
أعلـــن نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ووزيـــر البنية التحتية الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، عـــن إطالق 
خطة تنفيذ وزارة اإلسكان بالشراكة 
مـــع القطاع الخـــاص، 19 ألف وحدة 
ســـكنية على مدى 10 سنوات بنظام 
المزايـــدات، وبحجم اســـتثمار يصل 
إلـــى مليار دينـــار، بما يدعـــم أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
والمتابعة المســـتمرة مـــن ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، وبمـــا يتماشـــى مع 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، 

وأهداف التنمية المستدامة.

وأكـــد لـــدى زيارتـــه وزارة اإلســـكان 
أن  أمـــس  العمرانـــي  والتخطيـــط 
هـــذه الخطـــة تأتـــي ضمـــن برنامـــج 
حقـــوق تطوير األراضـــي الحكومية 
الرائـــدة  البرامـــج  أحـــد  يعـــد  الـــذي 
التـــي أطلقتهـــا الحكومـــة فـــي إطار 

رؤيتهـــا للتوســـع فـــي الشـــراكة مـــع 
القطـــاع الخـــاص، لتوفيـــر الوحدات 
السكنية للمواطنين المستفيدين من 
التمويالت اإلســـكانية التـــي تقدمها 
الـــوزارة من خـــالل برامج “تســـهيل” 

و”مزايا”.

جولـــة  )الســـبت(  اليـــوم  تنطلـــق 
اإلعـــادة فـــي 34 دائـــرة انتخابيـــة 
برلمانيـــة، بعد أن أســـفرت الجولة 
األولى عن حســـم 6 دوائر من بين 

40 دائرة انتخابية.
مشـــهد  اإلعـــادة  جولـــة  ويتصـــدر 
مواقـــف  واســـتغالل  التحالفـــات 
المغادريـــن  للمترشـــحين  الحيـــاد 
للعمـــل علـــى اســـتمالة أصواتهـــم، 
علـــى  الحاصليـــن  أولئـــك  الســـيما 
أعلى نسبة من أصوات المغادرين 
والذين بإمكانهم أن يشكلوا فرصة 
ثمينـــة لتعزيـــز موقـــع الصـــدارة أو 
قلـــب الطاولـــة على نتائـــج الجولة 

األولى.
وفـــي وقـــت أعلـــن فيـــه عـــدد من 
المغادرين دعمهم ألحد المنافسين 

علـــى جولـــة اإلعـــادة، التزمت فيه 
بعـــدم  منهـــم  العظمـــى  الغالبيـــة 
اإلعـــالن أو الوقوف علـــى الحياد، 

ممـــا يصعب مســـار التكهـــن بهوية 
الفائز في السباق، ويضع المتصدر 

على صفيح ساخن.
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الشركة البحرينية العمانية لالستثمار باألمن الغذائي تحقق عوائد مستدامة
فرص كبيرة وتسهيالت جاذبة في مسقط والمنامة... السفير البوسعيدي لـ“^”:

تحليل شامل لمشهد التحالفات وواقع الدوائر

المغادرون... “حصان أسود” يقلب موازين جولة اإلعادة

مواطنة تدلي بصوتها في صندوق االقتراع

قـــال ســـفير ســـلطنة عمـــان لـــدى مملكـــة 
البحريـــن فيصـــل بن حارب البوســـعيدي 
)ُعمـــان  البلديـــن  رؤيَتـــي  إن  لـ“البـــالد” 
لديهمـــا   )2030 و)البحريـــن   )2040
تطلعات طموحة ومتشابهة نحو التنويع 

االقتصادي.
وأضـــاف فـــي لقـــاء مـــع صحيفـــة البـــالد 
العمانـــي:  الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
التوجيهـــات  االســـتثمار  هـــذا  ســـيدعم 
التنمويـــة المشـــتركة للبلديـــن، ويؤكد ما 
يتمتـــع به البلـــدان من فرص اســـتثمارية 
كبيرة وتســـهيالت جاذبة لالســـتثمارات، 
حيث يأتي اإلعالن عن تأســـيس شـــركة 
بحرينية عمانيـــة قابضة تتخذ من عمان 
مقرًا لها وستتركز استثماراتها في األمن 
الغذائي تماشـــيًا مع إستراتيجية البلدين 
فـــي البحـــث عـــن الفـــرص االســـتثمارية 

استقبال جاللة الملك لجاللة السلطان هيثم بن طارق )أرشيفية(الجديدة بالمنطقة.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن العالقـــات التاريخيـــة التـــي تجمع 
مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة تواصـــل تطورهـــا ونموها 
نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي 
استنادًا إلى ما تحظى به من اهتمام 
متبادل يعكس المستويات المتقدمة 

ألوجه التعاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن البلديـــن وشـــعبيهما الصديقيـــن 
فـــي المجـــاالت كافـــة. ولفت ســـموه، 
لدى لقائه فـــي قصر القضيبية أمس، 
مســـاعدة وزير الخارجيـــة األميركي 
لشـــؤون الشـــرق األدنـــى باربـــرا ليف، 
إلـــى أهميـــة ترســـيخ دعائـــم األمـــن 
والعالـــم  المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار 

تحقيقًا للتطلعات المنشودة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: 
العالقات مع أميركا تواصل تطورها

المنامة - بنا
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راشد الغائب

سمو ولي العهد رئيس الوزراء في لقاء مع مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى

سيدعلي المحافظة

بدأ قطاع الســـيارات الكهربائية في النمو 
بالبحرين بعد تبني شركات عالمية كبيرة 
للدفع بطرازات جديدة في السوق ومنها 
الســـوق الخليجية، حيث من المتوقع أن 

يكون لهذه السيارات مستقبل واعد.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
“الزياني” لالســـتثمارات نواف الزياني، 
مـــن  عـــددًا  مجموعتـــه  تديـــر  والـــذي 
العالمات التجارية األوروبية والكورية 
ســـوق  إن  المعروفـــة،  والصينيـــة 
الســـيارات شـــهد تعافيًا كبيرًا من حيث 
الطلـــب والمبيعات في الفترة الماضية، 

لكـــن مازالـــت هناك مشـــكلة فـــي توافر 
الكميات المطلوبـــة من قبل المصنعين. 
واشـــار إلى أنه سيتم طرح 3 موديالت 
الفتـــرة  فـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات 
المقبلـــة مـــن وكالة “الجينســـس” والتي 
تنضوي تحت شركة السيارات الكورية 

العمالقة “هيونداي”.

طرح 3 موديالت جديدة للسيارات الكهربائية

بالشراكة مع “الخاص” على مدى 10 سنوات وبنظام المزايدات... خالد بن عبداهلل:

الزياني: تعاٍف كبير لسوق السيارات ولكن الكميات شحيحة

بناء 19 ألف وحدة سكنية باستثمار يصل إلى مليار دينار

تنافست 8 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس على 
مناقصـــة لصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( 
لتعيين شـــركة استشـــارية لمشـــروع 
“مهارات البحريـــن”، وكان أقل عطاء 
لشـــركة مانتـــرا مانجمنـــت سلوشـــنز 
بنحو 315.3 ألف دينار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 1.7 مليون دينار.
وفـــق  العمـــل،  صنـــدوق  ويســـعى 
وصـــف المناقصـــة، إلـــى التعاقـــد مـــع 
شركة استشـــارية متخصصة لتقديم 
خدمـــات مهنية متخصصة لمشـــروع 
تطويـــر  بهـــدف  البحريـــن  مهـــارات 
مهارات األفراد بناء على رؤية 2030 

وذلـــك بتطويـــر إســـتراتيجية مدتهـــا 
5 ســـنوات ونموذج تشـــغيلي. كما أن 
علـــى الشـــركة صاحبة العطـــاء الفائز 
العمـــل علـــى تطويـــر قـــدرة الفريـــق 
المحلـــي فـــي “تمكين” لجعل القســـم 
مســـتقالً ويعمـــل بكامـــل طاقتـــه بعد 

فترة الحضانة.

الستشارات مشروع “مهارات البحرين” في “تمكين”
أمل الحامد

علي الفردان

ألــف دينـــــــــــــار
315.3
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بعث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى صاحب الجاللة 

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب جاللته وســـموه في البرقيتين عن أطيب 
بموفـــور  الســـلطان  لجاللـــة  وتمنياتهـــم  تهانيهـــم 
الصحة والسعادة ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق 
المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل قيـــادة 

جاللته الحكيمة،
مشـــيًدا جاللته وســـموه بعمق العالقـــات األخوية 
الوطيـــدة والروابـــط الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين ومـــا تشـــهده مـــن 
تصاعـــد مســـتمر، متمنًيـــا جاللتـــه وســـموه لهـــذه 

العالقـــات الطيبـــة المزيـــد مـــن النمـــاء والتطـــور 
بمـــا يلبـــي طموحـــات وتطلعـــات شـــعبي البلديـــن 
الشـــقيقين ويحقـــق مصالحهما المشـــتركة ويعود 

بالخير والنفع عليهما.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة إلـــى أخيه 
صاحـــب الســـمو فهد بـــن محمود آل ســـعيد نائب 
رئيـــس الوزراء لشـــؤون مجلس الوزراء بســـلطنة 

ُعمان الشقيقة.

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان سلطان عمان بالعيد الوطني
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بعـــث ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئة إلـــى أخيهم صاحب الجاللـــة الملك محمد 
الســـادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى 

عيـــد االســـتقالل لبـــالده. وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي 
البرقيتين عن أطيـــب تهانيهم وتمنياتهم للعاهل المغربي 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة وللمملكـــة المغربية وشـــعبها 
الشـــقيق المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل قيادة 
جاللته الحكيمة، مشـــيًدا جاللته وســـموه بعمق العالقات 
األخويـــة الوطيـــدة والروابط المشـــتركة التـــي تربط بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، وما تشـــهده مـــن تصاعد 

مســـتمر، متمنًيـــا جاللته وســـموه لهـــذه العالقـــات الطيبة 
تحقيـــق المزيـــد من التطـــور واالزدهار بمـــا يخدم مصالح 
البلديـــن المشـــتركة. كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى 
أخيـــه صاحب الســـمو الملكـــي األمير موالي الحســـن ولي 
عهد المملكة المغربية الشـــقيقة، وإلى أخيه عزيز أخنوش 

رئيس الحكومة المغربية.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان العاهل المغربي بعيد االستقالل

أعجبت بمجتمع البحرين المتعدد األعراق واألديان
الملك المعظم يتلقى رسالة شكر وتقدير من قداسة بابا الفاتيكان

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، رسالة شكر وتقدير 
مـــن قداســـة البابـــا فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان، 
أعرب فيها عن خالص تحياته لجاللته وأطيب 

تمنياته لشعب البحرين.
وقال قداســـة البابا في رســـالته: بعد شـــكر هللا 
الذي شاء لي أن ألتقي بكم في البحرين، أعرب 
لجاللتكم عن بالغ الشـــكر والتقدير على حفاوة 
االســـتقبال وكرم الضيافة التـــي أكرمتمونا بها 
أثنـــاء إقامتنـــا فـــي بلدكـــم العريـــق بحضارتـــه 
األعـــراق  بتنـــوع  يزهـــو  والـــذي  وتاريخـــه، 
والثقافـــات فيـــه، وبالعيـــش معـــا فـــي ســـالم، 

وبترحاب السكان.
وأضاف قداسته: أعجبت لدى زيارتي، بمجتمع 
البحرين المتعدد األعراق واألديان، فالجماعات 
التي تعيش فيه معا تشـــهد أنـــه يمكننا ويجب 
علينـــا أن نعيـــش معـــا في عالمنا الـــذي ما زالت 
تزداد فيـــه الالمباالة والتهـــم المتبادلة، وتزداد 
فيـــه الخصومات والصراعـــات، والتطرف الذي 

يهدد سالمة الجميع.
وعبـــر قداســـته عـــن شـــكره وتقديـــره لجاللـــة 
الملـــك المعظم على اســـتضافة وتنظيم مملكة 
البحريـــن للمؤتمـــرات الدوليـــة وإتاحـــة فـــرص 
اللقـــاء، التي تســـعى لتعزيز االحتـــرام المتبادل 
الدينيـــة، وفـــي مقدمـــة  والتســـامح والحريـــة 

تلـــك اللقاءات منتدى البحرين للحوار: الشـــرق 
والغـــرب مـــن أجـــل العيـــش اإلنســـاني، واللقاء 
األخير مـــع أعضـــاء مجلس حكماء المســـلمين 

في جامع قصر الصخير.
وقال قداسة البابا فرانسيس إن هذه اللقاءات 
مهمـــة فـــي وقتنا هـــذا لخيـــر البشـــرية جمعاء، 
ليمنحنـــا هللا أن نعمـــل دائمـــا مـــن أجل الســـالم 

والوئام في العالم كله.
وفي ختام رسالته، توجه قداسة بابا الفاتيكان 
إلـــى هللا القديـــر داعيـــا أن يؤيـــد جاللـــة الملك 
الصحـــة  جاللتـــه  علـــى  يديـــم  وأن  المعظـــم، 
التقـــدم  دوام  البحريـــن  ولشـــعب  والعافيـــة، 

واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة السلطان هيثم بن طارقجاللة الملك المعظم

الملك المعظم يهنئ 
رئيس التفيا بعيد 

االستقالل
بعـــث ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيـس جمهورية التفيـا 
إيجيلز لفيتس؛ بمناســـبة ذكــــرى اســـتقالل بـــالده، وأعرب 
جاللتـــه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

العالقات مع أميركا تواصل تطورها نحو آفاق أرحب من التعاون
ترسيخ دعائم األمن واالستقرار في المنطقة والعالم... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن العالقـــات التاريخيـــة التـــي تجمـــع 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية 
تواصـــل تطورهـــا ونموهـــا نحـــو آفـــاق أرحب 
مـــن التعـــاون الثنائي اســـتنادا إلى مـــا تحظى 
به مـــن اهتمـــام متبـــادل يعكـــس المســـتويات 
المتقدمة ألوجه التعاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن البلديـــن وشـــعبيهما الصديقيـــن في كافة 

المجاالت.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر القضيبية 
أمـــس، بحضـــور رئيـــس مجلـــس أمنـــاء وقف 
عيســـى بـــن ســـلمان التعليمـــي الخيـــري ســـمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، 

وســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، مســـاعدة وزير 
الخارجيـــة األميركـــي لشـــؤون الشـــرق األدنى 
باربـــرا ليـــف، حيـــث نـــوه ســـموه بالـــدور الذي 
تضطلـــع به الواليـــات المتحـــدة األميركية إلى 
جانـــب الدول الشـــقيقة والصديقـــة في تعزيز 
األمن على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، الفتا 
إلى أهمية ترسيخ دعائم األمن واالستقرار في 

المنطقة والعالم تحقيقا للتطلعات المنشودة.
وجرى خالل اللقاء اســـتعراض أوجه التعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل 
تعزيزهـــا، إضافة إلى بحث آخر المســـتجدات 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المنامة - بنا

المنامة-بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة رســـالة شـــكر وتقديـــر مـــن 
قداسة  بابا الفاتيكان البابا فرنسيس أعرب 
فيهـــا عـــن خالـــص تحياتـــه لســـموه وأطيب 

تمنياته لشعب البحرين.
وقال قداسة البابا في رسالته:

تحيتـــي  ســـموكم  إلـــى  أوجـــه  أن  يســـرني 
األخويـــة مـــع أطيـــب األماني لكـــم ولجميع 
الصحـــة  تمـــام  هللا  ليمنحكـــم  معاونيكـــم، 

وموفور العافية.
بعـــد عودتي مـــن زيارتي إلـــى البحرين، أود 
أن أعبر لكم، ولجميع السلطات معكم، ولكل 

شـــعب البحريـــن، عـــن شـــكري علـــى حفاوة 
االســـتقبال الحـــار والملـــيء بالمـــودة وعلى 
كرم الضيافة خالل األيام التي أمضيتها في 
ضيافتكـــم. وقـــال قداســـة البابا فرانســـيس 
أســـأل هللا أن يمكننـــا مـــن االســـتمرار فـــي 
الحـــوار  وقيـــم  الســـالم  لتعزيـــز  الســـعي 
والتضامن والحرية الدينية والمســـاواة بين 
الجميـــع في العالـــم، وأن نعمل دون كلل من 

أجل مستقبل أفضل للبشرية.
وفـــي ختـــام رســـالته، توجـــه قداســـة بابـــا 
الفاتيـــكان إلـــى هللا القديـــر داعيـــًا أن يديم 
ولشـــعب  والعافيـــة،  الصحـــة  ســـموه  علـــى 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى 
رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان
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أعلـــن نائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
البنيـــة التحتية الشـــيخ خالـــد بن عبد هللا 
آل خليفـــة، عن إطالق خطـــة تنفيذ وزارة 
اإلسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، 19 
ألف وحدة ســـكنية على مدى 10 ســـنوات 
بنظام المزايدات، وبحجم اســـتثمار يصل 
إلى مليار دينـــار بحريني، وذلك بما يدعم 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والمتابعـــة 
المســـتمرة من ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبما يتماشـــى 
 ،2030 البحريـــن االقتصاديـــة  مـــع رؤيـــة 

وأهداف التنمية المستدامة.
اإلســـكان  وزارة  زيارتـــه  لـــدى  وأكـــد 
والتخطيط العمراني امس أن هذه الخطة 
تأتي ضمن برنامج حقوق تطوير األراضي 
الحكومية الذي يعـــد أحد البرامج الرائدة 
التـــي أطلقتهـــا الحكومة في إطـــار رؤيتها 
للتوســـع في الشـــراكة مع القطاع الخاص، 
للمواطنيـــن  الســـكنية  الوحـــدات  لتوفيـــر 
المســـتفيدين مـــن التمويـــالت اإلســـكانية 
التـــي تقدمهـــا الـــوزارة مـــن خـــالل برامج 

“تسهيل” و “مزايا”.
وأشار إلى أن إطالق خطة مشاريع برنامج 
حقـــوق تطوير األراضـــي الحكومية، يأتي 
بعـــد نجاح المرحلـــة التجريبيـــة للبرنامج، 
والتي شـــهدت إتمام تنفيذ مشروع مكون 
مـــن 132 وحـــدة ســـكنية بمنطقـــة اللوزي، 
والـــذي مـــن المؤمـــل أن يتـــم البـــدء فـــي 

تســـليم الوحـــدات فيـــه إلى المســـتفيدين 
خالل الربع األول من العام المقبل.

وكان الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا آل خليفة 
اإلســـكان  وزارة  امـــس  صبـــاح  زار  قـــد 
لالطـــالع  وذلـــك  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
علـــى مســـتجدات برنامـــج حقـــوق تطوير 
األراضي الحكوميـــة، وبرنامج التمويالت 
اإلســـكانية الجديـــدة، وااللتقـــاء بشـــركاء 
البنـــوك  مســـؤولي  مـــن  اإلســـكان  وزارة 
والمصـــارف وشـــركات التطويـــر العقـــاري 

والوسطاء العقاريين. 
فـــي  كان  الـــوزارة  مبنـــى  ولـــدى وصولـــه 
اإلســـكان  وزيـــرة  مســـتقبليه  مقدمـــة 
الرميحـــي،  آمنـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 

وعدد من المسؤولين.
وخـــالل الزيارة، أكـــد أن النتائج اإليجابية 
لمبـــادرات الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص، 
ومســـاهمتها خالل الســـنوات األخيرة في 
توفير آالف الخدمات الفورية للمواطنين، 
فـــي  التوســـع  الطريـــق نحـــو  قـــد مهـــدت 
الحلـــول التمويليـــة مع العمل علـــى تنويع 
وزيـــادة الخيارات من الوحدات الســـكنية 
المتاحـــة للمواطنيـــن من خالل المشـــاريع 
التـــي يتـــم تنفيذها بالشـــراكة مـــع القطاع 

الخاص.
وأثنـــى في هـــذا الصدد على مـــا تتمتع به 
شـــركات التطويـــر العقـــاري مـــن مقومات 
الزمة لمشاركة الوزارة جهودها في توفير 
الوحدات اإلســـكانية للمواطنيـــن، وبقيمة 

تناسب التمويالت اإلسكانية.
بعدهـــا تفضـــل بتكريـــم رؤســـاء وممثلـــي 

البنـــوك والمصـــارف والشـــركات العقاريـــة 
التمويـــالت  معـــرض  فـــي  المشـــاركة 
اإلســـكانية الـــذي نظمتـــه الـــوزارة بمجمع 
سيتي سنتر البحرين مطلع الشهر الجاري، 
المشـــاركة  علـــى  الجهـــات  مثمنـــًا حـــرص 
علـــى  إيجابـــي  بشـــكل  انعكســـت  التـــي 
إقبـــال المواطنين وتفاعلهـــم مع المحافظ 

العقارية التي تضمنها.
كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره لوزيرة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي وجميـــع 
منتســـبي الوزارة على جهودهم المخلصة 

التـــي تجســـد العمـــل وفـــق رؤيـــة الفريـــق 
الواحـــد “فريـــق البحريـــن”، وتســـهم فـــي 
إيجـــاد حلـــول ســـكنية فوريـــة، وخيارات 
تمويليـــة مبتكـــرة يلمـــس أثرهـــا المواطن 
البحرينـــي، معربـــًا فـــي الوقـــت نفســـه عن 
شكره وتقديره لما بذله باسم الحمر، وزير 
اإلسكان السابق، من جهود وطنية مقدرة 
وبصمـــات واضحة ســـاهمت فـــي االرتقاء 
بالخدمـــات الحكوميـــة في قطاع الســـكن 

االجتماعي.
اإلســـكان  وزيـــرة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 

والتخطيـــط العمرانـــي، عـــن أســـمى آيات 
الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان لما تلقـــاه وزارة 
اإلســـكان مـــن دعـــم ال محـــدود مـــن لـــدن 
المعظـــم،  البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
والتقديـــر  الشـــكر  بجزيـــل  توجهـــت  كمـــا 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية 
التحتيـــة على تفضلـــه بهذه الزيـــارة التي 
تركـــت أثرًا مشـــجعًا في نفوس منتســـبي 
الوزارة وشـــركائها، مثمنة مباركته إطالق 

خطـــة تنفيـــذ 19 ألـــف وحدة ســـكنية في 
المدن اإلسكانية ومواقع أخرى مخصصة 
بمختلـــف المحافظات، من خـــالل برنامج 
الحكوميـــة  األراضـــي  تطويـــر  حقـــوق 
والـــذي  الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة 
يمثـــل نقلـــة نوعيـــة علـــى صعيـــد ســـرعة 
توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من 

الخدمات التمويلية.
وأشـــارت إلـــى أن خطـــة تنفيـــذ 19 ألـــف 
وحدة ســـكنية ســـتوفر على مدار األعوام 
المقبلـــة 6,168 وحدة وشـــقة ســـكنية في 
مدينـــة ســـلمان، و3,331 وحـــدة بمدينـــة 
خليفـــة، و3 آالف وحـــدة بالمرحلة الثانية 
لمشـــروع ضاحية الرملي، فضالً عن تنفيذ 
6,750 وحـــدة بمواقـــع شـــريط العمـــارات 
الســـكنية في مواقع مختلفـــة بمحافظات 

المملكة.
وأكـــدت الوزيـــرة أن الـــوزارة ســـتعمل في 
المرحلـــة المقبلـــة علـــى مواصلـــة تأهيـــل 
المشـــاريع  لتنفيـــذ  العقاريـــة  الشـــركات 
اإلسكانية من خالل برنامج حقوق تطوير 
األراضي الحكومية، لزيادة عدد الشركات 
القـــادرة علـــى اســـتيعاب المشـــاريع التـــي 

سيتم طرحها بنظام المزايدات.
 وتضم الحزمة األولى التي سيتم طرحها 
ضمـــن مشـــاريع برنامـــج حقـــوق تطويـــر 
األراضـــي الحكوميـــة تنفيـــذ 131 وحـــدة 
ســـكنية و360 شقة تمليك بمدينة سلمان، 
إضافة إلى 280 وحدة ســـكنية في مدينة 

خليفة.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

بناء 19 ألف وحدة سكنية باستثمار يصل إلى مليار دينار
بالشراكة مع “الخاص” على مدى 10 سنوات وبنظام المزايدات... خالد بن عبداهلل:
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6 آالف وحدة 
وشقة بمدينة 
سلمان وأكثر 

من 3 آالف أخرى 
بمدينة خليفة

 تنفيذ 771 وحدة 
وشقة في مدينتي 

سلمان وخليفة 
ضمن مشروع 

“تطوير األراضي”

3 آالف وحدة 
لضاحية الرملي 
و6,750 وحدة 
بمواقع شريط 

العمارات السكنية

مضاعفة الجهود الدولية لضمان الوصول لمسارات التنمية المنشودة
تعزيز الشراكات مع دول االتحاد األوروبي... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أن العالقات بين مملكة البحرين ودول االتحاد 
األوروبي تحظى باالهتمام لتنميتها نحو آفاق 
أرحـــب مـــن التعاون والتنســـيق المشـــترك في 
مختلف المجاالت، مشيًرا إلى أهمية مضاعفة 
الجهود المبذولـــة على الصعيد الدولي لضمان 
الوصـــول إلى مســـارات التنمية المنشـــودة من 
خالل تعزيز أطر التعاون والســـالم والشـــراكة 
التـــي تصـــب في تحقيـــق المصالح المشـــتركة 

للجميع.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر القضيبية 
أمـــس، بحضـــور رئيـــس مجلـــس أمنـــاء وقف 
عيســـى بـــن ســـلمان التعليمـــي الخيـــري ســـمو 

الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، رئيسة المفوضية 
األوروبية أورســـوال فون ديـــر الين، حيث نوه 
ســـموه بمســـتوى العالقات القائمـــة بين مملكة 
البحريـــن ودول االتحـــاد األوروبـــي والحرص 
المتبـــادل علـــى مواصلة البناء علـــى ما تحقق 
للتطلعـــات  تحقيقـــا  الشـــراكات  تعزيـــز  نحـــو 

المنشودة.
الموضوعـــات  بحـــث  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــالل 
ذات االهتمـــام المشـــترك، إلى جانب مناقشـــة 
آخـــر المســـتجدات علـــى الســـاحتين اإلقليمية 

والدولية.

المنامة - بنا



المنطقة الدبلوماسية - سفارة سلطنة عمان

تحتفـــل ســـلطنة ُعمـــان اليـــوم الجمعـــة الـ 
18 مـــن نوفمبـــر بالعيـــد الوطنـــي الثانـــي 
والخمســـين المجيـــد وبما تحقـــق من بذٍل 
وعطـــاٍء فـــي نهضتهـــا المتجـــّددة وعهدها 
الســـعيد بقيـــادة حضـــرِة صاحـــِب الجاللِة 
ـــلطان هيثم بـــن طارق الـــذي أكد على  السُّ
الدولـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  الـــدءوب؛  ســـعيه 
العصريـــة والحضاريـــة واالقتصادية، وأن 
ا في  يكون اإلنسان الُعماني شريًكا حقيقيًّ

التنمية الشاملة.
هـــذه  لمســـتقبل  جاللتـــه  استشـــراف  إن 
األرض الطيبـــة انعكس إيجابا على تكامل 
والوحـــدات  المؤسســـات  عمـــل  وتناغـــم 
الحكوميـــة والقطاع الخاص ومؤسســـات 
المجتمـــع المدني، وهو مـــا ظهرت نتائجه 
فـــي  للعيـــان  ماثلـــة  مـــن منجـــزات  ـــا  جليًّ
ا  ـــا واقتصاديًّ مختلـــف المجـــاالت اجتماعيًّ

ا. وسياسيًّ
واهتـــّم جاللـــُة الّســـلطان بدراســـة آليـــات 
صنـــع القـــرار الحكومـــي؛ بهـــدف تطويرها 
بمـــا يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء 
قـــرار إعادة هيكلة مجلس الـــوزراء في الـ 
16 مـــن يونيـــو الماضـــي وهـــو الثاني منذ 
توّلـــي جاللته مقاليد الحكم ليؤكد حرصه 
الّســـامي على متابعة الجهود المبذولة في 
تجويـــد األداء الحكومـــي لوحدات الجهاز 
اإلداري للدولة؛ تحقيقا لرؤية ُعمان 2040 
باإلضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء 
برئاســـة جاللِتـــه تكريًســـا لنظـــام قضائـــي 
ناجز وتحقيـــق أرفع المعايير فـــي العدالة 
والنزاهة والشـــفافية وتماشـــًيا مع أهداف 
وركائز رؤيـــة ُعمان 2040 وتوحيد جهات 
التقاضـــي واالدعـــاء العـــام فـــي منظومـــة 

قضائية واحدة. 
لطاني الّسامي بشأن  وشـــّكل المرسوم السُّ
تعزيـــز دور المحافظـــات أحـــد األســـاليب 

النهـــج  وتحقيـــق  ترســـيخ  فـــي  المهمـــة 
الالمركزيـــة  المحليـــة  لـــإدارة  الحديـــث 
فـــي عمل محافظات ســـلطنة ُعمـــان البالغ 
عددهـــا 11 محافظـــة؛ مـــن أجـــل تمكينهـــا 
ـــا  واقتصاديًّ ـــا  تنمويًّ أولوياتهـــا  وتحديـــد 
ا واالستفادة من الميزة النسبية  واجتماعيًّ
الخدميـــة  اإلجـــراءات  وتبســـيط  بينهـــا، 
للمواطنيـــن، فأّكـــد عاهـــُل البـــالد المفـــّدى 
خـــالل ترؤســـه مجلس الوزراء فـــي الـ 11 
من أكتوبر الماضي على ضرورة التنســـيق 
وضمـــان التكامــــل بـيــــن وحــــدات الجهـــاز 
اإلداري للدولـــة والمحافظـــات واإلســـراع 
بيـــن  والربـــط  اإللكترونـــي  التحـــول  فـــي 
المحافظات؛ لتبسيط اإلجراءات وتسهيل 
المعامـــالت وتطوير الخدمـــات الحكومية 
ومعالجـــة  جودتهـــا  مســـتوى  وتحســـين 

التحديات القائمة.
ثـــم جاء قـــرار إضافة واليتيـــن جديدتين 
إلى التقسيم اإلداري لسلطنة ُعمان، وذلك 

برفـــع المســـتوى اإلداري لـــكل مـــن نيابتي 
الجبـــل األخضر وســـناو، لتكونا بمســـتوى 
واليتيـــن، وليصبـــح عـــدد واليات ســـلطنة 
ُعمان )63( والية لجذب االستثمارات إليها 
بالخدمـــات  واالرتقـــاء  مواردهـــا  وتنميـــة 

واألنشطة فيها.
كمـــا أن مواصلـــة حضرِة صاحـــِب الجاللِة 
ـــلطان هيثـــم بـــن طـــارق عقـــد لقاءات  السُّ
وأعيـــان  ورشـــداء  شـــيوخ  مـــع  مباشـــرة 
ســـلطنة ُعمان تحمل دالالت عميقة أبرزها 
ـــامي على االســـتماع المباشـــر  حرُصـــه السَّ
الحتياجـــات والياتهـــم ومحافظاتهم رغم 
وجود مؤسســـات وأركان الدولة العصرية 
مثل مجلس ُعمان الذي يضطلع بالجانبين 
التشـــريعي والرقابـــي والمجالـــس البلدية 
التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل 

محافظة.
ـــامية التأكيد  وحملت هـــذه اللقـــاءات السَّ
علـــى أن تصبـــح الالمركزية هـــي التطبيق 

المرحلـــة  فـــي  المحافظـــات  فـــي  اإلداري 
المحافظـــات الصالحيـــة  المقبلـــة، ومنـــح 
والتنفيـــذ  والتخطيـــط  شـــؤونها،  إلدارة 
مـــا  الداخليـــة،  مواطنيهـــا  الحتياجـــات 
يجعـــل كل األمور في المســـتقبل مرتبطة 
بالُمحافظة والُمحافظ والمجالس البلدية.
وفي هذا اإلطار تشـــهد ســـلطنة ُعمان في 
أعضـــاء  انتخابـــات  المقبـــل  ديســـمبر   25
المجالـــس البلديـــة للفترة الثالثـــة 2022م 
وفـــي 17 ديســـمبر للناخبيـــن الموجوديـــن 
خارج البالد ليتماشى عمل هذه المجالس 
مـــع الرؤيـــة الســـامية حـــول الـــدور الـــذي 
لطاني  تضطلع به، ســـيما وأن المرسوم السُّ
)38/ 2022( بتعديـــل بعـــض أحـــكام  رقـــم 
قانـــون المجالـــس البلديـــة يســـهل تحقيق 
مهامها بفاعلية فـــي مختلف المحافظات، 
وهـــو ما أشـــار إليـــه جاللـــُة الّســـلطان  في 
أال  األوان  “آن  قـــال:  عندمـــا  لقاءاتـــه 
تكـــون هنـــاك مركزية في اتخـــاذ القرارات 

المجتمعيـــة، وقد أصبـــح دور المحافظين 
ا  ا جدًّ وكذلـــك دور المجالـــس البلديـــة مهمًّ

وعلى الجميع التفاعل”.
كمـــا أن دعـــوة جاللِتـــه إلـــى أهميـــة هـــذا 
التفاعل بيـــن الُمحافظ والمجالس البلدية 
وجهاز االســـتثمار الُعماني وغرف التجارة 
والصناعـــة خاصـــة مـــع رفـــع مخصصـــات 
برنامج تنميـــة المحافظات إلى 20 مليون 
ريـــال ُعمانـــي وتنفيذ مشـــروعات تنموية 
مضافـــة إلـــى المشـــروعات المعتمـــدة في 
الخطة الخمســـية العاشرة )-2021 2025( 
بما يزيد عن 650 مليون ريال ُعماني ليتم 
تنفيذها خالل ما تبقى من سنوات الخطة 
الخمســـية الحالية في مختلف القطاعات، 
ســـتعزز النمـــو االقتصادي، وستســـهم في 
واســـتكمال  الخدمـــات،  توفيـــر  اســـتمرار 
الُبنـــى األساســـية، ودعـــم أنشـــطة القطاع 
الخـــاص، وتوفير المزيد مـــن فرص العمل 

للمواطنين.

جاللة السلطان هيثم بن طارق مهتم بتطوير آليات صنع القرار الحكومي

انتخابات بلدية في 25 ديسمبر المقبل... والعماني شريك حقيقي بالتنمية

زينل والصالح: تعزيز التعاون البرلماني مع عمان
بعثت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل برقيـــات تهنئة 
إلى رئيس مجلس الشـــورى بسلطنة 
عمان الشقيقة الشيخ خالد بن هالل 
المعولي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطنـــي العمانـــي، ضمنتهـــا خالـــص 
التبريكات والتمنيات لســـلطنة عمان 

الشقيقة، بمزيد من التقدم والنماء.
مماثلـــة  برقيـــة  زينـــل  بعثـــت  كمـــا   
إلـــى رئيس مجلـــس الدولـــة العماني 
الشيخ عبدالملك بن عبدهللا بن علي 
الخليلـــي، ضمنتها خالص التبريكات 
والتمنيات للشعب العماني والسلطنة 
بهذه المناســـبة العزيزة على الجميع، 

البرلمانـــي  التعـــاون  تعزيـــز  مؤكـــدة 
الثنائـــي لما فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأكدت رئيسة النواب في البرقيتين 
حـــرص مجلس النـــواب علـــى تعزيز 
كافـــة أوجـــه التعـــاون مـــع مجلـــس 
الشـــورى ومجلـــس الدولـــة بســـلطنة 
للدفـــع  المســـتمر  والســـعي  عمـــان، 
بالمزيـــد مـــن المشـــاريع واالتفاقيات 

المشتركة.
وأعربت كذلك عن بالغ اإلشادة بعمق 
العالقات التاريخية المشـــتركة، بين 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، وما 
يربطهما من أواصر المحبة واألخوة، 

بفضـــل العالقات المتميـــزة بين ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه 
صاحـــب الجاللة الســـلطان هيثم بن 

طارق سلطان عمان المعظم.
كمـــا وبعثت رئيســـة مجلـــس النواب 
ســـفير  إلـــى  مماثلـــة  تهنئـــة  برقيـــة 
ســـلطنة عمان لـــدى مملكـــة البحرين 

فيصل البوسعيدي.
الشـــورى،  مجلـــس  رئيـــس  وبعـــث 
علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، برقيتـــي 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس مجلس الشـــورى 
بـــن هـــالل المعولـــي،  الشـــيخ خالـــد 
وإلى رئيس مجلس الدولة بســـلطنة 

ُعمـــان الشـــقيقة الشـــيخ عبدالملـــك 
بـــن عبدهللا بن علـــي الخليلي، وذلك 
الوطنـــي  العيـــد  ذكـــرى  بمناســـبة 

لسلطنة عمان.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
بعمـــق  التهنئـــة،  برقيتـــي  فـــي 

العالقـــات األخويـــة المشـــتركة بيـــن 
ُعمـــان،  وســـلطنة  البحريـــن  مملكـــة 
والمســـتويات الرفيعة من التنســـيق 
والتعاون الثنائي، وبما يعزز الروابط 
البلديـــن  بيـــن  المتينـــة  التاريخيـــة 
وشـــعبيهما الشـــقيقين، داعًيا المولى 
عـــزَّ وجـــل أن يعيـــد هـــذه المناســـبة 
عليهمـــا بموفـــور الصحة والســـعادة، 
الشـــقيق  العمانـــي  الشـــعب  وعلـــى 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
برقيـــة تهنئـــة بهـــذه المناســـبة، إلـــى 
لـــدى مملكـــة  ســـفير ســـلطنة عمـــان 

البحرين فيصل البوسعيدي.

بنا

قــال ســفير ســلطنة عمــان لــدى مملكة البحرين فيصل بن حارب البوســعيدي لـ “البــاد” إن رؤيَتي البلدين )ُعمــان 2040( و)البحرين 
2030( لديهمــا تطلعــات طموحــة ومتشــابهة نحــو التنويــع االقتصــادي، مما يفتح الفرص لاســتثمار فــي القطاعــات الداعمة لهذه 
الغايــات ومنهــا االســتثمار فــي األمــن الغذائــي.  وأضاف في لقاء مــع صحيفة الباد بمناســبة اليوم الوطني العماني: ســيدعم هذا 
االســتثمار التوجيهــات التنمويــة المشــتركة للبلديــن، ويؤكــد مــا يتمتــع بــه البلدان من فــرص اســتثمارية كبيرة وتســهيات جاذبة 
لاســتثمارات، حيث يأتي اإلعان عن تأســيس شــركة بحرينية عمانية قابضة تتخذ من عمان مقرا لها وســتتركز اســتثماراتها في 
األمن الغذائي تماشــيًا مع اســتراتيجية البلدين في البحث عن الفرص االســتثمارية الجديدة بالمنطقة، والتي تدعم بناء شراكات 
اقتصاديــة اســتراتيجية علــى المــدى الطويــل؛ لتحقيق العوائد المســتدامة وهذا باشــك ســيدعم الجهود العالمية لاســتثمار في 

صناعة الغذاء في ظل الموقع االستراتيجي للبلدين. وفيما يأتي نص اللقاء:

حدث تاريخي

 أسست الزيارة التاريخية األولى  «
لصاحب الجاللة السلطان هيثم بن 

طارق المعظم إلى بلده الثاني 
مملكة البحرين بدعوة من جاللة 

الملك المعظم لمرحلة واعدة 
من البناء الجاد والتعاون المثمر 

المشترك في مختلف المجاالت، 
فما تقييمكم لما حققته الزيارة من 

زخم ونتائج طيبة؟ 

لموالنـــا  الســـامية  الزيـــارة  مثلـــت  لقـــد   -
صاحـــب الجاللة حفظـــه هللا ورعاه، حدًثا 
تاريخًيا جدد من خالله البلدان الشقيقان 
بقيادة  حضـــرة صاحب الجاللة الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق المعظم وأخيـــه حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
المعظـــم -حفظهما هللا ورعاهما- اعتزازها 
بالعالقـــة التاريخيـــة األخويـــة والمشـــرفة 
للبلديـــن، حيـــث اكتســـبت  الزيـــارة أهمية 
كبيرة في توطيد أواصر الشراكة األخوية 
 واالســـتراتيجية المتناميـــة بيـــن البلديـــن 

الشقيقين.
 إن النتائـــج التي حققتهـــا الزيارة الكريمة 
الســـلطان  الجاللـــة  صاحـــب  لحضـــرة 
المعظـــم اكســـبتها أهميـــة كبـــرى فـــي ظل 
العالقات المتميزة بين البلدين الشقيقين؛ 
مزيـــد  نحـــو  ترســـيخها  وبهـــدف 
فـــي  والتكامـــل  التعـــاون  مـــن 
السياســـية  المجـــاالت  شـــتى 
واالقتصاديـــة خصوصـــا في 
ظـــل المنعطفـــات التـــي تمر 
بهـــا المنطقـــة والتطـــورات 

اإلقليميـــة والدوليـــة. لذلـــك فـــإن الزيـــارة 
السامية لجاللة الســـلطان هيثم بن طارق 
المعظم حفظه هللا ورعاه لمملكة البحرين 
الشـــقيقة، لها طابعها الخاص، فهي الزيارة 
المعظـــم  الســـلطان  لجاللـــة  لـــه  األولـــى 
بيـــن  للتواصـــل  امتـــدادًا  وتعـــد  للمملكـــة، 
القيادتيـــن الُعمانيـــة البحرينية منذ القدم، 
واســـتمرارًا للتعاون بين البلدين بما يخدم 
المصالح المشـــتركة والشعبين الشقيقين، 
والتواصل الدائم والزيارات المتبادلة بين 

القيادات المتعاقبة.

عالقات قديمة

تحتل سلطنة عمان المرتبة الثالثة  «
من حيث التبادل التجاري مع 

مملكة البحرين من بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، فما دالالت ذلك؟

العالقـــة  االقتصـــادي،  الصعيـــد  علـــى   -
التجارية واالقتصادية بين ســـلطنة عمان 
ومملكـــة البحريـــن عالقة قديمـــة وممتدة 
منـــذ مينـــاء ســـمهرم ودلمـــون، والبحريـــن 
التجارييـــن  الشـــركاء  أهـــم  مـــن  واحـــدة 

لسلطنة ُعمان.
مســـار  لتطويـــر  الزيـــارة  رســـخت  لذلـــك 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

الفتـــرة المقبلـــة فـــي كل المجـــاالت، ومنها 
إطـــار  فـــي  والتجاريـــة،  االقتصاديـــة 
مصلحـــة البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
المتبادلـــة  الصادقـــة  النوايـــا  ظـــل  وفـــي 
بيـــن الجانبيـــن، وهـــذا مـــا سيســـاهم فـــي 
زيـــادة التعـــاون والتنســـيق المشـــترك في 
الشـــأن االســـتثماري واالقتصـــادي، وكمـــا 
تـــم خـــالل الزيـــارة التوقيع على تأســـيس 
شـــركة عمانيـــة بحرينية وهذا ما ســـيعزز 
العالقات التجارية بين البلدين الشقيقين 
وتطويرهـــا نحـــو آفـــاق أرحب فـــي الفترة 

المقبلة.

تطلعات طموحة

بدأت اإلجراءات لتأسيس شركة  «
بحرينية عمانية قابضة تتخذ 

من عمان مقرا لها وستتركز 
استثماراتها في األمن الغذائي، 

إلى أي مدى يعكس هذا النوع من 
االستثمار األهمية العالمية لصناعة 

الغذاء؟

 )2040 - إن رؤيَتـــي البلديـــن )ُعمـــان 
تطلعـــات  لديهمـــا   )2030 و)البحريـــن 
التنويـــع  نحـــو  ومتشـــابهة  طموحـــة 
الفـــرص  يفتـــح  ممـــا  االقتصـــادي، 
الداعمـــة  القطاعـــات  فـــي  لالســـتثمار 
لهـــذه الغايـــات، ومنهـــا االســـتثمار في 
األمن الغذائي وهذا نتاج عمل اللجنة 
الُعمانيـــة البحرينيـــة المشـــتركة التي 
تعمـــل على تعزيـــز آفاق التعـــاون بين 
البلديـــن الشـــقيقين فـــي العديـــد مـــن 
المجاالت االقتصادية واالســـتثمارية، 

وذلـــك لتحقيـــق التكامل بيـــن رؤيتي 
ُعمان 2040 والبحرين2030.

وســـيدعم هذا االســـتثمار التوجيهات 
التنمويـــة المشـــتركة للبلديـــن، ويؤكد 
فـــرص  مـــن  البلـــدان  بـــه  يتمتـــع  مـــا 
اســـتثمارية كبيرة وتســـهيالت جاذبة 
لالستثمارات، حيث يأتي اإلعالن عن 
تأســـيس الشـــركة القابضـــة الجديدة، 
البلديـــن  اســـتراتيجية  مـــع  تماشـــيًا 
في البحـــث عن الفرص االســـتثمارية 
الجديـــدة بالمنطقة، والتي تدعم بناء 
اســـتراتيجية  اقتصاديـــة  شـــراكات 
علـــى المدى الطويل لتحقيـــق العوائد 
ســـيدعم  بالشـــك  وهـــذا  المســـتدامة 
الجهود العالمية لالستثمار في صناعة 
الغذاء في ظل الموقع اإلســـتراتيجي 

للبلدين.

الشركة البحرينية العمانية لالستثمار باألمن الغذائي تحقق عوائد مستدامة
فرص استثمارية كبيرة وتسهيالت جاذبة في مسقط والمنامة... السفير البوسعيدي لـ “^”:
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علي الصالحفوزية زينل

السفير 
العماني

استقبال جاللة الملك لجاللة السلطان هيثم بن طارق )أرشيفية(

راشد الغائب



local@albiladpress.com05 الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 24 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5148

اســتمرت العالقــات البحرينيــة العمانيــة علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن لتأخــذ أبعادها فــي ضوء حركــة التاريخ مســتندة إلى القواســم 
المشــتركة التي تربط البلدين الشــقيقين، ومن الموقع الجغرافي والدين والعروبة والثقافة المشــتركة، وأخذت تلك العالقات في التطور 
والنمــو مــع تأســيس مجلــس التعــاون لدول الخليج العربية، وإنشــاء اللجنة الوزارية المشــتركة، وتأســيس مجلس األعمال الُمشــترك بين 

غرفة تجارة وصناعة البلدين.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السابق لغرفة 
تجـــارة وصناعـــة عمـــان خليـــل بـــن عبـــدهللا 
الخنجـــي أن العالقـــات البحرينيـــة العمانيـــة 
تربطها جـســــور من األلفة والمحبة واألخـوة 
الترابـــط  مســـتوى  علـــى  ينعكـــس  وذلـــك 
التـــي تجمـــع  المتينـــة  والعالقـــات األخويـــة 
البلدين الشـــقيقين، وعمق العالقات الُعمانية 

البحرينية التاريخية.

العيد الوطني 

 وعـــن ذكـــرى العيـــد الوطنـــي العمانـــي، قال 
الذكريـــات  أجمـــل  يحمـــل  “إنـــه  الخنجـــي 
لســـنوات النهضة العمانيـــة الحديثة تحققت 
علـــى مـــدى عقود مـــن الزمن وتوجـــت بقيام 
الدولة الحديثة وهي دولة المؤسســـات التي 
تتبنـــى مفهوم التنمية المســـتدامة”، مشـــيرا 
إلـــى أن عمليـــات التحديـــث كانـــت تحافـــظ 
وتبـــرز المعالـــم التاريخية والهويـــة العمانية 
المتأصلة في مختلف زوايا البالد وأجزائها.

وبين أن السياسة الحكيمة لصاحب الجاللة 
الســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظـــم، تميزت 
بالعديـــد مـــن الســـمات التـــي ســـاهمت فـــي 
النقلـــة النوعية التي تشـــهدها ســـلطنة عمان 
حالًيا وعبر الســـنوات القادمة، فعلى الصعيد 
الداخلي كان االهتمام باإلنســـان ســـمة بارزة 
فـــي مســـيرة التنميـــة وعنوانـــا بارزا يرتســـم 

على سنوات حكمه الميمون، فاعتبر اإلنسان 
للقيـــام  الفعالـــة  واألداة  األســـاس  العنصـــر 
والوفاء بمتطلبات مراحل التنمية والتطوير.  
أما على الصعيد الخارجي، فأوضح الخنجي 
بأنه كان للسياســـة الخارجيـــة المتوازنة دور 
فعل في إرســـاء عالقات الصداقة والتعاون 
مـــع دول العالـــم المختلفـــة األمر الـــذي جعل 

السلطنة محل تقدير واحترام دولي.
هـــذه  تعيـــش  عمـــان  ســـلطنة  أن  واكـــد 
األيـــام مرحلـــة اإلنجاز الـــذي تحقق لجميع 
قطاعـــات البـــالد وشـــمل كثيرا مـــن نواحي 
الحياة السيما قطاعات األعمال والسياحة 
والمواصـــالت، ومنهـــا الموانـــئ والمطارات 
والطـــرق التي تربـــط أنحاء البـــالد وجميع 
أنـــواع اللوجســـتيات؛ كونهـــم جـــزًءا مهًمـــا 
فـــي  رئيســـا  وســـببا  الدولـــة  أجـــزاء  مـــن 
إحداث التطويـــر والمحافظة على ديمومة 
وأضـــاف  بالوطـــن،  والرقـــي  التحديـــث 
الخنجـــي “القطاع الخـــاص باعتباره دعامة 
وركيزة أساســـية القتصاد الدولة شـــهد هو 
اآلخـــر اهتمامـــا كبيـــرا حتـــى أصبـــح اليوم 
وجـــب  العمانيـــة  للتنميـــة  مشـــرقا  وجهـــا 
المحافظـــة علـــى ما أنجز والبنـــاء عليه من 
خـــالل كيـــان غرفه تجـــارة وصناعـــة ُعمان 

الممثل الوحيد للقطاع الخاص العماني.

استمرار التنسيق 

وقال “يتوجب على الغرفة اســـتمرار تنسيق 
الجهـــود ودعـــم أصحـــاب وصاحبـــات ورواد 
األعمال للمســـاهمة والمشـــاركة فـــي تقدمه، 
واطالعه على الفرص االســـتثمارية وتقديم 
المحليـــة  بالســـوق  االقتصاديـــة  الدراســـات 
شـــأنها  مـــن  التـــي  والمشـــورة  وتحدياتهـــا، 
خدمتـــه، فضـــال عـــن الترويج فـــي المحافل 
اإلقليميـــة والعالمية مما يتيح أدواًرا جديدة 
ويفتـــح أبوابـــا اســـتثمارية نوعية للشـــركات 
والمؤسســـات الخاصة وقطاع رواد االعمال 
فـــي داخـــل الســـلطنة مـــن خـــالل المناطـــق 
االقتصاديـــة الخاصـــة والصناعية المنتشـــرة 
في جميع أنحاء المحافظات. ورفع الخنجي 
فـــي ختـــام تصريحـــه إلـــى المقـــام الســـامي 
لجاللـــة الســـلطان هيثم بـــن طـــارق المعظم، 
أطيـــب عبـــارات التهاني وأســـمى التبريكات 
بمناســـبة العيد الوطنـــي الثاني والخمســـين 
المجيـــد داعًيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يعيـــد 
هذه المناســـبات على عمان وقائدها وشعبها 
مرات عديدة وأزمنة مديدة وهي تنعم بالعز 

واألمن واالستقرار.

نهضة اقتصادية 

علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال رئيـــس مجلـــس 

إدارة مجموعـــة الســـيابي العالميـــة الشـــيخ 
ســـالم بن علي السيابي “عمان والبحرين من 
الـــدول القديمة جـــدًا في عالقاتهـــا وامتداد 
ضارب في عمق التاريخ اســـتهل عبر ارتباط 
حضارتي مجان ودلمون بعالقات اقتصادية 
متبادلـــة، وذلـــك من قبـــل منظومـــة التعاون 
تاريخيـــة  عالقـــات  ويربطهـــم  الخليجـــي 
متجذرة على المستوى الفردي واالقتصادي 
والتجـــاري ،كمـــا أن هنـــاك نســـبا ومصاهـــرة 
وزادت هـــذه العالقـــات توطـــدا مـــع إنشـــاء 
مجلـــس التعـــاون الخليجي”.  ولفـــت إلى أن 
النهضـــة االقتصادية بـــدأت في عهد المغفور 
له الســـلطان قابوس بن سعيد، حيث شهدت 
تطـــورا كبيـــرا واســـتطعنا أن نحصـــل الركب 
لجيرانا وأصبحنا نتمتع بكل مقومات الحياة 

وفي كافة المجاالت. 
وأشار إلى أن ســـلطنة عمان قطعت أشواطا 
كبيرة من التطور في قطاع التعليم والقطاع 
الصحي واللوجســـتيات والنقل واالتصاالت، 
فمـــن مدرســـتين وثالث مـــدارس إلـــى حاليًا 

آالف المـــدارس ومـــن أربعـــة وخمســـة كيلـــو 
مترات إلى آالف الكيلو مترات من الطرق. 

وأضـــاف “شـــهدت الخدمـــات الصحيـــة فـــي 
سلطنة عمان تطورا ملحوظا طوال السنوات 
الماضية بعدما أمر “طيب هللا ثراه” بإنشـــاء 
أعـــداد كبيـــرة مـــن المستشـــفيات والعيادات 
والمراكـــز الطبية في كل أرجاء عمان ومدها 
بكل احتياجاتها من أطباء ومعدات وأدوات 
وأدويـــة ليؤمـــن بذلـــك صحـــة العمانيين في 

المدن والقرى واألرياف على حد سواء. 
العمانيـــة  النهضـــة  شـــكلت  بأنـــه  وأوضـــح 
تجربة متفردة في التقدم على المســـتويات 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافيـــة كافة وذلك بفضـــل الفكر الصائب 
والنظرة الحكيمة والثاقبة للسلطان قابوس 
رحمـــه هللا فـــي التعاطـــي مع األمـــور والنظر 
إلى المســـتقبل، وهو ما أعطـــى التجربة قوة 
دفـــع ذاتيـــة ليواصـــل قطـــار النهضـــة ســـيره 

صوب المستقبل.

تنمية شاملة 

ولفـــت إلى أن القيـــادة الحالية تنظر بمنظور 
البنـــاء على ما كان عليـــه من قبل ومتفائلين 
جـــدا بمـــا تم وضعه في إطـــار خطة واضحة 
االقتصاديـــة  والمنجـــزات  أن  كمـــا  المعالـــم، 
اللوجســـتيات  قطـــاع  تطويـــر  علـــى  ترتكـــز 
والســـياحة،  والتعليـــم  الصحـــي  والقطـــاع 
وبالتالـــي هنـــاك متابعة وأنشـــئت فـــي داخل 
متخصصـــة  مكاتـــب  الحكوميـــة  األجهـــزة 
لمتابعـــة برامج التنمية وتنفيـــذ الخطة، هذا 

على عكس ما كان من قبل.
 وأضـــاف قائالً “علـــى المســـتوى االقتصادي 
قامت النهضـــة العمانية على تحقيق التنمية 
الشـــاملة والمســـتدامة التـــي تحافـــظ علـــى 
المـــوارد لألجيـــال القادمـــة، وانطلـــق قطـــار 
التنميـــة االقتصاديـــة في قطاعات الســـلطنة 
كافة عبـــر ما يقارب نصـــف القرن وأصبحت 
نموذجـــا  العمانيـــة  االقتصاديـــة  التجربـــة 

يحتذى”.
األعمـــال  رجـــال  مجتمـــع  “إن  قائـــالً  وأكـــد 
والمواطنيـــن لديهـــم شـــعور بالتفـــاؤل، وأن 
اليـــوم أفضـــل من أمس وأن الغـــد أفضل من 

اآلن”. 
كمـــا أوضح بأن االتجـــاه االقتصادي الجديد 
عـــن  بعيـــدة  أخـــرى  لمصـــادر  التحـــول  هـــو 
المنتجـــات النفطيـــة بالرغـــم مـــن أن النفـــط 
مـــازال يلعـــب الـــدور األساســـي فـــي برامـــج 
التنميـــة والموازنـــات العامة للدولـــة، مضيفًا 
بـــأن االعتماد حاليًا على إعادة هيكلة الدخل 
بشـــكل عـــام ســـواء مـــن خـــالل الضرائب أو 

النظام الجمركي.

العالقات مع البحرين تشهد تطوراً متناميًا وقائمة على المصاهرة
السلطنة قطعت أشواطاً كبيرة من التطور... شخصيات عمانية لـ“^”:

خليل بن عبدالله الخنجيالشيخ سالم بن علي السيابي

اليـــوم  الشـــقيقة  عمـــان  ســـلطنة  تحتفـــل 
الموافـــق 18 نوفمبر بيومها الوطني الثاني 
والخمســـين، وســـط احتفاالت عارمة، يعبر 
خاللها العمانيون عن محبتهم، وتقديرهم، 

ووفائهم، لقيادتهم وألرضهم.
وتشير إحصاءات المركز الوطني لإلحصاء 

والمعلومات العماني بـــأن عدد البحرينيين 
المقيميـــن فـــي ســـلطنة عمان، حنـــى نهاية 
سبتمبر 2022 بلغ 893، وسجل عدد الطلبة 
البحرينيين في مؤسســـات التعليم العالي، 
بالمؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة، خالل 
الفترة 2021/ 2022 عدد 85 طالبا وطالبة.

وتشـــير اإلحصـــاءات الصـــادرة عـــن المركز 
الوطني لإلحصـــاء والمعلومات الُعماني أن 

حجـــم التبـــادل التجـــاري بين البلديـــن، بلغ 
حتـــى نهايـــة العـــام 2021م أكثـــر مـــن 320 
مليـــون دينـــار، فيمـــا بلغ فـــي النصف األول 
من العام الجـــاري 2022م نحو 241 مليون 

دينار.
وتمثلت أهم الســـلع المصـــدرة من البحرين 
إلـــى ســـلطنة عمـــان فـــي خامـــات الحديد، 
الكهربائيـــة،  واألســـالك  الذهـــب،  وســـبائك 

أما أهـــم الصادرات العمانيـــة إلى البحرين، 
فتمثلت بالمواد الكهربائية، والبالستيكية، 

واأللمونيوم، واألدوية، وغيرها من السلع.
ولقـــد اتفـــق القطـــاع الخـــاص فـــي البلدين 
خالل شـــهر مارس الماضي، على تأســـيس 
لالســـتثمار  البحرينيـــة  الُعمانيـــة  الشـــركة 
القابضـــة برأس مـــال يقدر بعشـــرة ماليين 
دينـــار، لتكون مناصفة بيـــن رجال األعمال 

البحرينيين، ونظرائهم العمانيين.
وفـــي هـــذا االطـــار، ســـينظم مركز عيســـى 
الثقافـــي، والهيئـــة الوثائـــق، والمحفوظات 
الوطنيـــة العمانيـــة، في مايـــو المقبل ندوة 
البحرينيـــة:  العمانيـــة  “العالقـــات  بعنـــوان 
تاريـــخ عميـــق ومســـتقبل مشـــرق”، والتـــي 
ستســـتضيفها البحريـــن لبلديـــن كان لهمـــا 

األثر الكبير على تاريخ المنطقة.

وتتنـــاول الندوة دراســـة العالقات العمانية 
البحرينيـــة بمختلـــف المجـــاالت، واآلفـــاق 
علـــى  الضـــوء  لهـــا، وتســـليط  المســـتقبلية 
المعاهـــدات، واالتفاقيـــات القائمـــة، وإبـــراز 
دور الربابنة، والسفن، والبحر، وآثارها على 
العالقات بين البحرين وُعمان، واستعراض، 
وتحليـــل الوثائـــق، والمخطوطات المتعلقة 

بتاريخ العالقات بين البحرين وُعمان.

حجم التبادل بين المنامة ومسقط... والذهب األعلى تصديراً
إبراهيم النهام

هبة محسن

مليون دينار
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الجمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر  وصـــل 
عـــوض،  أحمـــد  الشـــقيقة  اليمنيـــة 
إلـــى مملكـــة البحريـــن أمـــس، وذلـــك 
للمشـــاركة فـــي أعمال الـــدورة الثامنة 
عشـــرة لمؤتمـــر حـــوار المنامـــة، حيث 
كان فـــي اســـتقباله لـــدى وصولـــه إلى 

مطار البحرين الدولي وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، ووكيـــل وزارة 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
بهـــزاد،  محمـــد  الســـفير  واإلداريـــة 
وسفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة 
البحريـــن علـــي األحمـــدي، وعـــدد من 

المسؤولين في الوزارة.

النفـــط  وزيـــر  اجتمـــع 
المبعـــوث  والبيئـــة 
المناخ  لشؤون  الخاص 
بـــن دينـــه، مـــع  محمـــد 
وزير البيئة في المملكة 
الهاشـــمية  األردنيـــة 
الشـــقيقة معاوية خالد 
جنـــاح  فـــي  الردايـــدة، 
على  البحريـــن،  مملكـــة 

هامش المؤتمر الســـابع والعشرين لألطراف 
اإلطاريـــة  المتحـــدة  األمـــم  اتفاقيـــة  فـــي 
المنعقـــد   )COP27( المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن 
فـــي مدينة شـــرم الشـــيخ بجمهوريـــة مصر 
العربية الشـــقيقة. وتم استعراض العالقات 
الثنائيـــة بين البلديـــن والتعاون الثنائي بين 
البلديـــن، باإلضافـــة إلـــى الموضوعات ذات 

االهتمـــام المشـــترك، خصوصـــا فـــي المجال 
البيئـــي، وســـبل تعزيز التعاون بيـــن البلدين 
الشـــقيقين، كمـــا تم اســـتعراض أهم ما جاء 
في مؤتمر تغير المناخ )COP27( واألهداف 
المهـــم  الدولـــي  التجمـــع  مـــن  والتوصيـــات 
والذي يمثل جهود العالم لمواجهة تحديات 

التغيرات المناخية وتحقيق األمن البيئي.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الزياني، أمس بمقر وزارة الخارجية، ســـفير 
الجمهوريـــة اإليطالية لدى مملكـــة البحرين 
االتحـــاد  ســـفير  وبحضـــور  أمـــادي،  بـــاوال 
األوروبي لدى المملكة والمقيم في الرياض 
عالقـــات  بحـــث  وتـــم  ســـيمونيه.  باتريـــك 

مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  والتعـــاون  الصداقـــة 
البحريـــن والجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقة 
وما تتســـم بـــه من نمـــاء وتطور مســـتمرين 
علـــى كافة األصعدة، والتباحث حول ســـبل 
تعزيـــز أوجـــه التعـــاون والتنســـيق الثنائـــي 
بين البلدين الصديقين في كل ما من شـــأنه 

خدمة المصالح المشتركة.

المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  أكـــد 
بـــن  محمـــد  المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص 
مبـــارك بن دينـــه، أهمية الدعـــم الدولي 
للمبادرات والمشاريع البيئية في الدول 
الجزريـــة الصغيـــرة؛ مـــن أجـــل حمايتها 

من آثار تغير المناخ.
 جاء ذلك لدى لقاء وزير النفط والبيئة، 

رئيـــس صنـــدوق التكيـــف التابـــع لألمم 
المتحـــدة  ميكو أوليكاينيـــن، في جناح 
مملكة البحرين  في المعرض المصاحب 
األمـــم  التفاقيـــة  األطـــراف  لمؤتمـــر 
المتحـــدة اإلطارية بشـــأن تغيـــر المناخ 

)COP27( بشرم الشيخ.
وقـــال وزيـــر النفـــط والبيئـــة إن مملكة 
البحريـــن تتطلـــع إلى المزيـــد من الدعم 

من صندوق المناخ األخضر.
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المنامة - بنا

اجتمـــع رئيس الحـــرس الوطني الفريق 
أول ركن ســـمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة، مع قائد الجيش الباكســـتاني 
وذلـــك  باجـــوا،  جاويـــد  قمـــر  الجنـــرال 
صبـــاح األربعاء الماضـــي في مكتبه في 
مقـــر القيـــادة العامـــة للقوات المســـلحة 
راولبنـــدي  مدينـــة  فـــي  الباكســـتانية 
المجـــاورة للعاصمة إســـالم آباد. ورحب 
قائد الجيش الباكســـتاني بسموه شاكًرا 
إياه على تلبيـــة دعوته لحضور معرض 

ومنتدى باكستان الدولي للدفاع.

مـــن جانبه، أشـــاد ســـمو رئيـــس الحرس 
الوطني بالمســـتوى العالي الذي وصلت 
إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين 
الجانبين، مؤكـــًدا مواصلة الجهود نحو 
تعزيـــز العالقات الثنائيـــة بما يصب في 

صالح البلدين الشقيقين.
وتم خـــالل االجتماع مناقشـــة عدد من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك وسبل 
والتنســـيق  التعـــاون  مســـتوى  تطويـــر 
العسكري بين الحرس الوطني والجيش 

الباكستاني في جميع المجاالت.

بحث آفاق التعاون العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني

المنامة - وزارة الخارجية

شرم الشيخ - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

شرم الشيخ- بنا

المنامة - وزارة الخارجية

وصـــل نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر 
خارجيـــة جمهورية العراق الشـــقيقة 
فـــؤاد حســـين، إلـــى مملكـــة البحرين 
أمـــس، وذلـــك للمشـــاركة فـــي أعمال 
الـــدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر حوار 
فـــي اســـتقباله  المنامـــة، حيـــث كان 
البحريـــن  إلـــى مطـــار  لـــدى وصولـــه 

الدولـــي  وزير الخارجية عبداللطيف 
الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل  الزيانـــي، 
للشـــؤون القنصلية واإلدارية السفير 
محمد بهزاد، والقائم بأعمال ســـفارة 
جمهورية العراق لـــدى المملكة مؤيد 
عبدالرحمـــن، وعـــدد من المســـؤولين 

في الوزارة.

وزير الخارجية اليمني يصل البحرين

توسيع التعاون الثنائي مع األردن بالمجال البيئي

تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي مع إيطاليا

بن دينه: نتطلع لمزيد من الدعم من صندوق المناخ األخضر

نائب رئيس الوزراء العراقي يشارك في “حوار المنامة”

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، أمـــس الخميس، 
رئيس جامعـــة مؤتة بالمملكـــة األردنية 
عطـــوي  عرفـــات  الشـــقيقة  الهاشـــمية 

عوجان والوفد المرافق له.
هيئـــة  رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 

األركان برئيـــس جامعـــة مؤتـــة والوفـــد 
المرافـــق، مشـــيدًا بالعالقـــات األخويـــة 
التـــي تجمع مملكـــة البحريـــن والمملكة 
األردنية الهاشـــمية فـــي كافة المجاالت، 
كمـــا جرى بحث عدد من المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.

رئيس األركان يشيد بالعالقات بين البحرين واألردن
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والده

السيد/ حممد يوسف الشرقاوي
موظف باألمانة العامة �لس النواب

اإلدارة المتميزة لسمو الشيخ عبداهلل بن حمد وراء نجاح معرض الطيران

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، الممثل الشـــخصي 
لجاللة الملك المعظم رئيس المجلس األعلى للبيئة رئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمة لمعرض البحريـــن الدولي للطيران 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة، وذلـــك صباح 

أمس الخميس
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسمو 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك المعظـــم رئيس المجلس 

األعلـــى للبيئـــة رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لمعـــرض 
البحرين الدولي للطيران، مشيًدا باإلدارة المتميزة لسموه 
ومتابعته المســـتمرة لكل مراحل معرض البحرين الدولي 
للطيـــران 2022، حتى وصل إلى النجـــاح الكبير والمتميز 
في نسخته السادســـة، مؤكًدا أن معرض البحرين الدولي 
للطيران يجســـد الرؤى الثاقبة لملك البـــالد المعظم القائد 
األعلى للقوات المســـلحة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ويحظـــى بالدعم واالهتمـــام من ولي 
العهد نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة رئيس مجلس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة.

مـــن جانبـــه، ثمـــن ســـمو الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
المعظم رئيس المجلس األعلى للبيئة رئيس اللجنة العليا 
المنظمـــة لمعـــرض البحريـــن الدولي للطيران مـــا تتمتع به 
قوة دفاع البحرين من قدرات وكفاءات وطنية أســـهمت 

في نجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2022.
حضـــر اللقاء قائـــد قاعدة الصخيـــر الجوية اللـــواء الركن 

طيار محمد باحسين المسلم.

المنامة - بنا

البحرين تفوز برئاسة اجتماع األطراف 34 لبروتوكول مونتريال
اعتزاز بحريني بالثقة الكبيرة والمسؤولية... عبداهلل بن حمد:

أعلـــن الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ عبـــد هللا بـــن حمد 
آل خليفـــة عن فوز مملكـــة البحرين بتقلد 
منصـــب رئاســـة اجتمـــاع األطـــراف الرابع 
والثالثيـــن لبروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن 
المـــواد المســـتنفدة لطبقـــة األوزون، الذي 
عقد في مدينة مونتريال بجمهورية كندا 

الصديقة في نوفمبر الجاري.
وأعـــرب ســـمو الممثـــل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك المعظـــم رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة عن اعتـــزاز مملكـــة البحرين بالثقة 
الكبيرة والمســـؤولية والمستوى المتقدم، 
الذي نالته عبر هـــذا المنصب بترؤس هذا 
االجتمـــاع للمرة األولى خالل 35 عاما من 

عمر االتفاقية، وذلك بفضل االستراتيجية 
والتوجيهـــات والدعـــم الالمحـــدود الـــذي 
يوليـــه ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، لقطاع 
البيئـــة فـــي المملكـــة، وبالدعـــم والمتابعة 
والتوجيـــه مـــن ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لـــكل ما من 
شأنه رفعة المملكة في المحافل الدولية. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة إن بروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن 
المـــواد المســـتنفدة لطبقـــة األوزون، يعـــد 
أحد أنجـــح االتفاقيات البيئية التي تلعب 
دورًا عالميـــًا لحمايـــة األرض من تداعيات 
اســـتنفاد طبقـــة األوزون، والتهديـــد مـــن 

األشـــعة فـــوق البنفســـجية التـــي تطلقهـــا 
الشـــمس، موضحـــًا ســـموه أن 198 دولـــة 
حـــول العالم هـــي أطراف فـــي بروتوكول 
مونتريـــال، الذي يحتفل هـــذا العام بمرور 
حيـــث  عليـــه،  المصادقـــة  مـــن  عامـــا   35
اجتمعـــت األطـــراف لمناقشـــة العديـــد من 
القضايا الســـاخنة علـــى الصعيـــد العالمي، 
والتي مـــن أهمها كفاءة الطاقـــة، وتطوير 
تكنولوجيـــات التبريـــد والتكييـــف، والتي 
ستســـاهم في خفض معـــدالت االحتباس 

الحراري، ومنع تآكل طبقة األوزون.
وتقـــدم ســـمو الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة 
الملـــك المعظـــم رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة بالشـــكر والتقديـــر لجميـــع الـــدول 
األطـــراف في بروتوكـــول مونتريال، على 

دعمهـــم وثقتهم في مملكة البحرين لتبوء 
هذا المنصب وتمكينها من قيادة األطراف 
فـــي البروتوكـــول؛ للوصـــول إلى قـــرارات 
تســـاعد جميـــع الـــدول وخصوصـــا الدول 
الناميـــة مـــن اإليفـــاء بالتزاماتهـــا البيئيـــة 
مونتريـــال،  بروتوكـــول  متطلبـــات  تجـــاه 
منتســـبي  مـــن  بالكـــوادر  ســـموه  منوهـــا 
المجلس األعلى للبيئة وحرصهم بتحقيق 
أفضل المســـتويات في العمـــل البيئي مما 
أصبح لمملكة البحرين دور متميز وسمعة 
طيبة من خالل حضورها ومشـــاركتها في 
منظومـــة األمـــم المتحـــدة للدفـــع باتجـــاه 
االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها والعمل 
مـــع الـــدول المتقدمـــة فـــي حمايـــة كوكب 

األرض من التهديدات المناخية.

المنامة - بنا

مساعدة وزير الخارجية األميركية تشارك في “حوار المنامة”
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
وزيـــر  مســـاعدة  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
الشـــرق  لشـــؤون  األميركيـــة  الخارجيـــة 
بمناســـبة  وذلـــك  ليـــف،  باربـــارا  األدنـــى 
زيارتهـــا لمملكـــة البحريـــن للمشـــاركة فـــي 
أعمال الدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر حوار 

المنامة.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  خـــالل  وجـــرى 
عالقـــات الصداقـــة التاريخيـــة والشـــراكة 
االســـتراتيجية التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 

البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األمريكية 
الصديقـــة، وبحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
الثنائـــي في مختلف المجـــاالت بما يحقق 
األهـــداف والتطلعـــات المشـــتركة للبلدين 
ويلبـــي مصالـــح دول المنطقة، إضافة إلى 
مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع والقضايـــا 
ذات االهتمـــام المشـــترك على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.
حضـــر االجتمـــاع، ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليات المتحدة األمريكية الشـــيخ 

عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، ، ورئيـــس 
والمحيـــط  األمريكتيـــن  شـــؤون  قطـــاع 
الهـــادئ بوزارة الخارجية الســـفير الشـــيخ 

وســـفير  خليفـــة،،  آل  علـــي  بـــن  عبـــدهللا 
الواليـــات المتحدة األمريكية لدى المملكة 

ستيفن كريغ بوندي، والوفد المرافق.

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، امس، 
محافظ العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة.

وخـــال اللقـــاء، أكد وزير الداخلية علـــى دور محافظة العاصمة في تعزيز الشـــراكة 
المجتمعية، وترسيخ التواصل والتنسيق مع المواطنين، في إطار رصد االحتياجات 
ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة 
المباركـــة لصاحـــب الجالـــة الملـــك المعظـــم. كما اطلـــع الوزير على برامـــج محافظة 
العاصمـــة ومبادراتها المجتمعيـــة الهادفة إلى خدمة المواطنين وتعزيز المســـؤولية 
المجتمعيـــة، إضافـــة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بشـــئون عمل المحافظة. 
وأعرب عن شـــكره وتقديره لجهـــود لمحافظ العاصمة وجميـــع العاملين بالمحافظة 
في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، مشيرا إلى االستمرار في متابعة احتياجات 

المواطنين بهدف االرتقاء بالخدمات المقدمة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وزير الداخلية: االستمرار في متابعة احتياجات المواطنين

شـــهد محافـــظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، بحضـــور وزيـــر شـــؤون البلديات 
والزراعـــة وائـــل المبـــارك، ومديـــر الجهـــاز 
اإلداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب 
بـــن خالـــد آل  بـــن ســـلمان  الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة، واألمين العـــام للمبـــادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت 
عيســـى آل خليفة، مبادرة زراعة شتات” 
الكبـــرى  خليفـــة  حديقـــة  فـــي  الرازجـــي” 
فـــي المحافظـــة الجنوبية، بمشـــاركة عدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين، إذ تأتـــي المبـــادرة 
بالتعـــاون مـــع الصنـــدوق الملكي لشـــهداء 
للزراعـــة  الوطنيـــة  والمبـــادرة  الواجـــب، 
بمشـــاركة  والزراعـــة،  البلديـــات  ووزارة 
عـــدد من أطفال الشـــهداء. وأكـــد محافظ 
المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة أن المحافظة 
الجنوبيـــة مســـتمرة فـــي تنظيـــم مختلف 
الفعاليات والمبـــادرات االجتماعية، وذلك 
بالتعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهات 
المختصة، مبيًنا ســـموه أن مبـــادرة زراعة 
مشـــاركة  شـــهدت  “الرازجـــي”  شـــتات 
أطفـــال الشـــهداء، وذلك تقديـــًرا وتخليًدا 
لعطـــاء الشـــهيد وبقـــاء ذكراهـــم الطيبـــة 
مـــدى الحيـــاة، منوًهـــا ســـموه أن المبادرة 
تسهم في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية 
وقيم االنتماء والمواطنة، مشـــيًرا ســـموه 
التعـــاون  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
األمثـــل مـــع الجهات الحكوميـــة والخاصة 
واألهليـــة من خال دعم الجهـــود الهادفة 
لزيـــادة الرقعة الخضـــراء من أجل تحقيق 
ومتابعـــة  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
المبـــادرات المجتمعيـــة والبيئية التي تبرز 
الجانـــب المســـتدام فـــي مختلـــف مناطق 
المحافظـــة، وترفع مســـتوى الوعي البيئي 
بين أفراد المجتمع. من جانبه، أشـــاد وزير 
شـــؤون البلديات والزراعة بهـــذه المبادرة 
المتميـــزة لزراعـــة شـــتات الرازجـــي فـــي 
حديقـــة خليفـــة الكبـــرى بالرفـــاع، تخليًدا 
لذكـــرى شـــهداء الواجـــب الذيـــن ضحـــوا 
بحياتهـــم في ســـبيل الوطن، مؤكـــًدا على 
أهميـــة هذه المبـــادرة التي تجســـد تخليد 
ذكرى هؤالء األبطـــال مؤكدا دعم الوزارة 

لهـــذه المبادرات الوطنية. كما تقدم الوزير 
بجزيل الشـــكر والعرفان للصندوق الملكي 
لشهداء الواجب على هذه المبادرة الطيبة 
التي أسعدت قلوب أسر شهداء الواجب.

للصنـــدوق  اإلداري  الجهـــاز  مديـــر  وبيـــن 
الملكـــي لشـــهداء الواجـــب مـــن جانبه، أن 
أســـهمت  الفاعلـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
فـــي دعم أنشـــطة الصندوق نحـــو تحقيق 

أهدافـــه في رعاية أبناء وأســـر الشـــهداء، 
مشـــيًرا إلـــى أن فعاليـــة “زراعـــة شـــتات 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  الرازجـــي” 
بالتعـــاون مـــع وزارة البلديـــات والزراعـــة 

الواجـــب  لذكـــرى شـــهداء  تأتـــي تخليـــًدا 
وعرفاًنا لهم، ويعكس تقدير كافة شـــرائح 
المجتمـــع للتضحيات التـــي قدموها دفاًعا 
عـــن حيـــاض الوطـــن، معرًبـــا عـــن شـــكره 

وتقديـــره لمحافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 
وكافـــة الجهـــات المعنيـــة لمـــا يبدونـــه من 

حرص على دعم مبادرات وفعاليات.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الشـــيخة مـــرام بنـــت 
المناســـبة  هـــذه  أن  خليفـــة  آل  عيســـى 
المشـــرفة هي لفتـــة كريمة مـــن الصندوق 
الملكـــي لشـــهداء الواجـــب، لـــرد الجميـــل 
والمعـــروف ألبنـــاء الشـــهداء، للتعبيـــر عن 
حجـــم الترابـــط بين جميـــع أبناء الشـــعب 
البحرينـــي الذي ال ينســـى شـــهداء الوطن 
ممـــن قدمـــوا حياتهـــم فـــي ســـاحات العـــز 
والشـــرف دفاًعـــا عـــن أرضـــه، فهـــم دوًمـــا 
مصـــدر الفخر ومحل االعتـــزاز، والنبراس 
المضيء لمسيرة أجيالنا القادمة في حب 
الوطـــن. الفتة “أن إشـــراك أبناء الشـــهداء 
في هذه المبادرة المباركة من خال زراعة 
محافظـــات  بمختلـــف  الرازجـــي  شـــتات 
البحريـــن هـــي فرصـــة مثلـــى لـــزرع القيم 
الوطنيـــة وإنمـــاء الوعـــي البيئـــي تعزيـــزا 
واالنتمـــاء،  بالحـــب  الصادقـــة  للمشـــاعر 
ولتعكس هذه المبادرة معاني رمزية تؤكد 
على اســـتكمال المسيرة الوطنية للشهداء 
فـــي البـــذل والعطاء في ســـبيل رفعة هذا 
الوطـــن”. وشـــملت المبادرة قيـــام عدد من 
بزراعـــة  والمســـؤولين  الشـــهداء  أطفـــال 
شـــتات الرازجـــي، وذلك تخليـــًدا وعرفاًنا 
بتضحيـــات شـــهداء الوطن، كمـــا صاحبت 
الفعاليـــة أيًضـــا توزيـــع هدايـــا تذكارية من 
قبل المحافظة الجنوبية ألطفال الشـــهداء 
بهدف إضفاء البهجة والسرور إلى قلوبهم.

المنامة - وزارة الداخلية

مبادرة زراعة “الرازجي” تسهم في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية
أبناء الشهداء شاركوا في الفعالية تخليًدا لذكرى األبطال... سمو محافظ الجنوبية:

المنامة - بنا

أكد وزير شؤون اإلعام رمزان النعيمي 
دور الكـــوادر الوطنيـــة وإبداعاتهـــا فـــي 
إبـــراز وصناعة محتـــوى إعامي هادف 
الوطـــن  لهـــذا  واالنتمـــاء  الـــوالء  يعـــزز 
ومسيرته المباركة التي يقودها صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملـــك الباد المعظم وبدعم ومتابعة من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء وما تشهده المملكة من 

منجزات تحققت للوطن والمواطن. 
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقباله بمكتبه أمس 
بحضـــور عبدالرحمن بحـــر وكيل وزارة 
الدوســـري  وعبـــدهللا  اإلعـــام  شـــؤون 
الوكيـــل المســـاعد لإلذاعـــة والتلفزيون 
فريـــق عمـــل برنامـــج “وطني” بمناســـبة 

فـــوز البرنامج بالجائزة الذهبية عن فئة 
أفضـــل برنامـــج حـــواري على مســـتوى 
الـــدول العربيـــة فـــي المهرجـــان العربي 
لإلذاعـــة والتلفزيـــون فـــي نســـخته 22 
العربيـــة  المملكـــة  اســـتضافته  والـــذي 
الســـعودية الشـــقيقة خال الفترة من 9 
إلـــى 12 نوفمبـــر الجـــاري.  وهنـــأ رمزان 
النعيمـــي فريـــق برنامـــج “وطنـــي” على 
تحقيقهم اإلنجاز على المستوى العربي 
في واحد من البرامج التي اســـتطاعت 

جوانـــب  الحـــوار  بأســـلوب  تعكـــس  أن 
مضيئـــة للحيـــاة فـــي مملكـــة البحريـــن 
وقصص نجاح فـــي مختلف القطاعات.  
أن  إلـــى  اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  ونـــوه 
حصـــول برنامج “وطني” علـــى التكريم 
علـــى المســـتوى العربي هو مؤشـــر على 
جـــودة اإلنتـــاج اإلذاعـــي والتلفزيونـــي 
في مملكة البحرين، وأن حصد الجوائز 
على المســـتويين الخليجي والعربي هو 

موضع فخر واعتزاز.

البرنامج عكس بأسلوب الحوار جوانب مضيئة للحياة في المملكة... وزير اإلعالم:

فوز “وطني” بالذهبية العربية جسد إبداع وتميز الكوادر البحرينية
أبوظبي - بنا

وقعـــت وكالة أنباء البحرين )بنا( ميثاق 
ووســـائل  األنبـــاء  لـــوكاالت  التســـامح 
اإلعام حول العالم، الذي أطلقته وكالة 
أنبـــاء اإلمـــارات )وام(، خـــال فعاليـــات 
العالمـــي  للكونغـــرس  األولـــى  الـــدورة 
لإلعام 2022، المنعقدة بإمارة أبوظبي 
فـــي الفتـــرة مـــن 15 حتـــى 17 نوفمبـــر 

الجاري.
 وقام بالتوقيع علـــى الميثاق عن وكالة 
أنبـــاء البحريـــن مديرهـــا العـــام عبدهللا 
بوحجـــي، حيث تمـــت مراســـم التوقيع 
بحضور وزير التسامح والتعايش بدولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير 

شؤون اإلعام رمزان النعيمي.
 كمـــا وقع علـــى الميثاق ممثلـــو وكاالت 

ووســـائل  واألجنبيـــة  العربيـــة  األنبـــاء 
العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــن  اإلعـــام 
واســـع  نطـــاق  علـــى  للعمـــل  اســـتجابة 
قيـــم  نشـــر  علـــى  بالتركيـــز  وااللتـــزام 
ومبادئ التعايش اإلنساني عبر مشاركة 
محتـــوى إخبـــاري متنـــوع يدعـــم هـــذا 

التوجه السامي.
 وأكـــد بوحجي، أن دعم وتعزيز ونشـــر 
قيـــم التعايـــش والســـام تشـــكل ركائـــز 

أساسية في نهج مملكة البحرين بقيادة 
ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
الراســـخ  جالتـــه  إيمـــان  مـــن  انطاقـــا 
بأهميـــة تلـــك القيـــم في تحقيـــق النماء 
والنهضة لإلنسانية، وتعبيرا عما تمتلكه 
طويـــل  تاريـــخ  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
وممتد مـــن التآخي والتعددية واألخوة 

اإلنسانية بين الجميع.

“بنا” توقع ميثاق التسامح لوكاالت األنباء... بوحجي:

اإلعالم البحريني يرسخ ثقافة التعددية واألخوة

نقّدر جهود سمو محافظ الجنوبية بتعزيز التواصل مع المواطنين
مواصلة االرتقاء بالخدمات وترسيخ مبدأ الشراكة... وزير الداخلية:

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، أمـــس، محافـــظ المحافظة 

الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة.
وأطلع ســـمو المحافظ، وزير الداخلية، على الجهود 
والبرامـــج التي تنفذهـــا المحافظة، فـــي إطار رصد 
احتياجـــات المواطنيـــن ومتابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع 

بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات 
التـــي تتعلـــق بشـــئون عمـــل المحافظـــة الجنوبيـــة 
والبرامج التي يتم تنفيذها، ترسيًخا لمبدأ الشراكة 

المجتمعية.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن شـــكره وتقديره لجهود ســـمو 
المحافـــظ وجميـــع العامليـــن بالمحافظـــة فـــي إطار 
تعزيز التواصل مع المواطنين، مشيًرا إلى االستمرار 
فـــي متابعـــة احتياجات المواطنين بهـــدف االرتقاء 
التوفيـــق  للجميـــع  متمنًيـــا  المقدمـــة،  بالخدمـــات 

والسداد.

المنامة - وزارة الداخلية



opinions@albiladpress.com08
الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 24 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5148

ما العالقة بين البلوكتشين و“الويب 3”؟
تعمـــل البلوكتشـــين بشـــكل أكبر علـــى جانب البنيـــة التحتيـــة للويب 3، 
وبعضها تتعلق في البلوكتشين بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سبيل 
المثـــال وســـائل االتصال مثـــل الواقع المعـــزز )AR( والواقـــع االفتراضي 
)VR( والميتافيـــرس هـــي تقنيـــات وحلـــول يمكـــن أن تســـاعد في جعل 
تجربة اإلنترنت غامرة ومتصلة بالعالم الحقيقي بشـــكٍل أكبر وال تعتمد 

على البلوكتشين بشكل مباشر، ولكنها ضرورية للعصر الجديد أيًضا.
يمكـــن لإلنترنـــت ربـــط أجهـــزة مختلفة عبره، بينمـــا يمكن للواقـــع المعزز 
تضميـــن عناصـــر بصريـــة رقميـــة فـــي العالـــم الحقيقـــي، ويمكـــن للواقـــع 
االفتراضـــي إنشـــاء بيئات ُمعدة بالحاســـوب تتم تعبئتهـــا بعناصر ممثلة 
كأصـــول رقميـــة، حيث يؤدي كل ذلك إلى توســـيع نطاق هـــذه التقنيات 
وتجميعها مًعا إلى جعل الميتافيرس الموحد حقيقة واقعة لـ “الويب 3”.
ومـــن الجانب اآلخر يمكن أن توفر العمالت الرقمية منصات دفع رقمية 
أصلية، ويمكن أن تساعد الرموز غير القابلة للتبادل )NFT( في التحقق 
مـــن الهويـــة والملكيـــة داخـــل العالـــم الرقمـــي بطريقة ال تعـــرض تحكم 

المستخدمين في بياناتهم الشخصية للخطر.
كيـــف تتناســـب البلوكتشـــين والعمالت الرقميـــة مع جوهـــر “الويب 3”؟ 
الالمركزيـــة تتمثـــل في حل إحدى المشـــكالت المركزية فـــي “الويب 2” 
في تركز الســـلطة والبيانـــات في عدد قليل من المتحكمين الرئيســـيين 
حيـــث يمكن للبلوكتشـــين إضفاء الالمركزية علـــى “الويب 3” من خالل 
تسهيل توزيع المعلومات على نطاٍق أوسع، ويمكن استخدام السجالت 
العامة الموزعة التي تعمل على سالسل البلوكتشين لتوفر أكبر قدر من 

الالمركزية.
بوابـــات الدفـــع.. ُيمكن للعمالت الرقمية أن تكـــون بمثابة البنية التحتية 
الرقمية للمدفوعات األساسية للويب 3 ألنها ال تتطلب وسطاء. مقاومة 
تغيير البيانات.. تم تصميم البلوكتشـــين لتكون مقاومة لتغيير البيانات 
أو حذفها من السجالت، ما يعني أنه ال يمكن ألي طرف تغيير أو حذف 
ســـجل المعامالت حيث بمجرد إضافة الســـجل إلى البلوكتشـــين، يكون 
من المســـتحيل إزالته، وهذه الميزة تتيح الحفاظ على جميع السجالت 

ومشاهدتها بكل شفافية في البلوكتشين.

كاتب بحريني وخبير في تقنيات البلوك تشين

* محمد قمبر

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

للتواصل: 17111483

األديب الذي تبرأ من العالم
ال أدري مـــا الذي جعلنـــي أعيد قراءة رواية “المســـخ” لفرانز كافكا بعد 
ســـنوات طويلـــة، واستكشـــاف معانيهـــا والظـــروف التـــي ولـــدت فيها، 
ودخـــان المخـــدر من روعتها المســـتمدة من موهبتـــه العظيمة، فكافكا 
هو العالمة األولى لألعمال األدبية المهمة التي قدمها ســـارتر وكيليين 
وألبير كامو، وكل الكتاب الذين يضعون الرواية واإلنسان في وضعية 
خاصة، وقد نشـــرت إحدى دور النشـــر األلمانية مراســـالته العامة قبل 
ســـنوات، وظهور رســـائل غير منشورة لكافكا حدث مهم، ألننا ال نعرف 
رغـــم شـــهرة الكاتب نوايـــاه الحقيقية في كتاباتـــه، وال يمكننا أن نفهم 
أدبـــه دون فهم حياته، وكافكا يمثـــل عالما منفردا، ذلك أن عمله الفني 
وليـــد وعي حاد النفصال القيم الموروثة عـــن الواقع، وألن الواقع غير 
منطقـــي، لكنـــه مكرس للغزو البشـــري، لذا فـــإن أول مرحلة من مراحل 
الغـــزو ســـلبية وهدامـــة. وينتـــاب كافكا شـــعور حـــاد بالخطيئـــة، وهذا 
الشعور متجسد في مذكراته، فهو إذ يطلب من ماكس برود أن يحرق 
كل أوراقـــه دون أن يقرأهـــا فإنما يحاول أن يتبـــرأ من العالم وينفصل 

عنه كليا. 

إال أن كافـــكا كان يفكر في أن يعيش من وراء كتاباته، وقد وضح ذلك 
في رســـالته لناشري مؤلفاته، واألشخاص الذين كتب لهم وهم، ماكس 
بـــرود، فيليكـــس ويلتش، اوســـكار بوم، اوســـكار بوالك، وثـــالث فتيات 
أحبهـــن حبـــا غامضا وناشـــريه. وكان كافـــكا يبحث عـــن الجوهري، عن 

الرئيسي، ما أدى إلى صعوبة فهم رسائله وكتاباته. 
فما هو مصدر كآبة كافكا؟ ومصدر هذه الحاجة الماسة للعزلة ومقدرته 
على تحملها؟ يعتقد أن المصدر الرئيسي هو األدب بحد ذاته والمصدر 
اآلخر هو الصراع الذي نتج عن ذلك في نفس كافكا، فهو مفعم بشعور 
ال مثيل له، شعور بالمسؤولية المطلقة، باإلثم الذي ال ندري ما هو سببه 

الحقيقي، وهو يريد أن يجعل األدب معوال يرفع العالم بواسطته.
في بعض األحيان نشـــعر أننا بحاجة إلى العودة لقراءة الكالســـيكيات 
األدبية العالمية لما فيها من شوق وفضول واكتشاف عنصر جديد في 

كل لحظة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

نعـــم لـــكل دولـــة رجالها ولـــكل أمة قائد، وعندما نشـــاهد حـــكام الســـعودية وقادتها 
يعترينـــا الشـــموخ والعـــزة والفخـــر... أتدرون لمـــاذا؟ إنهـــا اإلنجازات والقـــدرة على 
تحقيق الســـمو والرفعـــة لهذا البلد الذي يعيش على أرضه أكثر من خمســـة ماليين 
كلهـــم بقلـــب واحـــد وتحت قيادة واحـــدة يرون التميـــز والحرص على هـــذا الوطن 

ومدخراته.
إنجـــازات تتحقـــق وأهـــداف الرؤيـــة 2030 نراهـــا ونشـــاهدها بالمشـــاريع الداخليـــة 
والخارجيـــة والمشـــاركات الدولية، وهاهو ولي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان يحقق ما وعد به بأن تكـــون بالدنا محط أنظار العالم، حيث قال 
عن الوطن “لســـنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا، 
إننا قادرون على أن نصنعه – بعون هللا – بثرواتها البشـــرية والطبيعية والمكتســـبة 
التي أنعم هللا بها عليها”، “ولن ننظر إلى ما فقدناه باألمس، أو نفقده اليوم، بل علينا 
أن نتوجه دوما إلى األمام”، يا لها من نظرة قوية لمســـتقبل مشـــرق، إنني أتأمل في 
مكامـــن هذه الشـــخصية المتميزة الطموحة التي جعلـــت كثيرين ينبهرون بالحكمة 

والعقالنية والثقافة وسرعة البديهة وحب الوطن، أترى أال يحق لنا التباهي به؟

أقولهـــا ويقولها غيـــري: بك نباهي األمم، بالفعل المتأمل للوضـــع الحالي وما تمر به 
بالدنـــا مـــن تطـــورات نراها علـــى أرض الواقع، وما حـــدث من حكومتنـــا، ومن ولي 
عهدنـــا صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن ســـلمان عراب الرؤيـــة، وما يؤكده 
الجميـــع أن نجـــاح المملكـــة العربيـــة الســـعودية هو نجـــاح للعرب، ورؤيـــة التجديد 
والوســـطية تضيـــف إلـــى زخم الدور الـــذي تؤديه مملكتنـــا وتعززه، مـــا يجعلنا نعتز 
ونفخـــر ونكتب للتاريخ ما حدث وما ســـيحدث، وما جعـــل العالم ينظر إلينا وأطمع 
الحاقديـــن بنـــا، وفي قمة العشـــرين وبنـــاًء على توجيـــه  خادم الحرمين الشـــريفين  
يترأس سمو  ولي العهد  وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين 
في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. وما نشاهده من استقبال ولي عهدنا من قبل 
الملوك والزعماء وتســـابقهم للسالم عليه لهو اعتزاز لكل سعودي بل وعربي مسلم، 
وما لفت نظري هذا الثقل المؤثر لولي العهد، فها نحن نرى  الرئيس الفرنســـي يتجه 
إلـــى مقعـــد ولي العهد لمصافحته، أي قائد أنت وأي أمير... حقيقة نحن فرحون بما 

نراه ونشاهده من رفعة وعزة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

* غدير الطيار

محمد بن سلمان وقمة العشرين

أصـــدر أربعون محامًيـــا إيرانًيا يوم األربعاء )2 نوفمبر 2022( بياًنا بعنوان “األغلبية 
المطلقـــة مـــن الشـــعب اإليراني لم تعـــد تريد جمهوريـــة إيران اإلســـالمية”، وطالب 
المحامـــون والقانونيون باالنخراط في صفوف االنتفاضـــة بصفتهم “أبناء الوطن”، 
وكتبوا في هذا البيان “واجبنا الدفاع عن الحقوق األساســـية للشعب ضد انتهاكات 
وتعـــّدي الحكومـــة”. ما جاء به المحامون فـــي هذا البيان هو نفس الحقوق التي تم 
التوقيع عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان في 10 ديســـمبر 1948 من قبل 

الدول األعضاء في األمم المتحدة. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك؛ تـــم التأكيـــد على هـــذه الحقوق فـــي الميثاق الدولـــي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تمت صياغته في ديسمبر 1966 وتم تطبيقه 
عام 1977. وتعود هذه الحقوق األساسية والطبيعية إلى جميع البشر، بغض النظر 
عـــن العرق والديـــن والموقع الجغرافي والجنس والمهنة وما إلى ذلك، وقد التزمت 
الـــدول التـــي وقعـــت على اإلعـــالن بتنفيذها، كمـــا حاولت كل دول العالـــم أن تكون 

دساتیرها منطبقة على هذه الحقوق.
وتنـــص ديباجـــة اإلعـــالن العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان على ما يلـــي “... ولمـــا كان من 
الضـــروري أن يتولـــى القانون حماية حقوق اإلنســـان لكيال يضطـــر المرء آخر األمر 
إلـــى التمـــرد على االســـتبداد والظلـــم”، ببســـاطة؛ يعترف اإلعـــالن العالمـــي لحقوق 

اإلنســـان بالتمرد علـــى العنف وانتهاك الحقـــوق الطبيعية في البلـــدان التي يحكمها 
حـــكام ســـلطويون، وفـــي البيان الذي أصـــدره 40 محاميـــًا إيرانيًا، تـــم التأكيد على 
نفـــس الحـــق، وجاء فيه: تأتي شـــرعية أي قانون من الموافقـــة واإلرادة العامة، وال 
ُيســـمح ألية إرادة أخرى أن تقرر نيابة عنهم، وإذا حدث ذلك، يحق للناس محاربة 
هذه اإلرادة غير المشـــروعة وقراراتها وقوانينهـــا. وجاء في فقرة أخرى من البيان 
المذكـــور: “حّول النظام السياســـي الحاكم القضاء الـــذي يجب أن يكون بيت العدل 
ومـــكان العدالـــة وملجـــأ المواطنيـــن، إلى أداة للقمـــع وتكریس االســـتبداد. وبوجود 
مسؤولین تابعین للحكم ومعربدین تحّول إلی إحدی أدوات المستبّد، وبهذا النمط، 
تحّكمت شـــبكة فاســـدة بمصير البالد، معتمدة على أدوات الحكم، والتعامل بقسوة 
مـــع أيـــة معارضة، حيـــث اعتقلت وعاقبت الشـــرفاء والمحبين للحريـــة بتهم كاذبة 

وأمنية. 
ويخلص البيان إلى أنه “في العصر الحديث، عندما تكون إرادة األغلبية هي المعيار 
لضمـــان حق تقرير المصيـــر، فإن واجبنا نحن المحامـــون كمواطنين هو الدفاع عن 

الحقوق األساسية لألمة ضد التعدي واالنتهاك من قبل الحكومة”.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

* نظام مير محمدي

دور المحامين في انتفاضة الشعب اإليراني )1(

القدرُة على اتخاِذ القرار
أغلُب خيباتنا منشُأها عدم القدرة على اتخاذ القرار، حين يكون األوان 
قـــد فـــات وال رجعة، ونـــدرك أن قراراتنا لم تكن صائبـــة، وأننا قد ضيعنا 
فرصـــا كنـــا نمســـك بها بيدينا فطـــارت منا بقرار لم يكن فـــي محله. فهل 
علينا أن نتعلم فن اتخاذ القرار، أم أن ذلك يأتي بالخبرة والسليقة، وهل 
يكـــون ذلك لزامـــا أم أنه ال بأس بالتجربة والخطأ لقراراتنا التي نتخذها 

في هذه الحياة؟
لســـنا على حٍد ســـواء في القدرة على الحســـم واتخاذ القرار؛ فاالختيار 
الناجـــح بيـــن أمرين، َأو حـــٍل من بين مجموعـــة من الحلول لمشـــكلٍة ما 
ال يعبُر في االمشـــاج بالوراثة، بل ُيكتســـُب بالتمـــرس وتراكم الخبرات. 
قـــد نعـــي ذلـــك أو ال نعي أننـــا نعتمد فـــي اتخاذنا قراراتنـــا على الحدس 
أو الحاســـة السادســـة التي يظن البعض أنها من القـــوى الخارقة التي ال 
يمكن تفســـيرها؛ بيد أنها ليســـت ســـوى مزيج من خبرات ســـابقة وقيم 
يمتلكهـــا المـــرء. األصـــح هـــو إعمـــال المنطـــق القائـــم علـــى اإلحصاءات 
واألرقـــام والحقائق، واالســـتفادة من المعطيات الراهنـــة للوصول لقراٍر 

ناجٍح وصحيح وحاسم.
بعـــض القـــرارات الفردية حاســـمة ومصيريـــة واتخاذها ليـــس أمرا هينا 
بتاتـــا. قـــرار اختيـــار الشـــريك المناســـب، والوظيفـــة المالئمـــة واالتجاه 
الديني الصحيح، حسبما يعتقده الفرد، يقتضي تفكيرًا منطقيًا، وتقديمًا 
لألولويات على األمور األقل أهمية، وطرح اإليجابيات والسلبيات على 
طاولة صنع القرار قبل الحســـم في القضايا المختلفة الســـيما المصيري 

منها وهو أمٌر في غاية األهمية.
مـــن ناحيـــٍة أخرى فإن اتخـــاذ القرارات الجماعية يســـاعد على الحســـم 
ويقـــود لنتائـــج أفضل؛ ألنـــه خالصة تالقـــح منطقي مـــدروس لوجهات 
النظر، ذلك الذي يوزع المسؤولية على الجماعة ويخفف التوتر الحاصل 
لـــدى األفـــراد وهو غالبًا ما يكون ناجحا ومثمـــرا، كاختيار العاملين لحٍل 
أمثـــل لمشـــكلة ما في بيئـــة العمل، أو اختيـــار جماعة الناخبين لمرشـــح 

تتوفر فيه الكفاءة والفاعلية.

* كاتبة بحرينية

* هدى حرم
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ :  10/11/2022
CR2022-164974 إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

تقديم إلينا السيدة / مريم عيسى احمد صالح بتحويل المحل التجاري التالي :  
إلى السيدة/ رقية احمد سلمان حسن مدن فعلى كل من لديه آي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-85096

االسم التجاري : شراع المعرفة لألدوات المكتبية 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المٔوسسة الفردية المسماة صغرى للمفروشات والتنجيد والمملوكة للسيد/السيدة 
السيد صغرى اسماعيل نور محمد والمسجلة بموجب القيد رقم 132319-2 ، 
بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى )شركة 
ذات مسٔوولية محدودة( برٔاسمال وقدره 2000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك 
المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( عن جزء من ٔاصول وموجودات والتزامات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
صغرى اسماعيل نور محمد بنسبة 49 %

MOHAMMED SUMAN MIAH بنسبة 51 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري
لفرع في شركة )مطعم قراند اسطنبول ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة )مطعم 
االسم  تغيير  طالبين   ،)151477-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  اسطنبول  قراند 

التجاري للفرع رقم )1( من:
)مطعم قراند اسطنبول ذ.م.م (

GRAND ISTANBUL RESTAURANT W.L.L
الى: )سبايس اند نان ذ.م.م( 

SPICE AND NAAN W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المطعم المكسيكي لالدارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها مكتب جرانت 
القانوني  المصفي  باعتباره  بحرينية  تضامن  شركة  عبدالعال-   - ثورنتون 
لشركة المطعم المكسيكي لالدارة ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 59369-1 
اختيارية   وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد : 155239
التاريخ : 2022/11/16

وزارة الصناعة والتجارة  إدارة التسجيل
إعالن رقم )162390( لسنة 2022

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة الجنات العقارية ذ.م.م

السادة  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اصحاب شركة الجنات العقارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 155239، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من الجنات العقارية ذ.م.م

الى الجنات للطباعة واإلعالن ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن تحويل )مٔوسسة فردية( إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(

مالك  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المٔوسسة الفردية المسماة فندق فنيسيا ذ.م.م. والمملوكة لمعالي الشيخ سلمان 
بطلب   ،30061 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  خليفه  آل  حمد  بن  عبدهللا  بن 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفروع  بجميع  الفردية  المٔوسسة  تحويل 

برٔاسمال وقدره 5,000 دينار بحريني لتصبح مملوكه: 
معالي الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفه بنسبة 100 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة  كيارا للتجارة العامة   والمملوكة للسيد/السيدة  علي محمد 
المحل  بيع  بطلب     49799 رقم    القيد  بموجب  والمسجلة  العوضي   عبدالكريم  رفيع 
ذات مسؤولية محدودة   إلى  شركة  القيد  وتحويل  المذكور  الفردية   المؤسسة  التجاري 
التجاري )المؤسسة  المحل  بتنازل مالك  500   دينار بحريني، وذلك  برأسمال وقدره   
الفردية  عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم:
علي محمد رفيع عبدالكريم العوضي  بنسبة   1 %

PRAKASH PILLAI 99  %  نسبة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة  مقاوالت دندي + دندي للكهرباء   والمملوكة للسيد/السيدة  الشيخ حمد احمد علي ال خليفه  
والمسجلة بموجب القيد رقم   35719 - +3 10-35719   بطلب بيع المحل التجاري  المؤسسة الفردية  
المذكور وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره   5000   دينار بحريني، وذلك 
بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية عن كافة جزء من موجودات والتزامات المحل التجاري 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 SHAIKH HAMAD AHMED ALI ALKHALIFA   بنسبة   51 %  

  SURESH BABU CHEMMALA PALASSERY   بنسبة   21 %  
  THADIKKARAN JOHN JOSE JOHN   بنسبة   14 %  

  CHEMMALA PALASSERI MOHANDAS   بنسبة   14%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة  شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة  شركة تضامن

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدمت شركة  نهى بيوتي صالون ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   
126616 - 1   بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من  

شركة ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  شركة تضامن

 التاريخ : 14/11/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022-   166225 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : الشيخه مريم محمد عبدالعزيز محمد آل خليفه

االسم التجاري الحالي : مزيان داليت للتجارة
االسم التجاري الجديد : حلويات مزيان دياليت

قيد رقم : 141801 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة غزالن للرشاقة والتجميل
لصاحبتها كريمة عبدالرحمن الحايكي وشركائها -شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم   67183 - 1  

كريمه  السيدة   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالرحمن عبدهللا الحايكي نيابة عن السادة شركة شركة غزالن للرشاقة والتجميل لصاحبتها كريمة 
عبدالرحمن الحايكي وشركائها -شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم  61717 - 1   بطلب 

تصفية الشركة تصفية  اختيارية وتعيين السادة ليلى عبدالرحمن عبدهللا الحايكي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21  لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي : ليلى عبدالرحمن عبدهللا الحايكي
info@cbc.bh    -     )+ 973 ( 33305551

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

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

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 33355001 or KAMC.BH@GMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785250 or info@aradgroup.net 

SYDNEY OASIS MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39664299 or SALMAN.91@HOTMAIL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 66741383 or info@BAHSTS.COM 

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

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

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39607379 or SUNNYVALETRADINGBH@GMAIL.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

TOOBA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

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

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17400469 or mathame@bmigp.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

FUMAR 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17564343 or shawqi.alsayegh@reef-island.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 33360666 or ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

MINACOM GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

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

Um Maryam Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39379127 or M.JAMILABBAS@GMAIL.COM 

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

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 33334448 or yaqoobi@hotmail.com 

SAIF TRANSPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34441777 or SAIF.0073@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787 or ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

ALMAYASA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39848080 or JASEM2030@HOTMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33492848 or ABRAR_AZAM2277@YAHOO.COM 

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33610055 or hr@naibit.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

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

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

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39711141 or murtada@sultanalmazaj.com 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39909935 or jinna.mohamedali@mdlz.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

PASTRIES ON THE FLY CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17404071 or PASTRIESONTHEFLY@GMAIL.COM 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 38888784 or ACCOUNTS@nuzulgroup.com 

New max trading Co wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33522478 or PRADEEPVDEVAN67@GMAIL.COM 

HUBAIL PARTS FOR TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 66909057 or HUBAILPARTS@GMAIL.COM 

Magna contracting and maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

Lamat Habayeb Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17677855 or MOOZARASHED9@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 13699000 or INFO@WATERCOLORME.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM 

GAME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 34023430 or MAZHARCH97@GMAIL.COM 

GAME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34023430 or MAZHARCH97@GMAIL.COM 

DR. GHASSANA SADEK MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17273527 or dr.ghassanacenter@gmail.com 

BANDAR ALDAR FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or abdalialsanadi58@gmail.com 

FARES SITRA TO SELL FEED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or alghadeerdc@gmail.com 

ALRAHILA CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

GOLDEN PARK LAND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

CHIC BRAND Cosmetics Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34411155 or chicbrand.bh@gmail.com 

AVH ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33224643 or HAREESHUNIQUE@GMAIL.COM 

AVH MARKETING AND PROMOTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33224643 or HAREESHUNIQUE@GMAIL.COM 

DAR AL AROOB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 37226930 or abumussa99@gmail.com 

Clothes basket lundary 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contact

 36131110 or SHEHAB3336@HOTMAIL.COM 

TORONTO MAINTENANCE AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.COM 

973 MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33162223 or BADERSLAIS@ICLOUD.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RESERVATIONS MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

WAY TRUTH AND LIFE INTERIOR DECORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32153271 or DOMINICPETERSOLOMON@GMAIL.COM 

Front Line Surface coating Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39330097 or INFO@FRONTLINEME.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

Fostanha Fashion Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66336370 or MISTERSILVERBH@GMAIL.COM 

Pak Ghazi Trading Bahraini Partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33564264 or CMRIFAT1512@GMAIL.COM 

GREEN LIFE ENERGY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17756080 or gles.bh@gmail.com 

ESHARAT RAHMAI MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or BAHADUR83122@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

STAR SMART SOLUTION & MOBILE REPAIRING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34306903 or alaber1@hotmail.com 

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

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

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

GULF SEA RESTAURANT PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33344458 or BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

BAKSHIPUL BEST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33928247 or SHERYBAIG19@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34384962 or SARAMGONDAL@GMAIL.COM 

CHANDRA AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 33352544 or M-SANAD@HOTMAIL.COM 

295 GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33304175 or IMRANRASOOL0987@GMAIL.COM 

GREEN VIEWS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33545996 or GREENVIEWSCONTRACTING@GMAIL.COM 

BRONZE MOP BUILDING CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36860763 or Allulu.hussain@gmail.com 

B K STEEL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36838013 or BALANOMANA97@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36823440 or SARGODHASTAR786@GMAIL.COM 

EARLY JOB FOR INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34619774 or ARAHEEL985@GMAIL.COM 

AL NAAM  VISITOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33726663 or ANAMNAZEER32@GMAIL.COM 

TABOOK MEHDI INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 34445037 or FAISALMEHMOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

B A INTERNATIONAL PACKAGING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 35012715 or AYAZ_WAHEED@HOTMAIL.COM 

HOUSE OF HAIR SALON. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 38004003 or ADMIN@TASWYA.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36415755 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

DOURAJ MAINTANCE AND CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33037019 or MR27645@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36994882 or LITTLEWORLD2017@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

DUBAI INTERNATIONAL MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33076080 

FAISALABAD PACKAGING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35437262 or MMFAROOQ777@GMAIL.COM

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

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ROAD GRADER OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

NEW SOCIETY BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36580057 or MAHMOODSBH@GMAIL.COM 

NEW SOCIETY BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36580057 or MAHMOODSBH@GMAIL.COM 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 39653315 or EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ORIENTAL PALACE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact
 0 or ORIENTAL@ORIENTAL-PRESS.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR AUDITOR
 suitably qualified applicants can contact

 39336777 or jawad.habib@bdo.bh 

ALJAMAHEER COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of
 WAITER (LOCAL COFFEE-SHOP)

 suitably qualified applicants can contact
 39612227 or hbveda@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

HASSAN ABDULLA GLASS & MIRRORS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17341758 or AHGLASSM@BATELCO.COM.BH 

DAWAR 5 MARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39335393 or ADEL.ALMEER222@GMAIL.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39667181 or mjmh69@hotmail.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com 

MANAMA FOOD INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17675755 or ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17225137 or JMSHETTY11@HOTMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 36694200 or HR@DELMONHOTEL.COM 

BINT AL 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17259458 or RALA-ADEL@HOTMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHRO.COM 

MAJEED & MOHAMMED TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39901000 or suresh@hajigallery.com 

FORMAT BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39177137 or Shh0202@hotmail.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

NAJMAT ALAHALY SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39414997 or alahaly67@gmail.com 

Raising Cane’s 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17556555 or ayman.jafar@alshaya.com 

NEW GRAND AUTO ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 34477350 or ANGESSHERWIN@GMAIL.COM 

AL WED RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39462005 or GULFCENTER_SMS@YAHOO.COM 

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 38970789 or accounts1@interlabbh.com 

JANAT MART 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34422403 or MAZENCHILWAN@HOTMAIL.COM 

TAIBA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33768768 or taiba.saloon@gmail.com 

Golden Palace Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36776376 or ALABASI31@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

UM AL SAHK ELECTRICAL CANTECTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35532353 or kaljnaid@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALMINA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33410130 or ALAYYAH62@YAHOO.COM 

DECO VISION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39468818 or HR@FAKHRO.COM 

Pizza hut 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

IMPERIAL DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36369643 or IMPERIALDECORES@YAHOO.COM 

INSHARAH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33846661 or DELMONPALACECONTRACTING@GMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR PROGRAMMER
 suitably qualified applicants can contact

 17531709 or K.MAHESH@TCS.COM 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANING SUPERVISOR / FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17532010 or METEE@BATELCO.COM.BH 

MARSA ALBUSAITEEN COLD STORES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39867872 or HASH2H2@HOTMAIL.COM 

DIAMOMD SECRETS ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 13656001 or ASKARALI402012@HOTMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

SIAM WARA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33953333 or JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

KHALID TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17785830 or Khalid_abulfatih@hotmail.com 

CLASSICO GATE FOR UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 36602060 or FAISAL6100@HOTMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39936654 or PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

ALIA CITY PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17716775 or RAVIKUMAR22@HOTMAIL.COM 

BU KHALLAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39269354 or HAMSS-88@HOTMAIL.COM 

PROTIVITI MEMBER FIRM BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17100050 or arvind.benani@protivitiglobal.me 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

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

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

Cook house for food 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33324333 or cookhouse08@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

DAR AL Kuwait Real Estate Management 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39888462 or HUSSAINBINSALOOM@GMAIL.COM 

Beard Trimmer Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39874614 or BALAL_AMAN@HOTMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17749271 or KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact

 17822223 or dredco.gp@gmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

CACTUS ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17252683 or jpd@cactus.bh 

CHAND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39337396 or CHANDLAUNDRY@YAHOO.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

Easy Bake W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17691212 or modbake@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33801802 or Swat.sk89@gmail.com 

JALAL ALAALI & Sons BSC C 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17646666 or M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

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

 ACCOUNT EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39111313 or info@eatco.me 

Usmans tin fabricator 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39133187 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

ROUGE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17744990 or LAWAZON@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or JOSE@ALGHANAH.COM 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17551364 or siegfried.gruber@sms-group.com 

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

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 17001638 or ali@mailcohen.com 

Lulu International Exchange B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CABIN SALE CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17641290 or mohideen.kader@luluexchange.com 

DOHAT ALARAD STATIONERY AND PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37366610 or dohatalhidd@gmail.com 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or CRIBC.BH@GMAIL.COM 

S.JAFFAR MAJEED ELECTROMECHANICAL ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 39699718 or info@sjmmep.com 

Meer auto services 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)
 suitably qualified applicants can contact

 39614272 or awan.lexus@gmail.com 

ISA TOWERS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33483028 or ESSATOWERS@GMAIL.COM 

Tanawal auto services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33982655 or GHULAMJAN57@GMAIL.COM 

Oriental Rugs and Home Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33363711 or Hori.bahrain@gmail.com 

Mayar property company wll 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33090228 or ZEROONEUAE@GMAIL.COM 

East generations Construction 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39449348 or est_wshop_j@hotmail.com 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

ALESSAWEYAH MENS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 39473772 or HUHUN888@YAHOO.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39659325 or INFO@CENTRALCAFES.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH  



المنطقة الدبلوماسية - المجلس األعلى للقضاء

التمييـــز  محكمـــة  أصـــدرت 
امـــس الخميـــس الموافق ١٧ 
نوفمبـــر ٢٠٢٢، أحكاًمـــا فـــي 
انتخابيـــة  طعـــون  خمســـة 
طعـــون  وثالثـــة  )نيابـــي(، 
)بلدي(، تقدم بها مترشـــحون 
بشـــأن نتيجـــة االقتـــراع فـــي 
عـــن  االنتخابيـــة  دوائرهـــم 
جـــرى  والـــذي  األول،  الـــدور 

بتاريخ 12/11/2022.
وقد رفضـــت محكمة التمييز 
االنتخابيـــة  الطعـــون  جميـــع 
الُمقدمـــة أمامهـــا، وذلـــك بعد 
اطالعها على محاضر النتائج 

التفصيلية للفرز.
وقالت المحكمة في أحكامها 
كانـــت  ولئـــن  أنـــه  “وحيـــث 
الدســـتور  مـــن   62 المـــادة 
المرســـوم  مـــن   21 والمـــادة 
بقانـــون رقم 15 لســـنة 2002 
الشـــورى  مجلســـي  بشـــأن 
والنواب أعطت لكل مرشـــح 
فـــي الدائـــرة االنتخابية حق 
الطعن فـــي نتيجة االنتخاب 
الـــذي جـــرى في دائرتـــه أمام 
محكمة التمييز إال أنه يتعين 
أن يكـــون الطعـــن قائًمـــا على 
أســـباب جدية تنـــم عن عيب 
االنتخابيـــة  العمليـــة  شـــاب 
يبطلها وأن يقيم الدليل على 
ذلـــك. وإذا جـــاء الطعن على 
خـــالف ما تقـــدم يكـــون غير 

مقبول”.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يتعين أن 
يكـــون الطعـــن علـــى نتيجـــة 
االنتخاب قائًما على شـــواهد 
وأســـباب جديـــة تبعـــث على 
االعتقـــاد أن خطـــأ قـــد شـــاب 
الفـــرز  أو  التصويـــت  عمليـــة 
ومـــن ثـــم ال يجـــوز أن يقـــوم 
الطعن على مجرد هاجس أو 
اعتقاد ال يسنده دليل جدي”، 
مبينًة أن التقارب في النتائج 
بين المرشـــحين ال يعد بذاته 
ســـبًبا يعطى المرشـــح ســـنًدا 

في الطعن.
وفي إشارة منها بوجوب عدم 
المـــس بهيبة القضـــاء باعتبار 
أن ذلـــك فعـــالً مؤثمـــًا قانونًا، 
فقـــد أمرت المحكمة في أحد 
الطعـــون ووفقـــًا للمـــادة )61( 
من قانـــون المرافعـــات بمحو 
ما أورده الطاعن في صحيفة 
الطعن من عبارات من شـــأنها 

المساس بهيبة القضاء.  

“التمييز”:  ال يجوز أن يقوم الطعن على 
مجرد هاجس أو اعتقاد ال يسنده دليل جدي

مترشحة استعجلت ثم ندمت... وهذه قصتها
انفجرت إحدى المترشحات غضبًا بعد إعالن النتائج األولية بمركز الدائرة.

وأبـــدت المترشـــحة ســـخطها علـــى نتائـــج االقتـــراع وتهّجمـــت بالحديـــث علـــى باقـــي 
المترشـــحين وعلـــى المنطقة، وذلـــك لحلولها في مركز متأخر، وهـــو ما يعني خروجها 

من السباق االنتخابي أو جولة اإلعادة قبل وصول نتائج التصويت في المراكز 
العامة.

وبعـــد أن وصلت نتائج األصـــوات العامة تغّيرت األمور لتصبح 
في أحد المركزين األولين، األمر الذي جعلها في الســـباق من 

جديد وخوضها جولة ثانية حاسمة أمام منافسها بالدائرة.
االتصـــال  إلـــى  الغاضبـــة  المترشـــحة  اضطـــرت  وهنـــا 

بالمترشـــحين اآلخريـــن لالعتـــذار وطلـــب دعمهـــم في 
الجولـــة الثانية، لكنهم حســـموا أمرهم بعـــدم التعاون 
معهـــا بعـــد أن وصفتهـــم بالخيانة، بـــل وصلت األمور 
إلـــى أبعد مـــن ذلك، فقـــد انتقـــدت أحد المترشـــحين 
وقللـــت من شـــأنه مـــن الناحيـــة األكاديميـــة، وذكرت 
في معرض حديثها شـــهاداتها ودراســـاتها، وذلك في 
إشـــارة إلـــى أحقيتها بنيـــل أصوات الناخبين بشـــكل 
علني وواضح، وبســـبب اســـتعجالها وعدم انتظارها 
نتائـــج المراكـــز العامـــة أضاعـــت على نفســـها فرصة 

االستفادة من أصوات المترشحين اآلخرين.

وفد شبابي بحريني يحضر جلسة للبرلمان األوروبي
التقى سفيرنا في بلجيكا واقترع بجولة اإلعادة في مقر السفارة

اســـتقبل سفير مملكة البحرين لدى مملكة 
الكبـــرى  لوكســـمبورغ  ودوقيـــة  بلجيـــكا 
واالتحـــاد األوروبـــي عبـــدهللا الدوســـري، 
الوفـــد الشـــبابي البحرينـــي المشـــارك فـــي 
برنامج “الشـــاب البرلماني 2022”، بتنظيم 
مـــن جمعية الريـــادة الشـــبابية، حيث يعد 
هـــذا البرنامـــج أحد المشـــاريع المشـــتركة 
بين مملكـــة البحرين واالتحـــاد األوروبي، 
والشـــراكة  التعـــاون  برامـــج  وضمـــن 
الشـــورى  مجلـــس  بيـــن  االســـتراتيجية 

بمملكة البحرين، واالتحاد األوروبي.
وهنأ الســـفير الشـــباب على تفضـــل عاهل 
البالد المعظم، صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بتسمية العام 2022 
بعام الشباب البحريني، وقام باطالع الوفد 

الشبابي على دور ســـفارة مملكة البحرين 
لدى مملكة بلجيكا واالتحاد األوروبي في 
رفد وتطويـــر العالقة االســـتراتيجية بين 
مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد األوروبي عبر 
عـــدد مـــن األطـــر الدبلوماســـية الثنائية أو 

متعددة األطراف والتي كان آخرها إطالق 
االتحاد األوروبي “الوثيقة االســـتراتيجية 
المشـــتركة مـــع دول الخليـــج”، مؤكـــًدا أن 
متينـــة  األوروبيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
ومتقدمة وتســـير نحو تحقيق المزيد من 

المصالـــح المتبادلـــة والدفـــع بها بمـــا يعود 
بالمنفعة على الجانبين الصديقين.

من جهتها، أطلعـــت رئيس جمعية الريادة 
الســـفير علـــى  أميـــرة محمـــود،  الشـــبابية 
برنامـــج الزيـــارة ومـــا قـــام بـــه عـــدد مـــن 
أعضاء الوفد الشبابي من لقاءات مع عدد 
مـــن المســـؤولين بهيئـــة العمـــل الخارجـــي 
البرلمـــان  وزيـــارة  األوروبـــي،  باالتحـــاد 

األوروبي وحضور إحدى جلساته.
وتســـنى ألعضـــاء الوفـــد المشـــاركة فـــي 
التصويت ضمن جولة اإلعادة لالنتخابات 
النيابية لمملكة البحرين في مقر السفارة، 
كما سنحت الفرصة للوفد ومرافقيهم من 
االتحاد األوروبي من االطالع على تنظيم 
وســـير مجريـــات العمليـــة االنتخابيـــة في 

سفارة المملكة في بروكسل.

المنامة - وزارة الخارجية
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 وســـط حشـــود كبيرة من أهالـــي الدائرة 
الخامســـة بمحافظـــة العاصمـــة، اختتـــم 
حملتـــه  الســـلوم  أحمـــد  صبـــاح  النائـــب 
جماهيرييـــن  بلقاءيـــن  االنتخابيـــة 
 16 األربعـــاء والخميـــس  مســـاء يومـــي 
بـــدء  مـــن  ســـاعات  قبيـــل  نوفمبـــر   و17 
الصمـــت االنتخابي، وأكد الســـلوم خالل 
لقائـــه أهالـــي  الدائـــرة على شـــكرهم أوال 
الجولـــة  فـــي  وتصويتهـــم  لحضورهـــم 
األولـــى مـــن االنتخابـــات النيابيـــة  التـــي 
جـــرت يوم 12 نوفمبر الجاري مما أســـفر 
عـــن حصوله علـــى المركز األول، مشـــيرا 
 إلـــى أنه المركـــز الـــذي اعتاد عليـــه دائما 
بفضـــل مســـاندتهم ودعمهـــم والتعـــاون 
دائرتـــه  وأهـــل  بيـــن  النائـــب  المســـتمر 
“ضاربين أفضل األمثال” في هذا الصدد، 
مطالبـــا إياهـــم  بالتواجـــد الكثيـــف يـــوم 
االنتخابـــات؛  فـــي  والتصويـــت  الســـبت 

حتى يكتمل المشهد بسعادة  الجميع. 
 وشـــهدت القاعة التي امتألت عن آخرها 
تجاوبا غير مســـبوق من األهالي، ودعما 

وتأييدا  غير محدودين. 
 وقال الســـلوم “تعاهدنـــا معكم دائما على 
نســـتمر  هللا  شـــاء  وإن  األول،  المركـــز 
على هـــذا  المنوال معا، ليـــس في نتيجة 
االنتخابـــات وحســـب، بـــل على مســـتوى 
األداء النيابـــي والخدمـــي  فـــي الدائـــرة، 
ســـنبذل أقصى جهد لالرتقاء باألداء في 
الدائـــرة لتكـــون الدائرة رقـــم واحد على 
 مســـتوى البحرين في كل شـــيء، وأعلم 
جيدا أنكم ستســـاعدوني في هذا الشأن 
ولديكـــم كل  الرغبة فـــي العمل واإلنجاز، 
لقد التمست في حديثي معكم حرصكم 
ونشـــاطكم ورغبتكـــم  القويـــة فـــي هـــذا 
العمـــل، ســـنكمل معـــا مـــا بـــكل أوتينا من 
جهد وسنســـعى لتحقيـــق البرنامج الذي 
 وضعناه ســـويا ألربع ســـنوات مقبلة ومع 

سنستمر بإذن هللا”. 
  وتابـــع الســـلوم قائال وهو يشـــير بأصابع 
يديـــه على وجهه بين أذنه وعينه “أربعة 

أصابع  تفصل بين الحق والباطل، تفصل 
بين األكاذيب التي تســـمعها بأذنك وبين 
الحقيقـــة التي  تراها بعينيـــك، ونحن لله 
الحمد معـــروف عنا العمـــل والصدق في 
خدمة الناس، ما وعدت  به في 2018 نفذ 
بالكامـــل في كل الملفات دون اســـتثناء، 
بـــل وزدنا عليه وهللا يشـــهد  علـــى عملنا، 
بابي مفتوح وتليفوني ال يغلق 24 ساعة 
وحتـــى يومنا هذا أن في مكتبي اســـتلم 
 طلبات األهالي واسعى في خدمتهم، أنا 

نائب هذه الدائرة وأخدمها بكل إخالص 
حتى آخر  دقيقـــة من عملي وحتى تعلن 
النتائـــج ويـــؤدي المجلـــس الجديـــد وإن 
شاء هللا وبفضل أصواتكم  سنستمر معا 
4 ســـنوات مقبلة وســـنؤدي القســـم على 

خدمتكم وخدمة الوطن الغالي”. 
  وتابـــع الســـلوم “البعـــض يســـتغرب أننـــا 
الهاتفيـــة  المكالمـــات  عـــدد  عـــن  أعلننـــا 
ورسائل الواتســـاب  ولقاءاتي الشخصية 
مـــع األهالي، ربما من حقهم يســـتغربون؛ 

ألنهـــم ما عرفوا فـــي دوائرهم  هـــذا الكم 
مـــن التواصـــل وهـــذه العالقـــة المميـــزة 
بيـــن النائب وأهل دائرتـــه، وهللا ما بالغنا 
فـــي  هذه األرقام وربمـــا كان حجم العمل 
الحقيقـــي أكثـــر ممـــا أعلـــن، وأغلبكم هنا 
ممن التقيته  ورددت على رسائله وطاقم 
العمـــل في مكتبي بـــذل جهدا كبيرا على 
مـــدار 4 ســـنوات، فهل  أحـــد منكم اتصل 
يومـــا ولم أجبـــه؟؟ هل منكم مـــن زارني 
فـــي مكتبـــي ورددتـــه؟؟ أنتـــم ردوا  على 

هؤالء”. 
  وشـــهدت القاعة “تصفيقـــا حادا” وهتف 

الحضور “نشهد نشهد.. كفيت ووفيت”. 
نلتفـــت  “لـــن  قائـــال  الســـلوم  وأردف    
واألفعـــال  والشـــائعات  األكاذيـــب  إلـــى 
الصبيانيـــة، نحـــن أهل  عمـــل وأهل فعل، 
وأهـــل العمـــل ليـــس لديهـــم وقـــت لهـــذه 
التفاهـــات، ال نعـــرف الدعايات الســـوداء 
 والكـــذب والتشـــهير، وأعمالنـــا ملموســـة 
بنفســـك  تذهـــب  أن  يمكنـــك  حقيقيـــة 

لتراهـــا في مركـــز  البالد القديـــم الصحي 
وفـــي مالعـــب الفرجـــان األربعـــة داخـــل 
الدائرة، يمكنك رؤيتها في  آالف الطلبات 
والرســـائل التـــي رفعت للجهـــات المعنية 
والمشـــاكل التـــي تـــم حلهـــا، وفـــي عقود 
 التوظيـــف التـــي وقعـــت داخـــل مكتـــب 
النائب بحضور مسؤولي القطاع الخاص 
وبحضـــور  شـــباب الخريجيـــن وأهاليهـــم 
أيضـــا، أعمالنـــا وللـــه الحمـــد وبفضل هللا 
ثـــم فضلكـــم وتعاونكـــم  حقيقـــة واقعـــة 
والســـفه  التكذيـــب  تقبـــل  ال  ملموســـة 
واالفتراء، حقيقـــة دامغة ال تقبل اإلنكار 

 مهما فعلوا أو حاولوا”. 
وأكد الســـلوم أن الفترة المقبلة ســـيلعب 
البحرينـــي دورا  الخـــاص  القطـــاع  فيهـــا 
كبيرا في  االقتصاد وحل مشاكل البطالة، 
ونحن لدينـــا ميزة التواصل المباشـــر مع 
الدائـــرة  أن  الخـــاص،  وأعتقـــد  القطـــاع 
الخامســـة كانـــت من أكثـــر الدوائـــر التي 
اســـتقادت بالعالقـــات الطيبـــة  والتعاون 
المســـتمر مـــع القطاع الخـــاص البحريني 
خـــالل  مـــن  ســـواء  مشـــاكلها  حـــل  فـــي 
 التوظيـــف المباشـــر أو الرعايـــة الصحية 
)مركز البالد القديـــم الصحي( أو مالعب 

الفرجان  أو غيرها. 
وأضـــاف الســـلوم قائـــال “برنامـــج عمـــل 
الحكومة اليوم يتشـــارك فـــي العديد من 
الزوايـــا  والمفاهيم واألعمـــال مع القطاع 
الخـــاص لخدمـــة المواطـــن أوال وأخيرا، 
أو  التوظيـــف،  فـــي  مجـــال  كان  ســـواء 
اإلســـكان التي قدمـــت مؤخرا  8  خدمات 
إسكانية جديدة تعتمد بشكل  كامل على 
القطاع الخاص، وكما هو الحال بالنســـبة 
لقطاع الخدمات، القطاع الخاص  اســـتلم 
زمـــام المبادرة ومســـتعد لطرح الوظائف 
ومســـتعد لتدريـــب المواطـــن فـــي العمل 
 الكتســـاب الخبـــرة المهنيـــة والتوظيـــف 
الفـــوري، وقـــد تلمســـنا تقبل المســـؤولين 
ونجـــد  المبـــدأ  مـــع  لمطالبنـــا  واتفاقهـــم 
فعـــال هناك تغيير فـــي البرامج التعليمية 

لتأهيل الشباب لسوق  العمل”. 

حملة المرشح أحمد السلوم

لن نلتفت لألكاذيب واألفعال الصبيانية.. وقتنا خصصناه للعمل واإلنجاز
اختتم بلقاء جماهيري وسط حشود من أهالي خامسة العاصمة.. السلوم:

أحمد السلوم

محرر الشؤون المحلية

جهودنـــا “واقـــع ملمـــوس” يـــرى بالعيـــن.. ال يمكـــن إنكارهـــا وال تقبـــل التزييف

حققنا “المركز 
األول” في الجولة 

األولى ومتعاهدون 
على “األول” دائما

أعمالنا في مركز البالد 
الصحي ومالعب الفرجان 

وملفي التوظيف 
واإلسكان “خير شاهد” 

 4 أصابع تفصل بين 
الحق والباطل.. صدق 

ما تراه بعينيك وليس ما 
تسمعه من الحاقدين

الشراكة مع القطاع 
الخاص كان لها دور 

كبير في حل مشكالت 
الدائرة.. ومستمرون 

التقارب في النتائج 
ال يعد بذاته سبًبا 

يعطى المرشح 
سنًدا في الطعن



سيدعلي المحافظة

تنطلق يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 جولة اإلعادة في 34 دائرة انتخابية برلمانية، بعد أن أسفرت الجولة األولى عن حسم 6 دوائر من بين 
40 دائرة انتخابية. ويتصدر جولة اإلعادة مشــهد التحالفات واســتغالل مواقف الحياد للمرشــحين المغادرين للعمل على اســتمالة أصواتهم، الســيما 
أولئك المرشحون الحاصلون على أعلى نسبة من أصوات المغادرين والذي بإمكانهم أن يشكلوا فرصة ثمينة لتعزيز موقع الصدارة أو قلب الطاولة 
علــى نتائــج الجولــة األولى.وفــي وقت أعلــن فيه عدد من المغادرين دعمهم ألحد المنافســين على جولة اإلعادة، التزمت فيــه الغالبية العظمى منهم 

بعدم اإلعالن أو الوقوف على الحياد، مما يصعب مسار التكهن بهوية الفائز في السباق، ويضع المتصدر على صفيح ساخن.

محافظة العاصمة

ــســابــق أحــمــد  ــائــب ال ــن ويـــخـــوض ال
مع  مريحة  تــبــدو  منافسة  قــراطــة 
الــمــرشــح ســلــمــان الــحــوطــي بــفــارق 
بــحــاجــة  فــالــحــوطــي  ــًا،  ــوتـ 740 صـ
4 مرشحين  الستمالة أصوات أكثر 
ــيــتــجــاوز امــتــحــان قـــراطـــة، رغــم  ل
ــمــرشــحــة  ــلـــى دعـــــم ال ــولـــه عـ حـــصـ

المغادرة النائب سوسن كمال.
السنابس  دائـــرة  مرشحة  وأعلنت 
الــديــن دعمها مــن قبل  زيــنــب زيــن 
وهما  مرشحان  بينها  شخصيات   4
ــري، وفــاطــمــة  ــصـ ــبـ ــادي الـ ــهـ ــدالـ ــبـ عـ
ــــب وصــيــف  ــان ــى جــ ــ ــ ــدوب، إل ــ ــ ــم ــ ــ ال
ــرار  شــ ــدي  ــهـ مـ  2018 ــابـــات  انـــتـــخـ
والمستبعد من االنتخابات الجارية 
إال  شمطوط،  علي  السابق  النائب 
ممدوح  النائب  األبـــرز  المرشح  أن 
الصالح والمتقدم بفارق 720 صوتًا 
بــالــفــوز، مــعــوالً فــي ذلك  أكــد ثقته 
وجهاء  ووقــفــة  ناخبيه  دعــم  على 

وأعيان الدائرة معه.
بوخماس  حسن  المرشح  ويقترب 
إلى  الــعــودة  فــي  مــن تحقيق حلمه 
محاوالت   4 بعد  النيابي  المجلس 
بفارق  يتقدم  حيث  مــوفــقــة،  غير 
ضعف األصوات عن النائب الحالي 
ــال نــجــح  ــ ــي حـ ــ ــار الـــبـــنـــاي، وفـ ــمـ عـ
بــوخــمــاس فـــي اســتــمــالــة أصــــوات 
المرشح  أو  فــرج  بــارعــة  المرشحة 
عــبــدهللا جــمــعــة، فـــإن نــجــاة البناي 
جميع  تحالف  على  معلقة  ستكون 

المرشحين اآلخرين معه.
النائب  أحـــرزه  ــذي  ال التقدم  ورغــم 
أحمد السلوم في خامسة العاصمة 
مــواتــيــة  مـــازالـــت  ــفــرصــة  ال أن  إال 
الجابري  محمد  المنافس  للمرشح 
ــــرة عــبــر لعبة  ــــدائ لــلــظــفــر بــمــقــعــد ال
 969 التحالفات، حيث مازال هناك 
صوتًا قابل لالستمالة من قبل أحد 

المرشحين.
وتبدو مهمة مرشح جمعية الرابطة 
شاقة  الــفــردان  محمود  اإلسالمية 
إذ  السهالوي،  محمد  المرشح  أمــام 
األولى  الجولة  تقدمه في  رغم  إنه 
بفارق 456 صوتًا، إال أن الدائرة ما 
يحمل  2750 صــوتــًا،  تختزن  زالــت 
ثقلها األكبر كل من المرشحين عادل 
الرابطة،  إلــى مرشح  األقــرب  بــالل 
ــرب إلـــى دعــم  ــمــالح األقــ ونــاديــة ال
المرشحين  جانب  إلــى  الــســهــالوي، 

محمود التوبالني وكامل ميرزا.
ــة الــنــائــب الــســواد عن  ورغـــم إزاحــ
سترة،  دائــرة  في  المنافسة  مشهد 
أصــوات  نسبة  من  حققه  ما  أن  إال 
بلغت 305 أصوات تمثل ثقالً مهمًا 
لمنافسات جولة اإلعادة بين جليلة 
السيد التي تتصدر الدائرة وحسين 

إضرابوه.
السابق  الغريم  تحالف  يقلب  وقــد 
المعامير عمار حسين،  دائرة  لنائب 
ــعــصــفــور مع  الــمــرشــح إبـــراهـــيـــم ال
مــحــســن الــعــســبــول الـــطـــاولـــة على 
بفارق  يتقدم  الــذي  الحالي  النائب 
14 صوتًا فقط، فيما عدا لو تحالف 
عبدعلي،  أحمد  المرشح  مــع  عمار 
إلى  للعودة  ضئيلة  فرصة  ليمنحه 

قبة البرلمان.
ــافــســة الــتــقــلــيــديــة  ــمــن وتـــتـــجـــدد ال
علي  النائب  بين  مقلوبة  بموازين 
إسحاقي ومرشحة التقدمي إيمان 
منافسات  بنيت  أن  فبعد  شويطر، 
الجولة الثانية في انتخابات 2018 
على تقدم إسحاقي وتحقيقه فوزًا 
المرة  هــذه  إيمان  تمكنت  متوقعًا، 
تقدم  وتحقيق  المعادلة  قلب  مــن 

بواقع 396 صوتًا.
عاشرة  إلــى حسم  السبيل  ومـــازال 
المرشحين  على  متعسرًا  العاصمة 
حصدوا  مرشحين  وجــود  ظل  في 
ــرة  ــدائ نــســبــًا عــالــيــة مــن أصــــوات ال

كالمرشحة نجمة تقي التي حققت 
856 صوتًا، والمرشح نواف الجشي 
الذي حصد 979 صوتًا، والتي يمكن 
أن يشكل استمالة أصوات ناخبيهم 

مفتاحًا مهمًا للظفر بمعد الدائرة.

محافظة المحرق

ــرق تــحــتــدم  ــحــ ــمــ ــ وفــــــي أولــــــــى ال
ــشــرســة بــيــن كـــل من  الــمــنــافــســة ال
الحسيني  محمد  المتقدم  المرشح 
والمرشح عصام  860 صوتًا  بفارق 

العلوي.
ورغم الفارق الكبير بين المرشحين، 
ــمــضــادة  ال الـــدعـــايـــة  حــمــلــة  أن  إال 
لــلــمــرشــح مــحــمــد الــحــســيــنــي حــول 
العلوي  ونجاح  لــه،  سابقة  مواقف 
مرشحين  ــوات  ــ أصـ اســتــمــالــة  فـــي 
ــى قلب  ــ ــك إل ــ ــؤدي ذل ــ ــد يـ ــا قـ ــويـ أقـ
الــمــعــادلــة لــصــالــح الــمــرشــح عصام 

العلوي.
ــائـــب إبـــراهـــيـــم  ــنـ ــدو مــهــمــة الـ ــ ــب ــ وت
بسيط  ــارق  فــ مــع  صــعــبــة  النفيعي 
حمد  الوصيف  المرشح  وبين  بينه 
الــــــدوي، فــيــمــا يــشــكــل أي تــحــالــف 
ألحدهما مع المرشح محمد الجودر 

فرصة رابحة للظفر بمقعد الدائرة.
استقبال  الــمــحــرق  ثالثة  وتــرتــقــب 
مــمــثــلــهــا الـــجـــديـــد، حــيــث تــحــتــدم 
المنافسة بين متصدر الدائرة محمد 

العليوي وعبدالكريم العمادي. 
ومازال حسم مصير الدائرة متعسرًا 
في ظل لعبة التحالفات، ففي حين 
المرشح أحمد بوحجي على  يحوز 
ــوات بقية  ــ ــن أصــ ــر مـ ــبـ ــثــقــل األكـ ال
الناخبين، إال أن أي تحالف مع بقية 
معادلة  يقلب  أن  يمكن  المرشحين 

الدائرة نحو اتجاه مغاير.
جاسم  علي  المرشح  مهمة  وتبدو 
المحرق،  رابعة  بمقعد  للفوز  شاقة 
مع وجود فارق بأكثر من ألف صوت 
عن متصدر الدائرة هشام العوضي، 
تحالفًا  بالمقعد  ظفره  يتطلب  فيما 
السباق  من  الخارجين  أقــويــاء  مع 
ــمــنــصــوري وأمــيــن  ــــدى ال كـــل مـــن ن

عبدالقادر.
حققه  الـــذي  الكبير  الــتــقــدم  ورغـــم 
 5150 بــواقــع  بوعنق  خالد  النائب 
الــمــحــرق  خــامــســة  أن  إال  صـــوتـــًا، 
المتوقعة  بالمفاجآت  مازالت حبلى 

تقلب موازينها  أن  لها  والتي يمكن 
لصالح المرشح أحمد بوهزاع الذي 

حصد 2940 صوتًا.
ــمــة الـــمـــغـــادريـــن في  ويــتــســيــد قــائ
األصالة  عن  السابق  النائب  الدائرة 
صــوتــًا،   1115 بــواقــع  المقلة  عــلــي 
وتــلــيــه الــمــرشــحــة هــنــادي الــجــودر 
يمثالن  والذين  صوتًا،   986 بواقع 
ــادة،  ثــقــل الــمــيــزان فــي جــولــة اإلعــ
بقية  أصــوات  الستمالة  يمكن  فيما 
مهمًا  دعــمــًا  تشكل  أن  الــمــغــادريــن 
 3208 بـــواقـــع  الــمــنــافــس  لــلــمــرشــح 

أصوات.
ــمــرشــح عــثــمــان  وتـــبـــدو حــظــوظ ال
شــريــف األبـــــرز فـــي أكــبــر الـــدوائـــر 
تــرشــحــًا بــســابــعــة الــمــحــرق، حيث 
يتقدم على منافسه عبدهللا الظاعن 
بفارق 1392 صوتًا، ما يضع األخير 
ــارات صــعــبــة فـــي بــنــاء  ــ ــي أمـــــام خــ
المرشحين  أبرز  مع  قوية  تحالفات 
ــغ  ــال ــب ــن الــســبــاق وال الــخــارجــيــن مـ

عددهم 16 مرشحًا.

المحافظة الشمالية

مرشح  أحـــرزه  ــذي  ال المهم  التقدم 
الــمــنــبــر الــتــقــدمــي مــهــدي الــشــويــخ، 
ــرار نــائــبــة قـــرى شـــارع  ــ يــقــابــلــه إصـ
العودة  الحايكي على  النخيل كلثم 
أصــوات  تقارب  ظل  في  للمجلس، 
السباق،  من  الخارجين  المرشحين 
ــل مــن  ــعــــالقــــات بـــيـــن كــ ــ ــر ال ــ ــوت ــ وت
نصيف  يــاســر  والــمــرشــح  الحايكي 
من  نسبة  أعلى  ثالث  على  الحائز 

األصوات.
ويــعــود ابـــن قــريــة بــنــي جــمــرة جــالل 
جولة  ليتصدر  بقوة  للمنافسة  كاظم 
بعد  الجارية،  االنتخابية  المنافسات 
االنتخابي  السباق  المبكرة  مغادرته 
ــذي قدمته  الـ الــطــعــن  إثـــر   2018 فــي 
ــقــطــري بــحــقــه،  الــمــرشــحــة فــاطــمــة ال
فيما قد يشكل تحالف النائبة فاطمة 
الـــقـــطـــري مـــع مــنــافــســه ابــــن الـــــدراز 
للدرازي  كبيرة  فرصة  ــدرازي  الـ علي 
ــودة لــلــنــائــب  ــعــ ــ ــالم ال لـــإطـــاحـــة بـــأحـ

السابق جالل كاظم.
البديع  عن  الحالي  النائب  ويواجه 
صعوبة بالغة في االحتفاظ بمقعده 
الــبــرلــمــانــي بــعــد تـــجـــاوزه مــن قبل 
المرشح وليد الدوسري بفارق أكثر 

من ألف صوت. 
ــوات كــل من  وتــمــثــل اســتــمــالــة أصــ
وعلي  النفيعي  أمــانــي  المرشحين 
للمرشحين  ثمينة  فرصة  المعمري 

بمنافسات جولة اإلعادة.
نسبيًا في  األمــور محسومة  وتبدو 
دائرة جبلة حبشي للمرشح حسين 
منافسه  على  يتفوق  إذ  إبــراهــيــم، 
صوتًا،   1437 بفارق  معيوف  علي 
مهمة  أمـــام  معيوف  يضع  مــا  وهــو 
تحالفات  مــجــمــوعــة  لــبــنــاء  صــعــبــة 

لعبور المنافسة.
ويتوقع أن تشهد خامسة الشمالية 
بين  ضـــراوة  المنافسات  أشــد  أحــد 
التقدمي  المنبر  عن  الحالي  النائب 
الصاعدة  والمرشحة  هاشم  فــالح 
الــتــي حققت معدل  الــصــائــغ  مــريــم 
أصوات مرتفعا في الجولة األولى، 
فيما يشكل أي تحالف بين الصايغ 
وغريم هاشم السابق أحمد يوسف 
عقبة كبيرة في طريق عودة فالح 

لتمثيل الدائرة.
وعـــــاد مــنــيــر ســـــرور إلــــى وصــافــة 
ــى مـــن االنــتــخــابــات،  ــ الــجــولــة األولـ
آخر،  منافس  مع  المرة  هــذه  ولكن 
ــة غريمه  ــ إزاحـ فـــي  نــجــح  أن  بــعــد 

النائب أحمد الدمستاني.
الشمالية  سابعة  تشهد  أن  ويتوقع 
وجــود  ظــل  فــي  حامية  منافسات 
توفر فرص متعددة لبناء تحالفات 
لصالح  المعادلة  قلب  على  ــادرة  قـ
عناوين  ويتصدر  المرشحين،  أحد 
المرشحين  التحالفات كل من  هذه 
عــلــي الــســكــران وعــبــدالــحــســيــن آل 
ضـــيـــف ولـــطـــيـــفـــة الـــمـــيـــر وحـــمـــدة 

النشمي.
تــقــدم كاسح  مــن  مــا حققه  ورغـــم 
بفارق 1925 صوتًا مازالت الفرصة 
عبدالحكيم  المرشح  أمــام  سانحة 
متصدر  على  الطاولة  لقلب  الشنو 
الجولة األولى النائب الحالي لثامنة 
حيث  الــــذوادي،  عبدهللا  الشمالية 
حصدا  مرشحين  الــدائــرة  تحتضن 
2361 صــوتــًا وهــمــا أحــمــد فــرحــان 
بناء  يشكل  مما  المناصير،  وخــالــد 
تحالف معهما فرصة كبيرة إلزاحة 

الشنو للذوادي عن مقعد الدائرة.
أما التفوق الذي حققه العماني في 
لتاسعة  اإلشــرافــي  المركز  أصــوات 
الشمالية، فسرعان ما بدل قواعده 

الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــحــمــد األحــمــد 
العامة  الــمــراكــز  ــوات  أصـ جمع  بعد 
ــدائــرة على  والــخــارج، مما وضــع ال
كبير  أمـــل  يــقــابــلــه  ســاخــن،  صفيح 
ــفــوز حـــال نــجــاح أحــدهــمــا في  ــال ب
الخارج  المرشح  أصــوات  استمالة 
والــذي  الحدي  أحمد  المنافسة  من 

حصد 1352 صوتًا.
ويــعــود الــمــالــكــي لـــصـــدارة عــاشــرة 
الحسم  مــازال هذا  ولكن  الشمالية، 
غير مريح أمام منافسه القريب منه 
ألي  يمكن  حيث  حسن،  مال  جميل 
تحالف ألحدهم مع أحد المرشحين 
أن  السباق  مــن  الخارجين  األربــعــة 

يقلب المعادلة لصالحه.
بوحمود  محمد  النائب  خــروج  أمــا 
الدائرة  في  االنتخابي  السباق  من 
ــن الــمــحــافــظــة  الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـ
صــوتــًا،   1096 بــإجــمــالــي  الشمالية 
على  للمتنافسين  مــطــمــعــًا  جــعــلــه 
جولة اإلعادة لكل من محمد سويد 
إلى جانب أصوات   مبارك،  وباسمة 
ــنــائــب الــســابــق محمد  الــمــرشــح وال

بوقيس الذي حصد 998 صوتًا.
بكثير  أســهــل  ســويــد  مهمة  وتــبــدو 
المرشحين  أصـــوات  استمالة  فــي 
تيارات  على  المحسوبين  األقوياء 
تقدمًا  وتحقيقه  محافظة،  دينية 

بفارق 698 صوتًا.
للمرشحة  المعلن  التحالف  وشكل 
الــخــارجــة مــن الــســبــاق االنــتــخــابــي 
ــع الـــنـــائـــب مــحــمــود  مـــريـــم مــــدن مـ
ــًا لـــعـــودة  ــ ــوي الـــبـــحـــرانـــي داعــــمــــًا قــ
البرلماني،  مــقــعــده  إلـــى  الــبــحــرانــي 
على  مــحــدودًا  تفوقًا  تحقيقه  بعد 
فــردان  حــنــان  المرشحة  منافسته 
132 صــوتــًا، حيث حصدت  بــفــارق 

مدن 1234 صوتًا.
ومازالت المرشحة حنان فردان من 
دون تحالفات معلنة، في ظل حياد 
الحاصلة  الدوسري  نورة  المرشحة 
إلى جانب رؤى  1133 صوتًا،  على 
صوتًا،   761 على  الحاصلة  السيد 
عامالً  تشكالن  أن  يمكن  واللتين 
لنجاح مهمة حنان في كسب جولة 

اإلعادة.

المحافظة الجنوبية

الجنوبية،  المحافظة  صعيد  وعــلــى 
منافسة  العامر  أحمد  النائب  يخوض 
شــرســة مــع عــبــدهللا الــرمــيــحــي على 
يضع  أن  يمكن  كما  الجنوبية،  أولــى 
المغادر  للمرشح  المحتمل  التحالف 
المالكي مع الرميحي المرشح  عدنان 
للعودة  العامر في مأزق صعب  أحمد 

ــنــيــابــي، وذلــــك بعد  إلـــى الــمــجــلــس ال
حصول المالكي على أحد أعلى نسب 

التصويت بواقع 981 صوتًا.
الــمــرشــحــة عـــن ثانية  تــفــوق  ورغــــم 
الجولة  في  الظاعن  مريم  الجنوبية 
األولى بفارق 489 صوتًا عن وصيفها 
إبراهيم بوهزاع، إال أن الدائرة مازالت 
للمرشحين  صـــوتـــًا   1649 تــحــتــضــن 
بقلب  كفيلة  السباق  عــن  الخارجين 

الموازين.
ثالثة  في  األصالة  حظوظ  وتتأرجح 
أحمد  مرشحها  مازال  التي  الجنوبية 
ومحققًا  بمقعدها،  متشبثًا  األنصاري 
عن  صوتًا   783 بفارق  مريحًا  تقدمًا 
مرشح تجمع الوحدة الوطنية محمد 
سحب  إلـــى  يتطلع  ــــذي  ال الــرفــاعــي، 

بساط الدائرة من تحت األصالة.

ــود الــمــنــافــســة الــتــقــلــيــديــة بين  ــعـ وتـ
زايــد  علي  والــنــائــب  المعرفي  محمد 
الــخــارج مــن عــبــاءة األصــالــة، بعد أن 
التقنيات  المعرفي في توظيف  نجح 
االنتخابية  دعــايــتــه  فــي  اإلعــالمــيــة 

لتحقيق تقدم بفارق 522 صوتًا.
مطمئن  غير  المعرفي  تقدم  ومـــازال 
بــيــن زايــد  فــي ظــل تــحــالــف محتمل 
ووحليفه في األصالة يوسف الصباغ 
مــا يحيل  697 صـــوتـــًا،  ــــذي حــصــد  ال
المرشحين إلى التنافس على استمالة 
ــذي  أصــــوات الــمــرشــح أحــمــد ألــبــي ال
ورقة  بما يشكل  1265 صــوتــًا،  أحــرز 

قوية رابحة لتجاوز امتحان الدائرة.
إن التقدم المريح الذي أحرزه المرشح 
السابق  الــنــائــب  عــلــى  مــوســى  محمد 
الجنوبية  خامسة  في  الغانم  خليفة 
بفارق 1699 صوتًا، مع حياد المرشح 
األقوى من بين الخارجين عن السباق 
ســلــمــان الــســبــيــعــي والـــحـــاصـــل على 
1402 صوت من شأنه أن يرجح كفة 
المرشح محمد موسى لبلوغ المجلس 

النيابي.
بوهندي  أنس  السابق  النائب  ومــازال 
يكافح في العودة لمقعده النيابي في 
سادسة الجنوبية، مقابل تقدم مطمئن 
للمرشح نجيب الكواري العضو البلدي 
السابق، أمام حياد الحاصلة على أكبر 
نسبة من األصوات من الخارجين عن 

السباق المرشحة نادية العمر.
التميمي  بــدر  المرشح  ورغــم صــدارة 
ــدي لــثــامــنــة  ــلـ ــبـ رئـــيـــس الــمــجــلــس الـ
ــًا عن  635 صـــوتـ ــارق  ــفـ بـ الــجــنــوبــيــة 
أن  إال  الــغــانــم،  عبدالرحمن  منافسه 
عن  الــخــارجــة  للمرشحة  صــوتــًا   830
تشكل  مازالت  يوسف  مريم  السباق 
لصالح  الــمــيــزان  كفة  لتغيير  فــرصــة 

المرشح الغانم.
ووضع تفوق المرشح علي الدوسري 
بــفــارق 444 صــوتــًا عــن نــائــب تاسعة 
مــأزق  فــي  الـــدوســـري  بـــدر  الجنوبية 
ــة أصــــوات  ــاســتــمــال ــعـــب، وأمـــــل ب صـ
الــمــرشــح الــخــارج عــن الــســبــاق ناجي 
صوتًا؛   513 على  والحاصل  الكواري 
للمقعد  العودة  حلم  تحقيق  أجل  من 
للمرشح  أكبر  النيابي، في ظل فرص 
أي تحالف  بــنــاء  فــي  الــدوســري  علي 
عن  الــخــارجــيــن  المرشحين  أحــد  مــع 

السباق.
طعن  وفشل  الــدائــرة  اقتحامه  وبعد 
نجح  بحقه،  الدوسري  عيسى  زميله 
ــي نيل  الـــنـــائـــب مــحــمــد الــســيــســي فـ
ــيــة، حيث  ــوب ــجــن ــرة ال ــاشـ ــدارة عـ ــ صــ
المرشحة  مع  اإلعــادة  جولة  يخوض 

لولوة الرميحي.
ــــذي حققه  ــم الـــفـــارق الــمــريــح ال ورغــ
بواقع  األولـــى  الــجــولــة  فــي  السيسي 
مفتوحة  مازالت  الــدائــرة  أن  إال   710
ــنــاء تــحــالــفــات عــدة  عــلــى إمــكــانــيــة ب
ــمــرشــحــيــن  واســـتـــمـــالـــة أصــــــــوات ال
ــخــارجــيــن عـــن الــســبــاق، بــمــا يغير  ال
قواعد اللعبة ويقلب الدائرة لمصلحة 

المرشحة لولوة الرميحي.

المغادرون.. “حصان أسود” يقلب موازين جولة اإلعادة
تحليل شامل لمشهد التحالفات وواقع الدوائر

والــحــيــاد الــصــمــت  بــيــن  ــرون  ــ وآخـ المنافسين  ــد  ألحـ دعــمــهــم  ــوا  ــن أعــل مــتــرشــحــون 

مواطنة تدلي بصوتها في صندوق االقتراع
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االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

البحرين  منتخب  العــب  تعملق 
مــروم  حسين  الــبــلــيــارد  لناشئي 
ــايــن  ــي بـــطـــولـــة نــــــادي كـــيـــو ن فــ
مدينة  فــي  المفتوحة  وبيبسي 
الخبر بالمملكة العربية السعودية 
جوائزها  مجموع  يصل  والــتــي 
ألــــف ريـــــال ســـعـــودي،   80 إلــــى 
بعد  الفضية  الميدالية  وحــصــد 
العيار  مــن  مــبــاريــات  خـــاض  أن 
الثقيل واجه فيها أبطال الخليج 

واستطاع ببراعته إقصائهم. 
ــمــاقــاة الــبــطــل  وتـــأهـــل مــــروم ل
الغامدي  العالمي خالد  السعودي 
في نصف النهائي وكتب تاريًخا 

جديًدا لنفسه عبر الفوز بجدارة، 
ــّدم  مــســجــًا حـــضـــوًرا قـــوًيـــا، وقـ
ــاراة أشــبــه بــمــبــاريــات أبــطــال  مــب
النهائي  إلى  تأهله  وأعلن  العالم 

بفوز رائع بـ 11 شوًطا مقابل 8.
وفـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة وضــع 
الــاعــب الــســعــودي أحــمــد زاهــد 
حـــًدا لــمــشــوار مـــروم وفـــاز عليه 
ـــ 11 شــوًطــا مــقــابــل 6 أشـــواط  ب
لينال البطل البحريني الميدالية 
الثاني  المركز  ومكافأة  الفضية 
)10 آالف ريال(، فيما حصد زاهد 
الميدالية الذهبية ومكافأتها 22 

ألف ريال.

مروم يحرز فضية بطولة للبليارد في السعودية

ــفــيــذي  ــتــن اســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس ال
فـــي حلبة  الـــتـــجـــاريـــة  لـــلـــشـــؤون 
المهدي،  شريف  الدولية  البحرين 
لــدورة  التنفيذية  اللجنة  رئــيــس 
 2024 الدولية  المدرسية  األلعاب 
اللجنة،  إسحاق عبدهللا وأعضاء 
استعدادات  على  المهدي  واطلع 
ألعاب  دورة  أكبر  لتنظيم  اللجنة 
تقام  الــتــي  المملكة،  تــاريــخ  فــي 
تــحــت رعــايــة ســامــيــة مــن عاهل 
الجالة  صــاحــب  المعظم  الــبــاد 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ــدم إســـحـــاق عـــبـــدهللا شــرحــًا  ــ وقـ
مفصاً عن خطة اللجنة التنفيذية 
ــاب  ــ ــعـ ــ األلـ دورة  ــة  ــافــ ــضــ ــ ــت الســ
المدرسية خال االجتماع، حيث 
المشترك  التعاون  مناقشة  تمت 
الــتــنــفــيــذيــة وحلبة  الــلــجــنــة  بــيــن 
البحرين الدولية، والتي يتوقع أن 

تشهد مشاركة واسعة تعد األكبر 
في تاريخ األلعاب المدرسية في 
ظل إدراج 25 لعبة، حيث يتوقع 
أن يشارك أكثر من 5 آالف طالب 

وطالبة.
الجوانب  إلــى  االجتماع  وتطرق 

الـــســـيـــاحـــيـــة لـــــلـــــدورة، وهـــــو مــا 
ســيــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى نــجــاح 
الــدورة، وإظهارها بأفضل صورة 
في  المملكة  وسمعة  باسم  تليق 
ــداث  ــ اســـتـــضـــافـــة مــخــتــلــف األحــ

الرياضية الدولية.

يتوقع مشاركة أكثر من 5 آالف طالب وطالبة

حلبة البحرين تدعم استضافة دورة األلعاب المدرسية

جانب من االجتماع التنسيقي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الـــشـــبـــاب  شـــــــؤون  وزارة  ــت  ــعــ وقــ
والــريــاضــة، والــبــنــك األهــلــي المتحد 
إلى  البنك  انضمام  اتفاقية  ش.م.ب، 
أسرة رعاة مبادرة ممثل جالة الملك 
الشباب  وشـــؤون  الخيرية  لألعمال 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ــفــريــج فـــي قــرى  إلنـــشـــاء مــاعــب ال

ومدن المملكة. 
ووقـــع االتــفــاقــيــة مــن جــانــب وزارة 
ــريـــاضـــة، وزيـــر  ــشــبــاب والـ شــــؤون ال
ــة أيــمــن  ــاضـ ــريـ ــؤون الــشــبــاب والـ ــ شـ
األهلي  البنك  جــانــب  ومــن  الــمــؤيــد، 
 - للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
الخدمات المصرفية للشركات عثمان 
بين  االتفاقية  تنص  حيث  حجازي، 
الــطــرفــيــن عــلــى دعـــم الــبــنــك األهــلــي 
الــمــتــحــد إلنـــشـــاء عــــدد مـــن مــاعــب 

الفريج. 

من جانبه، قال عثمان حجازي “لطالما 
حرصنا في البنك األهلي المتحد على 
والفعاليات  األنشطة  مختلف  دعــم 
الرياضية، في سياق برامجنا الشاملة 
واالستدامة،  المجتمعية  للمسؤولية 
إلى جانب ترسيخنا المستمر ألهمية 
مختلف  في  الشباب  وتشجيع  دعــم 

المجاالت، وقد وجد البنك في مبادرة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
المكان المناسب لتأكيد استراتيجية 

البنك تجاه شباب البحرين”. 
وتابع “نهتم كثيرا بتنوع البرامج التي 
أساسيا،  شريكا  البنك  فيها  يــدخــل 

بهدف توسيع دائرة االستفادة”.

تفاعالً مع مبادرة ناصر بن حمد

البنك األهلي المتحد يمول إنشاء “مالعب الفريج”

صورة تذكارية بمناسبة توقيع االتفاقية

منتخبنا يواجه صربيا المرشحة لتسجيل مفاجأة بمونديال 2022
تقع بمجموعة البرازيل

مواجهة بنكهة مونديالية تجمع منتخب صربيا الذي يلعب بمجموعة البرازيل 
فــي كأس العالــم 2022 أمــام منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القــدم الجمعة 18 
نوفمبــر 2022 علــى ســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة بنــادي المحــرق 

الساعة 6:30 مساء.

ــار  ــ ــي إطـ ــ ــة فـ ــهــ ــواجــ ــمــ ــ ــي ال ــ ــأتـ ــ وتـ
منتخب  يجريها  التي  التحضيرات 
العالم  بكأس  قبل مشاركته  صربيا 
2022 التي ستنطلق يوم األحد 20 
يقع  حيث  بقطر،  الــجــاري  نوفمبر 
المجموعة  في  الصربي  المنتخب 
والكاميرون  الــبــرازيــل  تضم  الــتــي 

وسويسرا.

البرتغالي  المدرب  بقيادة  منتخبنا 
هيليو سوزا أكمل تحضيراته للقاء 
بعد  الثانية  المواجهة  وهي  صربيا 
التعادل مع كندا 2/2 والتي تشارك 

هي األخرى بالمونديال.
ــر مـــنـــتـــخـــب صـــربـــيـــا مــن  ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
المنتخبات المرشحة من قبل النجم 
كافو ألن تسجل  السابق  البرازيلي 

مفاجأة في المونديال بعد صدارتها 
لمجموعتها في التصفيات.

ــــي،  ــرب ــــصــ ــتـــخـــب ال ــنـ ــمـ ووصــــــــل الـ
ــان  ــ ــادة الــــمــــدرب دراغــ ــيــ تـــحـــت قــ
قائمة  اختار  الــذي  ستويكوفيتش 
يتقدمهم  ــا  ــًبـ العـ  26 مـــن  مــكــونــة 
ــة األوروبـــــــيـــــــة،  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــوم األنـ ــ ــجـ ــ نـ
وأبــرزهــم القائد تــاديــش، ودوســان 
كوسيتش،  وفيليب  فاهوفيتش، 
يوفيتيتش،  ولوكا  وميلنكوفيتش، 
ومـــيـــتـــروفـــيـــتـــش، وغـــيـــرهـــم مــن 
الــنــجــوم الــامــعــة مــع أكــبــر األنــديــة 

األوروبية.
العبا   ٢٤ المنتخب  قائمة  وتــضــم 
ــوهــاب الـــمـــالـــود، أمــيــن  ــم: عــبــدال هـ

بنعدي، راشد الحوطي، سيد محمد 
جــعــفــر، ولــيــد الــحــيــام ) الــمــحــرق(، 
) األهلي(، أحمد  إبراهيم لطف هللا 
بــوغــمــار، مــهــدي حــمــيــدان، محمد 
عادل، سيد ضياء سعيد )الخالدية(، 
جاكارتا  )برسيجا  يوسف  عبدهللا 
)عجمان  مــدن  علي  األندونيسي(، 
ــلـــي حــــــرم، حــمــد  اإلمـــــــاراتـــــــي(، عـ
ــان، ســـيـــد هـــاشـــم عــيــســى،  ــسـ ــمـ شـ
جاسم الشيخ، كميل األسود، محمد 
مرهون، سيد رضا عيسى )الرفاع(، 
طــــال الـــشـــروقـــي )الــــحــــد(، عــمــار 
مــحــمــد، إبــراهــيــم الــخــتــال، مهدي 
العنزي  علي  )المنامة(،  عبداللطيف 

) أمالحصم(.

منتخبنا األول لكرة القدم

Sports@albiladpress.com 14
الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 24 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5148

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

أشــــاد نــائــب رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
البحريني  المجلس  رئيس  للرياضة 
سلمان  الشيخ  القتالية سمو  لأللعاب 
بــالــمــتــابــعــة  بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
والدعم المستمرين من النائب األول 
للشباب  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  لــرئــيــس 
ــة رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة  ــاضـ ــريـ والـ
لــلــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة االولــمــبــيــة 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خــلــيــفــة، حــيــث ســاهــم ذلـــك في 
من  العديد  القتالية  األلعاب  تحقيق 
من  البحرينية،  للرياضة  اإلنــجــازات 
على  السامبو  منتخب  حصول  بينها 
ميداليتين فضيتين في بطولة العالم 

التي أقيمت أخيرا في قرغيزستان.
واستطاع الاعب باشا خراخاشييف 
والميدالية  الــثــانــي  الــمــركــز  تحقيق 
 98 منافسات وزن فوق  الفضية في 
مراد  الاعب  حقق  فيما  كيلوجراما، 
والميدالية  الثاني  المركز  ألكسوف 
 64 منافسات وزن فوق  الفضية في 
التي  السامبو  عالمية  كيلوجراما في 
القرغيزستانية  بــالــعــاصــمــة  أقــيــمــت 
من  واسعة  مشاركة  وســط  بشكيك، 

نجوم هذه الرياضة.
وقد هنأ سمو الشيخ سلمان بن محمد 
مجلس  وأعــضــاء  رئيس  خليفة،  آل 
للسامبو  الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد  إدارة 

وأفــــــراد الــمــنــتــخــب بـــهـــذه الــنــتــيــجــة 
تقديره  عــن  سموه  معربا  المتميزة، 

الاعبّين  بذلها  التي  البارزة  للجهود 
الكسوف،  ومــراد  خراخاشييف  باشا 
ساهمت  ــارزة  ب مستويات  وتقديمها 

في تحقيق هذا االنجاز المميز.
 مــن جــانــبــه، أعـــرب رئــيــس االتــحــاد 
جناحي  محمد  للسامبو  البحريني 
عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
على  خليفة  آل  مــحــمــد  بــن  ســلــمــان 
المتواصلين  سموه  واهتمام  متابعة 
اتحاد  بينها  ومــن  القتالية  لــأللــعــاب 
الــســامــبــو، الـــذي حــصــل عــلــى الــدعــم 
في الفترة الماضية أثمر عن تحقيق 
بطولة  فــي  الفضيتين  الميداليتين 

العالم.

سمو الشيخ سلمان بن محمد

سلمان بن محمد: إنجاز السامبو في بطولة العالم دافع للمزيد

قدم مجلس التنمية االقتصادية 
كأس  لبطولة  الفضية  رعــايــتــه 
جـــالـــة الــمــلــك حــمــد الــدولــيــة 
والتي  عشرة  الــرابــعــة  للجولف 
ســتــقــام عــلــى مـــاعـــب الـــنـــادي 
من  الفترة  في  للجولف  الملكي 
الجاري  نوفمبر   26 ولغاية   23
وبــمــشــاركــة واســعــة مــن العبي 
ــهــواة  وال المحترفين  الــجــولــف 
السنوية  الــرعــايــة  هــذه  وتــأتــي 
من مجلس التنمية االقتصادية 
لتشجيع  الدولية؛  البطولة  لهذه 

أبناء البحرين بتنظيم الفعاليات 
واألنــشــطــة الــريــاضــيــة الــدولــيــة 
الــتــي يــشــارك فيها العــبــون من 

حيث  ــعــالــم،  ال ــحــاء  أن مختلف 
تــكــون هـــذه الــفــعــالــيــات فرصة 
من  البحرين  لمملكة  للترويج 

الناحية السياحية واالستثمارية 
السياحة  تفعيل  إلــى  باإلضافة 
الرياضية عبر مشاركة 96 العبا 

في البطولة من 20 دولة. 
رئيس  توجه  المناسبة،  وبهذه 
االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــجــولــف 
ــن صقر  ــن عــلــي بـ ــركـ ــــواء الـ ــل ــ ال
ــــص الـــشـــكـــر  ــال ــخــ ــ ــي ب ــمـ ــيـ ــعـ ــنـ الـ
والــتــقــديــر إلـــى خــالــد حــمــيــدان 
لمجلس  ــفــيــذي  ــن ــت ال الـــرئـــيـــس 
هذا  على  االقتصادية  التنمية 

الدعم.

“التنمية االقتصادية” راعيا فضيا لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف

خالد حميدان علي بن صقر النعيمي

 اللجنة اإلعالمية:

أنـــهـــى الــمــتــســابــق الــبــحــريــنــي 
ــان مــحــمــد  ــمـ ــلـ الـــبـــحـــريـــنـــي سـ
بطولة  في  الناجحة  مشاركته 
ــاهــا في  ــب ــم لــســبــاقــات ال ــعــال ال
التي  األخــيــرة  الــقــبــل  جولتها 
أقيمت يومي الجمعة والسبت 
شهر  مــن   12 و   11 ــمــوافــق  ال
ــاري فـــي حــائــل  ــجــ ــ نــوفــمــبــر ال
السعودية،  العربية  بالمملكة 
جــاء  النهائية  النتيجة  وفـــي 
بعد   12 ــمــركــز  ال فـــي  ســلــمــان 

ختام جميع المراحل.

سلمان 12على العالم

الالعبان مراد ألكسوف وباشا خراخاشييف

حسن علي

منتخب صربيا منتخبنا األول لكرة القدم



تتجـــه أنظار جمهـــور ومتابعـــي رياضة ســـباق الخيل في 
العالـــم اليـــوم الجمعـــة صـــوب مملكـــة البحريـــن لمتابعـــة 
الحـــدث الدولـــي الذي تســـتضيفه مملكـــة البحرين بإقامة 
النســـخة الرابعة من ســـباق كأس البحريـــن الدولي للخيل 
والذي ســـيقام على مضمار نادي راشـــد للفروسية وسباق 
الخيـــل وبمشـــاركة مـــاك ومدربيـــن وفرســـان وجياد من 

مختلف األسطبات العالمية والبحرينية. 
ويأتي تنظيم ســـباق البحرين الدولـــي للخيل للعام الرابع 
علـــى التوالي علـــى مضمار البحرين ليشـــكل حدثـــًا دوليًا 
مميزًا يؤكد نجاح فكرة تنظيم هذا الســـباق وتعزيز الثقة 
الدولية التي اكتسبها بعد النجاح المتميز لسباق البحرين 
الـــذي أقيـــم النســـخ الثـــاث األولى وذلـــك تنفيـــذًا للرؤية 
التي وضعتها الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروسية برئاسة 
ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بأهمية 
اســـتضافة الســـباقات الدوليـــة ضمن الخطـــط واألهداف 
التطويريـــة لرياضـــة ســـباق الخيـــل، فيمـــا تـــم العمل على 
توفيـــر أفضـــل الســـبل إلنجاح الحـــدث الدولـــي من خال 
األعداد المثالي للســـباق الـــذي يقام برعاية ودعم من قبل 

شركة بتلكو وشركة بابكو ومجلس التنمية األقتصادية.
وتكتســـب النســـخة الرابعـــة مـــن ســـباق البحريـــن الدولي 
أهميـــة وزخمـــًا تنافســـيًا وإعاميـــًا فـــي أوســـاط رياضـــة 
ســـباق الخيل العالمية نظرًا لمشـــاركة مجموعة كبيرة من 
الجيـــاد العالميـــة المعروفـــة فـــي المضاميـــر الدوليـــة ذات 
المســـتويات والتصنيفات العالية ورصيـــد انتصاراتها في 
مختلف الســـباقات الدولية، وكذلـــك تواجد مجموعة من 
المضمرين والفرسان العالميين المعروفين والذين حرص 
الكثير منهم على التواجد وخوض السباق المرتقب سعًيا 

للفوز بكأس البحرين الدولي 2022.
وسيشـــتمل ســـباق اليـــوم علـــى 8 أشـــواط حيـــث يترقب 
الجميـــع الشـــوط الثامـــن الرئيســـي والـــذي ســـيقام علـــى 
كأس البحريـــن الدولـــي والمخصص لجياد الدرجة األولى 
“المســـتوردة” مســـافة 2000 متر، حيث ســـيعيش جمهور 
ســـباق الخيل في البحرين ومختلف أنحاء العالم لحظات 
اإلثارة والحماس بانطاقة الســـباق والتنافس القوي على 

المضمار البحريني بين مجموعة من الجياد العالمية التي 
تمثـــل عدًدا من اإلســـطبات المعروفة في عالم ســـباقات 

الخيل بجانب عدد من الجياد البحرينية.
وستتمثل مملكة البحرين في السباق بجوادين من أسماء 
الجياد الامعة في عالم السباقات وهما الحصان “دياور” 
إلســـطبل فيكتوريوس وبقيادة الفارس اإليطالي العالمي 
فرانكي ديتوري وتحت إشـــراف المدرب البحريني فوزي 
نـــاس حيث يتمتـــع الحصـــان “ديـــاور” بإمكانيـــات عالية 
وســـمعة انتصاراتـــه ونتائجـــه المتقدمـــة فـــي الســـباقات 
الخارجية ويحمل ثاني أعلى تصنيف في الشـــوط “110” 
وسيخوض الحصان اليوم مشاركته األولى على المضمار 
البحرينـــي، وبطمـــوح تكـــرار فـــوز فيكتوريـــوس بالكأس 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد الفوز بالجواد “سمســـير” في النســـخة 
الثانيـــة 2020، باإلضافـــة إلـــى الحصـــان “بنســـيرو دامور” 
إلســـطبل العفو وبأشـــراف المضمر البحريني محمد حسن 

وبقيادة الفارس البرتو سانا.
اإلماراتـــي  غودولفيـــن  فريـــق  يخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
المعـــروف عالمًيا ســـباق البحرين بقوة مـــن خال 3 جياد 

ومعتمًدا على أبرز فرســـان الفريـــق المعروفين عالميًا مما 
ســـيجعلها فـــي دائرة الترشـــيحات للمنافســـة علـــى الفوز 
بـــكأس البحرين للمرة األولـــى والمتمثلة في الجواد “دبي 
فيوتشـــر” الذي سيقوده الفارس دانيل تدهوب وبإشراف 
المضمر اإلماراتي ســـعيد بن سرور، وكذلك الجواد القوي 
“ماغني كورس” بقيـــادة الفارس مايكل برزالونا خصوًصا 
أن الحصانيـــن يحمـــان أعلى تصنيف في الشـــوط بـ113 
وســـبق لهمـــا المشـــاركة فـــي النســـخ الســـابقة مـــن ســـباق 
البحرين حيـــث حقق “ماغني كورس” المركز الثالث العام 
الماضـــي، باإلضافـــة إلى الحصـــان الثالث “رويـــال فليت” 

بقيادة ويليام بليك.
وتشـــارك الجيـــاد الدنماركيـــة للمـــرة األولـــى فـــي الســـباق 
البحريـــن مـــن خـــال الجـــواد “كينـــغ ديفيد” الـــذي يحمل 
فـــي رصيـــده 8 انتصـــارات، فيما تمثل ألمانيا في الســـباق 
بالجواد “ريوكورفو”، كما ســـيمثل الجواد “مونتي” الجياد 
الفرنســـية بقيـــادة جيرالد موس وينتظـــر أن يكون ضمن 
دائـــرة المرشـــحين للمنافســـة خصوًصـــا أنـــه يحمـــل أعلى 

رصيد من االنتصارات “10 فوز”. 

الدولـــي،  الســـباق  شـــوط  بجانـــب 
ســـتقام األشـــواط الســـبعة األخرى 
على كؤوس شـــركة بتلكو وشـــركة 
بابكو ومجلس التنمية االقتصادية 
الرعـــاة الداعميـــن للســـباق الدولـــي 
وسط ترقب لمنافسات قوية للفوز 
والتـــي  األشـــواط  هـــذه  بكـــؤوس 
ستشـــهد مشـــاركة مجموعة كبيرة 
من الجياد القوية في اإلســـطبات 
البحرينيـــة. وســـتبدأ إثارة الســـباق 
مـــن الشـــوط األول الذي ســـينطلق 
اعتبـــاًرا مـــن الواحـــدة و10 دقائـــق 
ظهـــًرا وســـيقام علـــى كأس مجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة والمخصـــص 
لخيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلـــة 
متـــر،   1200 مســـافة  “الواهـــو” 
حيـــث ســـتتنافس الجيـــاد الثمانية 

المشاركة لتحقيق فوزها األول.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي علـــى كأس 
مجلس التنميـــة االقتصادية لجياد 
محلـــي”  “نتـــاج  التـــوازن  ســـباق 
أن  ويتوقـــع  متـــر،   1800 مســـافة 
متجـــددة  ثنائيـــة  منافســـة  يشـــهد 
بين الحصانين “هجير” و “شـــواش” 
اللذين تنافسا خال السباق الثاني 
“هجيـــر”،  وتفـــوق  الموســـم  هـــذا 
فيما ســـيقام الشـــوط الثالث لجياد 
محلـــي”  “إنتـــاج  التـــوازن  ســـباق 
مســـافة 2200 متـــر، حيـــث تتجـــه 
الترشـــيحات للجواديـــن “ســـنجار - 

مغيره”.
ويقـــام الشـــوط الرابـــع علـــى كأس 

شـــركة بابكو للفئة الثالثة من جياد 
محلـــي”  “إنتـــاج  األولـــى  الدرجـــة 
وسيشـــهد  متـــر،   1200 مســـافة 
الجيـــاد  بيـــن  متكافئـــة  منافســـة 
وأبرزها “خزامة - تولوس لي بلوت 
- قمري” والتي ســـتخوض منافسة 
مكررة بينها بعد السباق األفتتاحي 

والذي كسبته الفرس “خزامة”. 
ويقام الشـــوط الخامس على كأس 
شـــركة بتلكو للفئة الثانية من جياد 
محلـــي”،  “إنتـــاج  األولـــى  الدرجـــة 
وينتظـــر أن يشـــهد منافســـة قويـــة 
بيـــن عـــدة جيـــاد وأبرزهـــا الفـــرس 
“أوشن ستار” التي تسعى لمواصلة 
انتصاراتها في مشـــاركاتها األخيرة 
وســـط منافســـة الحصانين “رومان 
ريفـــر - دارك شـــادو” اللذيـــن حققـــا 

المراكز الثاثة األولى.
ويقام الشوط السادس على شركة 
الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد  بتلكـــو 
متـــر،   2400 مســـافة  “مســـتورد” 
وأقوى المرشـــحين للفـــوز الحصان 
مســـتواه  علـــى  بنـــاء  “إنكـــورج” 
الموســـم  القويـــة  وانتصاراتـــه 

الماضي.
ويقـــام الشـــوط الســـابع علـــى كأس 
شـــركة بابكو لجياد ســـباق التوازن 
متـــر،   1600 مســـافة  “مســـتورد” 
بيـــن  مثيـــرة  منافســـة  وسيشـــهد 
عـــدد من الجيـــاد القويـــة المتقاربة 
حققـــت  والتـــي  المســـتويات  فـــي 

إنتصارات ومراكز متقدمة.

منافسات قوية على كؤوس بتلكو وبابكو ومجلس التنمية 

 الصخير.. نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صراع عالمي بين أبطال الجياد والفرسان على كأس البحرين
اليوم أنظار جماهير الخيل في العالم تتابع السباق الدولي المرتقب

اليوم أنظار جماهير الخيل في العالم تتابع السباق الدولي المرتقب

بعد التتويج البحريني والفرنسي البريطاني... من يكسب اللقب الرابع؟
منافسات قوية بين الجياد العالمية اليوم

سيسجل تاريخ ســـباق البحرين الدولي 
وأســـماء  جديـــدًا  بطـــاً  اليـــوم  للخيـــل 
جديـــدة من الجيـــاد والماك والفرســـان 
الفائزيـــن بالمراكز األربعـــة األولى، وذلك 
بعدمـــا دَون الســـجل الذهبـــي للفائزيـــن 
بكأس البحرين الدولي الجواد الفرنسي 
“رويال جوليوس” اســـمه كأول الفائزين 
فـــي تاريخ ســـباق البحريـــن الدولي بعد 
 ،2019 العـــام  األولـــى  بالنســـخة  فـــوزه 
فيما جـــاء الجـــواد “تورجنف” إلســـطبل 
جودلفيـــن األماراتي فـــي المركز الثاني، 
ثم الجواد “راســـتنغ” إلســـطبل العاديات 
البحريني في المركز الثالث، تاه الجواد 

األماراتي “آفاق” رابعًا.

أمـــا ســـباق النســـخة الثانيـــة عـــام 2020 
فقـــد شـــهد ســـيطرة الجيـــاد البحرينيـــة 
علـــى المراكـــز األولـــى عبـــر فـــوز الجواد 
“سمســـير” إلســـطبل فيكتوريـــوس فيما 
جـــاء خلفـــه الجـــواد “جلوبـــال جاينـــت” 
الجـــواد  تـــاه  العاديـــات،  إلســـطبل 
األيرلنـــدي “ســـوفرين” ثالثـــًا ثـــم “بورت 
رابعـــًا،  فيكتوريـــوس  إلســـطبل  ليونـــز” 
فيما حقق الجـــواد البريطاني اللقب في 
النســـخة الثالثـــة 2021 عبر فـــوز الجواد 
“لـــورد غليتـــرز” تـــاه الحصانيـــن “بارني 
روي - ماغنـــي كورس” بالمركزين الثاني 
والثالـــث، ثـــم الفـــرس “فيف روفـــر” في 

المركز الرابع.
من تدريبات الجياد المشاركة
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سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل تتويج بطل العام الماضي

يطمـــح المضمـــر البحرينـــي فـــوزي 
بـــكأس  الفـــوز  تكـــرار  إلـــى  نـــاس 
البحرين الدولي للمرة الثانية بعدما 
حققـــه مع الحصـــان “سمســـير” في 
2020 وذلـــك مـــن خال مشـــاركته 

بالجواد “دياور”.
وأكـــد فـــوزي نـــاس قـــوة وصعوبـــة 
مســـتويات  علـــى  بنـــاء  المنافســـة 
العاليـــة  وتصنيفاتهـــا  الجيـــاد 
غودلفيـــن،  جيـــاد  مـــن  خصوصـــًا 
الجـــواد  جاهزيـــة  إلـــى  مشـــيرًا 

أول  ســـيخوض  الـــذي  “ديـــاور” 
ســـباقاته علـــى المضمـــار البحريني 
وهو يتمتع بإمكانيات جيدة وحقق 
انتصـــارات ونتائـــج متقدمة خال 
مشـــاركاته الخارجيـــة، ومتمنيًا أن 
تسير األمور بصورة جيدة بالنسبة 
للجواد وتأقلم مع طبيعة السباقات 
وكذلك بالنســـبة لظـــروف مجريات 
السباق، متمنيًا أن يحالفه التوفيق 
فـــي الفوز بالكأس للمرة الثانية كما 

فعل “سمسير” في 2020. 

فوزي ناس: سباق صعب ونطمح لتكرار االنتصار
المضمر فوزي ناس

إبراهيـــم  المالـــك حســـين  أعـــرب 
بالمشـــاركة  ســـعادته  عـــن  العفـــو 
للمـــرة األولـــى فـــي كأس البحرين 
الدولي مشيًدا بإقامة هذا السباق 
للعـــام الرابـــع في مملكـــة البحرين 
ممـــا يســـاهم فـــي إبـــراز اهتمـــام 

البحرين برياضة سباق الخيل.
وقال العفو إن مشـــاركة اإلسطبل 
ســـتكون بالجواد “بنسيرو دامور” 
مـــزاد  مـــن  اســـتيراده  تـــم  الـــذي 
بريطانيـــا خـــال يوليـــو الماضـــي 
وتـــم إعـــداده وتجهيـــزه ليتأقلـــم 
مـــع طبيعـــة المضمـــار البحرينـــي، 
الحصـــان  يظهـــر  أن  ونأمـــل 
بالفورمة المطلوبة في مشـــاركته 

جيـــدة  نتيجـــة  ويحقـــق  األولـــى 
رغـــم المنافســـة القويـــة المنتظرة 

للسباق.

العفو: سعداء بالمشاركة األولى ونطمح للمنافسة

المالك حسين العفو

فعاليات للجماهير وموعد اإلثارة في السباق
فـــي  الخيـــل  ســـباقات  ومتابعـــو  جمهـــور  ســـيكون 
البحريـــن علـــى موعـــد مـــع اإلثـــارة والمتعـــة خـــال 
حضورهم الســـباق الدولي الكبير اليوم بنادي راشد 
للفروسية من خال الفعاليات الترفيهية والتفاعلية 
التـــي تم إعدادها فـــي قرية الفعاليات بنادي راشـــد 
وصغـــارًا  كبـــارًا  الفئـــات  مختلـــف  تجتـــذب  والتـــي 
الجيـــاد  بمتابعـــة  االســـتمتاع  بجانـــب  والعائـــات، 
العالمية والفرســـان العالميين في منافسات أشواط 
الســـباق الثمانية، حيث ســـتكون أبواب نادي راشـــد 
مفتوحـــة مجانـــًا أمـــام الجمهـــور للدخـــول وحضور 

الحدث الدولي السنوي. الفعاليات المخصصة للجمهور

صــــراع نخبـــــة الفرســــان العالمييـــن
سيشـــهد ســـباق البحريـــن اليـــوم صراعًا خاصـــًا بين 
نخبـــة من الفرســـان العالمييـــن والمحترفيـــن الذين 
سيتنافســـون على مضمار البحرين ســـعيًا لتسجيل 
أســـمائهم للمرة األولى في قائمـــة الفائزين بالكأس، 
وأبرزهـــم الفـــارس اإليطالـــي فرانكي ديتـــوري الذي 
يسعى إلى تدوين اسمه في قائمة الفائزين بالكأس 
بعدمـــا حـــل ثانيـــًا مـــع الحصـــان “جلوبـــال جاينـــت” 

.2020
بيـــوك  وويليـــام  البريطانـــي  الفـــارس  يبـــرز  كمـــا 
والفرنســـي جيرالـــد مووس وكذلك الفـــارس مايكل 
بارزالونـــا الذيـــن يتطلـــع كل منهم إلى الفـــوز باللقب 

الفرسان العالميونللمرة األولى.
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سيول - وكاالت

اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية على تعزيز العالقات في مجاالت رئيسية 
مثل الطاقة والدفاع في خضم توجه المملكة لتعزيز شراكاتها مع دول آسيوية 

ومع تصاعد التوتر مع الواليات المتحدة.
كورية  شركات  مع  دوالر  مليار   30 بقيمة  استثمار  اتفاقات  المملكة  ووّقعت 
6,7 مليارات  تبلغ قيمته  البتروكيميائية  الصناعات  جنوبية أحدها في مجال 

دوالر.
وعبر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان عن أمله في أن يوسع البلدان التعاون، ووصف المملكة بأنها شريك 

رئيسي لبالده في االقتصاد وأمن الطاقة.
الذي وصل أمس األربعاء  وأجرى يون محادثات في سول مع األمير محمد، 

قادما من بالي بإندونيسيا حيث شارك الزعيمان في قمة مجموعة العشرين.
ويرسم ولي العهد السعودي خارطة تحرك سعودي لعالقات مستقبلية مع اتجاه 
المحطات في آسيا، مراوحة بين  أكبر على مسارات متعددة  المملكة النفتاح 

مسار التوجه غربا واستكشاف عالقات إستراتيجية مع مسار التوجه شرقا.

السعودية تنفتح شرًقا على أضخم 
االستثمارات الدفاعية

موسكو ـ سبوتنيك

شدد نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف، في تصريحات 
أن  الخميس، على  بها أمس  أدلــى 
مــوســكــو ال تــريــد قــطــع الــعــالقــات 
الدبلوماسية مع الواليات المتحدة 
األميركية، ولكن إذا قررت األخيرة 
قطع العالقات، فإن ذلك سيحدث.
وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، 
الخيار  كليا على  يعتمد  “األمــر  إن 
واشنطن.  فــي  اتــخــاذه  يتم  الـــذي 
مقدما،  شــيء  أي  أستبعد  ال  ــا  وأن
طريقنا  لــيــس  بالتأكيد  هـــذا  لــكــن 

وتحركنا”.
تتابع  روســيــا  أن  ريابكوف  وبــّيــن 
بــشــكــل محضر  ــا  ســيــاســتــهــا دائـــمـ
الفعل،  رد  بطريقة  وليس  مسبقا 

أميركا،  بــاتــجــاه  ذلــك  فــي  بما 
“مــــســــتــــرشــــديــــن فــقــط 

بمصالحنا  وحــصــريــا 

الـــوطـــنـــيـــة. مـــن مــصــلــحــتــنــا عــدم 
مع  الدبلوماسية  الــعــالقــات  قطع 
ــواليــات الــمــتــحــدة، هــنــاك حاجة  ال

إلى التواصل والحوار”.
مــســتــوى  “إن  ــابـــكـــوف:  ريـ ــابـــع  وتـ
رهـــــــاب روســــيــــا فــــي الــــواليــــات 
المتحدة بجميع مستويات وفروع 
ــحــكــومــة، فـــي وســـائـــل اإلعــــالم  ال
على  مثيل  له  يسبق  لم  الرئيسية 
اإلطــــالق، ونــحــن نشعر بــذلــك كل 
يوم، وال ينبغي االستهانة بعواقب 

ذلك أيضا”.
ــن مــوعــد  ــكــــوف عــ ــ ــاب ــ وكـــشـــف ري
ــة االســـتـــشـــاريـــة  ــجــن ــل ــمـــاع ال ــتـ اجـ
الثنائية بين روسيا وأميركا بشأن 
أن  أكــد  “ســتــارت”، حيث  معاهدة 
القاهرة  فــي  سيعقد  االجــتــمــاع 
في الفترة من 29 نوفمبر إلى 

6 ديسمبر.

روسيا ال تريد قطع العالقات مع أميركا
طرابلس - وكاالت

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  اســـتـــنـــكـــرت 
الوطنية  الــوحــدة  لحكومة  التابعة 
ــس الــخــمــيــس تــصــرف  الــلــيــبــيــة أمــ
نيكوس  اليوناني  الخارجية  وزيــر 
ــاس الـــــذي رفــــض مـــغـــادرة  ــديـ ــنـ ديـ
إلى  أثينا  مــن  أقلته  الــتــي  الــطــائــرة 
طرابلس، وذلك لتفادي لقاء نظيرته 
الليبية نجالء المنقوش التي كانت 
بينما  الطائرة،  سلم  على  بانتظاره 
رئيس  يلتقي  أن  الــمــقــرر  مــن  كـــان 

المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ــرة الـــوزيـــر الــيــونــانــي  وأقــلــعــت طــائ
شرق  في  لتحط  بنغازي  إلى  الحقا 
الــنــواب  ــبــالد حــيــث مــقــر مجلس  ال
لحكومة  ــمــؤقــت  ال الــمــقــر  وكـــذلـــك 
ــازت على  فــتــحــي بــاشــاغــا الــتــي حــ

عن  عجزت  لكنها  البرلمان  ثقة 
العاصمة طرابلس  دخول 

فـــي مــنــاســبــتــيــن على 

األقل.
ــمــتــحــدث بـــاســـم حــكــومــة  ــال ال ــ وقـ
ــد حــــــمــــــودة، إن  ــمـ ــحـ الــــــوحــــــدة مـ
“الخارجية استدعت السفير الليبي 
فــي الــيــونــان، والــقــائــمــة بــاألعــمــال 
احتجاجا  طرابلس،  في  اليونانية 
ــلـــى مــــوقــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  عـ
الــيــونــانــي نــيــكــوس ديــنــديــاس في 

مطار معيتيقة”.
التطورات على وقع  هــذه  وجــاءت 
ــدة  ــوحـ خــــالفــــات بـــيـــن حـــكـــومـــة الـ
عبدالحميد  يقودها  التي  الوطنية 
السلطة  تسليم  وتــرفــض  الــدبــيــبــة 
التي  واليونان  المنتخبة  للحكومة 
الدبيبة  حــكــومــة  أن  بــدورهــا  تـــرى 
كذلك  عليها  وتــأخــذ  شــرعــيــة  غــيــر 
توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية 
اإلقليمي  خصمها  مع  وبحرية 

تركيا.

حادث دبلوماسي يعمق القطيعة بين أثينا وطرابلس
بغداد - وكاالت

أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد 
 3 الخميس  أمس  السوداني  شياع 
مسؤولين من مناصبهم على خلفية 
حريق هو الثاني من نوعه في قاعة 

مطار بغداد الدولي خالل 3 أيام.
لكبار  نينوى  صالة  الحريق  وطــال 
طابقين  مــن  المكونة  الشخصيات 
بيان  أفـــاد  حسبما  الخميس،  فجر 
الــدفــاع  رســمــي صـــادر مــن مديرية 

المدني.
ــي إلــــى الــمــطــار  ــودانـ ــسـ ــه الـ ــوجـ وتـ
و”شــــــدد عــلــى مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق 
الحقيقية  األســبــاب  على  للوقوف 
األيــام  خــالل  الحرائق  تكرار”  وراء 

األخيرة، وفق ما أعلن مكتبه.
ــاء كل  ــفـ ــى إثــــر ذلــــك إعـ وقـــــرر عــل

الطيران  عــام سلطة  مــديــر  مــن 
المدني ومدير مطار بغداد 

ــــي ومـــديـــر أمــن  ــدول ــ ال

الــمــطــار مــن مــهــامــهــم عــلــى خلفية 
الحريقين.

ــح بــيــان الــدفــاع الــمــدنــي أنه  وأوضـ
تـــّم إخـــمـــاد “الــحــريــق الــــذي انــدلــع 
فــي الــطــابــق األرضــــي لــصــالــة كبار 
الشخصيات وعدد من مكاتب السفر 
ــمــدنــي اضــطــرت  ــاع ال ــدفـ وفــــرق الـ
إلــى كسر األقــفــال والــدخــول لتلك 
أعمال  لتنهي  المحترقة  المكاتب 
تسجيل  دون  ــتــبــريــد  وال ــاد  ــمـ اإلخـ
إصابات بشرية مع تحجيم األضرار 

المادية”.
وأضاف البيان “طلب الدفاع المدني 
فتح تحقيق واستدعاء خبير األدلة 
وتحديد  الــعــيــنــات  لــرفــع  الجنائية 
أسباب اندالع الحريق”. وقد تسبب 
حــريــق مــحــدود نــشــب الــثــالثــاء 
 3 بـ  المطار  في إحدى صاالت 

حاالت اختناق بسيطة.

حريقان في مطار بغداد يطيحان بـ 3 مديرين

لبنان يفشل للمرة السادسة 
في انتخاب رئيس

بيروت ـ وكاالت

الــســادســة،  للمرة  اللبناني  الــنــواب  مجلس  فشل 
أمـــس الــخــمــيــس، فــي انــتــخــاب رئــيــس جمهورية 
جديد للبالد، وحدد الخميس المقبل موعدا إلعادة 
لــإعــالم،  الوطنية  الــوكــالــة  وبحسب  التصويت. 
انتهت عملية االقتراع السادسة من دون التوصل 
وأوضحت  للجمهورية.  جديد  رئيس  انتخاب  إلى 
جــاءت  ــراع  ــتـ االقـ نتيجة  أن  الــرســمــيــة  ــة  ــوكــال ال
بحصول ميشال معوض على 43 صوتا، بينما قدم 
عصام  المرشح  وحصل  بيضاء،  ورقــة  نائبا   46
ــارود على  ب خليفة على 7 أصـــوات، وحصل زيــاد 
صوت  على  فرنجية  سليمان  وحصل  أصــوات،   3

واحد، وهناك 11 صوتا الغيا.

طهران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتخطيط لحرب أهلية

هجومان دمويان جنوب إيران مع استمرار االحتجاجات
دراجــات  متن  على  مسّلحون  قتل 
نـــاريـــة 9 أشـــخـــاص بــيــنــهــم امــــرأة 
منفصلين  اعتداءين  في  وطفالن، 
فـــي جــنــوب إيــــــران، وفــــق مـــا ذكــر 
اإلعالم الرسمي أمس الخميس، فيما 
االحتجاجية  الــتــحــركــات  تــتــواصــل 
اتهمت  بينما  الــمــدن،  مــن  فــي عــدد 
إيـــران الــغــرب وإســرائــيــل ككل مرة 

بالتورط في تأجيج األوضاع.
إيذة  مدينة  في  أشخاص   7 وقتل 
واثــنــان فــي أصــفــهــان وفـــق جهات 
رســمــيــة فـــي إيــــــران، حــيــث تــوجــد 
ــمــديــنــتــان فـــي األقـــالـــيـــم الــنــائــيــة  ال
والتمييز  التهميش  من  تعاني  التي 

وتقطنها أقليات سنية وكردية.
بينما  بــهــم  مشتبه   3 تــوقــيــف  وتـــم 
آخرين  عن  البحث  عمليات  تجري 
ــعــــاء  ــ األرب ــع  ــ وقـ ــوم  ــجـ هـ أول  بـــعـــد 
أمن  وعناصر  محتجين  واستهدف 
ــاد مــســؤول  ــق مــا أفــ فــي إيــــذة، وفـ

قضائي في محافظة خوزستان.
وفي هجوم آخر وقع بعد 4 ساعات 
ــمــدن  فـــي أصـــفـــهـــان، ثـــالـــث أكـــبـــر ال
اإليرانية، أطلق مهاجمان على متن 
آلية  أسلحة  من  النار  نارية  دراجــة 
الباسيج  ــوات  قــ مــن  عــنــاصــر  عــلــى 
أسفر  مــا  ــثــوري،  ال للحرس  التابعة 
اثنين  وإصــابــة  عنصرين  مقتل  عن 
آخــريــن بــجــروح، بحسب مــا ذكــرت 

وكالة أنباء “فارس” اإليرانية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي ظل 
بدأت  التي  االحتجاجات  استمرار 
بــســبــب وفـــــاة مــهــســا أمــيــنــي بعد 
توقيفها في 16 سبتمبر وتزامنا مع 
ذكــرى مــرور 3 ســنــوات على حــراك 
شعبي احتجاجا على ارتفاع أسعار 

الوقود.
أن  الرسمية  ــا”  ــ “إرن وكــالــة  وأفــــادت 
“اثــنــيــن مــن الــجــرحــى )فـــي هجوم 
ــاء( تــوفــيــا فــجــر الــخــمــيــس،  ــعــ ــ األرب
لترتفع حصيلة القتلى إلى 7 إضافة 

إلى 8 جرحى”.
ومن بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 
عــامــا(،  و13   9( وطــفــالن  عــامــا   45
بحسب ما ذكر مسؤول في جامعة 
في  الطبية  للعلوم  شــابــور”  “جندي 

مدينة أهواز، عاصمة المحافظة.
ــاد مـــســـؤول أمــنــي الــتــلــفــزيــون  ــ وأفـ
ــجــرحــى  ال بـــيـــن  ــن  مــ ــمـــي أن  ــرسـ الـ
الثمانية عنصران من قوات الباسيج 

و3 عناصر شرطة.
النار  “إرنــا” منفذي إطالق  ووصفت 
ــيــيــن”، وقــالــت “عــلــى إثر  ب”اإلرهــاب
للثورة  مناهضة  مجموعات  دعــوة 
)إلـــى االحــتــجــاج(، اســتــغــل عناصر 
ــود عــدد  إرهـــابـــيـــون مــســلــحــون وجــ
من األشخاص، وبدأوا بإطالق النار 
عــلــى الــنــاس وعــنــاصــر األمــــن” في 

سوق مدينة إيذة.
في  خاصة  النائية  المناطق  وتشهد 
الجنوب وعلى الحدود مع باكستان 
والتي تقطنها غالبية سنية لعمليات 
تنفذها بعض المجموعات المسلحة، 
مــا دفــع الــجــانــب اإليــرانــي لمطالبة 
الــحــراســة في  ابـــاد بتشديد  إســـالم 

المناطق الحدودية.
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  ــ واتــهــم وزي
ــهــيــان أمــس  ــل حــســيــن أمـــيـــر عــبــدال
الــخــمــيــس بــعــد الــهــجــمــات األخــيــرة 
غربية  مخابرات  وأجهزة  إسرائيل 
وإشعال  إيــران  لتقسيم  بالتخطيط 

فتيل حرب أهلية بها.
تويتر  على  عبداللهيان  أمير  وكتب 
وإسرائيل  متعددة  أمنية  “أجــهــزة 
الذين  الغربيين  السياسيين  وبعض 

وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية 
أن  يجب  ــران،  إيـ وتفكيك  وتدمير 
أو  ليبيا  ليست  ــران  ــ إي أن  يــعــلــمــوا 
لن  اإليرانيين  أن  السودان”، مضيفا 

ينخدعوا بمثل هذه الخطط.
الغربيين  خصومها  طــهــران  وتتهم 
بــتــأجــيــج االضـــطـــرابـــات فــي جميع 
وفــاة  أشعلتها  الــتــي  ــبــالد  ال أنــحــاء 
ــة اإليـــرانـــيـــة مهسا  ــكــردي ال الــشــابــة 

أميني.
ــدة من  وتــمــثــل االحــتــجــاجــات واحــ
القيادة  أكبر التحديات التي تواجه 

الدينية في إيران منذ ثورة 1979.
هجوم  استهدف  أكتوبر،   26 وفــي 
ــدا ديــنــيــا فـــي مــديــنــة شــيــراز  ــرقـ مـ
 13 مــقــتــل  إلـــى  أّدى  مـــا  )جـــنـــوب(، 

شخصا وتبناه تنظيم داعش.

طهران - وكاالت

المناطق النائية في ايران تشهد تصعيدا في العمليات العسكرية

كييف ـ وكاالت

أنحاء  مختلف  فــي  مدنا  جــديــدة  روســيــة  ضــربــات  استهدفت 
أوكــرانــيــا، أمــس الخميس، وفــق مــا أعلن مــســؤولــون، فــي آخر 
األوكــرانــيــة  التحتية  البنى  فــي  شلال  تحدث  هجمات  سلسلة 
وابــل صاروخي روســي هائل  للطاقة، وسط تحذير من خطر” 
في  محليون  مسؤولون  وقــال  أوكــرانــيــا”.  أراضـــي  كامل  على 
كييف إن “صاروَخي كروز ُأسقطا فوق كييف. يجري توضيح 
المعلومات بشأن أي ضحايا أو أضرار”، بعدما أفادت السلطات 
في مدينتي دنيبرو )وسط( وأوديسا المطلة على البحر األسود 
إن  أوديــســا  إقليم  وقــال حاكم  الــروســيــة.    لضربات  تعّرضهما 
جنوبي  الــواقــع  اإلقليم  استهدفت  روســيــة  صــاروخــيــة  ضــربــة 
الحاكم ماكسيم مارشينكو  أسابيع. وذكر  البالد ألول مرة منذ 
على صفحته بموقع )تلغرام( إن الضربة استهدفت بنية تحتية 
أمس، محذرا من خطر” وابل صاروخي روسي هائل على كامل 
إعالمية  تقارير  مارشينكو وسط  بيان  يأتي  أوكرانيا”.  أراضي 

تفيد بوقوع انفجارات في أجزاء أخرى من أوكرانيا.
األوكراني  الخارجية  وزيــر  بين  هاتفي  اتصال  ذلــك، جرى  إلى 
صباح  بلينكن،  أنــطــونــي  األمــيــركــي  ونــظــيــره  كوليبا،  دمــيــتــرو 
الخميس، أشاد خاللها كوليبا بـ “المساعدة الحيوية” األميركية 

ــر بــضــرورة “تسريع تسليم  إنــه ذّك الــدفــاع”. وقــال  “فــي مجال 
مواجهة  في  ألوكــرانــيــا”  للطائرات  مضادة  دفاعية  منظومات 

تصاعد الضربات الصاروخية الروسية.
وهي  األميركية،  “باتريوت”  تقديم  إلى  واشنطن  كوليبا  ودعــا 
قويًا  رادارًا  خصوصا  تستخدم  جــّو  أرض  صــواريــخ  أنظمة 
جدًا. وكتب كوليبا عبر تويتر: “حان الوقت لتزويدنا بمنظومة 

باتريوت للدفاع الجوي”.

كييف لواشنطن: حان الوقت لتزويدنا بمنظومة “باتريوت”

تحذير من “وابل صاروخي” روسي هائل على أوكرانيا

روسيا تشّن ضربات جديدة على مدن عدة في أنحاء أوكرانيا

أنقرة ـ وكاالت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إنه 
قد يعيد النظر في العالقات مع الرئيس السوري بشار األسد بعد 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في 

يونيو من العام المقبل.
وردًا على سؤال حول احتمال عقده لقاء مع الرئيس السوري، 
قال أردوغان إنه ال يوجد استياء أو خالف أبدي في السياسة، 
وذلك وفقا للتعليقات التي أدلى بها خالل رحلة عودته من بالي.

وقبل نحو شهر، قال أردوغان إنه قد يلتقي مع الرئيس السوري 
بشار األسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك. 

تقتصر  السوري  النظام  مع  بــالده  اتصاالت  أن  أردوغـــان  وأكــد 
حاليًا على جهاز المخابرات، وأنه بناًء على نتائج تلك االتصاالت 

ستحدد تركيا شكل عالقاتها مع دمشق.
من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء األناضول الحكومية أن قوات 
األمن التركية اعتقلت مشتبهًا به لصلته بالتفجير الدامي الذي 
عليها  تسيطر  منطقة  داخــل  عملية  خــالل  اسطنبول  في  وقــع 

تركيا بشمال غرب سوريا.
المشتبه  اعتقلت  التركية  الشرطة  أن  األناضول  وكالة  وذكرت 
الذي عرف باسمه الحركي “حسام”، بمدينة أعزاز السورية  به، 

من  المدعومة  الــســوريــة  المعارضة  لسيطرة  حاليًا  الخاضعة 
تركيا. وتم نقله إلى اسطنبول لالستجواب.

وقد أدى اعتقاله إلى ارتفاع عدد المشتبه بهم المحتجزين على 
صلة بالتفجير إلى 51 شخصًا.

في  الصاخب  االستقالل  شــارع  األحــد  يــوم  انفجار  واستهدف 
المتاجر  جانبيه  على  تصطف  شعبي  طريق  وهــو   - اسطنبول 

والمطاعم - وخلف 6 قتلى بينهم طفالن.

تركيا تعتقل مشتبهاً به على صلة بتفجير اسطنبول في سوريا

أردوغان: يمكن إعادة النظر في العالقات مع األسد

أشخاص يضعون الورود في مكان التفجير باسطنبول

9 قتلى بينهم عنصران من الباسيج في مدينتي أصفهان وإيذة
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بالتعاون مع Valtech لمواقف السيارات في البحرين

“الكويت الوطني” أول بنك يوفر فرصة 
مجانية لخدمات صف السيارات في “األفنيوز”

أعلن بنك الكويت الوطني أمس الخميس عن دخوله في أول شراكة 
له على اإلطالق مع شركة Valtech لمواقف السيارات في البحرين، 
ليكــون بذلــك أول بنك في البحرين يمنح العمالء الذين يبحثون عن 
أســلوب حيــاة فاخــر فرصــة مجانيــة لخدمــات صــف الســيارات فــي 

مجمع األفنيوز - البحرين من خالل تطبيق Valtech للموبايل. 

عبـــر   Valtech تطبيـــق  ويتيـــح 
 Visa الموبايل لحاملـــي بطاقات
Signature الوطنـــي االئتمانيـــة 
للعمـــاء االســـتفادة مـــن مواقـــع 
فـــي  الســـيارات  صـــف  خدمـــة 

البحرين في مجمع األفنيوز.
نائـــب  العالـــي،  محمـــود  وقـــال 
الكويـــت  لبنـــك  العـــام  المديـــر 
الوطنـــي: “نحـــن ســـعداء للغاية 
الشـــراكة  هـــذه  فـــي  بالدخـــول 
شـــركة  وهـــي   ،Valtech مـــع 
ذات خبـــرة واســـعة في تشـــغيل 
فـــي  الســـيارات  خدمـــات صـــف 

مراكز التســـوق الكبرى والفنادق 
الخدمـــات  الترفيـــه.  ومنافـــذ 
إلرضـــاء  هدفنـــا  هـــي  الفاخـــرة 
العماء والســـعي لتوفير تجربة 
فريدة واســـتثنائية لهـــم، بحيث 
للعمـــاء  فاخـــرة  فرصـــه  نوفـــر 
علـــى  بالحصـــول  والراغبيـــن 
األنتمانيـــة  الوطنـــي  بطاقـــات 
لاســـتفادة من عروضنا الفريدة 

والحصرية”. 
مـــن جانبه، أضاف وليد الصلوي، 
 :Valtech الشريك اإلداري لشركة
أول  بعقـــد   Valtech “تتشـــرف 

شراكة لها مع بنك رائد مثل بنك 
الكويـــت الوطنـــي، ونتطلـــع إلـــى 
شـــراكة طويلـــة األمـــد ومجزيـــة 

متحمســـون  ونحـــن  للطرفيـــن. 
ألن العماء سيستفيدون بشكل 

كبير من هذه الشراكة”.

شـــاركت هيئة الربـــط الكهربائي الخليجي 
في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2022، 
الـــذي اســـتضافته وزارة الطاقـــة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وذلـــك خـــال الفترة 
مـــن 14 حتى 16 نوفمبـــر 2022 بالرياض، 
لنظـــم  اللجنـــة اإلقليميـــة  والـــذي نظمتـــه 
الخليـــج(،  )ســـيجري  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
وبإشراف اللجنة الفنية لسيجري الخليج، 
والتي يرأسها عضو مجلس إدارة سيجري 
الخليج أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي 

لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.
وافتتح فعاليات المؤتمر ناصر القحطاني 
مســـاعد وزيـــر الطاقـــة لشـــؤون الكهربـــاء 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، وشـــارك في 
حفـــل االفتتاح عبدالملك آل الشـــيخ نيابة 
عـــن األميـــن العام لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، وثانـــي بـــن محمـــد الخصيبـــي 
رئيـــس مجلـــس ادارة ســـيجري الخليـــج، 
لســـيجري  العـــام  األميـــن  آدم  وفيليـــب 

العالمية.

“الربط الخليجي” تشارك بمؤتمر كهرباء الخليج

أسعار األسهم
شـــراء وبيع األســـهم في أســـواق المال يعتبر من النشـــاطات االســـتثمارية التي 
تعـــود بفوائد مالية على المســـتثمرين، إضافة إلـــى آثارها على الحركة التجارية 
عبر دعم الشـــركات المدرجة في األســـواق المالية. ولهذه اآلثار اإليجابية، ظلت 
الجهـــات المختصـــة تحـــرص على دعـــم االســـتثمار في األســـهم وتوفيـــر البيئة 
التشـــريعية والفنية المناســـبة التي تمكنها من النمو في إطار قانوني ســـليم. مع 
العلم، أن فلســـفة التشـــريعات المنظمة ألســـواق المال تقوم أساًســـا على حماية 
المســـتثمر وتوفيـــر الضمانات القانونية والفنية لحمايته، خاصة وأن المســـتثمر 

يمثل زاد وعصب هذه العملية.
بصفة عامة نقول، إن األســـهم المعروضة في األسواق هي “بضاعة” بمواصفات 
خاصة وذات قابلية حساســـة إما ارتفاعا أو انخفاضا. ونظًرا لهذه الحساســـية، 
فإن أنظمة األسواق مبرمجة بطريقة تسمح بزيادة أسعار األسهم أو انخفاضها 
ولكـــن في حـــدود معينة يجـــب التقيد وااللتـــزام بها وإال تدخلت إدارة الســـوق 
واتخـــذت ما تراه مناســـًبا مـــن اإلجراءات، وربمـــا األمر بإيقاف التـــداول للفترة 
التي تراها مناســـبة أو وقف نشـــاط الشـــركة. وكل هذه اإلجـــراءات االحترازية 
إلزاميـــة وتهـــدف لحماية المســـتثمر وضمان عـــدم فقدانه ألموالـــه في لحظات، 
وكذلك لضمان سير العمل في األسواق وفق وتيرة مقبولة بعيدا من المضاربات 

والتصرفات غير المقبولة التي تضر باألسواق واالقتصاد الوطني. 
وهنـــاك مســـئولية قانونيـــة ثابتة تقـــع على كاهل إدارة أســـواق المـــال والهيئات 
العامـــة لألســـواق، ويجب االلتزام بهذه المســـؤولية بصفة مســـتمرة بحيث تتم 
مراقبة العمل في األســـواق للدرجة التي توفر البيع والشـــراء الطبيعي لألســـهم 
وارتفـــاع وانخفـــاض أســـعارها ولكن فقط وفـــق معطيات الســـوق وواقع الحال 
وليـــس وفـــق معطيـــات ومؤثـــرات خارجيـــة ال عاقة لهـــا بواقع الســـوق وحاله 
وأحواله. ومن هذا نخلص إلى أن أســـعار األســـهم يجب أن تكون نابعة من قوة 
أو ضعف السهم نفسه وليس بعيًدا عنه. ومثاً إذا حققت الشركة أرباًحا ظاهرة 

مستمرة فمن الطبيعي أن يرتفع سعر أسهمها والعكس صحيح.
ولتوفير الجو األمثل لتداول األسهم في أسواق المال، فهناك متطلبات أساسية 
يجـــب مراعاتهـــا والعمـــل على االلتـــزام بهـــا. ال نســـتطيع حصـــر كل المتطلبات، 
ولكـــن من األمثلة الهامة نشـــير لضرورة العمل على توفير الشـــفافية واإلفصاح 
مـــن الجهات المرتبطة بتداول األســـهم وخاصة الشـــركات المدرجـــة والتي يقع 
علـــى عاتقهـــا تقديـــم المعلومات الكاملة عن الشـــركة وأوضاعهـــا وكل ما يرتبط 
بهـــا، وهذا بالطبع يقود لمعرفة حال أســـهمها وهل هناك مبـــرر منطقي لزيادة أو 

انخفاض أسعارها. 
ولكـــن، الواقـــع المعـــاش يقول إن معظـــم الشـــركات ال تقدم المعلومـــات بصورة 
ســـليمة وبمهنيـــة بـــل نجد هنـــاك نوًعا من الدعايـــات واإلعانـــات والتصريحات 
والمؤتمـــرات بغرض تجميل وجه الشـــركة ووضع آخر صيحات المكياج عليه... 
وكل هذا بهدف رفع األسهم، وتتم الزيادة ولكنها لم تأت من واقع الحال بل من 
واقـــع المكياج االســـتعراضي الذي تبدع بعض الشـــركات فـــي إظهاره مما يؤدي 
إلـــى ارتفاع ســـعر األســـهم وفجأة وفي ســـرعة يهـــوي وينخفض الســـعر ألنه لم 
يكـــن من واقع حال الشـــركة بل أتى نظير أســـباب دعائيـــة وتصريحات مفوهة 
وخطط دعائية مدروســـة بطريقـــة محكمة لدرجة تبهر العقـــول وتذهب بالفكر 
المعقـــول. والمســـئولية المتعلقة بأســـعار األســـهم وحماية المســـتثمر، ال تنحصر 
فقط في الشـــركات وكبار التنفيذيين فيها أو الوســـطاء، بل تتعداهم إلي إدارة 
األســـواق وهيئاتها العامـــة بصفتهم يمثلون دور “المايســـترو” في ضبط توليفة 
حركـــة التـــداول ومتـــى يرتفع الصوت ومتـــى ينخفض، وكلما كان “المايســـترو” 
متمكنا من موهبته يأتي العمل منســـجًما ومتناغًما دون نشـــاز على أي طرف له 
ضلـــع فـــي عملية التداول. وإذا أحجمت إدارة األســـواق وهيئاتها عن هذا الدور 

فإن الفوضى ستعم.   
إن السيطرة الكاملة على ما يجري في األسواق، في نظري، أمر صعب التحقيق 
إذا لـــم نقل مســـتحيا. ولكن على الجهـــات المختصة بذل كل الجهد في مراقبة 
نشاط الشركات المدرجة ومتابعة دور الوسطاء لتأكيد الممارسة المهنية. كذلك 
هنـــاك حاجة لمســـاعدة القطاع المصرفي ليوظف إمكانياته نحو دعم األســـواق 
واالســـتثمار فيها وذلك بوضع الضوابط  المنظمة لتمويل شـــراء األسهم حتى ال 

يخرج التمويل عن السيطرة.
اتباع مثل هذه الخطوات، وغيرها، قد يكون محاولة جادة لوضع األمور “تحت 
الســـيطرة” مـــع ضـــرورة التنبـــه والحذر الســـتخدام مكابـــح الوقف الســـريع كلما 
ظهـــر طـــارئ. ونقول للمســـتثمرين إن من “حاوة” هذا النشـــاط وجود المخاطر 
المرتبطـــة باألســـعار وهـــذه المخاطر بثمنهـــا. ولنعمل جميعا يـــدا واحدة لحماية 

المستثمر وفي هذا حماية تامة ألسواق المال.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

فندق الخليج يطلق مهرجان الفنون الشعبية اللبنانية بمطعم زحلة

السفارة األميركية وغرفة التجارة األميركية تستضيفان حفل استقبال خريجي الجامعات

بالتعاون مع “األسمر لإلنتاج”

بمشاركة 200 خريج يمثلون 100 جامعة أميركية

بـــدأ فنـــدق الخليـــج مهرجـــان الفنون 
زحلـــة  بمطعـــم  اللبنانيـــة  الشـــعبية 
بالتعـــاون مـــع شـــركة األســـمر لإلنتاج 
والتســـويق الفنـــي لتنشـــيط الحركـــة 
الســـياحية، ويســـتمر المهرجان لغاية 

26 نوفمبر الجاري. 
ويتميز المهرجان، الذي يســـتمر لعامه 
الــــ 25 بعـــد أن أصبـــح تقليـــدا ســـنويا 
لفندق الخليج، بتقديم أجمل البرامج 
واألمسيات الفنية إلى جانب باقة من 

المأكوالت اللبنانية الشهية.
الســـنة  هـــذه  المهرجـــان  ويقـــام 
اللبنانـــي  المطـــرب  مـــع  باالشـــتراك 
عاصي بيطـــار، الذي يشـــتهر بتقديم 
جانـــب  إلـــى  التراثيـــة  األغانـــي 
المطربـــة كليـــر خوري وفرقـــة الوزير 
العـــادات  مقدمـــًة  الفولكلوريـــة، 
بحذافيرهـــا  اللبنانيـــة  والتقاليـــد 
فـــي  كالمبـــارزة  أزيائهـــا  وتفاصيـــل 
القـــول والســـيف والتـــرس والدبكـــة 
والمجوز وغيرها إلى جانب األغاني 
الميجانـــا  منهـــا  الذهبيـــة  اللبنانيـــة 
والدلعونـــا  والموشـــحات  والعتابـــا 

والروزانا والحوارات الزجلية. 
ويعد الغناء اللبناني، اآلتي من أصالة 

الفولكلـــور وأغاني الضيعـــة اللبنانية، 
فنا يجذب المشـــاعر وامتدادا ألصالة 
الحضـــارة اللبنانيـــة المملـــوءة بقـــدرة 

التعبير واألداء. 
يذكـــر أن هـــذا المهرجـــان الفولكلوري 
قـــد أقيم مســـبقا في فرنســـا وماليزيا 

وأســـتراليا ودبـــي وتونـــس والمغرب 
كما ســـيقام بشـــهر فبراير فـــي األردن 

والقاهرة والكويت.

بالتعـــاون مـــع الســـفارة األميركيـــة لـــدى 
غرفـــة  اســـتضافت  البحريـــن،  مملكـــة 
Am�  التجـــارة األميركيـــة فـــي البحريـــن

Cham حفل االستقبال السنوي السادس 
لخريجـــي الجامعـــات األميركيـــة لتكريم 
خريجـــي الجامعـــات األميركيـــة وبرامج 

التبادل التعليمي. 
وشـــارك في حفـــل االســـتقبال نحو 200 
خريـــج يمثلـــون أكثـــر مـــن 100 جامعـــة، 
بحضور كل من ســـفير الواليات المتحدة 
األميركيـــة لـــدى مملكة البحرين الســـفير 
ســـتيفن بوندي، ورئيس قطاع الشـــؤون 
االستراتيجية بوزارة الخارجية السفيرة 
رئيســـين  كمتحدثيـــن  عبـــدهللا،  نانســـي 
فـــي الفعالية.   واشـــتملت برامج التبادل 
التعليمـــي علـــى كل مـــن برنامـــج الزائـــر 
الدولـــي القيـــادي IVLP، منـــح فولبرايت 
الشـــبابي  التبـــادل  وبرنامـــج  الدراســـية، 
والدراســـي YES.  وقـــال الســـفير بوندي 
وتبـــادل  الدراســـة  “تعتبـــر  كلمتـــه:  فـــي 

الشـــراكات جانبـــا فريـــدا مـــن العاقـــات 
البحرينيـــة – األميركية القوية والعميقة. 
وتبـــادل  إرســـال  فـــي  رغبتنـــا  وتعكـــس 
مواطني بلدينا الصديقين للتعلم وتطوير 
مهاراتهـــم مســـتوى الثقـــة والمصداقيـــة 
العاليـــة بيـــن الطرفيـــن. إن هـــذا التبادل 
مســـتمر بيـــن بلدينا مع مواصلة التوســـع 
الذي يظهـــر مدى التزام مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة لتحقيق 

نجاحـــات مشـــتركة أكبر”.   بـــدوره، عّلق 
التجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  الزعبـــي  قيـــس 
األميركيـــة فـــي البحرين بالقول “يشـــمل 
الخريجـــون األميركيـــون فـــي البحريـــن 
قـــادة أعمال ومســـؤولون حكوميون من 
أعلى المســـتويات والقطاعات الذين لهم 
إسهامات الفتة للبحرين، إلى جانب كادر 
متنـــاٍم من مزيد مـــن الخريجيـــن مؤخرًا 
الذين يســـلكون طريقهم إلحـــداث تغيير 

قّيـــم”.  وأضـــاف “يهـــدف حفل اســـتقبال 
الخريجين إلى االحتفاء وتكريم مجتمع 
القادة الذين يتشـــاركون تجربـــة التعليم 
األميركيـــة،  الجامعـــات  فـــي  الفريـــدة 
ومهاراتهـــم  معارفهـــم  معهـــم  جالبيـــن 
إلـــى  ورؤاهـــم إلفـــادة المملكـــة، إضافـــة 
تهيئة الفرصة إلعادة التواصل والتعرف 
علـــى شـــبكة أكبـــر مـــن الشـــخصيات من 

مختلف األجيال”.
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الدواجن 

تختلـــف طريقـــة تخزيـــن الجمبري ومـــدة صالحيته 
على حســـب المـــكان الذي ســـيوضع فيه، ســـواء في 
الثالجـــة أم الفريـــزر، والحالـــة التـــي كان عليهـــا عند 
التخزين، إذا ما كان بقشر أو دون قشر، أو طازًجا أو 

مطبوًخا وهكذا. إليِك التفاصيل: 
تخزيـــن الجمبـــري فـــي الثالجـــة: الجمبـــري الطـــازج: 
يمكنـــِك تخزيـــن الجمبـــري بقشـــره فـــي أكثـــر مـــكان 
بـــارد فـــي الثالجةـ  عادة يكون الدرج الســـفلي- لمدة 
ال تزيـــد علـــى أربعـــة أيـــام، وحفظـــه دون قشـــر لمدة 
يوميـــن. ضعي الجمبـــري في حاوية محكمـــة الغلق، 
ثـــم احفظيهـــا فـــي الثالجـــة. هنـــاك طريقـــة أخرى ال 
تجعـــل للجمبـــري رائحـــة ســـيئة، وهـــي وضعـــه فـــي 
كيس بالســـتيكي، مع فتحه حتى يدخل الهواء إليه، 

وتغطيته من أعلى بمناديل ورقية. 
الجمبـــري  تخزيـــن  يمكنـــِك  المطبـــوخ:  الجمبـــري 
المطبوخ ســـواء بقشر أو دون قشر في الثالجة لمدة 
3 أو 4 أيام دون أن يفسد، خزنيه في أكياس ثالجة، 
وفرغي منها الهواء، أو احفظيه في حاويات محكمة 
الغلـــق، وال تتركـــي الجمبري خـــارج الثالجة أكثر من 

ساعتين. تخزين الجمبري في الفريزر.

طرق تخزين الروبيان الكنعد
د.ب3.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.7

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.9

السبريم
د.ب3.5

البلطي
د.ب1.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.35

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.6

بيض بحريني
بالشدةد.ب2,4

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض أردني
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

^بــدأ قطــاع الســيارات الكهربائيــة فــي النمــو بالبحريــن بعــد تبني شــركات 
عالمية كبيرة للدفع بطرازات جديدة في السوق ومنها السوق الخليجية، حيث 

من المتوقع أن يكون لهذه السيارات مستقبل واعد.

مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
“الزيانـــي” لالســـتثمارات نـــواف الزيانـــي، 
والذي تديـــر مجموعته عدد من العالمات 
التجاريـــة األوروبية والكوريـــة والصينية 
شـــهد  الســـيارات  ســـوق  إن  المعروفـــة، 
تعافيـــا كبيًرا من حيـــث الطلب والمبيعات 
فـــي الفترة الماضية، لكن ال زالت مشـــكلة 
فـــي توافـــر الكميـــات المطلوبـــة مـــن قبـــل 

المصنعين.
ومضى بالقـــول “ارتفعت المبيعات وهناك 
تعـــاف كبيـــر، ولكـــن الكميـــات المتوافـــرة 
للزبائن والتصنيع هذه مشكلتنا األساسية، 
تحســـن الوضع عـــن العام الماضـــي، ولكن 
لألســـف الشـــديد لم يتحســـن التســـليم أو 

التصنيع بالمستوى الذي نطمح له”.
مبيعـــات  ارتفـــاع  نســـبة  الزيانـــي  وقـــدر 

السيارات بنحو 15 %، مشيًرا إلى أنه من 
الصعـــب التكهـــن بموعد انتهاء مشـــكالت 

التصنيع وسالسل التوريد.
وبخصوص أســـعار الشـــحن، أكـــد الزياني 
وجـــود انخفاض في أســـعار الشـــحن لكن 
بالمقابل هناك تضخم في أسعار المنتجات 
مثل أسعار الطاقة وأسعار التصنيع “اليوم 
ال تـــزال هناك أســـواق تتعثر فـــي التصينع 
بسبب التوترات الجيوسياسية، كما ال زلنا 

نرى بين وقـــت وآخر إغالقات في الصين 
بسبب المخاوف الصحية”.

واشـــار إلـــى أنه ســـيتم طـــرح 3 موديالت 
الســـيارات الكهربائيـــة في الفتـــرة المقبلة 
مـــن وكالـــة “الجينســـس” والتـــي تنضـــوي 
تحت شـــركة الســـيارات الكورية العمالقة 

“هيونـــداي” كما أن الـــوكاالت األخرى التي 
ســـتطرح  األوربيـــة”  “الســـيارات  تديرهـــا 
بدورهـــا موديـــالت أخرى فـــي بداية الربع 

األول من العام المقبل.
وأكد أن أســـعار السيارات الكهربائية التي 
ســـيتم طرحهـــا ســـتكون مقاربـــة ألســـعار 

ســـياراتها التقليدية التي تعمـــل بالبنزين، 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه خـــالل 3 أو 4 ســـنوات 
ســـيكون هنـــاك توفير كبير واســـترداد في 

قيمة شراء السيارة.
الســـيارات  هـــذه  قابليـــة  وبخصـــوص 
مـــع  المحليـــة  الســـوق  فـــي  لالســـتخدام 
شـــكاوي مـــن قبـــل بعـــض الخليجيين من 
كان  والتـــي  التجاريـــة  العالمـــات  إحـــدى 
لهـــا ســـبق الريادة في هـــذا المجال، أشـــار 
الزياني إلى أنه اســـتخدام أحد الســـيارات 
فتـــرة  وخـــالل  الماضيـــة  األشـــهر  طـــوال 
هـــذه  وأن  أساســـي  كاســـتخدام  الصيـــف 

المخاوف ال مكان لها.
وأكد الزياني أن دخول مصنعين عالميين 
لهـــم ثقل وبـــاع وخبـــرة كبيرة فـــي قطاع 
الســـيارات منـــذ عقود طويلـــة، ومع تراكم 
الخبرة حول المشاكل والحلول، فإن هذه 
الشـــركات قادرة علـــى أن تصنع ســـيارات 
ظـــروف  فـــي  لالســـتخدام  قابلـــة  عمليـــة 

الخليج.

وبيـــن الزياني أنه طوال فترة اســـتخدامه 
إلحـــدى ســـيارات “هيونـــداي” الكهربائيـــة 
لعدة أشـــهر لم يعان من أي مشـــكلة، حتى 
فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة الشـــحن والتـــي يتم 
شـــحنها في المنزل لمرة واحدة في الليل، 
حيث اســـتخدمها من شـــهر مايو الماضي 

وحتى اليوم دون أي مشاكل.
وأكد الزياني أن السيارات الكهربائية التي 
تم عرضها في الســـوق قادرة على المسير 
لــــ 400 كيلومتـــر حســـب ظـــروف القيادة، 
وهو مدى مناســـب مقارنة بحجم مساحة 

البحرين.
وأكـــد أن التوجـــه الحالـــي هـــو أن جميـــع 
تصنيـــع  إلـــى  تتجـــه  الســـيارات  شـــركات 
الســـيارات التي تعمل بالطاقة المستدامة، 

مؤكًدا دعم الشركات لجهود دعم البيئة.
ومضـــى بالقـــول “ســـيارات البنزيـــن أجلها 
محدود وهي مســـألة وقـــت فقط، وجميع 
المصنعيـــن لديهـــم خطط عمليه وحســـب 

الدول”.

الزياني: تعاٍف كبير لسوق السيارات ولكن الكميات شحيحة
طرح 3 موديالت جديدة للسيارات الكهربائية

معروض وافر من “الروبيان الجامبو” بسعر 3.5 دينار
أسعار “البروكلي” فرصة ال تعوض

^أظهـــرت جولة قامت بها “البـــالد” على باعة 
األســـماك فـــي عدد مـــن المناطق توافـــر كميات من 
الروبيان الجامبو في األسواق بأسعار تراوحت بين 
3 و3.5 دينـــار، حيـــث تعتبر هذه األحجام مناســـبة 

للشواء خصوصا مع تحسن أوضاع الطقس.
كمـــا توافرت كميات من الصافي بأســـعار تراوحت 
بين دينارين و3 دنانير بحسب األحجام واألنواع.

وفـــي ســـوق الخضـــروات، اتســـمت الســـوق بوفرة 
توافـــر  مـــع  الطقـــس،  تحســـن  مـــع  المعـــروض 
الخضروات اليومية مثل الطماطم والخيار بأسعار 
خيالية بلغت 800 فلـــس للخيار، كما لوحظ عرض 
الخيـــار “المينـــي” بالحجم الصغير بســـعر يصل إلى 
دينار واحد لثالث علب، وكذلك لـ “البيبي طماطم” 

الصغير.

ومن المالحظ خالل األســـبوع كذلك توافر كميات 
من “البروكلي” في الســـوق بأســـعار تعتبـــر متدنية 
وتصـــل إلى دينـــار واحد لثالث قطـــع كبيرة، حيث 
يعتبـــر البروكلي من الخضـــروات الصحية مرتفعة 
الثمن عادة، وتعد هذه فرصة للشـــراء والحفظ في 
الثالجـــة لألشـــهر المقبلـــة، حيث يمكـــن أن تحافظ 

على عناصرها الغذائية بالحفظ السليم.

إعداد: علي الفردان

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 700 فلس

 
موز: 650 فلًسا

 

مانجو: 700 فلس

 

سنطرة: دينار 

 
الرمان: دينار 

 

أناناس: 900 فلس للحبة

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 500 فلس

 

كيوي: 1.2 دينار

 

أفوكادو: 1.2 دينار

 

عنب: 1.6 دينار

 

جوافة: دينار

 

برتقال أبوصرة: 350 فلًسا

 

جريب فروت: 400 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

ريحان: 100 فلًسا للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

400 فلًسا

 
خيار:

350 فلس

 
كوسة:

600 فلس

 
فاصوليا:
1.8دينار

 

باذنجان:
550 فلس

 

ثوم:
750 فلس

 
بصل أحمر:
350 فلس

 
بامية:

1.3 دينار

 
ليمون:

700 فلس

 

زنجبيل:
900 فلس

 

بطاطس:
300 فلًسا

 
فندال:

700 فلس

 

بروكلي:
1.7 دينار

 

فلفل أخضر:
550 فلس

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلًسا

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
600 فلس

استخدمت سيارة 
كهربائية ألشهر 

بدون مشاكل

مـــدى الســـيارات الكهربائيـــة يصـــل لــــ 400 كيلـــو متـــر ومناســـبة ألجـــواء البحريـــن

الصايف
د.ب2

الشعري
د.ب3

روبيان
د.ب2

نواف  الزياني



تنعقــد قمــة الشــرق األوســط وإفريقيــا للتكنولوجيــا العقاريــة “بروبتك” التــي ُتعتبر أكبــر تجمع لرواد 
التكنولوجيا العقارية في المنطقة، يومي 21 و22 نوفمبر 2022 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. 

وبالتزامـــن مع انتشـــار التحول الرقمـــي في قطاع 
العقارات، ُتركز الشـــركات على التحول الكتســـاب 
الشـــرق  قمـــة  وتأتـــي  ملموســـة.  تنافســـية  ميـــزة 
األوســـط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية “بروبتك” 
اســـتجابة لزيادة حجم االســـتثمارات العالمية في 
شـــركات التكنولوجيـــا الماليـــة التـــي وصلـــت إلـــى 
24.3 مليـــار دوالر أميركي في العام 2021، بزيادة 

بنسبة 60 % مقارنًة باألعوام الثالثة السابقة. 
وتجـــاوز تمويـــل الشـــركات الناشـــئة فـــي مجـــال 
التكنولوجيـــا العقاريـــة بمنطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا 59 مليـــون دوالر أميركـــي خالل 
األشـــهر الخمســـة الماضية من العـــام 2022، وُيعد 
نمو االستثمارات خير دليل على قيمة التكنولوجيا 
العقارية في القطاع العقاري، إذ تتمتع بالقدرة على 
ربـــط الجهات المعنية وُمالك العقارات والمؤجرين 

بفضل ما توفره من معامالت سلسة. 
ويمتاز القطاع العقاري في مملكة البحرين بتكيفه 
مع التقنيات الجديدة، وذلك بفضل الدور الرئيس 
للحكومة في إنشاء بيئة تشريعية متطورة ومرنة 
لدعم نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة 

والمنطقة. 
وتماشـــًيا مـــع الخطـــة الوطنيـــة للقطـــاع العقـــاري 
تشـــجيع  البحريـــن  ســـتواصل   ،2024  -  2021
القطـــاع  فـــي  النمـــو  لتعزيـــز  المبتكـــرة  التقنيـــات 
العقـــاري والتكيف مـــع أحدث التوجهـــات العالمية 

واإلقليمية، وســـتجمع القمة تحـــت مظلتها خبراء 
وقادة ومؤسسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة 
التطورات الناشئة في قطاع التكنولوجيا العقارية 
مثل الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء والواقع 
االفتراضـــي، وتقنيـــة سلســـلة الكتل فـــي التداول 
البيانـــات  الرقميـــة وتحليـــالت  المالـــي، والتوائـــم 

وغيرها. 
وبهـــذه المناســـبة، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، أنـــه تماشـــًيا مـــع رؤى وتطلعـــات عاهـــل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة،  ودعم ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، تحـــرص مؤسســـة التنظيـــم 
المســـاحة  العقـــاري وبمتابعـــة مـــن رئيـــس جهـــاز 
والتســـجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة، على تنميـــة القطاع العقـــاري بما 
ينعكس إيجابـــا على المواطنيـــن، وتعزيز مردوده 
وإســـهاماته فـــي االقتصاد واالســـتثمار، من خالل 
تبنـــي الخطـــط والبرامـــج االســـتراتيجية الهادفـــة 

لتحقيق التطلعات المرجوة بهذا القطاع المهم. 
وتابـــع بـــأن هـــذه التطلعـــات تأتـــي تنفيـــًذا لخطط 
وبرامـــج وأولويـــات الحكومـــة الهادفة إلـــى تنفيذ 
الخطـــط والمشـــروعات االقتصاديـــة وتعزيـــز دور 

المحلـــي  الناتـــج  فـــي  النفطيـــة  غيـــر  القطاعـــات 
اإلجمالـــي وتنويع مصادر الدخـــل ودعم االقتصاد 
الوطنـــي علـــى تحريـــك عجلـــة االقتصـــاد، األمـــر 
الـــذي يســـهم فـــي تنفيـــذ الخطـــط والمشـــروعات 
الشـــرق  قمـــة  عقـــد  أهميـــة  مؤكـــًدا  االقتصاديـــة، 
األوســـط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية “بروبتك” 
لجمع الخبـــراء العقاريين من جميـــع أنحاء العالم، 
الكتشاف أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا 
العقاريـــة ومقابلة أبرز المســـتثمرين والخبراء في 

المجال العقاري. 
وثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري 
والمشـــاركة  والمنظمـــة  الراعيـــة  الجهـــات  دور 
والداعمـــة، متنمًيـــا من الجميع االســـتفادة من هذا 
الحـــدث األول مـــن نوعـــه فـــي المملكـــة، ومضيًفـــا 
أن اســـتضافة مملكـــة البحريـــن لهـــذه القمـــة تأتي 

تنفيـــًذا للركيزة األولى من الخطة الوطنية للقطاع 
العقـــاري 2021 - 2024، والتـــي ترتكز على تطوير 
قطـــاع التكنولوجيـــا العقاريـــة مـــن خالل تشـــكيل 
نظام بيئي متكامل يســـتقطب الشـــركات العالمية، 
ســـعًيا لجـــذب مزيـــد مـــن الخبـــراء العالمييـــن في 

مجال التكنولوجيا العقارية. 
وبـــدوره، قال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البحرين 
العريـــض:  أميـــن  “إدامـــة”  العقـــاري  لالســـتثمار 
“نشـــهد بدايـــة عصر جديد ترســـم فيـــه التطورات 
واالبتـــكارات الرقميـــة معالـــم ســـوق العقـــارات، ما 
يتطلـــب تفكيًرا ونهًجـــا جديًدا، وُتوفـــر هذه القمة 
العقاريـــة  التكنولوجيـــا  لشـــركات  فريـــدة  فرصـــة 
لتحقيـــق إمكاناتها الكاملة مـــن خالل التركيز على 
التوجهـــات العالميـــة ودراســـة ُســـبل الجمـــع بيـــن 
الحلـــول التي ُتلبي توقعـــات المطورين العقاريين، 

ويســـعدنا أن نكون جزًءا مـــن هذا الحدث ونتطلع 
إلى تحقيق األهداف المنشودة”. 

أما راسل بيدلي، أحد الخبراء المشاركين والمدير 
والمؤسس المشاركة لشـــركة “أصايل أركيتكتشر” 
فقـــال “متشـــوقون للقـــاء المؤثريـــن في مســـتقبل 
العقارات بمملكة البحرين ممن ســـيحدثون تغييًرا 
وتحـــواًل جذرًيـــا فيه، وأتطلع ُقُدًما إلى مشـــاركتي 
في جلســـات هـــذه القمـــة، حيث ســـنتبادل األفكار 
واآلراء بشـــأن حلـــول التصميـــم لنمـــاذج العمـــران 
الموجـــه نحـــو النقل العام التي ســـتوفر مجتمعات 
حيويـــة ومســـتدامة، إلـــى جانـــب فرصـــة ممتـــازة 
للتواصل مـــع المتخصصين اإلقليميين والعالميين 

في مجال العقارات والتكنولوجيا العقارية”. 
وتشـــمل قائمة الشـــخصيات رفيعة المستوى التي 
ســـتتحدث من بيـــن أكثر من 30 من قـــادة القطاع 
المتخصصين في التكنولوجيا العقارية والعقارات 
في هذا الحدث، وســـتنعقد القمة بحضور أكثر من 
400 مشـــارك، وسُتشـــكل منصة تواصل للشـــركات 
لبنـــاء  األعمـــال  وقـــادة  التنفيذييـــن  والمديريـــن 
وترسيخ عالقات تجارية طويلة األمد. وستغطي 
بعض الجلســـات الرئيســـة فـــي القمـــة موضوعات 
مثـــل ُســـبل تغييـــر التكنولوجيـــا للقطـــاع العقاري، 
وتحويـــل المســـاحات الحضرية من خـــالل نماذج 
العمران الموجه نحو النقل العام، والتغيير الجذري 
وتوجهـــات  العقاريـــة،  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
والممارســـات  العالميـــة،  العقاريـــة  التكنولوجيـــا 

المستدامة في القطاع العقاري.

قمة “بروبتك” تستضيف أكبر تجمع في المنطقة بعد 3 أيام
تناقش التوجهات الناشئة بالتكنولوجيا العقارية مثل الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء
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315.3
ألـــــف ديـــنـــــــار

تنافســـت 8 شـــركات في جلســـة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصة لصندوق العمل )تمكين( لتعيين 
“مهـــارات  لمشـــروع  استشـــارية  شـــركة 
البحرين”، وكان أقل عطاء لشركة مانترا 
مانجمنـــت سلوشـــنز بنحـــو 315.3 ألـــف 
دينـــار، في حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابة 1.7 

مليون دينار.
ويســـعى صنـــدوق العمـــل، وفـــق وصـــف 
شـــركة  مـــع  التعاقـــد  إلـــى  المناقصـــة، 
استشـــارية متخصصة لتقديـــم خدمات 
مهـــارات  لمشـــروع  متخصصـــة  مهنيـــة 
البحرين بهـــدف تطوير مهـــارات األفراد 
بنـــاء علـــى رؤيـــة 2030 وذلـــك بتطويـــر 
اســـتراتيجية مدتهـــا 5 ســـنوات ونموذج 
تشـــغيلي. كمـــا أن على الشـــركة صاحبة 
العطـــاء الفائـــز العمل علـــى تطوير قدرة 
الفريق المحلي في تمكين لجعل القســـم 
مســـتقل ويعمل بكامـــل طاقته بعد فترة 

الحضانة.
كمـــا تنافســـت 4 شـــركات علـــى مناقصة 
لمجلـــس النواب لتطوير غرف المزودات 
مـــن  لنظـــام  النـــاري  الجـــدار  واســـتبدال 
أقـــل عطـــاء  )Palo Alto(، وكان  شـــركة 
لشـــركة عالم الكمبيوتر بنحـــو 44.2 ألف 
دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 106.5 
ألـــف دينار، ووفق وصف المناقصة فإنها 
لتزويـــد شـــبكة مجلـــس النـــواب بالجيل 
التالـــي من الجـــدار النـــاري )NGFW( من 
شـــركة )Palo Alto( لحمايـــة حركة مرور 
اإلنترنـــت والتحكم فيها ورفـــع المراقبة 
والخارجيـــة.  الداخليـــة  الشـــبكة  فـــي 
واســـتبداله بما هو موجـــود حالًيا إضافة 
 ،)Proxy( إلـــى اســـتبدال وكيـــل الشـــبكة
علًمـــا أن شـــبكة مجلس النـــواب الحالية 
الحكوميـــة  البيانـــات  بشـــبكة  متصلـــة 

.)GDN(
وتنافست كذلك 3 شركات على مناقصة 
لتعييـــن  اإلقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 
شركة استشـــارية لعمل تقرير عن تكلفة 
ممارســـة األعمال التجارية في البحرين 
Cost of Doing Business in Bah�(

rain(، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة كوانتم 
للخدمات االستشـــارية بقيمـــة 165 ألف 
دينار، في حيـــن بلغ أكبرها قرابة 274.5 
ألف دينار، ووفـــق وصف المناقصة، فإن 
المرتبطـــة  التكاليـــف  ســـيقارن  التقريـــر 
بإنشـــاء وتشـــغيل األعمال التجارية في 

القضائيـــة  الســـلطات  مقابـــل  البحريـــن 
األخرى )تكلفة تقارير ممارسة األعمال(، 
تكلفـــة ممارســـة  تقاريـــر  إصـــدار  ويتـــم 
األعمال ســـنوًيا لمدة 3 سنوات متتالية. 
كمـــا يتـــم نشـــر تكلفـــة تقاريـــر ممارســـة 
التنميـــة  األعمـــال علـــى موقـــع مجلـــس 
أطـــراف  مـــع  ومشـــاركتها  االقتصاديـــة 

ثالثة.
وتـــم إجماالً فتح 15 مناقصة تابعة لـ 11 
جهـــة حكومية بإجمالـــي 83 عطاء، وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحو 

1.7 مليون دينار.
وفتح مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
4 مناقصـــات لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة، أولهـــا إلبرام عقـــد صيانة جميع 
المرافقـــة  واألجهـــزة  األســـنان  كراســـي 
بالمراكز للعامين 2023 - 2024، تنافست 
عليها 3 شـــركات وكان أقل عطاء لشركة 
ألـــف   75.2 بنحـــو  الخليـــج  صيدليـــات 
دينار، والثانية لتوريد وتركيب 6 أجهزة 
أســـنان و10 أجهـــزة تعقيـــم صغيـــرة في 
أماكـــن متفرقـــة بالمراكز تنافســـت عليها 
لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات.   5
بنحـــو  الطبيـــة  الخليـــج لألجهـــزة  بيـــت 
60.7 ألـــف دينار، فيمـــا تعلقت المناقصة 
الثالثـــة بتوفيـــر خدمـــات نقـــل ومعالجة 
المخلفـــات الطبيـــة الخطرة مـــن المراكز 
تنافست عليها شركتان وكان أقل عطاء 
لشركة البحرين لمعالجة النفايات بقيمة 
0.319 دينار، واألخيرة للتأهيل المســـبق 
لشركات خدمات التنظيفات في القطاع 
الخاص التي ترغـــب في تقديم خدمات 
التنظيفـــات فـــي المراكز تنافســـت عليها 

18 شركة بعطاءات فنية.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء، أولهما لعـــزل وتحويل 
أسالك األلياف البصرية )FOC( تنافست 
عليها شـــركتان وكان أقل عطاء لشـــركة 
البحريـــن للحاســـبات اآللية بنحـــو 47.7 
المخـــازن  إلدارة  والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف 
المركزية لشراء مراوح تهوية وملحقاتها 
لغرض اســـتخدامها من قبل إدارة توزيع 

الكهرباء تنافســـت عليها 3 شركات وكان 
 THE FUTURE( لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 

SHOP( بنحو 32.5 ألف دينار.
وكذلـــك فتح المجلـــس مناقصـــة لوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة إلنشاء مركز 
تمكيـــن شـــباب الســـهلة الشـــمالية داخل 
حـــدود أرض المركـــز في منطقة الســـهلة 
شـــركة   13 عليهـــا  تنافســـت  الشـــمالية 
INSHACON� )وكان أقل عطاء لشـــركة 

TRACTING( بنحـــو 475.2 ألـــف دينـــار، 

ومناقصة لوزارة شـــؤون اإلعالم لتوفير 
وصلتي )GMPLS( لبث قنوات البحرين 
 Eutelsat( الفضائية على القمر الصناعي
8( تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة كالم تيليكـــوم البحريـــن 
بنحـــو 3 آالف دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة 
التربيـــة والتعليم لشـــراء آالت الســـحب 
 4 لمـــدة  بالـــوزارة  واإلدارات  للمـــدارس 
ســـنوات تنافســـت عليها 4 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء بقيمـــة 654.5 دينار لشـــركة 

كنار التجارية.
وفتح المجلـــس مناقصة لبلدية المحرق 
لصيانة المســـطحات الخضـــراء وصيانة 
الشـــوارع  فـــي  الـــري  أدوات  وتشـــغيل 
والحدائـــق وصيانـــة األلعـــاب في شـــرق 
الحـــد بالبلدية لمدة 3 ســـنوات تنافســـت 
عليها 8 شركات، وكان أقل عطاء لشركة 
أرومـــا لتنســـيق الحدائـــق بنحـــو 317.6 
ألـــف دينـــار، في حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابة 
6.5 مليون دينار، ومناقصة لشـــركة نفط 

البحرين )بابكو( لشـــراء وتوفير مختلف 
المخـــزون  لتجديـــد  األنابيـــب  أنـــواع 
أقـــل  4 شـــركات وكان  تنافســـت عليهـــا 
عطـــاء لشـــركة “تـــي & ســـي ايكويبمنت 
تريدنج” بنحو 182 ألف دينار، ومناقصة 
لشـــركة تطويـــر للبتـــرول إلبـــرام اتفاقية 
الشـــراء طويلة األجـــل لتوريد شاشـــات 
حقـــل الزيـــت الهرمـــي تنافســـت عليهـــا 
شـــركتان وكان أقل عطـــاء بنحو 994.1 

دينار.

الستشارات مشروع “مهارات البحرين” في “تمكين”
شبكة “النواب” بالجيل التالي من الجدار الناري بـ 44.2 ألف دينار

تعيين شركة استشارية إلصدار تقرير عن تكلفة ممارسة األعمال التجارية بـ 165 ألف دينار
ديــنــار ــف  ألـ  475.2 ـــ  ب الــشــمــالــيــة  الــســهــلــة  ــاب  ــب ش تمكين  ــز  ــرك م ــاء  ــش إن

اعداد: أمل الحامد

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

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصةاسم الجهة

مراكز الرعاية 
الصحية األولية

توفير خدمات نقل ومعالجة المخلفات الطبية 
-2BAHRAIN WASTE TREATMENT COMالخطرة من المراكز

PANY0.319

عقد صيانة جميع كراسي األسنان واألجهزة 
3Gulf Pharmacies75,174.00المرافقة بالمراكز للعامين 2023 - 2024

توريد وتركيب 6 أجهزة أسنان و10 أجهزة تعقيم 
5Gulf House Medical System60,740صغيرة في أماكن متفرقة بالمراكز

التأهيل المسبق لشركات خدمات التنظيفات 
في القطاع الخاص التي ترغب في تقديم خدمات 

التنظيفات في المراكز
18-0.00

هيئة الكهرباء 
والماء

3THE FUTURE SHOP32,454.40مراوح تهوية وملحقاتها

)FOC( 47,659.70شركة البحرين للحاسبات اآللية2عزل وتحويل أسالك األلياف البصرية

  8Mantra Management Solutionsتعيين شركة استشارية لمشروع مهارات البحرينتمكين
315,348

تطوير غرف المزودات استبدال الجدار الناري مجلس النواب
)Palo Alto( 4لنظام من شركةComputer World44,207.90     

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

شراء وتوفير مختلف أنواع األنابيب لتجديد 
4T&C EQUIPMENT TRADING182,018.34المخزون

مجلس التنمية 
االقتصادية

تعيين شركة استشارية لعمل تقرير   
)Cost of Doing Business(3165,000.00كوانتم للخدمات االستشارية

وزارة شؤون 
اإلعالم

توفير وصلتي )GMPLS( لبث قنوات البحرين 
)Eutelsat 8( 3,010.70شركة كالم تيليكوم البحرين4الفضائية على القمر الصناعي

وزارة شؤون 
13INSHACONTRACTING475,160إنشاء مركز تمكين شباب السهلة الشماليةالشباب والرياضة

بلدية المحرق
صيانة المسطحات الخضراء وصيانة وتشغيل 

أدوات الري في الشوارع والحدائق وصيانة األلعاب 
في شرق الحد في البلدية

8Aroma Gardening and Landscaping317,589.31

 اتفاقية الشراء طويلة األجل لتوريد شاشات حقل تطوير للبترول
DERRICK SOLUTIONS INTERNATIONAL 2الزيت الهرمي

FZE994.109

وزارة التربية 
4Canar Trading654.50شراء آالت السحب للمدارس واإلدارات بالوزارةوالتعليم
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أعلنـــت شـــركة “أرامكـــو” الســـعودية عن إنشـــاء مشـــروع 
بخـــاري  تكســـير  مرفـــق  لتطويـــر  الجنوبيـــة  كوريـــا  فـــي 
للبتروكيميائيـــات المتكاملـــة بمقاييـــس عالمية من خالل 
شـــركة )إس – أويـــل( التابعـــة لهـــا، وهو ما يعد االســـتثمار 
األكبـــر لهـــا. ويهـــدف المشـــروع، بحســـب وكالـــة األنبـــاء 

الســـعودية )واس(، والذي يعرف باسم شاهين، الستخدام 
تقنيـــة مبتكـــرة ألول مرة لتحويل النفط الخـــام إلى مواد 
أوليـــة للبتروكيميائيـــات، وتبلـــغ قيمتـــه 26 مليـــار ريـــال 

سعودي )7 مليارات دوالر(.
ويقع المشـــروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع )إس – 

أويـــل( في أولســـان، ومن المقّرر أن تكون لـــه القدرة على 
إنتاج مـــا يصل إلى 3.2 مليون طن مـــن البتروكيميائيات 

سنوًيا، وسيشمل منشأة إلنتاج بوليمرات عالية القيمة.
ومن المتوقع أن يبدأ المشـــروع فـــي العام 2023 ويكتمل 

بحلول العام 2026.

“أرامكو السعودية” تعتزم إنشاء أحد أكبر مرافق التكسير 
البتروكيميائية عالميا بكوريا الجنوبية

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

أعلنـــت موهوبي األمل، ذراع إدارة المواهب ورأس 
المال البشـــري لصندوق األمل، عن قرارها بتشـــكيل 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، ونـــص القرار علـــى تعيين 
دانـــة بوحجـــي رئيًســـا للمجلـــس، وكل مـــن جوردانا 
سمعان، زهراء طاهر، هناء سرواني، أحمد بوراشد، 

وفاطمة البستكي أعضاء للمجلس.
يأتـــي ذلك من حـــرص موهوبي األمـــل على تكوين 
مجلـــس إدارة يضـــم نخبـــة مـــن أعضـــاء يتمتعـــون 
بخبـــرة واســـعة فـــي قيـــادة اســـتراتيجية االبتـــكار 
الجهـــود  إلـــى تطويـــر  المشـــاريع باإلضافـــة  وإدارة 
المبذولة في إدارة المواهب، وذلك تحقيقا ألهداف 
موهوبـــي األمـــل المتمثلة في إنشـــاء وإدارة قاعدة 
بيانـــات وطنية تشـــتمل علـــى نخبة مـــن الموهوبين 
قـــد يســـاهم  مـــا  المتميـــز  األكاديمـــي  األداء  وذوي 
فـــي التطوير واالرتقـــاء المهنـــي للموهوبين إضافة 
إلـــى تيســـير وصولهـــم للفـــرص الوظيفية المناســـبة 
والمشاركة في شبكات تواصل مجتمعية ومختصة، 
والمســـاهمة فـــي النمـــو التنظيمي للمؤسســـات عبر 
دعـــم أصحاب العمـــل بتيســـير وصولهـــم لنخبة من 

الكفاءات الوطنية والقيادية ذات الخبرة.

وصّرح وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، 
رئيـــس صنـــدوق األمـــل: “يســـّرنا أن نهنـــئ أعضـــاء 
مجلس إدارة موهوبـــي األمل بقيادة دانة بوحجي، 
ونحـــن علـــى ثقة بما ســـيثرونه ويقدمونـــه من أجل 
دعـــم وتحقيـــق اســـتراتيجية موهوبي األمـــل التي 
تعتبـــر جـــزءا من أهداف صنـــدوق األمـــل، والرامية 
إلى االرتقاء بالقطاع الشـــبابي في المملكة والتركيز 
علـــى المواهـــب والكفـــاءات الوطنيـــة باإلضافة إلى 
اكتشاف وإبراز وصقل الموهوبين وتمكينهم، والذي 
ينعكـــس إيجابًا على المســـيرة الريادية للمملكة في 
تفعيل دور الشـــباب البحريني وتعزيز إسهاماته في 
التنمية والدخول إلى ســـوق العمل المحلي بكل ثقة 

وكفاءة”. 

مـــن جانب آخـــر، قالت رئيـــس مجلـــس اإلدارة دانة 
لمواصلـــة  يتطّلـــع  اإلدارة  مجلـــس  “إن  بوحجـــي: 
مســـيرة النجاح لموهوبي األمل، مـــن خالل تحقيق 
رؤية المملكة في االســـتثمار في رأس المال البشري 
وإعـــداد نخبة من الموهوبين الشـــباب وذوي األداء 
األكاديمـــي المتميـــز، إيمانـــا منـــا بدورهـــم الهام في 
مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق  البحريـــن  بمملكـــة  النهـــوض 

التقدم”. 
ُيشـــار إلى أن موهوبي األمل تســـعى إلى خلق بيئة 
داعمـــة لتأهيل وتطوير الكفـــاءات الوطنية، والعمل 
علـــى تنميـــة قدراتهـــم ومواهبهـــم بطريقـــة فّعالـــة، 
فضالً عن تزويدهم بالفرص الواعدة وتيســـير سبل 

استقطابهم وارتقائهم في المؤسسات المختلفة.
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مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

شــــاليهـــات
 جــو

RESORT & SPA
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خلق بيئة داعمة لتأهيل 
وتطوير الكفاءات 

الوطنية

تزويد الرواد الشباب 
بالفرص الواعدة وتيسير 

سبل استقطابهم

دانة بوحجي

دانــة بـوحجــي رئيًســا لمجلـــس 
إدارة “مــوهــوبــي األمـــل”

اإلعالن عن 
تشكيل مجلس 

إدارة جديد

17 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.015

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 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.265

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

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 0.700

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 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.761

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754


