلهـــا فـــي 

النطاق الجمركي البحري.
 د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها 
خـــارج  مشـــروعة  غيـــر  بصـــورة  عليهـــا 

المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء 
النقـــل الجـــوي، مـــع مراعاة أحـــكام المادة 

)40( من هذا النظام “القانون”.
 ه- عـــدم التصريـــح في الدائـــرة الجمركية 
دون  الصـــادرة  أو  الـــواردة  البضائـــع  عـــن 
بيان حمولة “منافســـت”، ويدخل في ذلك 
ما يصطحبه المســـافرون مـــن بضائع ذات 

صفة تجارية.
 و- تجاوز البضائع في اإلدخال أو اإلخراج 

الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
 ز- اكتشـــاف بضائـــع غير مصـــرح عنها في 
إحـــدى الدوائـــر الجمركيـــة موضوعـــة في 
مخابـــئ بقصد إخفائهـــا أو في فجوات أو 
فراغـــات ال تكون مخصصة عادة الحتواء 

مثل هذه البضائع.
 ح- الزيـــادة أو النقص أو التبديل في عدد 
الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في 
وضع معلق للضرائب “الرســـوم” الجمركية 
المنصوص عليها في الباب السابع من هذا 
النظـــام “القانون” والمكتشـــفة بعد مغادرة 
البضاعـــة الدائرة الجمركية، ويشـــمل هذا 
الحكم البضائع التي عبرت البالد تهريبًا أو 
دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل 

الناقل مسئولية ذلك.
 ط- عـــدم تقديـــم اإلثباتات التـــي تحددها 
اإلدارة إلبـــراء بيانـــات األوضـــاع المعلقـــة 
للضرائب “الرســـوم” الجمركية المنصوص 
عليهـــا في البـــاب الســـابع من هـــذا النظام 

“القانون”.
المناطـــق  مـــن  البضائـــع  إخـــراج   ي- 
واألسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو 
المســـتودعات أو المناطق الجمركية دون 

إنهاء إجراءاتها الجمركية.
كاذبـــة،  قوائـــم  أو  تقديـــم مســـتندات   ك- 
أو مـــزورة أو مصطنعـــة أو وضـــع عالمات 
كاذبة بقصـــد التهرب من تأديـــة الضرائب 
أو  جزئيـــًا  أو  كليـــًا  الجمركيـــة  “الرســـوم” 

بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
المقيـــدة  أو  الممنوعـــة  البضائـــع  نقـــل   ل- 
إثباتـــات تؤيـــد  أو حيازتهـــا دون تقديـــم 

استيرادها بصورة نظامية.
الخاضعـــة  البضائـــع  حيـــازة  أو  نقـــل   م- 
لســـلطة الجمـــارك ضمن النطـــاق الجمركي 

دون مستند نظامي.
 ن- عـــدم إعادة اســـتيراد البضائـــع الممنوع 
تصديرها والمصدرة مؤقتًا ألي غاية كانت.

 س- قطع الرصاص أو نزع األختام أو األقفال 
أو األربطة الجمركية أو األغطية )الشـــوادر- 

األشرعة( بقصد التهريب الجمركي.
 ع- إدخـــال أو إخراج بضائع مغشوشـــة أو 

بضائع مقلدة.
 ف- التصرف في البضاعة المفرج عنها موقتًا 
وفقـــًا للمادة )56( الفقـــرة )ب( من هذا النظام 

“القانون” دون موافقة جهة االختصاص.

مادة )145( البند )1(:

1 - إذا كانـــت البضاعـــة المهربـــة تخضـــع 
لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون 
العقوبـــة غرامة ال تقل عـــن مثلي الضريبة 
“الرســـوم” الجمركية المســـتحقة وال تزيد 
“الرســـوم”  الضريبـــة  أمثـــال  ثالثـــة  عـــن 
الجمركيـــة، أو مثلي قيمـــة البضاعة أيهما 
أعلـــى، والحبـــس مدة ال تقل عن شـــهر وال 
تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )146(:

للمديـــر العام أو مـــن يفوضه التحفظ على 
البضائـــع ووســـائط النقـــل المضبوطة في 
حالـــة فـــرار المهربيـــن أو عدم االســـتدالل 
عليهـــم وبيعها طبقـــًا ألحكام البـــاب الرابع 
عشـــر مـــن هـــذا النظـــام “القانـــون” وتؤول 
حصيلـــة البيـــع إلى الدولة إذا مضت ســـنة 
علـــى تاريـــخ البيـــع دون ضبـــط المهربين، 
فـــإن ضبطـــوا أو قدمـــوا للمحاكمـــة خالل 
هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى 

حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

مادة )147(:

مـــن يفوضـــه  أو  العـــام  للمديـــر   أ- يجـــوز 
لتحصيـــل  الالزمـــة  القـــرارات  يصـــدر  أن 
الضرائـــب “الرســـوم” الجمركية والرســـوم 
األخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي 
تخلف المكلف عن أدائها، ويكون لقرارات 
التحصيل الصادرة وفقـــًا لهذه المادة قوة 

السند التنفيذي.
قـــرارات  علـــى  االعتـــراض  يجـــوز   ب- 
التحصيل لـــدى اإلدارة خالل ثالثين يومًا 
مـــن تاريـــخ التبليغ، غيـــر أن ذلك ال يوقف 
التنفيـــذ إال إذا ُأديت عـــن المبالغ المطالب 

بها تأمينًا بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

مادة )148( الفقرة )ب(:

ب- يبلـــغ المخالـــف أو من يمثلـــه بالغرامة 
المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن 
طريق الجهـــة المختصة. وعلـــى المخالف 
دفـــع الغرامـــات خـــالل ثالثيـــن يومـــًا مـــن 

تاريخ تبليغه بها.

مادة )150(:

فـــي جرائـــم  الدعـــوى  تحريـــك  يجـــوز  ال 
التهريـــب إال بنـــاًء علـــى طلـــب خطـــي من 

المدير العام أو من يفوضه.

مادة )152( البند )1(: 

1 - إذا كان محـــل التهريـــب بضاعة تخضع 
لضرائب “رســـوم” جمركية مرتفعة، فتكون 
العقوبـــة غرامـــة ال تقل عن مثلـــي الضريبة 
“الرسوم” الجمركية المستحقة وال تزيد عن 
ثالثـــة أمثال الضريبة “الرســـوم” الجمركية 

أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى.

مادة )166( الفقرة )ب(:

ب- يجـــوز بترخيـــص من المديـــر العام أو 
مـــن يفوضه بيع البضائـــع المحجوزة التي 

تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
وتنفيذًا لهذه المادة يتم البيع استنادًا إلى 
محضر تثبت فيه حالة البضاعة واألسباب 
الداعيـــة لبيعهـــا دون الحاجة إلـــى انتظار 
صـــدور الحكـــم مـــن المحكمـــة المختصة، 
علـــى أن يخطـــر صاحـــب البضاعـــة بذلك. 
فـــإذا صـــدر هـــذا الحكـــم فيمـــا بعـــد وكان 
يقضـــي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، 
دفع له ثمـــن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع 

الضرائب والرسوم والنفقات.

مادة )171( الفقرة )أ(:

أ- يستقطع من حاصل البيع وفقًا للترتيب 
اآلتي:

1 - الضرائب “الرسوم” الجمركية.
2 - نفقات عملية البيع.

3 - النفقـــات التي صرفتهـــا اإلدارة من أي 
نوع كانت.

4 - أجرة النقل عند االقتضاء.
5 - أي رسم آخر.

مادة )172(:

تحـــدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة 
مبالـــغ الغرامات الجمركيـــة وقيمة البضائع 
ووســـائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها 
بنســـبة خمســـين بالمئـــة )50 %( وذلك بعد 
الجمركيـــة  “الرســـوم”  الضرائـــب  اقتطـــاع 
والنفقـــات، وتـــودع النســـبة المتبقيـــة مـــن 
الحصيلـــة في صندوق المكافآت الجمركية 
أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتحدد 
بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد 
صرف وتوزيع تلك المكافآت والمستفيدين 

بناًء على اقتراح من المدير العام.

مادة )178(:

تقر لجنة التعاون المالي واالقتصادي 
لدول المجلس الالئحة التنفيذية لهذا 
النظام “القانـــون”، وما يطرأ عليها من 
تعديـــالت، ويتم إصدارها وفقًا لألداة 

القانونية لكل دولة.

المادة الثالثة

ُيستبدل بعنوان الفصلين الرابع والخامس 
مـــن البـــاب الثامـــن مـــن النظـــام “القانون” 
الموحـــد للجمارك لـــدول مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية، العنوانين اآلتيين:
الفصل الرابع

اإلعفاءات الشخصية
الفصل الخامس

إعفاءات مســـتلزمات الجمعيات الخيرية 
– والبضائع المستوردة لذوي االحتياجات 
لإغاثـــة  الالزمـــة  والمـــواد   – الخاصـــة 

والعينات التجارية

المادة الرابعة
 ،)27( المـــادة  إلـــى  ثانيـــة  ُتــــضاف فقـــرة 
وفقـــرة جديدة برقم )ج( إلى المادة )36(، 
وفقـــرة ثانية إلى المادة )152( من النظام 
“القانـــون” الموحد للجمارك لدول مجلس 
كمـــا  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
ُتضـــاف إلـــى ذات النظام “القانـــون” مواد 
جديـــدة بأرقـــام )24( مكـــررًا، )29( مكررًا، 
)47( مكـــررًا، )47( مكـــررًا )1(، )48( مكررًا، 
)104( مكـــررًا، )141( مكررًا، )150( مكررًا، 

)177( مكررًا، نصوصها اآلتية:

مادة )27( فقرة ثانية:

ويجـــوز للمديـــر العـــام أن يســـمح بإتمـــام 
علـــى  الجمركـــي  التخليـــص  إجـــراءات 
البضاعـــة دون إبراز الفواتير في الحاالت 
تقديـــم  المســـتورد  علـــى  يتعـــذر  التـــي 
الفواتيـــر الخاصـــة بهـــا وفقـــًا للضوابـــط 
والشـــروط التي يحددها وبما ال يتعارض 
مـــع األحـــكام الواردة في المـــادة )26( من 

هذا النظام “القانون”.

مادة )36( فقرة )ج(:

ج- يجوز للدائرة الجمركية أن تطلب من 
الســـائق تقديم ما يثبت تســـليم البضاعة 
المستوردة ألصحابها عند مغادرته للبالد.

مادة )152( فقرة ثانية:

ويجـــوز مصادرة وســـائط النقل واألدوات 
التهريـــب  فـــي  التـــي اســـتعملت  والمـــواد 
أعـــدت  إذا  وجوبيـــة  المصـــادرة  وتكـــون 
أمـــا  لذلـــك،  واألدوات  الوســـائط  تلـــك 
وســـائط النقل العامة كالســـفن والطائرات 
والسيارات العامة، فال يجوز مصادرتها إال 
إذا أعدت أو اســـتؤجرت لغرض التهريب، 
ويجـــوز في الحالتين اســـتحصال مبلغًا ال 

يزيد عن قيمتها عوضًا عن المصادرة.

مادة )24( مكرراً:

مـــع مراعـــاة أحـــكام االتفاقيـــات الدوليـــة 
الجمركيـــة  اإلدارة  تتخـــذ  النافـــذة، 
اإلجـــراءات والتدابير الحدوديـــة الالزمة 

لحماية حقوق الملكية الفكرية.

مادة )29( مكرراً:

يجـــوز لإدارة بناًء على طلب من صاحب 
الشـــأن، إصدار األحكام المســـبقة المتعلقة 
بتصنيـــف البضائع وفقًا للتعرفة الجمركية 
وأســـس  المجلـــس  دول  فـــي  الموحـــدة 
الجمركيـــة  لألغـــراض  القيمـــة  احتســـاب 
طبقـــًا  التنفيذيـــة  الالئحـــة  فـــي  الـــواردة 
للشـــروط واألحـــكام الـــواردة فـــي الدليـــل 
الموحد لألحكام المسبقة بدول المجلس.

مادة )47( مكرراً:

يجـــوز الســـماح بالتخليـــص المســـبق 
علـــى البضائـــع قبـــل وصولهـــا للدائرة 
الجمركيـــة وفـــق الشـــروط واألحـــكام 

التي يحددها المدير العام.

مادة )47( مكرراً )1(:

لإدارة أرشفة البيانات الجمركية والوثائق 
المقدمـــة ورقيـــًا واالحتفاظ بهـــا إلكترونيًا 
بعد إنجازها، ويكون لها حجية األصل في 
اإلثبـــات، على أن يحتفـــظ صاحب العالقة 
باألصـــل ويقدمه عند الطلب خـــالل المدة 
التي نص عليها هذا النظام “القانون”، وفق 

التعليمات التي يصدرها المدير العام.

مادة )48( مكرراً:

يجـــوز لـــإدارة قبـــول الوثائـــق اإللكترونية 
المطلوبة للتخليص الجمركي وفقًا للشروط 
والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية، 
اإللكترونيـــة  والبيانـــات  للوثائـــق  ويكـــون 

المرفقة حجية األصل في اإلثبات.

مادة )104( مكرراً:

ُتعفى مـــن الضرائـــب “الرســـوم” الجمركية 
العينـــات التجارية الـــواردة لدول المجلس 
التـــي ال تتجـــاوز قيمتهـــا )5000( خمســـة 
مـــن  ُيعادلهـــا  مـــا  أو  ريـــال ســـعودي  آالف 
عمـــالت دول المجلـــس األخـــرى، وللمديـــر 
العام وضع الشـــروط والضوابط بما يضمن 

عدم استغالل اإلعفاء ألغراض تجارية.

مادة )141( مكرراً:

يجوز للمدير العام أو من يفوضه التجاوز 
المرتكبـــة  الجمركيـــة  المخالفـــات  عـــن 
بالبيانات الجمركية المنصوص عليها في 
المـــادة )141( مـــن هـــذا النظـــام “القانون” 
وعـــدم فـــرض الغرامـــات الجمركية عليها 
كليـــًا أو جزئيـــًا، فـــي حال اإلفصـــاح عنها 
طوعًا من مرتكبيها قبل اكتشـــافها، وفقًا 
للضوابـــط التي يحددهـــا الوزير أو الجهة 

المختصة.

مادة )150( مكرراً:

يجـــوز للمديـــر العـــام أو مـــن يفوضـــه في 
جرائـــم التهريـــب الجمركـــي التـــي ال تزيد 
فيهـــا قيمة البضاعـــة المهربة عـــن )1000( 
ريـــال ســـعودي أو مـــا ُيعادلها مـــن عمالت 
الضبـــط  محاضـــر  حفـــظ  المجلـــس،  دول 
والتصـــرف فـــي البضاعـــة المهربـــة وفـــق 

أحكام هذا النظام “القانون”.

مادة )177( مكرراً:

ال يخل تطبيق أحكام هذا النظام “القانون” 
بأية أحكام واردة بأية اتفاقية أو معاهدة 

دولية أنظمت إليها دول المجلس.

المادة الخامسة

ُتلغى الفقرات من )16( إلى )23( من المادة 
)2( من النظام “القانـــون” الموحد للجمارك 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
العربيـــة، كمـــا ُيلغـــى البنـــد )6( مـــن المـــادة 

)152( من ذات النظام “القانون”.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – ُكلٌّ 
فيمـــا يخصه – تنفيذ أحـــكام هذا القانون، 
وُيــــعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول الخليج
القبض على المتلبسين بالتهريب وإتالف بضائع غير مطابقة للمواصفات... مرسوم ملكي:
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الرفاع - قوة الدفاع

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
أمـــس األربعـــاء، العقيـــد نورمان 
العســـكري  الملحـــق  كيســـتن 
بسفارة جنوب إفريقيا الصديقة 
المعتمـــد لـــدى البـــاد المقيم في 

الرياض.
رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
هيئة األركان بالملحق العســـكري 
بسفارة جنوب إفريقيا الصديقة 
المعتمـــد لـــدى البـــاد المقيم في 
الريـــاض، كمـــا جـــرى بحـــث عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 

المشترك.
حضـــر اللقاء اللـــواء الركن طيار 

آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفة مدير التعاون العسكري.

رئيس األركان يلتقي الملحق العسكري بسفارة جنوب إفريقيا

الرفاع - قوة الدفاع

لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، صبـــاح أمس، 
الفريق الركـــن صغير حمود بن عزيز 
رئيـــس هيئـــة األركان العامـــة قائـــد 
العمليات المشتركة بجمهورية اليمن 
الشـــقيقة والوفـــد المرافـــق، بحضور 
وزيـــر شـــؤون الدفاع  الفريـــق الركن 
هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا 
األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 

البحرين برئيس هيئة األركان العامة 
قائد العمليات المشـــتركة بجمهورية 
المرافـــق،  والوفـــد  الشـــقيقة  اليمـــن 
مشـــيدًا بعمق العاقـــات القائمة بين 
تشـــهد  والتـــي  الشـــقيقين،  البلديـــن 
فـــي  وتقدمـــًا  تطـــورًا  الـــدوام  علـــى 
مختلـــف المجـــاالت، كمـــا تـــم بحـــث 
أوجه التعاون والتنســـيق العســـكري 
المشـــترك، إضافة إلى مناقشـــة عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.

بحث التنسيق العسكري المشترك مع اليمن

وزير الداخلية يشجع على استخدام وسائل النقل العام
إسناد إدارة وتنظيم عدادات الباركات لـ “الخاص” ومسارات للطوارئ في الشوارع الجديدة

تـــرأس وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
المـــرور،  مجلـــس  اجتمـــاع  امـــس، 
المواصـــات  وزيـــر  بحضـــور  وذلـــك 
واالتصـــاالت محمـــد الكعبـــي، وزيـــر 
األشـــغال إبراهيـــم الحـــواج، ووزيـــر 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني آمنة 
الرميحي، إضافة إلى عدد من وكاء 
الوزارات والجهات أعضاء المجلس.

ورحـــب الوزيـــر بأعضـــاء المجلـــس، 
الجهـــود  مواصلـــة  ضـــرورة  مؤكـــدا 
المخلصـــة لتعزيز الســـامة المرورية 
لكافة مستخدمي الطريق، حيث بدأ 
المجلـــس، اجتماعه ببحـــث عدد من 
الموضوعـــات المدرجـــة على جدول 
الدراســـة  مقدمتهـــا  وفـــي  األعمـــال، 
عـــن  األشـــغال  التـــي قدمتهـــا وزارة 
االزدحامـــات المروريـــة علـــى شـــبكة 

الطرق في مملكة البحرين.
ودعـــا وزير الداخليـــة رئيس مجلس 
اســـتخدام  علـــى  للتشـــجيع  المـــرور 
وســـائل النقـــل العام وجعلها وســـيلة 
موثوقـــة وســـريعة ومقبولـــة وأكثـــر 

ودراســـة  االســـتخدام  فـــي  ســـهولة 
خطوط وسائل النقل العام ومواقعها 
والعمـــل على مضاعفتهـــا، منوها إلى 
أهمية وجود مســـارات للطوارئ في 
الشـــوارع الجديـــدة لتحقيق ســـرعة 

االستجابة.
مجلـــس  أكـــد  متصـــل،  ســـياق  فـــي 
مناطـــق  دراســـة  أهميـــة  المـــرور، 
االكتظـــاظ وتقديم الحلـــول الازمة، 
حيـــث أشـــاد وزيـــر الداخلية بإســـناد 
مباشرة الحوادث المرورية البسيطة 
لشركات التأمين، والتي القت إشادة 

كبيـــرة وقللت من حدة االزدحامات. 
كما دعا مجلس المرور اللجنة الفنية 
االســـتراتيجيات  علـــى  لاطـــاع 
وتقديـــم  المســـتقبلية  والمشـــاريع 
يتعلـــق  فيمـــا  الازمـــة  التوصيـــات 

بالوضع المروري.
في سياق متصل، اطلع المجلس على 
اإلحصاءات المرورية والتي عكست 
تراجعـــا في حوادث الوفيات، مؤكدا 
أهميـــة اســـتمرار العمـــل على خفض 
معـــدل حـــوادث الوفيـــات، ودراســـة 

أسبابها ومواقعها والحد منها.

 كمـــا بحث مجلس المـــرور، موضوع 
إسناد إدارة وتنظيم عدادات وقوف 

المركبات للقطاع الخاص.
وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، أعـــرب وزير 
الداخلية عن شكره وتقديره ألعضاء 
متابعتهـــم  علـــى  المـــرور  مجلـــس 
المســـتمرة وجهودهم الممتدة لتلبية 
متطلبات الســـامة المرورية، مشيرا 
إلى أهمية العمل الميداني ومستوى 
الجاهزية على مدار الســـاعة لمراقبة 
علـــى  والعمـــل  المروريـــة  الحركـــة 

انسيابها.

المنامة - وزارة الداخلية

 فندق فورسيزونز خليج البحرين
يرحب بكم في أجواء المالعب الحماسية 

احجز مقعدك اآلن في خيمتنا الفاخرة التي ُأعدت خصيصًا لهذه المناسبة  
لالستمتاع بالحدث األكثر ترقبًا في العالم لمحبي كرة القدم  من تاريخ 

20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

للحجز و التفاصيل:
+973 1711 5500 | diningreservations.bahrain@fourseasons.com

www.maintcon.org
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تحت رعاية
 سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

وزير النفط والبيئة
 المبعوث الخاص لشؤون المناخ

مملكة البحرين

دعم: تنظيم: الراعي ا�عالمي الشريك
االستراتيجي 

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على

خالد أنور العوضي
نائب الرئيس التنفيذي - مصفاة الزور
 الشركة الكويتية للصناعات البترولية

المتكاملة  (كيبيك)

 مؤتمر الشرق ا�وسط السادس
للصيانة واالعتمادية وإدارة ا�صول

نــوفـمـبـر

الجلسات الرئيسية من قبل كبار
المهنيين والقادة في الصناعة 

فندق الخليج – مملكة البحرين

conference.manager@bse.bhالبريد ا�لكتروني :0733 1781 973+هاتف :

زاهر ابراهيم
 نائب الرئيس، �وروبا والشرق ا�وسط،

وأفريقيا - بيكر هيوز

هشام جودة
نائب الرئيس

ساب لحلول إدارة النفط والغاز

بيدرو ميراس ساالمانكا
رئيس مجلس البترول العالمي

وازن السلمي
المدير التنفيذي

إدارة التحول الرقمي 
سابك

رافائيل جارسيا دومينجيز
 نائب الرئيس والمدير العام

     شركة فالورسيرف                        

يحيى أبو شال
مدير عام مصفاة جازان

أرامكو السعودية

تركي أحمد بخاري
 نائب الرئيس التنفيذي لوحدة ا�صول

والمرافق
 هيئة كفاءة ا¦نفاق والمشروعات

الحكومية (إكسبرو)

  Flowserve 

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، بمكتبه في مقر الوزارة، امس، 
الموظف بقطاع شؤون حقوق اإلنسان 
بالـــوزارة محمـــد الســـادة، الـــذي أهـــدى 
الوزيـــر نســـخة من رســـالة الماجســـتير 
األكاديميـــة  مـــن  عليهـــا  حصـــل  التـــي 
الملكية للشرطة بعنوان ”إدارة األزمات 
المتعلقـــة بحقوق اإلنســـان - بالتطبيق 

على مملكة البحرين”.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن شـــكره 
لمحمد الســـادة على هذا اإلهداء، مهنًئا 
لـــه علـــى هـــذا اإلنجـــاز العلمـــي المتميز 
الـــذي يعكـــس مثابرتـــه وحرصـــه علـــى 

مواصلـــة االرتقـــاء بقدراتـــه ومعارفـــه، 
نتائـــج  مـــن  الرســـالة  تضمنتـــه  ومـــا 
وتوصيـــات حـــول ســـبل إدارة األزمات 

المتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان، متمنًيـــا له 
التوفيق والســـداد في مواصلة جهوده 

العلمية والبحثية.

الزياني يتسلم نسخة من رسالة الماجستير للسادة
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أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الهــال األحمر البحريني الشــيخ خالد بن 
عبــد هللا آل خليفــة، أهميــة توســيع نطــاق الشــراكات بيــن األطــراف ذات 
العاقــة بالعمل اإلنســاني واإلغاثــي والطبي؛ بهدف تعظيم االســتفادة من 

الخبرات المتنوعة التي تكمل بعضها بعضًا.

ــار فــي هـــذا الــصــدد إلـــى اإلرث  وأشــ
الهالل  جمعية  تمتلكه  ــذي  ال الكبير 
على  مكنها  والــذي  البحريني  األحمر 
مواصلة جهودها  من  عامًا   50 مدى 
المحلي  المستوى  على  ال  الفاعلة، 
فحسب، بل على المستوى اإلقليمي 
والعالمي كذلك، والرامية إلى تخفيف 
المعاناة اإلنسانية، وتقديم الخدمات 
وتدريب  االجتماعية،  والمساعدات 
وتأهيل المتطوعين، والمساهمة في 
نشر القانوني الدولي اإلنساني، وذلك 
بفضل شبكة شراكاتها االستراتيجية 

الناجحة التي تتمتع بها.
جــاء ذلــك لــدى تفضله أمــس برعاية 
بين  التفاهم  مــذكــرة  توقيع  مــراســم 
البحريني،  األحــمــر  ــهــالل  ال جمعية 
ــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في  وال
الهالل  وجمعية  البحرين،   - أيرلندا 
أوبريشن  األردني، ومؤسسة  األحمر 

تـــشـــايـــلـــد اليـــــــف، بــحــضــور  
جليلة  ــصــحــة  ال وزيــــــرة 
ــد، وعــــــــــدد مــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والمدعوين  المسؤولين 
مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

ذات العالقة.
وتــــــــهــــــــدف مــــــذكــــــرة 

التفاهم إلى تنسيق مشاركة أطراف 
االتـــفـــاق فـــي األنــشــطــة اإلنــســانــيــة 
والخيرية ليستفيد منها المتضررون 
والــحــروب،  الطبيعية  ــكــوارث  ال مــن 
ــعــون اإلغــاثــي  والــمــحــتــاجــون إلـــى ال

واإلنساني في المنطقة والعالم.
خالد  الشيخ  أعرب  المناسبة،  وبهذه 
بن عبد هللا آل خليفة عن ثقته في 
فتح  فــي  التفاهم  مــذكــرة  تسهم  أن 
ــاق جــديــدة مــن الــعــمــل اإلنــســانــي  آفـ
واإلغاثي ألطراف االتفاق من خالل 
بينها،  فيما  التنسيق  مستوى  رفــع 

وتبادل الخبرات كل في مجاله.
الــهــالل  الــمــذكــرة عــن جمعية  ــع  ووقـ
فوزي  اإلدارة  مجلس  عضو  األحمر 
أمين، وعن الكلية الملكية للجراحين 
الكلية  رئيس  البحرين   - أيرلندا  في 
الهالل  جمعية  وعــن  الــعــتــوم،  سمير 
الجمعية  رئــيــس  األردنــــــي  األحـــمـــر 

مــحــمــد الـــحـــديـــد، وعـــن 
مؤسسة أوبريشن 

ــد  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ
اليـــف رئــيــس 
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ال
جون كولينز.

وســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل 

ــراف األربـــعـــة بــمــوجــب مــذكــرة  ــ األطـ
الــتــفــاهــم هـــذه عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
باألنشطة  يتعلق  فيما  بينها  فيما 
والتعليمية،  والخيرية  المجتمعية 
والفائدة على  بالنفع  يعود  بما  وذلك 
ــمــجــتــمــعــات مــحــلــيــًا  الـــنـــاس وال
ــمــيــًا،  وإقــلــيــمــيــًا وعــال
تبادل  مــن خــالل 
أعضاء الهيئات 
الـــتـــدريـــســـيـــة 
والطالبية، 
وإجــــــــراء 
ــع  ــ ــاري ــشــ مــ

بحثية تعاونية، وإقامة المحاضرات، 
وتنظيم الندوات، وتبادل المعلومات 

والمواد األكاديمية.
مــن جــانــبــه، أكـــد أمــيــن عـــام جمعية 
مذكرة  أن  البحريني،  األحمر  الهالل 

ــذه تــســاعــد في  ــتــفــاهــم هــ تفعيل ال
ــود الـــعـــمـــل  ــ ــ ــه ــ جــ

اإلغــــــــــــاثــــــــــــي 
واإلنــــســــانــــي 

مملكة  فـــي 
الــبــحــريــن 
بــالــتــعــاون 

الشركاء،  مــع 

الوصول  مجال  في  الــقــدرات  وبناء 
لــمــحــتــاجــي الـــعـــون، وتــقــديــم دعــم 
لهم، إضافة  متكامل ونوعي وسريع 
إلى تلبية النداءات اإلغاثية الصادرة 
األحمر  للصليب  الدولي  االتحاد  عن 

والهالل األحمر.
الجمعية  أن  إلــى  الــحــادي  ــار  وأشـ

ــزم؛ من  ــل ســتــقــوم بــكــل مــا ي
ــاح مــجــاالت  ــجـ ــل إنـ أجــ
شركائها  مــع  ــتــعــاون  ال

بموجب هذا االتفاق.
أما رئيس جمعية الهالل 
فقد  األردنــــــــي،  األحـــمـــر 

هذه  التفاهم  مــذكــرة  أن  إلــى  أشـــار 
مجال  فــي  يحتذى  نــمــوذجــًا  تشكل 
التعاون بين عدة شركاء في مجال 
اإلغــاثــي واإلنــســانــي،  الــعــون  تقديم 
وترفع من قدرة الجمعيات الوطنية 
عــلــى تــقــديــم هـــذا الــنــوع مــن الــعــون 

للمحتاجين.
وتوفر مذكرة التفاهم فرصًا ألعضاء 
في  والطالبية  التدريسية  الهيئتين 
الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا 
األنشطة  في  للمشاركة  البحرين،   -
تــنــظــمــهــا جمعية  الــتــي  الــتــطــوعــيــة 
ونظيرتها  البحريني  األحمر  الهالل 

األردنية.
ــعــتــوم  ــال ال ــ ــذا الــــصــــدد، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  “يسعدنا 
خالل  من  اإلنسانية  المنظمات  هذه 
لالجئين  الصحية  المساعدة  تقديم 
وتعزيز شبكة  األوســـط  الــشــرق  مــن 

الجامعة من الشركاء المجتمعيين”.
ــالل هـــذا  ــ ــن خـ ــ ــالً: “مـ ــ ــائ ــ ــاف ق ــ ــ وأضـ
لطالبنا  ــتــاح  ســُت الــجــديــد  ــتــعــاون  ال
في  للمشاركة  الــفــرصــة  وموظفينا 
ونتطلع  مختلفة  تطوعية  أنشطة 
مساهماتهم  رؤيــة  إلــى 
والــتــأثــيــر اإليــجــابــي 
الـــــــــذي ســـيـــحـــدثـــه 
ــى  تــــعــــاونــــنــــا عــل
الــمــجــتــمــعــات في 
ــاء  ــ ــحـ ــ ــع أنـ ــ ــي ــ ــم جــ

المنطقة”.

المنامة - بنا

توسيع نطاق الشراكات بين منظمات العمل اإلنساني والطبي
“الهالل األحمر” يبرم اتفاقا إلعانة متضرري الحروب والكوارث  ... خالد بن عبداهلل:
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للنفط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الشـــركات الخاصـــة في مملكـــة البحرين تمضي 
بخطـــى ثابتة نحـــو مواصلة االزدهـــار والتطور في 
العهـــد الزاهر لملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمام ومساندة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مما يسهم 

فـــي تأكيد عراقة مســـيرة تطور الشـــركات الخاصة 
وجعلها عالمة تجارية فارقة على الصعيد العالمي. 
جـــاء ذلك خالل تفضل ســـموه بزيارة إلى الشـــركة 
العربيـــة لبناء وإصالح الســـفن “أســـري”، حيث كان 
في استقبال سموه يوسف بوبشيت رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب بالشركة مازن مطر وسحر 
عطائي نائب الرئيس التنفيذي بالشركة إضافة إلى 

عدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية بشركة أسري. 
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
أن شـــركة “أســـري” تعتبر من الشـــركات الرائدة في 

إحـــداث نقلـــة نوعية شـــاملة علـــى مســـتوى قطاع 
الصناعـــة البحريـــة فـــي المنطقـــة ويؤكد مـــا تتمتع 
به مـــن كفـــاءات شـــبابية بحرينيـــة مخلصـــة تعمل 
بجهـــد وإخالص؛ من أجل نهضـــة القطاع الصناعي 
فـــي مملكة البحرين بما يتماشـــى مع رؤية صاحب 
الجاللة الملك المعظم  في دعم وتشـــجيع الشـــباب 
البحريني لدفع عجلة التنمية االقتصادية بالمملكة.
وخـــالل الزيـــارة، تابع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة مجموعـــة من الصور التي تؤرخ النشـــأة 
العريقة لشـــركة أســـري وتوثق مراحل تطورها عبر 

عقود من الزمن، كما قام ســـموه بجولة تفقدية إلى 
كافـــة المرافق الداخلية للشـــركة بمـــا فيها أحواض 
المتخصصـــة  اإلصـــالح  وورش  الســـفن  إصـــالح 
ومراكـــز الخدمـــات تـــم خاللهـــا مناقشـــة المشـــاريع 
التـــي تـــم تنفيذها مؤخـــرًا والتي حققـــت نجاحات 
كبيرة أســـهمت في إحداث نقلة نوعية شاملة على 

مستوى قطاع الصناعة البحرية في المنطقة.
واســـتعرض ســـموه مـــع مســـؤولي الشـــركة، أحدث 
اإلســـتراتيجيات التقنيـــة المتطـــورة للشـــركة التي 
التقنيـــات  ومنهـــا  بتبنيهـــا،  أســـري  شـــركة  قامـــت 

التكنولوجيـــة المتقدمـــة واالســـتثمار فـــي األنظمة 
الرقميـــة الحديثـــة والحلـــول الصناعيـــة وتطبيقات 
الذكاء االصطناعي بما أسهم في دفع عجلة التحول 
الرقمي، كما اســـتمع سموه إلى أبرز اإلنجازات التي 
حققتهـــا الشـــركة في الفترة الماضيـــة خصوصًا في 

مجال الصحة والسالمة والبيئة والجودة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
باإلنجـــازات المتعـــددة التي حققتها شـــركة أســـري 
طـــوال الســـنوات الماضيـــة، متمنيًا ســـموه للشـــركة 

دوام التوفيق واالزدهار.

عوالي - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

“أسري” رائدة في إحداث نقلة نوعية بالصناعة البحرية
مطلعا على أحدث اإلستراتيجيات التقنية للشركة... ناصر بن حمد:
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بن حمـــد آل خليفـــة، ســـفيرة جمهورية 
بـــاوال  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  إيطاليـــا 

أمادي.
وأشاد بالعالقات الطيبة التي تربط بين 
البلديـــن الصديقيـــن ومســـتوى التعاون 

في كافة المجاالت وتبادل الخبرات في 
المجال الجمركي. 

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك في المجال الجمركي 
وســـبل تعزيـــز التنســـيق المســـتمر بمـــا 

يخدم المصالح المشتركة.

تبادل الخبرات الجمركية مع إيطاليا

رمـــزان  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  حضـــر 
النعيمـــي، أمـــس، فعاليـــات اليـــوم الثانـــي 
من الكونغـــرس العالمي لإلعالم بالعاصمة 
ألقـــى وزيـــر  اإلماراتيـــة أبوظبـــي، حيـــث 
اإلمـــارات  بدولـــة  والتعايـــش  التســـامح 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة الشـــيخ نهيان 
بـــن مبارك آل نهيـــان كلمة بمناســـبة اليوم 
الدولي للتســـامح الـــذي يوافق 16 نوفمبر 

من كل عام.
وفـــي تصريح بهذه المناســـبة، أشـــاد وزير 
توليهـــا  التـــي  بالجهـــود  اإلعـــالم  شـــؤون 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
في دعم وترســـيخ أســـس ثقافة التعايش 
اإلنســـاني والسالم كقيم إنسانية مشتركة 
تحقق األمن واالستقرار للدول والشعوب.

وأكد أن مملكة البحرين بقيادة ملك البالد 

المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبمســـاندة ودعم من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، تتطابق مع دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة في ذات النهج والرسالة 

اإلنســـانية النبيلة؛ لترســـيخ دعائم الحوار 
واألخوة اإلنسانية بين شعوب العالم.

وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن أطلقـــت 
العديـــد مـــن المبـــادرات الرائـــدة فـــي هذا 
المجـــال مـــن خـــالل رؤيـــة ملكية ســـامية 
تؤمن بـــأن التعايـــش والتســـامح والحوار 

اإلنســـاني ركيـــزة أساســـية لدعـــم جهـــود 
الشـــاملة  التنميـــة  مجـــال  فـــي  الـــدول 

والمستدامة.
وقـــال وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم إن ملتقـــى 
البحرين للحوار “الشـــرق والغرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني”، والذي عقـــد برعاية 

ملكية ســـامية تزامًنا مع الزيارة الرســـمية 
التاريخيـــة لقداســـة البابـــا فرنســـيس بابـــا 
الفاتيـــكان وزيـــارة فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر 
الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف 
إلـــى مملكـــة البحرين؛ تلبيـــة لدعوة جاللة 
المعظم، وكذلك اإلعالن عن إنشـــاء جائزة 

الملـــك حمـــد الدوليـــة للحـــوار والتعايـــش 
الســـلمي، جاءت تتويًجا لمســـيرة مضيئة 
مـــن المبادرات التي انطلقـــت من النموذج 
التاريخـــي والحضاري للبحرين في مجال 

التعايش السلمي.
مـــا  علـــى  اإلعـــالم  وزيـــر شـــؤون  وأثنـــى 
تضمنتـــه كلمـــة وزير التســـامح والتعايش 
بدولـــة اإلمـــارات أمس مـــن تأكيدات على 
واالتصـــال  اإلعـــالم  وســـائل  دور  أهميـــة 
فـــي تنميـــة قـــدرات المجتمعـــات المحلية 
والعالميـــة علـــى األخـــذ بمبادئ التســـامح 
طبيعـــة  أن  مؤكـــًدا  اإلنســـانية،  واألخـــوة 
التحديـــات الراهنـــة تتطلـــب مـــن اإلعالم 
أن يكون على قدر المســـؤولية وأن يكون 
له إســـهام فاعـــل ومؤثر في بنـــاء مجتمع 

عالمي أكثر تعاوًنا وتسامًحا.

المنامة - بنا

طبيعة التحديات الراهنة تتطلب من اإلعالم أن يبني مجتمعا أكثر تسامًحا
نهج البحرين يتطابق مع اإلمارات لترسيخ الحوار واألخوة اإلنسانية ... النعيمي:

الجفير - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن 
خليفة آل خليفة بـــأن ملك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، هو من نقـــل النمـــوذج البحريني 
فـــي التعايـــش والتســـامح والســـالم إلـــى 
العالمية منذ 2001، بفضل جهوده النبيلة 
باألخـــوة  عميـــق  إيمـــان  علـــى  والمبنيـــة 
والمحبة اإلنسانية، وانطالقًا من موروث 

راسخ في تاريخ وثقافة البحرين.
وأضـــاف في تصريح لـــه بمناســـبة اليوم 
 16 يصـــادف  الـــذي  للتســـامح،  الدولـــي 
نوفمبـــر مـــن كل عـــام، أن “إعـــالن مملكة 
البحريـــن” يلخـــص رؤيـــة جاللـــة الملـــك 
دعائـــم  إرســـاء  فـــي  الثاقبـــة  المعظـــم 
االســـتقرار واالزدهـــار المجتمعـــي القائـــم 
فـــي جوهره على اإليمان بحرية االعتقاد 
والديـــن وصـــون الحريـــات بمـــا ال يمـــس 
االختالفـــات  وقبـــول  احتـــرام  حـــدود 

والتنوع واالنفتاح علـــى اآلخرين، منوهًا 
أن ذلك جاء نابعـــًا من واقع المجتمع في 
مملكـــة البحريـــن وتاريخهـــا العريق الذي 
يعـــد نموذًجـــا فريـــًدا من نوعه فـــي تبني 
وإشاعة روح التسامح والمحبة واحتواء 
اآلخريـــن بغض النظر عـــن تباين األعراق 

واألفكار والمعتقدات واألديان. 
وأوضـــح بـــأن تاريـــخ البحريـــن الحديث 
يشـــير إلـــى تجـــذر التعايش الســـلمي في 
علـــى  تدلـــل  المجتمـــع، وهـــي مؤشـــرات 

وجـــود منظومة سياســـية وطنيـــة قائمة 
على التســـامح، وانتهجها حكام البحرين 
مـــن آل خليفـــة طـــوال عهدهـــم الملـــيء 
التســـامح  تســـتلهم  التـــي  باإلنجـــازات 
كقيمة أساســـية في إدارة شـــؤون الدولة 
والمجتمـــع.  واختتـــم الشـــيخ خالـــد بـــن 
الزاهـــر  العهـــد  بـــأن  خليفـــة  آل  خليفـــة 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم امتـــاز 
بإبراز هذه القيم والتي أضحت جلية في 
تطـــور التشـــريعات والقوانيـــن مـــن جهة، 
والمبـــادرات والمشـــروعات العالميـــة من 
جهة أخـــرى، ممـــا أعطى لجاللته الســـبق 
البحرينـــي  النمـــوذج  تعزيـــز ظهـــور  فـــي 
فـــي التســـامح والتعايش علـــى الخارطة 
الدوليـــة، ورســـخ مكانتهـــا كبلـــد حاضـــن 
للتعدديـــة بين العديد مـــن بلدان المنطقة 
والعالم، وشـــريك فاعل في إرساء دعائم 

السالم العالمي.

حكام المملكة انتهجوا منظومة وطنية قائمة على التسامح... خالد بن خليفة:

الملك المعظم نقل النموذج البحريني في التعايش للعالمية

الشيخ خالد آل خليفة

القائد يستعرض نجاح تجربة “bahrain.bh” بملتقى الرياض
شـــاركت مملكـــة البحريـــن ممثلـــة بهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية في 
ملتقـــى الحكومة الرقميـــة 2022، والذي 
ُيعـــد حدًثـــا رقمًيـــا رائـــًدا تقيمـــه هيئـــة 
ويجمـــع  بالريـــاض،  الرقميـــة  الحكومـــة 
متحدثين رفيعي المســـتوى من الوزراء 
بمجـــال  والمتخصصيـــن  والمســـؤولين 
الصعيديـــن  علـــى  الرقميـــة  الحكومـــة 

اإلقليمي والعالمي.
ويأتي انعقـــاد هذا الملتقـــى والذي أقيم 
تحـــت شـــعار )نحـــو أفـــق رقمـــي واعـــد(؛ 
بهدف اســـتعراض إنجـــازات الحكومات 
وتبـــادل  التواصـــل  وتعزيـــز  الرقميـــة، 
بالتحـــول  المتعلقـــة  المســـتجدات  آخـــر 
الرقمـــي وبحث أبـــرز التحديات وأفضل 
وتطويـــر  تعزيـــز  وطـــرق  الممارســـات 
الشـــراكات بيـــن الـــدول العربيـــة بمجال 

بحـــث  جانـــب  إلـــى  الرقميـــة  الحكومـــة 
فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية  الفـــرص 
القطاع الرقمي، والتي سيسهم تحقيقها 
الحكوميـــة  الجهـــات  إبـــراز جهـــود  فـــي 
وتحســـين تجربـــة المســـتفيدين وتعزيز 
كفـــاءة العمل الحكومي وتســـريع وتيرة 
التحول الرقمي وتحســـين جـــودة حياة 
األفـــراد فضال عـــن زيادة التنافســـية من 
خالل الخدمات الرقمية وترسيخ ثقافة 
االبتكار والتميز في اســـتخدام التقنيات 
الناشـــئة. وقد شـــارك الرئيـــس التنفيذي 
بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
فـــي الجلســـة الحواريـــة  القائـــد  محمـــد 
جـــاءت  والتـــي  الملتقـــى،  مـــن  الثانيـــة 
بعنـــوان )مســـتقبل الحكومـــات الرقميـــة 
وفـــق أبـــرز المؤشـــرات الدوليـــة(، حيـــث 
استعرض خاللها تجربة مملكة البحرين 

في مجال الحكومة الرقمية.

وبفضـــل  المملكـــة  بـــأن  القائـــد  وأكـــد 
توليـــه  والـــذي  المحـــدود  غيـــر  الدعـــم 
مـــن  تمكنـــت  فقـــد  الحكيمـــة،  القيـــادة 
الجاهزيـــة  عاليـــة  تقنيـــة  بنيـــة  توفيـــر 
وقنـــوات إلكترونية متنوعـــة عززت من 
توفيـــر الخدمـــات الحكوميـــة إلكترونيـــا 
وإتاحـــة  والمقيميـــن   للمواطنيـــن 
مجموعـــة مـــن األنظمـــة الحديثـــة التـــي 
اإللكترونـــي  والتكامـــل  الربـــط  حققـــت 
بيـــن العديـــد مـــن األنظمـــة الحكوميـــة، 
للقطـــاع  الداعمـــة  السياســـات  وتوفيـــر 
التقني ومنها إطالق السياســـات الرقمية 
لمملكة البحرين وسياســـة الســـحابة أوال 
وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء 
االصطناعي وإطالق األنظمة الحكومية 
ونظـــام  التاجـــر  تطبيـــق  تدشـــين  مثـــل 
بنايـــات ونظـــام ســـجالت والتـــي عززت 
من االبتكار الرقمي ودعم ريادة األعمال 

وحوكمـــة البيانـــات، الفتا إلـــى أن جميع 
هـــذه المقومـــات قـــد لعبـــت دورا رئيســـا 
في تمكين مملكـــة البحرين من مواجهة 
التحديات الطارئة التي فرضتها جائحة 
كورونا. كما جاءت متماشـــية مع أهداف 

اســـتراتيجية المملكـــة لقطاع االتصاالت 
واالقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
خطـــة  ضمـــن   )2022-2026( الرقمـــي 

التعافي االقتصادي.
وأكـــد القائد بأن المفتـــاح الرئيس لعملية 

التحول الرقمي هـــو وجود هوية رقمية 
بالمملكـــة،  للشـــركات واألفـــراد  موحـــدة 
أحـــدث  مـــن  لالســـتفادة  ســـعت  والتـــي 
التطبيقات لتقنيات القياســـات الحيوية 
مثل )شبكة العين والتعرف على الوجه(، 
إلى جانب االتجاه نحو حوكمة البيانات 
الوطنيـــة والتـــي ســـاهمت فـــي ضمـــان 
اســـترجاع البيانات الوطنيـــة الصحيحة 
الـــذكاء  مـــن  واالســـتفادة  والموثوقـــة، 
االصطناعـــي في مجال صناعـــة واتخاذ 
القـــرارات. كذلك بين الرئيـــس التنفيذي 
محمـــد القائـــد بـــأن مملكـــة البحريـــن قد 
حرصـــت على تبادل التجارب والخبرات 
مـــع الدول الســـيما على صعيد مشـــاركة 
البيانات مستعرضا بعض النماذج، ومنها 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مشـــاركة 
الســـعودية لبيانـــات تطعيـــم المواطنيـــن 

والمقيمين خالل الجائحة.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أسامة العصفور، في مكتبه، رئيسة 
الفريـــق المســـرحي لـــذوي اإلعاقـــة 
التابـــع للمؤسســـة الوطنية لخدمات 
المعاقين، شـــريفة المالكي، بحضور 

عدد من أعضاء الفريق المسرحي.
وخـــالل اللقاء اطلـــع وزيـــر التنمية 
الفريـــق  جهـــود  علـــى  االجتماعيـــة 
المســـرحي مـــن ذوي العزيمة، وأبرز 
األهداف التي يســـعى إلى تحقيقها 
وذلك عبر إثراء الحركة المســـرحية 
في مملكة البحرين، وتعزيز مواهب 
ذوي العزيمة في مختلف المجاالت 
ذات العالقة بالمســـرح، عالوة على 
الفريـــق  حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
علـــى المســـتوى المحلـــي والدولـــي 
والـــذي نـــال علـــى أثرهـــا العديد من 
الجوائـــز والتكريـــم، كمـــا وتم بحث 

أوجـــه الدعـــم الـــذي تقدمـــه وزارة 
التنمية االجتماعية لمؤسسات ذوي 
العزيمة في إطار إتاحة االمكانيات 
والفـــرص لتنميـــة قـــدرات ومواهب 

هذه الفئة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الوزيـــر العصفور 
بجهـــود الفريق المســـرحي من ذوي 
العزيمـــة، واإلنجـــازات الفنيـــة التي 
حققهـــا علـــى مختلف المســـتويات، 

منوهًا بأهمية مواصلة تفعيل مبادئ 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتكافـــل مع 
مؤسســـات المجتمع المدني؛ لتعزيز 
المكتســـبات االجتماعية والتنموية 
فـــي مملكـــة البحرين، ومؤكـــدًا في 
هـــذا الســـياق دعـــم وزارة التنميـــة 
االجتماعية ومســـاندتها المســـتمرة 
المعنيـــة  المنظمـــات  جهـــود  لكافـــة 

باألشخاص من ذوي العزيمة.

ملتقيا رئيسة وأعضاء الفريق المسرحي لذوي اإلعاقة ... العصفور:

مواصلة تفعيل الشراكة المجتمعية لتعزيز المكتسبات التنموية

تعزيز التعاون االستثماري مع أميركا بمجال النفط والبيئة
مشيداً بعمق الشراكة بين البلدين... بن دينه:

والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  اجتمـــع 
المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ 
محمـــد بن مبارك بن دينه، مع براد 
الطاقـــة  وزيـــر  مســـاعد  كرابتـــري 
األحفورية وإدارة الكربون بوزارة 
الطاقة األمريكية؛ لمناقشـــة سبل 
المشـــاريع  فـــي  التعـــاون  تعزيـــز 
االســـتثمارية في القطـــاع النفطي 
والبيئـــي، علـــى هامـــش فعاليـــات 
والعشـــرين  الســـابع  المؤتمـــر 
األمـــم  اتفاقيـــة  فـــي  لألطـــراف 
تغيـــر  بشـــأن  اإلطاريـــة  المتحـــدة 
المنـــاخ COP27 في مدينة شـــرم 

الشيخ.
رحـــب  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
ببـــراد  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر 
كرابتـــري، مشـــيدًا بعمق الشـــراكة 

مؤكـــدًا  األميركيـــة،  البحرينيـــة 
أهميـــة االجتماعـــات مـــع مختلف 
الجهـــات المتخصصـــة فـــي مجال 
الطاقـــة لالســـتفادة مـــن الخبرات 

والمعلومـــات واالبتـــكارات؛ بهدف 
تعـــود  اســـتثمارية  فـــرص  ايجـــاد 

بالنفع والفائدة على الجميع.
وقد اســـتعرض براد كرابتري أهم 

والمشـــاريع  واألنشـــطة  البرامـــج 
التـــي تقـــوم بهـــا الـــوزارة، الحالية 
والمستقبلية، وتمت مناقشة عدد 
من المواضيع ذات العالقة بالشأن 
النفطـــي والبيئـــي وتعزيـــز أوجـــه 
التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقين 
وتنميتهـــا بما يتوافق مع األهداف 

الثنائية المشتركة.
كما أعرب براد كرابتري عن خالص 
النفـــط  لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره 
والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ علـــى حفـــاوة االســـتقبال، 
مشـــيدا بمـــا تـــم اســـتعراضه مـــن 
مواضيع ذات االهتمام المشـــترك، 
منوهـــا بما يشـــهده قطـــاع الطاقة 
والبيئـــة فـــي المملكـــة مـــن تطـــور 

ونماء وتحديث مستمر.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل آمر األكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز حسن الحسن، رئيس 
جامعـــة مؤتة بالمملكة األردنّية الهاشـــمية الشـــقيقة عرفات عطوي عرجان 
والوفد المرافق له. وفي مستهل اللقاء، رحب آمر األكاديمية برئيس جامعة 
مؤتـــة والوفد المرافق له، مشـــيدا بحرص جامعة مؤتة على تعزيز التعاون 
المشـــترك بين الجانبين في مختلف المجاالت األكاديمية والبحثية، مؤكدًا 
أهميـــة مثل هـــذه الزيارات في تبـــادل الخبرات والبحـــوث العلمية لمواكبة 
المســـتجدات العلمية الحديثـــة. وتم خالل اللقاء، اســـتعراض أبرز البرامج 
األكاديميـــة التي يقدمهـــا الجانبان وســـبل تعزيز العالقـــات الثنائية بينهما، 
وخاصـــة في الجوانـــب األكاديمية والتدريبية والبحثيـــة، وتبادل الخبرات 
والبحـــوث العلميـــة ومواكبة المســـتجدات العلمية الحديثـــة، باإلضافة إلى 

بحث مجاالت التعاون بين الجانبين.

تعزيز التعاون بين األكاديمية الملكية للشرطة و“مؤتة األردنية”

تحـــت رعاية نائـــب رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، انطلقت أعمال 
منتـــدى التعليـــم العالمـــي، الـــذي يعقـــد بالتزامن مع 
التعليـــم  وحلـــول  لمســـتلزمات  العالمـــي  المعـــرض 
)GESS( تحـــت شـــعار )تشـــكيل مســـتقبل التعليم(، 
حيث شـــارك وزير التربية والتعليـــم ماجد النعيمي 
كمتحدث رئيســـي فـــي المنتدى الـــذي حمل عنوان 
)مرتكزات ومسرعات مستقبل التعليم في الدول(.

وخـــالل كلمتـــه، تحـــدث الوزيـــر عـــن رؤيـــة وزارة 
التربية والتعليم لمســـتقبل التعليم، وأبرز األهداف 
التربيـــة والتعليـــم، والتـــي  لـــوزارة  االســـتراتيجية 
تشـــمل تحســـين جودة العملية التعليميـــة التعّلمية 
ورفـــع كفـــاءة مخرجاتهـــا، وذلـــك بتعزيـــز التمكيـــن 

لمواكبـــة  الدراســـية  المناهـــج  وتطويـــر  الرقمـــي، 
بالتعليـــم  الـــوزارة  واهتمـــام  العصـــر،  متطلبـــات 
مـــن  والتعليمـــي؛  اإلداري  األداء  وتطويـــر  المبكـــر، 
أجـــل تقديـــم أفضـــل الخدمـــات، وإنشـــاء المدارس 
والمبانـــي األكاديميـــة وفـــق المواصفـــات الحديثة، 
تلبيًة الحتياجات التوســـع ومواكبة النمو في أعداد 
الطلبـــة، إلـــى جانـــب تحســـين مخرجـــات التعليـــم 
العالي والبحث العلمي، والتشـــجيع على استقطاب 
الجامعـــات اإلقليميـــة والخارجية، وطـــرح البرامج 
األكاديميـــة التـــي تتناســـب مـــع احتياجـــات ســـوق 
العمـــل، واالســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لتنفيذ 
أفضـــل الممارســـات في مجـــال تطوير المؤسســـات 

التعليمية بمختلف مراحلها.
كما اســـتعرض الوزير فـــي كلمته مقترحـــًا لخريطة 
عالمية لتشـــكيل مســـتقبل التعليـــم، تقوم على عدد 

مـــن العناصـــر األساســـية، منهـــا: التركيز فـــي التعلم 
التفاعلـــي النشـــط القائـــم علـــى مركزيـــة المتعّلـــم، 
واالســـتخدام األمثـــل ألدوات التكنولوجيا الرقمية، 
والتحـــّول من التركيـــز في المعلومات إلـــى التركيز 

في الكفايات والمهارات المطلوبة للثورة الصناعية 
وتوظيـــف  والعشـــرين،  الحـــادي  والقـــرن  الرابعـــة 
الواقـــع االفتراضي وروبوتات الـــذكاء االصطناعي 
والترانزميديـــا والطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد وأجهـــزة 

االستشـــعار والشـــبكات وتعّلـــم اآللـــة فـــي عمليـــات 
التعليم والتعّلم، باإلضافة إلى االستفادة من بحوث 
ودراســـات األعصـــاب والدمـــاغ والبرمجـــة اللغوية 
والتكنولوجيـــة  المتعـــددة  والـــذكاءات  العصبيـــة 
الرقميـــة والريادة واالبتـــكار وتطبيقاتهـــا المتعددة 
في مجـــال تطوير التعّلم والتعليـــم، وتطوير تعليم 
مـــواد )STEAM( مـــن علـــوم وتقنيـــات وهندســـات 

وفنون ورياضيات.
كمـــا تطـــرق الوزير إلى أهمية التركيـــز على كفايات 
الرقميـــة،  القرائيـــة  مـــن  بـــدءًا  الرقمـــي،  التمكيـــن 
الرقمـــي،  المحتـــوى  وإنتـــاج  الرقمـــي،  والتواصـــل 

واألمان الرقمي، وصواًل إلى االبتكار الرقمي.
يذكـــر أن المنتـــدى اشـــتمل علـــى جلســـات حوارية 
وورش عمـــل حول مرتكزات ومســـرعات مســـتقبل 

التعليم.

نحــو متابعــة الجهــود الراميــة إلــى رفــع كفــاءة الكــوادر الوطنيــة وتزويدهم 
بالقــدرات الالزمــة التي تســاهم في تحقيــق التطّلعات الوطنيــة؛ ُيطلق معهد 
اإلدارة العامــة “بيبــا” البرنامــج القيــادي “تطويــر” بالتعاون مع شــركة تطوير 
المتنوعــة؛  المواضيــع اإلداريــة والقياديــة  الــذي يتضّمــن مختلــف  للبتــرول 
لرفــع قــدرات ومهــارات الكــوادر الوطنيــة في القطــاع الخاص، حيث تســتند 
هــذه الــدورات في تصميمها على ُأســس علمية منهجية ُتعــزز مفهوم االبتكار 

وُتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسة ألهداف الشركة.

وأّكد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة 
“بيبا” أهمية تطوير القيادات الوطنية 
في القطاع العام والخاص مما يساهم 
في التقاء القطاعين على هدف واحد 
يرتكـــز على تلبيـــة التطّلعات الوطنية 
المقّدمـــة  الخدمـــات  كفـــاءة  ورفـــع 
باالقتصـــاد  واالرتقـــاء  للمواطنيـــن 
الوطني، مشيًرا إلى أن المعهد يسعى 

من خالل البرامج والمبادرات الحالية 
والمســـتقبلية إلى رسم مساٍر متوازن 
يجعـــل  بمـــا  القطاعيـــن  الحتياجـــات 
القيادات الوطنية مساهمة فعلية في 

خطط التنمية الوطنية.
وأوضح بن شـــمس أن البرنامج ُصمم 
مـــن قبـــل معهـــد اإلدارة العامـــة “بيبا” 
فـــي  البحرينيـــة  الكفـــاءات  لتطويـــر 

شركة تطوير للبترول من خالل تزويد 
المناهـــج العلمية وأفضل الممارســـات 
التطبيقيـــة ممـــا يرفـــع مـــن المهـــارات 
القيـــادة وينعكـــس بـــدوره فـــي جودة 
األداء ومســـتوى الخدمـــات المقّدمـــة 

للمواطنين في مملكة البحرين.

يتكـــّون  البرنامـــج  أن  إلـــى  وأشـــار 
مـــن مســـتويين اثنيـــن للتركيـــز علـــى 
االحتياجات الفعلية للموظف حســـب 
مستوى الوظيفي، مؤكدا أن البرنامج 
سيســـاهم في تطوير أطـــار العمل في 
القطـــاع الخاص وتلبيـــة االحتياجات 

مـــن خالل تكويـــن ثقافة عمـــل مبنية 
على أسس إدارية وقيادية سليمة.

من جانبه، صّرح القائم بأعمال العضو 
المنتـــدب في شـــركة تطويـــر للبترول 
تطويـــر  شـــركة  بـــأن  المهنـــا  غّســـان 
ارتقـــاء  إلـــى  دائًمـــا  تســـعى  للبتـــرول 

الموظف وتمكينه على تحقيق أهداف 
الشـــركة وتنفيـــذ الـــرؤى والتوّجهـــات 
اإلستراتيجية لمملكة البحرين بإتقان 
وتمُيز، وعلى ذلك تّســـر شركة تطوير 
للبتـــرول توّلـــي معهـــد اإلدارة العامـــة 
“بيبا” دور الشـــريك المؤّثـــر في نجاح 
خبـــرات  مـــن  واالســـتفادة  خططـــه 

الكوادر الوطنية.
الرشـــيدة  القيـــادة  أن  المهنـــا  وأّكـــد 
رسمت نهًجا وطنًيا واضًحا قائًما على 
الطاقات الوطنيـــة لالرتقاء بمنظومة 
أهـــداف  وتحقيـــق  اإلداري  العمـــل 
التنمية المستدامة، ُمشيًدا بدور سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في 
وضع رؤية شـــبابية تهـــدف إلى تنمية 
الكـــوادر الوطنيـــة علـــى إدارة عمليـــة 

التنمية بروح اإلبداع والتميز.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - معهد اإلدارة العامة

النعيمي يستعرض رؤية الوزارة لمستقبل التعليم بمنتدى دبي

“بيبــا” ُيطلــق البــرنـامــج القيـــادي “تطـــويــر”

تطوير المناهج الدراسية لمواكبة متطلبات العصر

بن شمس: تعزيز مهارات الكفاءات البحرينية في “تطوير للبترول”

اعتماد المعايير لتقييم مشاركات “ُمبادرات إنسانية”
إعالن الفائزين 12 ديسمبر تزامنا مع المنتدى السنوي للمؤسسة الملكية

اســـتقبل األمين العام المساعد بالمؤسسة 
يوســـف  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
اليعقوب أعضاء لجنة التحكيم لمســـابقة 
دشـــنتها  التـــي  إنســـانية”  “ُمبـــادرات 
مـــن  تتكـــون  والتـــي  المؤسســـة مؤخـــًرا، 
رئيســـة اللجنة المدير التنفيذي لمجموعة 
المؤيـــد للمقـــاوالت هال المؤيـــد، والرئيس 
للتنميـــة دالل  البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي 
الغيص، ومدير إدارة المشاريع في مكتب 

رئيس مجلس الوزراء خالد المرزوقي. 
وخـــالل اللقـــاء تقـــدم اليعقـــوب بخالـــص 
الشـــكر والتقديـــر ألعضـــاء اللجنـــة علـــى 
موافقتهم للمشاركة في المهمة اإلنسانية 
وتعاونهم مع المؤسسة؛ من أجل الخروج 
بنتائج نوعية لألفكار الُمقدمة للمؤسسة، 
مشـــيًدا بعطاءاتهـــم الوطنيـــة مـــن خالل 
لهـــم  مناصبهـــم فـــي المملكـــة، كمـــا نقـــل 

تحيـــات وتقديـــر األمين العام للمؤسســـة 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الســـيد، متمنًيا لهم التوفيق والســـداد في 
أداء مهمتهم على الوجه األكمل، والسعي 
وظهورهـــا  المســـابقة  إلنجـــاح  الحثيـــث 
بالمســـتوى الُمشـــرف على مستوى مملكة 

البحرين. 
مـــن جانبهم، أشـــاد أعضـــاء اللجنـــة بدور 
المؤسســـة اإلنســـاني النبيل في المجتمع، 
وحـــرص المؤسســـة علـــى إشـــراك جميـــع 
الفئـــات فـــي تقديـــم األفـــكار والتجـــارب 
األفضـــل  اختيـــار  ســـيتم  التـــي  المفيـــدة 
منهـــا لتنفيذها في المســـتقبل بما يتوافق 

ورؤية المؤسسة.
ثم عقدت اللجنة اجتماعها األول برئاسة 
هـــال المؤيـــد، حيـــث تـــم اعتمـــاد معاييـــر 
ووضـــع  المشـــاركة،  الُمبـــادرات  تقييـــم 

آليات التحكيم الخاصة بالمســـابقة خالل 
مراحلهـــا المختلفـــة، حيـــث ســـيتم تقييم 
المساهمات واالنتهاء من المرحلة األولى 

خالل األسبوع المقبل.
يذكر أن مسابقة ُمبادرات إنسانية تهدف 
ُمبـــادرات  ابتـــكار  فـــي  األفـــراد  إلشـــراك 
إنســـانية متنوعة؛ لتحقيق قيـــم التكاتف 

المجتمـــع،  فئـــات  جميـــع  مـــع  والتعـــاون 
وإشراك الجهات الداعمة في تبني ورعاية 
الُمبـــادرات الُمتميـــزة، حيث تم اســـتقبال 
العديد من األفكار، وســـيتم اختيار أفضل 
النهائيـــة  للمرحلـــة  المتأهلـــة  الُمبـــادرات 
للمســـابقة وتحديد الفائزيـــن في المنتدى 

السنوي للمؤسسة بتاريخ 12/ 12/ 2022.

ضاحية  السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“التعليم العالي” ينضم لنظام “بنايات”
رنا بنت عيسى: مواكبة التطور التكنولوجي يسهم في تسهيل اإلجراءات

إلـــى  انضمامـــه  عـــن  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أعلـــن 
نظـــام إصـــدار رخـــص البناء “بنايـــات”، ويتيـــح النظام 
لمؤسســـات التعليم العالي والمستثمرين بتقديم طلب 
الحصـــول علـــى رخص البنـــاء الالزمة إلنشـــاء المباني 
والمرافـــق الجامعيـــة، عبر الموقع الرســـمي لـ “بنايات”، 
ويقـــوم المجلس بمراجعـــة الطلبـــات والموافقة عليها 

حسب االشتراطات العامة عبر النظام إلكترونيًا.
وأكـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائب 
رئيـــس مجلس أمنـــاء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، أن انضمـــام 
مجلـــس التعليم العالي لنظام إصدار رخص البناء، من 
شـــأنه تســـهيل إجراءات البناء والتوســـعة لمؤسسات 
التعليم العالي بشـــكل إلكترونـــي، الفتة إلى أن النظام 
ســـيتصل بشكل مباشـــر مع نظام الســـجالت التجارية 
“ســـجالت” إلتمـــام اجـــراء جميـــع الخدمـــات المتعلقة 

بتسجيل مؤسسة تعليم تعالي جديدة إلكترونيًا.
وذكـــرت األمين العام، أن المجلس حريص على توفير 
أفضل الخدمات لمؤسســـاته من خالل مواكبة التطور 
التكنولوجي، وتســـهيل اإلجراءات أمام المســـتفيدين 
من خدماته وضمان إتمام المعامالت بأقل وقت ووفق 
أعلى معايير الجودة، والحرص على رضا المستفيدين 

من الخدمات وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأضافت أن المجلس يتجه نحو رقمنة جميع خدماته 
المقدمـــة لمؤسســـات التعليـــم العالـــي، من خـــالل عدد 
مـــن المبـــادرات التي اتخذها المجلس؛ بهدف تســـهيل 
اإلجراءات أمام الجمهور، حيث قام المجلس بتحويل 
تقديـــم الطلبات للحصول على رخصة إنشـــاء مجلس 
تعليـــم عالـــي جديدة إلـــى نظـــام الســـجالت التجارية 
“ســـجالت” التابع لوزارة الصناعـــة والتجارة، بما يتيح 
للمســـتثمرين تقديم جميع المستندات المطلوبة لفتح 
مؤسسة تعليم عاٍل إلكترونيا، كما انضم المجلس إلى 

نظام “تواصل” للشـــكاوى واالقتراحات، والذي يسمح 
للجمهـــور بتقديـــم استفســـاراتهم ومقترحاتهـــم والرد 

عليها في اسرع وقت وبما يلبي تطلعاتهم.
يذكـــر أن نظـــام “بنايـــات” يســـمح للمكاتب الهندســـية 
المرخصـــة في مملكة البحريـــن بتقديم طلبات رخص 
البنـــاء، واالســـتعالم عـــن حالـــة الطلبـــات، والحصـــول 
علـــى خدمات استشـــارية من قبل الجهـــات الحكومية 
المتعلقـــة  الرســـوم  ودفـــع  البنـــاء،  برخـــص  المتعلقـــة 
برخـــص البناء، والتقديم على خدمـــات أخرى متعلقة 
الطلـــب  مقدمـــي  علـــى  النظـــام  يســـهل  كمـــا  بالبنـــاء، 
الحصول علـــى كافة المعلومات التي تســـاعدهم على 
إعـــداد المســـتندات والرســـومات والخرائـــط الالزمـــة 
لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع االشـــتراطات 
والتشـــريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن 
طريق خاصية خريطة تفاعلية لمملكة البحرين والتي 

تبين االشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.

المنامة - مجلس التعليم العالي
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توسعة دائرة المستفيدين من العقوبات البديلة
التقى رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنسان علي  الدرازي، على هامش زيارة 
وفد المؤسســـة إلى جنيـــف، نائب رئيس 
البعثة الدائمة لالتحاد األوروبي الســـفير 
تومـــاس واجنـــر ، بحضـــور األميـــن العام 
للمؤسسة المستشار ياسر شاهين، حيث 
قـــدم الدرازي، خالل اللقاء، نبذة عن دور 
المؤسســـة واختصاصاتهـــا الـــواردة فـــي 
قانون اإلنشاء، وقدرتها على بحث جميع 
المواضيـــع ذات العالقة وتلقي الشـــكاوى 
ودراستها والتواصل مع الجهات المعنية 

إليجاد أفضل السبل لحلها.
كما قـــدم الـــدرازي موجزا حـــول المؤتمر 
بعنـــوان  مؤخـــرا  أقيـــم  الـــذي  الدولـــي 
العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية 

في التشريع الجنائي، والذي حضره أكثر 
من 300 شخص يمثلون عددا من الجهات 
الرســـمية واألهليـــة بالمملكـــة إضافة إلى 
ممثلي عن عدد من المؤسســـات الوطنية 
لحقوق اإلنسان العربية واألجنبية وعدد 
من السفراء المعتمدين والذي خرج بعدة 
توصيـــات تهـــدف فـــي مجملها إلـــى دعم 
فكرة العقوبات والتدابير البديلة والعمل 
علـــى إدمـــاج المحكوميـــن فـــي المجتمع 

وتوسعة دائرة المستفيدين.
إلـــى  التطـــرق  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
برامـــج التعـــاون التقنـــي وبنـــاء القدرات 
األوروبـــي  االتحـــاد  يقدمهـــا  التـــي 
الوطنيـــة  بالمؤسســـات  للنهـــوض 

ومؤسسات المجتمع المدني.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المواطنون بالخارج يواصلون إقبالهم على االقتراع باإلعادة
“تنفيذية االنتخابات”: عملية التصويت سارت بشكل منتظم وسلس

علـــى  إقبالهـــم  الناخبـــون  واصـــل 
النيابيـــة  باالنتخابـــات  التصويـــت 
في أولى محطـــات االقتراع بجولة 
اإلعادة في خـــارج مملكة البحرين، 

والتي جرت أمس.
التنفيذيـــة  اإلدارة  وأشـــارت 
لالنتخابات النيابية والبلدية 2022 
إلـــى أن عمليـــة التصويـــت ســـارت 
حيـــث  وســـلس،  منتظـــم  بشـــكل 
جـــرى اســـتقبال الناخبين من خالل 
37 مقـــًرا دبلوماســـًيا للمملكـــة فـــي 
الخـــارج، وذلك من الســـاعة الثامنة 

صباًحا حتى الثامنة مســـاًء حســـب 
التوقيت المحلـــي لكل مدينة حول 

العالم.
التنفيذيـــة  اإلدارة  وأعربـــت 
لالنتخابـــات عـــن الشـــكر والتقديـــر 
لوزارة الخارجية وكافة ممثليها في 
جميـــع العواصم لجهودهم المبذولة 

في إنجاح االستحقاق االنتخابي.
يذكر أن نتائج االقتراع في الخارج 
ســـُتضاف إلى نتائج اقتراع الجولة 
الثانيـــة فـــي المملكـــة يـــوم الســـبت 

المقبل 19 نوفمبر.

 المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس مســـاعد رئيـــس األمن 
العمليـــات  لشـــؤون  العـــام 
محمـــد  العميـــد  والتدريـــب 
عبـــدهللا الحـــرم، وفـــد مملكـــة 
البحرين المشارك في المؤتمر 
العربـــي الخامـــس والعشـــرين 
مكافحـــة  عـــن  للمســـؤولين 
اإلرهاب واالجتماع التنسيقي 
لممثلـــي أجهزة االســـتخبارات 
ذات  األمنيـــة  واألجهـــزة 
العالقة واللذين عقدا في مقر 
األمانة العامـــة لمجلس وزراء 
الداخليـــة العـــرب بالجمهورية 

التونسية الشقيقة.
وتم خالل المؤتمر، استعراض 
توصيـــات  تطبيـــق  نتائـــج 
باإلضافـــة  الســـابق،  المؤتمـــر 
الدراســـة  مناقشـــة  إلـــى 

مشـــهد  حـــول  االســـتقصائية 
االندماج والتفكك للتنظيمات 
واإلجـــراءات  اإلرهابيـــة، 
اتخاذهـــا  تـــم  التـــي  العمليـــة 
لمواجهة تحركات التنظيمات 
اإلرهابيـــة الداخلية من حيث 
االندمـــاج  أو  التشـــكل  إعـــادة 

فيما بينها.
كما تم استعراض جهود الدول 
األعضاء المبذولـــة في مجال 
مكافحة اإلرهاب واإلجراءات 
كل  فـــي  المتخـــذة  والجهـــود 
اإلرهـــاب  لمكافحـــة  دولـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  والتطـــرف، 
بحث سبل تعزيز التعاون بين 
الـــدول األعضـــاء فـــي مجـــال 
مكافحـــة اإلرهـــاب والجريمة 

المنظمة.

استعراض جهود الدول العربية في مكافحة اإلرهاب

المنامة - بنا

رئيـــس  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس 
الهاجـــري  راشـــد  الشـــيخ 
إدارة  واجـــب  منطلـــق  مـــن 
األوقـــاف الُســـنية فـــي رعايـــة 
بهـــا،  والعامليـــن  المســـاجد 
قامـــت إدارة األوقاف الســـنية 
باختيـــار وتكريـــم نخبـــة مـــن 
)الدفعـــة  والمؤذنيـــن  األئمـــة 
األولـــى(، ممن أمضوا ســـنوات 
طويلـــة في خدمـــة بيوت هللا 
ورعايتهـــا، وقامـــوا بذلك خير 
قـــدوة  صـــاروا  حتـــى  قيـــام، 
صالحـــة في الخيـــر، ونموذجا 
يحتـــذى فـــي البـــذل والعطاء 

واإلخالص.
وقام الشـــيخ الهاجـــري بإلقاء 
كلمـــة أكـــد فيها شـــرف األذان 

اإلدارة  وتقديـــر  واإلمامـــة، 
للجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها 
األئمـــة  الفضيلـــة  أصحـــاب 
والمؤذنـــون في ســـبيل عمارة 
المســـاجد، وخدمـــة المصلين، 
األئمـــة  جميـــع  أن  بيـــن  كمـــا 
مســـتحقون  والمؤذنيـــن 
لإلشادة والتكريم، وأن أعظم 
تكريـــم هـــو اصطفـــاء هللا لهم 
للقيـــام بهـــذا العمـــل العظيـــم، 
ويدعـــو  األذان  يرفـــع  واحـــد 
النـــاس للصـــالة، واآلخـــر يؤم 
الناس فيهم، وُيســـمعهم كالم 

هللا سبحانه وتعالى.
الهاجـــري  الشـــيخ  قـــام  ثـــم 
عـــز  هللا  ســـائال  بتكريمهـــم، 
وجل لهم مزيـــدا من التوفيق 

والسداد.

“السنية” تكرم نخبة من األئمة والمؤذنين

المؤبد لقاتل اإلفريقية بمقر سكنها في القضيبية
صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة 
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  بـــأن 
األولـــى قـــد أصـــدرت حكمهـــا بواقعة 
الســـيدات  إلحـــدى  العمـــدي  القتـــل 
بمنطقـــة  اإلفريقيـــة  الجنســـية  مـــن 
المتهـــم  بمعاقبـــة  وذلـــك  القضيبيـــة، 
األول بالسجن المؤبد عن تهمة القتل 
العمـــد وتغريمـــه مئة دينـــار عن تهمة 
حيازة مواد إباحية، وبمعاقبة المتهم 
الثاني بالحبس لمدة ســـتة أشـــهر عن 

تهمة السرقة وبإبعاد المتهمين نهائيًا 
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

تلقـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
مـــن  إخطـــارًا   ٢٠٢٢/٨/١٨ بتاريـــخ 
مركز شـــرطة الحـــورة مفـــاده العثور 
على جثـــة امـــرأة إفريقية الجنســـية 
بمقر ســـكنها بمنطقـــة القضيبية، وقد 
باشـــرت النيابة العامـــة التحقيق فور 
إخطارهـــا، فانتقلـــت لمـــكان الواقعـــة 
وعاينـــت جثـــة المتوفـــاة، وانتدبـــت 

الجثـــة  لتشـــريح  الشـــرعي  الطبيـــب 
لمعرفة ســـبب الوفاة، وأمرت باتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة لكشـــف ظروف 
ومالبســـات الواقعـــة، والتي دلت عن 
المجنـــي  بقتـــل  المتهـــم األول  قيـــام 
عليها، فضالً عن قيـــام المتهم الثاني 
بســـرقة هواتـــف المجنـــي عليها قبل 

جريمة القتل بعدة أيام.
وباستجواب النيابة المتهمين اعترفا 
بارتكابهما الجريمة، حيث أقر المتهم 

األول بأنـــه قتل المجني عليها، وذلك 
إثر خالف نشـــأ بينهما بســـبب نشرها 
صـــورًا تتضمن إســـاءة ألقربائه بأحد 
مواقع التواصـــل االجتماعي، كما أقر 
المتهـــم الثاني بســـرقة المجني عليها 
قبل جريمة القتل، وقد أمرت النيابة 
احتياطيـــًا  المتهميـــن  كال  بحبـــس 
وإحالتهما محبوســـين إلى المحاكمة 
بحقهمـــا  أصـــدرت  والتـــي  الجنائيـــة 

الحكم المتقدم.

المنامة - النيابة العامة

رصد عدد من مخالفات أصحاب األعمال والعمالة في “المحرق”
نظمـــت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
محافظـــة  فـــي  تفتيشـــية  حملـــة 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  المحـــرق 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
بوزارة الداخلية، ومديرية شرطة 
محافظة المحرق، شملت عددًا من 
المحـــالت التجارية ومواقع العمل 
بهـــدف  العمالـــة؛  تجمـــع  ومواقـــع 
بالقوانيـــن  االلتـــزام  مـــن  التحقـــق 
واالشـــتراطات النافـــذة في مملكة 

البحرين. 
وأســـفرت الحملـــة التفتيشـــية عن 
رصـــد عدد من مخالفـــات أصحاب 
تتعلـــق  التـــي  والعمالـــة  األعمـــال 
بشـــروط تصريح العمـــل واإلقامة 
اتخـــاذ  وجـــار  البحريـــن،  فـــي 

اإلجراءات القانونية بحقهم. 
وأكـــدت هيئة تنظيم ســـوق العمل 
أن اســـتمرار الحمالت التفتيشـــية 
المكثفـــة فـــي مختلـــف محافظات 

المملكـــة يهدف إلى ضمـــان توفير 
لجميـــع  المناســـبة  العمـــل  بيئـــة 
البنيـــة  يحفـــظ  بمـــا  األطـــراف، 
التـــي  العمـــل  لســـوق  األساســـية 
تقوم على التنافســـية واالســـتقرار 

والعدالة. 
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل 
دعوتهـــا جميع أفـــراد المجتمع إلى 
دعـــم جهـــود الجهـــات الحكوميـــة 
للتصدي للممارسات غير القانونية 
فـــي ســـوق العمـــل والعمالـــة غيـــر 
النظاميـــة حمايـــة للمجتمـــع ككل، 
داعيـــة الجمهـــور لإلبـــالغ عـــن أية 
شـــكاوى تتعلـــق بمخالفات ســـوق 
العمـــل والعمالة غيـــر النظامية من 
خالل ملء االستمارة اإللكترونية 
المخصصـــة لإلبـــالغ علـــى الموقع 
الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو 
االتصال على مركـــز اتصال الهيئة 

.17506055

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

القبض على نصابين آسيويين استوليا على مبالغ من الحسابات البنكية
الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  تمكنـــت 
العامـــة  بـــاإلدارة  االقتصاديـــة 
لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي 
علـــى  القبـــض  مـــن  واإللكترونـــي 
لقيامهمـــا  آســـيويين؛  شـــخصين 
واالحتيـــال  النصـــب  بعمليـــات 
علـــى  واالســـتيالء  اإللكترونـــي 
مبالـــغ مالية مـــن الحســـابات البنكية 

للضحايا.
وفور تلقي اإلدارة لعدد من البالغات 

بهـــذا الشـــأن، المتضمنـــة قيـــام أحـــد 
األشخاص باالتصال بالمجني عليهم 
وإيهامهـــم بأنه تابـــع ألحد البنوك، تم 
تشـــكيل فريق مختص بالتنسيق مع 
البنـــوك التجاريـــة لجمـــع المعلومات 
باألشـــخاص  الخاصـــة  والبيانـــات 
المســـتفيدين مـــن تلـــك التحويـــالت 
البنكية، حيث أسفر ذلك عن تحديد 
هويـــة المتورطيـــن والقبـــض عليهما 
وضبـــط األجهـــزة والهواتـــف النقالـــة 

عمليـــات  فـــي  يســـتخدمونها  التـــي 
النصب واالحتيال اإللكتروني.

لمكافحـــة  العامـــة  وأضافـــت اإلدارة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد 
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  إلـــى  واإللكترونـــي 
اإلجراءات القانونية المقررة؛ تمهيدًا 
إلحالـــة القضية إلـــى النيابـــة العامة، 
مهيبة فـــي الوقت ذاتـــه بالمواطنين 
والمقيميـــن إلـــى عـــدم التجـــاوب مع 
تلـــك االتصـــاالت، حيـــث إن البنـــوك 

لـــن تطلـــب البيانـــات الشـــخصية أو 
المصرفية عبر الهاتف أو أي وســـيلة 
أخـــرى، وفي حـــال التعـــرض للنصب 
أو االحتيـــال، فإنـــه يجـــب االتصـــال 
فـــورًا بالبنك الذي يتـــم التعامل معه 
إليقاف الحســـاب وتقديـــم بالغ لدى 
إدارة مكافحـــة الجرائـــم االقتصادية 
عبـــر االتصـــال علـــى الخط الســـاخن 
992 التخـــاذ اإلجـــراء الـــالزم حيـــال 

ذلك.

المنامة - وزارة الداخلية



تــتــجــدد فـــي جـــولـــة اإلعـــــادة 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
ســادســة الــعــاصــمــة الــمــواجــهــة 
بين جمعية الرابطة اإلسامية 
ميديا  الــســوشــيــال  ومــشــاهــيــر 
إلى  الــذاكــرة  يعيد  مشهد  فــي 
ــمــواجــهــة الــتــي وقــعــت في  ال
علي  بــيــن   2018 ــات  ــتــخــاب ان
ــاً لــجــمــعــيــة  ــثـ ــمـ الـــعـــطـــيـــش مـ
الرابطة ومعصومة عبدالرحيم 
ــد مــشــاهــيــر  ــ الـــتـــي كـــانـــت أحـ

السوشيال ميديا.
وتــشــهــد جـــولـــة اإلعــــــادة هــذا 

المحامي  بين  المنافسة  العام 
مــحــمــود فــــردان مــرشــًحــا عن 
جــمــعــيــة الــرابــطــة اإلســامــيــة 
المعروف  الــســهــاوي  ومحمد 
باسم )الجوكر( في السوشيال 

ميديا.
فــردان قد تصدر قائمة  وكــان 
الـــثـــاثـــة عشر  ــمــتــرشــحــيــن  ال
ــــى بسادسة  األول الــجــولــة  فــي 
العاصمة بـ 1685 صوًتا بفارق 
456 صوًتا عن أقرب منافسيه 
 1229 الــذي حصد  الــســهــاوي 

صوًتا.

مشاهير السوشيال ميديا في 
وجه “الرابطة اإلسالمية” مجدًدا

ــمــتــرشــح الــخــاســر في  أعـــلـــن ال
النيابية عن سادسة  االنتخابات 
الرغبة  غـــام  الــعــاصــمــة صـــادق 
لخوض غمار المعترك االنتخابي 
ــلــفــصــل الــتــشــريــعــي  الـــنـــيـــابـــي ل
وذلــك   ،2026 الــعــام  فــي  السابع 
العاصمة  سادسة  أهالي  لخدمة 
دائــرة  في  المجاورة  والمناطق 

“جدحفص وتوبلي”.
وتــمــكــن غـــام مـــن حــصــد 148 
فــي   %  2.61 بــنــســبــة  ــًا  ــ ــوت صــ
ــى  ــ ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة األولـ ــولـ ــجـ الـ
مترشحا   13 فيها  تنافس  التي 
العاصمة،  ســادســة  مقعد  عــلــى 
االنتخابي  الماراثون  وخرج من 
آخر  مترشحا   11 مــع  بــخــســارة 
ــرك الــمــنــافــســة فـــي الــجــولــة  ــ وتـ

المترشح  بــيــن كــل مــن  الــثــانــيــة 
محمود فردان والمنافس اآلخر 

محمد السهاوي.
ــال غــام فــي وقــت ســابــق لـ  وقـ
في  المنافسة  دخل  إنه  “الباد” 
كرسي  على  االنتخابي  السباق 
2022؛ مــن أجـــل طــرح  بــرلــمــان 
التحتية  النية  لتطوير  بــرامــج 
في عدة مناطق واالهتمام بعدة 
اإلســكــان وإيــجــاد  مــلــفــات منها 
محطة  لمشكلة  جــذريــة  حــلــول 

توبلي للمجاري.
وتــــضــــم الــــــدائــــــرة الـــســـادســـة 
مناطق،   8 العاصمة  بمحافظة 
عين  طشان،  جدحفص،  توبلي، 
الدار، المصلى، عذاري، الخميس، 

أبوبهام، السهلة الجنوبية.

صادق غالم يتأهب لمعركة انتخابات 2026

الحكم في طعن الحوطي ضد النائب قراطة اليوم
محكمة التمييز رفضت طعن آل ضيف

األربــعــاء  أمــس  التمييز  محكمة  رفــضــت 
عن  النيابي  المترشح  من  المقدم  الطعن 
الشمالية  بالمحافظة  الــســابــعــة  الـــدائـــرة 
الــلــجــنــة  ــد  ــحــســيــن آل ضـــيـــف ضــ عــبــدال
ــة عـــلـــى ســـامـــة االســتــفــتــاء  ــ ــي ــرافــ اإلشــ
واالنـــتـــخـــاب حـــول نــتــائــج فـــرز أصـــوات 

االنتخابات لبرلمان 2022.
ضيف  آل  عبدالحسين  المترشح  وكسب 
األولى  الجولة  انتخابات  في  صوتًا   789
الشمالية، وتقدم أمس  على مقعد سابعة 
فيه  استند  طعن  بتقديم  الثاثاء  األول 

على اختاف النتائج المعلنة.
الخميس  اليوم  المحكمة جلسة  وحددت 
المترشح  من  المقدم  الطعن  في  للحكم 
ضد  الحوطي  سلمان  العاصمة  ثانية  عن 

قــراطــة،  أحــمــد  الــســابــق  الــنــائــب  منافسه 
الـــدائـــرة الــحــاديــة  والــمــتــرشــح عــن معقد 
عشرة بالمحافظة الشمالية سعيد الماجد 
ــلــذيــن طــعــنــا عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات  ال
النيابية ولم يحضرا جلسة المحكمة أمس 

األربعاء.

ــنــظــر في  وتـــواصـــل مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ال
ثالثة  عن  المترشح  من  المقدمة  الطعون 
أحمد  والنائب  المعمري،  سعيد  الشمالية 

الدمستاني.
ونظرت محكمة التمييز الدائرة السادسة 
في  األربعاء  أمس  المنعقدة  جلستها  في 

6 طعون انتخابية مقدمة من مترشحين 
مقدمة  النيابية  االنــتــخــابــات  نتائج  ضــد 
السابق  النائب  وهم  مترشحين  عدة  من 
أولــى  عــن  المترشح  ضــد  المالكي  عــدنــان 
والمترشح  الرميحي،  عبدهللا  الجنوبية 
ضد  المعمري  سعيد  “الــبــديــع”  ــرة  دائـ عــن 
االستفتاء  على سامة  اإلشرافية  اللجنة 
واالنتخاب، والمترشح عن ثانية العاصمة 
الــعــاصــمــة ســلــمــان الــحــوطــي ضــد النائب 
الــســابــق أحــمــد قـــراطـــة، والــمــتــرشــح عن 
المحاقظة  فــي  عــشــرة  الــحــايــة  ــرة  ــدائـ الـ
اإلشرافية  اللجنة  الماجد  الشمالية سعيد 
عــلــى ســـامـــة االســتــفــتــاء واالنـــتـــخـــاب، 
ــنــائــب أحــمــد الــدمــســتــانــي ضد  وطــعــن ال
االستفتاء  على سامة  اإلشرافية  اللجنة 

واالنتخاب.

محمود فردان محمد السهالوي
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الصالح يحصد 49 % من أصوات “ثالثة العاصمة”
متصدرا بـ 720 صوًتا للجولة الثانية بعد خسارة 5 مترشحين

تــمــّكــن الــنــائــب مــمــدوح عــبــاس الــصــالــح، 
بمحافظة  الثالثة  الــدائــرة  عــن  المترشح 
إجمالي  مــن   %  49 حصد  مــن  العاصمة، 
عدد األصــوات التي تم اإلدالء بها خال 
االنتخابات  مــن  األولـــى  الجولة  منافسة 
حقق  حــيــث   ،2022 والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 
الصالح فارقا متقدما يبلغ 720 صوًتا عن 
المقرر أن يخوض معه  منافسه الذي من 

في جولة ثانية يوم السبت المقبل. 
في  الــنــيــابــي  للمقعد  الــصــالــح  ويــتــصــدر 
فيها  للترشح  تقدم  التي  العاصمة  ثالثة 

الجولة  خــال  واســتــطــاع  مترشحين،   7
بــفــارق  مــنــهــم  اإلطـــاحـــة بخمسة  األولــــى 
كبير جًدا، وذلك على الرغم من أن بعض 
هؤالء المترشحين سبق لهم وان ترشحوا 
خال االنتخابات النيابية والبلدية 2018 
أيــًضــا  الــصــالــح  مــع  منافستهم  وخــســروا 
ــارة إلـــى انــســحــاب أحــد  ــ ــذاك، مــع اإلشـ ــ آنـ
قبل  المنافسة  مــن  رســمــًيــا  المترشحين 
موعد االنتخابات بأيام، وذلك بعد رفض 
القضاء كافة طعونه ضد الصالح وآخرين 

بشأن أحقية الترشح في الدائرة.
التنفيذية  اإلدارة  نــشــرتــه  مــا  وبــحــســب 
لانتخابات النيابية والبلدية 2022 ضمن 

النتائج التفصيلية للتصويت باالنتخابات 
التي أجريت في يوم  الجولة األولى  في 
الصالح  فــإن  الــجــاري،  نوفمبر   12 السبت 
 %  30 بنحو  األخير  منافسه  على  تقدم 
وردت  التي  ــوات  األصـ عــدد  إجمالي  مــن 

في الدائرة.
وميدانًيا، يحظى الصالح بدعم ومساندة 
كــبــيــرة ضــمــن جــاهــزيــتــه لــخــوض الجولة 
الثانية في يوم السبت 19 نوفمبر 2022، 
وسط تحشيد ودفع من قبل أبناء الدائرة 
يتطلع  حيث  فيها،  واألعــيــان  والــوجــهــاء 
الصالح الستكمال مسيرة عمله السياسي 
أعمال  من  حققه  ما  ظل  في  والبرلماني 

ومهام خال الفصل التشريعي الخامس، 
في  الناخبين  وإدراك  وعــي  على  مــعــواًل 
واألفضل؛  األكفأ  إلى  بالتصويت  الدائرة 

من أجل مصلحة الجميع.
“مــؤمــٌن  بــالــقــول:  الصالح  النائب  ــّرح  وصـ
وواثٌق بإنجازاتي ومكانتي وسمعتي في 
أوساط الدائرة، وأعمل خال هذه الفترة 
ضمن منافسة شريفة، وأعتمد كثيًرا على 
والبرلماني  السياسي  العمل  في  خبرتي 
فيما  االستثمار  خــال  من  واالجتماعي، 
ــه طـــوال األعـــوام  ــ قــمــت بــإنــجــازنــه وأدائـ

األربعة الماضية”.

السنابس - مكتب النائب ممدوح الصالح

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

النجار ألهالي دائرته: أنا ولدكم ودخلت المنافسة لحل مشاكلكم

رفع المترشح البلدي عن الدائرة الخامسة 
النجار  إبــراهــيــم  الجنوبية،  بالمحافظة 
اســمــى آيـــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
بمناسبة  وشعبًا  حكومة  البحرين  مملكة 
النيابية والبلدية، الفتًا  االنتخابات  نجاح 
فهو  شــيء،  على  دل  إن  النجاح  هــذا  أن 
المجتمع  وثقافة  الشعب  وعي  على  يدل 
الدستور  كفلها  التي  وواجباته  بحقوقه 
واالعــراف  االجتماعي  التكافل  ومنطلق 
شعب  بها  يمتاز  التي  الطيبة  والتقاليد 
ألرضه  وبحبه  بعروبته  الشامخ  البحرين 

ومليكه وشعبه.

ووجه رسالة إلى أهالي “خامسة الجنوبية” 
وربعي  أوجهها ألهلي  رسالتي  فيها:  قال 
وعزوتي أهل الدائرة الخامسة أقول فيها 
لي  الغالية وتصويتكم  ثقتكم  على  شكرا 
الذي من خاله وصلت للجولة الثانية من 

االنتخابات البلدية”.
وتابع “إبراهيم النجار ولدكم ويشهد هللا 
أنني لم أدخل  هذه المنافسة إال لخدمتكم 
ــم ولـــحـــل مــشــاكــلــكــم  ــوركــ ولــتــســهــيــل أمــ
ولــتــطــويــر دائــرتــكــم وصــــوالً إلـــى تــوريــد 
الباد  لتنعم  األخرى  الدوائر  إلى  التطوير 
فإننا  المستدام،  التطويري  بالعمل  كافة 
ولله الحمد والمنه واثقون بإدراككم التام 

أن الرفاع لديها الكثير والكثير من أبنائها 
والسياسين  المهندسين  مــن  المخلصين 
والـــقـــانـــونـــيـــن والــمــفــكــريــن والــمــعــلــمــيــن 
ــتــربــويــن والــريــاضــيــن  واالقــتــصــاديــن وال
المنطقة  لــخــدمــة  الــنــفــس  يــمــنــون  ــذيــن  ال
هللا  مــن  الــقــوة  نستمد  ونــحــن  والبحرين 
سبحانه وتعالى ومنهم ومن األهالي كافة 
قلوبنا  على  الــغــالــي  الــوطــن  هــذا  لخدمة 

جميعا”.
وسجل اعتزازه وفخره بدعم وثقته أهله 
مختتمًا  معه،  دائــرتــه  وأهــالــي  وأصحابه 
“وما أنا اال أداة وأنتم الغاية ..ونقدر بإذن 

هللا”.

منال الشيخ

إبراهيم النجار

عالقة جمعية األصالة ببعض شــرائح قياديها عالقة ملتبســة وغير مفســرة، لكن 
مــا طــرأ مــن أحــداث بوقائعهــا المتدرجــة أفــرزت حقيقــة ال منــاص منهــا. إن هذه 
العالقــة تــكاد تكــون كزواج عرفي أو زواج بال عقد، لكل طرف من األطراف الحق 
في إنكاره متى ما شاء، إذا كان أمر هذا المسكوت عنه سوف تتضرر منه العالقة 

البرغماتية/ النفعية في االنتخابات.

ســرديــة الــتــطــورات تــحــدثــت عــلــى أن 
كان  مــن  على  نفسها  عرضت  الجمعية 
في  الدخول  محازبيها  من  رغبة  لديهم 
االنتخابات، وقالت لهم “هيت لكم”، لكن 
“معاذ  قالوا  هــؤالء  معظم  أن  المفارقة 
القيادي في  إال واحــدا منهم وهــو  هللا” 

الجمعية أحمد األنصاري.
ــرزت حــقــيــقــة أن  ــ ــع ب ــواقـ مـــن صــمــيــم الـ
النفر من  القياديين  بواعث رفض ذلك 
لتمثيل  الــجــمــعــيــة  عــلــى  الــمــحــســوبــيــن 
ــم يـــأِت من  األصــالــة فــي االنــتــخــابــات ل
الجمعية جاءت  أن  من  ينبع  بل  فــراغ، 
ومــفــاده  للمحللين،  وفــًقــا  نــكــرا  بــشــيء 
التقاعد  قــانــون  على  الجمعية  موافقة 
والموافقة على زيادة الضريبة والموقف 
الملتبس من قانون الصحافة – ذلك هو 

الموقف العام-.
أعلنها  الــوقــائــع  هـــذه  ألوراق  وتــقــلــيــًبــا 
األصــالــة  بجمعية  ــمــعــروف  ال ــقــيــادي  ال

أوراق  اعتماد  عند  بوصندق  ابراهيم 
ترشحه بأنه يدخل حلبة السباق 

مستقل،  كــمــرشــح  االنــتــخــابــي 
ــد أن  بــنــاء عــلــى مــا قــالــه: “أريــ

أشــعــر بــالــحــريــة فـــي اتــخــاذ 
أية  عن  بعيًدا  القرارات 

إمــاءات أو تحكم 
مــــــن جــمــعــيــة 

سياسية”، 
ــعــدهــا  وب
ــــت  ــال ــ ــت ــ ت
المواقف 
مــــــــــــــــــــن 

انتخابًيا  أنفسهم  قدموا  الذين  قياديها 
عباءة  خــارج  أي  مستقلون  أنهم  على 

األصالة.
وفق نظرية “أعطني حريتي أطلق يدي” 
اعتمد كل قيادي الجمعية ترشحهم في 
ماعدا  كمستقلين  االنــتــخــابــي  الــســبــاق 
ــذي حــصــل بعد  األنـــصـــاري، ولــكــن مــا الـ

الجولة األولى؟!
ــواقــع يــنــص على  الــثــابــت عــلــى أرض ال
جمعية  ترشيحه  تبنت  مــن  أن 

ــالـــة هـــو مـــن كــتــب لـــه أن يــدخــل  األصـ
الدائرة  عن  ثانية  انتخابية  جولة  في 
بفارق  الجنوبية  المحافظة  في  الثالثة 
السابق  النائب  وهــو  خصمه  عن  مريح 
والمترشح الحالي أحمد األنصاري الذي 
أحــرز 2406 وهــي أرفــع أرقــام مسجلة 
االنتخابات  في  الجمعية  قيادي  لكافة 
الــنــيــابــيــة فـــي الــجــولــة األولـــــى ســـواء 

المستقلين أو المدعومين.
الواقع  ألوراق  المقابلة  الصفحة  وعلى 

الجمعية  قياديي  ثلثا  سقط  االنتخابي 
بينما  مستقلين،  ترشحهم  أعلنوا  ممن 
كــانــت الــمــفــاجــئــة غــيــر الــمــتــوقــعــة هو 
أبـــرز قياديي  الــمــدوي ألحـــد  الــســقــوط 
ابراهيم  وهــو  اإلطـــاق،  على  الجمعية 
بوصندل حيث جاء في المرتبة الرابعة 
في الدائرة ولم يحصل سوى على 526 
يقف  أن  تستحق  مفارقة  وتلك  صوتا، 

أمامها وفًقا لرأي المراقبين.
ولحقه في السقوط المفاجئ المترشح 
الــمــســتــقــل الـــمـــعـــروف بــالــقــيــادي 
في  المقلة  علي  األصــالــوي 
الــــــدائــــــرة الـــخـــامـــســـة 
بــــالــــمــــحــــرق، حــيــث 
صوتا   1115 أحــرز 
ــرة  ــ ــدائ ــ وتـــشـــهـــد ال
إعـــــــــــــادة فـــي 

اإلنــتــخــابــات بــيــن الــنــائــب الــســابــق عن 
بوعنق  خالد  الحالي  المترشح  الــدائــرة 
المترشح  مــع  صوتا   5150 أحــرز  الــذي 

أحمد بوهزاع الذي أحرز 2940 صوتا.
إلى  نشير  بــأن  الــقــول  نافلة  مــن  ولــعــل 
الــبــرلــمــان  فــي  ممثلها  الــجــمــعــيــة  عــضــو 
بعيًدا  أن يحلق  استطاع  2018 هو من 
ــاقــيــن مــمــن أعــلــنــوا تــرشــحــهــم  ــب ــن ال عـ
مستقلين عن الجمعية أن يحصل على 
المقبلة  ــادة  اإلعـ لجولة  ترشحه  مرتبة 
يوم عن الدائرة الرابعة الجنوبية، حيث 
أحرز 2450 صوتا، بينما أحرز المترشح 
 2972 المعرفي  محمد  السابق  والنائب 
صوتا للدخول في الجولة القادمة التي 

ستحسم يوم السبت المقبل.
الخاصة أن من المقدمات تعرف النتائج 
النووي  الحامض  أن  سياسًيا  ويــعــرف 
القياديين  لجميع   )DNA( الـــ  السياسي 
أعاه الذين تقدموا بمختلف توجهاتهم 
من  مدعومين  أو  مستقلين  كمرشحين 
إلــى األصــالــة، ولــو قدر  الجمعية ينتمي 
يتحدث  أن  االنتخابي  الــحــامــض  لــهــذا 
لقال لنا إنكم أصيلون من سلف اأًلصالة.

عالقة قياديي األصالة بالجمعية كزواج عرفي... إنكار وقت األزمات 
قالت: هيت لكم... قالوا: معاذ اهلل... ولكنهم فشلوا

علوي الموسوي



تحت شعار “نواصل العمل لغد أفضل” انطلق المترشح النيابي المستقل عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة 
بحملتــه االنتخابيــة، ويعــد علــي إســحاقي مــن نواب مجلــس 2018 الذيــن كان صوتهــم صوت المواطــن، بحمله 
العديــد مــن القضايــا اإلنســانية البــارزة خالل دورتــه البرلمانية، واألكثــر أن برنامج عمله للبرلمــان المقبل ينبثق 
من صلب بنية العمل الذي ســار عليها قبل 4 ســنوات، حينما ظفر بمقعد “عاشــرة العاصمة” النيابي وحقق نتائج 

ملموسة بعدد من المشروعات والقضايا سواء على  مستوى المنطقة والبحرين عامة. 

وأشار خالل حملته االنتخابية إلى 
أنه صاغ برنامجه االنتخابي واضعا 
نــصــب عينه هــمــوم أهــالــي الــدائــرة 
عــدًدا  ليشمل  البحريني  والمواطن 
استكمال  تعكس  التي  المحاور  من 
الــمــســيــرة نــحــو غـــد أفـــضـــل، ولــعــل 
مــن أبـــرزهـــا: الــمــحــور االجــتــمــاعــي، 
االقتصادي،  والتشريعي،  الرقابي 
التوظيف  يشمل  والــذي  الخدماتي 
وملف العاطلين، اإلسكان، والتعليم 
الصحة  والبيئة،  التحتية  والبنية 

ومشاريع للمتابعة.

مرحلة تنفيذ

“نواصل  االنتخابية  حملته  فشعار 
لرغبته  يــأتــي  أفـــضـــل”  لــغــد  الــعــمــل 
فــي مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى مــا بــدأه 
المشروعات  مــن  المزيد  ولتحقيق 
واإلنجازات واإلصــرار على تحقيق 
ما لم ينجز منها، بما يحقق تطلعات 
ويدفع  الدائرة،  وأهالي  المواطنين 
المرحلة  أن  كـــون  التنمية  بعجلة 
مرحلة  ستكون  فــوزه  حال  المقبلة 
إلنهاء  كافية  ميزانية  وإقرار  تنفيذ 
وتنفيذ  اإلســكــانــيــيــن  الــمــشــروعــيــن 

جملة من المشاريع بالدائرة.

عمل متواصل 

الظروف  ورغــم  إسحاقي  أن  يذكر 
المملكة  بها  مرت  التي  االستثنائية 
إال   ،)19 كوفيد  كورونا)  إثر جائحة 
تحقيق  بدليل  يتوقف  لم  عمله  أن 
بما  التنموية  المشروعات  من  عــدد 
الرياضية،  والمالعب  الحدائق  فيها 
ــر الــــشــــوارع  ــويـ ــطـ ــى تـ ــ ــ إضــــافــــة إل
الــكــبــرى والــتــي تعد  وحــديــقــة سند 
ــد الـــمـــشـــاريـــع اإلســتــراتــيــجــيــة  ــ أحـ

الكبيرة بالمنطقة.

 قضايا مؤرقة

ــار إســحــاقــي خــالل  وســبــق وأن أشـ
أن  ــدائــرة  ال بأهالي  المفتوح  لقائه 
هناك قضايا تؤرق الجميع بالمنطقة، 
لما  الفريج  بيوتات  مشروع  ومنها 
أهالي  طالت  أضـــرار  مــن  عنه  نجم 
ــادة  ــه عــمــل عــلــى إعــ ــ الــــدائــــرة، وأنـ
التي  اإلنسانية  القضية  هــذه  تبني 
امتدت معاناتة أهلها لعشر سنوات 
الرقابية  أدواتــــه  كــافــة  مستخدما 
بالمجلس، وصوال لبدء حلحلة هذه 
الــقــضــيــة بــتــوجــيــهــات مـــن صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  سمو  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الــــــوزراء حــفــظــه هللا ورعـــــاه، وأن 
هذا الملف مازال يحوي بين طياته 
التي سيعمل بكل  بعض اإلشكاالت 
الجهد لحلها، كما بين أن آلية تعامل 

سليمة  غير  كانت  اإلســكــان  وزارة 
مع أصحاب الشقق المؤقتة وشقق 
التمليك وأصحاب الطلبات القديمة 
ومعالجة  تحريك  على  يعمل  وأنــه 
هذا الملف؛ كون أن الشقق المؤقتة 
وشقق التمليك تعد واحدة من أبرز 
محاور  برنامج عمله السابق والتي 
نجم عنها متابعة مع الوزارة المعنية 
الستيضاح آلية معالجة ما يعترض 

هذا الملف.

 الزيادة السنوية

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــزيـــادة الــســنــويــة 
ــلــمــتــقــاعــديــن، أكــــد أنــــه انــتــشــرت  ل
التواصل  منصات  في  عليه  شائعة 
صوت  بــأنــه  المختلفة  االجــتــمــاعــي 
ــــزيــــادة  ــقــــاف ال ــن إليــ ــواطـ ــمـ ضــــد الـ
ــن الــمــتــقــاعــديــن رغــم  ــســنــويــة عـ ال
ــمــوضــحــة؛ لــوقــوفــه  تــصــريــحــاتــه ال
مــع الــمــواطــن و أنــه كــان مــن ضمن 
الزيادة  باستمرار صرف  المطالبين 

السنوية وكان أيضا ضمن من 
صوتا لصالح دفع الزيادة 

رجعي  بأثر  السنوية 
للمتقاعدين لعامين.

 156 موظفًا

وفيما يتعلق بملف 
ــعــقــود  أصـــحـــاب ال
الـــــمـــــؤقـــــتـــــة فـــي 
الجهات  مــن  عــدد 
والــــــــــــــــــــــــــوزارات 
ــحــكــومــيــة، أكــد  ال
إســحــاقــي أن هــذا 
ــد من  ــ ــمــلــف واحـ ال

ــفــات الــشــائــكــة  ــمــل ال
ــتــي تــبــنــاهــا وعــالــج  ال

بــعــض مــافــيــهــا، األمـــر 
تثبيت  عـــن  نــجــم  الــــذي 

مؤقتة  بعقود  موظًفا   156
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  فــي 
السمو  مــن صاحب  وبــدعــم 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئيس 
عن  معربا  ــوزراء،  ــ ال مجلس 
اعتقاده بأن هناك العديد من 

بها  يعمل  الــتــي  ــوزارات  ــ الـ
لــســنــوات بعقد  أشــخــاص 

مؤقت يجب في الفترة 
وبكل  الــعــمــل  الــمــقــبــلــة 
جد على تبييض هذه 

الملفات.
كـــــــمـــــــا وتـــــمـــــكـــــن 

إســـــحـــــاقـــــي مـــن 
ــد مــيــزانــيــة  ــ رصـ
خاصة بالدائرة، 
دفعت بالعديد 
المشاريع  مــن 

التحتية  البنى  ومشاريع  التنموية 
الحكومة  اهتمام  مــؤكــدًا  بــالــدائــرة، 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  برئاسة 
الوزراء والمسؤولين في هذا الشأن.

الملف االسكاني 

الملف  فــي  الحثيثة  الــجــهــود  وعــن 
ــي، فــقــد نــجــم عنها  اإلســكــان

مشروعين  إقــــرار 
إســكــانــيــيــن في 

والتي  الدائرة 
تــعــد الــدائــرة 
الـــــوحـــــيـــــدة 
تحظى  التي 
الحجم  بهذا 
المشاريع  من 
ــة،  ــيـ ــانـ ــكـ اإلسـ

وأنـــــــــــــــــــــه 
ســيــولــي 

هـــذا 

النور  ليرى  الــالزم  الجهد  الملف كل 
الالزمة  الميزانيات  من خالل رصد 
التخطيط مع  إجــراءات  واستكمال 
أن  إلى  باإلضافة  المعنية،  الــوزرات 
اإلجراءات آخذة مجراها في سبيل 
استكماله إلرجاع مركز شباب سند 

إلى وضعه القانوني كنادي.
استكمال  على  إسحاقي  وسيعمل 
ومحمية  الساحل  تطوير  مــشــروع 
صدور  بعد  خصوصًا  القرم  أشجار 
الـــمـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
المشروع  هــذا  إن  حيث  المشروع، 
للدائرة  كبير  تنموي  أثر  ذا  سيكون 
من  لكونه  البحرين؛  ومملكة 
الـــمـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــه ــ ــ ــي ــ ــ ــرف ــ ــ ــت ــ ــ وال
لموقعه  الضخمة، 
ــي  ــحـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــم ولــــمــــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ ــ ال
ــرم  ــقـ ألشــــجــــار الـ
بيئية  أهمية  مــن 
مقصدا  وســتــكــون 
في  بـــارزا  سياحيا 

مملكة البحرين.

قنبلة موقوتة

وعــــــلــــــى 

جانب العمل على إحالل البحريني 
مواقفه  كانت  فقد  األجنبي،  مكان 
قنبلة  العاطل  الشباب  بأن  واضحة 
الــتــوظــيــف هو  مــوقــوتــة وأن مــلــف 
والــنــواب  لــلــمــواطــنــيــن  األول  ــهــم  ال
من  مــنــزل  يخلو  ال  إذ  والــحــكــومــة، 
الجدية  تتطلب  التي  المشكلة  هذه 
في  التطبيق الفعلي في القطاعين 
العام والخاص والتي مازالت تفتقر 
من  ــعــدد  ل الــمــســؤولــة  اإلرادة  ـــى  إل
الحل،  بــهــذا  وإيمانهم  المسؤولين 
وانه خالل الفصل التشريعي السابق 
عمل حريصا على استخدام أدواته 
الملف،  بــهــذا  قــدمــا  للدفع  الرقابية 
الشديد  لديه اإلصــرار  والذي مازال 
الستكماله وصوال إلحالل البحريني 

واتمام الهدف ببحرنة الوظائف. 

 جهود حثيثة

الصحة،  محور  فــي  مساعيه  وعــن 
فهي تتمثل في استمرار عمل مركز 
الساعة،  كانو على مدار  أحمد علي 
في  الوظائف  بحرنة  نسبة  وزيــادة 
ــداد  الــقــطــاع الــصــحــي وزيــــــادة أعــ
البحرين  بجامعة  التمريض  طلبة 

الستيعاب احتياجات سوق العمل.
الصيادين،  بقضية  يختص  وفيما 
ناقشها  قــضــيــة  وآخــــر  أول  فــتــعــد 
من  لها  لما  البرلمان  قبلة  تحت  من 
أهمية باعتبار أن مهنة الصيد تعبر 
عــن هــويــة وتــــراث الــبــلــد وتمثل 
مصدر دخل شريحة واسعة من 
ذاته  الوقت  وفي  المواطنين 
استراتيجيا  طابعا  تحمل 
في توفير األمن الغذائي 

للمملكة.
وفـــيـــمـــا يــخــص 
الــمــتــقــاعــديــن، 
سيسعى  فإنه 
إلـــــــــــــــى رفــــــــع 
مـــــــــطـــــــــالـــــــــب 
الـــــتـــــحـــــســـــيـــــن 
ــهــم  ــي ل ــشـ ــيـ ــعـ ــمـ الـ
الممكنة  السبل  بكافة 
توفير  منها  سيكون  والــتــي 
ــيــة لــهــم  ــن ــتــمــوي ــاقـــات ال ــبـــطـ الـ
المقدم  الدعم  ــادة  زي بجانب 
الوالدين  رعاية  ولــدور  لهم 

واألندية االجتماعية.
أما عن البعثات الدراسية، 
توزيعها  آلية  في  فالخلل 
التربية  وزارة  قبل  مــن 
ــكــمــن فــي  والــتــعــلــيــم ي
منح الخريجين بعثات 
تلبي  ال  بتخصصات 
رغــبــاتــهــم واألهـــــم ال 
ــبــي احــتــيــاجــات  ــل ت
ــمــــل و  ــعــ ــ ســـــــوق ال
النقص في العديد 
التخصصات  من 
قوله  حد  النادرة 
ــر لــقــاء  ــالل آخـ خـ
ــذي أكــد  ــ ــالـــي والـ تـــم مـــع األهـ

فــيــه  أن هـــذا الــمــلــف ســيــأتــي على 
إضافة  فــوزه  حال  األولويات  رأس 
إلى استكمال جهود لجنة التحقيق 
في بحرنة الوظائف والبناء على ما 

أنتجته من مخرجات.

  دور محوري

إضــافــة إلـــى ذلـــك، دائــمــا مــا يشدد 
إسحاقي على دور المرأة البحرينية 
وكونها  البحرين  مملكة  نــمــاء  فــي 
المجتمع  هــذا  مــن  يتجزأ  ال  جـــزءا 
جملة  تحقيق  على  القدرة  وتمتلك 

من اإلنجازات في شتى المجاالت.
وسبق وأن تقلد إسحاقي المناصب 
المالية  الشؤون  لجنة  رئيس  اآلتية 
واالقــتــصــاديــة، نــائــب، رئــيــس لجنة 
اللجنة  رئــيــس  الــحــكــومــة،  بــرنــامــج 
المشتركة مع مجلس الشورى إلقرار 
ــة، رئيس  ــلــدول ل الــمــيــزانــيــة الــعــامــة 
والرياضة،  للشباب  النوعية  اللجنة 
الملف  فــي  التحقيق  لجنة  رئــيــس 
التحقيق  لجنة  رئــيــس  اإلســكــانــي، 
في الركود االقتصادي، رئيس لجنة 
الجعفرية،  ــاف  األوقـ فــي  التحقيق 
عضو لجنة التحقيق بالملف الصحي 
بجانب عضويته في لجنة التحقيق 

ببحرنة الوظائف.
ــتــي تم  ــرز الــقــضــايــا ال ــ ــعــل مــن أب ول
العمل عليها تحت قبة البرلمان هي 
والخدماتية  التحتية  البنية  تطوير 
الــغــربــي  ــعــكــر  ال فـــي   626 لــمــجــمــع 
 156 تثبيت  اإلســكــانــيــة(،  )الــشــقــق 
موظفا في وزارة اإلعــالم من ذوي 
إصدار  ملف  إنهاء  المؤقتة،  العقود 
وثــائــق لــمــشــروع بــيــوتــات الــفــريــج، 
 644 بمجمع  التحتية  البنية  تطوير 
إلى  سند  نادي  إرجاع  )النويدرات(، 
تعويض  متابعة  القانوني،  وضعه 
التحقيق  الــمــتــضــرريــن،  الــصــيــاديــن 
في بحرنة الوظائف وإقرار ميزانية 

لنادي العكر.
وتــتــحــدد مــشــاريــع الــمــتــابــعــة في 
اآلتي: متابعة مشروعين إسكانيين 
تم إقرارهما ألهالي الدائرة، متابعة 
الــعــقــود  ذوي  الــمــوظــفــيــن  تــثــبــيــت 
المؤقتة ببقية الوزارات، متابعة حل 
استكمال  الــفــريــج،  بيوتات  قضية 
تــطــويــر حــديــقــة ســـنـــد، اســتــكــمــال 
ــريــاضــي،  إجـــــــراءات نــــادي ســنــد ال
تطوير شارع 77، متابعة واستكمال 
تطوير شبكة تصريف مياه األمطار، 
الساحل  تطوير  مشروع  استكمال 
القرم وعمل مسار  ومحمية أشجار 

تسارعي على شارع االستقالل. 
الـــدســـتـــوريـــة،  األدوات  عـــن  أمــــا   
فــتــتــلــخــص فـــي تــقــديــم 13 ســـؤال 
اقــتــراحــا   167 ــقــديــم  ت بـــرلـــمـــانـــي، 
بقانون  اقتراحا   33 تقديم  برغبة، 
تحقيق  ــجــان  ل  5 فـــي  ــمــشــاركــة  وال

برلمانية وطلب استجواب وزير.

إسحاقي يترشح مجددا حامال هموم المواطنين في صدارة أولوياته
تحت شعار “نواصل العمل لغد أفضل” وممثال نيابيا عن “عاشرة العاصمة”

6 بلدييـــن يستعيـــدون مقاعدهــــم من الجولــــة األولى
تمكن 6 أعضاء بلديين من العودة إلى 
بكل  الــبــلــدي  المجلس  فــي  مــقــاعــدهــم 
نجاح ومن الجولة األولــى في كل من 
محافظة المحرق، الشمالية والجنوبية.

ذلك  تمكن من  المحرق  ففي محافظة 
صوتا   8589 نال  الــذي  المقهوي  أحمد 
النسبة  ــي  ــمــحــرق” وهـ ال عــن “ســابــعــة 
األعلى من األصوات البلدية لحد اآلن 
بسادسة  العود  فاضل  فوز  إلى  إضافة 

المحرق بتحقيقه 2011 صوتًا.
أمـــا عــن الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، فظفر 
البلدي،  الشمالية  أولــى  بمقعد  مجددًا 
1281 صوتا  بـــإحـــرازه  الـــوداعـــي  شــبــر 
وزيـــنـــة جــاســم عـــن الـــدائـــرة الــســابــعــة 
 2729 نــالــت  كونها  ذاتــهــا  بالمحافظة 
صوتا، في حين فاز من الجولة األولى 
عبدهللا  الــجــنــوبــيــة”  “ثــالــثــة  مقعد  عــن 

 3965 على  حصل  الـــذي  عبداللطيف 
إلـــى عــبــدهللا بوبشيت  صــوتــا إضــافــة 
المقعد  عـــن  ــا  صــوت  4845 نـــال  الــــذي 
بالمحافظة  السابعة  بــالــدائــرة  البلدي 

الجنوبية.
هذا وترشح لالنتخابات البلدية المقامة 
حاليا )2022( 192 مترشح لشغر مقاعد 
في أربعة مجالس بلدية، وهما مجلس 
بلدي الشمالية، ومجلس بلدي المحرق، 
يتم  فيما  الــجــنــوبــيــة،  بــلــدي  ومــجــلــس 

تعيين مجلس أمناء العاصمة.
ــاء مــجــالــس  أعـــضـ  6 وبـــعـــد أن حــســم 
بلدية العودة لمقاعدهم بقي في قائمة 
المرشحين لالنتخابات البلدية باإلعادة 
يوم السبت القادم 18 من نوفمبر 186 

مترشح بلدي.
أن  البلديين  المترشحين  حقوق  ومــن 
يحصل على صورة رسمية واحدة من 

المرشح  الــدائــرة  في  الناخبين  جــدول 
خاصة  إجــازة  على  يحصل  وأن  فيها، 
بــدون راتــب ابــتــداء مــن الــيــوم التالي 
ــتــرشــيــح حــتــى انــتــهــاء  ــاب ال ــ لــقـــــفــل ب
خالل  لــه  يجوز  وال  االنــتــخــاب،  عملية 
تــلــك الــفــتــرة مــمــارســة أي اخــتــصــاص 
مــن اخــتــصــاصــات الــوظــيــفــة، ويــجــوز 
للعضو أن يعود إلى مثـل وظيفـته بعد 

بالدعاية  يقوم  وأن  عضويته،  انـتهاء 
االنــتــخــابــيــة وفـــقـــًا لــلــمــرســوم بــقــانــون 
تنظيم  بــشــأن   1973 لسنة   )14( رقـــم 
اإلعالنات، وللضوابط المنصوص عليها 
في القرار رقم )77( لسنة 2006 بشأن 
النتخابات  االنتخابية  الدعاية  تنظيم 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب والــمــجــالــس 
وكــيــلــه  أو  هـــو  يــدخــل  وأن  ــديــة،  ــل ــب ال

والــفــرز  االقـــتـــراع  لجنة  لـــدى  المعتمد 
إلى مركز االقتراع أثناء االقتراع وأن 
عدا  فيما  وذلــك  الــفــرز،  عملية  يحضر 
مداوالت اللجنة، وأن يطعن في نتيجة 
أمام  دائرته  في  جرى  الــذي  االنتخاب 
عشر  خمسة  خـــالل  التمييز  محكمة 
العامة  النتيجة  إعالن  تاريخ  يومًا من 

لالنتخاب.

المقهوي اكتسح 
األصوات بواقع 

8589 صوتا

عبدالله عبداللطيف  فاضل العود  عبدالله بوبشيت  زينة جاسم  شبر الوداعي  أحمد المقهوي 
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كشفت نجمة البوب بريتني سبيرز عبر 
“إنـــســـتـــغـــرام”، أنــهــا تــعــانــي مـــن تلف 
الجانب  للشفاء في  عصبي غير قابل 

األيمن من جسدها.
مقطع  الــمــغــنــيــة  وشـــاركـــت 
فيديو رقص وكتبت عن 

حالتها الصحية.
أن  وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت 
تــــــلــــــف األعــــــــصــــــــاب 
ــا،  ــهــ ــــومــ أثــــــــر عــــلــــى ن
لكن الرقص يساعد 
فــــــي تــخــفــيــف 

األلم.

tariq_albahhar

تم اختيار كتاب “ما ال نراه” للكاتبة البحرينية شيماء الوطني، وكتاب 
“جدي الواتسب” للشاعرة بروين حبيب، ضمن القائمة الطويلة لجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب عن فرع أدب الطفل والناشـــئة للدورة الســـابعة 
عشـــرة “2022 - 2023”، وتضـــم القائمـــة الطويلـــة لفـــرع أدب الطفـــل 
والناشـــئة 12 عنوانـــا مـــن 9 دول عربيـــة، هـــي اإلمارات والســـعودية 

ومصر ولبنان وسوريا واألردن والبحرين والكويت والعراق.
وتضمنـــت كتاب “ال أحد يلعب معي” لمحمد العوهلي من الســـعودية، 
ومـــن اإلمارات كتابيـــن هما “لعبة النجـــوم” لعفراء محمـــود و “الّصرة 
العجيبة” لنادية النجار، وكتابين من سوريا هما “لسُت وحيدًا” لرامي 

طويل و “رحلة دافئة ملونة” لضحى جواد”.
واستقبل فرع اآلداب هذا العام 688 مشاركة، واحتل المرتبة الثانية من  «

حيث أعلى المشاركات في الجائزة، أما بالنسبة إلى فرع أدب الطفل 
والناشئة فقد بلغ عدد المشاركات فيه 386 مشاركة، بنسبة نمو وصلت 

إلى نحو 63 %، مقارنة بعدد مشاركات السنة الماضية الذي بلغ 236 
مشاركة.

كتابان من البحرين في القائمة 
الطويلة لجائزة الشيخ زايد

اختتام المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون الـ 22 بالرياض
تكريم عدد من رواد صناعة اإلعالم والسينما العربية

لإلذاعـــة  العربـــي  المهرجـــان  اختتـــم 
بالعاصمـــة  فعالياتـــه   22 الــــ  والتلفزيـــون 
تـــم  الريـــاض بحفـــل ختامـــي  الســـعودية 
اإلعـــام  صناعـــة  رواد  تكريـــم  خالـــه 
والسينما العربية. وقال الرئيس التنفيذي 
الســـعودية  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة  لهيئـــة 
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد 
الحارثـــي فـــي كلمتـــه بالحفل، الـــذي أقيم 
مســـاء أمـــس الســـبت، إن صناعـــة اإلعام 
متســـارعة مما يتطلب المبـــادرة لمواجهة 

التحديات ومواكبة هذا التغيير.
مبـــادرة  إطـــاق  عـــن  الحارثـــي  وأعلـــن 
والمبدعيـــن،  اإلبـــداع  لتحفيـــز  “منتـــج” 
ووســـائله  اإلعـــام  بصناعـــة  واالرتقـــاء 
المتطـــورة التقنيـــة، وصوالً إلعـــام عربي 

ينافـــس عالميًا. وتم خـــال الحفل تكريم 
عـــدد مـــن رواد صناعـــة اإلعام والســـينما 
فـــي  الفعالـــة  إســـهاماتهم  نظيـــر  العربيـــة 
إثـــراء المحتوى اإلعامـــي والفني بالعالم 
مـــن  عـــدد  تكريـــم  إلـــى  إضافـــة  العربـــي، 

ضيوف شرف المهرجان تقديرًا لمسيرتهم 
الحافلة في إثـــراء العالم العربي باألعمال 
المميزة. وأقيـــم المهرجان العربي لإلذاعة 
والتلفزيون الــــ 22 على مدى 4 أيام خال 
الفتـــرة مـــن 9 - 12 نوفمبـــر تحـــت شـــعار 

“اإلعام في عالم يتشـــكل”. وشـــهد جملة 
مـــن األعمال الفنية والعلميـــة والمبادرات، 
وأكثر من 30 ورشـــة عمل وجلسة، نوقش 
فيها جميع الموضوعات المتعلقة باإلنتاج 
التلفزيوني واإلذاعـــي، واإلعام الرياضي 
والنجوميـــة، إضافـــة إلـــى مشـــاركة المرأة 
عبـــر  وقضاياهـــا  الســـينما،  فـــي  ودورهـــا 
حـــول  تتمحـــور  عمـــل  وورش  التاريـــخ، 
صناعة األفام والعمل اإلعامي المستقل، 
وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات، إضافـــة إلـــى 
تدشين معرض مســـتقبل اإلعام بحضور 
أكثـــر من 15 ألف مشـــارك، وألـــف إعامي 
العالـــم، و200 شـــركة  مـــن مختلـــف دول 
إنتـــاج، يمثلون أهـــم المنظمـــات والهيئات 

اإلعامية اإلقليمية والدولية.

الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجـــان  انطلـــق 
حيـــث علـــق الفنـــان حســـين فهمـــي، على 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي فى 
دورتـــه الــــ 44 قائـــا “قدمنـــا أفامـــا مـــن 
جميـــع بلـــدان العالم، وســـيكرم عـــدد كبير 
مـــن الفنانيـــن، والمهرجـــان الســـنة دي مع 
ذوي االحتياجـــات الخاصة، عندنا شـــباب 
مـــن األولمبيـــاد الخاصـــة يســـيرون علـــى 

السجادة الحمراء”.
إم  دي  لقنـــاة  حـــواره  خـــال  وأضـــاف 
ســـي ”نهتـــم في المهرجـــان بالبيئـــة وقللنا 
والباســـتيك  الورقيـــة  المطبوعـــات 
وسيارات تعمل بالكهرباء، والبوستر يدل 
علـــى الثقافـــات المختلفة”، وتابـــع “ترميم 
األفـــام مكلـــف ولكـــن اهتممـــت بصناعـــة 
الســـينما المصريـــة، والفيلـــم بيتحلـــل مـــع 
مـــرور ســـنة ولكـــن تحويله إلـــى ديجيتال 
وقـــررت ارمـــم فيلـــم أغنيـــة علـــى الممـــر، 
وقـــررت كل عام بالمهرجـــان ارمم فيلمين 

ونحافظ على األفام”.
الـــدورة تولـــي  وأوضـــح فهمـــي أن هـــذه 
الخاصـــة  االحتياجـــات  بـــذوي  اهتمامـــا 
قائـــا “المهرجان خصص 4 كراســـي لذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة يقـــدروا يتحركـــوا 
المهرجـــان،  فعاليـــات  خـــال  بواســـطتها 
وعندنـــا مجموعـــة مـــن شـــباب األولمبياد 
الخاص هيمشوا على السجادة الحمراء”.

وتابـــع “المهرجان هذا العام صديق للبيئة، 
قللنا المطبوعات الورقية بشكل كبير وكل 
ما هو من الباســـتيك، ونســـتخدم عربات 

كهربائية لتحركات الضيوف”.
وأوضـــح حســـين فهمـــي أن ترميم 
العامـــات  مـــن  القديمـــة  األفـــام 
المميزة لهذه الدورة قائا “األفام 
نحولهـــا  وقررنـــا  تتحلـــل،  بـــدأت 
لصيغـــة رقميـــة لحفظها للســـنوات 

كانـــت  والبدايـــة  القادمـــة، 
نائـــب  يوميـــات  بفيلـــم 

فـــي األريـــاف، وبعدها 
توفـــي المخـــرج علي 
عبـــد الخالق، فقررت 
ترميم فيلمـــه أغنية 

على الممر”.

تكريم

كّرمت إدارة مهرجان 
الســـينمائي  القاهـــرة 

الدولـــي، المخـــرج المجـــري الكبيـــر “بيـــا 
تـــار”، خال حفـــل افتتـــاح الـــدورة الـ 44، 
والمقام حالًيا بالمسرح الكبير بدار األوبرا 

المصرية.
مديـــر  رمســـيس  أميـــر  المخـــرج  وصعـــد 
مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي، إلى 
المســـرح لتقديـــم المخرج المجـــري الكبير 
“بيـــا تـــار” وقـــام الفنـــان حســـين فهمـــي 
التكريـــم، إضافـــة  بتســـليمه درع 
قصيـــًرا  فيلًمـــا  عـــرض  إلـــى 
يتضمـــن لمحـــات عديدة من 
حياته، وتوجه المخرج أمير 
وفريـــق  لمبرمجـــي  بالشـــكر 

عمل المهرجان.
كاملـــة  المخرجـــة  حصـــدت 
أبوذكـــرى، “جائـــزة فاتـــن 
للتميـــز“،  حمامـــة 
النجمـــة  وصعـــدت 
نيللـــي كريم لمســـرح 
الحفل لتقديم جائزة 
“فاتن حمامة للتميز” 
أبو  كاملـــة  للمخرجـــة 
ذكـــري، والتـــي تعـــد 
أساســـية  شـــريكة 
أعمالها  نجاح  في 

الدرامية.
ويأتـــي تكريم كاملـــة أبوذكرى في الدورة 
الــــ 44 مـــن مهرجـــان القاهرة الســـينمائي، 
تقديـــًرا لمـــا قدمته خال مســـيرتها الفنية 
القـــرن  تســـعينات  منـــذ  انطلقـــت  والتـــي 
الماضـــي، واســـتطاعت مـــن خالهـــا خلـــق 
أســـلوًبا مختلًفا في اإلخراج لتتميز به في 

مصر والوطن العربي.
وبكـــت الفنانـــة لبلبـــة خـــال تكريمهـــا في 
الحفـــل، حيـــث تـــم منحهـــا جائـــزة الهـــرم 
الذهبـــي التقديريـــة إلنجاز العمـــر، تقديًرا 
لمســـيرتها الفنيـــة الكبيـــرة التـــي قدمتهـــا 
خال الســـنوات الماضيـــة، والتي تنوعت 
مـــا بيـــن المســـرح والســـينما والتليفزيون 
واالســـتعراض، واســـتطاعت مـــن خالهـــا 
حجـــز مكانـــة خاصـــة لـــدى جمهورهـــا في 

مصر والوطن العربي.

The Fabelmans

The Fa- “عـــرض حالًيـــا الفيلم األميركـــي 
belmans” للمخـــرج ســـتيفين ســـبيلبرج، 
في حفـــل االفتتاح، وتـــدور أحداثه حول 
الـــذي  فابلمـــان”  “ســـامي  الصغيـــر  الفتـــى 
نشـــأ فـــي أريزونا في فترة مـــا بعد الحرب 
العالمية الثانية، ويكتشف سًرا خطيًرا عن 

عائلتـــه، ممـــا يؤدي به إلى اكتشـــاف قدرة 
األفام على إرشادنا إلى الحقيقة.

لجان تحكيم مسابقات الدورة 44

تشـــهد الـــدورة 44 مـــن مهرجـــان القاهـــرة 
الدولـــي، مشـــاركة عـــدد مـــن  الســـينمائي 
الفنانيـــن والنقـــاد والمخرجيـــن فـــي لجان 

تحكيم العديد من المسابقات.

المسابقة الدولية

ناعومـــي  اليابانيـــة  المخرجـــة  وتتـــرأس 
كاواســـي لجنة تحكيم المســـابقة الدولية، 
كما تضـــم اللجنة كل من مديـــرة التصوير 
نانســـي عبد الفتاح )مصر(، الممثلة ســـوارا 
الموســـيقي  المؤلـــف  )الهنـــد(،  بهاســـكار 
ســـتيفانيا  الممثلـــة  )مصـــر(،  داود  راجـــح 
كاســـيني)إيطاليا(، المخـــرج خواكين ديل 
باســـو )المكســـيك(، الممثل سمير قواسمي 

)فرنسا(.

أسبوع النقاد الدولية

بينمـــا يشـــارك في لجنـــة تحكيم مســـابقة 
أســـبوع النقـــاد الدوليـــة كل مـــن: الكاتـــب 
بيـــن شـــاروك )المملكـــة المتحـــدة(، الممثل 
كريم قاســـم )مصر(، الناقدة هدى إبراهيم 

)فرنسا(.

جائزة أفضل فيلم عربي

وتضـــم لجنـــة تحكيـــم جائـــزة أفضل 
فيلـــم عربي، كل مـــن: الممثل أحمد 

مجدي )مصر(، المبرمجة دوروتا 
لِخ )بولندا(، الممثلة نور )لبنان(.

آفاق السينما العربية

كمـــا يشـــارك فـــي لجنة 
تحكيـــم مســـابقة آفاق 
كل  العربيـــة،  الســـينما 

ميشـــيل  الممثـــل  مـــن: 
كمـــون )لبنـــان(، المنتجـــة 
مفيـــدة فضيلـــة )تونس(، 
ريـــم  المابـــس  مصممـــة 

العدل )مصر(.

مسابقة األفالم 
القصيرة

يـــــــتـــــــرأس الــــمــــخــــرج 
أنجلو  مايكل  اإليطالي 
فــــراّمــــارتــــيــــنــــو لــجــنــة 
تحكيم مسابقة األفام 

من:  كل  عضويتها  في  وتضم  القصيرة، 
أحمد  والــمــخــرج  والسيناريست  المنتج 

ريم  الممثلة  )مصر(،  عامر 
تــركــي )فــرنــســا /

تونس(.

افتتاح “القاهرة السينمائي” مع تكريم كاملة أبو ذكري والمخرج “بيال تار” ولبلبة
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في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 153330( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري الحالي : فيب قايز للتجارة
اســـــــم التاجـــــــــــر : امير حمزه محمد رزاق ميان خان بيران ديتا

االســـــم التجـــاري الجديد : هوكاهولك للتجارة
رقم القيد: 1-118199

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة    -  إدارة ا لتسجيل
)CR2022-166417 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن سلمان احمد الشويخ

االسم التجاري الحالي : كريم أهل البيت للحام والحدادة والفبركة
االسم التجاري الجديد : المؤتمن للحام و الحدادة

قيد رقم : 12561 – 7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(

وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

إليها  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت  تعلن 
للسيد/ والمملوكة  اللحوم(  لتجارة  )فراس  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك 
89331-( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  اسماعيل(  احمد  )قثم عبدهللا  السيدة 
القيد  وتحويل  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)35
بحريني،  دينار   )500( وقدره  محدودة(برٔاسمال  مسئولية  ذات  )شركة  إلى 
ٔاصول  من  الفردية( عن جزء  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك 
التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات 

ٔاسمأوهم:
)محمد محمود اكتع( بنسبة )90( %

)قثم عبدهللا احمد اسماعيل( بنسبة )10( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

فيستفال فيليج االدارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم  139016 - 1 

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 139016 القيد رقم   بموجب  المسجلة  ذ.م.م   االدارية  فيليج  فيستفال  شركة 
- 1  بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة جرانت ثورنتون - 

عبدالعال - شركة تضامن بحرينية مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية
jassim.abdulaal@bh.gt.com   -     ) + 973 17500188 (

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022- 167560( إعالن رقم

معاملة مشتركة

ٔاي  لديه  كل من  فعلى   ، معاملة مشتركة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : خلود جعفر علي عبدالعال

اســـــــم التاجـــــــــــر : المياسة لتخليص المعامالت
االســـــم التجـــاري الجديد : المياسة للحفالت 1

رقم القيد: 3-88840

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

بحرين بوب اب ماركت ذ.م.م
سجل تجاري رقم )120784-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
اب  بوب  بحرين  شركة  السادة  عن  نيابة  الصحاف  عبدهللا  الشيخ  عبداللطيف  نبيل  مها 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)120784-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  ماركت 

)اختيارية( وتعيين السادة مها نبيل عبداللطيف الشيخ عبدهللا الصحاف مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
مها نبيل عبداللطيف الشيخ عبدهللا الصحاف

malsahaf@gmail.com   -    )+973(37119590

تاريخ   16 - 11 - 2022
  CR2022-165875   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

المحل  بتحويل  النعيمي  محمد  السيدعدنان  لمياء  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد/ السيدة مريم جعفر يوسف حسن علي الجشي

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

رقم القيد : 2 – 70040
االسم التجاري : مقاوالت أبراج الرواسي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )شركة أبرار الخير للتسويق ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / عيسى حسن احمد عيسى باعتباره المصفي القانوني لشركة )شركة 
أبرار الخير للتسويق ذ.م.م( والمسجلة بموجب القيد رقم 106529-1، طالبا 
السجل  )اختيارية( وشطبها من  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  اشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.
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Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 39334023 orsayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 orcareers@kcbahrain.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 

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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17592120 oralbarzakhco@outlook.com 

SHAGARDI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34671517 orMINHAS1965@GMAIL.COM 

ARROW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66699991 orARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

DANUBE HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17877093 orSHEFI.SADDAR@ALDANUBE.COM 

AL RABITAH AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39934400 orMALMUTAWA29@HOTMAIL.COM 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17811970 or rayjaffar@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17592120 oralbarzakhco@outlook.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 orsayedshubbar@skaldurazi.com 

SAUDI CONSULTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17293198 orFSHAWAF@SAUDCONSULT.COM 

Prime Dental Service 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36468995 orBADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM 

The  Jewel  Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33334274 or hasan@solararealestate.com 

AL MASKATI INVESTMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17732000 orINFO@MASKATIGROUP.COM 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 DIRECTOR OF FINANCE AFFAIRS

 suitably qualified applicants can contact
 17100050 or arvind.benani@protivitiglobal.me 

PRINCE BURGER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17321000 orR.ALNASS@RMEDIACO.COM 

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

 COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 17561899 or RAMZI.ZEINE@GMAIL.COM 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST
 suitably qualified applicants can contact

 17813150 orKMRKBH@GMAIL.COM 

Swat Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33394545 or SWAT.SK89@GMAIL.COM 

MINAW EMPORT AND EXPORT AUTO SPURE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39234960 oressam.bumahmoud@yahoo.com 

SHARIFAH BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17779090 orsbc17779090@gmail.com 

AL HAKAMI ALUIMUNUM AND CARPANTRY WORK SHOP  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 CARPENTRY WORKER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 33360332 or al.hakami8888@hotmail.com 

MADAM SAMBOOSA CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39939958 orALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

AMOOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17211030 or SHAHEEN.SAMEER@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 orsayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17615858 orJALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Salma Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33005350 or SALMASALOON@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contact
 39335330 orDOMESTONE@GMAIL.COM 

STYLISH YOU BOUTIQUE AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66373840 orKHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

BASHAYER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33921417 or KASHIF.SN@GMAIL.COM 

ELITE COOLING TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36721534 or elitecooling1@gmail.com 

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

 MANAGER (DEPARTMENT)
 suitably qualified applicants can contact
 34347979 orDR.MENONKS@GMAIL.COM 

Georgia Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17162653 orGEORGIA_CONTRACTING@YAHOO.COM 

Georgia Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17162653 orGEORGIA_CONTRACTING@YAHOO.COM 

DR.LAMYAS SPECIALIST DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 DENTAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39660544 or ADMIN@DRLAMYAS.NET 

DR LAMYA SPECIALIST DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17324455 orADMIN@DRLAMYAS.NET 

METITO OVERSEAS WATER TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17340314 orWALID.MOHAMED@METITO.COM 

ARAI PROMOTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39444565 or MADIHA@ARAIPROMO.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 orsayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 orTAKA@BATELCOM.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 orALAZZAMGROUP@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 orALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 33355001 or KAMC.BH@GMAIL.COM 

Alqadhi Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39877725 or ZAHRAALQADHI@GMAIL.COM 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17737818 orHUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17737818 orHUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll 
has a vacancy for the occupation of

 SHAWARMA WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737818 or HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 orGOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 orhrm@sevensholding.com 

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 ormohammed@panoramabh.com 

MAMUS CHAPATI CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39944530 orLIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM 

BAHRAIN VENDING MACHINES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17256262 orinfo@alkhalafintl.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36491411 orMURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Trade Zone Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35622441 or nizarixi@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33220131 orSPARKLINKBH@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 orAWALSERV@BATELCO.COM.BH 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

UNIQUE CASTLE SERVICE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37799574 orA7MDY19@GMAIL.COM 

AUTARKY ADVISORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17200067 or info@autarkyadvisors.com 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(FRONT OFFICE)
 suitably qualified applicants can contact

 66316666 ormohammed@panoramabh.com 

Aero Towers Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 38377450 orMHARIHARAN1968@YAHOO.COM 

Myfa Global General Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17179153 orMYFA.TRADING@GMAIL.COM 

GORILLA MOTORS & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17700166 orBADER.ALI6276@GMAIL.COM 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66660843 orSYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

Amin Sulaiman Coffee Shop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34176204 orAMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

NEW SEASHELL CAFE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677333 orFOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36894192 orSAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

HOURIS FOR CLEANINGS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 33211281 or JALHAJER@ICLOUD.COM 

HOURIS FOR CLEANINGS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33211281 orJALHAJER@ICLOUD.COM 

GREEN DREAM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33332826 orMANALPK3@GMAIL.COM 

HOT SANDWICH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33223153 orFAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Alehram Cargo handling -Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66966577 orHANY20744@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 orSMSWLL@BATELCO.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 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 AIRCONDITIONERS MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com 

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 ormona.alnokhedha@bas.com.bh 

PRIME AUTO CARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39063176 orPRIMEAUTO.BH@GMAIL.COM 

Shanyool Atelee Trading 
has a vacancy for the occupation of

 EMBROIDERER(CLOTHES)
 suitably qualified applicants can contact

 32313131 orHAMEEDAHASAN95@GMAIL.COM 

ARABAIN CALIBRATION SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MATERIAL REGULATIONS DEVELOPMENT)
 suitably qualified applicants can contact

 36006497 or INFO@ATISSCO.CO.IN 

BLACK FIRE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39313416 orFAHADRAYAB@GMAIL.COM 

Paradise Hadramout Honey Yemen General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17448289 or S66349666@GMAIL.COM 

KW ELEVATORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39613661 or kw.elevators@gmail.com 

THREE real estate - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 35355830 orfawzan.hafeel@gmail.com 

MEHNA MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 77992124 orACC.ACURAL@GMAIL.COM 

AWAL GATE CONSTRUCTION & REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 33900191 or INFO@AWALGATE.COM 

ALNAHDA AUTO CARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39848900 or BUAZIZ6400@GMAIL.COM 

DOWNTOWN ROTANA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17110196 orJEHAD.AMIN@LIVE.COM 

NEW 2020 CONTRACTING  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37212554 orKHANM7957@GMAIL.COM 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 orDUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

SHAAZ CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 37375004 or PADUPPILMUNEER@GMAIL.COM 

TECHNOLINE MECHANICAL & INSTRUMENTATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRECISION INSTRUMENTS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17783906 or CHERIAN@TECHNOLINE.ME 

SUPPLIES FOR PETROLEUM EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36502284 orMOHDBABU786@YAHOO.COM 

FAHIM AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 37772525 orSAWARI.BAH@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39992565 orFALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

FADRAS LIDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33167367 orFERASKASSAR@FADRASGROUP.COM 

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39100597 orHONOURBUSINESS.BH@GMAIL.COM 

MOLDEN TECHNICAL PROJECTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 38491200 orAALSADOUN@MTCPCO.COM 

BLUE LINE MANPOWER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17141222 orINFO@BLUELINEBH.COM 

MAINTENANCE MASTERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38229973 orHEROJAVED93@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39661132 orAHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

GOLDEN DESERT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39458020 orSANTHOSH@AMANIGATE.COM 

ACCENT FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(FALAFEL)
 suitably qualified applicants can contact

 39806594 or KIRANASLAM3980@GMAIL.COM 

ALANDALUS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33335561 or AM9009MA@GMAIL.COM 

M.V HADDI SPARE PARTS AND ACCESSORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32014470 orKON.SHAN1@GMAIL.COM 

29 DECORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33710029 orSURESH29DHARNIA@GMAIL.COM 

D LINE FOOD DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35357653 orMALIKRAEESBUSINESS@GMAIL.COM 

DAR AHMADI BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39479293 orYAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35958613 or NABEEL.BH.PK@GMAIL.COM 

THREE DOT MEDIA & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35052671 orMALIRAZA8088@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 orVIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 orVIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ARABIAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17291331 orEVITAAPPH@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 orNASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17730015 orbinu@unitcogroup.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39802727 orhrd@shaheengroup.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contact
 39616666 or ameenco@batelco.com.bh 

RAYAA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39665699 or ALIALNASOO@HOTMAIL.COM 

Al Faris Al Arabi Real Estate Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39670057 orAFAACO@LIVE.COM 

JUST PERFECT 
has a vacancy for the occupation of

 CAKE MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458278 or GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

BABYLON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36526526 or binu@unitcogroup.com 

CITY STYLE GENTS SALON. 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33363302 or HASHIM@SONARWLL.COM 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

 PRINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17405333 or tylosprinting@gmail.com 

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

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 33500974 orRILWAN25@GMAIL.COM 

ALJUNAID FISHES TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39606062 orALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

AL EQTESAD MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39299932 orS.MOHMMOD@ALEQTESAD.COM 

YAQOUBY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39633813 or adam@yaquby-international.com 

MUSBAH GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39450421 or A.MUSBAH99@GMAIL.COM 

Dar TARADA Alabaya 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33256669 or BORJ-ALASAD@HOTMAIL.CON 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 orSMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 orADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 orADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 orS.RADHI@EAMCO.BH 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 orjamil.h@jannaty.co 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36410050 orSAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

ALKHATAT BOOKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39682033 orEBRAHIM.OBAID@GMAIL.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330082 or ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

China dragon building material 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39190606 or KHALAALI@GMAIL.COM 

NAWAL FOR MODERN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39833442 or UMFAHAD-143@HOTMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER(SHIP PIPES)
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 orm.vishal@exibah.com 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39469685 or LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 orADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

CHICAGO AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33686863 or BSSA999@HOTMAIL.COM 

AL NASSER SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39179077 orADRAJ1@GMAIL.COM 

Dhakan Jewllery S P C 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17412041 or DHAKAN_2005@YAHOO.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 orinfo@wadialsailgate.com 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 orREZA@UNICORPWLL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

IL MERCATO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17310090 orLMERCATO@BATELCO.COM.BH 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL ENGINEER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

Reem World Building Materials 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 33224480 orASAS2002MD@GMAIL.COM 

LA DEENA DOCUMENTS CLEARANCE. 
has a vacancy for the occupation of

 MESSENGER / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact
 33336822 orMARIAAMI100@GMAIL.COM 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39889555 orDONIA10002@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

MISHAL NASS DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39739717 or MNASS.CONT@GMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39287383 oraccount@nicbh.com 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 orsayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 orSMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 orSMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 orALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39453805 orAIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 orinfo@wadialsailgate.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 orshabib@agility.com 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 orjamil.h@jannaty.co 

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 

STAR SHINE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39632899 or KESARALI487@GMAIL.COM 

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33322872 orUSMANS_DC@YAHOO.COM 

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33704554 orUSMAN_DC@YAHOO.COM 

Almarri cargo co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 66666610 or janahi.mohamed@gmail.com 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36333557 orAHLAM030@YAHOO.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

UM MAJEED AC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36364269 orKHURRAM_LOE82@YAHOO.COM 

BLUE BULBUL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33165372 orNASSERALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 orjamil.h@jannaty.co 

SPACELINE  LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 36811228 orNAZZARALI9@GMAIL.COM 

MARIA LINE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36552441 or acmemohd@gmail.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17777993 orFOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 orSMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Bubbles Laundry & dry clean 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66665501 orbubbleslaundryclean@gmail.com 

AL Maghlooth and AL Kholeefi Real Estate Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33148255 or magstore731@gmail.com 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 orGOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

ALTASHREEQ REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 77900334 orALTASHREEQ@YAHOO.COM 

AWALI CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33323733 orDRMOOSA.ABUTAIR86@GMAIL.COM 

AWALI CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33323733 orDRMOOSA.ABUTAIR86@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33366414 orDREEMFOOX41@GMAIL.COM 

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36370555 orDSHAKMBA@GMAIL.COM 

Silk Thread Abaya 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39198625 or ALIALSAFFAR527@GMAIL.COM 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17233996 or GM@AJIAL.COM.SA 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMIST (PAINTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17233996 orGM@AJIAL.COM.SA 

BLUE GOLD MOON MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33315134 orJUNAID.ATC.CO@GMAIL.COM 

IMRAN NOOR TRADITIONAL BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36613696 orBALOUSHI2266@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 orSMSWLL@BATELCO.COM.BH
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أفادت إذاعة أميركية ناطقة بالفارسية، 
بأنها تلقت قائمة تضم أسماء، أكثر من 
قد  إيرانيين  وصحافيين  كــّتــاب   110
لــأذى  تعرضوا  أو  هـــددوا  أو  اعتقلوا 
اإليــرانــيــة  األمــنــيــة  السلطات  قبل  مــن 
ألسباب  األخــيــرة  االحتجاجات  خــال 

سياسية.
وال  اسمًا،   116 على  القائمة  وتحتوي 
يعرف مصير البعض منهم، كما تتضمن 
أســمــاء بــعــض الــفــنــانــيــن أو طــلــبــة في 
الفروع الفنية وخاصة المسرح، بحسب 

إذاعة “فردا”.
حماية  لجنة  أعلنت  السياق،  هــذا  في 
نيويورك،  في  مقرها  من  الصحافيين 
عن اعتقال ما ال يقل عن 62 صحافيًا 

الــتــي عّمت  بــدايــة االحــتــجــاجــات  منذ 
إيران.

المعتقلين،  الــصــحــافــيــيــن  بــيــن  ومــــن 
ووزارة  اإليراني  الثوري  الحرس  نشر 
االســتــخــبــارات فــي وقـــت ســابــق بيانا 
مشتركا اتهما فيه نيلوفر حامدي وإلهة 
بسبب  مــنــحــازة  ــبــاء  أن بنشر  مــحــمــدي 
تغطيتهما األخبار والتقارير األولية عن 

مقتل ودفن جينا )مهسا( أميني.
كما أفـــادت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة أن 
لجنة تابعة لبيت السينما أعدت قائمة 
100 مــصــور ســيــنــمــائــي وفــنــان  تــضــم 
أو  اعتقالهم  تــم  ومسرحي  موسيقي 
ــروج مـــن إيـــــران في  ــخـ مــنــعــهــم مـــن الـ

األشهر القليلة الماضية.

110 صحافيين بإيران تعرضوا لالعتقال أو التهديد

موسكو ـ وكاالت

ــن  ــس مــجــلــس األمــ ــيـ ــب رئـ ــائـ ــرى نـ ــ يـ
الــروســي دمــيــتــري مــدفــيــديــف، أن ما 
يشنه الــغــرب ضــد روســيــا مــن حــرب 
هجينة يزيد من احتمال نشوب حرب 

عالمية ثالثة.
جاء ذلك في تغريدة كتبها مدفيديف 
أمــس األربــعــاء على مــوقــع “تــويــتــر”، 
ــهـــجـــوم  الـ “قــــصــــة  أن  تــــابــــع  حـــيـــث 
مزرعة  على  األوكـــرانـــي  الــصــاروخــي 
بــولــنــديــة تــثــبــت شــيــئــا واحــــدا فقط: 
روسيا،  ضــد  الهجينة  بحربه  الــغــرب، 
ــال انـــــــدالع حـــرب  ــمـ ــتـ ــن احـ يـــزيـــد مــ

عالمية”.
ــاروخ قــد سقط على  وكـــان صـ

ــة بــــشــــيــــفــــودوف  ــ ــ ــري ــ ــ ق
بــمــقــاطــعــة لــيــوبــلــيــنــا 

ــة عــلــى  ــديـ ــنـ ــولـ ــبـ الـ
ــع  الــــــــــــحــــــــــــدود مــ
أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، مـــا 

وبحسب  شخصين.  مقتل  عــن  أسفر 
أنــدريــه  البولندي  الجمهورية  رئــيــس 
على  اآلن  حتى  دليل  يوجد  ال  دودا، 
ــن أطــلــق الـــصـــاروخ. بـــــدوره، أشــار  َمـ
ــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن إلــى  ال
المزاعم  تنفي  األولية  المعلومات  أن 
في  سقط  الــذي  الصاروخ  بأن  القائلة 
جانبها،  من  روسيا.  من  أطلق  بولندا 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــفـــت  وصـ
البولندية  اإلعــام  وسائل  تصريحات 
والمسؤولين البولنديين حول سقوط 
ــخ روســـيـــة مـــزعـــومـــة بــأنــهــا  ــ ــواري صــ
اســتــفــزازيــة، حيث لــم تــوجــه الــقــوات 
من  بالقرب  أي ضــربــات  الــروســيــة 
البولندية،  األوكرانية  الــحــدود 
نشرت  الــذي  الحطام  أن  كما 
ــام  صـــورتـــه وســـائـــل اإلعـ
له  عــاقــة  ال  البولندية 

باألسلحة الروسية.

مدفيديف: احتمال نشوب حرب عالمية يتزايد
واشنطن - وكاالت

ــب، الـــــذي شن  ــرامــ ــ ــد ت ــ ــال ــ دشــــن دون
هجمات شرسة على نزاهة التصويت 
هزيمته  منذ  المتحدة  الــواليــات  في 
الثاثاء  يــوم   ،2020 انتخابات  فــي 
عام  فــي  الــرئــاســة  حملته الســتــعــادة 
منافسيه  استباق  مستهدفا   ،2024

الجمهوريين المحتملين.
وفي إطار سعيه إلى مواجهة جديدة 
ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، 
في  منزله  في  إعانه  ترامب  أصــدر 
مـــاراالغـــو فــي فــلــوريــدا بــعــد أســبــوع 
من انتخابات التجديد النصفي التي 
الفوز  فــي  الــجــمــهــوريــون  فيها  فشل 

ــوا  ــمــقــاعــد الـــتـــي كــان بـــعـــدد ال
يأملونها في الكونغرس.

وقــــــــــــــال تــــــرامــــــب 
أمـــــــام حـــشـــد مــن 
أفــــــــــــراد أســــرتــــه 
“من  والمتبرعين 

أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، 
الليلة ترشيحي لمنصب رئيس  أعلن 

الواليات المتحدة”.
فــي وقــت سابق يــوم الــثــاثــاء، قدم 
مــســاعــدو تــرامــب أوراقــــا إلـــى لجنة 
االنــتــخــابــات االتــحــاديــة األمــيــركــيــة 
جيه.  “دونــالــد  تسمى  لجنة  لتشكيل 

ترامب رئيسا ألميركا 2024”.
اإلهانات  توجيه  عن  ترامب  وابتعد 
ظــهــوره في  يفعل خــال  كــان  مثلما 
واختار  األخـــرى،  العامة  المناسبات 
بـــدال مــن ذلـــك انــتــقــاد رئــاســة بــايــدن 
ــازات  ــجـ ــال إنـــهـــا إنـ ــا قــ ومـــراجـــعـــة مـ
ــة خــــــال فـــتـــرتـــه فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

المنصب.
أمة  كنا  عامين  “قبل  وقــال 
سنكون  وقــريــبــا  عظيمة 
ــة مــــرة  ــمـ ــيـ ــظـ أمــــــــة عـ

أخرى”.

دونالد ترامب يعلن ترّشحه للرئاسة
تل أبيب ـ وكاالت

اإلسرائيلية،  األركــان  رئيس هيئة  قال 
ــيــــل  ــ ــرائ إســ إن  ــي،  ــ ــافـ ــ ــوخـ ــ كـ أفــــيــــف 
قــدرات  تــطــوران  المتحدة  والــواليــات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة بــشــكــل مــتــســارع، 
الشرق  فــي  الناشئة  الــتــهــديــدات  ضــد 

األوسط، وبشكل خاص ضد إيران.
المركزية  الــقــيــادة  قــائــد  لقائه  وخـــال 
األميركي،  الجيش  في   )CENTCOM(
يقوم  الـــذي  كــوريــا،  مايكل  الــجــنــرال 
الرابعة منذ  للمرة  إلى إسرائيل  بزيارة 
أبريل  شهر  فــي  المنصب  هــذا  توليه 
أعبر  أن  “أود  كــوخــافــي:  قــال   ،2022
مع  الوثيق  للتعاون  تقديري  بالغ  عن 

التزامنا  إن  األميركي.  الجيش 
المتبادل يجد تعبيره كل 

أسبوع”.
وأكــــــد كـــوخـــافـــي: 
ــعــمــل مــعــا  ــا ن ــ ــن ــ “أن
على كافة الجبهات 

االستخبارية  المعلومات  لملمة  بهدف 
وإحـــبـــاط الـــتـــهـــديـــدات، واالســـتـــعـــداد 
متنوعة،  ســيــنــاريــوهــات  مــع  للتعامل 
ــدة أو ســاحــات  فــي إطـــار ســاحــة واحــ
متعددة”، مضيفا: “نحن نتدرب ونطور 
بشكل  المشتركة  العسكرية  الــقــدرات 
في  الناشئة  التهديدات  أمــام  متسارع 
الــشــرق األوســــط، وبشكل خــاص ضد 

إيران”.
بجولة  كوريا  الجنرال  ــارة  زي ــدأت  وب
الحدود  الناقورة على  رأس  في موقع 
ــارة الموقع  ــ لــبــنــان، وزيـ الــشــمــالــيــة مــع 
حيث  سوريا،  مع  الحدود  على  المطل 
الشمالية  المنطقة  قائد  استعرض 
تموضع  لمنع  المبذولة؛  “الجهود 
ــي  األراضــ عــلــى  ــران  ــ إيـ أذرع 
السكان  وتجنيد  السورية 
المحليين لتنفيذ عمليات 

عدائية”.

إسرائيل وواشنطن تطوران قدرات ردع ضد إيران

ليبيا.. أجواء مشحونة 
“قابلة لالنفجار”

تعرضت ناقلة نفط مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان وفق ما أكد مسؤول دفاعي لوكالة أسوشيتد برس، فيما 
يعتقد أن الهجوم هو جزء من الحرب االستخباراتية بين إيران وإسرائيل. ويوقظ الهجوم األخير “حرب السفن” بين إيران وإسرائيل في المنافذ المائية 
خصوصا في منطقة الخليج، إذ شهدت المنطقة هجمات طالت سفنا على ملك البلدين حيث يتهم كل طرف اآلخر بشن تلك الهجمات التخريبية وهو ما 

يهدد التجارة العالمية خصوصا إمدادات النفط في ظل أزمة الطاقة.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق 
الكشف عن هويته  رافضا  األوســط 
ــهــجــوم وقـــع قــبــالــة ســواحــل  إن “ال
عــمــان وان نــاقــلــة الــنــفــط الــتــي تم 
شــركــة  مـــن  تشغيلها  يــتــم  قــصــفــهــا 
مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها 

سنغافورة، وترفع علم ليبيريا”.
وتدير الناقلة شركة إسترن باسيفك 
وهي  سنغافورة،  ومقرها  شيبينج 
شــركــة تــقــول أســوشــيــتــد بـــرس إن 
الملياردير  هــو  لها  النهائي  الــمــالــك 

اإلسرائيلي عيدان عوفر.
بيان  فــي  المشّغلة  الشركة  وقــالــت 
أمس األربعاء، أن الهجوم لم ينجم 
ــلــوقــود،  ل عــنــه ضــحــايــا أو تـــســـّرب 
مضيفة “نحن على اتصال بالسفينة 
وال تــوجــد تــقــاريــر عــن إصــابــات أو 

تلوث”.

وبــحــســب مــوقــع )مـــاريـــن تــرافــيــك( 
لتتبع الشحن البحري، فقد شوهدت 
الناقلة “باسيفيك زيركون” آخر مرة 
عمان  بسلطنة  لــيــوا  ســاحــل  قــبــالــة 
االثنين. وغادرت ميناء  صباح يوم 
صحار العماني بعد ظهر يوم االثنين 
وكانت وجهتها ميناء بوينس آيرس 

في األرجنتين.
وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم األســطــول 
الخامس األميركي تيموثي هوكينز 
إن األســـطـــول عــلــى عــلــم بــحــادث 
األربــعــاء سفينة  أمــس  لــه  تعرضت 
قال  فيما  ُعمان،  تجارية في خليج 
مــركــز األمـــن الــبــحــري الــعــمــانــي إنــه 
لــيــس لــديــه مــعــلــومــات فــي الــوقــت 

الجاري.
ــتــجــارة  وقـــالـــت هــيــئــة عــمــلــيــات ال
ــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  ــبــحــريــة فـ ال

تقارير  بعد  جــار  التحقيق  إن  أمــس 
عـــن إصـــابـــة نــاقــلــة نــفــط بــمــقــذوف 
على  وذكــرت  عمان.  سواحل  قبالة 
على  “الهيئة  االنترنت  على  موقعها 
علم بالتقارير عن حادث في خليج 
والتحقيقات  الــعــرب  بــحــر  عــمــان/ 

جارية. السفينة والطاقم بخير”.
بـــدورهـــا اتــهــمــت إســرائــيــل، أمــس، 
مهاجمة  عـــن  بــالــمــســؤولــيــة  ــران  ــ إيـ
ــادت إذاعـــة  نــاقــلــة الــنــفــط حــيــث أفــ
الهجوم  إن  اإلســرائــيــلــي،  الــجــيــش 
مــســيــرة مسلحة  “بــاســتــخــدام  تـــم 
الثاثاء” دون مزيد من  وقع مساء 

التفاصيل عن األضرار.
ونــقــلــت عـــن مـــســـؤول أمــنــي كبير 
طــائــرة مسيرة  “إن  قــولــه  تسمه  لــم 
إيــرانــيــة مــن نـــوع شــاهــد 136 هي 
الـــتـــي ضـــربـــت الــســفــيــنــة الــمــحــّمــلــة 

بــالــوقــود، وهــي مــن نــوع الطائرات 
اإليرانيون  يبيعها  التي  طيار  دون 

للروس الستخدامها في أوكرانيا”.
ــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــى الــــمــــســــؤول اإلسـ ــفــ ــ ون
ــتــي  ــة ال ــربـ ــأن الـــضـ ــ ــمــيــحــات بـ ــل ــت ال
المملوكة جزئيا  السفينة  استهدفت 
إلى  تــرقــى  اإلســرائــيــلــي  للملياردير 
ــرانـــي” عــلــى إســرائــيــل.  “انــتــصــار إيـ
وأوضح المسؤول “إنها ليست ناقلة 

نفط إسرائيلية”.
وسبق إلسرائيل أن وجهت اتهامات 
تــعــتــرف  أن  دون  إليـــــران  مــمــاثــلــة 
بينما  بــالــهــجــمــات،  طــهــران رســمــيــا 
شــنــت تــل ابــيــب بـــدورهـــا هجمات 
ــيــــة إضـــافـــة  ــ ــران ــع إيــ ــواقــ طـــالـــت مــ
مسؤولين  طالت  اغتيال  لعمليات 

وقيادات أمنية وعلماء نوويين.

عواصم ـ وكاالت
إيران شنت العديد من الهجمات طالت سفنا ملك إسرائيليين

عواصم ـ وكاالت

مع اتضاح المؤشرات األولية حول مصدر الصاروخ الذي سقط 
على إحدى البلدات الحدودية البولندية، قطعت أخيرًا بولندا 

الشك باليقين.
المرجح جًدا”  “من  أنه  أندريه دودا،  البولندي،  الرئيس  وأعلن 
أن تكون الدفاعات األوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط 
عن  وأسفر  أوكرانيا  مع  الــحــدود  على  بشيفودوف  بلدة  في 

قتيلين.
الــصــاروخ  عــن  وحلفاؤنا  نحن  لدينا  التي  “المعلومات  وقــال 
وهو  الصنع،  السوفيتي  إس300-  طــراز  من  كــان  أنــه  توضح 
صــــاروخ قــديــم وال يــوجــد دلــيــل عــلــى إطــاقــه مــن الجانب 

الروسي”.
إلى ذلك، أكد في مؤتمر صحافي، أمس األربعاء، أن “ال شيء 

يشير إلى أنه كان هجوًما متعمًدا على بادنا”.
وأضاف أنه “من المرّجح جًدا أنه كان صاروًخا اسُتخدم في 

الدفاع الصاروخي األوكراني”، واصفًا الحادث بالمؤسف”.
ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي،  حلف  عام  أمين  أفــاد  بالتزامن، 
خال مؤتمر صحافي أمس بأن التحليات األولية تشير إلى 
أن الهجوم تم بصواريخ دفاعية أوكرانية. كما أضاف أال دالئل 

على أنه كان متعمدا.
من جانبه، رحب الكرملين بما وصفه بـ “ضبط النفس” من قبل 

الجانب األميركي بشأن “صاروخ بولندا”.
هذا  “في  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقــال 
الصدد، تجدر اإلشارة إلى رد فعل يتميز بضبط النفس وأكثر 

مهنية من الجانب األميركي”.
وأضاف “روسيا ال عاقة لها بالحادثة التي حصلت في بولندا”.

روسيا تنأى بنفسها وترحب بضبط النفس األميركي

بولندا تقطع الشك باليقين: أوكرانيا مصدر الصاروخ

من موقع سقوط الصاروخ في بولندا

عواصم ـ وكاالت

الفرنسي  الــرئــيــس  شـــدد  فرنسيين،  مــواطــنــيــن  اعتقالها  بــعــد 
متزايدة  بعدوانية  تتعامل  إيــران  أن  على  مــاكــرون،  إيمانويل 
تجاه باده، كما تزعزع أيضا استقرار المنطقة بأعمال عدوانية.

العشرين  مجموعة  زعــمــاء  قمة  ختام  فــي  للصحافيين  وقــال 
الجانب  “أرى عدوانية متزايدة من  األربعاء  بإندونيسيا، أمس 
اإليراني تجاهنا بأخذ رهائن”، معتبرًا أن هذا التصرف العدواني 

غير مقبول على اإلطاق، بحسب ما نقلت رويترز.
كما أكد أن طهران رفعت منسوب عدائيتها خال األيام الماضية 
استهداف  عبر  العراقية،  األراضـــي  على  السيما  المنطقة،  في 
الــحــدوديــة  المنطق  فــي  مــعــارضــة  كــرديــة  لمجموعات  مــقــرات 

إلقليم كردستان.
إلــى ذلــك، حــث مــاكــرون السلطات اإليــرانــيــة على الــعــودة إلى 

الهدوء وروح التعاون، واحترام االستقرار اإلقليمي.
وأعلن وزير الداخلية اإليراني أحمد وحيدي بوقت سابق أمس، 
أن السلطات اعتقلت “عددا من عماء المخابرات الفرنسية فيما 

يتعلق باالحتجاجات في الباد”، وفق زعمه.
عن  معلومات  “لديها  أن  الفرنسية  الخارجية  أوضــحــت  فيما 
وقالت”نحمل  محاكمة”،  دون  إيــران  في  فرنسيين   7 احتجاز 

السلطات اإليرانية المسؤولية عن مصير الفرنسيين المحتجزين 
تعسفيا في إيران”.

الدولية والعقوبات أيضًا تصاعدت مؤخرًا  يذكر أن االنتقادات 
مارسته  الــذي  والعنف  القمع  أعمال  خلفية  على  إيـــران،  تجاه 
السلطات ضد المحتجين الذين ما فتؤوا منذ منتصف سبتمبر 
الــصــارمــة  بــالــقــوانــيــن  الــتــظــاهــرات مــنــدديــن  الــمــاضــي ينظمون 

المفروضة في الباد.

فرنسا: إيران احتجزت 7 فرنسيين ونحملها مسؤولية مصيرهم

ماكرون: طهران تتصرف بعدوانية متزايدة في المنطقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

إسرائيل تتهم إيران بالمسؤولية عن استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة

هجوم جديد يوقظ “حرب السفن” في خليج عمان ــة فــــي الــعــاصــمــة  ســــــادت أجـــــــواء مــشــحــون
من  عــدد  استنفار  ظل  في  طرابلس،  الليبية 
الميليشيات عناصرها وآلياتها، الذين انتشروا 
ــيــســة ومــحــيــط مــؤســســات  فـــي شــــــوارع رئ
لـــ”االنــفــجــار” في  مــعــرَّض  فــي مشهد  حيوية، 
أي وقـــت. وبـــدأت األحـــداث صــبــاح أمـــس، بـ 
“استعراض قوة”، حينما تمركزت “قوة حماية 
الدستور” بشكل مفاجئ حول فندق المهاري 
المطل على شارع الفاتح الحيوي بالعاصمة، 
“ميليشيا  مـــن  مــجــمــوعــة  تــجــبــرهــم  أن  قــبــل 
الردع” على االنسحاب، ومن ثم تركت مكانها 

لعناصر “قوة دعم المديريات”.

طرابلس - سكاي نيوز عربية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد 

من يحاول الوقوف ضد إرادة شعب البحرين سيفشل
المشـــاركة الشـــعبية الواســـعة فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، يفتـــرض 
أنهـــا جعلـــت مـــن يطلـــق على نفســـه “معارضـــة في الخـــارج” مراجعة نفســـه 
واختياراتهـــا، وضبـــط خطة طويلة النفـــس للتدريب على تقبـــل الواقع بكل 
الدرجـــات والمراتـــب، وأن مـــن يحـــاول الوقوف ضـــد إرادة شـــعب البحرين 
سيفشل في مشاريعه وخططه وسيكون حائرا يائسا وسيكون صوته خافتا 

إلى األبد.
إن هذه اآلفات التي تترعرع وتتفاقم في إيران ويتفرع عنها من جنسها في 
عـــدد مـــن المدن العربية واألوروبية، تعودت وتحديـــدا في فترة االنتخابات 
والمناسبات الوطنية الكبرى، الخروج كالببغاء الملقنة بأسلوب ضعيف سيء 
أو متخلف، لإلســـاءة إلى الحرية والديمقراطية في مملكة البحرين معتقدة 
أنها ستشـــغل بال العالم وبإمكانها النيل من أرض السالم والتقدم والتسامح 

واإلخاء، فزاوية الرؤية عندها تحجب عنها الحقيقة والواقع الراهن.
هـــذا المـــأزق الذي يتكـــرر للمعارضة فـــي الخارج ويالزمها علـــى طول الخط 
وفـــي كل الظـــروف، البـــد أن يدفعهـــا على األقل ومـــن باب “العقـــل” لتحليل 
منهجهـــا ومحيطهـــا والموســـيقى الخاصـــة بهـــا، وتقـــر بـــأن النظـــام اإليراني 

بدعائمه ومنطلقاته هو مصدر أزمتها، بتبعيتها له، وأنه سيقودها إلى طريق 
مســـدود األفـــق، وهـــي عرضة للتفاقـــم المتواصـــل واالنهيار، وكل شـــعاراتها 
أضحت هراء في هراء وســـتدمغ وجهها المشـــكالت والســـيئات، وســـتعيش 

على األوهام. 
مع كل أسف، لقد قبلت تلك المعارضة أن تكون لعبة في يد النظام اإليراني، 
يســـتغلها ويذلها، وهي تعلم أن هذا النظام المتسلط والمستبد وخانق شعبه 
يســـخر كل إمكانياتـــه لخدمـــة أغراضـــه الدنيئة وغاياته الشـــريرة الفاســـدة 
على حســـاب كرامة اإلنســـان وحقوقـــه، وهو المصنع الكبيـــر المولد لإلرهاب 
والتخريـــب والفوضـــى فـــي المنطقـــة، ومـــع كل ذلـــك يســـتقبلونه متظلمين 

شاكين.
ليتكم تســـتطيعون محاســـبة أفكاركـــم ومعتقداتكم بأي حال مـــن األحوال، 
فعندما يحاســـب اإلنســـان نفسه على أفعاله يكون إنسانا سويا يعرف الخطأ 

من الصواب، ويصون كرامته ويتمتع بكامل حقوقه.

* كاتب بحريني

أسماك قرش وحوريات بحر
حيـــن دخلـــت الصحافـــة أول مرة فـــي مايـــو 2005م، أتذكر أنني 
التقيـــت حينهـــا عضـــو مجلـــس الشـــورى الســـابق ســـيد ضيـــاء 
الموسوي، فسألني بلطف عن ذائقتي في القراءة، ونوع الروايات 
التـــي أحبها، بعـــد أن أجبته، قال لـــي “دخولك العمـــل الصحافي، 
معنـــاه أنك تســـبح فـــي بحر ملـــيء بأســـماك القـــرش، وحوريات 
البحر، وأنت وحظك”.. بعدها بعشر سنوات، التقيت به مصادفة، 
فقلت له “مرت عشـــرة أعوام يا صديقي، ولم أر حتى اآلن ســـوى 
أسماك القرش، فمتى سأرى حوريات البحر التي تحدثت عنها؟”، 

تطلع لي لوهلة، ثم انفجر ضاحكًا.
وتقودنـــا هـــذه القصة إلى واقـــع الصحافي البحرينـــي اليوم، وما 
يواجهـــه من صعاب وتحديـــات ألداء مهنته كما يجب، مســـتمدًا 
قوتـــه مـــن هللا عـــز وجـــل أوالً، ثـــم المواطن ثانيـــًا، والـــذي يعتبر 

بوصلة مسار وإنجاز واتجاه له، إلى أين يمضي؟ وألجل ماذا؟
الصحافـــة واإلعالم، واآلن المنصات الرقمية الحديثة التي باتت 
صاحبة القول الفصل، ليست بالحقول الصعبة لمن يريد دخولها، 
وتـــرك األثـــر الحقيقي خاللها فـــي البلد، والنـــاس، لكنها تتطلب - 
فـــي المقابـــل - الدرايـــة السياســـية، والثقافة الواســـعة، والقراءة 
للتوازنات، والسياسات العامة، وهو أمر مجهد، ويتطلب التركيز، 

والمتابعة، لكنه بالتأكيد غير مستحيل.
الصحافة واإلعالم، مهن خيرة ومهمة، يساعد عبرها المرء أبناء 
بلـــده، بتوصيـــل أصواتهـــم، واحتياجاتهـــم، وطلباتهـــم، وفرصـــة 
ســـانحة للدفاع عـــن الوطن، والـــذود عن حياضـــه، قبالة األعداء 
والمتربصيـــن وخفافيـــش الليـــل والنهار، وهو أمـــر مطلوب اآلن، 

أكثر من أي وقت مضى.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

عن انتخابات 2022
االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية على وشـــك االنتهـــاء بعد إقبال 
كثيف من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة، فقد 
بلغت نســـبة المشاركة في االنتخابات النيابية والبلدية 73 %، 

وهي األعلى في تاريخ البالد.
صور المراكز االنتخابية التي تعج بالتنسيق والتيسير وسهولة 
التصويـــت تبعـــث على األمـــل والبهجة في النفـــس، ال يعكرها 
ســـوى محاوالت اللحظـــة األخيرة من قبل بعض المترشـــحين 
وفـــرق عملهـــم للتأثير على الناخب، وهو أمر أشـــبه باللعب في 
الوقـــت بدل الضائع، ولكن ال يصـــح إال الصحيح، بإذن هللا من 
ســـينال شرف الفوز ســـيكون قد اســـتحقه، واأليام ستثبت لنا 

حقيقة وعود جميع النواب إن كانت فعلية أم مزيفة.
التهافـــت علـــى المراكز االنتخابية منذ ســـاعات الصباح األولى 
يعنـــي أن المواطـــن كان عليـــه واجـــب وطنـــي البـــد أن يؤديه، 
والدولـــة تجتهـــد كعادتها وتظهـــر للعالم الصـــورة الديمقراطية 
لهـــا، وفي انتظـــار أن يكمل نوابنا األفاضل هذه المســـيرة دون 
تخييب لآلمال، وللتذكير أيها المترشحون.. المواطن بلغ درجة 
من الوعي بدليل خســـارة بعض النواب الذين شـــاركوا مســـبقًا 
فـــي موافقتهـــم على قـــرارات ضد المواطن، هاهـــم قد خرجوا 
اليوم من المنافســـة تاركين لكم دروسا نتمنى أن تتعظوا منها 

في المجلس القادم.
مـــا يهمنـــا اليـــوم أن العـــرس الديمقراطـــي انتهـــى بنجـــاح غير 
متوقـــع، ما يؤكد تالحم وترابط أهل البحرين ووقفتهم، حيث 

سيبقى األمل موجودا بأن القادم أفضل بإذن هللا.
كل الشـــكر لكل من ســـاهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي 
فـــردًا فردًا، وعلى رأســـهم وزارة الداخلية على عملهم الدؤوب 
لحفـــظ النظام وتســـيير الحركة بنجاح باهر وتنظيم يشـــهد له 

الجميع.

* كاتبة بحريني

fatin.hamza@gmail.com

* فاتن حمزة

انتهت االنتخابات النيابية والبلدية البحرينية بانتصار ساحق للشعب 
البحريني قبل كل شيء.. نعم لقد انتصر الشعب الواعي على دعاوى 
المقاطعـــة والفتنـــة الطائفية وعلى كل األصوات النشـــاز التي لم يعد 
لهـــا صـــدى لدى غالبية الشـــعب البحريني الصامد في مواجهة شـــذاذ 

اآلفاق الذين يعيشون على التمويل الخارجي.
إن حضـــور الشـــعب البحرينـــي لهـــذه االنتخابـــات بهـــذه النســـبة غير 
المســـبوقة على المســـتويين الداخلـــي والخارجي هـــو الدليل الدامغ 
علـــى أن الشـــعب البحريني لم يعد يســـتمع لدعاة الفتنـــة الذين بذلوا 

جهدا خارقا في الخارج إلفساد هذا العرس االنتخابي الكبير.
الذيـــن يســـمون أنفســـهم بالمعارضة ويعيشـــون فـــي الخـــارج فقدوا 
تأثيرهم تماما وأصبحوا منفصلين عن القلة التي كانت تستمع إليهم 
بعد أن انكشـــف أمرهم بل وانكشفت المرجعيات التي طالما اتبعوها 

وقدسوها دون الوطن.
هاهـــي المرجعيـــات تفقـــد مفعولها وقدســـيتها على أرضهـــا األصلية، 
وهاهـــو الشـــباب اإليراني يرفضهـــا وينال منها ويدعو إلى إســـقاطها، 

وبالتالي فإن قدسية المرجعيات خارج حدودها ستنتهي أيضا.
فشـــكرا لجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة المعظم ولصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء األمير ســـلمان بن 
حمد على دعمهما المطلق لهذه االنتخابات التي أظهرت البحرين في 
صورتها المستحقة أمام العالم، وشكرا لكل من شارك في إنجاح هذه 
االنتخابات وشـــكرا للشعب البحريني الذي نجح باقتدار في الحفاظ 
على مكتسباته الديمقراطية ورفع راية الوطن في مواجهة الطائفية.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747 
@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم

وانتصر الوعي البحريني من جديد

بدايـــة دعونـــي أرفع أســـمى عبـــارات التهانـــي والتبريـــكات إلى مقام 
صاحـــب الجاللة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، حفظه هللا، وإلى 
شـــعبنا الوفي بمناســـبة نجـــاح تنظيم االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
2022، وال شـــك أن المواطنيـــن أبلـــوا بالء حســـنا ولبوا نـــداء الوطن 
وشـــاركوا بكثافة إلنجاحها، والتي ترجمت من خالل مشاركتهم غير 

المسبوقة بنسبة 73 %، وألول مرة منذ 2002.
وبعيـــًدا عـــن فـــوز وخســـارة المترشـــحين، أود هنـــا أن أســـجل بعض 
المالحظات أو مواقـــف معينة صاحبت فترة التصويت، فقد صعقت 
مـــن عدد مـــن الناخبين الذين قـــرروا أن يصوتوا لمرشـــحيهم وهم ال 
يعلمون أي شـــيء عنهم! فالكثير من المواطنين مع األســـف الشـــديد 
لـــم يكلفـــوا أنفســـهم عنـــاء البحـــث أو إيجـــاد معلومـــات عن الســـيرة 
الذاتيـــة للمترشـــح، وهذا أضعـــف اإليمان، ال أعلم مع األســـف لماذا ال 
يتـــم توظيف تكنولوجيا المعلومات الحديثة على الرغم من توافرها 

وبكل سهولة وبالمجان! 
فـــي اعتقادي الشـــخصي أنـــه من الضـــروري جًدا تنظيـــم ورش عمل 
ومحاضرات توعوية للمواطنين بشـــكل دوري من خالل التنسيق مع 
األجهـــزة اإلعالمية المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحف ووســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي وغيرها من القنوات اإلعالميـــة بهدف تثقيف 
الجمهور، نعم فهذه العملية تحتاج إلى وقت وجهود متواصلة وعمل 

دؤوب من قبل الجميع. 
من المواقف األخرى التي اعتدنا مشاهدتها اتصال أشخاص للناخبين 
لحثهـــم علـــى اإلدالء بأصواتهـــم للمرشـــح الفالنـــي، وهـــذا ال يلقـــى 
استحســـان النـــاس، بـــل على العكس ســـيعطيهم الدافع لعـــدم إعطاء 
صوتهـــم لـــه، إذ يضطـــر الناخب إلـــى الرد غيـــر الصادق مـــع المتصل، 
حيـــث إن صراحته ســـتكلفه تتخاذ موقف ســـلبي مـــن جهة المتصل! 
فمجتمعاتنا الشرقية ال تتقبل أسلوب الصراحة والصدق، فقد تعودنا 
علـــى المجاملة. كنت أتمنى أن يتم التنســـيق مع جميع المترشـــحين 
لتقديـــم الســـيرة الذاتية لهم عند تســـجيل أســـمائهم للترشـــح، ويتم 
نشـــرها فـــي الصحـــف المحليـــة ووســـائل اإلعـــالم المختلفـــة بهـــدف 
تقديمهـــم للناخبيـــن، لالطـــالع علـــى مؤهالتهـــم وخبراتهـــم العملية.. 
هـــذه مجرد أفكار ومالحظات واقتراحات متواضعة أتمنى أن تكون 

مفيدة ومقبولة.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

االنتخابات البرلمانية... دراسة حالة
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نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيــل، أجريــت أمــس قرعة الجياد المشــاركة في النســخة 
الرابعة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل الذي سيقام يوم بعد غٍد الجمعة على 
مضمار نادي راشــد للفروســية، بمشــاركة مالك ومدربين وفرســان وجياد من مختلف 

اإلسطبالت العالمية والبحرينية. 

كمـــا حضـــر مراســـم القرعة ســـمو الشـــيخ 
فيصـــل بن راشـــد آل خليفـــة نائب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة 
للفروســـية وســـباق  راشـــد  لنـــادي  العليـــا 
الخيل، وســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين بن 
محمد بن ســـلمان آل خليفـــة عضو الهيئة 
العليـــا للنـــادي، والشـــيخ ســـلمان بن أحمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة رئيـــس ديوان ولي 
العهـــد، وعـــدد مـــن المســـؤولين وممثلـــي 
الجهات الراعية والداعمة للسباق الدولي، 
وعـــدد مـــن المـــاك والمدربين والفرســـان 
المشـــاركين في الســـباق وممثلي وســـائل 

اإلعام المحلية والعالمية المختلفة.
وجرت عملية القرعة بفندق الفور سيزون 
وســـط أجواء تنظيمية مميـــزة، حيث تم 
سحب قرعة أرقام بوابات انطاقة الجياد 
المشـــاركة فـــي الســـباق الدولـــي، وأدارها 
مقدم العرض المتخصص نيك الك، حيث 
تمـــت القرعـــة على 10 جياد مـــن مختلف 
اإلســـطبات العالميـــة والبحرينية، والتي 
ستخوض المنافســـة القوية والمثيرة في 
الشـــوط الثامن والرئيســـي لمسافة 2000 
متر، حيث أســـفرت عـــن الترتيـــب التالي 
للجيـــاد فـــي بوابـــات االنطـــاق “دالور - 
ريوكورفو  – دبي فيوتشـــر – باشيون اند 
غلوري  - ماغني كورس – بينسيرو دامور 
- اينسيندو - كنغ دافيد - مونتي - رويال 

فليت “.
ويأتـــي تنظيـــم ســـباق البحريـــن الدولـــي 
للخيـــل للعام الرابـــع على التوالـــي تأكيًدا 
علـــى مـــا توليه الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن ســـلمان بن حمد آل خليفـــة من رعاية 
واهتمـــام؛ من أجل تعزيـــز مكانة البحرين 
علـــى خارطـــة الســـباقات الدوليـــة، وذلك 
علـــى إثر النجاحـــات الباهرة للســـباق في 
النســـخ الثاث الســـابقة، وهو ما ســـيدعم 
نحـــو  المنشـــودة  واألهـــداف  الخطـــط 
اســـتثمار رياضـــة ســـباق الخيـــل وتنويـــع 
فعالياتها وسباقاتها لتكون إحدى الروافد 
التـــي تســـهم فـــي الدفـــع بعجلة المســـيرة 

التنموية لمملكة البحرين.
فـــي  الخيـــل  ســـباق  جماهيـــر  وتترقـــب 

مختلـــف أنحـــاء العالـــم انطاقـــة ســـباق 
البحريـــن الدولـــي يـــوم الجمعـــة المقبـــل، 
بيـــن  القـــوي  التنافـــس  سيشـــهد  والـــذي 
مجموعـــة من الجيـــاد العالمية التي تمثل 
فـــي  المعروفـــة  اإلســـطبات  مـــن  عـــددا 
عالـــم ســـباق الخيـــل وســـيقودها فرســـان 
مدربيـــن  إشـــراف  وتحـــت  عالميـــون، 
عالمييـــن وســـط توقعـــات بصـــراع قـــوي 
ومثيـــر بين هذه الجياد ذات المســـتويات 
ســـجاً  وتمتلـــك  العاليـــة،  والتصنيفـــات 
حافـــاً باالنتصـــارات والمراكـــز المتقدمة 
خـــال مشـــاركاتها بالســـباقات القوية في 
المضاميـــر العالميـــة، حيث كثفـــت الجياد 
العالمية المشـــاركة تدريباتها على مضمار 
ســـباق نادي راشـــد تحت إشراف مدربيها 
اللمســـات  يضعـــون  الذيـــن  العالمييـــن 
النهائيـــة؛ للوقوف علـــى جاهزية جيادهم 
ســـعيًا للوصول إلـــى الجاهزيـــة المطلوبة 
منهـــم  وكل  الســـباق  منافســـات  لخـــوض 
يطمـــح للفـــوز بـــكأس البحريـــن. وبجانب 
شـــوط الســـباق الدولي، ســـتقام األشواط 
السبعة األخرى على كؤوس شركة بتلكو، 
وشـــركة بابكو، ومجلس البحرين للتنمية 
للســـباق  الداعمـــون  الرعـــاة  االقتصاديـــة 
الدولـــي وســـط ترقـــب لمنافســـات قويـــة 
ومثيـــرة بمشـــاركة مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
أقوى جياد اإلســـطبات البحرينية للخيل 
والمســـتورد  المحلـــي  واإلنتـــاج  العربيـــة 
هـــذه  كـــؤوس  علـــى  ســـتتنافس  والتـــي 

األشواط.

أجريت القرعة بفندق “فور سيزون” وسط أجواء تنظيمية مميزة

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد قرعة كأس البحرين الدولي للخيل

تقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم 
المباراة النهائية لمسابقة زوجي السوبر، 
ضمن نهائيـــات بطولـــة البتروكيماويات 
التنـــس، والتـــي  الــــ 34 المفتوحـــة فـــي 
ينظمهـــا نـــادي البحريـــن للتنـــس برعاية 
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، 
ويلتقـــي في المبـــاراة النهائية الفائز من 
لقـــاء الثنائـــي الفلبيني جنجـــي وجامانا 
المكـــون  الفلبينـــي  البحرينـــي  والثنائـــي 
من عبد اللطيـــف محمد وريك مع الفائز 
مـــن لقاء الثنائي البحريني يوســـف قائد 
وحســـن عبد الرضا مع الثنائي البحريني 
األســـباني المكـــون مـــن يوســـف أشـــرف 

والفارو الفونسو.

نهائي زوجي السوبر

تعـــد شـــركة فعاليـــات إحـــدى الشـــركات المبتكـــرة في 
مجـــال تخطيـــط وتســـويق الفعاليـــات التـــي تتخذ من 
ا لهـــا، وهـــي العب أساســـي في  مملكـــة البحريـــن مقـــرًّ
تقديم مجموعة واسعة من المفاهيم الفريدة. وتسعى 
الشـــركة باستمرار الستكشاف الفرص لجذب األحداث 
والفعاليـــات الكبـــرى إلـــى البحريـــن والترويـــج للمملكة 

كمركز حيوي في المنطقة.  
وقـــد شـــملت بعـــض هـــذه الفعاليـــات طـــواف ناصر بن 
حمـــد  للدراجـــات الهوائية للهواة، والـــذي أقيم بتاريخ 
5-3 مـــن شـــهر نوفمبـــر 2022، والقمة العربيـــة الدولية 
لألمن السيبراني )AICS( التي تقام في الفترة من 6-8 
مـــن شـــهرا ديســـمبر 2022، إضافـــة إلى بطولة الشـــرق 
األوسط للرجل الحديدي 70.3 العالمية المقرر تنظيمها 
في تاريخ 9-7 من شهر ديسمبر 2022. وقد تم تنظيم 
طواف ناصر بـــن حمد للهواة للدراجات الهوائية تحت 

رعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة، ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
حيـــث حقق الطواف في نســـخته الثانيـــة نجاًحا الفًتا 
وشـــهد مشاركة نحو 500 رياضي ورياضية من مملكة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. عاوة على 
ذلـــك، تقـــام القمـــة العربيـــة الدوليـــة لألمن الســـيبراني 
تحـــت رعاية صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء، حفظه 
هللا. ويأتـــي تنظيم القمة بالتماشـــي مـــع أهداف رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 والمركـــز الوطنـــي لألمن 
الســـيبراني فـــي مملكة البحرين. كما تهـــدف القمة إلى 
تسهيل تبادل المعرفة حول األمن السيبراني والمرونة 
اإللكترونيـــة والجرائـــم اإللكترونيـــة واالبتـــكار، حيـــث 
تؤدي الزيادة الحالية في الرقمنة وتسريعها إلى ظهور 

تهديدات إلكترونية جديدة. 
إلى ذلك، تقام بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 
70.3 العالميـــة تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، حفظـــه هللا. ويعتبـــر الحـــدث أحـــد أصعـــب 
ســـباقات الترياتلون وأكثرها شـــعبية في دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي والعالـــم. وستشـــهد البطولـــة فـــي 
نســـختها السادســـة هذا العام مشـــاركة أكثر من 1500 

رياضي من جميع أنحاء العالم. 

“فعاليات” تواصل تقديم أحداٍث فريدة في مملكة البحرين

سباق البحرين الدولي للخيل يحظى باهتمام مختلف األوساط الرياضية
حدث رياضي دولي يعكس مكانة البحرين...سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد:

أكـــد رئيـــس الهيئـــة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل سمو الشـــيخ عيسى بن سلمان بن 
حمـــد آل خليفة  أن مملكة البحرين تولي اهتماًما 
كبيـــًرا بتطويـــر قطـــاع ســـباقات الخيـــل وتحرص 
علـــى تحقيق مزيٍد من اإلنجـــازات الرياضية التي 
تضاف لســـجلها، منوًها ســـموه بما حظي به سباق 
البحريـــن الدولـــي للخيل مـــن اهتمـــاٍم متزايد من 
قبـــل األوســـاط الرياضية، ومـــا يشـــكله اليوم من 
حـــدٍث رياضٍي دولـــي يعكس ما تتمتـــع به مملكة 
البحرين من مكانٍة ممّيزة في اســـتضافة وتنظيم 
البطوالت والمحافل الرياضية الدولية والعالمية.

جاء ذلك لدى حضور سموه أمس حفل االستقبال 
شـــرف  علـــى  الوطنـــي  البحريـــن  متحـــف  فـــي 
المشـــاركين في النســـخة الرابعة من ســـباق كأس 
البحرين الدولي للخيل، والذي سيقام غدا الجمعة 
على مضمار نادي راشـــد للفروسية بمشاركة ماك 
ومدربين وفرسان وجياد من مختلف اإلسطبات 

العالمية والبحرينية.
كمـــا حضر الحفـــل نائـــب رئيس المجلـــس األعلى 
للبيئـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العليـــا لنـــادي راشـــد 
للفروســـية وسباق الخيل ســـمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة ، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ 
ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان آل خليفة ، وعدد من 
المســـؤولين وممثلـــي الجهـــات الراعيـــة والداعمة 

للســـباق الدولـــي، وعـــدد مـــن المـــاك والمدربيـــن 
والفرسان المشاركين في السباق وممثلي وسائل 

اإلعام المحلية والعالمية المختلفة.
وقـــد رحـــب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بكافة الحضور من الشـــخصيات 
والمشـــاركين من مختلف أنحاء العالم في ســـباق 
كأس البحريـــن الدولـــي، معربًا ســـموه عن تقديره 

لكافـــة المشـــاركين علـــى مشـــاركتهم المميزة في 
ســـباق البحريـــن الدولـــي الذي يعد من الســـباقات 
المهمـــة علـــى خريطـــة ســـباقات الخيـــل العالمية، 
ألبـــرز  القـــوي  والحضـــور  باالهتمـــام  ويحظـــى 
العالمييـــن،  والفرســـان  والمدربيـــن  اإلســـطبات 
متمنيـــًا ســـموه لجميـــع المشـــاركين بالتوفيق في 

السباق.

عـــن شـــكرهم  المشـــاركون  أعـــرب  مـــن جانبهـــم، 
وتقديرهـــم لســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة  لمـــا قدمـــه ســـموه مـــن تشـــجيٍع 
ودعـــٍم لجميـــع المشـــاركين فـــي ســـباق البحريـــن 
الدولي للخيـــل، متمنين لمملكـــة البحرين تحقيق 
المزيـــد مـــن النجاحات في قطاع ســـباقات الخيل 

ومختلف المحافل الرياضية.

المنامة - بنا

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة



تعـزيـز التعــاون بيـن االتحـاديـن البحـرينـي والدولـي للسلـة
لتطوير اللعبة وتحقيق األهداف المشتركة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أشــاد وكيــل وزارة شــئون مجلــس الــوزراء نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفــة آل خليفة بالجهــود التي 
يقــوم بهــا االتحــاد الدولــي لكرة الســلة )FIBA( فــي دعم وتطويــر اللعبة على 

المستوى العالمي.

جـــاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه لألمين 
الســـلة  لكـــرة  الدولـــي  لالتحـــاد  العـــام 
المالـــي  واألميـــن  زاقليـــس  اندريـــاس 
لالتحـــاد الدولـــي لكـــرة الســـلة ورئيـــس 
انقـــو  الســـلة  لكـــرة  األلمانـــي  االتحـــاد 
وايز  بمناســـبة زيارته الرســـمية للمملكة 
فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  بحضـــور 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الصيرفـــي والرئيـــس 
عســـكر  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
واألميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة فارس 

الكوهجـــي ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكرة السلة القبطان وليد العلوي.

ورحب ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة باندرياس زاقليس في 
مملكة البحرين منوها بالدور البارز الذي 
يلعبـــه االتحـــاد الدولـــي لكرة الســـلة في 
النهـــوض باللعبـــة عبر سلســـلة البطوالت 
التـــي  والبرامـــج  واألنشـــطة  الدوليـــة 
ينظمهـــا وحرصـــه على التواصـــل الدائم 

مع االتحادات الوطنية.

وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون الثنائي 
الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  بيـــن 
واالتحـــاد الدولـــي بمـــا يحقـــق األهداف 
والغايـــات المشـــتركة في تطويـــر اللعبة 
وتنميتهـــا، مؤكدا دعـــم اللجنة األولمبية 
لتحقيـــق  المحلـــي  الســـلة  كـــرة  التحـــاد 

أهدافه وبرامجه.
اندريـــاس  الســـيد  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
زاقليس عن بالغ شـــكره وتقديره لســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفة آل 
وحفـــاوة  الضيافـــة  كـــرم  علـــى  خليفـــة 
االســـتقبال التي حظي بهـــا أثناء الزيارة 

الرســـمية مشـــيدا بالتطـــور الالفت الذي 
تعيشـــه كـــرة الســـلة البحرينيـــة متمنيـــا 

للعبة المزيد من التقدم والنجاح.
من جانبها، أكدت الوزيرة الصيرفي دعم 
وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة 
لمختلـــف الفعاليات الرياضية في مملكة 

البحرين بما يســـهم في تنشـــيط القطاع 
الســـياحي وتحقيق األهـــداف الطموحة 
الستراتيجية البحرين السياحية -2022
2026، منوهـــة بـــدور اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية في االرتقـــاء بقطاع الرياضة 

في المملكة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

 اللجنة اإلعالمية:

نجـــح الالعـــب االســـترالي إيـــراك 
علـــى  المحافظـــة  مـــن  واتســـون 
مركزه األول في ســـباقات االتحاد 
للموســـم  للترايثلـــون  البحرينـــي 
الرياضـــي الجـــاري، وذلـــك بعد أن 
نجح فـــي التتويـــج بالمركز األول 
فـــي ثالث ســـباقات الموســـم الذي 
أقيم يوم الســـبت الماضي، وسط 
الجنســـين  مـــن  كبيـــرة  مشـــاركة 

فيمـــا  الســـباقات،  مختلـــف  فـــي 
عمـــر  البحرينـــي  البطـــل  حافـــظ 
حمـــزة علـــى مركـــز الوصافـــة في 
الترتيب العام للسباق الثالث على 
التوالـــي، مؤكـــدًا اإلمكانيات التي 
وصـــل إليها في اللعبة والمســـتوى 
المتطـــور الـــذي يمـــر فيـــه، واحتل 
الالعـــب عبـــدهللا المقهـــوي الثالث 

في الترتيب العام.

مشاركة كبيرة في السباق الثالث بدوري الترايثلون

لالعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  اســـتقبل 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وفدًا من االتحاد 
أنجـــو  الســـلة مكونـــًا مـــن  لكـــرة  الدولـــي 
ويـــس رئيـــس مجلـــس اإلدارة وأندريس 
زاجليـــس األميـــن العـــام باالتحـــاد وماري 
روز جوليميـــت مديـــرة المكتـــب الخـــاص 
باالتحـــاد بحضـــور نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علي آل خليفة، ووزير شـــؤون الشباب 
المؤيـــد،  توفيـــق  بـــن  أيمـــن  والرياضـــة 
ورئيـــس مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 

لكرة السلة وليد العلوي. 
وخالل اللقاء، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أهمية التعاون بين االتحاد 
البحريني واالتحاد الدولي لكرة السلة بما 
يســـاهم في دعم جهود االتحاد البحريني 
لالرتقاء بمنظومة اللعبة الفنية واإلدارية 
والعمـــل جنبا إلى جنب في ســـبيل تنفيذ 
الخطط والبرامج والمبـــادرات التي تلبي 

احتياجات كرة السلة البحرينية. 
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بزيـــارة وفـــد االتحـــاد الدولي إلى 
البحريـــن والتـــي تعكـــس مـــا يجمـــع بيـــن 
االتحـــاد البحريني والدولـــي من عالقات 
تنفيـــذ  فـــي  ســـاهمت  وثيقـــة  تعـــاون 

التـــي  التطويريـــة  البرامـــج  مـــن  العديـــد 
كان لهـــا انعكاســـات إيجابيـــة علـــى كـــرة 
الســـلة البحرينيـــة، موجها ســـموه االتحاد 
البحريني لضرورة االستفادة من البرامج 
التـــي يطرحهـــا االتحـــاد الدولـــي والتـــي 
تؤمن التطور المســـتمر والتصاعدي لكرة 

السلة البحرينية. 
وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن كـــرة الســـلة البحرينية ظهرت 
في الفترة الماضية بمستويات بارزة على 
مختلف األصعدة ولفتت تلك المستويات 
األنظـــار نحـــو المنتخب الوطنـــي، ويمكن 
لالتحاد البحريني تعزيز هذه اإليجابيات 
من خـــالل إحداث نقلة نوعيـــة بارزة عبر 

الدخول في شراكة مع االتحاد الدولي.
وتســـلم ســـموه، هديـــة تذكارية مـــن وفد 

االتحاد الدولي لكرة السلة. 
من جهته، أشاد وفد االتحاد الدولي لكرة 
الســـلة بما لمســـه من ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن إيمـــان بأهميـــة 
االرتقـــاء برياضـــة كرة الســـلة فـــي مملكة 
البحريـــن والتـــي حققـــت إنجـــازات طيبة 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة، مؤكـــدا أن االتحاد 
الدولـــي علـــى اســـتعداد تـــام للتعـــاون مع 
االتحاد البحريني في سبيل تنفيذ رؤيته 
كـــرة  برياضـــة  للنهـــوض  واســـتراتيجيته 

السلة.

 المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد:

ناصر بن حمد: تعزيز تواجد كرة السلة البحرينية القاري والعالمي
استقبل وفدا من االتحاد الدولي بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي

أكمـــل فريـــق مدرســـة الفاتـــح الثانوية 
التعـــاون  مدرســـة  وفريـــق  للبنيـــن 
الثانويـــة للبنين عقـــب التأهلين لنصف 
النهائـــي فـــي بطولـــة ناصـــر بـــن حمـــد 
لكـــرة القـــدم للمرحلـــة الثانويـــة للبنين 
للمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة للعام 
 2023  -  2022 الجـــاري  الدراســـي 
والتـــي تقـــام برعاية بالتينيـــة من بنك 
الذهبـــي  والراعـــي  الوطنـــي  البحريـــن 
شـــركة البحريـــن للســـينما، وذلـــك بعـــد 
الثمانيـــة  قمـــة دور  فـــي  الفاتـــح  فـــوز 
أقـــوى  أحـــد  الخليفيـــة  الهدايـــة  علـــى 

المرشـــحين بهدفيـــن نظيفين، فيما دك 
فريق التعـــاون مرمى خصمه الجابرية 

الصناعية برباعية بيضاء.
وتأتـــي إقامة هـــذه البطولـــة بناء على 
توجيهات ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بتنظيم الفعاليات الرياضية المدرســـية 
واالهتمـــام بها، بهدف تدريب الناشـــئة 
األنديـــة  لرفـــد  الالعبيـــن  وانتقـــاء 
واالتحادات الرياضية بأفضل العناصر.

اكتمال المتأهلين لنصف نهائي بطولة ناصر بن حمد للمدارس
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“جيبك” تشارك في رعاية “كأس الملك حمد” الدولية للجولف
العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
لبطولـــة كأس جاللـــة الملـــك حمد 
الدوليـــة للجولـــف الرابعـــة عشـــرة 
والتـــي ســـوف تقـــام علـــى مالعب 
النـــادي الملكي للجولف في الفترة 
من 23 ولغايـــة 26 نوفمبر الجاري 
وبمشـــاركة 96 العبـــا يمثلـــون 20 
دولة عـــن مواصلة شـــركة الخليج 
فـــي  البتروكيماويـــات  لصناعـــة 
يشـــرف  والتـــي  البطولـــة  دعـــم 

علـــى تنظيمهـــا االتحـــاد البحريني 
للجولف وذلـــك في إطار اهتمامها 
والفعاليـــات  األنشـــطة  بدعـــم 
الرياضيـــة التـــي تقـــام علـــى أرض 
الوطـــن، حيـــث تحـــرص الشـــركة 
بدعـــم هذه البطولة الدولية والتي 
تحمل اسم قائد مسيرتنا المباركة 
الملـــك  الجاللـــة  حضـــرة صاحـــب 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 

البالد المعظم حفظه هللا ورعاه.
بدوره، أشـــاد ســـعادة اللواء الركن 

علـــي بـــن صقـــر النعيمـــي رئيـــس 
للجولـــف  البحرينـــي  االتحـــاد 
شـــركة  بيـــن  المســـتمر  بالتعـــاون 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويات 
واالتحـــاد البحرينـــي للجولـــف من 
خـــالل دعمهم المتواصل ألنشـــطة 
االتحـــاد البحريني للجولف عموما 
ودعمهم لبطولة كأس جاللة الملك 
حمـــد الدوليـــة للجولـــف خصوصا 
هـــذا الدعـــم الـــذي يعكـــس حرص 
المســـؤولين علـــى نجـــاح البطولة 

بالصـــورة  وإظهارهـــا  وتميزهـــا 
المناســـبة التي تتناسب مع أهمية 

هذا الحدث الرياضي الدولي.
وعبـــر رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
للجولـــف هـــذه الرعايـــة المقدمـــة 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  مـــن 
عـــن  وعبـــر  البتروكيماويـــات 
خالص الشـــكر والتقدير إلى ياسر 
عبدالرحيم العباســـي علـــى الدعم 
الشـــركة  تقدمـــه  الـــذي  الســـخي 
الرياضيـــة  القطاعـــات  لكافـــة 

عامـــة ورياضـــة الجولـــف خاصـــة، 
مؤكـــدا أن هـــذه الرعايـــة هي أحد 
أســـباب النجاح الذي تحقق خالل 
مـــن  والـــذي  الماضيـــة  الســـنوات 
البطولـــة  هـــذه  أصبحـــت  خاللـــه 
الالعبيـــن  مـــن  العديـــد  تجـــذب 
المشـــاركين الذين لهم خبرة كبيرة 
الدوليـــة  البطـــوالت  مجـــال  فـــي 
خاصـــة المحترفيـــن منهـــم الذيـــن 
ينتمـــون إلـــى دول لها بـــاع طويل 

في ممارسة رياضة الجولف.

 االتحاد البحريني للجولف:

االتحاد البحريني لكرة القدم:

 وجـــه االتحـــاد البحريني لكرة القـــدم الدعوة 
المؤتمـــر  لحضـــور  اإلعـــالم؛  وســـائل  لجميـــع 
الصحافـــي الخـــاص بمبـــاراة الوديـــة الدوليـــة 
التـــي تجمـــع المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة القدم 
ونظيـــره المنتخـــب الصربـــي، والـــذي ســـيعقد 
اليوم “الخميس” بقاعة المؤتمرات الصحافية 

باستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وســـيعقد المؤتمـــر لمـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي 
عند الســـاعة 5 مســـاء، على أن يعقـــد المؤتمر 
الصحافـــي الخـــاص بمـــدرب منتخـــب صربيا 
عند الســـاعة 5.30 مساء. وسيتدرب منتخب 

صربيا عند 6 مساًء على استاد الشؤخ علي بن محمد آل خليفة، وستخصص 
أول 15 دقيقـــة لوســـائل اإلعـــالم لتغطية التدريب، فيما ســـيتدرب منتخبنا 
الوطني عند 6.30 مســـاًء على اســـتاد النادي األهلي، وســـتخصص أول 15 

دقيقة لوسائل اإلعالم لتغطية التدريب.
وسيســـبق المؤتمـــر الصحافـــي عقـــد االجتماع التنســـيقي الخـــاص بالودية 
المرتقبـــة التي تجمـــع المنتخب الوطني والمنتخب الصربي، وذلك في تمام 
الســـاعة 10.30 صباحا بفندق الريجنســـي، والذي سيشهد حضور ومشاركة 
الجهـــاز اإلداري للمنتخبيـــن ومراقـــب المبـــاراة ومقيـــم الحـــكام والجهـــات 
الحكومية ذات العالقة للتنسيق لهذه المباراة وتحديد ألوان القمصان التي 

سيرتديها العبو المنتخبين في هذه المواجهة.

اليوم مؤتمر صحافي لمدرب منتخبنا لكرة القدم

المدرب سوزا
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تقديرًا لجهود موظفيها وإنجازاتهم، 
قامت زين البحرين بترشيح موظفها 
محمد حيدر من فريق مركز الخدمة 
والمشـــاريع الخاصة لجائزة “موظف 
المتميـــز  األداء  ناحيـــة  مـــن  العـــام” 
الخليجـــي  المؤتمـــر  خـــال  وذلـــك 
الثامن لخدمـــة العماء والمراجعين. 
 Origin تـــم تنظيـــم المؤتمر من قبـــل
Group والذي ُعقد مؤخرًا في فندق 

دبلومات راديسون.
ويهـــدف المؤتمر الخليجي الســـنوي 
لخدمـــة العمـــاء والمراجعيـــن علـــى 
جمع الموظفين المميزين في مجال 
المعرفـــة  لتبـــادل  العمـــاء  خدمـــة 
بينهـــم مـــن خـــال حلقـــات النقـــاش 
ُعقـــد  المطروحـــة.  والمحاضـــرات 
المؤتمـــر الخليجـــي الثامـــن لخدمـــة 
العمـــاء والمراجعيـــن وتـــم تقديـــم 
الجوائز لجميع الموظفين المتميزين 

العمـــاء  خدمـــة  خبـــراء  قبـــل  مـــن 
الدولييـــن لينـــدا مويـــر وأحمـــد البنا 

تقديرًا لجهود الموظفين المبذولة.
وانضـــم محمد حيدر لزيـــن البحرين 
فـــي ســـنة 2007 فـــي قســـم مبيعات 
وحافـــظ  والتســـويق،  المســـتهلكين 
على أدائه المميز في هذه الفترة من 

خال مســـاهمته في تقديم خدمات 
جديدة وتلبية طلبات العماء وحل 
المبذولـــة  جهـــوده  وإن  الشـــكاوى. 
المســـتهلكين  مبيعـــات  قســـم  فـــي 
زيـــن  أهـــداف  لتحقيـــق  والتســـويق 
البحرين جعلته مرشحًا ممتازًا لهذه 

الجائزة.

تقديراً لجهوده بقسم مبيعات المستهلكين

تكريم موظف زين البحرين في المؤتمر الخليجي لخدمة العمالء

المأكـــوالت  تـــم االحتفـــال بأفضـــل 
اإليطالية، وهو أحد أكثر المأكوالت 
لولـــو  فـــي  العالـــم،  فـــي  شـــعبية 
هايبرماركـــت فـــي مجمـــع األتريوم 
العالمـــي.  االحتفـــال  مـــن  كجـــزء 
الســـفيرة  أمـــادي،  بـــاوال  افتتحـــت 
اإليطاليـــة في البحريـــن المهرجان الذي 
الغذائيـــة  المنتجـــات  أفضـــل  يعـــرض 
اإليطاليـــة - أجود أنـــواع زيت الزيتون، 
ومجموعـــة مختـــارة من أفضـــل فواكه 
موســـم الخريـــف، الطماطـــم، البرقـــوق، 
الجبـــن، الصلصـــات ومجموعة واســـعة 
وكذلـــك  المتخصصـــة  المعكرونـــة  مـــن 
والكعـــك  البســـكويت   - الحلويـــات 

التقليدي.
الشـــهير،  الترويجـــي  العـــرض  ويجلـــب 
والذي يســـتمر حتـــى 20 نوفمبر، أفضل 

الـــذوق اإليطالـــي إلى البحريـــن، وهناك 
المنتجـــات  علـــى  بنســـبة 25٪  خصـــم 
اإليطالية المختارة. في حفل االفتتاح، 
كان هناك عرض طهي مباشر لمعكرونة 
مـــن قبـــل صاحـــب المطعـــم المعـــروف 
ســـوقو، الشـــيف نيكـــوال فينتشـــنزيني، 
المطعم المشهور بالمعكرونة المصنوعة 

يدوًيا.
وقالت باوال: “يسعدني أن أرى االهتمام 
الذي توليـــه لولـــو هايبرماركت للمطبخ 
وللمجموعـــة  وأنشـــطتهم  اإليطالـــي، 
اإليطاليـــة  المنتجـــات  مـــن  الواســـعة 

المتاحة”.
وقال جوزير: “يســـر لولـــو هايبر ماركت 
الترويـــج لتجربـــة الـــذوق الرفيـــع مـــن 
خال المأكوالت المتوســـطية اإليطالية 

الشهيرة عالميًا”.

“لولو” تنضم إلى االحتفال العالمي بالطعام اإليطالي

“فورسيزونز” و “بيي سايد ديفيلوبمنتس” يكشفان عن المشروع السكني الجديد بخليج البحرين
112 وحدة سكنية للتملك للبحرينيين واألجانب

كشـــفت شـــركة فورســـيزونز بالتعـــاون مع شـــركة 
اســـتعدادها  عـــن  ديفيلوبمنتـــس”  ســـايد  “بيـــي 
إلطاق مشـــروع المســـاكن الخاصة “فورســـيزونز 
خليج البحرين” للتملك، والذي يتكون من برجين 
بمســـاحات مختلفـــة تبدأ مـــن 107 أمتـــار، وتضم 
98 شـــقة فاخـــرة و8 شـــقق مزدوجـــة و6 شـــقق 
بنتهاوس، ويسمح بالتملك للبحرينيين واألجانب 

ويمنح ميزة اإلقامة لغير البحرينيين.
وجاء اإلعان عن المشروع خال مؤتمر صحافي 
عقد صباح امس في فندق الفورســـيزونز – خليج 
البحريـــن بقاعـــة المنامـــة وضم مســـؤولي الفندق 

ووسائل األعام. 
وتـــم اإلعان عـــن البدء في المبيعـــات مع تحديد 
ميعـــاد للتســـليم، علـــى أن يكـــون مـــع نهايـــة العام 
المقبل، وستبدأ األسعار من 240 ألف دينار وتصل 
إلـــى مليـــون ونصـــف دينـــار، كما تـــم اإلفصاح عن 

التعاون مع بنكين هما بنك السام وبنك البحرين 
والكويت إلجراءات التمويل للراغبين في الشراء 
عن طريق أقســـاط بنكية وجار التفاوض مع بنوك 

أخرى.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال رئيـــس تطويـــر األعمال 
العالمية وإدارة المحافظ االســـتثمارية في فنادق 
“إننـــا  كارناهـــان  بـــارت  ومنتجعـــات فورســـيزونز 
نبحـــث، وبالتزامـــن مـــع ســـعينا الحثيث لتوســـيع 
مجموعـــة مســـاكننا الخاصـــة حـــول العالـــم، عـــن 
مواقـــع يمكننا من خالهـــا تقديم ما لدينا مع دمج 
أسلوب حياة الرفاهية بأسلوب مدروس ومستند 
إلى النجاحات التـــي حققتها فنادقنا ومنتجعاتنا. 
ففـــي أعقـــاب بيـــع جميـــع مســـاكننا الخاصـــة فـــي 
دبـــي قبـــل طرحها للبيع، وفي ظل التوســـع الكبير 
لمســـاكننا فـــي مصـــر، أنـــا على ثقـــة بأن المســـاكن 
الخاصة فورســـيزونز خليج البحرين سوف تتيح 

ألصحاب المســـاكن فرصة جديـــدة للتمتع بتاريخ 
المنطقة العريق، وثقافتها ونمط حياتها المتنوع”.

ومن خال الخدمات التي يوفرها مدير المســـاكن 
وفريق فورســـيزونز المحترف، ســـيتمتع الســـكان 

ببيئة غنية بالخدمات، تشمل إمكانية طلب طباخ 
خاص، وحجز جلســـات ســـبا خاصـــة، وغيرها من 
الخدمـــات األخـــرى، كل ذلـــك دون تجشـــم عنـــاء 
مغـــادرة المنـــزل. كذلك، يمكـــن للســـكان أن يثقوا 

تماًما بأن اســـتثماراتهم في أيٍد أمينة سواء كانت 
فـــي داخـــل البـــاد أو خارجها. تعمل فورســـيزونز 
أيًضـــا في مجـــال إدارة العقارات، وهـــو ما يجعلها 
قـــادرة علـــى تقديم الخدمـــات بجـــودة ثابتة، إلى 
جانب توفير نمط حياة مريح واستثنائي لقاطني 

مساكنها الخاصة.
ســـايد  “بيـــي  فـــي  المبيعـــات  مديـــر  وصـــرح 
ديفيلوبمنتس” يوســـف حاجـــي “نتطلع من خال 
الشراكة مع فورســـيزونز لتوفير نمط حياة مريح 
ومرفه لســـكان خليج البحريـــن. إن النجاح المبكر 
لمبيعاتنـــا واالهتمـــام العالمـــي بهذه المســـاكن لهو 
دليـــل علـــى وجود رغبة للعيش فـــي هذا المجتمع 
الرائـــع – وفي مملكـــة البحريـــن خصوصا – تحت 
إدارة فورســـيزونز والتـــي تحظى بســـمعة ممتازة 
وخبرة طويلـــة وخدمات اســـتثنائّية. إننا نتحرق 
شـــوًقا للترحيب بالسكان في مســـاكنهم الجديدة 

في خليج البحرين عّما قريب”.

تماشـــيًا مع قيم الشركة تجاه المسؤولية 
المجتمعية، نظمت ســـوليدرتي البحرين، 
فـــي  التأميـــن  شـــركات  كبريـــات  إحـــدى 
الشـــركات  وإحـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
التابعـــة لمجموعـــة ســـوليدرتي القابضة، 
فعاليـــة عامـــة لتنظيـــف شـــاطئ المالكية 
بالتعـــاون مع كلين اب بحرين، بمشـــاركة 
منتســـبي  مـــن  متطـــوع   100 مـــن  أكثـــر 
 Think الشـــركة، عدد من أعضـــاء جمعية
مـــن  عـــدد  إلـــى  Pink Bahrain،إضافـــة 
وبصفتهـــا  المحلـــي.  المجتمـــع  أفـــراد 
شـــركة تأميـــن رائـــدة وملتزمـــة بتفعيـــل 
مبـــادرات المســـؤولية المجتمعية، تهدف 
ســـوليدرتي البحرين من خـــال تنظيمها 
لهـــذه الفعالية لنشـــر الوعـــي البيئي ضمن 
نطاقها المؤسســـي الداخلي، وإحداث أثر 
إيجابي في المجتمع المحلي عبر تشجيع 
المشـــاركة  علـــى  المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة 
بدورهـــم بالحفـــاظ علـــى نظافـــة البيئـــة 

البحرية فـــي المملكة، وذلـــك عبر تطبيق 
وأثمـــرت  للبيئـــة.  الصديقـــة  الممارســـات 
الفعالية عن جمع أكثر من 600 كيلوجرام 
مـــن النفايات. وقال مســـاعد المدير العام 
لوحـــدة الدعم المؤسســـي محمد عواجي 
“نحـــن فـــي ســـوليدرتي البحريـــن نؤمـــن 
بتفعيـــل المســـؤولية المجتمعيـــة كجـــزء 

ال يتجزأ مـــن هوية الشـــركة وقيمها، عبر 
والفعاليـــات  المبـــادرات  وتنفيـــذ  طـــرح 
التـــي من شـــأنها إحداث أثـــر إيجابي في 
المجتمـــع الـــذي ننتمـــي إليـــه. كمـــا نتطلع 
مستقباً الستضافة المزيد من الفعاليات 
المماثلـــة مـــن أجـــل نشـــر الوعـــي البيئـــي 

وغرس ثقافة االستدامة”.

بمشاركة أكثر من 100 متطوع

“سوليدرتي” تنظم حملة لتنظيف شواطئ البحرين

تسخير طاقاتها باألنشطة الخيرية

“طلبات” تختتم شهر األبطال التطوعي
اختتمـــت شـــركة طلبات للخدمـــات، المنصـــة الرائدة 
إقليميا ومحليا في مجال توصيل األطعمة والتجارة 
الســـريعة، شـــهر األبطال والذي تحتفي فيه الشـــركة 
فـــي أكتوبـــر مـــن كل عام، وتســـخر فيـــه طاقاتها في 

األنشطة التطوعية والخيرية.
وتأتـــي هذه الحملة ضمـــن حرص الشـــركة والتزامها 
بالمســـؤولية االجتماعية من خال األعمال اإلنسانية 
النبيلـــة التـــي تهـــدف لتعزيـــز مبـــادئ التطـــوع لـــدى 
موظفيهـــا، حيـــث قامت بعـــدة أنشـــطة تطوعية كان 
أبرزها مشـــاركتها فـــي مهرجان المشـــي بالتعاون مع 
جمعيـــة البحرين لمكافحة الســـرطان، وجمعية حفظ 
النعمة حيث تكفلت بطلبات بتجهيز أكثر من 50 سلة 
بقالـــة لتلبيـــة احتياجات 50 أســـرة بحرينيـــة، إضافة 
إلـــى تعاونهـــا مع مركـــز البحريـــن إلنقـــاذ الحيوانات. 
وشـــارك في هذه األنشـــطة مـــا يفـــوق 60 موظًفا من 
موظفي طلبات وحققوا أكثر من 220 ساعة تطوع. 

المشاركة في مهرجان المشي 

وشـــاركت طلبات في مهرجان المشـــي السنوي الذي 
تنظمـــه جمعية البحرين لمكافحة الســـرطان للتوعية 
بسرطان الثدي، حرًصا منها على المشاركة في تعزيز 
وعي المجتمع ككل والسيدات خاصة بأهمية الكشف 
المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي، ودعـــم توحيـــد الجهود 

لمكافحة هذا المرض والتقليل من ضحاياه.

تجهيز سالل البقالة ألكثر من خمسين أسرة

وقامـــت طلبـــات بتوفيـــر أكثـــر مـــن 50 ســـلة تحتوي 
التـــي تحتاجهـــا  األساســـية  البقالـــة  علـــى منتجـــات 
األســـرة، وقامـــت بتوزيعها علـــى 50 أســـرة محتاجة 
بالتعـــاون مـــع جمعية حفظ النعمـــة البحرينية، وذلك 
في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم يد العون لألسر 
المحتاجة وتســـخير التقنية التـــي تملكها طلبات من 

أجل األعمال الخيرية. 

التعاون مع مركز البحرين إلنقاذ الحيوانات

إلنقـــاذ  البحريـــن  مركـــز  مـــع  الشـــركة  تعاونـــت  كمـــا 
الحيوانـــات الـــذي يعتبـــر مـــأوى للحيوانـــات الضالـــة، 
حيـــث نظمـــت فعاليـــة المشـــي مـــع الـــكاب وقامـــت 

طلبات بالتبرع باألطعمة للحيوانات. 
وصّرحت فاطمة البســـتكي رئيس قســـم االتصاالت، 
المجتمعيـــة  والمســـؤولية  الحكوميـــة  العاقـــات 
واالستدامة قائلًة “هذه المبادرة تأتي ضمن مبادراتنا 

المشـــاركة  وتفعيـــل  المجتمـــع  لدعـــم  المتواصلـــة 
اإليجابية لموظفينا في العمل التطوعي”. 

المجتمعيـــة  المســـؤولية  طلبـــات  “تولـــي  وأضافـــت 
أولوية خاصة، حيث ســـبق لنـــا أن ضممنا 6 جمعيات 
ومؤسســـات خيرية على المنصة، حيث تستقبل هذه 
المؤسســـات تبرعاتكـــم عـــن طريـــق المنصـــة، لضمان 

طريقة سهلة وآمنة للتبرع”. 
تأسســـت شـــركة طلبـــات فـــي عـــام 2004 مـــن قبـــل 
مجموعة من رجال األعمال الشـــباب الذين كانت لهم 

رؤيـــة في مجـــال تطّور طلـــب الطعام عبـــر اإلنترنت 
ومـــن الهواتـــف الذكيـــة. وبفضل تمّيـــز عملها في هذا 
المجال، أصبحت “طلبات” الشركة الرائدة في خدمة 
طلـــب الطعـــام أون اليـــن علـــى مســـتوى منطقة دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، باإلضافـــة إلـــى األردن 

ومصر والعراق.
تطبيـــق »طلبـــات« متـــاح للعمـــاء على متجـــر »قوقل 
بـــاي« ومتجر تطبيقات شـــركة »أبـــل«، وكذلك متجر 

شركة »هواوي«.

هبة محسن
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أعلنــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض عــن إقامــة فعالية “ســينما المنامة” خــال الفترة 24 نوفمبر – 2 ديســمبر 2022 لمــدة 9 أيام ضمن 
مشــروع “إلى المنامة”، الذي سيســهم في تعزيز موقع ســوق المنامة ســياحيا وتنشيطه بإقامة مختلف الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات 

العمرية. 

ترفيهيـــة  فعاليـــة  المنامـــة”  “ســـينما  وتعتبـــر 
وتعليميـــة تتضمـــن 4 ليـــاٍل من عـــروض أفالم 
بحرينية وخليجية متنوعة خالل أيام العطلة 
األســـبوعية دعًما لإلنتـــاج الوطني والخليجي، 
العمـــل  مـــن ورش  عـــدد  تنظيـــم  إلـــى جانـــب 
والجلســـات النقاشـــية فـــي مجال الســـينما من 
خالل استضافة نخبة من الشباب البحرينيين 

في المجال. 
وســـيتم اســـتضافة عروض األفالم في عمارة 
حســـين يتيـــم، حيث كانت عائلـــة يتيم األولى 
فـــي إطـــالق شـــرارة الســـينما علـــى مســـتوى 
البحرين، ليكون علي أحمد يتيم وشركاؤه 
أول مـــن طلب ترخيصًا لفتح دار ســـينما 

في العام 1927. 
العمـــل  ورش  عقـــد  ســـيتم  فيمـــا 
The Col�  والجلســـات النقاشـــية فـــي
يتيـــم  مجمـــع  داخـــل   lective Hub
الكائـــن في ســـوق المنامـــة، لتكون 
مســـاحة عمل للمبدعيـــن وحاضنة 

لرواد األعمال.
وتتزامـــن هذه الفعالية مع إطالق 
“أعيـــاد  لموســـم  مؤخـــرًا  الهيئـــة 
مطلـــع  مـــن  اعتبـــارًا  البحريـــن” 
ديســـمبر المقبل، والذي سيضم 
قائمـــة واســـعة مـــن األنشـــطة 

والمهرجانـــات في مختلف محافظات المملكة. 
البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعّلـــق 
بالقـــول  قائـــدي  ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة 
“يســـّرنا اإلعـــالن عـــن فعاليـــة )ســـينما المنامة( 
ضمـــن موقـــع الســـوق الـــذي يشـــكل أحـــد أهم 
المقاصد الســـياحية وواحد من أعرق األسواق 
التجاريـــة في منطقـــة الخليج العربـــي. ونحن 
فخـــورون بالتعـــاون مـــع عائلة يتيـــم التي كان 
لها الفضل في إدخال الفن السابع إلى البحرين 
وجعلهـــا ســـباقة علـــى مســـتوى المنطقـــة فـــي 

مجال السينما”.
وأضـــاف قائـــدي “تعكـــس هـــذه الفعاليـــة مدى 
اهتمـــام الهيئة بســـوق المنامة كمعلم ســـياحي 
بارز وجعله مقصدًا سياحيًا رئيسيا في المملكة، 
حيث نطمح من خالل فعالية )ســـينما المنامة( 
اســـتقطاب أعداد أكبـــر من الســـياح وتعريفهم 
بالثقافـــة البحرينيـــة وما تزخر بـــه المملكة من 
تاريـــخ عريـــق وارث مرموق عبـــر عرض أفالم 
بحرينية ذائعة الصيت. وســـنواصل في الهيئة 
مســـاعينا الحثيثة لجعل ســـوق المنامة إحدى 
الوجهات الرئيســـة المفضلة للزوار من مختلف 

الجنسيات”.
يتطلـــب  ولكـــن  مجانـــي  الدخـــول  أن  يذكـــر 
للمزيـــد  المقاعـــد.  لحجـــز  المســـبق  التســـجيل 
مـــن التفاصيـــل بشـــأن الفعاليـــة يرجـــى زيـــارة 

Calendar.bh وصفحـــة  االلكترونـــي  الموقـــع 
االنستغرام. 

ونظمـــت هيئة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
مؤخرًا العديد من الفعاليات في سوق المنامة، 

مـــن بينهـــا مهرجـــان “ذهـــب المنامـــة”، وعرض 
أزياء شـــعبي، كما تتعاون الهيئة مع عائلة كانو 
مـــن أجـــل الترويج لمتحف العائلـــة في منطقة 

السوق.

“هيئة السياحة” تنظم فعالية “سينما المنامة” في سوق المنامة
لمدة 9 أيام من 24 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر

د.ناصر قائدي

عقـــدت جمعيـــة المحامين ندوة حول 
نـــدوة حـــول اتفاقيـــة األمـــم المتحدة 
بشـــأن عقـــود البيـــع الدولـــي للبضائـــع 
)اتفاقيـــة فيينـــا 1980( بالتعـــاون مـــع 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة ولجنة 
التجـــاري  للقانـــون  المتحـــدة  األمـــم 
الدولي )األونيســـترال(، وتحت رعاية 
نواف المعاودة وزير العدل والشؤون 
عنـــه  وأنـــاب  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
فـــي الحضور عيســـى المناعـــي وكيل 
والشـــؤون  العـــدل  لشـــؤون  الـــوزارة 

اإلسالمية. 
يشـــار إلـــى أن اتفاقيـــة البيـــع الدولي 
للبضائع عبارة عن إطار قانوني موّحد 
البضائـــع  بيـــع  إلبـــرام وتنفيـــذ عقـــود 
د.لـــوكا  واســـتعرض  الحـــدود،  عبـــر 
كاســـتيالني من لجنة األمـــم المتحدة 
للقانون التجاري الدولي )اليونسترال( 
أهميـــة االتفاقيـــة في تعزيـــز عمليات 
التبادل التجاري الدولية، مشـــيرًا إلى 
نطـــاق  علـــى  اعتمـــدت  االتفاقيـــة  أن 

واســـع حيث انضم إليهـــا أكثر من 95 
دولـــة مـــن بينهـــم الواليـــات المتحـــدة 
والصين واليابـــان و25 دولة من دول 
االتحاد األوربي، فضالً عن العديد من 
دول الشرق األوســـط كلبنان والعراق 
ومصر وأن مملكة البحرين تعتبر أول 
دولـــة مـــن دول الخليـــج العربي تنظم 

إلى االتفاقية. 
كما قدم كاســـتيالني لمحـــة عامة عن 
محتوى اتفاقيـــة البيع الدولي ونطاق 
ســـريانها ودور أحكامهـــا فـــي تحقيق 
بيـــن  العقديـــة  العالقـــة  فـــي  تـــوازن 

أطرافها.
وأشـــار كاســـتيالني إلـــى أن االتفاقية 
ألطـــراف  فعالـــة  أمـــان  شـــبكة  توفـــر 
عقـــد البيـــع الدولي في حـــال لم يتفق 
أطرافـــه علـــى قانون آخـــر يطبق على 
العقـــد أو لـــم يتمكـــن األطـــراف أثنـــاء 
المفاوضـــات مـــن الوصول إلـــى اتفاق 
كامـــل علـــى شـــروطهم العقديـــة. كما 
أن االتفاقية تســـمح بتكييف أحكامها 

وفقـــًا الحتياجـــات طرفي عقـــد البيع 
الدولي أو حتى استبعاد تطبيقها على 

المنازعات الناشئة عن العقد.
وأوضـــح كاســـتيالني أنه نظـــرًا لكون 
عقد البيع الدعامة األساســـية للتجارة 
الدوليـــة، فـــإن اتفاقيـــة البيـــع الدولي 
تعتبر واحدة مـــن االتفاقيات الدولية 
األساســـية المتعلقـــة بالتجارة الدولية 
حيـــث توفـــر قواعـــد موحـــدة لتنظيم 
البيـــع الدولي للبضائع، ما يســـاعد في 
تيســـير التجارة الدولية ويساعد على 
تجنـــب الخالفـــات بين طرفـــي العقد 
التـــي قد تنشـــأ بينهمـــا، خصوصـــًا أنه 
قـــد ينتـــج عن عـــدم ســـريان أحكامها 
خضوع العقد لقانون أجنبي لم تراعي 
أحكامـــه من أحد أطـــراف العقد أو أن 
يكون قـــد فرض عليـــه دون أن يكون 
ملمـــًا بـــه ولـــم يكـــن يســـتطيع تحمـــل 
مصاريـــف اللجوء للمكاتـــب األجنبية 
التـــي تكون على درايـــة بذلك القانون 
األجنبـــي لتبصيـــره بأحكامـــه وتبعات 

قبولها بالنسبة له.
وأكـــد كاســـتيالني أن االتفاقيـــة توفر 
دليـــالً مفيـــدًا للبائـــع والمشـــتري فـــي 
حـــال وقـــوع أحـــداث غيـــر متوقعـــة 
مثـــل جائحـــة كورونا من خـــالل بيان 
واجبـــات األطـــراف وتوزيـــع المخاطر 

فيما بينهما.
اتفاقيـــة  أن  كاســـتيالني  وأضـــاف 
البيـــع الدولـــي تكملهـــا اتفاقيـــة األمم 

المتحدة بشـــأن اســـتخدام الخطابات 
اإللكترونية في العقود الدولية والتي 
اعتمدتهـــا مملكة البحريـــن كجزء من 

اإلطار القانوني للتجارة الرقمية. 
وفـــي ختـــام حديثـــه في النـــدوة، دعا 
المحامين والمستشارين  كاســـتيالني 
القانونييـــن فـــي البحريـــن إلـــى األخذ 
بأحـــكام االتفاقيـــة فـــي عقـــود البيـــع 
الدولـــي، مؤكـــدًا علـــى االســـتفادة في 

تطبيـــق وتفســـير أحكامهـــا مـــن الكـــم 
الهائل من المواد المتاحة بشأنها على 
موقع األونيسترال اإللكتروني والتي 

تشمل أكثر من 5000 قرار قضائي.
مـــن جانبهـــا، قدمـــت المحاميـــة إلهام 
أحـــكام  بيـــن  مقارنـــة  حســـن  علـــي 
فـــي  المقارنـــة  واألحـــكام  االتفاقيـــة 
القانـــون البحرينـــي الـــذي يســـري في 
ألحـــكام  البيـــع  خضـــوع  عـــدم  حالـــة 
االتفاقيـــة، وتناولـــت مبدأ اســـتقاللية 
الطرفيـــن في الخضوع التفاقية البيع 
الدولـــي، إذ أكـــدت أن المبدأ األســـاس 
للحريـــة التعاقديـــة في البيـــع الدولي 
للبضائـــع معتـــرف به بمقتضـــى النص 
باســـتبعاد  للطرفيـــن  يســـمح  الـــذي 
تطبيق هذه االتفاقية أو بالخروج عن 
أي حكـــم من أحكامها أو تعديل آثاره. 
وطالمـــا أجـــازت االتفاقيـــة لألطـــراف 
اســـتبعاد أحكامهـــا أو مخالفـــة جـــزء 
منهـــا، فـــإن هـــذا االتفـــاق صحيح من 

الناحية القانونية ومنتًجا آلثاره.

تيسير التجارة الدولية والمساهمة بتجنب الخالفات بين طرفي العقد
في ندوة حول اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية

لوكا كاستيالنيالهام حسن

إف  جـــي  مجموعـــة  اختتمـــت 
 ”GFH“( ش.م.ب.  الماليـــة  إتـــش 
مؤتمـــرا  مؤخـــرا  “المجموعـــة”(  أو 
مانداريـــن  فـــي  أقيـــم  للمســـتثمرين 
أورينتـــال هايـــد بـــارك، لنـــدن، حيـــث 
تنـــاول بشـــكل مرّكز الفـــرص العقارية 
المتحـــدة،  والواليـــات  أوروبـــا  فـــي 
فيمـــا تواصـــل جـــي إف إتش توســـيع 
وجودهـــا وتعزيـــز حضورهـــا الدولـــي 
ومحفظتهـــا المتناميـــة مـــن األصـــول 

العقارية المتنوعة. 
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه علـــى مـــدار 
اســـتثمرت  الماضييـــن،  العاميـــن 
المجموعـــة ما يقـــرب مـــن 6 مليارات 
األوروبيـــة  العقـــارات  فـــي  دوالر 
واألميركيـــة، إضافـــة إلى االســـتحواذ 
 Roebuck على حصـــص األغلبية في
وSQ Asset Management (SQ( و 
Big Sky، وهـــي مـــن كبرى الشـــركات 
والواليـــات  أوروبـــا  فـــي  العقاريـــة 

المتحدة.
مـــن  مســـتثمرون  المؤتمـــر  حضـــر 

وأوروبـــا  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
والواليـــات المتحـــدة وآســـيا، وتناول 
عـــددًا مـــن الموضوعات بمـــا في ذلك 
الماليـــة  والسياســـة  الجيوسياســـية 
والنقديـــة مـــع رؤى مـــن المتحدثيـــن 
البارزيـــن مـــن بينهـــم رئيـــس الـــوزراء 

البريطاني السابق توني بلير. 
إلـــى  المســـتثمرون  اســـتمع  كمـــا 
األخـــرى  والموضوعـــات  التطـــورات 
اللوجســـتية  بالخدمـــات  المتعلقـــة 
والرعاية الصحية وسكن الطالب من 
وكان   .Big Sky و   SQ و   Roebuck
من بين الضيوف المرموقين اآلخرين 
اللـــورد ميرفـــن كينـــج، محافـــظ بنـــك 
الدكتـــورة   ،)2013  �  2003( إنجلتـــرا 
بيبـــا مالجرين، المستشـــار االقتصادي 
الســـابق للبيـــت األبيـــض ويقيـــم اآلن 
في المملكة المتحدة، وتينا فوردهام، 

مؤسس فوردهام جلوبال إنسايت.
وتمتلـــك جـــي إف إتـــش فـــي الوقـــت 
الحاضـــر محفظـــة تضم مـــا يقرب من 
17 مليار دوالر مـــن األصول العالمية، 

بمـــا فـــي ذلك اســـتثمارات فـــي قطاع 
أوروبـــا  فـــي  اللوجســـتية  العقـــارات 
أصـــوال  تضـــم  المتحـــدة،  والواليـــات 
وفيديكـــس  أمـــازون  إلـــى  مؤجـــرة 
وميشـــالن وغيرهـــا. وفـــي الواليـــات 
المتحـــدة وأوروبا، قامـــت المجموعة 
عقـــارات  محفظـــة  بإنشـــاء  أيضـــًا 
ومحفظـــة متناميـــة ســـكنية ولســـكن 

الطالب.
إتـــش،  إف  جـــي  مجموعـــة  وتعمـــل 

جنبـــا إلى جنـــب مع الشـــركات التابعة 
إدارة  فـــي  المتخصصيـــن  والشـــركاء 
األصول العقارية، على زيادة وجودها 
في هذه القطاعات الجذابة في سوق 
العقارات، والتي وفقا للمتحدثين في 
المؤتمـــر، ال تزال تدعمها األساســـيات 

القوية ومعدالت الطلب المرتفعة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
جـــي إف إتـــش المالية هشـــام الريس 
مســـتثمرينا  نجمـــع  أن  “يســـعدنا 

األصـــول  إلدارة  التابعـــة  والشـــركات 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  العقاريـــة 
وأوروبـــا هنـــا في لندن حيـــث نواصل 
بنـــاء اســـتثماراتنا في هذه األســـواق 
وتحقيـــق تطلعـــات المجموعـــة إلدارة 
األصـــول العالميـــة. علـــى الرغـــم مـــن 
ظـــروف الســـوق الصعبـــة، فإننـــا نـــرى 
فرصا قوية لتعزيز حضورنا ومحفظة 
القطاعـــات  فـــي  العقاريـــة  األصـــول 
األساســـية واالســـتفادة مـــن المعرفـــة 

والخبـــرة التـــي اكتســـبناها بالفعل من 
خـــالل اســـتثماراتنا جنبـــا إلـــى جنـــب 
العميقـــة  الخبـــرة  الشـــركاء ذوي  مـــع 
والمتخصصـــة فـــي الســـوق المحليـــة 
فـــي الخدمـــات اللوجســـتية والرعاية 
كمـــا  الســـكنية.  والعقـــارات  الصحيـــة 
تحديـــد  فـــي  كبيـــرا  إنجـــازا  حققنـــا 
تناســـب  التـــي  المعامـــالت  وإبـــرام 
معاييـــر االســـتثمار الموضوعية لدينا 
وبمـــا يتماشـــى مـــع الطلـــب المتزايـــد 
مـــن مســـتثمرينا للوصـــول إلـــى هـــذه 
بالمرونـــة  تتســـم  التـــي  القطاعـــات 
واألداء الجيـــد. لدينـــا مجموعة قوية 
فـــي  نستكشـــفها  التـــي  الفـــرص  مـــن 
أوروبـــا والواليـــات المتحـــدة، إضافـــة 
إلى الســـعي الكتســـاب مديري أصول 
متخصصين آخرين يمكن أن يساعدوا 
في تسريع نمونا، وزيادة بناء قدراتنا 
وتعظيـــم أداء أصولنـــا الحاليـــة. كمـــا 
نتطلـــع إلـــى جعل هـــذا المؤتمـــر حدثا 
رؤى  لمشـــاركة  لمســـتثمرينا  ســـنويا 

السوق والفرص الجذابة المتوافرة”.

“جي إف إتش” تنظم مؤتمرا للمستثمرين في لندن حول فرص العقارات األوروبية واألميركية
بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير
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داداباي تتسلم جائزة المؤسسة الدولية لتحدي ريادة األعمال للمرأة
المرأة البحرينية تحظى في وطنها بمنظومة دعم متكاملة

شــارك وفــد مــن غرفة تجارة وصناعة البحرين ضم ســونيا جناحــي، بتول داداباي، 
سوســن أبــو الحســن، أعضــاء مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، فــي 
مؤتمــر المؤسســة الدوليــة لتحــدي ريــادة األعمــال )IWEC( في العاصمة االســبانية 
مدريد لســيدات األعمال من جميع أنحاء العالم؛ بهدف تبادل الخبرات والتحديات 

والممارسات وتسليط الضوء على القوة التحويلية للقيادة النسائية.

وضـــم المؤتمـــر الســـنوي جلســـات تهدف 
لتمكيـــن  تهـــدف  إلقامـــة شـــبكة عالميـــة 
ريادة األعمال للمرأة، وسيســـلط المؤتمر 
في الجلسات الحوارية على عدة محاور 
الوبـــاء،  بعـــد  العولمـــة  تحديـــات  أهمهـــا 
واألحداث العالمية في العامين الماضيين 
والفـــرص الجديدة التي ظهرت خصوصا 
فـــي المجـــال التكنولوجـــي، إلـــى جانـــب 
جلســـة حوار حول كيفية قدرة الشركات 
التغييـــرات  مـــع  التكيـــف  علـــى  العائليـــة 
والتطـــورات االقتصادية فـــي العالم، إلى 
جانـــب كيفيـــة تجنب الركـــود والتخفيف 

من آثاره على صاحبات األعمال. 
وخـــال المؤتمر تســـلمت بتـــول داداباي، 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحرين جائزة المؤسسة الدولية لتحدي 

ريادة األعمال للمرأة للعام 2021. 
وعبرت داداباي عن فخرها بما تحظى به 
المرأة البحرينية في وطنها من منظومة 
دعـــم متكاملـــة وبالجهـــود التـــي يبذلهـــا 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينة 
العاهـــل المعظم مـــن أجل تعزيـــز حضور 
المرأة في المشهد االقتصادي وتشجيعها 
على المضي قدمًا في عالم األعمال ورفع 

مســـاهمتها في تنميـــة االقتصاد الوطني، 
مبينـــة أن هـــذا الدعـــم أســـهم فـــي رعاية 
المـــرأة ودمجهـــا فـــي المجتمـــع وتعزيـــز 
حضورها، وأن النموذج البحريني لتمكين 

المـــرأة اقتصاديـــًا بات مثـــاالً يحتذى من 
قبل كل الدول الســـاعية إلـــى تفعيل دور 
المرأة واالســـتفادة القصـــوى من طاقاتها 

في التنمية واالزدهار.

المتميزيـــن  الموظفيـــن  المتواصـــل علـــى دعـــم  ضمـــن حرصـــه 
أعمالهـــم  أداء  فـــي  تميزهـــم  مواصلـــة  علـــى  وتشـــجيعهم 
ومســـؤولياتهم المناطـــة بهـــم، اســـتقبل عبدالرحمـــن جواهـــري، 
الرئيس التنفيذي للشركة الموظفة خلود حسن من دائرة الموارد 
البشـــرية؛ لتكريمهـــا نظير ما تقوم به مـــن أداء متميز في العمل، 
بمـــا فـــي ذلك حرصهـــا على تهيئة أجـــواء بيئة العمـــل اإليجابية 

والمحفزة لموظفي الشركة المستجدين في العمل.
وتمكنـــت الموظفـــة خلود حســـن في فتـــرة قصيرة مـــن تحقيق 
كفـــاءة عاليـــة فـــي تنفيذ جميـــع المســـئوليات والمهـــام المتعلقة 
بطبيعـــة عملها في قســـم التوظيف بدائرة الموارد البشـــرية، كما 
ســـاهمت باإلضافـــة إلـــى ذلـــك في تقديم عـــدد مـــن االقتراحات 

المبتكرة التي من شأنها المساعدة في تطوير العمل بالدائرة.
مـــن جانـــب آخـــر، تقـــوم الموظفة خلـــود بتقديـــم الدعـــم الازم 

للموظفين الجدد إضافة إلى مســـاهمتها في نشـــر وتعزيز الروح 
اإليجابيـــة لدى المســـتجدين؛ بهـــدف تأهيلهـــم وإعدادهم لتولي 
مهام ومسؤوليات أعمالهم، ومساعدتهم على التأقلم السريع مع 

بيئة العمل والممارسات المتبعة في الشركة.
مـــن جانبهـــا، أثنـــت الموظفـــة خلـــود علـــى هـــذه البـــادرة الطيبة 
مـــن إدارة الشـــركة التنفيذيـــة، وأعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرها 
الكبيـــر لجواهـــري على ما يظهره من حـــرٍص متواصل على دعم 
الموظفيـــن ومتابعـــة احتياجاتهـــم واالســـتماع لهـــم، منوهة في 
الوقـــت ذاته باالهتمام الفائق الذي يبديه الرئيس التنفيّذي لفئة 
الشـــباب بالشـــركة. وأضافـــت أن هـــذا التكريم يأتي بعـــد إكمالها 
عامًا واحد فقط منذ التحاقها بعملها في شـــركة “بابكو”، مؤكدة 
بأن ذلك سيكون خير دافع لها لاستمرار فيما تقوم به من مهام 

لخدمة الشركة ومنتسبيها الذين يعملون كفريق واحد.

تقديراً ألدائها المتميز

الرئيـس التنفيـذي لـ “بابكـو” يكـرم 
مـوظفـة المـوارد البشـرّيـة خلـود حسـن

أصــدرت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية تقريرها األولــي إلحصاءات التجارة الخارجية لشــهر اكتوبر من 
العام 2022، حيث يشــتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات )وطنية المنشــأ( وإعادة التصدير، إضافة 

إلى الميزان التجاري.

وذكـــر التقرير أنه خال شـــهر أكتوبر الماضي، بلغت قيمة 
إجمالي الواردات الســـلعية نحو 500 مليـــون دينار مقابل 
452 مليـــون دينار لنفس الشـــهر من العام الســـابق بنســـبة 
ارتفاع 11 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشـــر دول ما 
نســـبته 68 % من حجـــم إجمالي الـــواردات، أما الواردات 

من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32 %.
وبحســـب التقرير، تحتل الصين المرتبة األولى في حجم 
الـــواردات التـــي بلغـــت 65 مليـــون دينـــار، تليهـــا اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة بقيمـــة 47 مليـــون دينـــار، بينمـــا تأتـــي 
البرازيـــل فـــي المرتبـــة الثالثة مـــن حيث حجـــم الواردات 

التي بـلـغت 45 مليون دينار.
وتعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع 
اسـتيــــرادًا بقيمة 65 مليون دينار ثــــم أوكســـيد األلمنيوم 
لمحـــركات  أجـــزاء  دينـــار ويليهــــما  مليـــون   32.4 بقيمـــة 

الطائرات بقيمة 32.2 مليون دينار.
من جانـــب آخر، ارتفعـــت قيمة الصادرات وطنية المنشـــأ 
بنســـبة 9 % حيـــث بلغـــت 400 مليون دينار مـقـابــــل 366 
مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع 
صادرات أهم 10 دول ما نســـبته 77 % من إجمالي حجم 
الصـــادرات، بينما مجمـــوع بقية الدول ال تتجاوز نســـبتها 
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واحتلت الممــــلكة العـربــــية السعودية الــــمرتبة األولى من 
حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالغـة 85 مليون 
دينار وتليها الواليات المتحدة األميركية بقيمة 46 مليون 
دينـــار، بينما تأتـــي اإلمارات العربية المتحـــدة في المرتبة 
الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 42 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تعتبر 

خائط مـــن األلومنيوم الخـــام أكثر الســـلع تصديرًا خال 
شـهــــر اكتوبـــر من العـــام 2022، والتي بلغـــت قيمتها 141 
مليـــون دينار، ويأتـــي في المرتبة الثانيـــة خامات الحديد 
ومركزاتهـــا مكتلـــة التـــي بلغـــت قــــيمتها 61 مليـــون دينار 
وتليهمـــا فـــي المرتبة الثالثـــة الومنيوم خـــام غير مخلوط 

والتي بلغت قيمتها 37 مليون دينار.
أمـــا فيما يخص إعـــادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة 
التصدير بنسبة 44 % حيث بلغت 83 مليون دينار مقابل 
57 مليـــون دينار لنفس الشـــهر مـــن العام الســـابق، ويمثل 
مجمـــوع أهـــم عشـــر دول مـــا تتجـــاوز نســـبته 91 % مـــن 
إجمالـــي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 9 

% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتـــي ســـنغافورة فـــي المرتبـــة األولـــى من حيـــث حجم 
إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 19 مليون دينار وتليها 
المملكة العربية السعودية بقيمة 18 مليون دينار، ومن ثم 
تأتـــي اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي 

بلغت قيمة إعادة التصدير لها 13 مليون دينار.
وتعتبـــر أجزاء لمحـــركات الطائرات أكثر الســـلع من حيث 
إعـــادة التصدير، وبلغت قيمتها 29 مليون دينار، تليها في 
المرتبـــة الثانيـــة آالت رقمية للمعالجـــة الذاتية للمعلومات 
والتـــي تصل قيمتها إلـــى 4 مليون دينار، وتحتل ســـبائك 
الذهـــب المرتبة الثالثـــة من حيث إعـــادة التصدير، والتي 

بلغت قيمتها 3.6 مليون دينار.
أمـــا الميـــزان التجاري الـــذي يمثـــل الفرق بيـــن الصادرات 
والواردات، فقد بلغ 17 مليون دينار مسجا انخفاض في 
قيمة العجز في اكتوبر من العام 2022 عما عليه في نفس 

الشهر من العام السابق 29 مليون دينار بنسبة 41 %.

إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ بأكتوبر
الصين بالمرتبة األولى في حجم الواردات بـ 65 مليون دينار
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ارتفعت عـــدد خطوط االنترنت 
عبر خطـــوط األليـــاف الضوئية 
“الفايبـــر” خـــال العـــام الجـــاري 
حيـــث  قياســـية،  لمســـتويات 
سجلت شركات االتصال الثاث 

نحو 5 آالف اشتراك جديد.
هيئـــة  بيانـــات  آخـــر  وبحســـب 
تنظيم االتصـــاالت، بلغ إجمالي 
اشـــتراكات “الفايبـــر” نحـــو 164 
ألف اشتراك بنهاية الربع الثالث 
مقارنـــة مـــع 159 ألـــف اشـــتراك 

بداية العام.
المنافســـة  البحريـــن  وفتحـــت 
االنترنـــت  خدمـــات  لتقديـــم 
عمليـــات  عبـــر فصـــل  األرضـــي 
“بتلكو”، وتوكيل شركة “بي نت” 

لتقديم البنية التحتية لخدمات 
“الفايبر” لجميع المشـــغلين وفق 
آليات متســـاوية تتيح تنافسية 

في السوق، حسب الخطة.
وبحســـب األرقـــام، فـــإن نســـبة 
النفـــاذ إلـــى شـــبكة الفايبـــر فـــي 
البحريـــن بلغت نحـــو %64 من 

إجمالي عدد األسر.
تحتفـــظ  “بتلكـــو”  زالـــت  وال 
فـــي خدمـــات  األســـد  بنصيـــب 
حيـــث  الثابـــت،  “البرودبانـــد” 
تبلـــغ حصتهـــا نحـــو 77 %، لكن 
حصتهـــا انخفضت خـــال العام 
الجاري لصالح شركتي “زين” و 
“stc” واللتين حصلتا على 8 % 

لكل منهما.

164 ألــف خــط انترنــت “فايبـر” 
بنهــايــة الـربــع الثالــث

علي الفردان

تشـــارك درة البحرين - أكبر منتجع سكني فاخر في مملكة 
البحريـــن - فـــي معـــرض ســـيتي ســـكيب البحريـــن، والذي 
سيقام بمركز البحرين العالمي للمعارض الجديد بالصخير، 
فـــي الفترة مـــن 22 إلى 24 نوفمبر الجـــاري، برعاية كريمة 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، حيـــث تفتخر 
الشـــركة بمشاركتها التي تعتبر امتدادًا لمشاركات مستمرة 
فـــي معارض ســـيتي ســـكيب اإلقليميـــة منذ العـــام 2006، 

ولكـــون المعـــرض هـــو أول معـــرض مـــن نوعه في 
مملكة البحريـــن، وأول معرض يقام في مركز 

المعارض الجديد.
ــفــيــذي لـــدرة  ــن ــت وصـــــرح الـــرئـــيـــس ال
الــحــمــادي أن فريق  يــاســر  الــبــحــريــن 
درة البحرين يعمل بجهد كبير لطرح 

ــذي  مــشــروعــه “الـــمـــرجـــان” والـ
من  الــرابــعــة  المرحلة  يمثل 

ــبــحــريــن  ال درة  ــتــجــع  مــن
األول من  الــربــع  خــال 

 ،2023 المقبل  الــعــام 
ــم  ــ ــت ــ ــي حـــــــيـــــــث ســ

ــن  اإلعــــــــــــــــان عـ
تــفــاصــيــل أكــثــر 

حول المشروع في المعرض، إلتاحة الفرصة للمهتمين من 
زوار المعرض الكرام للتعرف على التصاميم األولية للفلل 

السكنية الجديدة وإطاالتها، وتسجيل رسائل االهتمام.
وأضـــاف الحمادي أن نســـبة اإلنجاز لفلل عرض المشـــروع 
قـــد تجاوزت 50 %، حيث ســـتتيح للمهتمين بالمشـــروع - 
حـــال جاهزيتها - االطـــاع على فلل المشـــروع على أرض 
الواقع بجميع أشـــكالها وإطاالتها، ما سيســـهم في تسهيل 
عملية اختيار الشكل واإلطالة المناسبة التي تتماشى مع 

رغباتهم وأذواقهم خال مرحلة البيع.
ــى أن تــصــامــيــم فلل  ــحــمــادي إلـ وأشــــار ال
مــــشــــروع “الــــمــــرجــــان” تـــجـــري وفـــق 
لتلبية  ــمــيــة،  ــعــال ال ــمــعــايــيــر  ال أعـــلـــى 
البحرينية  العائلة  ورغــبــات  حــاجــات 
والخليجية، حيث تعمل درة البحرين 
كعادتها على تجهيز فلل ذات تصميم 
فريد بتفاصيل مميزة، على يد شركات 
مجال  في  وتميز  خبرة  ذات 
ــة،  ــنـــدسـ ــهـ الـــتـــصـــمـــيـــم والـ
وتــحــت إشـــراف فريق 
درة البحرين المتميز 
وخبرته  بمهنيته 

الطويلة.

خالل مشاركتها في معرض سيتي سكيب البحرين

درة البحرين تتيح للزوار التعرف على 
تفاصيل مشروعها القادم “المرجان”

ياسر الحمادي
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المؤيد: نحتاج لقوانين تمنع تحايل التجار 
على األنظمة والتسبب بإفالس آخرين

عبدالرحمن: توجه إدارة الغرفة يسهم 
في معالجة القضايا التي تهم التجار

الشعلة:
اإلصرار على تعديل بعض 

نقاط قانون اإلفالس 
لعدم تكرار السلبيات

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير عبـــدهللا نـــاس أن “الغرفـــة” بصـــدد 
إطـــالق بنك الخبراء خالل الفترة المقبلة، 
والـــذي يتضمن مجموعـــة من 3000 خبير 
التجاريـــة  الســـوق  فـــي جميـــع قطاعـــات 
والصناعيـــة، وذلك لالســـتفادة مـــن آرائهم 
الســـديدة في عمل “الغرفة” ســـواء أكانت 
أو  إعدادهـــا  يتـــم  التـــي  الدراســـات  فـــي 
التوصيـــات التـــي ســـيتم رفعهـــا للجهـــات 

المعنية وغيرها.
وأشـــار فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن هـــؤالء 
الخبراء متخصصون فـــي مجاالت كثيرة 
مـــن  لالســـتفادة  للعلـــن  ظاهريـــن  وغيـــر 

خبراتهم.
ونـــوه رئيـــس غرفـــة البحرين خـــالل لقاء 
مـــع المجلس التشـــاوري أن هـــذه المبادرة 
تأتـــي ضمـــن 22 مبـــادرة طرحتهـــا اإلدارة 
فـــي برنامجهـــا االنتخابي للـــدورة 30، تم 
العمـــل على تحويلها لبرنامـــج عمل لألربع 
ســـنوات المقبلـــة، الفًتـــا إلى أنه تـــم البدء 
فـــي تنفيذهـــا بصـــورة تدريجيـــة،  فعلًيـــا 
وذلـــك من خـــالل العمل مع مركـــز التفكير 
علـــى  للوقـــوف  بالغرفـــة  االســـتراتيجي 
التحديات والمؤثرات االقتصادية؛ بهدف 
رفع وتيرة النمـــو االقتصادي في البحرين 

والتركيز على الفرص المتاحة.
ألبـــرز  اســـتعراضه  خـــالل  نـــاس  وأشـــار 
المبادرات أمام المجلس التشاوري إلى أن 
“الغرفـــة” بصدد عقد ورش عمل مشـــتركة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــع 
لمناقشـــة رؤيتها حول ســـبل تنفيذ قانون 
اإلفالس وإطـــالع الحكومة على مرئياتها 
بهـــذا الشـــأن لتفـــادي أيـــة عقبـــات أثنـــاء 
التنفيذ، آماًل بخروج هذه الورش بخارطة 
طريـــق لكيفية تفعيل هـــذا القانون بحيث 

ال يشكل ضرًرا على االقتصاد الوطني.
وفيمـــا يتعلق بمبـــادرة “الغرفـــة” في تبني 
دراســـة ملـــف التضخـــم قال رئيـــس غرفة 
البحرين “إن موضوع التضخم في أســـعار 
األول  جزئيـــن،  إلـــى  ينقســـم  المســـتهلك 
هـــي التأثيـــرات الخارجية على المســـتوى 
العالمـــي والـــذي تعانـــي منـــه جميـــع دول 
العالـــم، أمـــا الجـــزء الثانـــي فيتمحـــور في 
العوامـــل الداخليـــة والتـــي تعمـــل غرفـــة 
البحرين على دراســـتها في الفترة الحالية 
لوضـــع الســـبل أمـــام كبـــح جمـــاح ارتفـــاع 
القطاعـــات  رصـــد  تـــم  حيـــث  األســـعار، 
التـــي تعانـــي مـــن التضخـــم وســـيتم رفـــع 
المقترحـــات والمرئيـــات مـــن جانبنـــا إلـــى 

الجهات المعنية”.
وتطـــرق ناس إلـــى برنامج عمـــل “حاضنة 
التأثيـــر االقتصـــادي” وأهميتـــه فـــي خلـــق 
عالقات متوازنة ومتوازية مع كل الجهات 
القائمـــة علـــى صناعـــة القـــرار االقتصـــادي 
تدعـــم آليـــات العمل المشـــترك فـــي تعزيز 
التنمية االقتصادية بشـــكل مرن ومتراكم، 
واســـتراتيجيات  خطـــط  مـــع  يتماشـــى 
الحكومـــة وبرنامـــج الغرفـــة فـــي تحقيـــق 
االســـتدامة والنمـــاء االقتصـــادي، مؤكـــًدا 
التكامـــل  تعزيـــز  علـــى  الغرفـــة  حـــرص 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين  مـــع 
عبـــر  ومســـتدام  مســـتقر  اقتصـــاد  لبنـــاء 
تواكـــب  اقتصاديـــة  تشـــريعات  صياغـــة 

القطـــاع  دور  وتعـــزز  العصـــر  مقتضيـــات 
الخاص كمحـــرك للتنميـــة، وكذلك تقريب 
الـــرؤى وتبـــادل األفـــكار حـــول المتطلبات 
التشريعية لتطوير المنظومة االقتصادية 
فـــي البحريـــن، إذ إن أولويـــات العمـــل في 
المرحلـــة المقبلة تتمثل في توفير الســـبل 
الممكنـــة لتحقيـــق النماء االقتصـــادي عبر 
تهيئة البيئة التشـــريعية لتنفيذ المبادرات 
التعافـــي  متطلبـــات  مـــع  المنســـجمة 
االقتصـــادي خصوصا في ظـــل المتغيرات 

العالمية المتسارعة.

تعزيز العالقات البحرينية السعودية

لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
غرفـــة البحرين خالد محمـــد نجيبي، على 
أهمية العالقات المميزة التي تربط مملكة 
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة  البحريـــن 
وعلـــى أهميـــة تعزيـــز العالقـــات التجارية 
مشـــيًرا  التعـــاون،  بمســـتوى  والنهـــوض 
إلـــى أنهـــم يتواصلـــون مـــع جهـــات رفيعة 
المســـتوى لتذيـــل العقبـــات أمـــام تنامـــي 
هـــذه العالقات التجارية وإزالة التحديات 
بهدف تنمية مستوى التبادل التجاري بين 

البلدين الشقيقين.

22 مبادرة خارطة طريق

مـــن جهته قـــدم رئيس مجموعـــة التفكير 
عرًضـــا  العبـــدهللا،  عـــادل  االســـتراتيجية 
مرئًيا ألعضاء المجلس التشـــاوري تضمن 
مســـتجدات عمـــل الغرفـــة، حيـــث تطـــرق 
إلـــى الــــ 22 مبـــادرة التـــي تشـــكل خارطة 
طريق لألربع سنوات المقبلة لعمل مجلس 
األدوات  مـــن  أداة  تعـــد  والتـــي  اإلدارة، 
التعـــرف علـــى أوضـــاع القطـــاع الخـــاص 
بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل 
على متابعته مع جهات الحكومية إليجاد 
حلول سريعة وعاجلة لكل المعوقات التي 
تواجـــه حركة نمـــوه، والعمل علـــى تحفيز 
بيئة االســـتثمار وتهيئة البنية التشريعات 

الســـتراتيجيات  والتوصـــل  االقتصاديـــة، 
مكملـــة الســـتراتيجيات الـــدول المجاورة، 
خصوًصا الشقيقة الكبرى المملكة العربية 

السعودية.
ونوه العبدهللا إلى أن المرحلة االقتصادية 
عمـــل  تنويـــع خطـــط  تســـتهدف  الراهنـــة 
اإلدارة للمســـاهمة بإيجابية فـــي مواجهة 
الشـــارع  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أبـــرز 
التجـــاري ممـــا يعـــزز األهـــداف المنشـــودة 
لدعـــم االقتصـــاد، وذلـــك عبـــر المزيـــد من 
التنسيق والعمل المشـــترك بين القطاعين 
بالقطاعـــات  للنهـــوض  والخـــاص  العـــام 

التجارية واالستثمارية والصناعية.

تأسيس مركز المنازعات

وفيمـــا يتعلـــق بمبـــادرة “الغرفـــة” بإنشـــاء 
مركـــز لتســـوية المنازعـــات التجارية، قال 
عضـــو المكتـــب التنفيذي، رئيـــس مجلس 
أمنـــاء مركز تســـوية المنازعـــات التجارية 
بغرفـــة البحريـــن باســـم محمـــد الســـاعي 
“يأتي تأســـيس هـــذا المركز وفقـــا لما نص 
عليـــه قانـــون غرفـــة البحريـــن بـــأن تتولى 
الغرفة التســـوية والتوفيق في المنازعات 
التجاريـــة التي تنشـــأ بيـــن أعضائها للعمل 
علـــى تذليـــل المشـــاكل والصعوبـــات التي 
تحد من قـــدره القطاع الخاص على النمو 
فـــي  مســـاهمته  وزيـــادة  دوره  وتطويـــر 
التنميـــة االقتصاديـــة، خصوًصا أن العديد 
من الدعاوى بين التجار تأخذ وقًتا طوياًل 
في المحاكم المختصة، وسيكون دور هذا 
المركـــز مكمـــاًل لخدمـــات غرفـــة البحرين، 
والتـــي تـــم بنائهـــا علـــى أســـس ومعاييـــر 

عالمية”.
وأكد الساعي أن هذا المركز يأتي متوافًقا 
مـــع السياســـة العامـــة للدولـــة فـــي إيجـــاد 
تكفـــل  ُمتقدمـــة  قانونيـــة  تجاريـــة  بيئـــة 
تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة 
ومتخصصـــة بيـــن أعضاء الغرفـــة وبينهم 
الفصـــل  ســـرعة  يكفـــل  بمـــا  الغيـــر  وبيـــن 

فيها مـــن قبل وســـطاء ومتخصصين في 
المجال القانوني والتجاري.

قوانين لمنع التحايل

من جانبه، لفت عضو المجلس التشـــاوري 
ورجـــل األعمـــال فـــاروق المؤيـــد، إلـــى أن 
الســـوق بحاجة ماســـة إلى إجراءات تمنع 
التحايـــل علـــى األنظمـــة والقوانيـــن ومـــن 
بينهـــا قانون اإلفالس، والتســـبب بإفالس 
وتتســـبب  والمقاوليـــن،  التجـــار  صغـــار 
بتضرر ســـجلهم المهني، مؤكًدا على غرفة 
البحرين الســـعي وبصورة عاجلة لمحاربة 
هذا النوع مـــن التحايل على األنظمة لمنع 
زيـــادة الشـــركات المتعثـــرة والتقليـــل من 
تصنيف عدد من الشركات واستثنائها من 
الحصـــول على المناقصات بســـبب تشـــوه 

سجل عملها.

اتفاقية تجارة حرة 

وأثنـــى عضو المجلـــس التشـــاوري ورجل 
الجهـــود  علـــى  الزيانـــي  خالـــد  األعمـــال 
الجبـــارة التـــي تقـــوم بهـــا غرفـــة البحرين 
-حســـب وصفه- والنقلة النوعية في أداء 
العمل، مشـــيًرا إلى أهميـــة تعزيز العالقات 
التجارية بصـــورة أكبر مع المملكة العربية 
السعودية، والدفع بمستويات التعاون إلى 
مراحـــل متقدمة مـــن خالل عقـــد اتفاقية 
تجـــارة حـــرة مع الشـــقيقة الكبـــرى، بهدف 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المنافـــع  تبـــادل 
واالستثمارية بين المملكتين الشقيقتين.

مراقبة نقل الثروات

ودعـــا عضـــو المكتـــب التشـــاوري ورجـــل 
األعمـــال إبراهيـــم زينـــل لتشـــكيل جهـــاز 
لمراقبـــة نقـــل الثروات لمنـــع التحايل على 
قوانيـــن اإلفالس بما يضمـــن عدم التهرب 
علـــى  مؤكـــًدا  النـــاس،  حقـــوق  دفـــع  مـــن 
أهميـــة حرمـــان من يتالعب علـــى القانون 
مـــن ممارســـة العمل التجـــاري حتى يؤدي 

حقوق الناس.
وأشـــاد زينل بالـــدور والطريقـــة التي تدار 
بهـــا غرفـــة البحريـــن عبـــر االعتمـــاد علـــى 
الملفـــات،  تبنـــي  فـــي  العلميـــة  األســـاليب 
وتقديمهـــا للجهـــات المعنيـــة علـــى أســـس 
علميـــة مدروســـة تجعل مـــن موقفها قويا 

عند التفاوض.

اجتماع شهري لألغذية

وشـــكر عضـــو المكتـــب التشـــاوري ورجل 
غرفـــة  إدارة  الصالـــح  يوســـف  األعمـــال 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن علـــى العـــرض 
المقـــدم والمواضيـــع والملفـــات التـــي تـــم 
التطـــرق إليها كونها مواضيـــع ذات أهمية 
اقتصاديـــة، الفًتا إلى أهميـــة التركيز على 
ملـــف األمـــن الغذائـــي كونـــه األبـــرز خالل 
الفتـــرة الجاريـــة، ويجـــب أن يأخـــذ حقـــه 
مـــن الدراســـة والحليل لتذليـــل التحديات 
التـــي تواجه هـــذا الملف مـــن حيث نقص 
داعًيـــا  األســـعار،  وارتفـــاع  اإلمـــدادات 
عالـــي  شـــهري  اجتمـــاع  لعقـــد  للتأســـيس 
المســـتوى لمراجعة أســـعار وآلية استيراد 
المصـــدرة  البلـــدان  مـــن  الغذائيـــة  المـــواد 
لتفـــادي وتجـــاوز أيـــة عقبات مســـتقبلية، 
أســـوة بالـــدول المتقدمـــة، خصوًصـــا أننـــا 
نواجـــه تحدًيـــا متمثـــاًل فـــي عـــدم تحقـــق 
النقـــل  كلفـــة  وارتفـــاع  الذاتـــي  االكتفـــاء 

والتأمين.

أهمية المجلس التشاوري

وأشـــار عضو المجلس التشـــاوري ورئيس 
أنـــور  الخليـــج  أخبـــار  جريـــدة  تحريـــر 
عبدالرحمـــن أن غرفة البحرين تقوم بعمل 
جبار من خالل إعدادها لدراسات ميدانية 
فيما يخص الشـــارع التجار، وأن المجلس 
التشـــاوري عبارة عن مبادرة متميزة وتعد 
األولى مـــن نوعها في تاريـــخ الغرفة، عبر 
تأســـيس مجلـــس تشـــاوري يضـــم وجهاء 
المملكة لمناقشة مختلف األمور والقضايا 

التي تهـــم المجتمع التجـــاري، مؤكًدا على 
استعداد المجلس التشاوري التام للتعاون 
مـــع الغرفـــة في كل ما يســـهم فـــي خدمة 

أصحاب األعمال والتجار البحرينيين.
وأكـــد أن التواصـــل الدائـــم فـــي المجلـــس 
التشـــاوري وتضمنه شخصيات من حقول 
تجارية مختلفة، يبّين التوجه السليم الذي 
ينتهجه مجلـــس إدارة الغرفـــة في دورته 
الحالية واستراتيجيته النيرة في معالجة 
منوًهـــا  التجـــار،  تهـــم  التـــي  القضايـــا  كل 
بأهميـــة هذا المجلـــس لمناقشـــة جميع ما 
يهم التاجر البحريني بهدف إيجاد الحلول 
المناســـبة لمختلف المشكالت والصعوبات 
التي يواجهها التاجر البحريني في ســـبيل 
النهوض باالقتصاد الوطني والتغلب على 

مختلف التحديات.

تصريح العمل المرن

بـــدوره، أشـــاد عضـــو المجلس التشـــاوري 
ورئيـــس مجلـــس إدارة صحيفـــة “البـــالد” 
فـــي  “الغرفـــة”  بـــأداء  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
مواجهـــة تصريـــح العمـــل المـــرن بالحجج 
المنطقيـــة عبـــر دراســـة مهمـــة ورصينـــة، 
مؤكـــًدا أن هذا األســـلوب فـــي الطرح أخذ 
“الغرفة” إلى نقلة نوعية في األداء، داعًيا 
فـــي الوقت ذاته إلى أهميـــة اإلصرار على 
تعديـــل بعض النقاط فـــي قانون اإلفالس 
بما يضمن عـــدم تكرار التجارب الســـلبية، 
إضافـــة إلى أهمية تنمية وتعزيز العالقات 

التجارية مع المملكة العربية السعودية.

القطاع الصحي 

ودعـــا عضـــو المجلـــس التشـــاوري ورجل 
االهتمـــام  إلـــى  العالـــي  عـــادل  األعمـــال 
بالقطـــاع الصحـــي لكونـــه يشـــكل أهميـــة 
بعـــد  خصوًصـــا  للجميـــع  بالنســـبة  كبـــرى 
جائحة كورونا، مؤكـــًدا أن البحرين قادرة 
علـــى أن تكـــون في صـــدارة دول المنطقة 
في قطاع الســـياحة العالجيـــة لما تمتلكه 
مـــن مقومـــات وكـــوادر مدربـــة وقوية في 
هـــذا الجانـــب، الفًتـــا إلـــى أهميـــة التركيـــز 
على إنشاء المدن الصحية وسن القوانين 
المحفزة لالستثمار في هذا القطاع وإزالة 

التحديات والعقبات.

الصغيرة والمتوسطة 

وقـــال عضـــو المجلـــس التشـــاوري ورجل 
األعمـــال جواد الحـــواج إن قطاع التجزئة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
يعانـــي الكثيـــر مـــن التحديات والمشـــاكل 
فـــي التواصل مـــع المؤسســـات التمويلية، 
خصوًصـــا مع اســـتمرار تغير اإلجـــراءات، 
داعًيا إلى بحث حلول لهذه المسألة لكون 
هـــذا القطـــاع يشـــكل النســـبة األكبـــر مـــن 
اقتصـــاد البلـــد، ويجـــب أن تكـــون العالقة 
بينه ومؤسســـات التمويـــل أفضل مما هي 
عليه اآلن، مضيًفا “ونأمل أن يكون للغرفة 
دور لمعالجـــة التحديـــات التي يعاني منها 
هـــذا القطاع فـــي موضـــوع التمويالت مع 

المؤسسات التمويلية”.

“الغرفة” بصدد إطالق بنك الخبراء يضم 3000 خبير من كل قطاع
تدرس العوامل الداخلية المؤثرة لكبح جماح التضخم ورفعها للحكومة
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الرئيس التنفيذي لـ “bni” تحصل على الماجستير في إدارة األعمال من “ستراثكاليد”
هنـــأ رئيس مجلـــس إدارة شـــركة البحرين الوطنيـــة القابضة 
فاروق المؤيد، ورئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  دوانـــي  عبدالحســـين  للتأميـــن 
البحريـــن الوطنيـــة للتأمين إيمان مجلـــي، بالنيابة عن جميع 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة لحصولهـــا علـــى 
شـــهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد 
في جالســـكو باســـكتلندا، وذلك بالتعاون مـــع معهد البحرين 

للدراسات المصرفية والمالية.
وأشـــاد المؤيـــد بالجهـــود التـــي بذلتهـــا إيمـــان لحصولها على 

شـــهادة الماجســـتير، متمنيًا لها التوفيق والسداد ومؤكدًا أنه 
يســـعى دائمًا لدعم ومســـاندة الكـــوادر في زيـــادة تحصيلهم 
العلمـــي، ورفع كفاءتهم وقدراتهـــم الوظيفية بما يعود بالنفع 
والفائـــدة علـــى إنتاجيـــة العمـــل، وقـــال إننـــا نفخـــر بالكوادر 

الطموحة التي تسعى لتقديم األفضل في العلم والعمل.
مـــن جانبها، أعربت مجلي عن جزيل شـــكرها وتقديرها على 
هذه اللفتة الكريمة، مشيدًة بالدعم الذي توليه اإلدارة لجميع 
موظفـــي المجموعـــة من أجـــل تعزيز اإلنجـــازات التي تصب 

في كل ما فيه خير ومصلحة للمجموعة ومملكة البحرين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

“صـــادرات” البحريــن تشـــارك 
في “قمة مستثمري رواد األعمال”

كشريك ريادي للفعالية

الريـــادي  ودورهـــا  المســـتمر  التزامهـــا  فـــي 
كشـــريك راســـخ فـــي فعالية “قمة مســـتثمري 
رواد األعمال” والتي تستضيفها شركة “تنمو” 
لالســـتثمار المالئكي تحت فعاليات األسبوع 
أكـــدت صـــادرات  األعمـــال،  لريـــادة  العالمـــي 
البحرين حرصها التام لربط الشركات الناشئة 
فـــي مملكة البحرين بمســـتثمرين دوليين من 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

للبحث عن فرص االستثمار والتوسع.
االفتتاحيـــة  الجلســـة  خـــالل  كلمتهـــا  وفـــي 
قامـــت  األعمـــال”،  رواد  مســـتثمري  “قمـــة  لــــ 
علـــى  الضـــوء  بتســـليط  البحريـــن  صـــادرات 
مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي 
تبنتهـــا وطورتهـــا من أجـــل لالرتقـــاء بأعمال 
المؤسســـات القائمـــة فـــي البحريـــن وازدهـــار 
نشـــاط أعمالها في أســـواق إقليميـــة وعالمية 

جديدة.
كمـــا جمعـــت فعاليـــة “قمـــة مســـتثمري رواد 
األعمـــال” بيـــن رواد األعمـــال والمســـتثمرين 
وصنـــاع القـــرار وغيرهـــم مـــن ذوي العالقـــة 
بالشـــأن الريـــادي مـــن جميـــع أنحـــاء اإلقليـــم 
إلنشـــاء روابـــط وشـــراكات متبادلـــة المنفعـــة 
والواعدة في خلق فرص استثمارية ستسهم 
في تحقيـــق النمو والتطـــور االقتصادي على 

الصعيدين المحلي والدولي.
وفي إطار مشاركتها في الفعالية، والتي أتت 
تماشًيا مع أسبوع الصادرات، حيث تم تنظيم 
عـــدد مـــن الجلســـات الحواريـــة لنشـــر الوعي 
بشأن البيئة التصديرية في المملكة من خالل 
التركيز على المؤسسات لتوسعة نشاطها في 
األســـواق العالمية، عكست صادرات البحرين 
إيمانها الراســـخ بإمكانات المؤسسات القائمة 
فـــي مملكـــة البحريـــن وحرصهـــا علـــى تعزيز 
رؤيتهـــا بتصديـــر البحرين إلـــى العالم. وبهذه 
المناســـبة، عّلقـــت المدير التنفيـــذي لصادرات 
البحرين صفاء عبدالخالق بالقول “إن فعالية 
“قمة مســـتثمري رواد األعمال” من شـــأنها أن 
تسلط الضوء على المساهمات المختلفة التي 
ستدعم فرص االستثمار وريادة األعمال في 
المنطقـــة من خالل تبـــادل الخبرات ومعالجة 
فجـــوات الســـوق الجديدة والفـــرص الواعدة 
األخرى. وتترجم صـــادرات البحرين خبراتها 

الواسعة في األســـواق التصديرية إلى حلول 
وخدمـــات تقدمهـــا إلـــى المؤسســـات القائمـــة 
فـــي البحرين من مختلف القطاعات من أجل 
تعزيـــز النمو االقتصـــادي، ولذلـــك، تأتي هذه 
الفعاليـــة كالمنصة المثالية للمؤسســـات لفهم 
متطلبات األســـواق العالميـــة وفرص التمويل 
التي ستســـاعدهم للوصول إلى تلك األسواق 

بشكل أعمق”.
مـــن جانبـــه، علـــق الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
“تنمـــو” نواف الكوهجـــي بالقـــول “تعتبر قمة 
المثاليـــة  المنصـــة  األعمـــال  رواد  مســـتثمري 
لمســـاعدة الشـــركات الناشـــئة لتحقيق أقصى 
إمكاناتهـــم  مـــن  االســـتفادة  مـــن  مســـتوى 
وتحســـين األداء واإلنتاجيـــة للوصـــول إلـــى 
الكفاءة الُمثلى من خالل الحلول والخدمات 
المتوفـــرة لهـــم لتعزيـــز نموهم، ولهذا الســـبب 
نحـــن نفخـــر باإلقبال الكبير علـــى فعالية قمة 

مستثمري رواد األعمال”.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

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 $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.41

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.76

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 $ 0.27

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.601

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.65

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.468

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 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.761

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

ربط الشركات الناشئة 
في المملكة بمستثمرين 

دوليين من )المينا(

خلق فرص استثمارية 
ستسهم في تحقيق 

النمو االقتصادي

16,514.20 دوالر1.0420 دوالر0.9595898 يورو18.930 دينار

 33,592.92

7,354.57

11,358.41

28,028.30
3٬119.98 5.946 دوالر

94.26 دوالر
87.02 دوالر
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