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افتتح “حوار المنامة” نيابة عن سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

ناصر بن حمد: التحديات تتطلب تنسيقًا دوليًا
المنامة - بنا

أنـــاب ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، مستشـــار 
األمن الوطني قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة الفتتاح المنتدى الثامن عشـــر لألمن 
اإلقليمـــي “حـــوار المنامـــة 2022” الذي انطلقت أعماله، مســـاء 
أمس، بمشـــاركة وفود رفيعة المســـتوى من وزراء ومسؤولين 
أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

أن  إلـــى  المؤتمـــر، مشـــيرًا  فـــي  بالمشـــاركين  ســـموه  ورحـــب 
مشـــاركتهم ســـتثري جلســـات حوار المنامة وســـتعزز توجهاته 
نحـــو مناقشـــة القضايـــا اإلســـتراتيجية التي تشـــكل تحديات 
تتطلب تنســـيقًا دوليًا للتعامل معها، معبرًا ســـموه عن أمله أن 
تســـهم جلســـات المنتدى فـــي إيجاد حلـــول ســـريعة للنزاعات 
والحروب ومكافحة اإلرهاب والتطرف بشتى صوره وأشكاله، 

سمو الشيخ ناصر بن حمد يفتتح المنتدى الثامن عشر لألمن اإلقليمي حوار المنامة 2022متمنيًا للمشاركين كل التوفيق والنجاح.

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين 
أضحت وجهًة رائدة في تنظيم المحافل 
فـــي  ونجحـــت  الرياضيـــة،  واألحـــداث 
ترســـيخ مكانتهـــا على خريطة ســـباقات 
الخيـــل. جـــاء ذلـــك لـــدى حضور ســـموه 
أمـــس ســـباق النســـخة الرابعة مـــن كأس 
البحريـــن الدولي للخيـــل، بحضور ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
والـــذي أقيـــم علـــى مضمـــار ســـباق نادي 

راشد للفروسية وسباق الخيل.

البحرين نجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة سباقات الخيل
أضحت وجهًة رائدة بتنظيم المحافل واألحداث الرياضية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحضر سباق النسخة الرابعة من كأس البحرين الدولي للخيل

المنامة - بنا

الشـــعب  احتجاجـــات  تصاعـــد  مـــع 
شـــهرها  دخلـــت  التـــي  اإليرانـــي 
مواقـــع  علـــى  انتشـــرت  الثالـــث، 
التواصـــل االجتماعـــي مقاطع عديدة 
النـــار  يضرمـــون  وهـــم  لمتظاهريـــن 
بمنـــزل روح هللا الخمينـــي، مؤســـس 
نظـــام الجمهوريـــة اإلســـالمية ورمزه 
األكبـــر سياســـيا وعقائديـــا، وذلك في 

مسقط رأسه بمدينة خمين بمحافظة 
مركزي وسط إيران.

وبحســـب ما يظهر فـــي المقاطع، فقد 
اشـــتعلت النيـــران فـــي هـــذا المنـــزل 
الـــذي حولته الحكومـــة اإليرانية إلى 
“متحـــف” وســـط تصفيـــق وزغاريـــد 
وهتافـــات المتظاهريـــن ضـــد النظـــام 

ورموزه.

نار االحتجاجات تشتعل في “منزل الخميني”

العربية.نت
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جولة اإلعادة في 34 دائرة انتخابية نيابية و23 بلدية

مترشحو “البرلمان” و“البلدي” بانتظار ساعة الحسم اليوم
يســـتعد اليوم عدد مـــن المترشـــحين لعضوية المجلس 
النيابي والمجالس البلدية لســـاعة حســـم مصيرهم بعد 
حسم عدد من الدوائر باختالف المحافظات في الجولة 
األولى ولتحقيقهم نســـبة من األصوات وتأهلهم للجولة 

الثانية.
وستســـتقبل األمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب الفائزين 
باالنتخابـــات النيابيـــة يـــوم األربعـــاء إلطـــالق باكـــورة 
البرامـــج المســـاندة لهـــم بجانـــب الحلقـــات التعريفيـــة 

بـــكل النظم المســـاندة للعمل تحت قبـــة البرلمان، حيث 
إن هـــذا البرنامج تـــم إعداده وفق خطـــة عمل متكاملة 
وأطروحـــات علمية نوعية بالتعـــاون مع عدد من بيوت 

الخبرة الوطنية. 
وحققت مملكة البحرين النسبة األعلى من المترشحين 
بتاريخها؛ نظرًا لتقدم 561 شخصًا للترشح باالنتخابات، 
369 مترشـــحًا لالنتخابات النيابيـــة بينما 192 لعضوية 

)06(المجالس البلدية.

لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية على ذوي الدخل المنخفض؟

)15(

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

  www.albiladpress.com
@albiladpress @albiladnews 

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-2 1444 2525 ربيع اآلخر
Nov 2022 1919 نوفمبر

Year: 15السنة
No: 5149العدد
SATالسبت

WWW.VOTE.BH VOTEBH 77277277

تذكر اليوم.. مشاركتك واجب وطني

اختيار مرشًحا واحًدا 
للنيابي وآخر للبلدي

وضع (   ) بالدائرة
قرب صورة مرشحك على 
بطاقتي االقتراع النيابي 

والبلدي 

استالم بطاقة
 االقتراع 

إحضار جواز سفرك 
وبطاقة هويتك

الذهاب إلى 
مقر االقتراع

من 8 صباًحا - 8 مساًء

جولة اإلعادة لالنتخابات

19
نوفمبــــر

منال الشيخ

متظاهرون إيرانيون يشعلون النار في منزل روح الله الخميني
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أكد ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن أضحت وجهـــًة رائدة في 
تنظيم المحافل واألحداث الرياضية، ونجحت 
اليوم في ترسيخ مكانتها على خارطة سباقات 
الخيـــل، منوًهـــا ســـموه بمـــا تتمّيـــز بـــه مملكـــة 
البحريـــن مـــن مقومـــاٍت تنافســـية وإمكانيـــات 
عاليـــة عـــززت مـــن تنافســـيتها في اســـتقطاب 
المحافـــل الرياضيـــة اإلقليميـــة والدوليـــة بمـــا 
يعكـــس رؤى وتطلعات صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

جـــاء ذلـــك لـــدى حضـــور ســـموه أمـــس ســـباق 
النســـخة الرابعـــة مـــن كأس البحريـــن الدولـــي 
للخيل، بحضور ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب، وســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بن حمد آل خليفة رئيـــس الهيئة العليا 
لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل، والذي 
أقيم على مضمار ســـباق نادي راشد للفروسية 
وســـباق الخيـــل، وبمشـــاركة مـــالك ومدربيـــن 
اإلســـطبالت  مختلـــف  مـــن  وجيـــاد  وفرســـان 

العالمية.
وأشـــاد ســـموه بمـــا تحقـــق مـــن تقـــدٍم لقطـــاع 
ســـباقات الخيـــل ومـــا يشـــهده مـــن إنجـــازاٍت 
متواصلة، مشـــيرًا إلى أن اإلقبال الواســـع الذي 
شهده سباق البحرين الدولي للخيل يؤكد على 
مـــا وصل إليه نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
مكانتـــه  مـــن  عـــززت  مـــن مســـتويات  الخيـــل 
فـــي المنطقـــة، الفتـــًا إلـــى أن األصـــداء الطيبة 
الســـتضافة هذا الحـــدث الرياضـــي، يعكس ما 
تتميـــز بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن بنيـــه تحتيـــة 
وإمكانيـــات عاليـــة مكنتهـــا مـــن النجـــاح فـــي 

استضافة وتنظيم السباقات العالمية.
وأكـــد ســـموه أهميـــة مواصلـــة تنفيـــذ الخطط 
والبرامـــج الموضوعـــة لتطوير قطاع ســـباقات 
الخيـــل من أجل تحقيـــق األهداف المنشـــودة، 
واســـتضافة مزيـــٍد مـــن الســـباقات والبطوالت 
البحريـــن  اســـم مملكـــة  يرســـخ  بمـــا  العالميـــة 
كإحدى الدول المميزة في اســـتضافة وتنظيم 

مثل هذه السباقات.
وأشـــار ســـموه إلـــى المســـتوى العالـــي للتنظيم 
والتنســـيق للنســـخة الرابعة من سباق البحرين 
الدولي، وما شهده السباق من مشاركة واسعة 

وأداء مغاير من قبل المشـــاركين، مهنًئا ســـموه 
الفائزيـــن بالمراكـــز األولـــى ومتمنًيـــا حًظا أوفر 

لبقية المشاركين.
من جانبه، أكد ســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة رئيس الهيئـــة العليا لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل على حرص 
الهيئـــة الدائـــم لمواصلـــة تنفيـــذ كافـــة أهدافها 
المنشـــودة بمـــا يحقـــق تطلعـــات جاللـــة الملك 
المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
حفظـــه هللا بمـــا يخص قطاع ســـباقات الخيل، 
والتي من شـــأنها أن تؤهـــل المملكة لتكون من 
أبرز الـــدول الجاذبة لســـباقات الخيل، مشـــيًدا 
ســـموه بنجاح ســـباق البحرين الدولي بنسخته 
الرابعة، مهنًئا جميع الفائزين، مؤكدًا على تطلع 
الهيئـــة للبناء على هذا النجـــاح لتطوير تنظيم 
واســـتضافة الســـباقات الدوليـــة المختلفـــة بما 

يحقق تطلعات كافة المشاركين.
هـــذا وحضر الســـباق عدد من كبار المســـؤولين 
وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور كبير 

من محبي رياضة سباق الخيل.
وتفضـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بتقديم كأس البحرين 
الدولـــي الـــى المضمـــر اإلماراتـــي الفائز ســـعيد 
بـــن ســـرور بعـــد فـــوز جـــواده “ دبي فيوشـــتر “ 
إلسطبل غودلفين اإلماراتي بالمركز األول في 
الشـــوط الثامن والرئيســـي، فيما جاء الجواد “ 
بيشين أند غلوري “ في المركز الثاني، والجواد 
“ ريوكورفـــو “ فـــي المركـــز الثالـــث، والجـــواد “ 

ماغني كورس “ في المركز الرابع.
كمـــا تم تتويج الفائزين بكؤوس بقية أشـــواط 
الســـباق حيث قدم  الرئيس التنفيذي لمجلس 

التنمية االفتصادية خالد حميدانكأس الشوط 
الثانـــي الـــى عبدهللا فـــوزي نـــاس، فيما قدمت 
الســـيدة ليندا جناحي مديـــر تنفيذي للخدمات 
المؤسســـية بمجلس التنمية االفتصادية كأس 
الشـــوط األول الى مســـاعد المضمر الفائز رائد 

البوعينين.
كمـــا قام الشـــيخ عبـــدهللا بن خليفـــة آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو بتقديم كأس 
بتلكـــو للشـــوط الخامـــس الـــى الفـــارس الفائـــز 
إدنســـون رودرغز، فيما قـــام الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بتلكو كأس بتلكو للشوط السادس الى 
الفـــارس الفائز هاري ديفيز، فيمـــا قام الدكتور 
عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة 
بابكـــو بتقديـــم كأس بابكـــو للشـــوط الرابع الى 
المضمـــر الفائز حيدر ابراهيم، كما قدم الســـيد 
عبدهللا جهاد الزين رئيس مجلس إدارة شركة 
بابكو كأس بابكو للشـــوط الســـابع الى الفارس 

الفائز بول هانغان.
أشـــواط  ســـبعة  علـــى  أشـــتمل  الســـباق  وكان 
أقيمت على كؤوس شركة بتلكو وشركة بابكو 
ومجلس التنميـــة األقتصادية الرعاة الداعمين 

للسباق الدولي، وذلك على النحو التالي:
الشـــوط األول أقيم على كأس مجلس التنمية 
االفتصادية والمخصص لخيل البحرين العربية 
األصيلـــة “الواهـــو” مســـافة 1200 متـــر، وحقق 
الجـــواد “الصقـــالوي 1841 “ إلســـطبل الرفـــاع 
والمضمر يوســـف البوعينين والفارس حســـين 
أصغـــر المركـــز األول، تـــاله الجـــواد “ الكـــروش 
جعفـــر  والمضمـــر  الصخيـــر  إلســـطبل   “  1823
مـــرزوق والفـــارس عبـــدهللا فيصل فـــي المركز 
الثاني، ثم الجواد “ الشـــواف 1817 “ إلســـطبل 
الرفاع والمضمر يوســـف البوعينيـــن والفارس 

عدنان جعفر ثالثًا، ثم الجواد “ ملولشان 1865 
“ إلسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسط طاهر 

والفارس حسين مكي رابعًا.
الشـــوط الثاني أقيم على كأس مجلس التنمية 
اإلقتصادية لجياد سباق التوازن “نتاج محلي” 
مســـافة 1800 متر، وحقق الجواد “ليفنغ آرت” 
ملـــك عبـــدهللا ســـامي نـــاس والمضمـــر هشـــام 
الحداد والفارس ســـتيفن الدجج المركز األول، 
النوايـــف  “ إلســـطبل  شـــواش   “ الجـــواد  تـــاله 
والمضر الن ســـميث والفارس إدنسون رودرغز 
في المركز الثاني، ثم الجواد “لحوق” إلســـطبل 
البوعينيـــن  يوســـف  والمضمـــر  ريســـنغ  راشـــد 
والفـــارس مارتشـــالس يـــارس ثالثًا ثـــم الجواد 
“هجيـــر” ملـــك ســـمو الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفة والمضمـــر حيدر إبراهيم 

والفارس عبدهللا فيصل رابعًا.
الشوط الثالث أقيم لجياد سباق التوازن “إنتاج 
محلـــي” مســـافة 2200 متـــر، وحققـــت الفرس 
“مغيـــره” الســـطبل النوايـــف والمضمـــر عبدهللا 
كويتـــي والفارس جيروم موتارد المركز األول، 
تـــاله الجواد “البروفســـور” إلســـطبل البســـتكي 
والمضمـــر صـــالح الديـــن البســـتكي والفـــارس 
“ســـنجار”  الجـــواد  ثـــم  ثانًيـــا،  جاســـب  روزي 
إلســـطبل النوايـــف والمضمـــر عبـــدهللا كويتـــي 
والفارس ســـالم العجمي في المركز الثالث، ثم 
الفـــرس “اصالـــه” إلســـطبل البســـتكي والمضمر 
صالح الدين البســـتكي والفارس حســـين مكي 

في المركز الرابع.
الشـــوط الرابـــع أقيـــم علـــى كأس شـــركة بابكو 
للفئـــة الثالثة مـــن جياد الدرجـــة األولى “إنتاج 
محلـــي” مســـافة 1200 متـــر، وحققـــت الفرس 
“خزامـــة” ملك ســـمو الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا 

بن عيســـى ال خليفة والمضمـــر حيدر إبراهيم 
األول،  المركـــز  فيصـــل  عبـــدهللا  والفـــارس 
ثـــم الجـــواد “ تولـــوس لـــي بلـــوت “ إلســـطبل 
فيكتوريـــوس والمضمـــر الن ســـميث والفارس 
ادنســـون رودرغـــز ثانًيا، تـــاله الجـــواد “قمري” 
إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس 
البرتو ســـانا ثالًثا، ثم الجواد “ديراب” إلســـطبل 
رأس رمـــان والمضمـــر طالـــب علـــي والفـــارس 

روبرت تارت في المركز الرابع.
شـــركة  كأس  علـــى  أقيـــم  الخامـــس  الشـــوط 
بتلكـــو للفئـــة الثانية مـــن جياد الدرجـــة األولى 
“إنتـــاج محلـــي”، وحقـــق الجواد “رومـــان ريفر” 
ملـــك ام أنـــد إي ريســـنغ والمضمـــر الن ســـميث 
والفارس ادنســـون رودرغـــز المركز األول، تاله 
الفرس “اوشـــن ستار” إلســـطبل العفو والمضمر 
محمد حســـن والفارس البرتو ســـاتا في المركز 
الثاني، ثم الجواد “فيرســـت اديشـــن” إلسطبل 
الموريـــات والمضمر ابن ســـميث والفارس بول 
هانغان ثالًثا، ثم الجواد “دارك شـــادو” إلسطبل 
المحمديـــة والمضمـــر أســـامة هاشـــم والفارس 

ليام كينيري في المركز الرابع.
الشـــوط السادس أقيم على شركة بتلكو لجياد 
 2400 مســـافة  “مســـتورد”  الدرجـــات  جميـــع 
متـــر، وحقـــق الجـــواد “رايـــون بـــور” إلســـطبل 
العاديات والمضمر الن ســـميث والفارس هاري 
ديفيـــز المركـــز األول، تـــاله الجـــواد “ريكفـــري 
ران” إلســـطبل العاديـــات والمضمر الن ســـميث 
والفـــارس بول هانغـــان ثانًيا، ثـــم الجواد “تول 
اوردر” الســـطبل المـــالح والمضمـــر عبدالجليل 
المـــالح والفـــارس أنـــدرو بريســـلين ثالًثـــا ثـــم 
الجواد “إنكورج” إلســـطبل المحمدية والمضمر 

أسامة هشام والفارس ليام كينيري رابعًا.
الشـــوط الســـابع أقيم علـــى كأس شـــركة بابكو 
لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” مسافة 1600 
إلســـطبل  “جوســـتنيو”  الجـــواد  وحقـــق  متـــر، 
العاديـــات والمضمر الن ســـميث والفارس بول 
هانغـــان المركـــز األول، تاله الجواد “مايســـتار” 
إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس 
البرتـــو ســـانا ثانيـــًا، ثم الجـــواد “إكو سيســـتم” 
ملك إم كي أر ريســـنغ والمضمر حيدر إبراهيم 
والفارس أندري أتزيني ثالثًا، ثم الجواد “غيت 
واي” ملـــك مصطفـــى جعفـــر عمـــران والمضمر 

أسامة هاشم والفارس جيروم موتارد رابعًا.

المنامة - بنا

البحرين نجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة سباقات الخيل
أضحت وجهًة رائدة بتنظيم المحافل واألحداث الرياضية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:



أنـــاب ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الســـمو  صاحـــب  المســـلحة  للقـــوات 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  الشـــيخ ناصـــر 
الفتتـــاح المنتدى الثامن عشـــر لألمن 
 ”2022 المنامـــة  “حـــوار  اإلقليمـــي 
الـــذي انطلقـــت أعمالـــه، مســـاء أمس، 
بمشـــاركة وفود رفيعة المســـتوى من 
وقـــادة  أمنييـــن  ومســـؤولين  وزراء 
عســـكريين وأكاديميين مـــن مختلف 

دول العالم.
ونقل ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكـــي تحيـــات ملك 
البالد المعظـــم القائد األعلـــى للقوات 
المسلحة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة للوفود المشاركة 

من مختلف دول العالم.
وأعرب ســـموه عـــن اعتـــزازه بافتتاح 
المؤتمـــر فـــي نســـخته الثامنة عشـــرة 
نيابًة عن صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ورحـــب ســـموه بالمشـــاركين في هذا 
المؤتمـــر، مشـــيرًا إلـــى أن مشـــاركتهم 
ستثري جلسات حوار المنامة وستعزز 
القضايـــا  مناقشـــة  نحـــو  توجهاتـــه 
اإلســـتراتيجية التي تشـــكل تحديات 

تتطلب تنســـيقًا دوليـــًا للتعامل معها، 
تســـهم  أن  أملـــه  عـــن  ســـموه  معبـــرًا 
جلســـات المنتـــدى فـــي إيجـــاد حلول 
سريعة تسهم في النزاعات والحروب 
ومكافحـــة اإلرهاب والتطرف بشـــتى 
صـــوره وأشـــكاله، متمنيًا للمشـــاركين 

كل التوفيق والنجاح.

البحرين تمثل صوت الحكمة... وإيران خطر أمني يهددنا جميًعا
في الجلسة االفتتاحية لـ“حوار المنامة”... رئيسة المفوضية األوروبية:

أكـــدت رئيســـة المفوضيـــة األوروبيـــة، أورســـوال 
فـــون ديـــر اليـــن، أن “البحرين التزال قـــوة دافعة 
للحـــوار بيـــن الـــدول والثقافـــات”، مضيفـــًة “منـــذ 
زيارتـــي األخيـــرة للبحريـــن قبـــل أربـــع ســـنوات، 
كانـــت إنجـــازات البحرين رائعة”، مشـــيرة إلى أنه 
“فـــي األوقـــات الصعبة التي يمر بهـــا العالم، كانت 
والمشـــاركة  للحكمـــة  صوًتـــا  البحريـــن  ومازلـــت 
الفاعلـــة”، مبينـــًة أن “الوقت الحالـــي يمثل فرصة 
تاريخيـــة لبناء عالقـــات جديدة بين دول الخليج 

العربي واالتحاد األوروبي”.
جـــاء ذلك في كلمة المســـؤولة األوروبية بافتتاح 
المنامـــة”،  “حـــوار  ألعمـــال   18 الـــدورة  فعاليـــات 
الركـــن  اللـــواء  ســـمو  بحضـــور  )الجمعـــة(،  أمـــس 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشـــار األمن 

الوطنـــي قائد الحرس الملكـــي، والتي تقام تحت 
عنوان “القواعد والمنافســـة في الشرق األوسط”، 
لمناقشـــة التحديـــات األكثـــر إلحاًحـــا فـــي مجـــال 
السياســـة الخارجيـــة والدفاع واألمن في الشـــرق 
األوســـط. وأضافت رئيســـة المفوضية األوروبية 
أورســـوال فـــون ديـــر اليـــن أن العديـــد مـــن دول 
الخليج دقت ناقوس الخطر لســـنوات بشأن قيام 
إيـــران بإمداد دول مارقة فـــي جميع أنحاء العالم 

بطائرات مسّيرة.
وتطرقت أورســـوال فون دير اليـــن، إلى أوجه من 
التهديـــدات اإليرانيـــة بالطائرات المســـيرة والتي 
مـــن بينها ما تعرض لـــه المدنيون في أبوظبي من 
هجـــوم بطائرة مســـيرة إيرانية الصنع ُأطلقت من 
اليمـــن. وتعرض ناقلة النفط “باســـيفيك زيركون” 

قبـــل أيـــام قليلة لهجـــوم مـــن الطائرات المســـيرة 
اإليرانية نفسها قبالة سواحل عمان.

وأضافـــت: “وقـــد اســـتغرقنا وقًتـــا طويـــاًل لفهـــم 
ا، وهـــي أنه بينمـــا نعمل على  حقيقـــة بســـيطة جدًّ
منـــع إيران من تطوير أســـلحة نووية، يجب علينا 
أيًضـــا التركيـــز علـــى األشـــكال األخـــرى النتشـــار 
األســـلحة من الطائرات المســـيرة إلـــى الصواريخ 
الباليســـتية، إنه خطر أمنـــي يهددنا جميًعا وليس 

الشرق األوسط فقط”.
وأكـــدت أن “العالـــم يحتـــاج إلـــى هندســـة أمنيـــة 
أقوى ضد انتشـــار الفوضى، ونحـــن نعلم هذا في 
أوروبا وهو أمر مهم أيًضا هنا في الخليج. أوروبا 
مســـتعدة للقيـــام بدورهـــا”، وقالـــت “نريـــد تعزيـــز 
ا، فنحن  ـــا وأمنيًّ انخراطنـــا في المنطقـــة اقتصاديًّ

نريـــد تعاوًنـــا أوثـــق بشـــأن األمن البحـــري لضمان 
ممرات شحن آمنة”. مؤكدًة “إن االتحاد األوروبي 
ـــا للخليـــج”، داعيـــة إلـــى  ســـيعين ممثـــاًل لـــه خاصًّ

“توحيد الجهود من أجل األمن الجماعي”.
وتتواصـــل غـــًدا فعاليـــات “حـــوار المنامـــة” فـــي 
نســـخته الثامنـــة عشـــرة بأربـــع جلســـات؛ األولـــى 
بعنوان “شـــراكات الواليات المتحـــدة األمنية في 
الشـــرق األوســـط”، فيما تناقـــش الجلســـة الثانية 
“تطورات في جيوسياســـية الطاقة”، أما الجلســـة 
الثالثة فســـتكون بعنـــوان “تأثيـــر النزاعات خارج 
المنطقة على الوضع األمني في الشرق األوسط”، 
الشـــرق  “مبـــادرات  الرابعـــة  الجلســـة  وتتنـــاول 

األوسط لحل النزاع اإلقليمي”.
)األحـــد(،  غـــد  يـــوم  فعالياتـــه  الحـــوار  ويختتـــم 
ويتضمن جلســـتين؛ األولى “أمن نقـــاط االختناق 
البحريـــة العالمية”، أمـــا الثانية فســـتكون بعنوان 

“شراكات أمنية جديدة في الشرق األوسط”.

المنامة - بنا

انطلقت أمـــس )الجمعة( أعمال 
حوار المنامة في دورته الثامنة 
عشـــرة تحـــت عنـــوان “القواعد 
والمنافسة في الشرق األوسط”، 
ويعقـــد حـــوار المنامـــة بتنظيم 
مـــن المعهـــد الدولي للدراســـات 
مـــع  بالتعـــاون  اإلســـتراتيجية 
وزارة الخارجية وتستمر أعمال 
حـــوار المنامة حتى  20 نوفمبر 

الجاري.
منتـــدى  المنامـــة  حـــوار  ويعـــد 
لمناقشـــة  نوعـــه  مـــن  فريـــدًا 
التحديـــات األكثـــر إلحاحـــا في 
الخارجيـــة  السياســـة  مجـــال 
الشـــرق  فـــي  والدفـــاع واألمـــن 

األوسط.
ويتضمـــن جـــدول أعمـــال حوار 
الجلســـات  مـــن  عـــددًا  المنامـــة 
سياســـة  بينهـــا  مـــن  الرئيســـة 
وشـــراكات  المتغيـــرة  الطاقـــة 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
األمنيـــة فـــي الشـــرق األوســـط، 
خـــارج  النزاعـــات  وتأثيـــر 
المنطقـــة علـــى الوضـــع األمنـــي 
في الشرق األوســـط ومبادرات 
الشـــرق األوســـط لحـــل النـــزاع 
أســـاليب  وتحديـــث  اإلقليمـــي 
الدفـــاع والتكنولوجيا الجديدة 
وشـــراكات أمنيـــة جديـــدة فـــي 

الشرق األوسط.

“حوار المنامة” يناقش التحديات األمنية والدفاعية في المنطقة

المنامة - بنا

التحديـــــات تتطلـــــب تنسيقــــًا دوليـــــــًا

سمو الشيخ ناصر بن حمد يفتتح المنتدى الثامن عشر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة 2022”

اســـتعرض الباحث في شـــؤون روسيا وأوراسيا 
بالمعهد الدولي للدراســـات اإلستراتيجية نايجل 
جولـــد ديفيـــز تحليالتـــه عـــن حرب روســـيا على 
أوكرانيـــا، التي تعتبر أكبر حرب تشـــهدها أوروبا 

بعد الحرب العالمية الثانية العام 1945. 
جـــاء ذلـــك في محاضرة مشـــتركة ألقاهـــا ديفيز 
وآخـــرون على ضوء نشـــر كتاب “مســـح الصراع 
المســـلح 2022” الذي يتنـــاول بالرصد والتحليل 
الصراعـــات المختلفـــة حول العالم، والذي دشـــن 
أمـــس علـــى هامـــش مؤتمـــر حـــوار المنامـــة 18 

بحضور عدد من الخبراء الدوليين.
وأكـــد ديفيـــز أن حـــرب روســـيا علـــى أوكرانيـــا 
تتعـــدى اإلطـــار اإلقليمـــي الروســـي األوكرانـــي 
لتشـــمل العالـــم بأكملـــه، وعزا ذلك إلى 3 أســـباب 
أولهـــا: تداعيات هذه الحرب على صعيد احترام 

ســـيادة الدول، ثانيها: ارتفاع أســـعار سلع الغذاء 
إلـــى نشـــوء صراعـــات  والطاقـــة ممـــا ســـيؤدي 
مختلفـــة في العالـــم، وثالثها: تأثيـــر هذه الحرب 
علـــى الفكر السياســـي وممارســـاته خاصـــة فيما 

يتعلق باستخدام االقتصاد كسالح.
ولفت إلى أن الحرب كشـــفت ضعف ومحدودية 

قـــوة روســـيا على مختلـــف األصعدة العســـكرية 
واالستخباراتية والسيبرانية. وأضاف: “الرئيس 
الحـــرب،  مـــن  شـــهور   9 بعـــد  بوتيـــن،  الروســـي 
متفاجـــئ مـــن اتحاد وتماســـك الغرب وشـــركائه 
على مستوى السياسات الدولية، وعلى مستوى 
االنســـحاب مـــن العالقـــات التجارية مع روســـيا، 
األمـــر الـــذي ســـيكون له تأثيـــر كبير علـــى المدى 

البعيد”.
وذكر ديفيز أن “هذه الحرب التي قتلت وجرحت 
ما يقرب من 200 ألف شخص، فضالً عن تشريد 
المالييـــن مـــن األوكرانيين، والتســـبب بخســـارة 
ا، من غير  مئات الماليين من الدوالرات اقتصاديًّ

المرجح أال تنتهي قريًبا”. 
وانتقد العقلية السياسية الروسية حيث أوضح 
أن “روســـيا بحربهـــا على أوكرانيـــا ترفض إدراك 
حقيقـــة أن االتحاد الســـوفياتي قد ســـقط العام 

.”1991

أكد أن الحرب كشفت ضعف روسيا عسكريًّا واستخباراتيًّا وسيبرانيًّا

ديفيز: بوتين متفاجئ من اتحاد وتماسك الغرب

نايجل جولد ديفيز

ـــاب  ـــة اإلره ـــروب ومكافح ـــات والح ـــريعة للنزاع ـــول س ـــاد حل ـــي إيج ـــدى ف ـــهم المنت ـــل أن يس نأم
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ريناتا عزمي

قال وكيل وزارة الدفاع األميركية للشؤون السياسية 
كولـــن كال إن الواليـــات المتحدة األميركية ســـتبقى 
حاضرة في الشـــرق األوســـط، مؤكًدا السعي لتعميق 
العالقـــات األمنيـــة والعســـكرية واالســـتخباراتية مع 
الحلفـــاء فـــي دول المنطقـــة.  وعـــن مســـاعي إيـــران 
النووية، أكد كال التزام الواليات المتحدة األميركية 
بالحلول الدبلوماســـية في التعاطي مع هذا الشـــأن، 
منوًها إلى كونها أحد الحلول المطروحة وليس كلها.

ولفـــت كال إلـــى أن السياســـة الخارجيـــة األميركيـــة 
بأركانهـــا اإلســـتراتيجية ال يمكـــن أن تتغيـــر بتغيـــر 
اإلدارات األمريكيـــة المتعاقبـــة، إذ أشـــار إلـــى وجود 
التزام مـــن الحزبين الديمقراطـــي والجمهوري تجاه 

هذه األركان االستراتيجية.
جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة ألقاهـــا كال علـــى هامـــش 
مؤتمر حوار المنامة في نســـخته الــــ 18 الذي انطلق 

أمس تحت عنوان “القواعد والمنافســـة في الشـــرق 
األوســـط” وتســـتمر أعمالـــه لغايـــة 20 مـــن نوفمبـــر 
الجاري، بمشـــاركة عدد من السياسيين والعسكريين 
التطـــورات  أبـــرز  لمناقشـــة  الـــدول،  مختلـــف  مـــن 
والتحديات السياســـية واألمنية في منطقة الشـــرق 

األوسط والعالم.

تعميق العالقات العسكرية واالستخباراتية مع الحلفاء بالمنطقة... كال:

أميركا ستبقى حاضرة في الشرق األوسط

كولن كال

ريناتا عزمي

سموه افتتح “حوار المنامة 2022” نيابة عن سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة... ناصر بن حمد:

رئيسة المفوضية األوروبية
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بعث ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى 
الســـمو  صاحـــب  موناكـــو  أميـــر 

وذلـــك  الثانـــي،  ألبـــرت  األميـــر 
بمناســـبة ذكـــرى العيـــد الوطنـــي 
البرقيتيـــن  فـــي  أعربـــا  لبـــالده، 
عن أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهما 
لسموه بموفور الصحة والسعادة 
ولشعب موناكو الصديق تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.

وصـــل رئيـــس مجلـــس إدارة مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراســـات 
العربيـــة  بالمملكـــة  اإلســـالمية 
السعودية الشقيقة، صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر تركـــي الفيصل بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود إلـــى مملكـــة 
فـــي  للمشـــاركة  امـــس؛  البحريـــن 
عشـــرة  الثامنـــة  الـــدورة  أعمـــال 
كان  إذ  المنامـــة،  حـــوار  لمؤتمـــر 

في اســـتقبال ســـموه لـــدى وصوله 
إلـــى مطـــار البحرين الدولـــي وزير 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
ووكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، والقائم بأعمال ســـفارة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
لدى المملكة، وعدد من المسؤولين 

في الوزارة.

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس، مـــع وزير الخارجية 
وشـــؤون المغتربين في الجمهورية 
اليمنية الشـــقيقة، أحمـــد بن مبارك؛ 
مملكـــة  زيارتـــه  بمناســـبة  وذلـــك 
أعمـــال  فـــي  للمشـــاركة  البحريـــن؛ 
الدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر حوار 
االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم  المنامـــة. 
األخويـــة  العالقـــات  مســـار  بحـــث 
الوطيـــدة التـــي تجمـــع بيـــن مملكة 
اليمنيـــة،  والجمهوريـــة  البحريـــن 
وســـبل تعزيز التعاون المشترك في 
كافـــة المجـــاالت خدمـــة للمصالـــح 
المتبادلة.  كما تم بحث مستجدات 
األوضـــاع السياســـية واألمنيـــة في 

والجهـــود  اليمنيـــة،  الجمهوريـــة 
الدولية المبذولة؛ من أجل التوصل 
إلى حـــل سياســـي إلحالل الســـالم 
في اليمـــن، إضافة إلى اســـتعراض 
تطـــورات األوضـــاع السياســـية في 
منطقة الشـــرق األوســـط، والقضايا 
علـــى  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 

المستويين اإلقليمي والدولي.
حضر االجتماع، مدير عام شـــؤون 
طـــالل  الســـفير  الخارجيـــة  وزارة 
الجمهوريـــة  وســـفير  األنصـــاري، 
اليمنية لدى المملكة علي األحمدي، 
مجلـــس  شـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس 
التعـــاون الســـفير عبدالعزيـــز العيد، 

والوفد المرافق للوزير الضيف.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، مـــع 
مديـــر العالقـــات الخليجيـــة بوزارة 
برينـــان،  نيـــل  الكنديـــة  الخارجيـــة 
وذلـــك على هامـــش المشـــاركة في 
الدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر حوار 

المنامة.
وخـــالل االجتماع، أكد وكيل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
حرص مملكـــة البحرين على تعزيز 
عالقات التعاون والصداقة الوثيقة 
مـــع كنـــدا في ضـــوء نتائـــج الجولة 
الثانية من المشـــاورات السياســـية 

التي عقدت في أوتاوا في سبتمبر 
الماضـــي، هـــذا إلـــى جانب تنســـيق 
المواقف على الســـاحتين اإلقليمية 
والدوليـــة، بمـــا يســـهم في ترســـيخ 
األمن والســـالم ومكافحة التطرف 
واإلرهـــاب. مـــن جانبه، أكـــد برينان 
حـــرص كنـــدا علـــى تعزيز الشـــراكة 
والتعاون البنَّاء مع مملكة البحرين 
فـــي شـــؤون السياســـة الخارجيـــة 
واألمن والتجـــارة، مثمًنا المبادرات 
البحرينية إلرســـاء األمن والســـالم 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار 
األوسط، متمنًيا للمملكة المزيد من 

التقدم واالزدهار.

البحرين تهنئ موناكو

تركي الفيصل يشارك في “حوار المنامة”

الزياني يبحث جهود إحالل السالم في اليمن

تنسيق المواقف السياسية وتعزيز التعاون األمني مع كندا

االنتخابات حققت نجاحا متميزا بمشاركة شعبية واسعة
التنسيق مع أميركا لمواجهة التحديات األمنية ... وزير الداخلية:

  اســـتقبل الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وزير الداخلية، مســـاء أمس،  مســـاعد وزير 
الخارجيـــة األميركية لشـــؤون الشـــرق األدنى باربرا 
ليف، بحضور ســـفير الواليات المتحـــدة لدى مملكة 
البحريـــن ســـتيفن بونـــدي وســـفير مملكـــة البحرين 
لدى الواليات المتحدة الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل 

خليفة و رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.
وفـــي بداية اللقاء، رحب الوزيـــر، بزيارة باربرا ليف 
إلـــى مملكة البحرين للمشـــاركة فـــي فعاليات )حوار 
المنامـــة 2022( والتـــي بـــدأت مســـاء أمـــس، منوهًا 
إلـــى النجـــاح المتميز الـــذي حققته مملكـــة البحرين 
فـــي إجـــراء االســـتحقاق االنتخابي، وما شـــهده من 

مشاركة شعبية واسعة.
كمـــا تناول وزير الداخلية، المبادرات والبرامج التي 

تنفذهـــا وزارة الداخليـــة، وفـــي مقدمتهـــا مشـــروع 
العقوبات البديلة، في إطار من الشـــراكة المجتمعية 

البناءة، بما يسهم في تعزيز األمن المجتمعي.
الوثيقـــة  بالعالقـــات  اللقـــاء،  فـــي  الوزيـــر،  وأشـــاد 
والشـــراكة اإلســـتراتيجية بيـــن البحريـــن والواليات 
المتحـــدة، في إطار الجهود المشـــتركة لتعزيز األمن 
اإلقليمـــي وحماية األمن والســـلم الدوليين، مشـــيرًا 

إلـــى أهميـــة مواصلـــة التعـــاون والتنســـيق وتبـــادل 
الخبرات لمواجهة التحديات األمنية المشتركة.

الثنائيـــة  العالقـــات  اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وتـــم 
المتميزة بين البلدين، وأوجه تعزيز التعاون األمني، 

بما يخدم المصالح المشتركة.
حضر اللقـــاء، نائب رئيس األمن العام والمدير العام 

لإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية. 

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين ماضية في نهجها القائم على التعايش والحريات الدينية
االستمرار في تطوير األداء األمني واالحترافي للشرطة... وزير الداخلية:

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، امس، وفدا برلمانيا بريطانيا، برئاســـة 
عضو مجلس اللوردات البارون نيكوالس سوامز، بحضور 
رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن والرئيس التنفيذي 
للمركز الوطني لألمن الســـيبراني الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة. وفي بداية اللقاء، رحـــب الوزير، بزيارة الوفد 
البرلماني البريطاني للمشـــاركة في “حوار المنامة 2022”، 
الـــذي يعتبـــر منصـــة دوليـــة رفيعـــة، تبحث الـــرؤى حيال 
القضايا اإلقليمية والدولية والتحديات األمنية، في إطار 
تعزيز العمل المشـــترك لترســـيخ األمن اإلقليمي والســـالم 
العالمـــي. وأكد وزيـــر الداخلية أن مملكة البحرين، ماضية 
فـــي نهجهـــا الحضـــاري القائـــم علـــى التعايش والتســـامح 
والحريـــات الدينيـــة واالحتـــرام المتبـــادل، في ظـــل دولة 
القانون والعدالة، انطالقا من رؤية صاحب الجاللة الملك 

المعظـــم، مشـــيدا بالعالقات التاريخيـــة التي تجمع مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحدة والممتدة لما يزيد عن مائتي 
عام. وأطلع الوزير الوفد البرلماني البريطاني، على جهود 
وزارة الداخليـــة لحفـــظ األمـــن وتأميـــن الســـالمة العامـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين، منوها إلى االســـتمرار في 
تطويـــر األداء األمنـــي واالحترافـــي لشـــرطة البحرين من 
خـــالل أعمـــال التدريـــب واســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 
فـــي تقديـــم الخدمات األمنيـــة. كما تناول الوزيـــر، برامج 

الشراكة المجتمعية ودورها في تحقيق األمن المجتمعي، 
الفتـــا إلـــى اإلنجازات التـــي تحققت في مجـــال العقوبات 
البديلـــة، ومؤكدا علـــى دور هذه البرامـــج والمبادرات في 
تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان. وتـــم خـــالل اللقـــاء، اســـتعراض 
العالقـــات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من 
الموضوعات التي تسهم في دعمها وتطويرها، بما يحقق 
المصالح المشـــتركة. حضر اللقاء، نائب رئيس األمن العام 

ومدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق 
المشـــتركة  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
للقوات المسلحة بالمملكة األردنية 
الهاشـــمية الشـــقيقة اللـــواء الركـــن 

يوسف الحنيطي الذي وصل مطار 
أمـــس؛  مســـاء  الدولـــي  البحريـــن 
فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة  وذلـــك 
المنتـــدى الثامـــن عشـــر لــــ “مؤتمـــر 

حوار المنامة 2022”.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي أمـــس مـــع وزيـــر خارجيـــة دولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة الشـــيخ ســـالم عبدهللا 
الجابـــر الصبـــاح، بمناســـبة زيارتـــه لمملكة 
البحريـــن للمشـــاركة فـــي أعمـــال الـــدورة 

الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتم في االجتمـــاع، بحث عالقات األخوة 
التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين 
تعزيـــز  وســـبل  الشـــقيقين،  والشـــعبين 

التعاون المشـــترك في مختلـــف المجاالت 
بمـــا يحقق األهداف والمصالح المشـــتركة 
في ظل التوجيهات الســـامية لملك مملكة 
البحريـــن المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وأخيـــه أمير 
الشـــيخ  الســـمو  الشـــقيقة صاحـــب  دولـــة 

نواف األحمد الجابر الصباح.
كما بحث الجانبان مسيرة العمل الخليجي 
المشـــترك وســـبل تعزيز التعاون والتكامل 

المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الخليجـــي 
المنطقـــة،  فـــي  األوضـــاع  ومســـتجدات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
عـــن  االجتمـــاع  فـــي  الجانبـــان  وأعـــرب 
اعتزازهما بما تشـــهده العالقـــات األخوية 

بيـــن البلدين الشـــقيقين من تطـــور ونماء 
على المســـتويات كافة ، وأكدا أهمية دفع 
مســـيرة التعاون والتنســـيق المشترك إلى 
مجـــاالت أكثر شـــموالً، بما يلبـــي المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمـــس، مع وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة بجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة 
توبيـــاس ليندنـــر؛ وذلـــك بمناســـبة زيارته 
مملكـــة البحريـــن؛ للمشـــاركة فـــي أعمـــال 
حـــوار  لمؤتمـــر  عشـــرة  الثامنـــة  الـــدورة 
المنامـــة. وجـــرى خـــالل االجتمـــاع، بحث 
عالقات الصداقة والتعـــاون الوثيقة التي 

تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
ألمانيـــا االتحاديـــة الصديقـــة، وما وصلت 
إليه من مســـتوى متقدم في ظل الحرص 
المتبـــادل والرغبـــة المشـــتركة؛ لتعزيزهـــا 
وتنميتهـــا فـــي كافـــة المجاالت بمـــا يخدم 
المصالح المشـــتركة، هذا إلـــى جانب عدد 
اإلقليميـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 

والدولية محل االهتمام المشترك.

حضـــر االجتمـــاع، ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية عبدهللا 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  وســـفير  عبداللطيـــف، 

االتحادية لـــدى المملكـــة كليمنس هاتش، 
ورئيـــس قطـــاع الشـــؤون األوروبية أحمد 

قرينيس والوفد المرافق للوزير الضيف.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الخـــاص  المبعـــوث  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
للشـــرق  الشـــعبية  الصيـــن  لجمهوريـــة 
األوســـط تشـــاي جـــون؛  وذلـــك بمناســـبة 
زيارتـــه مملكـــة البحريـــن؛ للمشـــاركة فـــي 
أعمال الدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر حوار 
المنامـــة. وجـــرى خـــالل االجتمـــاع، بحث 

أوجه تكثيف التعاون بين مملكة البحرين 
وجمهورية الصين الشـــعبية على مختلف 
األصعـــدة واالرتقـــاء بـــه إلـــى مســـتويات 
أشـــمل بمـــا يخـــدم المصالـــح والتطلعـــات 
المشـــتركة، باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة عدد 
مـــن الموضوعات والقضايا محل االهتمام 
اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى  المشـــترك 

والدولي. 
حضـــر االجتمـــاع، رئيـــس قطاع الشـــؤون 
عبـــدهللا  فاطمـــة  الســـفير  اإلفروأســـيوية 

الظاعن، وسفير جمهورية الصين الشعبية 
أنـــور حبيـــب هللا والوفـــد  المملكـــة  لـــدى 

المرافق للوزير الضيف.

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس، مـــع وزيـــر خارجيـــة 
أبـــو  الشـــعبية  بنغـــالدش  جمهوريـــة 
الـــكالم عبدالمؤمـــن؛ وذلـــك بمناســـبة 
زيارتـــه مملكة البحرين للمشـــاركة في 
أعمـــال الـــدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر 

حوار المنامة.

وتـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث عالقـــات 
الصداقـــة والتعـــاون التـــي تجمـــع بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة بنغالديش 
الشـــعبية وما تشهده من تطور ونمو في 
مختلف المجاالت، وتدارس سبل تعزيز 
مجـــاالت التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلدين 
الصديقيـــن لـــكل مـــا مـــن شـــأنه تحقيق 

المصالح المشتركة، إضافة إلى التباحث 
حول عـــدد مـــن القضايـــا اإلقليمية ذات 

االهتمام المشترك.
حضـــر االجتماع، رئيس قطاع الشـــؤون 

اإلفروأســـيوية الســـفير فاطمة الظاعن، 
وســـفير جمهوريـــة بنغـــالدش الشـــعبية 
لدى المملكة محمد نذر اإلسالم، والوفد 

المرافق للوزير الضيف.

رئيس األركان األردني يصل المملكة

دفع مسيرة التعاون والتنسيق إلى مجاالت أكثر شمواًل

توافق بحريني ألماني على تعزيز العالقات

تكثيف التعاون مع الصين إلى مستويات أشمل

تعزيز المصالح مع بنغالديش
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32 % البحرنة في “كارفور” بإجمالي 322 بحرينيًا في جميع الفروع
حميدان: جهود متواصلة لتسريع وتيرة توظيف المواطنين في مختلف القطاعات

حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
وتيـــرة  لتســـريع  الجهـــود  مواصلـــة 
توظيـــف المواطنيـــن وإدماجهـــم فـــي 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والتجاريـــة بمملكة البحريـــن، في ظل 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، الفتًا إلى 
القطـــاع  مـــع  التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة 
الخـــاص؛ لتحقيـــق األهـــداف الوطنية 
علـــى صعيـــد ســـوق العمـــل الســـتدامة 
علـــى  وقدرتـــه  ونمـــوه  اســـتقراره 
توليـــد المزيـــد من الوظائف المناســـبة 
فـــي  مهنيـــًا  وتطويرهـــم  للمواطنيـــن 

الشركات والمؤسسات.
جـــاء ذلك فـــي تصريح أدلى بـــه وزير 
العمـــل، بعد الزيـــارة التي قـــام بها يوم 
أمس األول الخميس لــــ “كارفور” التي 
تملكها وتديرها شـــركة ماجـــد الفطيم 
التقـــى  البحريـــن، حيـــث  فـــي مملكـــة 
الخليـــج،  لمنطقـــة  اإلقليمـــي  المديـــر 
لـــدى ماجـــد الفطيـــم للتجزئـــة لـــوران 
هاوسكنشـــت، ونائب الرئيس للثروات 
محمـــد  الخليـــج  لمنطقـــة  البشـــرية 
فرحـــات، ورئيـــس العمليـــات التجارية 
البحريـــن  كارفـــور  فـــي  والتشـــغيل 

غســـان جارودي، واطلـــع على خططها 
وجهودهـــا فـــي مجال توظيـــف المزيد 
مـــن الكفـــاءات الوطنيـــة فـــي مختلف 

فروع الشركة بمحافظات المملكة.
وتهـــدف الزيـــارة إلـــى تقديـــم الشـــكر 
بعـــد  إدارة  الشـــركة  إلـــى  والتقديـــر 
النتائـــج اإليجابيـــة التـــي حققتهـــا في 
ضمـــن  البحرينـــي  الشـــباب  توظيـــف 
استقطابها للكفاءات الوطنية الواعدة 
المســـتويات  مختلـــف  فـــي  للعمـــل 
الوظيفية، حيث قامت الشـــركة خالل 
بتوظيـــف  و2022   2021 العاميـــن 

163 باحثـــًا عـــن عمل بجميـــع فروعها، 
ليبلغ مجمـــوع المتوظفيـــن لديها 332 
توظيـــف  الشـــركة  وتدعـــم  بحرينيـــًا. 

الموارد البشـــرية الوطنية بنظام العمل 
الجزئـــي واســـتقطاب األشـــخاص مـــن 
ذوي العزيمة بنظام العمل الجزئي، في 

حين بلغت نســـبة البحرنة لدى الشركة 
.% 32

وأشـــاد حميدان بإســـتراتيجية شـــركة 
اإلداري  تعزيـــز طاقهمـــا  فـــي  كارفـــور 
والفنـــي بالكفـــاءات البحرينـــة، مؤكدًا 
أن االعتمـــاد على العنصـــر الوطني هو 
الرأســـمال الحقيقـــي الـــذي ال ينضـــب 
لتحقيـــق  والمؤسســـات؛  للشـــركات 
الفتـــًا  واإلنتاجيـــة،  النمـــو  مـــن  مزيـــد 
إلـــى التجـــارب الناجحـــة التـــي حققها 
الدرجـــات  مختلـــف  مـــن  المواطنـــون 
الوظيفية في منشآت القطاع الخاص.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة األشغال

صــرح وكيل وزارة األشــغال الشــيخ مشــعل بن محمــد آل خليفة 
بأنــه تــم -مؤخــرًا- طــرح مناقصــة مشــروع إنشــاء مصنــع للتمور 
فــي هــورة عالي من مجلس المناقصــات والمزايدات على أن يتم 
فتــح العطــاءات المقدمة للمشــروع بعد االنتهاء مــن اإلجراءات 

الالزمة. 

وأشـــار وكيـــل الـــوزارة إلى أن 
المشـــروع يهـــدف إلى إنشـــاء 
بمملكـــة  للتمـــور  مصنـــع  أول 
البحريـــن والذي يعـــد من أهم 
اإلســـتراتيجية  المشـــروعات 
لألمـــن الغذائـــي، ويهـــدف إلى 
إنشـــاء عالمة تجاريـــة مميزة 
إقليميـــًا  البحرينيـــة  للتمـــور 
وعالميًا لما تتميز به من جودة 
التمـــور  فـــي مصـــاف  تضعهـــا 

العالمية.
وذكر أن المشروع يقع بمنطقة 
هورة عالي علـــى قطعة أرض 
متـــرًا   4777 مســـاحتها  تبلـــغ 
مربعـــًا علـــى أن تبلـــغ مســـاحة 
البناء فيها 908 أمتار مربعة. 

ويتكون المشـــروع مـــن مبنى 

يشـــمل  واحـــد  طابـــق  مـــن 
أقســـام: االســـتالم والتصدير، 
التخزيـــن والتعبئـــة باإلضافـــة 
إلى مختبرات ضمان الجودة، 
للموظفيـــن  إداريـــة  مكاتـــب 

وغرفة اجتماعات.

إنشاء مصنع للتمور في هورة عالي

حوار المنامة منصة دبلوماسية عالمية لترسيخ السالم واألمن اإلقليمي
توفير أجواء مثالية لتبادل وجهات النظر والمباحثات الرسمية لبناء شراكات أمنية ودفاعية جديدة... وزير الخارجية:

أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
بالمشـــاركة الدوليـــة البـــارزة فـــي الـــدورة 
الثامنـــة عشـــرة لمؤتمـــر األمـــن اإلقليمـــي 
“حوار المنامة”، باعتباره منصة دبلوماسية 
وفكريـــة وإســـتراتيجية عالميـــة تعكـــس 
حرص مملكة البحرين على ترسيخ األمن 
واالســـتقرار والســـالم اإلقليمـــي فـــي ظل 
السياســـة الخارجيـــة الحكيمـــة لصاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

ملك البالد المعظم.
للتعـــاون  تقديـــره  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  مـــع  المثمـــر 
اإلســـتراتيجية فـــي تنظيـــم مؤتمـــر حوار 
المنامـــة منـــذ العـــام 2004، ونجاحه بدعم 
ال محـــدود مـــن الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة  آل 
الـــوزراء، في توفير أجـــواء مثالية لتبادل 
وجهـــات النظر والمباحثات الرســـمية نحو 
بنـــاء شـــراكات أمنيـــة ودفاعيـــة جديـــدة، 
والتقنيـــات  الدفـــاع  أســـاليب  وتحديـــث 

الحديثة بما يســـهم في ترسيخ األمن في 
منطقة الشـــرق األوســـط، ويضمن السالم 

والرخاء لشعوبها.
ن وزير الخارجية المشـــاركة المتميزة  وثمَّ
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
اإلقليمـــي  األمـــن  مؤتمـــر  افتتـــاح  فـــي 
الثامـــن عشـــر، بحضـــور رفيـــع المســـتوى 
لنحـــو أربعمائة شـــخصية دوليـــة مرموقة 
من أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة 
الوزراء وكبار المســـؤولين وصنـــاع القرار 
الدبلوماســـية  الشـــؤون  فـــي  والخبـــراء 
واألمنية والدفاعية، والمنظمات اإلقليمية 
والدوليـــة، ورجال األعمـــال واألكاديميين 

من المنطقة والعالم.
وأشـــار وزير الخارجية إلـــى التزام مملكة 
البحريـــن الراســـخ بإرســـاء قيـــم الحـــوار 
والتفاهم المشـــترك في تســـوية النزاعات 
والصراعـــات اإلقليميـــة والدوليـــة بالطرق 
تحقيـــق  مقدمتهـــا  وفـــي  الدبلوماســـية، 

فـــي  والدائـــم  والشـــامل  العـــادل  الســـالم 
منطقة الشـــرق األوسط، وإقامة العالقات 
الدولية على أســـاس مبادئ ُحسن الجوار، 
واحتـــرام القانون الدولي وســـيادة الدول 
وســـالمتها اإلقليميـــة وعـــدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.
والدولـــي  العربـــي  الحضـــور  أن  وأضـــاف 
المســـؤولين  وكبـــار  للـــوزراء  المميـــز 
والمستشـــارين في شـــؤون الدفاع واألمن 
والسياســـة الخارجيـــة فـــي مؤتمـــر “حوار 
المنامـــة” يجســـد إدراك مملكـــة البحريـــن 

والحـــوارات  الدوليـــة  الشـــراكة  ألهميـــة 
اإلســـتراتيجية بيـــن الـــدول والمنظمـــات، 
ـــاء فـــي مكافحـــة التطـــرف  والتعـــاون البنَّ
البحريـــة  المالحـــة  وحمايـــة  واإلرهـــاب 
الدوليـــة وأمن إمـــدادات الطاقة والتجارة 
العالمية واألمن الغذائي، وإخالء المنطقة 

من أسلحة الدمار الشامل.
“حـــوار  نجـــاح  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
رســـالته  أداء  فـــي  واســـتمراره  المنامـــة” 
بفضل النهج الدبلوماســـي الحكيم لجاللة 
الملـــك المعظم، حفظـــه هللا ورعاه، ودعم 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  وتوجهـــات 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
قيـــم  إرســـاء  فـــي  الـــوزراء، حفظـــه هللا، 
الحوار السياســـي والحضاري والتســـامح 
الدينـــي والعرقي، وإحالل الود واالحترام 
المتبـــادل بدالً مـــن إثارة الفرقـــة والعداوة 
والكراهية، والتضامن الدولي واإلنســـاني 
والرخـــاء  واألمـــن  الســـالم  تكريـــس  فـــي 
وصالـــح  لخيـــر  المســـتدامة  والتنميـــة 

البشرية جمعاء.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية
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وكيل وزارة األشغال

دستور البحرين يكفل حماية مبدأ المساواة ويحظر التمييز
الوفد الدائم بجنيف أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري:

قّدمـــت البعثـــة الدائمة بجنيف برئاســـة 
يوســـف  الســـفير  الدائـــم  المنـــدوب 
بوجيـــري، يومـــي الخميـــس والجمعـــة، 
الموافـــق 18-17 نوفمبر 2022، مداخلًة 
في إطـــار مناقشـــة تقريـــر المملكة أمام 
لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصري، 
فـــي دورتهـــا الثامنـــة بعـــد المئـــة، وذلك 

بقصر ولسون بجنيف.
وأعـــرب المندوب الدائـــم، في مداخلته، 
التـــزام مملكـــة البحريـــن بمتابعـــة  عـــن 
تنفيـــذ االتفاقيـــة الدوليـــة للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري، استنادًا 
المتأصلـــة  اإلنســـانية  الكرامـــة  أن  إلـــى 
فـــي جميـــع أعضـــاء األســـرة البشـــرية، 
وبحقوقهـــم المتســـاوية الثابتـــة، تعتبـــر 
جوهـــر الحريـــة والعـــدل والســـالم فـــي 
وركيـــزة  اختالفهـــا،  علـــى  المجتمعـــات 
أســـاس فـــي منظومـــة حقوق اإلنســـان، 
حيث يعكس هـــذا االلتزام هوية مملكة 
منـــذ  ُعـــرف  كبلـــد  وثقافتهـــا  البحريـــن 
القـــدم بحضارتـــه وتعايشـــه وانفتاحـــه 
علـــى اآلخـــر ومســـعاه المســـتمر لخدمة 

اإلنسانية.
وقد اســـتحضر المنـــدوب الدائم، خالل 
هذه المناســـبة ملتقـــى البحرين للحوار، 
الـــذي أقيم برعايـــة ملك البـــالد المعّظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، تحت شـــعار “الشرق والغرب 
من أجل التعايش اإلنســـاني” في الفترة 
مـــن 3 إلـــى 4 نوفمبر الجاري، بمشـــاركة 
قداســـة بابا الفاتيكان البابا فرانســـيس، 
وشـــيخ األزهـــر الشـــريف اإلمـــام األكبـــر 
أحمـــد الطيـــب، حيـــث أكد المشـــاركون 
أهمية دعم “الرسالة اإلنسانية في حفظ 
حقوق الجميع وصون الكرامة والدعوة 
تتبنـــاه  نهجـــًا  الملتقـــى  يكـــون  أن  إلـــى 
ممارســـاتها  فـــي  العالـــم  دول  مختلـــف 
مشـــيدين  وسياســـاتها”،  وتشـــريعاتها 
باإلعالن عن إنشـــاء جائـــزة الملك حمد 

الدولية للحوار والتعايش السلمي.

وقـــال بوجيـــري إن النظـــام الدســـتوري 
جانـــب  إلـــى  والسياســـي،  والقانونـــي 
السياسات والممارســـات تعكس طبيعة 
شـــعب مملكـــة البحريـــن كشـــعب واحد 
تجمعـــه أواصـــر المواطنـــة للمواطنيـــن 
بالحقـــوق  المقيمـــون  ويتمتـــع  جميعـــًا، 
والحريـــات دون تمييـــز، وعلـــى أســـاس 
من المساواة وسيادة القانون والتقاليد 
كرامـــة  احتـــرام  تؤكـــد  التـــي  الســـمحة 
اإلنســـان ومبدأ المســـاواة ومنع التمييز 
والدعوة إلى الســـالم فـــي جميع أرجاء 

المعمورة.
مـــن جهة أخـــرى، أكـــد المنـــدوب الدائم 
أن دســـتور المملكـــة يكفـــل حماية مبدأ 
المســـاواة ومنع التمييز، عالوة على أنه 
تـــم إصدار العديد من التشـــريعات التي 
تحظـــر التمييـــز، وكـــذا وجود عـــدد من 
آليـــات االنتصـــاف الوطنية التـــي تلعب 
دورًا بـــارزًا فـــي التصـــدي ألية شـــكاوى 

بهذا الشأن.
وأشـــار إلـــى إجـــراءات حكومـــة مملكة 
البحريـــن لكفالـــة مبـــدأ المســـاواة ومنع 
علـــى  ذلـــك  يتجلـــى  عديـــدة  التمييـــز 
ســـبيل المثـــال فـــي الخدمـــات الصحية 
والعالجيـــة ذات الجـــودة العاليـــة التـــي 
قامـــت بها الجهات المعنية، إّبان جائحة 
فحوصـــات  إجـــراء  مثـــل   ،19 كوفيـــد 
وتطعيمـــات مجانية لجميـــع المواطنين 

والمقيمين على حد سواء.
وأعـــرب بوجيـــري بـــأن مملكـــة البحرين 
تواصل جهودها نحو تنفيذ السياســـات 
التزامهـــا  بتنفيـــذ  المتعلقـــة  والبرامـــج 
فـــي إطـــار تنفيـــذ االتفاقيـــة كجـــزء من 
التزامها األوســـع بتعزيز حقوق اإلنسان 
والحريات األساســـية لجميع المواطنين 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن، وقد 
تمثل ذلك في تدشـــين الخطة الوطنية 
 ،)2022-2026( اإلنســـان  لحقـــوق 
وذلـــك تأكيدا لمســـيرة التنمية الشـــاملة 
والمســـتمرة التـــي يجســـدها المشـــروع 

اإلصالحي والتحديث الوطني.
مداخلتـــه،  الدائـــم  المنـــدوب  واختتـــم 
االنتخابـــات  إجـــراء  إلـــى  باإلشـــارة 
النيابية والبلدية في دورتها السادســـة، 
 73 بلغـــت  التـــي  التصويـــت  ونســـبة 
%، والتـــي تمثـــل النســـبة األعلـــى فـــي 
المشـــاركة في االنتخابـــات، وهو ما ُيعد 
داللـــة واضحـــة علـــى حيويـــة المســـيرة 
المواطنيـــن،  وممارســـة  الديمقراطيـــة 
رجـــاالً ونســـاًء، لحقهـــم الدســـتوري في 
الترشـــح واالنتخـــاب بنزاهة وشـــفافية 
تامـــة، تحت إشـــراٍف كامل من الســـلطة 
القضائيـــة، ورقابـــة الجمعيـــات األهليـــة 

والصحافة ووسائل اإلعالم.
التمييـــز  علـــى  القضـــاء  لجنـــة  وكانـــت 
العنصري، وهي إحدى اللجان التعاهدية، 
المعنيـــة بمتابعـــة مـــدى التـــزام الدولـــة 
الطرف بتنفيـــذ التوصيات الصادرة عن 
اللجنـــة، وتتكـــون مـــن 18 خبيـــرًا دوليًا 
معنيًا بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان، 
وترأســـها شـــيفيرد فيريـــن ألبرتـــا، مـــن 
جمايكا، قد اســـتعرضت فـــي الفترة من 
17 إلـــى 18 نوفمبر 2022، تقرير مملكة 
البحريـــن الجامـــع للتقاريـــر مـــن الثامـــن 
إلى الرابع عشـــر، وقد شـــهدت المناقشة 
حـــوارًا تفاعليـــًا بّنـــاًء، عمـــل فيـــه وفـــد 
مملكـــة البحرين علـــى تقديم إيضاحات 
مـــن  عـــدد  بشـــأن  مهمـــة  وتحديثـــات 
المســـائل موضع النظر مـــن قبل أعضاء 
اللجنـــة، من قبيـــل التدابير التشـــريعية 
والممارسات العملية المتصلة بمواضيع 
كالعمـــال والعمالة الوافـــدة، والتقاضي، 
الجمعيـــات  تكويـــن  وحريـــة  والمـــرأة، 

األهلية.
البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  تشـــكل  وقـــد 
الـــذي شـــارك في هـــذا االجتمـــاع بنظام 
مختلط، عبر مشـــاركة جزٍء منه من مقر 
االجتماع، وجزٍء آخر عبر نظام االتصال 
المرئي “زووم” من العاصمة المنامة، من 
طيف واســـع تضّمن ممثلين من كل من 

وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة 
الصحـــة، وزارة العمـــل ووزارة التنميـــة 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  االجتماعيـــة، 
اإلســـالمية واألوقـــاف، المجلس األعلى 
للمـــرأة، هيئة التشـــريع والرأي القانوني، 
هيئة تنظيم سوق العمل، األمانة العامة 
للتظلمـــات، وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة، 
المعلومـــات  وهيئـــة  العامـــة،  والنيابـــة 

والحكومة اإللكترونية.

المنامة - وزارة الخارجية



المواطنون يتوجهون اليوم إلى اقتراع جولة اإلعادة
تشمل 34 دائرة انتخابية نيابية و23 بلدية

المواطنـــون  الســـبت،  اليـــوم  يتوجـــه 
البحرينيـــون إلـــى صناديـــق االقتـــراع 
أعضـــاء  النتخـــاب  اإلعـــادة؛  بجولـــة 
األربـــع  للســـنوات  النـــواب  مجلـــس 
المقبلـــة، وكذلـــك المجالـــس البلديـــة، 
وتشـــمل )34( دائرة انتخابيـــة نيابية، 

و)23( دائرة بلدية.
وقـــال رئيـــس هيئـــة التشـــريع والرأي 
القانوني المدير التنفيذي لالنتخابات 

إن  حمـــزة،  نـــواف  المستشـــار   2022
اإلدارة أنهـــت اســـتعداداتها، فـــي ظل 
اإلشـــراف القضائي الكامل؛ الستقبال 
المواطنيـــن بمراكز االقتـــراع واإلدالء 
بأصواتهم الختيار ممثليهم النيابيين 

والبلديين.
وحث الناخبين على المشاركة الفعالة 
في جولة اإلعادة لالنتخابات النيابية 
والبلديـــة بعد حســـم )6( دوائـــر نيابية 

و)7( دوائـــر بلدية فـــي الجولة األولى، 
فـــي  االقتـــراع  نتائـــج  أن  إلـــى  الفًتـــا 
الجولة األولى تم نشـــرها على الموقع 
.www.vote.bh الرسمي لالنتخابات

االقتـــراع  محطـــات  أولـــى  أن  يذكـــر 
الثانـــي،  للـــدور  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
بدأت يوم الثالثاء 15 نوفمبر الماضي 

للمواطنين المتواجدين في الخارج.

المنامة - بنا

موعد جولة االقتراع: 8 صباحـا - 8 مسـاء
مشاركة كبيرة للمرأة في االستحقاق االنتخابي وصلت إلى 48 %

تشهد مملكة البحرين اليوم السبت 
19 نوفمبـــر، انطالق جولـــة اإلعادة 
مـــن االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
2022، والتي ُتجرى في )34( دائرة 
فـــي  بلديـــة،  دائـــرة  و)23(  نيابيـــة، 
جميـــع محافظـــات المملكـــة األربع، 
حيث تفتـــح مراكز االقتراع أبوابها 
بـــدءا مـــن الســـاعة الثامنـــة صباحا 

وتغلق عند الساعة الثامنة مساء.
مـــن  األولـــى  الجولـــة  وكانـــت 
االنتخابـــات قـــد أســـفرت عـــن فوز 
و)7(  نيابييـــن،  مترشـــحين   )6(

مترشـــحين بلديين، وسط مشاركة 
شعبية واسعة بلغت نسبتها 73.18 
العليـــا  اللجنـــة  % بحســـب إعـــالن 

المشرفة على سالمة االنتخابات.
ويتنافـــس فـــي جولـــة اإلعـــادة في 
الدوائر التي لم َتحسم بعد ممثليها، 
المترشـــحان النيابيـــان أو البلديـــان 
األعلـــى نســـبة فـــي عـــدد األصوات 
فـــي دوائرهـــم، واللـــذان لـــم يحققا 
الغالبيـــة المطلقـــة المطلوبـــة التـــي 
تؤهل أحدهمـــا للفوز بمقعد الدائرة 
من الجولة األولى، وهي نســـبة )50 

%( فما أكثر بحســـب قانون تنظيم 
االنتخابات لمملكة البحرين.

وقد ســـجلت المرأة مشاركة كبيرة 
فـــي االســـتحقاق االنتخابي للفصل 
التشريعي السادس، وصلت نسبتها 
إلـــى 48 %، حيـــث تنافســـت فـــي 
مترشـــحة،   )95( األولـــى  الجولـــة 
للمجلـــس  مترشـــحة   )73( بواقـــع 
للبلـــدي،  مترشـــحة  و)22(  النيابـــي 
حســـمت اثنتـــان منهن فقـــط الفوز 
بمقعـــد نيابـــي وآخر بلـــدي بتحقيق 
مجمـــوع  مـــن  المطلقـــة  الغالبيـــة 

الجولـــة  فـــي  المقترعيـــن  أصـــوات 
األولى، في حين صعدت إلى جولة 
اإلعـــادة  )14( مترشـــحة تتنافـــس 
فيمـــا بينهـــن فـــي )8( دوائـــر نيابية 

و)6( بلدية.
الناخبيـــن  مـــن  للشـــباب  وُيحســـب 
هـــذه  فـــي  الملهمـــة  مشـــاركتهم 
االنتخابات بتسجيل نسبة مشاركة 
فـــي الجولـــة األولـــى بلغـــت 45.37 
% مـــن مجمـــوع الناخبيـــن، وهـــي 
وعيهـــم  عكســـت  مشـــاركٍة  نســـبة 

ومسؤوليتهم الوطنية.

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة
اشتراطات األمن والسالمة قبل وأثناء السفر

ندعـــو المواطنيـــن والمقيميـــن الذيـــن ينوون الســـفر خـــارج المملكة، إلـــى االطالع على 
اشـــتراطات األمن والســـالمة قبل وأثناء الســـفر وحتى العودة إلى أرض الوطن، وذلك 
لقضـــاء أوقـــات ممتعـــة دون مـــا يعكـــر صفوهـــا، حيـــث إن شـــرطة اإلدارة العامـــة ألمن 
المنافذ على أهبة االستعداد لتأمين سالمة المسافرين وما يحملونه من أمتعة وتذليل 
جميـــع العوائق التـــي تواجههم من خالل تطبيق األنظمة واإلجراءات، بما يتماشـــى مع 

اإلستراتيجية األمنية لوزارة الداخلية.
ويجـــب على المســـافر أوالً تأميـــن منزله ضد الســـرقة أو العبث، كتكليـــف أحد األقارب 
بمتابعـــة منزلـــه ومالحظته من فترة ألخرى، ووضع مشـــغل أتوماتيكـــي إلنارات المنزل 
وإبعاد كل ما يدعو إلى الشك بأنه ال يوجد أحد بالمنزل حتى ال يكون عرضة للعبث أو 
الســـرقة، ومـــن المفترض أن يتم إعداد برنامج لتحديد أوقـــات الطيران ومحل اإلقامة 
ووســـيلة االنتقال والتأمين الصحي، والتأكد من صالحية جواز الســـفر والحصول على 

التأشيرة المطلوبة.
ويتطلـــب مـــن المســـافر الحضور إلـــى المطار إلنهـــاء اإلجـــراءات المتعلقة بالســـفر قبل 
ســـاعتين علـــى األقـــل من إقـــالع الطائرة وذلـــك تحســـبًا ألي ظرف قد يـــؤدي إلى تأخر 
موعـــد وصولـــه للمطـــار، باإلضافة إلى التأكد مـــن بيانات بطاقة صعود الطائرة كاالســـم 
ورقم البوابة واسم شركة الطيران الناقلة قبل شحن الحقائب على متن الطائرة، للتأكد 
مـــن ضوابط الوزن المســـموح للحقائـــب لتفادي االختالفات أثنـــاء الوصول إلى مناضد 

الوزن بالمطار.
وأصبح من الالزم على المسافر أن يتجنب وضع األدوات غير المسموح بها في حقائبه 
نظرًا لخطورتها على ســـالمة الركاب والطائرة، والتقيد باالشتراطات الموضوعة لحمل 
الســـوائل والمواد الهالمية فـــي الحقائب المصحوبة على متـــن الطائرة، مع أهمية عدم 
اســـتالم أي طرد أو ظرف من أي شـــخص كان إال بعد التأكد من محتوياته، وعدم ترك 

األمتعة أو أكياس المشتريات دون مرافق بمبنى المطار.
كمـــا يجـــب عدم وضـــع األموال أو األشـــياء الثمينة فـــي الحقائب الموضوعـــة بالمخزن 
العلـــوي بالطائـــرة، وذلـــك نظرًا الســـتخدام الخزائن مـــن قبل ركاب آخريـــن على الرحلة 
الجويـــة نفســـها والتـــي قد يتم العبث بهـــا ، وضرورة االلتـــزام بالتعليمـــات األمنية فيما 

يخص استخدام األجهزة اإللكترونية واتباع توجيهات قائد الطائرة وطاقم الضيافة.
أمـــا المســـافر عـــن طريق البر، فيجـــب عليه إضافة عـــدد من اإلجراءات بعـــد التأكد من 
جوازات الســـفر والتأشـــيرات والحجـــوزات، كفحص الســـيارة وصالحيتها لالســـتعمال 
وحمـــل جميع مســـتندات الســـفر واعتمـــاد قوانين الســـير المحددة علـــى الطريق خالل 

التنقالت البرية بين الدول، وتوفير معدات األمن والسالمة على الطريق.
وعنـــد الوصـــول إلـــى الدولـــة المطلوبة، فإنـــه من األفضل اســـتخدام صنـــدوق األمانات 
الموجـــود بالفنـــدق لالحتفـــاظ بالمســـتندات الرســـمية والمقتنيـــات الثمينـــة، إلى جانب 
وضع مبلغ مادي في حال تعرض المســـافر إلى الســـرقة ال قدر هللا، واســـتخدام البطاقة 
االئتمانية بدالً من األموال النقدية تحسبًا من ضياعها أو سرقتها، مع أهمية االستفسار 
عـــن أرقـــام هواتف الطوارئ لالســـتعانة بها عنـــد الضرورة، والمبادرة باالتصال بســـفارة 
مملكة البحرين لتســـجيل االســـم ومقر اإلقامة، في حال تلف أو فقدان جواز الســـفر أو 

عند التعرض إلى أي مشكلة قانونية.

مترشحو “البرلمــان” و“البلــدي” بانتظــار ساعــة الحســم اليـوم
المحرق المحافظة الوحيدة في حجز مقعدين نيابيين من الجولة األولى

يستعد اليوم عدد من المترشحين لعضوية 
المجلس النيابي والمجالس البلدية لساعة 
حسم مصيرهم بعد حسم عدد من الدوائر 
باختـــالف المحافظات فـــي الجولة األولى 
ولتحقيقهم نســـبة من األصـــوات وتأهلهم 

للجولة الثانية.
العاصمـــة حســـم محمـــد  ففـــي محافظـــة 
جناحـــي مقعـــد “أولـــى العاصمـــة” النيابـــي 
إلـــى  إضافـــة  أصـــوات   2310 بتحقيقـــه 
اكتســـاح زينـــب عبداألميـــر مقعد “ســـابعة 

العاصمة” بــ 3202 صوتا. 
أمـــا عن محافظة المحرق، فحســـم هشـــام 
األولـــى  الجولـــة  مـــن  المشـــهد  العشـــيري 
بالدائـــرة السادســـة بتحقيـــق 1852 صوتا 
وأحمد المســـلم الدائرة الثامنة بنيل 7711 
صوتـــا، كمـــا حســـم أحمـــد المقهـــوي مقعد 
“ســـابعة المحرق” البلدي بتحقيقه النســـبة 
األعلـــى مـــن األصـــوات مـــن بيـــن الدوائـــر 
االنتخابيـــة بمملكة البحريـــن، وهي 8589 
صوتا إلى جانـــب ظفر فاضل العود بمقعد 
“سادســـة المحرق” البلـــدي لتحقيقه 2011 

صوتا.
الشـــمالية،  المحافظـــة  يخـــص  وفيمـــا 
فالمشـــهد لم ينحسم ســـوى بدائرة واحدة 
بظفـــر  وذلـــك   ،12 الــــ  دوائرهـــا  بيـــن  مـــن 
عبدالنبي سلمان بمقعد “سادسة الشمالية” 
النيابـــي ونيله 4090 صوتا، في حين ظفر 
بالمقعـــد البلدي بـ “أولى الشـــمالية” الســـيد 
شبر الوداعي الذي نال 1281 صوتا وزينة 
جاســـم بمقعد “سابعة الشـــمالية” لحصولها 
الـــذوادي  وعبـــدهللا  صوتـــا   2729 علـــى 

بعاشرتها لنيله 4772 صوتا.
أمـــا عـــن المحافظة الجنوبية، فلم يحســـم 
المشـــهد النيابـــي فيهـــا من الجولـــة األولى 
ســـوى علـــي النعيمـــي وتحديـــدًا بالدائـــرة 
الســـابعة لتحقيقـــه 3459 صوتـــا، بينما فاز 

بالمقعـــد البلـــدي بثالثتهـــا 
عبـــدهللا عبداللطيف لنيله 
3965 صوتـــا إضافـــة إلى 
بالدائرة  عبدهللا بوبشيت 

على  لحصوله  الســـابعة؛ 
4845 صوتا. 

األمانـــة  وستســـتقبل 
العامـــة لمجلـــس النواب 
باالنتخابـــات  الفائزيـــن 

باكـــورة  األربعـــاء إلطـــالق  يـــوم  النيابيـــة 
البرامـــج المســـاندة لهـــم بجانـــب الحلقات 
التعريفيـــة بكافـــة النظـــم المســـاندة للعمل 

تحت قبة البرلمان، حيث 
تـــم  البرنامـــج  هـــذا  إن 
إعـــداده وفـــق خطة عمل 
وأطروحـــات  متكاملـــة 
علميـــة نوعيـــة بالتعـــاون 
مع عدد من بيوت الخبرة 

الوطنية.
وحققت مملكـــة البحرين 
مـــن  األعلـــى  النســـبة 
لتقـــدم  نظـــرًا  بتاريخهـــا؛  المترشـــحين  
561 شـــخصًا للترشـــح باالنتخابـــات، 369 
مترشـــحًا لالنتخابـــات النيابيـــة بينما 192 

لعضوية المجالس البلدية.
فـــي  االنتخابيـــة  بالكتلـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
كل محافظـــة، فقـــد بلغـــت فـــي محافظـــة 
العاصمـــة والتـــي تضم 10 دوائـــر، 66148 
محافظـــة  فـــي  ناخًبـــا  و81637  ناخًبـــا 
المحـــرق التـــي تضـــم 8 دوائـــر، فـــي حيـــن 
فـــي المحافظة الشـــمالية والتـــي تضم 12 
دائـــرة 121581 ناخًبـــا و75347 ناخًبا في 
العشـــر،  بدوائرهـــا  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
وفيما يلي المترشـــحون لعضوية المجلس 
النيابي والمجالس البلدية الذين ينتظرون 

ساعة الحسم اليوم.

منال الشيخ عضوية المجلس النيابي - أواًل/ محافظة العاصمة

عدد  األصوات المترشح الثاني  عدد األصوات المترشح األول  الدائرة

    371 سلمان الحوطي 1111 أحمد قراطة  الثانية

499 زينب الحايكي 1219 ممدوح الصالح الثالثة

611 1236 حسن بو خماس الرابعة

733 محمد الجابري 1332 أحمد السلوم  الخامسة

1229 السيد محمد موسى  1685 محمود فردان  السادسة

502 حسين اضرابوه 766 جليلة علوي الثامنة

1033 محسن العسبول 1047 عمار آل عباس التاسعة

1136 علي إسحاقي 1532 إيمان شويطر العاشرة

ثانيًا/ محافظة المحرق

عدد  األصوات المترشح الثاني  عدد األصوات المترشح األول  الدائرة

1645 عصام العلوي 2505 محمد الحسيني األولى

1413 حمد الدوي 1455 إبراهيم النفيعي الثانية

1485 عبدالكريم العمادي 1646 محمد العليوي الثالثة

936 علي جاسم 1955 هشام العوضي الرابعة

2940 أحمد بوهزاع 5150 خالد بوعنق الخامسة

1681 عبداهلل الظاعن 3073 عثمان شريف السابعة

ثالثًا/ المحافظة الشمالية

عدد  األصوات المترشح الثاني  عدد األصوات المترشح األول  الدائرة

469 كلثم الحايكي 1095 مهدي الشويخ األولى

768 علي الدرازي 835 جالل كاظم الثانية

1105 عبداهلل الدوسري 2127 وليد الدوسري الثالثة

866 علي معيوف 2303 حسن إبراهيم الرابعة

799 مريم الصائغ 866 سيد فالح هاشم الخامسة

822 منير سرور 853 مجيد أديب السابعة

1630 عبدالحكيم الشنو 3555 عبداهلل الذوادي الثامنة

1487 عباس العماني 1510 محمد األحمد التاسعة

2540 جميل مال حسن 2748 باسم المالكي العاشرة

1173 باسمة مبارك 1771 محمد اسويد الحادية عشرة

1727 حنان محمد 1859 محمود البحراني الثانية عشرة

رابعًا/ المحافظة الجنوبية

عدد األصوات المترشح الثاني عدد األصوات المترشح األول الدائرة

986 عبداهلل الرميحي 1260 أحمد العامر األولى

1262 إبراهيم بوهزاع 1751 مريم الظاعن الثانية

1623 محمد الرفاعي 2406 أحمد األنصاري الثالثة

2450 علي زايد 2972 محمد المعرفي الرابعة

1751 خليفة الغانم 3450 محمد موسى الخامسة

1141 أنس بوهندي 2933 نجيب الكواري السادسة

1960 عبدالرحمن الغانم 2595 بدر التميمي الثامنة

1161 بدر الدوسري 1605 علي الدوسري التاسعة

663 لولوة الرميحي 1313 محمد السيسي العاشرة

عضوية المجالس البلدية - أواًل/ محافظة المحرق

عدد األصوات المترشح الثاني عدد األصوات المترشح األول الدائرة

1955 محمد المحمود 1669 عبدالعزيز بوزبون األولى

1638 محمد السندي 1696 دالل المقهوي الثانية

1191 باسم مجدمي 1999 عبدالقادر محمود الثالثة

1063 ليالي حسين 1258 عبدالعزيز النعار الرابعة

2312 رمضان بخيت 4681 صالح بوهزاع الخامسة

2966 رمزي الجالليف 3741 محمد المقهوي الثامنة

ثانيًا/ المحافظة الشمالية

عدد األصوات المترشح الثاني عدد األصوات المترشح األول الدائرة

486 باسم ابوادريس 495 بدرية إبراهيم الثانية

1369 بالل اسماعيل 2757 محمد الدوسري الثالثة

1214 فيصل شبيب 1239 سلمان محسن الرابعة

776 عيسى العصفور 1632 طارق الفرساني الخامسة

1086 سعاد خلف 2277 عبداهلل عاشور السادسة

1616 ياسين زينل 1711 جاسم هجرس الثامنة

1182 محمد االنصاري 1902 عبداهلل مبارك التاسعة

1524 أحمد المناعي 1806 عبداهلل الذوادي الحادية عشرة

2003 محمد رجب 3458 زينب الدرازي الثانية عشرة

ثالثًا/ المحافظة الجنوبية

عدد األصوات المترشح الثاني عدد األصوات المترشح األول الدائرة

780 عبداهلل دراج 878 ايمان حمد األولى

1148 أحمد خليفة 1884 مبارك فرج الثانية

2429 عمر عبدالرحمن 2484 محمد دراج الرابعة

1928 إبراهيم النجار 2985 خالد شاجره الخامسة

1412 ابراهيم أبو بكر 2303 أحمد العبداهلل السادسة

1028 محمد الجبن 1893 علي الشيخ الثامنة

588 حمد الدوسري 1086 حمد الزعبي التاسعة

775 حسن الدوسري 839 محمد الصقر العاشرة
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مشـروع فلل

Al-Rayyan
�ان�ا�

36700722
علي ضيف

Budaiya Branch

17564411مــــديــــر الـــفـــرع

��������
صادق إدريس

��������
حسين علـــي

�������� 
علــي الموالني

�������� 
منى القــالف

��������
مرتضى المتوج

��������
رضا السموم

��������
د. محمد

��������
جعفر حسن

��������
جاسم الوردي

��������
إيمان أســد

فرع الــبــديــع

grnata

www.grnata .com

Broker's license Property Manager's license
Approved Valuer license

3 23 
A

دينـار ������BHD

تبدأ األســعار من 

التصاميم  الفـــــــــلل
عــددعــدد

23712

في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 

يجمع بين األصــــالة والطبيـــعة المعــاصرة بتصاميمه المختلفة

Download 
Brochure

Video
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Vacancies Available
AFRICAN FOOD MARKET 

has a vacancy for the occupation of
 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac
39667009 or MUHAMEDMUSLEH@GMAIL.COM 

ALSAYAH  STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33845800 or HAJARNET111@GMAIL.COM 

ARABIAN SUITINGS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

17251385 or MURTAZA58@HOTMAIL.COM 

OLD ANGUS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17231991 or JUMANJI_JUMANJI@LIVE.COM 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39053163 or MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17262256 or aldaleem@hotmail.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

Lati for services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34421018 or latiforservice@gmail.com 

ABER REPAIR OFCONSMER ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39211511 or AILHH8@HOTMAIL.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17000490 or bolanbh@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

RAMLI MALL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17558558 or careers@bh.lulumea.com 

MALFAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39176817 or malfakconstruction@gmail.com 

Villa Vanilla Restaurant & Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36777446 or villavanillabh@gmail.com 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac
39640528 or splashpools.bh@gmail.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17645070 or SABRI@MAZAYENGROUP.COM 

DIPLOMAT REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contac

17226656 or hypo@batelco.com.bh 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contac
17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

16666661 or hrm@sevensholding.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33390007 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

ALJANOOB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39446099 or ALJANOOBCBH@GMAIL.COM 

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34001598 or citi20000@hotmail.com 

DANA GARDENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36383555 or hassan@emaar.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Al salam traditional baker 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17280833 or MURADNAQAH@HOTMAIL.COM 

SABRE TRAVEL NETWORK MIDDLE EAST CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contac
17201027 or Raed.AlNasaa@sabre.com 

SABRE TRAVEL NETWORK MIDDLE EAST CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
17201027 or Raed.AlNasaa@sabre.com 

SALVADO TAILORING AND GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39989897 or SELVADO2011@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SAKINA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66708118 or info@awtadi.com 

4U GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
39900148 or shatha197070@hotmail.com 

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

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contac

17552393 or AHMEDALQATTAN2012@GMAIL.COM 

SHAGARDI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34671517 or MINHAS1965@GMAIL.COM 

INTERIOR ART 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39711494 or NINTHMARCH@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

ALI ABDULLATIF CONSTRICTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac
39457838 or SAAED-321@HOTMAIL.COM 

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

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

BELADI SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66921770 or SIM20122013@HOTMAIL.COM 

DAR ALARAB CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac
17478287 or ISAALI1956@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac

36361228 or alijmaa16@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39222343 or al-shabak@live.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

LEENAZ DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39793332 or info@leenaz.net 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

36990555 or BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36990555 or BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17822123 or metee@meteebah.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

66741383 or info@BAHSTS.COM 

SUBS AND MORE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contac

66706010 or info@eatco.me 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

LAVANDA SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33246611 or lavandaspa@yahoo.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

K B M TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contac

39436999 or INFO@KOOHEJIBH.COM 

Ammar Optician (Partnership) 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contac

17593001 or AMMAROPTICAL@YAHOO.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

17227206 or haneefgeepas@gmail.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contac

33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17332808 or BOADOL81@GMAIL.COM 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33448080 or ALYOUSIFYA@HOTMAIL.COM 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

33307994 or hussain.alali@royalbhrn.com 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE EMPLOYEE

 suitably qualified applicants can contac

33307994 or hussain.alali@royalbhrn.com 

AL RAWNAQ PALACE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

33114441 or aidarwish1974@gmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17161616 or CORP@DADABAI.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contac

17161616 or CORP@DADABAI.COM 

NAMAN GENT SALON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39110664 or ASUMEERAHMED@GMAIL.COM 

EATCO MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contac

66706010 or info@eatco.me 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

33351669 or RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

JEEVAN SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33199200 or ENAS_S@MOE.GOV.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39669225 or SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

GOLD FOX GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33355401 or MOHAMEEDABD200@ICLOUD.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

HAMMER AND NAIL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33366683 or POWEREDTRADING@YAHOO.COM 

ZENON AIR CONDITIONING AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM 

OLD CHEF RESTAURANT  For traditional dishes and falafel 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

Bahrain Al Arabi International Decoration Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contac

17715919 or daaij@alarabi-bh.com 

Afnan star gents salon 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

17212914 or BR.HN@HOTMAIL.COM 

Dar kulaib construction EST 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

39443083 or ALYASAMEEN1974@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contac

17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contac

17749111 or info@elitetechno.com 

Suit Me Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

33225888 or SUITMEBH@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 RADIOLOGIC TECHNOLOGIST

 suitably qualified applicants can contac

16161616 or KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

Brilliant Sparkle Car Services Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39305633 or WEDI94@HOTMAIL.COM 

MUHAMMAD RASHID ELECTRIC AND ELECTRONICAL REPAIRING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35148099 or RASHIDJUTT02600260@GMAIL.COM 

TRUE NORTH INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34113333 or M36555561@GMAIL.COM 

OUTSHINE WORKERS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

36080042 or SAMEERA.SAATI@GMAIL.COM 

SAFARI COMPANY CLOSED JOINT STOCK COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

39905077 or AALSAGRI@SAFARI.COM.SA 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

FIELD ONE MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17280049 or KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

MAHBUB FASHION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 EMBROIDERER(MACHINE)

 suitably qualified applicants can contac

34320106 or mdmahabub20106@gmail.com 

AL SALAM MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contac

33330469 or MUHAMMADABDULLAH22551@GMAIL.COM 

JAAFAR ALBASRI GARAG 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contac

66668529 or jbasrigarage@gmail.com 

AWAIS MAQBOOL INTERIOR DECORATION. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33058216 or AWAISMAQBOOL550@GMAIL.COM 

MEDIVERSAL MEDICAL CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contac

39062062 or DR.SHARIFAADEL@GMAIL.COM 

HUAYUAN SILK ROAD GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

38319572 or 785160045@QQ.COM 

ZANGUL AUTO SERVICES STATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38151111 or ZAKIR34582@GMAIL.COM 

UNDERGROUND STRENGTH AND CONDITIONING 

has a vacancy for the occupation of

 SPORTS COACH

 suitably qualified applicants can contac

39799989 or ZALDAYLAMI@GMAIL.COM 

SOZLASAKTHI RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36408249 or NATHIRUMENI@GMAIL.COM 

FINE KARAK CAFETERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34369200 or HHASHIMPP@GMAIL.COM 

AL MANAL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33334693 or ALMANALATRADINGBAHRAIN@GMAIL.COM 

NILA CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34693191 or AZHARKPM88@GMAIL.COM 

THREE DOT MEDIA & ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35052671 or MALIRAZA8088@GMAIL.COM 

ASIF AND SHAHID FOR REPAIR OF ELECTRICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33874489 or ASIF2CHA@GMAIL.COM 

KAMI INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTNACY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33704583 or KAMRANALI7600150@GMAIL.COM 

MIRZA WAQAS BAIG CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTENANCE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contac

33655058 or MIRZAW377@GMAIL.COM 

REGAL MAINTENANCE & SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contac

39770065 or REGALMSERVICES@OUTLOOK.COM 

ZEESHAN ALTAF COMPANY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35343639 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Najran garage for cars 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36693802 or HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contac

39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

UNICORP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contac

38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 

has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

SAFEWAY FOOD INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17003828 or SAFEWAYFOOD@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contac

66716677 or jamil.h@jannaty.co 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

FASHION SENSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECTION MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

38900021 or halshehabi@ASMGLOBAL.COM 

SHAWARMA & BURGARLAK W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39501060 or BH_1996@ICLOUD.COM 

NORTHERN SKY REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contac

36251664 or businesssolutions8014@gmail.com 

RELIANCE MANAGEMENT PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contac

33796654 or LAIPENA2811@GMAIL.COM 

AL ARIF CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38038442 or AH7951291@GMAIL.COM 

NINA INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

35559274 or LITHEESHPANICKER@GMAIL.COM 

MONA IT AND COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

32343287 or KH82BH@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contac

66716677 or jamil.h@jannaty.co 

AMINA MOHAMMAD IQBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

66908835 or AMIRBHSOHAIL@GMAIL.COM 

169 RENTING AND LEASING OF OTHER PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38488088 

MASUD RANA REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM

SEVEN STAR LOCK SMITH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39312875 or SEVENSTARLOCKSMITH@GMAIL.COM 

DUBAI INTERNATIONAL MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contac

33076080 

BRUNO INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33240774 or BLBILAL112233@GMAIL.COM

SARA ALI HUSAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

35609260 or SARATARFIBH@GMAIL.COM 

DOURAJ MAINTANCE AND CLEANING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33037019 or MR27645@GMAIL.COM 

FAISALABAD PACKAGING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35437262 or MMFAROOQ777@GMAIL.COM 

ALHAWY ORGANIZATION OF CONVENTIONS, EVENTS AND TRADE SHOWS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33656333 or ZUWAILAEICONT@GMAIL.COM 

NEOMA MOON SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36994881 or NEOMAMOON82@GMAIL.COM 

JABUR HASAN M. SALTAN ALNOAIMI ( DELHI / 2615 ) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contac

36999622 or SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

69990888 or info@VMBROS.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contac

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contac

36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AL Jazira Supermarket B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

 STORE MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

39799929 or najatalghazal55@GMAIL.COM 

MOHAMED SALAHUDDIN CONSULTING ENGINEERING BUREAU W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contac

17216777 or aizel@MSCEB.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contac

17224615 or mao@ucc-bh.com 

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17730036 or TCCBN@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Kentucky 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contac

39025101 or ssaleh@americana-food.com 

Kentucky 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

39025101 or ssaleh@americana-food.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

FALAFEL INTERNATIONAL SATELLITE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17277794 or AWAICJHN@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PRECAST CONCRETE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SURVEYOR

 suitably qualified applicants can contac

17875600 or JSA@BPC.BH 

AL MANAZEL PALACE RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17737842 or majeedalyamani@yahoo.com 

ALRAYAN LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17273848 or SKYONEE@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contac

17722333 or info@alghanah.com 

UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

17300313 or alijahromi09@gmail.com 

ABU AL SHOOK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39609693 or AALSOOK@YAHOO.COM 

MIST FLOWERS 

has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER

 suitably qualified applicants can contac

39603690 or LAYLAKHALIFA@GMAIL.COM 

UNITED CEMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR

 suitably qualified applicants can contac

17728596 or f.shehab@ucc.bh 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Najran garage for cars 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36693802 or HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

NAJAAD CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

39431339 or ADLALSYAD382@GMAIL.COM 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 

has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR

 suitably qualified applicants can contac

38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

FAMCON INTERNATIONAL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 PEST CONTROL SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contac

17704030 or ALHASSAN@BATELCO.COM.BH 

FAMCON INTERNATIONAL CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17704030 or ALHASSAN@BATELCO.COM.BH 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

17675246 or MFIAKRAM@GMAIL.COM 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33795726 or ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17730091 or SWEETLOQ@YAHOO.COM 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39802060 or FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

Bright Trip Garage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17622653 or BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

AL-BOROOJ BULDING CARPENTARY TOOLS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36611865 or YOUSIF@BANIJAMRAH.ORG 

MARWAH ABDULLA SULTAN EST 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33781440 

AL ARAB ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36654990 or ABUAMALOO5350@GMAIL.COM

MOHAMMED TARIQ SHOWATER SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

66363868 or M_SHUWAITR@HOTMAIL.COM 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF DIVISION

 suitably qualified applicants can contac

17585778 or girish.menon@ahliunited.com 

CRYSTAL NIGHTS FASHION AND TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

33367000 or info@wadialsailgate.com 

NASSER AL ASFOOR CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36655425 or zara.alasfoor@gmail.com 

TOP GEAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33077711 or hanihilal@yahoo.com 

RAMEZ MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33578888 or moh.ramez@ramez.net 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AHMED JASSIM MOHAMMED 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

39220551 or M.RADHI850@GMAIL.COM 

The Uniform Hub 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17343414 or YOUSIF@POST-PROPERTIES.COM 

RANA 2 LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39874874 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

17532010 or a.jawahery@exibah.com
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بانكوك - وكاالت

أجرى ولي العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان، أمس الجمعة، مباحثات 
فــي تايلنــد التــي تعــد ثالــث محطــة بجولتــه اآلســيوية واألولــى تاريخيا منذ 
أزمــة قطــع العالقــات بيــن البلدين قبل 3 عقــود في خضم جهود الســعودية؛ 
لتعزيز عالقاتها اآلسيوية مع تصاعد التوتر بين المملكة والواليات المتحدة.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، 
وصـــل األمير محمـــد بن ســـلمان، إلى 
بانكوك في زيـــارة غير محددة المدة. 
وكان باســـتقباله رئيـــس الوزراء وزير 
الدفـــاع التايلنـــدي الجنـــرال برايـــوت 
األنبـــاء  وكالـــة  وفـــق  أوتشـــا،  تشـــان 

السعودية.
وتتزامـــن زيارة ولي العهد الســـعودي 
لبانكـــوك مـــع ترأســـه وفـــد بـــاده في 

منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 
تســـتضيفه  الـــذي  الهـــادئ  والمحيـــط 

تايلند يومي الجمعة والسبت.
االقتصـــادي  التعـــاون  منتـــدى  ويعـــد 
منتـــدى  الهـــادئ  والمحيـــط  آلســـيا 
اقتصاديـــا إقليميـــا يضـــم 21 عضـــوا 
وتأســـس في عام 1989، وتقام قمته 

سنويًا في إحدى الدول األعضاء.

ولي العهد السعودي يقوم بزيارة تاريخية لتايلند

تل أبيب ـ  وكاالت

قررت أذربيجان، أمس الجمعة، رسميا 
فتـــح ســـفارة لها في إســـرائيل ومقرها 
تل أبيـــب، بعد الموافقـــة على المقترح 
رحبـــت  وقـــد  األذري،  البرلمـــان  فـــي 

الخارجية اإلسرائيلية بالقرار.
الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 

بيـــان  فـــي  اإلســـرائيلية 
البرلمـــان  “اتخـــذ 
قـــرارا  األذربيجانـــي 
بفتـــح  تاريخيـــا 
ألذربيجـــان  ســـفارة 

فـــي إســـرائيل فـــي تـــل 
أبيب”، مشيرة إلى أن “هذه 

ستكون أول سفارة في إسرائيل 
لدولـــة حيـــث األغلبيـــة والحكومة من 

الشيعة”.
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
يائيـــر البيـــد: “أرحـــب بقـــرار البرلمـــان 
األذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل. 

إلســـرائيل  مهـــم  شـــريك  أذربيجـــان 
الجاليـــات  أكبـــر  إلحـــدى  وموطـــن 
اليهودية في العالم اإلسامي”، معتبرا 
عمـــق  يظهـــر  ســـفارة  فتـــح  “قـــرار  أن 

العاقات بين البلدين”.
وأشـــار إلـــى أن “هذه الخطـــوة هي 
ثمرة جهود الحكومة اإلسرائيلية 
لبناء جســـور سياســـية متينة 
اإلســـامي”،  العالـــم  مـــع 
إلـــى  الشـــكر  موجهـــا 
األذربيجانـــي  الرئيـــس 
إلهام علييف، مهنئا الشعب 
األذربيجانـــي “الـــذي ســـيمثل اآلن 

ألول مرة في دولة إسرائيل”.
ولـــدى إســـرائيل ســـفارة فـــي العاصمة 
افتتحـــت  بينمـــا  باكـــو  األذربيجانيـــة 
اذربيجـــان مكتًبا تجارًيـــا في تل أبيب 
في يوليو 2021 ومكتًبا للســـياحة في 

مارس 2022.

أذربيجان تقرر فتح سفارة لها في تل أبيب
غزة ـ أ ف ب

شـــيع آالف الفلسطينيين 
أمس الجمعة 21 شخصا 
قضـــوا فـــي حريـــق دّمـــر 
شـــقة ســـكنية في مخيم 
فـــي  لاجئيـــن  جباليـــا 
شـــمال قطـــاع غـــزة فـــي 
ظروف ال تـــزال غامضة، 

وســـط حداد وحزن عّم األراضي الفلســـطينية. وانطلقت الجنازة من مستشـــفى 
“اإلندونيســـي” في مخيم جباليا إلى مســـجد “الخلفاء” في وسط المخيم، وُلّفت 
الجثامين المتفحمة بأعام فلســـطينية، وُنقلت في 21 ســـيارة إســـعاف، قبل أن 
تتـــّم الصـــاة عليهم بمشـــاركة قـــادة مـــن الفصائل الفلســـطينية ومســـؤولين في 
حكومـــة حركة حماس التي تســـيطر على القطاع. ومن بيـــن الضحايا وجميعهم 
أقارب، ســـبعة أطفال، وست نســـاء. وقال مسؤول كبير في جهاز الدفاع المدني 
فـــي غّزة لفرانـــس برس إن طواقمـــه “ال تمتلك إمكانات تؤهلهـــا إلخماد الحرائق 
الكبيـــرة خصوصـــا في األماكـــن الضيقة والبنايـــات المرتفعة”. وفـــي كلمته أثناء 
الجنـــازة قـــال عضو المكتب السياســـي لحماس ســـهيل الهنـــدي “نحّمل االحتال 
مسؤولية ما حدث باألمس من حريق كارثي جراء الحصار الظالم على غزة، هذا 
الحصـــار يجـــب أن ينتهي”. وشـــّكلت وزارة الداخلية فريقا محليـــا؛ للتحقيق في 

مابسات الحادثة، بحسب الناطق باسم الوزارة إياد البزم.

تشييع حزين لضحايا الحريق في قطاع غزة
بيروت - وكاالت

أكـــد زعيـــم التيـــار الوطنـــي الحـــر 
جبران باســـيل أنه سيرشـــح نفسه 
لرئاســـة لبنـــان في حال تـــم اختيار 
شـــخص غيـــر مؤهـــل، بينما فشـــل 
فـــي  السادســـة  للمـــرة  البرلمـــان 

اختيار رئيـــس جديد في ظل 
سياســـية  انقســـامات 

وانهيـــار  عميقـــة 
اقتصادي متماد.

أنـــه  باســـيل  وأفـــاد 
إيجـــاد  علـــى  يعمـــل 

مرشح توافقي للرئاسة 
يكـــون قادرا علـــى المضي 

قدمـــا في إصاحات حاســـمة، 
لكنـــه سيرشـــح نفســـه للمنصب إذا 
رأى أن المرشـــح الـــذي وقـــع عليـــه 

االختيار ليس بالخيار الجيد.
مســـيحي  وهـــو  باســـيل،  وقـــال 
ماروني ويعد أحد أكثر السياسيين 

نفوذا في لبنان “أنا زعيم أكبر كتلة 
نيابيـــة، ومن حقي تمامـــا أن أكون 
مرشحا وأن أروج اسمي، لكني أرى 
أن وجـــود لبنان أهم بكثير من هذا، 

ووجود لبنان اآلن على المحك”.
وأضـــاف “لقـــد اتخـــذت قـــرارا 
بعدم تقديم نفسي من أجل 
الوظيفـــة  شـــغور  تجنـــب 
وتســـهيل عملية ضمان 
اختيـــار مرشـــح جيد 
يملك حظوظا عالية 
لـــم  )لكننـــي(  للنجـــاح. 
أفعـــل ذلـــك مـــن أجـــل إطالـــة 
أمد الفراغ واختيار مرشـــح ســـيئ 

لشغل المنصب.
وجبـــران باســـيل هـــو زعيـــم التيار 
الوطنـــي الحـــر الـــذي أسســـه عـــون 
والـــد زوجتـــه والرئيـــس المنتهيـــة 

واليته.

باسيل يلمح إلى إمكانية ترشحه لرئاسة لبنان

صواريخ تستهدف قاعدة 
أميركية في سوريا

هجوما  إن  األميركية  الــدفــاع  وزارة  قــالــت 
صاروخيا استهدف موقعا للقوات األميركية 

شمالي شرق سوريا.
الدولي  التحالف  قــوات  قالت  تغريدة،  وفــي 
بقيادة الواليات المتحدة في بيان إن هجوما 
الخضراء  القرية  قاعدة  استهدف  صاروخيا 
شمال شرق سوريا فجر الجمعة دون وقوع 

إصابات أو خسائر مادية.
وقــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل جــــو بــوتــشــيــنــو مــديــر 
االتصاالت في القيادة الوسطى إن االعتداء 
ــوات األمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا قيد  ــقـ عــلــى الـ

التحقيق.

ً رفضاً للنظام الديني المتشدد ورمزه األكبر سياسياً وعقائديا

نار االحتجاجات تشتعل في “منزل الخميني”
مع تصاعد احتجاجات الشـــعب 
اإليرانـــي التـــي دخلـــت شـــهرها 
الثالـــث، انتشـــرت علـــى مواقـــع 
مقاطـــع  االجتماعـــي  التواصـــل 
وهـــم  لمتظاهريـــن  عديـــدة 
روح  بمنـــزل  النـــار  يضرمـــون 
هللا الخمينـــي، مؤســـس نظـــام 
الجمهوريـــة اإلســـامية ورمـــزه 
األكبر سياســـيا وعقائديا، وذلك 
في مسقط رأسه بمدينة خمين 

بمحافظة مركزي وسط إيران.
وبحسب ما يظهر في المقاطع، 
فقد اشـــتعلت النيـــران في هذا 
المنـــزل الـــذي حولتـــه الحكومة 
اإليرانيـــة إلـــى “متحف” وســـط 
وهتافـــات  وزغاريـــد  تصفيـــق 
النظـــام  ضـــد  المتظاهريـــن 

ورموزه.
وعلى الرغم من انتشـــار مقاطع 
وســـائل  نفـــت  فقـــد  الفيديـــو، 
اإلعـــام الرســـمية، ومنها وكالة 
للحـــرس  التابعـــة  “تســـنيم” 
الثـــوري، أمـــس الجمعـــة، أنبـــاء 
إحـــراق المنـــزل، وزعمـــت أنه ال 

يزال مفتوًحا للزوار.
لكن وكالة “رويترز” أفادت على 
الفـــور أنـــه بعد فحـــص مقطعي 
فيديـــو منشـــورين عبـــر مواقـــع 
التواصـــل ومقارنتهمـــا بالصـــور 
القديمة، خلصت إلى أن الموقع 
الـــذي تعـــرض للحريـــق يطابـــق 
مواصفـــات منـــزل الخميني في 

خمين.
حســـابات  وثقـــت  أن  وســـبق 
لصحافيين وناشطين إيرانيين 
الـــذي  الحـــادث  “تويتـــر”،  عبـــر 
أكدت أنه وقع مســـاء الخميس، 
كما أن بعـــض المواطنين الذين 
صوروا المقاطع كانوا يتحدثون 
عن أن هذا منزل الخميني الذي 
تعـــرض إلضـــرام النار مـــن قبل 

المحتجين الغاضبين.
يذكـــر أنـــه خـــال االحتجاجات 
واالحتجاجـــات  الحاليـــة 
المتظاهـــرون  أحـــرق  الســـابقة، 
فـــي عدة مدن وبلـــدات إيرانية 
صور الخميني وغيره من رموز 
النظـــام، وعلى رأســـهم المرشـــد 

الحالي علي خامنئي.
وجـــاءت هذه الحادثة بالتزامن 
مـــع قيـــام متظاهريـــن بإضـــرام 
النـــار فـــي جزء من مدرســـة قم 
الدينيـــة الشـــهيرة التـــي تخرج 

المراجع وطلبـــة العلوم الدينية 
الذيـــن غالبا مـــا يصبحـــون بعد 
تخرجهم مســـؤولين في أجهزة 
خطبـــاء  أو  الدولـــة  ودوائـــر 
ووعاظـــا برواتب وامتيازات أو 
مســـؤولين في الهيئات الدينية 
المتشـــددة التي تصادر حريات 
الفتيـــات  وتضايـــق  النـــاس 

والنساء خصوصا.
يجمـــع أغلـــب المراقبين للشـــأن 
اإليرانـــي علـــى أن حـــرق منزل 
“الثـــورة  يمثـــل  الخمينـــي 

الجديـــدة” ضـــد الثـــورة الدينية 
التـــي قادها وأســـس من خالها 
دولـــة دينيـــة اســـتبدادية الباد 

بالحديد والنار منذ 43 عاما.
كمـــا رأى آخرون أن هذا الحدث 
يمثـــل بداية نهاية نظـــام والية 
الفقيـــه الـــذي أسســـه الخميني، 
ويثبـــت أن اإليرانييـــن يريدون 
وضـــع حد لحكـــم رجـــال الدين 
الذيـــن تحولوا من مجرد وعاظ 
سياســـيين  مســـؤولين  إلـــى 

ورجال أعمال وسلطة.
ويعتبر المنتفضـــون اإليرانيون 
أن الخميني ركب موجة الثورة 
ضد الشـــاه عام 1979 وســـرقها 
بمباركـــة غربيـــة وأســـس نظاما 
دينيـــا خافـــا لرغبـــة الشـــعوب 
وذلك في ظل غياب المؤسسات 
السياسية  والنقابات واألحزاب 
بســـبب القمع الذي كان يمارسه 

نظام الشاه.
اإليرانيـــون  المحتجـــون  وعبـــر 
عن نقمتهم من الخميني بسبب 
القمعيـــة،  لألجهـــزة  تأسيســـه 
مثل الباســـيج والحرس الثوري 
ومحكمة الثورة ســـيئة الصيت 
وغيرها من مظاهر االســـتبداد، 
حيـــث بدأ حكمـــه بقمع مختلف 
القوى السياســـية والشخصيات 
مـــن  نهجـــه  تؤيـــد  ال  التـــي 
ليبراليين ويســـاريين، وتصفية 
حتـــى أقرب من جاؤوا معه من 

فرنسا.
فـــرض  قـــرار  أصـــدر  أنـــه  كمـــا 
الحجـــاب اإلجباري بعد عام من 
الثورة أي بعدما بدأ حربا طالت 
8 ســـنوات مـــع العـــراق والتـــي 
خلفت مئات اآلالف من القتلى، 
وذلك بســـبب مشروعه لتصدير 

الثورة.

العربية.نت

متظاهرون إيرانيون ُيشعلون النار في منزل روح الله الخميني

عواصم ـ وكاالت

مســـاعدة  المتحـــدة  الواليـــات  ســـتطلب 
الصيـــن، الحليف األبرز لكوريا الشـــمالية، 
لكبـــح جمـــاح بيونـــغ يانـــغ التـــي اختبرت 
صاروخـــًا قـــادرًا على بلوغ البر الرئيســـي 
األميركـــي، وفق مـــا أفاد مســـؤول، أمس 

الجمعة.
وقال مســـؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس 
األميركـــي كامـــاال هاريـــس فـــي جولتهـــا 
اآلســـيوية: “ســـيكون ذلك بالتأكيد جزءا 
مـــن دبلوماســـيتنا فـــي محاولـــة إلقنـــاع 
الصيـــن باالنضمام إلى الـــدول التي تدين 
ذلـــك علنًا اليوم )إطاق الصاروخ الكوري 
إلقنـــاع  نفوذهـــا  وباســـتخدام  الشـــمالي( 

كوريا الشمالية” على وقف تصعيدها.
وأكد المســـؤول الذي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته، الرواية اليابانية بأن الصاروخ 
الذي أطلقته بيونغ يانغ كان بعيد المدى.

وقـــال إن “تحـــّرك اليـــوم شـــّكل تصعيـــدًا 
إضافيـــًا”، إذ إن الصاروخ كان “قادرًا على 
بلـــوغ الواليـــات المتحـــدة والعديـــد مـــن 

الدول األخرى حول العالم”.
وشـــاركت هاريـــس التي تحضـــر المنتدى 
الهـــادئ  والمحيـــط  آلســـيا  االقتصـــادي 
)أبيك( في بانكوك، في جلسة مع الرئيس 
الصينـــي شـــي جينبينـــغ لكنهـــا لـــم تعقـــد 

اجتماعًا ثنائيًا معه، بحسب المسؤول.
وذكـــر المســـؤول أن هاريـــس دعـــت إلـــى 
اجتمـــاع طـــارئ لمجلـــس األمـــن الدولـــي 
لبحث ملف كوريا الشـــمالية، وهو موقف 

الـــوزراء  رئيـــس  عنـــه  أعـــرب  أن  ســـبق 
األسترالي أنطوني ألبانيزي للصحافيين.

يأتي هـــذا بعدما أطلقت كوريا الشـــمالية 
أمـــس صاروخًا باليســـتيًا عابـــرًا للقارات، 
هـــو األحـــدث فـــي سلســـلة قياســـية مـــن 
خـــال  الصاروخيـــة  اإلطـــاق  عمليـــات 
األسابيع األخيرة، في وقت تتوقع سيول 
وواشـــنطن أن تكـــون بيونغ يانغ تســـتعد 

إلجراء تجربة نووية وشيكة.

بيونغ يانغ اختبرت صاروخاً باليستياً قادراً على بلوغ البر األميركي

واشنطن تلجأ للصين لكبح جماح كوريا الشمالية

التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية

عواصم ـ وكاالت

تحتـــدم المعـــارك بيـــن القـــوات الروســـية 
واألوكرانيـــة بينمـــا تواصـــل روســـيا بعـــد 
انسحابها من خيرسون األسبوع الماضي 
هجماتها الصاروخية من الضفة الشرقية 
لنهـــر دينيبـــرو علـــى مواقـــع األوكرانييـــن 
األوكرانيـــة  القـــوات  وركـــزت  بالمدينـــة. 
هجماتهـــا على خطوط اإلمداد الروســـية 
والممـــرات اللوجســـتية التابعة لهـــا. فيما 
تســـببت الضربـــات الصاروخية الروســـية 
علـــى كامـــل أنحـــاء أوكرانيـــا فـــي تدمير 
التحتيـــة  البنيـــة  منشـــآت  مـــن  الكثيـــر 
ومحطات الطاقة وقطع الكهرباء عن 10 

مايين أوكراني. 
وأعلن رئيس الـــوزراء األوكراني دينيس 
شميغال أن “حوالي نصف” البنى التحتية 
المرتبطـــة بالطاقة فـــي أوكرانيا “خرجت 
ضربـــات  سلســـلة  جـــراء  الخدمـــة”  عـــن 

روسية استهدفتها منذ مطلع أكتوبر.
مشـــترك  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وقـــال 
فـــي كييف مـــع نائـــب رئيســـة المفوضية 

األوروبيـــة فالديس دومبروفســـكيس إن 
“حوالـــي نصـــف نظـــام الطاقـــة التابـــع لنا 
خرج عن الخدمة”، داعيا االتحاد األوربي 
فـــي  الدعـــم”  مـــن  “المزيـــد  تقديـــم  إلـــى 
مواجهـــة هـــذا الوضـــع. على صعيـــد آخر، 
اتهمت روســـيا، أمـــس الجمعـــة، أوكرانيا 
بأنها أعدمت “بوحشـــية” أكثر من 10 من 
عسكرييها بعد أســـرهم، منددة بـ “جريمة 
حـــرب”. وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية 

القتـــل المتعمـــد  “ال أحـــد يمكنـــه اعتبـــار 
10 جنـــود روس  والمنهجـــي ألكثـــر مـــن 
)...( بإطاق النار مباشـــرة على رؤوســـهم 

بمثابة )استثناء مأسوي(”.
وأضافت “الفيديو المنشور لهذه المذبحة 
الجماعيـــة بحق األســـرى الـــروس العّزل، 
الوحشـــية  كييـــف  نظـــام  طبيعـــة  يؤكـــد 
بقيـــادة زيلينســـكي ومـــن يدافعـــون عنه 

ويدعمونه”.

موسكو تتهم كييف بارتكاب “مذبحة جماعية” لألسرى

احتدام المعارك في أوكرانيا و10 ماليين بال كهرباء

الدفاع الروسية: ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية 

واشنطن ـ أب
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جواري زمن السوشال ميديا
تطـــورت وســـائل االتصـــال ومخاطبـــة الجمهـــور والتعبيـــر مـــن وســـائل 
تقليديـــة، وإن كانـــت مســـتمرة حتـــى اآلن، إلـــى وســـائل حديثـــة تتميز 
بســـرعة وصول المحتوى اإلعالمي للجمهور، وأيضا سرعة التفاعل بين 
مصدر الرسالة ومستقبل الرسالة من الجمهور، ومع هذا التطور، تغيرت 
فلســـفة الصحافة واإلعالم من فلســـفات تقليدية لفلسفات حديثة، وإن 

لم تتضح فعليا وواقعيا فلسفات وأسس ومرتكزات اإلعالم الحديث.
ومن البديهي أن تتطور عقلية الجمهور ومســـتقبلي الرســـالة اإلعالمية 
بتطور وســـائل اإلعالم، فقـــد رأينا الفضائيات والمواقـــع اإلخبارية على 
الشـــبكة العنكبوتية، ورأينا أيضا إنشـــاء قنوات تلفزيونية على منصات 
التواصـــل اإلعالمي كاليوتيوب مثال، وبالرغم من االســـتخدام العقالني 
للجهـــات المصـــدرة للرســـالة اإلعالميـــة، إال أن هناك جهـــات أخرى تقوم 
بتصديـــر الرســـالة والمحتوى اإلعالمـــي للجمهور، لكنها تتميـــز بالتفاهة 
والتهريـــج واإلســـفاف والمحتـــوى الهابـــط، كذلـــك ظهرت جهـــات تقوم 
بصناعـــة وتصدير محتوى إعالمي يتميز ببيع النفس البشـــرية وأعضاء 
هـــذه النفـــس البشـــرية كالوجـــه والجســـد.. إلـــخ. وقـــد ظهـــرت باآلونـــة 
األخيـــرة مجموعـــة مـــن النســـاء والفتيـــات ممـــن يســـتخدمن منصـــات 
التواصل االجتماعي لبيع أنفســـهن وجمالهن ومفاتنهن تحت حجج بيع 
مســـتحضرات تجميـــل أو الدعاية لمنتج معين، وعمليـــة البيع والدعاية 
هـــذه بحـــد ذاتها ال غبار عليها، لكن أن يتم اســـتخدام الجســـد وأعضائه 
بشكل مقزز ومهين للمرأة، فإن ذلك يعتبر عملية نخاسة إعالمية للمرأة. 
بمعنـــى أن بعـــض هـــؤالء وما يقمن بـــه من إنتاج محتـــوى إعالمي وبثه 
عبـــر منصاتهـــن اإلعالميـــة، هو بحقيقـــة األمـــر عملية بيع جوار بســـوق 
النخاســـة، فعندمـــا تقـــوم إحداهن بحـــركات وإيحاءات تحـــرك الغريزة 
الحيوانيـــة لبعـــض شـــرائح الجمهور، فإنهـــن في نظرنا مجـــرد جوار في 
ســـوق نخاســـة يقـــوم صاحب محـــل النخاســـة )وهـــو منصـــة التواصل( 
بعـــرض مفاتن وإمكانات هـــذه الجارية للمشـــترين )أي المتابعين(. لهذا، 
فإن هذه الجارية، والتي تتخذ من مســـمى صانعة محتوى، ناشـــطة في 
السوشـــال ميديا، فاشنستا، مشهورة.. إلخ، تفعل كل ما في وسعها لكي 
تجـــذب اآلخريـــن لها وتســـتعرض لهـــم كل إمكاناتها من لبـــس وحركات 

وإيحاءات غير أخالقية.. إنهن فعال جواري السوشال ميديا.

* كاتب سعودي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

مونديال بـ 200 مليار
إذا كان مونديـــال كأس العالـــم 2022 الذي تســـتضيفه دولـــة قطر هو األكثر 
جـــدالً وإثـــارة فـــي تاريـــخ كأس العالم ربما منـــذ انطالقته عـــام 1930م، بما 
أثيـــر حولـــه من انتقادات طيلة ســـنوات حـــول قضايا مثل حقوق اإلنســـان 
والحريـــات والعمال وغيرها، فإنه أيًضا األغلى في التاريخ بتكلفة تجاوزت 
200 مليـــار دوالر وفًقا لكثير من التقديـــرات المتابعة والمتخصصة وبفارق 
شاســـع ومهول، والســـيما إذا مـــا علمنا أن تكلفـــة المونديال الـــذي أقيم في 
البرازيـــل عـــام 2014 الـــذي كان يحتل المرتبـــة األولى )قبـــل مونديال قطر( 
ومونديال روسيا عام 2018 الذي كان بالمرتبة الثانية كانا أقل من 15 مليار 
دوالر، بل إن التقديرات المبدئية لمونديال قطر نفسه في عام 2010 كانت 

65 مليار دوالر فقط.
المتابعون والمتخصصون يربطون بين النسبة األكبر من هذه التكلفة وبين 
تنفيـــذ مشـــروع رؤية قطـــر الوطنيـــة 2030، إذ تم اإلنفاق طيلـــة الفترة من 
2010 إلـــى وقت إقامة المونديال خالل الشـــهر الجـــاري نوفمبر 2022 على 
إنشـــاء بنية تحتية وتشييد شـــبكات طرق جديدة وإنشاء عشرات الفنادق 
بقصـــد التهيئة لتحقيق حلم اســـتضافة كأس العالـــم، إال أن هؤالء يؤكدون 
أن دولـــة بحجـــم قطر لن تكون بحاجة للكثير من المنشـــآت والمالعب التي 
قامت بتجهيزها استعداًدا للمونديال وهو ما يعني أنها خاسرة من الناحية 
التجاريـــة مـــن اســـتضافتها لمونديـــال 2022م، لكن قطر تنظـــر لهذا الحدث 
من زاوية أخرى وتهدف من ورائه لتحقيق مكاســـب استراتيجية مع تزايد 
شعبية كرة القدم وما يحظى به مونديال كأس العالم على وجه الخصوص 
مـــن متابعـــة من كل شـــعوب العالـــم ومشـــاركات رفيعة المســـتوى في عالم 

الرياضة والسياسة واالقتصاد.
إن مـــا أثيـــر حول مونديال قطر من قضايا حقوقية ســـيجعله تحت المجهر 
والمراقبة وســـيزيد الشـــرائح والفئات واألطياف المتابعة له، فهل ســـتصمد 
قطر في المواجهة والخروج بالمونديال لبر األمان حقوقًيا ورياضًيا وتفتح 
الباب أمام إسناد هذا المحفل العالمي الضخم لدول عربية أخرى مستقبالً؟.

كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928@gmail.com

* عطا الشعراوي

خـــالل شـــهر أغســـطس الماضـــي، ُاغتيلت ماريـــا دوغيـــن، ابنة “الفيلســـوف” 
الروســـي القومي ألكســـندر دوغين، في حادث تفجير متعمد لســـيارة والدها 
التـــي كانت تســـوقها بمفردهـــا، ودفع هذا الحادث وســـائل اإلعالم العالمية ال 
إلى تسليط الضوء عليه فحسب، بل الستغالله أيضًا لتسليط الضوء مجددًا 
علـــى شـــخصية والدهـــا دوغين، وســـبب اســـتهدافه مـــن ِقبل االســـتخبارات 
األوكرانيـــة، فلـــم يكن دوغين في واقع الحـــال - بأفكاره القومية المتطرفة - 
بعيـــدًا عن فكرة غـــزو أوكرانيا التي كانت تختمر في عقل الرئيس الروســـي 
فالديمير بوتين منذ رئاســـته األولى مطلع األلفية، وإن كان ما ُانجز عسكريًا 

حتى اآلن ال يرقى إلى غزو أوكرانيا بأكملها.
ومع أن دوغين الذي يرّوج له على نطاق واسع في اإلعالم الغربي، منذ أوائل 
العقـــد الماضي، بأنه “عقل بوتين” وســـاعده األيمن في االستشـــارات واتخاذ 
القـــرارات المهمـــة، إال أن هذا األخير وإن كان يتبنى أفكارًا قومية تلتقي في 
معظمها مع هوى وأفكار دوغين، إال أنه حرص في الغالب على ترك مســـافة 
بينـــه وبيـــن دوغين، دون أن يتخذ منه رســـميًا مستشـــارًا أو مفكرًا يشـــاركه 
في صنع قراراته المهمة، وهذه طبيعة كل دكتاتور قوي متفرد في قراراته. 
يـــرى دوغيـــن فـــي نفســـه منّظرًا لفلســـفة جديـــدة جديرة بـــأن تتبناهـــا بالده 

روسيا في أعقاب انهيار االتحاد السوفييتي، كبديل عن الفلسفة الماركسية 
التي قام عليها النظام االشـــتراكي الســـابق طوال ســـبعين عامًا، ويطلق على 
فلســـفته “النظريـــة الرابعة”، كما يرى أن هـــذه النظرية مالئمـــة تمامًا لطبيعة 
وخصائص الشـــعب الروســـي، وذلك كبديل عن النظريات الثالث: الشيوعية 
والفاشـــية القوميـــة والليبراليـــة، والالتـــي تصارعـــت طوال القرن العشـــرين، 
وانتصـــر التحالـــف “الليبرالي - الشـــيوعي” فـــي الحرب العالميـــة الثانية على 
النازية والفاشـــية، ثم انتصـــرت الليبرالية على الشـــيوعية أواخر القرن، لكن 
العالـــم تتســـيده اآلن آيديولوجيا واحدة هـــي الليبرالية، وهـــذه آيديولوجيا 
اســـتعمارية ال تالئـــم قيم وثقافة وتقاليد الشـــعب الروســـي األرثوذكســـية - 
حســـب تعبير دوغين - الذي يبدي رفضه أيضًا لقيم الغرب عن الديمقراطية 
وحقوق اإلنســـان، ويعيب عليه دفاعه عن المثليين، كما يرى أنه ينبغي على 
كل شـــعب أن يتبنـــى نموذجه الحضاري المســـتقل بمعزل عن الغـــرب؛ إذا ما 
أراد الوصـــول ببـــالده إلى عالم “متعدد األقطاب” في مواجهة القطب الحالي 
المهيمن ممثال في الواليات المتحدة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* رضي السّماك

بوتين وبؤس الفلسفة الدوغينية

وفاء وتقدير
بعد شكر هللا تعالى على فضله وتوفيقه، ومّنه وتسديده، أزجي أعذب كلمات 
الشكر والتقدير، وأرق عبارات الحب لكل من أكرمني بثقته وتأييده، ومنحني 
مـــن وقتـــه جـــزءا ليدعمني بصـــوت فـــي االنتخابـــات النيابية األخيرة وشـــكرا 
لكل من وقف معي وســـاندني وســـاعدني، وكان لي يدا تشـــد أزري، وتســـندني 
لتحقيـــق الغاية التي فيها رقي بالدنا وشـــعبنا الطيب الكريم. شـــكرا من القلب 
لكـــم جميعـــا، فردا فـــردا، صغارا وكبـــارا، رجاال ونســـاء، لقد كانـــت تجربة ثرية 
ومليئـــة بالتحديـــات والفائـــدة، أضافت إلى ســـجل حياتي صفحـــات بيضاء ال 
ُتنســـى، ســـأكتبها بمـــداد من نـــور، لتزهر في الكتـــاب وتثمر، تلـــك التجربة التي 
قابلـــُت فيهـــا الكثير من الشـــخصيات الرائعـــة والصادقة في الموقـــف والكلمة، 
وتعرفت فيها على رجال المواقف األكفاء، كبار العقول واألحالم، كبار الطموح 
واألهـــداف، الســـاعين بجّد لنهضة البحرين، لتكون لها بصمة ال تنســـى، يذكرها 
الزمـــن وتتحدث عنها األجيال، أقول لكم جميعا: منكم تعلمت الكثير، ومتيقن 
أن القـــادم جميـــل، وأننا في مســـيرة طويلة يحفها اإلخـــالص والبذل والعطاء، 
ويرخص في سبيلها الوقت والجهد.. إن الجهد والوقت في ذلك السبيل النبيل 

همـــا األروع واألجمـــل، لقـــد اجتهدنـــا، وأنفقنا ما بوســـعنا، وأمـــام ناظرنا صورة 
للمستقبل نّيرة تتألق فيها مملكتنا الحبيبة، تدفعنا للمزيد من العطاء كلما أخذ 
منا التعب مأخذه، فســـهرنا في دربه الطويل أو كللنا، إننا نجتهد لنقوم بواجبنا 
الوطنـــي خير قيام، وفاء لوطننا وقيادتنـــا، نريهم أن أبناء البحرين أهل للثقة، 
يـــن مردود على طبـــق من الود والمحبة.. وســـنظل صامدين مكافحين  وأن الدَّ
مكمليـــن المســـيرة في العطاء، وااللتقـــاء بكم في كل مـــكان، فنحن نعيُش في 
وطـــٍن جميـــل معطاء، لم يتوقف يومـــا عن الحب، َنْحُن نكبـــر بتجاربنا وننضج 
بالصعـــاب، وال تزيدنـــا العقبات إال إصرارا على بلوغ الغاية. تلك التجربة الثرية 
التـــي عشـــُتها لم تكن كذلك لو لم أكن محفوفـــًا بحب أهالي دائرتي المضيافين 
وكرماء النفس، الذين أحاطوني بحبهم، وفتحوا لي ديارهم مرحبين، فالتقت 
القلوب على أمر قد ُقِدر، وامتزجت مشاعر الحب والتقدير.. تلك هي البحرين 

وأهلها الطيبون، فهل عساني أديت شكرهم على أكمل وجه؟ أتمنى ذلك.

* كاتب بحريني

* عباس العمران

فوائد العمل من المنزل
يتردد في أفواه قطاع عريض من الشعب الحديث عن أهمية العودة للعمل 
من المنزل بالنســـبة للموظفين العاملين في القطاعات الحكومية، كما كان 
في مرحلة األزمة الصحية، حيث يكون عدد العاملين في مواقع العمل 50 

بالمئة والنصف الباقي يعملون من خالل منازلهم.
تجربة سياسة العمل تلك بكل المقاييس نجحت في إدارة العمل الحكومي، 
وحققـــت النتائـــج المرجوة، حاليا نرصـــد أن هناك أعدادا كبيـــرة من أولئك 
الموظفين الذين يشغلون الوظائف المكتبية تحديدا من السهولة تحويلهم 

للعمل عن بعد.
ففي حال األخذ بهذا المطلب الشـــعبي ستحصل انفراجات كبيرة ومفرحة 
علـــى كل األصعـــدة فـــي مقدمتهـــا التخفيـــف مـــن االختناقـــات المروريـــة 
وصعوبـــة الحصول على مواقف للســـيارات، وهي تعـــد من الهموم اليومية 
ألفـــراد المجتمع، فوق ذلك هنـــاك فوائد اقتصادية جمة تعود على ميزانية 
الدولـــة، فعلـــى ســـبيل المثل االســـتغناء عن الكثيـــر من المبانـــي والمكاتب 
الخدمية ســـواء المملوكة للحكومة أو األخرى المؤجرة بمبالغ طائلة، أيضا 
مـــن إيجابيـــات العمـــل عـــن بعد المحافظـــة على البيئـــة والحد مـــن التلوث 

الصـــادر مـــن عوادم المركبات، كذلك الترشـــيد في اســـتهالك أجهزة التبريد 
والتســـخين والميـــاه والهواتـــف الثابتـــة والصيانـــة والحراســـة والتنظيف، 
وإدامة أثاث المكاتب واألجهزة اإللكترونية والحواســـيب والبصمة وآالت 
التصويـــر، وهنـــاك قائمة من المصروفات تقدر بمئـــات الماليين من الدنانير 
المطلوب االســـتفادة القصوى منها في تحســـين اقتصادنـــا الوطني والدفع 
به إلى األعلى، ثم التركيز على تحســـين مســـتوى المعيشـــة للمواطن الذي 

أصبح الهم األول في البحرين.
مـــع مـــا ذكرنا، ســـوف تختفي اإلجـــازات المرضية مـــن الدوائـــر الحكومية، 
وسيشعر الموظف براحة نفسية كونه يعمل وسط أفراد أسرته لمدة أسبوع 
بعيدا عن موقع عمله، وبذلك يشـــتاق مـــرة أخرى للحضور لموقع عمله كما 
الحظنـــا ذلك في فتـــرة “كورونا”، كذلـــك حتى الزحمة فـــي أروقة المكاتب 
والصاالت الحكومية ستقل، لذا آن اآلوان إلعادة النظر واستمرارية العمل 
من المنزل باستثناء الموظفين الذين البد من حضورهم. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر



تــحــت رعـــايـــة رئــيــس 
الخليج لصناعة  شركة 
ــات  ــاويــ ــمــ ــ ــي ــروكــ ــتــ ــ ــب ــ ال
)جيبك( ياسر العباسي، 
تــشــهــد مـــاعـــب نـــادي 
الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــس 

بالجفير مساء اليوم )السبت( المباراة 
لبطولة  الختامي  والــحــفــل  النهائية 
البتروكيماويات الـ 34 المفتوحة في 
 3 مــن  الــنــادي  نظمها  والــتــي  التنس، 
إلى 19 نوفمبر الجاري برعاية شركة 

البتروكيماويات.

اليوم ختام بطولة 
“جيبك” للتنس
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  اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

 استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي وفدًا من االتحاد الدولي لكرة السلة مكونًا من أمين عام االتحاد 
الدولي لكرة الســلة اندرياس زاغليس، واألمين المالي لالتحاد الدولي لكرة الســلة انغو وايز، ورئيس االتحاد األلماني لكرة الســلة، 
بحضور مستشــار ســمو رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات باالتحاد محمد العجمي، وأعضاء مجلس 
إدارة االتحاد اســامة الكوهجي ومحمد عبدهللا خليفة وحســين الدرازي، وأمين الســر العام باالتحاد أحمد يوســف حســين وعضوا 

لجنة المنتخبات نوح نجف ومحمد حاجي.

القبطان  ــب  رحـ االجــتــمــاع  ــال  وخــ
الــعــلــوي بــعــقــد مــثــل هـــذه الــلــقــاءات 
الذي يضطلع  بالدور  الُمثمرة، منوهًا 
السلة في  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  به 
على  وجودها  وتعزيز  اللعبة  تطوير 
خارطة االلعاب الجماهيرية العالمية، 
ومستعرضًا مع األمين العام لاتحاد 
الدولي لكرة السلة مجاالت التعاون 
والــتــنــســيــق الــتــي تــصــب فـــي دعــم 
جهود االتحاد البحريني لكرة السلة 

في تطوير اللعبة واالرتقاء بها.
 كما استعرض العلوي خطط وبرامج 
في  السلة  لكرة  البحريني  االتــحــاد 
والمنافسة  الــتــواجــد  تــعــزيــز  سبيل 
والدولي،  االقليمي  المستويين  على 

لاتحاد  الــعــام  األمــيــن  أعـــرب  حيث 
الدولي لكرة السلة عن إعجابه بهذه 
البرامج ونتائجها على صعيد تطوير 
لعبة كرة السلة في مملكة البحرين، 
مؤكدا أن االتحاد الدولي لكرة السلة 
تتاقى  التي  التوجهات  هذه  يدعم 
مــع بــرامــجــه ورؤيــتــه فــي االرتــقــاء 

باللعبة.
 وقدم المستشار العجمي عرضًا شاماً 
لخطة وبرنامج لجنة المنتخبات في 
االتحاد والمستمرة حتى عام 2026، 
في حين أشاد األمين العام لاتحاد 
حصل  الــذي  الكبير  بالتطور  الدولي 
وخــصــوصــًا  البحرينية  للمنتخبات 
لمرحلة  وصل  الذي  األول  المنتخب 

القارة  منتخبات  أقــوى  مع  التنافس 
 2023 العالم  لمونديال كأس  للتأهل 
المباريات  أغلب  في  قويًا  ندًا  وكان 
أمام  األخيرة  المباراة  في  خصوصا 
في  الكبير  التاريخ  صاحبة  الصين 
المنتخب  يتفوق  لم  إذ  السلة،  كــرة 

الصيني إال عبر الشوط اإلضافي.
وأضاف زاغليس إن االتحاد الدولي 
يــفــخــر بــتــطــور الــمــنــتــخــبــات فــي كل 
رقعة  زيــادة  يعني  القارات؛ ألن هذا 
المنتخبات،  جــمــيــع  بــيــن  الــتــنــافــس 
بالتطور  نفسه  الــوقــت  فــي  مــشــيــدًا 
سنتين  آخــر  في  وبالتحديد  الكبير 
ــتــصــفــيــات  ــي ال ــه فــ ــاتـ ــاركـ ــشـ ــن مـ مــ
المونديالية وكذلك بطولة كأس آسيا 

وأكد  الماضي،  الصيف  بإندونيسيا 
يتابع عن كثب  الــدولــي  االتــحــاد  أن 
المنتخبات  الحاصل في  التطور  كل 
مدى  باهتمام  ويــاحــظ  البحرينية 
التطور الحاصل والذي أدى لمجابهة 

أقوى فرق القارة.
ــه أبـــدى زاغليس  وفـــي الــســيــاق ذاتـ
إعــجــابــة بــبــرنــامــج عــمــاق الـــذي تم 
تدشينة مؤخرا، حيث سيكون رافدا 
من  وذلـــك  الــســلــة  لمنتخبات  كــبــيــرا 
باعبين  المنتخبات  تدعيم  خــال 
سينعكس  والــــــذي  الـــقـــامـــة  طـــــوال 
تــأكــيــد عــلــى مــســتــقــبــل السلة  بــكــل 

البحرينية.
وقـــد أشــــاد األمـــيـــن الـــعـــام لــاتــحــاد 
الــتــي قدمها  بــالــمــقــتــرحــات  الــدولــي 
االتحاد البحريني لكرة السلة والتي 
ــي مــصــلــحــة كـــــرة الــســلــة  تـــصـــب فــ
العلوي  القبطان  قدم  فيما  العالمية، 
قميص المنتخب هدية لألمين العام 

العلوي يهدي قميص المنتخب لألمين العام لالتحاد الدولي لكرة السلةلاتحاد الدولي لكرة السلة.

خالل زيارة يقوم بها للمملكة

االتحاد الدولي يشيد بتطور منتخبات كرة السلة البحرينية

“المصرف الخليجي” راٍع ذهبي لـ“كأس جاللة الملك حمد الدولية للجولف”

الذهبية  رعايته  الــتــجــاري  الخليجي  المصرف  قــدم 
للجولف  الــدولــيــة  حــمــد  الــمــلــك  جــالــة  كـــأس  لبطولة 
االتحاد  تنظيمها  على  يشرف  والــتــي  عشرة  الرابعة 
ولغاية   23 من  الفترة  في  وتقام  للجولف،  البحريني 
الملكي  ــنـــادي  الـ مــاعــب  عــلــى  الـــجـــاري  نــوفــمــبــر   26
السنوي  الــدعــم  فــيــوز. ويــأتــي هــذا  بــالــرفــاع  للجولف 
المهم  الــدور  ليؤكد  الدولية  الفعالية  لهذه  المتواصل 
الذي ينهض به المصرف الخليجي التجاري في دعم 
الفعاليات واألنشطة الرياضية الدولية التي تقام في 
مملكة البحرين عموما ورياضة الجولف خصوصا، إذ 

المتواصل  بالدعم  البحرينية  الجولف  حظيت رياضة 
إدارة  في  المسؤولين  من  رغبة  وذلــك  المصرف  من 
الــتــعــاون  تفعيل  فــي  الــتــجــاري  الخليجي  الــمــصــرف 
المشترك مع مختلف الجهات في المجتمع لكي تظهر 

النجاح  لها  ويسجل  متميزة  بصورة  الفعاليات  هــذه 
الكبير في مجال التنظيم واإلدارة.

للجولف  البحريني  االتــحــاد  رئيس  أشــاد  جانبه،  مــن 
البطولة  لــهــذه  الــتــجــاري  الخليجي  الــمــصــرف  بــدعــم 
المهمة  الدولية  البطوالت  من  أصبحت  والتي  الغالية 
التي  البطوالت  المنطقة وغدت إحدى  التي تقام في 
بفضل  العالم  دول  مختلف  من  العبون  فيها  يشارك 
المناسبة  وبهذه  الوطنية.  والمصارف  الشركات  دعم 
تقدم رئيس االتحاد البحريني للجولف بخالص الشكر 
التنفيذي  الــرئــيــس  القصيبي  ســطــام  الـــى  والــتــقــديــر 
التجاري على دعم المصرف كراع  الخليجي  لمصرف 
ذهبي لهذه البطولة ومساهماتهم في إنجاح البطولة.

االتحاد البحريني للجولف

لقب المونديال سينحصر بين هؤالء!!

ساعات قليلة تفصلنا عن انطاقة أكبر بطولة في عالم كرة 
القدم وهي مونديال كأس العالم 2022.

ولعــل أبــرز ما يميــز هذه البطولة عــن نظيراتها التي أقيمت 
من قبل أنها ســتقام في توقيت اســتثنائي، حيث كانت كل 
بطــوالت كأس العالــم تقــام في الصيف، بينما هــذه البطولة 
ســتقام فــي منتصــف الموســم وســتتوقف فيــه الدوريــات 

جميعها قبل انطاق البطولة بأسبوع واحد فقط.
وكمــا هــي العــادة قبــل انطــاق أي بطولة لــكأس العالم يتم 
التســليط علــى أبرز المنتخبات المرشــحة للقب والتي غالبا 
ما تكون متكررة؛ نظرا لخبرة هذه المنتخبات وتمرسها عبر 
التاريخ، ويأتي في مقدمتها منتخبات البرازيل، األرجنتين، 

ألمانيا، إسبانيا باإلضافة لفرنسا.
فالمنتخب البرازيلي ســيكون مرشحا فوق العادة للمنافسة 
علــى اللقــب المونديالــي الســادس في تاريخه بعــد أن غاب 
عــن الترشــيحات الكاملــة فــي المونديال الســابق، في حين 
أن أمــام األرجنتيــن فرصــة كبيــرة إلحــراز اللقــب، وهــذا ما 
يطمــح بــه ليونيــل ميســي تحديــدا؛ ألنــه ســيكون التحــدي 
الدولــي األخيــر فــي مشــواره، فــي الوقــت الــذي تبقــى فيه 
ألمانيــا دائمــا حاضــرة وبقــوة في ســباق الترشــيحات حتى 
لــو كان المانشــافت ليــس بأفضــل حاالتــه، وســتبقى أمــام 
إســبانيا وفرنسا فرص كبيرة للمنافسة على اللقب، وال تقل 
عن بقية المنتخبات المرشحة خصوصا المنتخب الفرنسي 

الذي يضم ترسانة من الاعبين الموهوبين.
ومــن غيــر المنتظر أن تشــهد هذه البطولــة مفاجآت مدوية 
كمــا حدثــت مفاجــأة المنتخــب الكرواتــي فــي المونديــال 
الســابق فــي روســيا عندمــا وصلــت للمبــاراة النهائية، حيث 
مــن المنتظــر أال يخــرج الصــراع علــى اللقــب خــارج دائــرة 
المنتخبــات المرشــحة التــي تــم ذكرهــا، رغــم أن البعض قد 
يراهــن علــى قــدرة المنتخب اإلنجليزي علــى الذهاب بعيدا 
الفــوز  لثقافــة  يفتقــدون  اإلنجليــز  أن  بيــد  البطولــة،  فــي 

بالبطوالت!!. 
وأخيــرا كان جمــال هــذه البطولة ســيكون مكتما لو شــارك 
المنتخــب اإليطالي فيها؛ ألنه المنتخب الوحيد الكبير الذي 

سيغيب عن الظهور في الدوحة!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

غزوان يتوج بالمركز األول في بطولة قفز الحواجز بالسعودية
متفوقاً على 56 فارساً دولياً شاركوا في البطولة من الدول العربية واألوروبية

غــزوان  ســامــي  البحريني  الــفــارس  حقق 
العربية  المملكة  بطولة  في  األول  المركز 
لقفز الحواجز من بين  الدولية  السعودية 
من  البطولة  في  دوليا شاركوا  فارسا   56

الدول العربية واألوروبية. 
ــزوان أفــضــل الـــعـــروض وأبــهــر  ــ ــدم غـ  وقــ
أن  واستطاع  العالية  بإمكانياته  الجميع 
واستحقاق  بجدارة  األول  بالمركز  يتوج 
ويضيف إنجازا مميزا للبحرين في رياضة 

قفز الحواجز. 
ــشــوط  ــمــكــن غــــــزوان مـــن اجـــتـــيـــاز ال  وت
فــرســان  مــن  نخبة  عــلــى  متفوقا  بــنــجــاح 
بطولة  في  بطا  ليكون  وأوروبـــا،  العرب 
لقفز  الدولية  السعودية  العربية  المملكة 
ــزوان لــلــمــشــاركــات  ــ الـــحـــواجـــز، إذ عـــاد غـ
ويتمكن  سنوات   10 توقف  بعد  الدولية 
ــار الــجــمــيــع والــتــتــويــج بــالــلــقــب  ــهـ ــن إبـ مـ

بجدارة واستحقاق.   وأعرب غزوان عن 
شكره وتقديره إلى رئيس االتحاد الملكي 
الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات  للفروسية 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة على متابعة 
سموه المستمرة والدعم لكافة المشاركات 

كما  ــيــة.   الــدول المحافل  فــي  البحرينية 
أعـــــرب غــــــزوان عـــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة 
منافسة  بعد  األول  المركز  على  بحصوله 
قوية ومثيرة شهدتها البطولة التي تشهد 
مشاركة واسعة من أفضل فرسان العالم، 

اللقب يؤكد ما تتمتع  إلى أن هذا  مشيرًا 
في  البحرينية  الحواجز  قفز  ريــاضــة  بــه 

المحافل الخارجية. 
اللقب سيكون   وأوضـــح غـــزوان أن هــذا 
الفترة  العطاء في  له في مواصلة  حافزا 
أفضل  لتحقيق  الــدائــم  والسعي  القادمة 
الخارجية،  الدولية  المحافل  في  المراكز 
مبينا إلى أنه سيحرص دائما على تقديم 
بالمراكز  والــتــتــويــج  المستويات  أفــضــل 

األولى. 
وحصل سامي غزوان على المركز الثالث 
في المسابقة األولى في اليوم األول، من 
بين 43 فارسا دوليا تنافسوا على ارتفاع 
إذ  مرحلتين،  من  مسلك  على  سم   1.15
دون  والــثــانــيــة  األولـــى  المرحلتين  أنــهــى 
من  جــزءا  و97  ثانية   20 وبزمن  أخطاء 

الثانية.

طموح يتغلب على فريق بوري األول في مباراة بطولية
عن طريق األداء المنظم والتوازن الكبير بين الهجوم والدفاع

القدم  لكرة  طموح  أكاديمية  فريق  قــدم 
أمام  الفًتا  بطولًيا  أداء  سنة(   ١٧( تحت 
عليه  ــاز  وفـ األول  ــوري  بـ فــريــق  منافسه 
في  وذلـــك  ــد،  واحـ هــدف  مقابل  بهدفين 
الملعب  على  بينهما  أقيمت  التي  المباراة 

الخارجي التحاد الكرة.
وجاء اللقاء الثاني عشر لفريق أكاديمية 
الجوانب،  كافة  من  ومثيًرا  قوًيا  طموح 
أمــام  بطولية  مــبــاراة  الفريق  لعب  حيث 
منافس لديه العديد من الاعبين األقوياء 
والخبرة، وشهد اللقاء تنافًسا شديًدا من 

البداية حتى الدقائق األخيرة.
الكفة  تحويل  مــن  طموح  نجوم  وتمكن 
المنظم  األداء  طريق  عن  مصلحتهم  إلى 
الهجومية  األدوار  فــي  الكبير  ــتــوازن  وال
ــا نــتــج عــنــه صــابــة  ــو مـ والـــدفـــاعـــيـــة وهــ
الــخــلــفــي، وتــحــســًنــا ملحوًظا  الــخــط  فــي 
ــذا انعكاس  فــي الــجــانــب الــهــجــومــي، وهـ

طــوال  استمر  الـــذي  الــافــت  للعمل  جلي 
ــمــبــاراة  ــاءت بــعــد ال ــتــي جــ ــتــدريــبــات ال ال

الماضية أمام فريق المنامة.
في  الفوز  طموح  أكاديمية  لفريق  وسبق 
أول مباراة تحضيرية محلية على حساب 
ثم  ومــن  نظيفة،  بسداسية  الــحــد  فــريــق 
ــثــانــي عــلــى حــســاب  ــقــاء ال ــل الـــفـــوز فـــي ال
مقابل  ــداف  أهـ بخمسة  الشرقي  الــرفــاع 
هــدف واحــد، كما فــاز على حساب فريق 
هــدف  مــقــابــل  أهــــداف  بــأربــعــة  البسيتين 
أن ينتصر  ثالث مبارياته، قبل  واحد في 

أهداف  بأربعة  الحالة  فريق  حساب  على 
الخامس  اللقاء  فــي  وفـــاز  ثــاثــة،  مقابل 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  األهلي  على 
أمام  السادسة  مواجهته  حسم  حين  في 
أهداف دون  بثاثة  بالفوز  مدينة عيسى 
المباريات  يفوز في سابع  أن  مقابل، قبل 
على حساب النجمة بثاثة أهداف مقابل 
الثامنة فاز  مــبــاراتــه  ــد، وفــي  هــدف واحـ
عــلــى حــســاب الــبــســيــتــيــن بــســتــة أهـــداف 
مثيًرا على  فــوزا  كما حقق  هــدف،  مقابل 
مقابل  دون  بهدف  الريف  اتحاد  منافسه 

ــتــاســع، وتـــعـــادل مــع فريق  ــلــقــاء ال فــي ال
لمثله،  بهدف  المحرق  مستقبل  أكاديمية 
قبل أن يفوز في لقائه الحادي عشر على 

حساب المنامة بخماسية نظيفة.
على  طــمــوح  أكــاديــمــيــة  فــريــق  وسيعمل 
مــواصــلــة تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة اســتــعــدادا 
والبرنامج  الودية،  المباريات  من  للمزيد 
الجدية  يتطلب  الــذي  الــعــام  التحضيري 
بما  الفنية  التعليمات  وتنفيذ  والمثابرة 
يتوافق مع رؤية المدير الفني عبدالعزيز 

عبدو وطاقمه المساعد.

 طموح - اللجنة اإلعالمية

فريق طموح لكرة القدمجانب من مباراة طموح وبوري

سطام القصيبي علي بن صقر النعيمي
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محمـــود  البحرينـــي  اإلعالمـــي  قـــال 
النشـــيط، نائـــب رئيـــس المركـــز العربي 
لإلعالم الســـياحي فرع مملكة البحرين 
العالمـــي  المنتـــدى  فـــي  المشـــاركة  “إن 
كل  يقـــام  والـــذي  العالجيـــة  للســـياحة 
عاميـــن فـــي العاصمـــة األردنيـــة عمـــان 
مناســـبة مهمـــة؛ للتعـــرف علـــى جهـــود 
العالجيـــة  الســـياحة  فـــي  المختصيـــن 
والســـفر الصحي مـــن حـــول العالم، من 
بينهـــم وزراء عرب وأجانب والســـفراء 
والملحقيـــن الصحيين من الـــدول التي 
مـــع  صحـــي  تعـــاون  عالقـــات  تربطهـــا 
األردن”. من جانبه، قال رئيس الجمعية 
فوزي الحموري: سيناقش المنتدى دور 
القوانيـــن والتشـــريعات واألنظمة ودور 
االعتمادية وجودة الخدمات في ضمان 
توفيـــر خدمـــات صحية، وفقـــا للمعايير 
العالميـــة وبما يحفظ حقـــوق المرضى، 
وأهميـــة تكنولوجيا المعلومات والذكاء 
الصحيـــة،  الرعايـــة  فـــي  االصطناعـــي 
ودور الدبلوماســـيين األردنيين والعرب 
فـــي تعزيز التعـــاون الصحي بين الدول 
العربيـــة، ودور المنظمـــات الدوليـــة في 

تعزيز التعاون الصحي”.
كما يهدف المنتدى إلى تســـليط الضوء 
على جميع أنواع السفر الصحي الواردة 
في »إعالن عمان 2017«، منها السياحة 
وســـياحة  واالستشـــفائية  العالجيـــة، 
واألكل  والمنتجعـــات،  األســـنان،  طـــب 

الصحي، والسياحة الرياضية، وسياحة 
التقاعد، مؤكًدا أن تفعيلها ســـيؤدي إلى 
تعزيـــز مكانـــة األردن كمقصـــد للعـــالج 

واالستشفاء.
يذكـــر أن هـــذا اللقـــاء يقـــام كل عاميـــن 
المستشـــفيات  جمعيـــة  تنظيـــم  ومـــن 
الخاصـــة بالشـــراكة مـــع وزارة الصحـــة 
وهيئة تنشيط الســـياحة وبالتعاون مع 
اتحاد المستشـــفيات الدولي، والمجلس 
العالمـــي للســـياحة العالجيـــة، واتحـــاد 
المستشـــفيات العربيـــة، ويشـــارك فيـــه 
أكثر من 700 مشـــارك مـــن حول العالم، 
وتقام أكثر من 10 جلســـات حوارية من 
بينها جلسة وزارية بعنوان »التوسع في 
الســـفر الصحي، الطريق إلى األمام بعد 
التعافـــي مـــن جائحـــة كورونـــا«، إضافة 
إلـــى مشـــاركة األميـــن العـــام المســـاعد 

لجامعة الدول العربية.

البحــريــن تشــارك فــي المنتــدى 
العـالمــي للسيـاحـة العـالجيـة

“فنادق الخليج” بنسبة 16.7 % من إجمالي التعامالت األسبوعية

“ألبا” تستحوذ على 36.3 % من تداوالت البورصة بأكثر من مليون دينار
ســـجلت بورصـــة البحريـــن فـــي تـــداوالت األســـبوع 
الماضي تراجعًا طفيفًا بنســـبة 0.05 % ليغلق مؤشـــر 

البحرين العام عند مستوى 1,864.95 نقطة. 
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة البحرين 
خالل األســـبوع الماضي 9 ماليين و404 آالف و943 
سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونين و981 ألفا و933 
دينارا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 
286 صفقـــة. وتـــداول المســـتثمرون خالل األســـبوع 
الماضـــي أســـهم 24 شركــــة، ارتفعت أســـعار أســـهم 7 
شركات، في حين انــــخفضت أسعار أسهم 5 شركات، 

واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. 
واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األســـبوع 
الماضـــي قطاع المواد األساســـية، حيـــث بلغت قيمة 

أســـهمه المتداولـــة مليـــون و83 ألفـــا و194 دينـــارا أو 
مـــا نســـبته 6.33 من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا مليـــون و63 ألفـــا و104 أســـهم، تـــم 

تنفيذها من خالل 62 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، 
حيـــث بلغت قيمة أســـهمه المتداولـــة 885 ألفا و591 
دينـــارا بنســـبة 29.70 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
المتداولـــة فـــي البورصـــة، وبكميـــة قدرهـــا 6 ماليين 
و180 ألفـــا و443 ســـهما، تم تنفيذها مـــن خالل 138 
صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( فـــي المركـــز األول من حيث 

القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمها مليون و83 ألفا و194 
دينارا وبنســـبة 36.33 % من قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا مليـــون و63 ألفـــا و104 أســـهم، تـــم 

تنفيذها من خالل 62 صفقة.
وجاءت فـــي المركز الثاني مجموعـــة فنادق الخليج 
بقيمـــة قدرهـــا 498 ألفا و398 دينارا وبنســـبة 16.71 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  مـــن   %
مليون و423 ألفا و993 ســـهما، تم تنفيذها من خالل 
20 صفقـــة. وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمة األســـهم 
فـــي حيـــن كان  ألفـــا و387 دينـــارا،  المتداولـــة 596 
المتوســـط اليومـــي لكمية األســـهم المتداولـــة مليون 
و880 ألفا و989 ســـهما، أما متوســـط عـــدد الصفقات 

خالل األسبوع الماضي فبلغ 57 صفقة.
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محمود النشيط

أعلنـــت مجموعـــة عبدهللا فؤاد وشـــريكها 
كابيتـــال”  جيـــت  “ديفيدنـــد  مجموعـــة 
االســـتحواذ على النســـبة األكبـــر في مركز 
الحكمـــاء التخصصـــي للعيـــون وهو مركز 
فريـــد مـــن نوعـــه وذلـــك لشـــموليته علـــى 
تخصصـــات العيـــون الدقيقة فـــي المملكة 

العربية السعودية.
يشـــار إلـــى أن مركز الحكمـــاء التخصصي 
للعيون تم تأسيســـه العـــام 2009 ومعتمد 
لجـــودة  المشـــتركة  الدوليـــة  اللجنـــة  مـــن 
الخدمـــة الصحيـــة “JCI “ وهـــي أكبر جهة 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمؤسســـات  اعتمـــاد 

بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة. وأدركت 
الســـعودية أهمية هذا القطاع، حيث يأتي 
القطـــاع الصحـــي فـــي المركـــز الثانـــي بعد 
القطـــاع التعليمـــي في المملكـــة من حيث 
حجم اإلنفاق في الميزانية العامة، خاصة 
بعـــد وضـــع هـــذا القطـــاع بيـــن اهتمامـــات 

المملكة لتحقيق رؤية 2030.
وقـــال فيصل بن عبدهللا فؤاد ابوبشـــيت، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة عبـــدهللا 
فـــؤاد، “إن عمليـــة االســـتحواذ تندرج في 
إطار رؤيـــة وخطـــة اســـتراتيجية تتبناها 
المجموعة لتوسيع وتنويع نطاق أنشطتها 

يســـاعد  وبمـــا  االســـتثمارية  ومحفظتهـــا 
علـــى تعزيـــز مكانـــة المجموعـــة كدعامـــة 
اقتصادية قويـــة تخدم االقتصاد الوطني 
وتســـاهم بشـــكل فعال في تحقيـــق رؤية 

المملكة 2030”.
وعلـــق خالد الحمـــادي، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة ديفيدنـــد جيت كابيتـــال قائالً 
هـــذا  عـــن  لإلعـــالن  متحمســـون  “نحـــن 
االســـتحواذ الذي يدشن عمليات ديفيدند 
جيـــت كابيتـــال فـــي الســـعودية ويزودنـــا 
الصحـــي  القطـــاع  إلـــى  مباشـــر  بوصـــول 
وتمكيـــن المجموعـــة من الوصول بشـــكل 

أفضل إلـــى الســـوق المحلية فـــي المملكة 
عبر تنفيذ استراتيجيتنا بتنويع محفظتنا 

االستثمارية”.
المنتـــدب  العضـــو  الصالـــح  أحمـــد  وقـــال 
والمدير العـــام لمركز الحكماء التخصصي 
للعيـــون “بدعـــم ومســـاندة مـــن مجموعـــة 
عبـــدهللا فـــؤاد ومجموعـــة ديفيدند جيت 
كابيتـــال، نؤمن بقوة قدرتنـــا على تحقيق 
فـــي مركـــز  النمـــو والتوســـع  المزيـــد مـــن 
وتنفيـــذ  للعيـــون  التخصصـــي  الحكمـــاء 
خطتنـــا الواضحة المشـــتركة للتوســـع في 

السعودية”.

مع إطاللة الثامن عشر من نوفمبر من كل 
عام، تكتسي سلطنة عمان حلتها الوطنية 
والمجـــد،  والســـعادة  بالفـــرح  المتناغمـــة 
ومع هـــذه اإلطاللـــة النوفمبرية الســـنوية 
يســـتذكر العمانيـــون كل مـــا تحقـــق علـــى 
أرض الواقـــع من منجزات وطنية تنموية 
نقلـــت البـــالد نقلـــة نوعيـــة فـــي مختلـــف 

المجاالت.
بهـــذه الكلمـــات بـــدأت ردينـــة بنـــت عامـــر 
الحجريـــة رئيســـة مجلـــس إدارة جمعيـــة 
الصداقـــة العمانيـــة البحرينية حديثها عن 
مناســـبة العيـــد الوطنـــي الـــــ)52( المجيـــد 
لســـلطنة ُعمـــان، والـــذي يحتفـــل بـــه فـــي 

الثامن عشر من نوفمبر من كل عام.
وقالـــت: “في هـــذا اليوم الوطنـــي المجيد 
يعيـــش العمانيون فرحة غامرة تجســـدها 
ملحمة الـــوالء واالنتماء والعرفـــان للقائد 
المفدى أعزه هللا وسدد خطاه، مستلهمين 
فكرا وطنيا مســـتنيرا منـــذ عام 1970، مع 
تولي الســـلطان الراحل قابوس بن ســـعيد 
بن تيمور -طيـــب هللا ثراه- مقاليد الحكم 
والنهـــج  الســـير  ومواصليـــن  البـــالد،  فـــي 
القويم في العهد الســـعيد لحضرة صاحب 

ســـعيد  بـــن  قابـــوس  الســـلطان  الجاللـــة 
المعظـــم، مشـــيرة إلـــى أن مـــا تحقـــق فـــي 
الــــ)52( ســـنة الماضيـــة تؤكد تلـــك الرعاية 
للمواطـــن  البـــالد  حكومـــة  مـــن  الكريمـــة 
والمقيم، حيث حظـــي الجميع وعلى قدم 
المســـاواة بالخدمات والمعطيات الوطنية 

المستمرة.
وأوضحـــت ردينـــة: “إن ما يثلـــج صدورنا 
ونحـــن فـــي جمعيـــة الصداقـــة العمانيـــة 
البحرينيـــة ونحن نحتفل بهذه المناســـبة 
المجيـــدة، ذلك التالحم والفـــرح المتبادل 
الـــذي تحظـــى بـــه ســـلطتنا الحبيبـــة مـــن 
مختلف الدول والشـــعوب، وهنا أشير إلى 
عمـــق العالقة بين ســـلطنة عمـــان ومملكة 
حضارتـــي  منـــذ  تمتـــد  والتـــي  البحريـــن 
الزاهـــر  للعهـــد  وصـــوال  ومجـــان  دلمـــون 
الشـــقيقين”،  البلديـــن  لقيـــادات  الســـعيد 
وأضافـــت الحجريـــة في هـــذا الجانب أن 
مـــا شـــهدته األيـــام القليلـــة الماضيـــة مـــن 
البحريـــن  مـــن مملكـــة  مشـــاركة صادقـــة 
الشـــقيقة فـــي أفـــراح بلدنـــا الغالـــي، لهـــو 
مفخـــرة تجســـدت فـــي ملحمـــة وطنيـــة 
وأخويـــة بيـــن البلديـــن، ومما زادنـــا فخرا 

تلك المشـــاركات التـــي جاءت صادقة من 
عمـــوم الشـــعب البحريني لنا في ســـلطنة 
عمان، مســـتطردة بالحديث قائلـــة: “تبرز 
مـــن  بدايـــة  واالحتفـــال  الملحمـــة  هـــذه 
خـــالل إقامة األمســـية الشـــعرية الوطنية 
بمناســـبة العيـــد الوطنـــي الــــ)52( المجيد، 
والتـــي نظمت من لجنة الكتـــاب واألدباء 
فـــي محافظـــة شـــمال الباطنـــة بالتعـــاون 
مع جمعيـــة الصداقة العمانيـــة البحرينية 
وجمعية الشعر الشـــعبي البحرينية وذلك 
في رحاب جامعة صحار في والية صحار 
التاريخيـــة، حيـــث شـــارك بهذه األمســـية 

نخبـــة من الشـــعراء مـــن مملكـــة البحرين 
وســـلطنة عمـــان، قدمـــوا فيهـــا ملحمـــات 
وطنيـــة بقصائد وطنيـــة معبرة عن أفراح 

الوطن”.
أفـــراح  “إن  بالقـــول:  واختتمـــت حديثهـــا 
ســـلطنة عمان تزهوا دائمـــا وأبدا باألفراح 
الغامـــرة التـــي يشـــاركنا فيهـــا العالـــم مـــن 
أقصـــاه إلـــى أقصـــاه، وذلـــك يتجســـد في 
التهانـــي والتبريـــكات التـــي نتلقاهـــا منـــذ 
حلول شـــهر نوفمبـــر المجيد مـــن مختلف 
األصدقـــاء مـــن دول العالـــم، وهـــذا إن دل 
علـــى شـــيء فإنما يدل علـــى الحب الكبير 

التي تحظى به سلطنة عمان بين الجميع، 
ومن جهتنا فـــي جمعية الصداقة العمانية 
البحرينية نترجم هـــذا الواقع الجميل من 
خـــالل الشـــراكة الحقيقيـــة بيـــن مختلـــف 
القطاعـــات في البلدين حيـــث إن التعاون 
المشـــترك وتوطيـــد العالقـــة األخويـــة مع 
الشـــعب البحرينـــي األبي متواصلـــة بإذن 

هللا”.
بدورهـــا، قالت عضو مجلس ادارة جمعية 
الرئيـــس  البحرينيـــة،  العمانيـــة  الصداقـــة 
التنفيذي لمركز زري العالمي لالستشارات 
وتنظيـــم الفعاليـــات والمؤتمـــرات زهـــراء 
باقـــر: “نحتفل جميًعـــا بعيد مبارك هو عيد 
ســـلطنة ُعمان الذكـــرى الثالث والعشـــرين 
مـــن يوليو المجيد يـــوم النهضـــة المباركة 
التـــي قادهـــا وتفـــرد بها الســـلطان قابوس 
برحمتـــه  عليـــه  هللا  رحمـــة  ســـعيد  بـــن 
الواســـعة بحكمته وحنكته ورؤية لمسيرة 
مباركة شـــاملة لكافـــة المجاالت البشـــرية 
نراهـــا  التاريخيـــة والمعاصـــرة  والتقنيـــة، 
ونلمســـها عندما تحـــط أقدامنا على أرض 
مطار مســـقط لتصبح عمان ســـلطنة سالم 
وأمن وأمـــان وبناء وتنمية يعيش أبناؤها 

والمقيمون وكل زائر ألرضها”.
واضافـــت “يعم الفرح ارجـــاء عمان حيث 
يعيـــش العمانيـــون في هذا اليـــوم المجيد 
)تجديـــد عهد عظيـــم للوطـــن والمواطن(، 
العهـــد والـــوالء  والعرفان والوفـــاء لقيادة 
مســـتمرة مـــع نهج ورؤية جاللة الســـلطان 
هيثـــم بن طارق المعظـــم الحكيمة الرائدة 
التـــي تحيا بهـــا أمجـــاد عمـــان ومنجزاتها 
على قواعد راسخة  تتجلى فيها السلطنة 
مـــن لحظة اشـــراقة يوم النهضـــة المباركة 
مـــن ازدهـــار ونمـــاء فـــي وبنـــاء للمســـيرة 
التنموية والتحالفـــات الخليجية والعربية 
والعالمية الذي يســـتهدف كافة القطاعات 
واالجتماعيـــة  والثقافيـــة  االقتصاديـــة 
والتنمويـــة واقتناص الفـــرص والمقومات 
االستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات 

السلطنة”.
البحرينييـــن  جميـــع  ان  زهـــراء  واكـــدت 
تربـــوا على يد ملك البالد المعظم، فالحب 
والسالم هو االساس في هوية وشخصية 
كل بحريني، مضيفة “نحن بلدين شقيقين 
وان ابتعدنـــا جغرافيا روحنـــا واحدة. ولنا 

معهم تاريخ طويل بنيناه معًا”.

“عبداهلل فؤاد” وشريكها “ديفيدند جيت كابيتال” تستحوذ على النسبة األكبر بـ “الحكماء للعيون”

عمق العالقة بين ُعمان والبحرين يمتد منذ “دلمون” و“مجان” وصواًل للعهد الزاهر
بمناسبة العيد الوطني الــ)52( للسلطنة.. رئيسة جمعية الصداقة:

زهراء باقرردينة الحجرية



ظلــت أســعار النفــط تتحــرك ضمــن نطــاق محــدود وتــم تداولهــا دون 
مســتوى 100 دوالر للبرميــل خالل شــهر نوفمبــر 2022 بعد أن تقلصت 
اآلمــال المتعلقــة بتحقيــق االقتصــاد العالمــي لهبــوط ضعيــف؛ نظــرًا 

إلمكانية تراجع الطلب من الصين أكثر مما كان متوقعًا.

مـــن جهـــة أخـــرى، جـــاءت بيانات 
التضخـــم فـــي الواليـــات المتحدة 
أقـــل مـــن المتوقـــع إلى حـــد ما، ما 
ساهم في تخفيف مخاوف الركود 
الطلـــب  اســـتمرار  إلـــى  وأشـــارت 
علـــى النفـــط. إال أن تزايـــد حاالت 
اإلصابـــة بفيـــروس كوفيد 19 في 
بعض مراكز التصنيع الرئيسة في 
الصيـــن، والتـــي أدت إلـــى مطالبة 
الســـلطات المواطنيـــن للعمـــل من 
المنـــزل، قد أدى بدوره إلى التأثير 
فـــي  الطلـــب  تعافـــي  علـــى  ســـلبًا 
البالد. وجاء ذلـــك على الرغم من 
تخفيـــف الصيـــن لبعـــض التدابيـــر 
الصارمـــة التـــي طبقتهـــا في وقت 
ســـابق لمعالجـــة أزمـــة كوفيـــد 19 
وفقًا لسياســـة “صفر كوفيد” التي 
تتبعهـــا. وانعكس األثر االقتصادي 
للتدابيـــر الســـابقة فـــي تباطؤ نمو 
إنتاج المصانع فـــي أكتوبر 2022، 
هذا إلى جانـــب انخفاض مبيعات 
التجزئـــة وتراجع ســـوق العقارات 

في الصين.
العوامـــل  بعـــض  هنـــاك  وكانـــت 
األخـــرى التـــي أثـــرت على أســـعار 
النفط مؤخرًا والتي تضمنت توقع 
شـــتاء أكثر دفئـــًا مـــن المعتاد في 
أوروبـــا باإلضافة إلـــى المحادثات 
بشـــأن وضع ســـقف أســـعار للنفط 
الروســـي. مـــن جهـــة أخـــرى، أدى 
ضعـــف الدوالر ونمو إنتـــاج النفط 
الصخري األميركي بوتيرة بطيئة 
بنـــاء  إعـــادة  عـــن  والمحادثـــات 
المخزون فـــي الواليـــات المتحدة 

إلى دعم أسعار النفط.
وعلـــى صعيـــد العـــرض، صرحـــت 
إدارة معلومـــات الطاقة األميركية 
في تقريرها الشـــهري عن إنتاجية 
الحفـــر أن إجمالـــي إنتـــاج النفـــط 
ســـيرتفع  األميركـــي  الصخـــري 
يوميـــًا  برميـــل  ألـــف   91 بمقـــدار 
ليصـــل إلـــى 9.191 مليـــون برميل 
يوميـــًا فـــي ديســـمبر 2022، فيمـــا 
مـــن  إنتـــاج  أعلـــى مســـتوى  يعـــد 
النفط الصخري منذ مارس 2020. 
ويعـــزى ذلك بصفـــة رئيســـية إلى 
تزايـــد إنتـــاج النفـــط بمســـتويات 
قياسية من حوض بيرميان والذي 
مـــن المتوقع أن يصـــل إنتاجه إلى 
5.499 مليـــون برميـــل يوميـــًا في 
ديســـمبر 2022 علـــى الرغـــم مـــن 
الزيـــادة البطيئة في اإلنتاج. وفي 
أكتوبـــر 2022، ارتفـــع إنتاج النفط 
الصخـــري إلـــى أعلـــى مســـتوياته 
المسجلة منذ مارس 2020 ليصل 
يوميـــًا  برميـــل  مليـــون   9.0 إلـــى 
مقابـــل 8.9 مليـــون برميـــل يوميًا 

في أغسطس 2022.
وفي ذات الوقت، بدأت العقوبات 
الوشـــيكة لالتحـــاد األوروبي على 
النفط الروســـي تنعكس في هيئة 
النفـــط  تدفقـــات  هيكلـــة  إعـــادة 
اآلن  آســـيا  وتســـتحوذ  الروســـي. 
علـــى كميات قياســـية من واردات 
النفط الروســـي. وكشـــفت بيانات 
صـــادرة عـــن وكالـــة بلومبـــرج أن 
ثلثي النفط المحمل على الناقالت 

فـــي الموانئ الروســـية يتجه اآلن 
إلى آســـيا مقارنة بخمســـي الكمية 
المشـــحونة خـــالل األســـبوع الذي 
ســـبق بـــدء الصـــراع بيـــن روســـيا 
وأوكرانيـــا. إال ان وكالـــة الطاقـــة 
الدوليـــة تتوقـــع انخفـــاض إنتـــاج 
روســـيا مـــن النفـــط إلـــى أقـــل من 
10.0 مليـــون برميـــل يوميـــًا فـــي 
ظل تراجع الصادرات إلى عمالئها 
الرئيســـيين، مثـــل الهنـــد والصيـــن 
وتركيـــا، مؤخرًا مـــع إمكانية عدم 

زيادة الواردات بوتيرة أعلى.
وعلـــى صعيد الطلب علـــى النفط، 
تقريرهـــا  فـــي  األوبـــك،  خفضـــت 
الشـــهري األخيـــر، توقعاتهـــا لنمـــو 
الطلـــب علـــى النفـــط بمقـــدار 0.1 
مليـــون برميل يوميـــًا للعام 2022 
ليصـــل إلـــى 2.55 مليـــون برميـــل 
بالتحديـــات  مستشـــهدة  يوميـــًا، 
االقتصاديـــة فـــي الـــدول األوربية 
التعـــاون  لمنظمـــة  التابعـــة 
االقتصـــادي والتنمية خـــالل الربع 
وســـط   2022 العـــام  مـــن  الرابـــع 
تفاقم حالة عدم اليقين ومواصلة 
تـــم  كمـــا  القيـــود.  فـــرض  الصيـــن 
خفـــض توقعات نمـــو الطلب العام 
المقبـــل بمقـــدار 0.1 مليون برميل 
يوميـــًا إلـــى 2.24 مليـــون برميـــل 
يوميـــًا. وبلغ إنتـــاج األوبك 29.49 
مليـــون برميـــل يوميًا فـــي أكتوبر 
األوبـــك  لمصـــادر  وفقـــًا   2022
الثانويـــة، مســـجالً بذلـــك تراجعـــًا 
حـــادًا بمقـــدار 210 مليـــون برميل 
يوميـــًا نتيجة لخفـــض اإلنتاج من 

قبل كال من السعودية وأنجوال.

االتجاهات الشهرية ألسعار 
النفط

ضمـــن  النفـــط  أســـعار  تحركـــت 
نطـــاق محـــدود تراوح مـــا بين 90 
و100 دوالر للبرميل منذ ســـبتمبر 
2022، مـــا يعكـــس بصفـــة رئيســـة 
وهـــو  األســـواق،  أوضـــاع  تشـــدد 
األمـــر الـــذي قابلـــه تباطـــؤ وتيـــرة 
الطلـــب علـــى خلفيـــة رفـــع أســـعار 
الفائـــدة لمواجهـــة التضخـــم، هـــذا 
إلـــى جانب القيـــود المفروضة في 
الصيـــن الحتواء تفشـــي فيروس 
خطـــوة  عـــن  ونتـــج   .19 كوفيـــد 
التـــي  القيـــود  بعـــض  تخفيـــف 
اتخذتها الصين األســـبوع الماضي 
تأثيرًا ضئيالً على األســـعار، حيث 
رسمت البيانات االقتصادية لشهر 
أكتوبـــر 2022 صـــورة قاتمة للنمو 
االقتصادي. كما أدى تزايد حاالت 
اإلصابـــة فـــي التأثيـــر ســـلبًا علـــى 
االقتصـــادي  االنتعـــاش  توقعـــات 

التي أصبحت غير مؤكدة.
مـــن جهـــة أخـــرى، حـــذرت وكالـــة 
تقريرهـــا  فـــي  الدوليـــة  الطاقـــة 
الشـــهري من انخفـــاض مخزونات 
النفـــط في الـــدول المتقدمـــة إلى 
أدنـــى مســـتوياتها المســـجلة منـــذ 
العـــام 2004 لتصـــل إلـــى أقـــل من 
4 مليـــار برميـــل للمـــرة األولى منذ 
18 عامـــًا. وقـــد أدى ذلـــك بصفـــة 
الواليـــات  ســـحب  إلـــى  رئيســـية 

المتحـــدة ودول أخـــرى نحو 177 
مليـــون برميل مـــن االحتياطيات 
االســـتراتيجية هذا العـــام. إضافة 
إلـــى ذلك، من المتوقع أن تســـاهم 
العقوبـــات الوشـــيكة على روســـيا 
فـــي وضـــع المزيـــد مـــن الضغـــوط 
على تـــوازن النفط العالمـــي، وفقًا 

لوكالة الطاقة الدولية.
وكشـــفت أحدث البيانات الخاصة 
الصـــادرة  الحفـــر  منصـــات  بعـــدد 
عـــن  هيـــوز  بيكـــر  شـــركة  عـــن 
زيادتهـــا بمقدار 9 منصـــات ليصل 
اإلجمالـــي إلـــى 622 منصـــة خالل 
األســـبوع الماضي، فيما يعد أعلى 
المستويات المســـجلة منذ مارس 
2020. وتعتبـــر هـــذه الزيـــادة أكبر 
قفـــزة أســـبوعية لمنصـــات الحفـــر 
فـــي 24  المنتهـــي  منـــذ األســـبوع 
الوقـــت،  2022. فـــي ذات  يونيـــو 
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  تتوقـــع 
األميركيـــة تراجـــع كميـــات إنتـــاج 
آبـــار النفـــط الجديـــدة لـــكل منصة 
حفـــر إلى 1,049 برميل يوميًا في 
حـــوض بيرميان، والذي يعد أدنى 
فـــي   2020 مســـتوى منـــذ يوليـــو 
إشـــارة إلـــى ضعف إنتاجيـــة اآلبار 
النفـــط  فـــي مناطـــق  المتوجـــودة 
الصخـــري المعمرة. وأظهـــر تقرير 
صـــادر عـــن وكالـــة رويتـــرز تراجع 
اإلنتاجية في أكبر أحواض النفط 
والغاز على أســـاس شهري منذ أن 
ســـجلت أرقامًا قياسية في إنتاج 
آبـــار النفـــط الجديـــدة لـــكل منصة 
حفـــر فـــي حـــوض بيرميـــان فـــي 

ديسمبر 2020.
وظل متوســـط تغير أسعار النفط 
متفاوتـــًا فـــي أكتوبـــر 2022. وبلغ 
متوســـط ســـعر ســـلة نفط األوبك 
للبرميـــل  أميركـــي  دوالر   93.6
خـــالل الشـــهر مقابـــل 95.3 دوالر 
ســـبتمبر  فـــي  للبرميـــل  أميركـــي 
2022، أي بتراجـــع بلغـــت نســـبته 
1.8 %. كمـــا انخفـــض ســـعر خـــام 
بنســـبة 4 %  الكويتـــي  التصديـــر 
إلـــى 94.7 دوالر أميركي للبرميل، 
بينمـــا ارتفع متوســـط ســـعر مزيج 
خـــام برنـــت بنســـبة 3.7 % ليصل 

إلى 93.1 دوالر أميركي للبرميل.

الطلب على النفط

وفقـــًا ألحدث تقرير شـــهري صادر 
عـــن منظمة األوبـــك، فقد خفضت 
توقعاتهـــا لنمو الطلـــب على النفط 
للعـــام 2022 بمقـــدار 0.1 مليـــون 
برميل يوميـــًا ليصل معـــدل النمو 
إلـــى 2.55 مليـــون برميـــل يوميـــًا. 
ومن المتوقع اآلن أن يصل الطلب 
مليـــون   99.6 إلـــى  النفـــط  علـــى 
برميـــل يوميًا في العام 2022 بعد 
تعديـــل الطلـــب للربـــع الثانـــي من 
العـــام 2022 ورفعـــه قليـــالً نظـــرًا 
لتحســـن الطلب بوتيرة أفضل من 
المتوقع فـــي دول منظمة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة، بينمـــا تـــم 
فـــي  الطلـــب  توقعـــات  خفـــض 
الربعيـــن الثالث والرابـــع من العام 
2022 علـــى خلفيـــة تمديد الصين 
لسياسات “صفر كوفيد” واستمرار 
حالة عـــدم اليقين الجيوسياســـي 
وضعف النشاط االقتصادي للدول 
األوربية األعضاء بمنظمة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة. وبالنســـبة 
للواليـــات المتحـــدة، مـــن المتوقع 
أن يؤدي ارتفاع معدالت التضخم 
الفائـــدة  أســـعار  رفـــع  وسياســـات 
التي شـــهدناها مؤخرًا إلى التأثير 
علـــى الطلـــب علـــى النفـــط خـــالل 
الربع الرابع من العام 2022، وذلك 
على الرغم من أنه من المتوقع أن 
يشهد الطلب على البنزين انتعاشًا 
طفيفـــًا فـــي ظـــل توقـــع انخفاض 
المتوقـــع  ومـــن  التجزئـــة.  أســـعار 
أيضـــًا أن يرتفع الطلب على وقود 
الشـــتاء  لفصـــل  نتيجـــة  التدفئـــة 
بينمـــا ســـيؤدي اســـتمرار تحســـن 
أوضاع الســـفر الجوي إلـــى تعزيز 
الطائـــرات/   وقـــود  علـــى  الطلـــب 
للـــدول  وبالنســـبة  الكيروســـين. 
األوروبية التابعة لمنظمة التعاون 
فمـــن  والتنميـــة،  االقتصـــادي 
المتوقـــع أن يظـــل الطلـــب ضعيفًا 
خـــالل الربع الرابع من العام 2022 
 2023 العـــام  مـــن  األول  والربـــع 
علـــى خلفيـــة عـــدد مـــن العوامـــل 
التي تشـــمل االنخفاض الموسمي 
لحركة التنقل واستمرار التوترات 

الجيوسياســـية، علـــى الرغـــم مـــن 
أن التحـــول مـــن الغـــاز إلـــى النفط 
لتوليد الكهرباء والنمو المســـتدام 
في الســـفر الجوي لوجهات دولية 
دعـــم  فـــي  سيســـاهم  وإقليميـــة 
الطلـــب. وظل الطلـــب على النفط 
في الهند قويًا خالل شـــهر أكتوبر 
2022، إذ وصل معدل االســـتهالك 
مســـتوياته  أعلـــى  إلـــى  الشـــهري 
المســـجلة فـــي أربعة أشـــهر خالل 
الشـــهر مدفوعـــًا بارتفـــاع الطلـــب 
وبلغـــت  األعيـــاد.  موســـم  خـــالل 
نســـبة النمـــو 6.7 % على أســـاس 
شـــهري ليصـــل إلـــى 18.37 مليون 
طـــن، وفقـــا للبيانات الصـــادرة عن 
وزارة النفط الهنديـــة. إضافة إلى 
ذلك، كانت إيران وروسيا من أبرز 
بائعي النفط الرئيســـيين إلى الهند 
بعد أن قامتا بعرض أســـعار أفضل 

وشروط تصدير مواتية.
أمـــا بالنســـبة للعـــام 2023، تراجع 
نمـــو الطلـــب العالمـــي علـــى النفط 
أيضـــًا بمقـــدار 0.1 مليـــون برميل 
برميـــل  مليـــون   2.2 إلـــى  يوميـــًا 
يوميًا. ومن المتوقع اآلن أن يصل 
إجمالـــي الطلب إلى 101.8 مليون 
برميل يوميًا على خلفية التحسن 
المتوقع في المناخ الجيوسياسي 
واحتواء الصين لتفشـــي فيروس 
كوفيـــد 19. وفيمـــا يتعلـــق بفئات 
المنتجـــات، توقعـــت وكالة الطاقة 
الدوليـــة أن يشـــهد الطلـــب علـــى 
العـــام  شـــديدًا  انخفاضـــًا  الديـــزل 
المقبل نتيجة الرتفاع األسعار مما 
سيؤثر ســـلبًا على الطلب. وتتوقع 
الوكالـــة أن يرتفع الطلب في العام 
2022 علـــى الديـــزل وزيـــت الغـــاز 
بمقـــدار 0.4 مليـــون برميل يوميًا، 
العـــام  هامشـــي  انخفـــاض  يليـــه 
المقبـــل نتيجـــة الرتفـــاع األســـعار 

وتباطؤ االقتصاد.

عرض النفط

ســـجل اإلنتـــاج العالمـــي للســـوائل 
النفطيـــة مرة أخـــرى نموًا شـــهريًا 
في أكتوبـــر 2022 في ظل صدور 
بيانـــات أوليـــة تشـــير إلـــى ارتفاع 
شـــهري قـــدره 0.7 مليـــون برميـــل 

يوميـــًا ليصل فـــي المتوســـط إلى 
يوميـــًا.  برميـــل  مليـــون   101.5
الشـــهر  خـــالل  الزيـــادة  وكانـــت 
الـــدول  إنتـــاج  مـــن تزايـــد  بدعـــم 
األوبـــك  بمنظمـــة  األعضـــاء  غيـــر 
بزيـــادة قدرها 0.9 مليـــون برميل 
يوميـــًا ليصل فـــي المتوســـط إلى 
72.0 مليـــون برميل يوميًا. وقابل 
هذه الزيـــادة تراجع إنتـــاج الدول 

األعضاء بمنظمة األوبك.

إنتاج األوبك

ارتفـــع إنتاج األوبك من النفط في 
أكتوبر 2022 للشـــهر الثامن عشـــر 
التوالـــي، وإن كان بصـــورة  علـــى 
هامشـــية، ليصـــل إلـــى 30 مليـــون 
للبيانـــات  وفقـــًا  يوميـــًا،  برميـــل 
بلومبـــرج.  وكالـــة  عـــن  الصـــادرة 
وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية 
إلـــى ارتفاع اإلنتاج فـــي اإلمارات 
والعـــراق ونيجيريـــا والـــذي قابله 
جزئيـــًا انخفـــاض اإلنتـــاج بشـــكل 
رئيـــس في أنجـــوال والكونغو. في 
مـــن  البيانـــات  أظهـــرت  المقابـــل، 
مصـــادر األوبـــك الثانويـــة تراجـــع 
اإلنتـــاج بمقـــدار 210 ألـــف برميل 
يوميـــًا ليصل فـــي المتوســـط إلى 
29.5 مليـــون برميل يوميًا، والذي 
يعزى بصفة رئيســـة إلى انخفاض 
إنتاج الســـعودية وأنجـــوال والذي 
قابله جزئيًا ارتفاع إنتاج نيجيريا 
والعـــراق. حيـــث بلغ معـــدل إنتاج 
برميـــل  مليـــون   11.0 الســـعودية 
يوميـــًا في أكتوبر 2022، مســـجالً 
انخفاضـــا بمقـــدار 10 آالف برميل 
يوميـــًا )10.8 مليون برميل يوميًا 
مـــن اإلنتـــاج وتراجع بمقـــدار 149 
ألـــف برميل يوميـــًا وفًقـــا لمصادر 
األوبـــك الثانويـــة(. وبعد الضغوط 
التـــي شـــهدناها مؤخـــرًا  الدوليـــة 
لخفض اإلنتاج، صرح وزير النفط 
األوبـــك  مجموعـــة  أن  الســـعودي 
بشـــأن  حـــذرة  ســـتظل  وحلفائهـــا 
إنتـــاج النفـــط وأنه ما يـــزال هناك 
الكثير من الشكوك حول االقتصاد 

العالمي.

استمرار مخاوف الطلب على النفط رغم تخفيف الصين لتدابير “كوفيد 19”
في تقرير “كامكو إنفست” حول أداء أسواق النفط العالمية
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ارتفعت أسعار المعكرونة والشاي ورقائق البطاطس وزيت الطهي، وفقا لبيانات 
جديدة نشرها موقع BBC، مع ارتفاع الزيت النباتي بنسبة 65 % في عام واحد. 
وعموما ارتفعت أســعار المواد الغذائية في محالت الســوبر ماركت بنسبة 17 % 
 .)ONS( في العام المنتهي في ســبتمبر، حســبما قال مكتب اإلحصاءات الوطنية
ويأتي ذلك في الوقت الذي يلقي فيه تقرير منفصل لمكتب اإلحصاءات الوطني 

الضوء على أزمة تكاليف المعيشة.

مـــا يقـــرب مـــن نصـــف البالغيـــن الذيـــن 
 %  30 و  الطاقـــة  فواتيـــر  يدفعـــون 
يدفعـــون اإليجار أو الرهانـــات العقارية 
يقولون إنه من الصعب تحمل تكاليفها، 
فالتضخـــم - المعـــدل الـــذي ترتفـــع بـــه 
األســـعار - عند أعلى مســـتوى له عالميا 
المـــواد  أســـعار  وأدت  عامـــا،   40 منـــذ 
الغذائيـــة إلى أحدث ارتفاع في تكاليف 
المعيشة في سبتمبر، إلى جانب فواتير 

الطاقة وتكاليف النقل.
في وقت سابق من هذا العام، انتقد جاك 
مونرو الناشـــط المناهض للفقر الطريقة 
التـــي تـــم بهـــا حســـاب معـــدل التضخم، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه يقلل “بشـــكل صـــارخ” 
من “أزمـــة تكلفـــة المعيشـــة الحقيقية”، 
ومنـــذ مايو مـــن هـــذا العام، بـــدأ مكتب 
بريطانيـــا  فـــي  الوطنـــي  اإلحصـــاءات 
فـــي إصـــدار مجموعـــة بيانـــات جديدة 
تقيس التغير في ســـعر 30 ســـلعة بقالة 
يوميـــة عبـــر 7 محـــات ســـوبر ماركت، 
وهـــذه هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي تصدر 
فيهـــا هـــذه البيانـــات. ووجـــدت زيادات 
حادة في أســـعار بعض السلع األساسية 
المنزليـــة فـــي محـــات الســـوبر ماركت، 
فقـــد ارتفعت أســـعار المعكرونة بنســـبة 
60 % فـــي العـــام حتى ســـبتمبر 2022، 
في حين ارتفع أســـعار الشاي بنسبة 50 
% تقريبا، كما ســـجلت العناصر اليومية 
األخرى مثـــل رقائق البطاطـــس والخبز 
والبســـكويت والحليـــب زيـــادات كبيرة، 
لكـــن بعـــض العناصر األخـــرى انخفضت 
أسعارها خال هذه الفترة، بما في ذلك 
عصيـــر البرتقـــال ولحـــم البقـــر المفروم. 
وقد تسارع ارتفاع تكلفة البقالة بسبب 
عطلـــت  التـــي  أوكرانيـــا،  فـــي  الحـــرب 
إمدادات الحبوب والنفط واألسمدة من 

المنطقة.
ايمـــا  االقتصاديـــة  المحللـــة  وأكـــدت 
سيبســـون للبـــي بـــي ســـي أن التســـوق 
بالنســـبة للعديد من العائات التي تقوم 
برحلـــة أســـبوعية للشـــراء أمـــرا صعبـــا 
للغاية، وهذا الفزع الذي تشعر به عندما 
تكتشف مدى تكلفة المنتجات. ال عجب 
أننا نتجـــه بأعداد كبيرة إلـــى المنتجات 
فـــي  الخاصـــة  العـــروض  زاويـــة  فـــي 
محاولة لتوفير المال، وتستثمر محات 
الســـوبر ماركـــت الكبـــرى بكثافـــة ذلـــك 
حاليـــا في محاولـــة للحفاظ علـــى الحد 
مـــن التضخم لمئات من الســـلع الغذائية 
األساســـية اليوميـــة األرخـــص واألكثـــر 
شـــعبية. لكـــن هـــذه األرقـــام تظهر حتى 
هـــذه المنتجـــات ترتفع أســـعارها. بعض 
التغييـــرات في النســـبة المئوية عي في 
الحقيقـــة الشـــيء، فعلى ســـبيل المثال، 
تعطلت إمدادات الزيوت النباتية بشكل 
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  بســـبب  خطيـــر 

وارتفع سعرها.
إن ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة لـــه 
تأثيـــر أكبر على ذوي الدخل المنخفض، 
وتكشـــف هـــذه األرقـــام عـــن التحديات 
التي تواجه ريشـــي ســـوناك بشأن أزمة 

تكاليف المعيشة.
وقـــال الرئيس التنفيذي لهيئة اإلحصاء 
إيـــان  الســـير  البروفيســـور  البريطانيـــة 
دايمونـــد لبـــي بي ســـي “ما نـــراه هو أن 
أســـعار الســـلع منخفضة التكلفـــة ترتفع 
بنفـــس معـــدل الطعـــام عبـــر القطعة مع 
بعـــض النقـــاط البـــارزة الحقيقيـــة، زيت 
أن أضيـــف  الطهـــي والمعكرونـــة، وأود 
الشـــاي ورقائـــق البطاطـــس والخبز إلى 
ذلـــك - ترتفـــع حقـــا وعـــدد قليـــل جـــدا 
مـــن األشـــياء تنخفـــض علـــى اإلطاق”، 
وأضـــاف “نحـــن نـــرى حقـــا أن الضغـــط 
على األشخاص الذين يشترون األشياء 

األقـــل تكلفـــة أمـــر صعـــب للغايـــة فـــي 
الوقـــت الجـــاري”. وعندما ســـئل عما إذا 
كانت األمور تزداد ســـوءا، قـــال “أعتقد 
أن األمـــور ضيقـــة، وأعتقـــد أننـــا ال نرى 
الكثيـــر مـــن األمـــور تـــزداد ســـوءا على 
اإلطاق لكننا نرى األمور ال تزال ضيقة 

حقا”.
مازال ارتفاع تكاليف المعيشـــة يضغط 
على ميزانيات األســـر، فقد أشـــار تقرير 
جديـــد صـــادر عـــن مكتـــب اإلحصاءات 
الوطنـــي مؤخـــرا إلـــى أن نســـبة جميـــع 
البالغيـــن الذيـــن يجـــدون صعوبـــة فـــي 
تحمـــل فواتيـــر الطاقـــة أو اإليجـــار أو 
ارتفعـــت  العقـــاري  الرهـــن  مدفوعـــات 
خـــال الفتـــرة من يونيـــو إلى ســـبتمبر، 
وقال حوالـــي 45 % من البالغين الذين 
دفعـــوا فواتيـــر الطاقـــة، ومـــا يقرب من 
ثلـــث أولئـــك الذيـــن يدفعـــون اإليجـــار 
أو الرهانـــات العقاريـــة إنـــه مـــن الصعب 
تحمـــل تكاليفهـــا، وتشـــير األرقـــام أيضا 
إلـــى أن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة كانوا 
أكثر عرضة لصعوبـــة في تحمل فواتير 
الطاقـــة أو اإليجـــار أو مدفوعات الرهن 

العقاري. 
في األســـبوع الماضي، كشف استطاع 
أجرتـــه هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( أيضا عن قلق متزايد بشأن الضغط 
على الموارد المالية. ويشعر نحو 85 % 
مـــن الذيـــن شـــملهم االســـتطاع بالقلق 
المعيشـــة،  تكاليـــف  ارتفـــاع  مـــن  اآلن 
ارتفاعا من 69 % في اســـتطاع مماثل 
في يناير الماضي، وفي سبتمبر، أعلنت 
الحكومـــة البريطانية عـــن ضمان جديد 
ألســـعار الطاقـــة للحد مـــن الســـعر الذي 
يمكـــن للمورديـــن تحصيلـــه مقابـــل كل 
وحـــدة مـــن وحـــدات الطاقـــة، ومع ذلك 
فـــي األســـبوع الماضـــي قال المستشـــار 
الجديد جيريمي هانت إن الدعم - الذي 
يحد من فاتورة األســـرة النموذجية إلى 
2500 جنيه إسترليني - سيتم تخفيضه 
اعتبارا من أبريل، وكان من المقرر أصا 
أن يتـــم ذلك لمـــدة عاميـــن، وقالت لورا 
ســـوتر، رئيســـة التمويل الشـــخصي في 
AJ Bell، إن أحـــدث األرقـــام الصـــادرة 
عـــن مكتب اإلحصـــاءات الوطني كانت 
“مصـــدرا للقلـــق” وقالـــت “مـــن المحتـــم 
أن يفـــوت المزيـــد والمزيـــد مـــن النـــاس 
مدفوعـــات الطاقـــة واإليجـــار والرهـــن 
العقـــاري مـــع تقدمنـــا في فصل الشـــتاء 
واســـتمرار ارتفاع تكاليف المعيشة يبدأ 

بالفعل في ضرب المزيد من المنازل”.
وأضافـــت “هذه األرقام هـــي غيض من 
فيـــض، وعندمـــا نكـــون الجانـــب اآلخـــر 
مـــن أبرد موســـم، ســـتبدو بالتأكيد أكثر 
باســـم وزارة  قتامـــة”، وقـــال متحـــدث 
الخزانـــة “إن ضمـــان الحكومـــة ألســـعار 
النموذجيـــة  لألســـرة  ســـيوفر  الطاقـــة 
هـــذا  إســـترليني  جنيـــه   700 حوالـــي 
الشـــتاء، بناء علـــى أســـعار الطاقة التي 
كانـــت ســـتكون تحـــت ســـقف األســـعار 
الحالـــي - ممـــا يقلـــل الفواتيـــر بمقـــدار 

الثلث تقريبا”. “إضافـــة إلى ذلك، قدمنا 
مـــا ال يقـــل عـــن 1200 جنيه إســـترليني 
إضافـــي مـــن دعـــم تكلفة المعيشـــة ل 8 
ماييـــن من األســـر األكثـــر ضعفـــا. “لقد 
عكســـنا أيضـــا االرتفـــاع في مســـاهمات 
التأمين الوطني وأجرينا تغييرات على 
االئتمان العالمي لمساعدة األسر العاملة 

على االحتفاظ بالمزيد مما تكسبه”.

كريسماس

أظهـــر اســـتطاع أجرتـــه هيئـــة اإلذاعة 
مـــن   3 أن  بـــي ســـي(  )بـــي  البريطانيـــة 
كل 5 أشـــخاص فـــي المملكـــة المتحـــدة 
االحتفـــال  طريقـــة  ســـيخفضون 
بالكريســـماس هذا العام بسبب مخاوف 
تتعلـــق بتكلفـــة المعيشـــة. ويأتـــي ذلـــك 
فـــي الوقـــت الذي وصـــل فيـــه التضخم 
إلى أعلى مســـتوى له منـــذ 40 عاما، مع 
ارتفاع األســـعار بنسبة 10.1 % في عام 
واحد. وأدت أســـعار المواد الغذائية إلى 
االرتفـــاع األخيـــر في تكاليف المعيشـــة 
في ســـبتمبر، إلى جانـــب ارتفاع فواتير 

الطاقة وتكاليف النقل. 
وقالت مواطنة بريطانية كريســـتي من 
منطقة “سومرســـت”، إنهـــا تناولت العام 
الماضـــي مـــع ابنهـــا غـــداء عيـــد المياد 
ولحـــم  الرومـــي  الديـــك  مـــع  المناســـب 

الخنزيـــر والخضروات، لكنهـــا هذا العام 
ال تخطط الســـتخدام فرنهـــا ألن فواتير 
“ال  وقالـــت  للغايـــة،  مرتفعـــة  الكهربـــاء 
أستطيع تحمل تكلفة وضع الطباخ - أنا 
أســـتخدم الميكروويف. فكيف سأطبخ 
عشـــاء عيد الميـــاد لي والبنـــي؟”، “من 
األفضل لك الحصول على وجبة هندية 
“تيســـكو”  هايبرماركـــت  مـــن  جاهـــزة 

ووضغها في الميكروويف”. 
كما يتم تقليص خططها للهدايا، بســـبب 
ارتفـــاع تكاليف المعيشـــة وتقـــول: “لقد 
أبـــرم ابنـــي اتفاقـــا معي بأننا ســـنحصل 
هذا العام على اشـــياء بســـيطة، ألننا ال 

نستطيع تحمل أي شيء آخر”.
شـــركة  أجرتـــه  اســـتطاع  وكشـــف 
“ســـافانتا كومريـــس” لصالـــح هيئـــة 
البريطانيـــة )بي.بي.ســـي(  اإلذاعـــة 

وشـــمل 4132 شخصا أن البالغين 
الذيـــن يقـــل دخـــل أســـرهم عـــن 

إســـترليني  جنيـــه  ألـــف   40
كانـــوا أكثـــر عرضة للقـــول إن 

أصغـــر  ســـتكون  خططهـــم 
وقـــال  العـــام،  هـــذا  بكثيـــر 
ممـــن شـــملهم  فقـــط   % 3
أعيـــاد  إن  االســـتطاع 

المياد ستكون أكبر من العام 

الماضـــي، وأجري االســـتطاع في وقت 
ســـابق مـــن هذا الشـــهر قبـــل أن يتراجع 
المستشـــار جيريمـــي هانـــت عـــن بعض 
التخفيضات الضريبيـــة، قائا إن الدعم 
علـــى فواتيـــر الطاقة ســـيكون محدودا 
بالنســـبة للبعـــض، وحـــذر مـــن مزيد من 

التخفيضات في اإلنفاق الحكومي.
وقد تأثـــرت خطط النـــاس لعيد المياد 
بالفعـــل لمـــدة عاميـــن متتاليين بســـبب 
الوباء، ففي ديســـمبر 2020، كانت هناك 

قيـــود صارمة علـــى االختـــاط المنزلي 
بســـبب زيـــادة فيـــروس كورونـــا، وفـــي 
Omi-  العام التالي، لم يؤد ظهور متغير
cron إلـــى فـــرض قيود علـــى الضيافة، 
لكـــن الشـــركات قالـــت إن ثقـــة العمـــاء 
في تناول الطعام والشراب في الخارج 
تلقـــت ضربة مـــع موجة مـــن اإللغاءات 
وتقليـــص االحتفـــاالت في الفتـــرة التي 
ســـبقت 25 ديسمبر، بالنسبة للعديد من 
شـــركات البيع بالتجزئة والضيافة، هذه 
هي الفترة الرئيســـة لكسب المال 
من الســـنة، وســـوف يأملون 
الحيـــاة  إلـــى  العـــودة  فـــي 

الطبيعية.
BBC :المصدر**

لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية على ذوي الدخل المنخفض؟
3 من كل 5 أشخاص في المملكة المتحدة سيخفضون طريقة االحتفال بالكريسماس هذا العام
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نتيجـــة للطلـــب القـــوي علـــى أســـهم شـــركة أمريكانـــا 
للمطاعـــم فـــي الســـوقين الســـعودي واإلماراتـــي، تـــم 
رفع نســـبة شريحة المســـتثمرين األفراد في اإلمارات 
مـــن 5 % إلـــى 10 % لتصبح مماثلة لنســـبة شـــريحة 
المستثمرين األفراد في السعودية. وبذلك ستنخفض 
األســـهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة من 85 
% إلـــى 80 % مـــن إجمالـــي أســـهم الطرح. وســـيبقى 
إجمالي حجم الطرح كما هو ليمثل 30 % من إجمالي 

األسهم المصدرة في رأسمال الشركة.
علمـــا أن ال تغييـــر لشـــريحة المســـتثمرين األفراد في 
الســـعودية، والتي تبقى عند 10 % من إجمالي أسهم 

الطرح.
وتـــم تحديـــد النطـــاق الســـعري بيـــن 2.55 ريـــاال وما 
يعادله بالدرهم عند 2.5 درهم للسهم و2.68 رياال وما 
يعادله عند 2.62 درهم للســـهم. ومن المتوقع تحديد 
السعر النهائي في 23 نوفمبر واإلدراج في 6 ديسمبر.

“أمريكانا للمطاعم” ترفع حصة األفراد من طرحها العام في اإلمارات

الفجر: 04:38 - الظهر: 11:24 - العصر: 02:26  

المغرب: 04:48 - العشاء: 06:06

920 عــربـة طعــام متنقلــة 
مسجلـة ومرخصـة فـي المملكـة

تستهوي الشباب وحصلت على رواج كبير.. إدارة التسجيل في “الصناعة”:

كشـــفت أخصائـــي خدمـــات مســـتثمرين أول بـــإدارة 
التســـجيل بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة، هيـــا محمـــد 
عتيـــق، عن وجود ما يقـــارب 920 عربة طعام متنقلة 
)فود ترك( مسجلة ومرخصة منذ بداية تدشين نشاط 
خدمات األطعمة والمشروبات في المركبات المتنقلة 

والذي صدر بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2017.
وأكـــدت عتيق فـــي البرنامـــج اإلذاعي “صبـــاح الخير 
األطعمـــة  خدمـــات  تقديـــم  نشـــاط  أن  بحريـــن”،  يـــا 
 والمشـــروبات فـــي المركبـــات المتنقلـــة أو مـــا يســـمى 
“الفـــود ترك” حصـــل على رواج عاٍل مـــن قبل مقدمي 
طلبـــات الترخيـــص؛ ألن النشـــاط يشـــترط أن يكـــون 
مقـــدم الطلـــب بحرينـــي الجنســـية وأصبـــح مـــن أكثر 
األنشـــطة التي تستهوي  الشـــباب البحريني خصوًصا 
فـــي الســـنوات األخيـــرة الماضية خـــال وبعد جائحة 

كورونا.
وأشـــارت عتيق إلـــى أنه مـــع التغيـــرات الحاصلة في 
قطـــاع ريـــادة األعمـــال وحرًصـــا مـــن وزارة الصناعـــة 

والتجـــارة بـــأن تكـــون دائما ســـباقة فـــي مواكبة هذه 
التغيـــرات، ومن منطلق تقليل المصاريف والتحديات 
التي يواجهها رائد العمل في بداية عمله التجاري، تم 
تقديم مبادرة نشـــاط خدمات األطعمة والمشـــروبات 
فـــي المركبـــات المتنقلة والـــذي صدر بالقـــرار الوزاري 
اســـتحصال  عمليـــة  لتنظيـــم   2017 لســـنة   81 رقـــم 

التراخيص الخاصة.
ولفتـــت عتيق إلى أن نشـــاط “الفود ترك” يقتصر على 
بحرينييـــن الجنســـية وذلـــك دعمًا للشـــباب البحريني 
لمزاولة النشـــاط بشكل منفرد كمؤسسة فردية أو من 

خال  شركة تجارية مع مجموعة من زمائه.
وأضافت أن هذا النشـــاط ال يمنح أصحاب الترخيص 
تصاريـــح لجلب عمالة أجنبيـــة، وبالتالي يخلق فرص 

عمل عديدة أمام الشباب البحريني.
نشـــاط  لمزاولـــة  التجـــاري  النشـــاط  طبيعـــة  وعـــن 
تقديـــم الخدمـــة األطعمـــة والمشـــروبات فـــي “الفـــود 
تـــرك”، أوضحـــت أن النشـــاط التجـــاري المتعلـــق بهذه 

الخدمـــة هو أنشـــطة خدمـــات األطعمة والمشـــروبات 
فـــي الســـيارات المتنقلـــة لبيع األغذية، وهذا النشـــاط 
يتطلب الحصول علـــى موافقات من جهات ترخيص 
ذات العاقة، على سبيل المثال وزارة الصحة، اإلدارة 

العامة للمرور، والدفاع المدني بوزارة الداخلية.
وبينت عتيق أنه يجب أن يكون مقدم الطلب لمزاولة 
نشاط تقديم الخدمة األطعمة والمشروبات في الفود 
تـــرك بحريني، ويزاول النشـــاط كمؤسســـة أو شـــركة، 
والحصـــول علـــى موافقـــات الترخيـــص مـــن الجهات 
التصميـــم  لمتطلبـــات  المعنيـــة، مثـــل وزارة الصحـــة 
الداخلي للفود تراك واالشتراطات الصحية باإلضافة 
إلى ضرورة االلتزام باشتراطات اإلدارة العامة للمرور 

والدفاع المدني ووزارة الداخلية.
ونوهـــت إلـــى أن وزارة الصناعـــة والتجـــارة تســـعى 
دائًمـــا إلتاحـــة الفرص أمام الشـــباب البحريني المبدع 
وتقديـــم خدمـــات تلبي توقعاتهم وتســـاهم في جعل 

المملكة بيئة مثلى لاستثمار.

أمل الحامد

نشاط “الفود ترك” ال يمنح 
أصحاب الترخيص تصاريح 

لجلب عمالة أجنبية

بزنس العربات المتنقلة 
يدعم الشباب البحريني 
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وأكثر .. 

بالقرب
مــن أقل سعـر

في مملكة البحريـــــن
تحديث
�جــديــد �
17 2022Nov

������ متــاحمبــاع

%67.5

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

هيا محمد 
عتيق


