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نجـــح 5 مـــن ممثلـــي الجمعيـــات السياســـية فـــي اجتياز 
السباق االنتخابي، في وقت سجلت فيه جمعية األصالة 
خسارة مدوية لمقعدها الرسمي في ثالثة الجنوبية أمام 
مترشـــح تجمـــع الوحـــدة الوطنيـــة محمد الرفاعـــي، بعد 
مغادرة مبكرة لمترشح جمعية الصف اإلسالمي عبدهللا 
بوغمـــار مـــن الجولـــة األولى. وأســـفرت النتائـــج النهائية 
لالنتخابـــات البرلمانيـــة عـــن خـــروج جميع ممثلـــي كتلة 
األصالـــة البرلمانيـــة الســـابقين، وبذلـــك فقـــدت الجمعية 

مقعد نائب رئيس المجلس الثاني الذي شغره علي زايد، 
ومقعدها الرســـمي في ثالثـــة الجنوبية ألحمد األنصاري، 
فضـــاًل عن االنســـحاب المبكـــر لنائبها عبدالـــرزاق حطاب 

الذي فضل عدم خوض السباق االنتخابي.
ورفع عبور المترشـــحة إيمان شـــويطر ومهدي الشـــويخ 
في الجولة الثانية نســـبة تمثيل جمعيـــة المنبر التقدمي 
الديمقراطـــي فـــي المجلـــس بواقع 3 أعضـــاء إلى جانب 
عبدالنبي سلمان، فيما فقدت الجمعية نائبها فالح هاشم 

بعد خسارته أمام مريم الصائغ في خامسة الشمالية. 
وبعد خســـارة تجمـــع الوحـــدة الوطنية مقعديهـــا البلدي 

والنيابي لكل من النائب عبدهللا الذوادي والبلدي محمد 
الظاعـــن، تمكنت الجمعية من حجـــز مقعد جديد لها عن 
ثالثـــة الجنوبية للمترشـــح محمـــد الرفاعي، الـــذي تمكن 
مـــن اإلطاحة بنائـــب األصالة أحمد األنصاري، ومترشـــح 

جمعية الصف اإلسالمي عبدهللا بوغمار.
وتمكنت جمعية الرابطة اإلســـالمية أخيًرا من اســـتعادة 
الســـابقة  النائبـــة  مـــن  العاصمـــة  فـــي سادســـة  مقعدهـــا 
معصومـــة عبدالرحيـــم، التي غادرت الســـباق من الجولة 
األولى، وكســـب الجولة الثانية من أمام المترشح محمد 

السهالوي لصالح مترشح الرابطة محمود فردان.

الجمعيات السياسية تحجز 5 مقاعد في برلمان 2022

البحريــــن ملتقــــى للســـــالم
مواصلة جهود ترسيخ األمن والسالم... نائب جاللة الملك ولي العهد:

األصالة تخسر جميع مقاعدها في برلمان 2018

نتائـــج  عـــن  اإلعـــالن  بمناســـبة 
والتشـــريعية  النيابيـــة  االنتخابـــات 
نتائـــج طيبـــة  مـــن  بـــه  جـــاءت  ومـــا 
تمثلـــت في فـــوز 8 ســـيدات لعضوية 
ســـيدات  و3  النيابـــي  المجلـــس 
أدلـــت  البلديـــة،  المجالـــس  لعضويـــة 
قرينـــة عاهـــل البـــالد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة بتصريـــح خـــاص، أعربـــت 
فيـــه ســـموها عـــن ســـعادتها وفخرهـــا 
بالنتائـــج واألداء المشـــّرف للســـيدات 
اللواتـــي عزمـــن علـــى تفعيـــل دورهن 
وبـــادرن  السياســـية،  المشـــاركة  فـــي 
مهنيـــة،  بـــكل  االنتخابـــات  بخـــوض 
وبالتـــزام واضح لإلســـهام فـــي البناء 

الديمقراطي الوطني، تلبية للمشروع 
اإلصالحي الكبير الذي ترجم تطلعات 
العاهـــل المعظم، منوهـــة بما بذلنه من 
جهـــود حثيثـــة، وبـــكل عـــزم وإصرار، 
لتصـــدر قوائم المترشـــحين ونيل ثقة 

الناخبين عن استحقاق وجدارة.

قرينة العاهل المعظم: المرأة 
البحرينية فازت باستحقاق وجدارة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

)02(

سيدعلي المحافظة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

“البحرين للمجوهرات” يتألق بأكبر جناح 
)04-05(في “الجواهر العربية”



الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة، وزيـــر الدولـــة األعلـــى فـــي وزارة 
الدفـــاع بجمهوريـــة ســـنغافورة الصديقـــة 
صبـــاح  المرافـــق،  والوفـــد  محمـــد  زكـــي 
أمـــس، بمناســـبة زيارتـــه للبالد للمشـــاركة 
فـــي فعاليـــات المنتـــدى الثامـــن عشـــر لــــ 
“مؤتمـــر حـــوار المنامـــة 2022”، بحضـــور 
وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 

النعيمـــي، ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
اللقـــاء  وخـــالل  النعيمـــي.  ذيـــاب  الركـــن 
رحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
بوزيـــر الدولـــة األعلـــى فـــي وزارة الدفاع 
بجمهوريـــة ســـنغافورة الصديقـــة والوفد 
المرافق، مشيدًا بعالقات الصداقة القائمة 
بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة 
في كافة المجاالت، كما تم بحث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بحث الموضوعات المشتركة مع سنغافورة
الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  خليفـــة،  آل 
األميركيـــة الفريـــق أول مايـــكل كوريال 
والوفد المرافق، بمناســـبة زيارته للبالد 
للمشـــاركة في فعاليات المنتدى الثامن 
عشـــر لـ “مؤتمر حـــوار المنامـــة 2022 “، 
بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
النعيمـــي،  حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 

ذياب بن صقر النعيمي.
وخـــالل اللقاء رحـــب القائد العـــام لقوة 

دفـــاع البحريـــن بقائد القيـــادة المركزية 
مشـــيدا  المرافـــق،  والوفـــد  األميركيـــة 
بعالقـــات الصداقة الوثيقـــة التي تربط 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركية وما تشـــهده من تطور ونماء 
علـــى األصعـــدة كافـــة والتي من شـــأنها 
والتنســـيق  بالتعـــاون  االرتقـــاء  تعزيـــز 
المشـــترك، متمنيا استمرار التنسيق في 
مختلـــف الشـــؤون الســـيما فـــي المجال 
العســـكري بما يسهم في تطوير التعاون 
البلديـــن  بيـــن  الدفاعـــي  الشـــأن  فـــي 

الصديقين.

اســـتقبل القائـــد العـــام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة، وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة، أمس. وتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون 
تعزيز التعاون مع واشنطن في الشأن الدفاعيوالتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

بحث التنسيق بين “الدفاع” و “المالية”
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أكـــد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة أهمية مواصلة العمل المشـــترك من 
أجل تعزيز أسس األمن واالستقرار في المنطقة والعالم تحقيقا 
لتطلعات الدول وشـــعوبها نحو النماء واالزدهار، مشـــيرا إلى أن 
مملكة البحرين تواصل جهودها انطالقا من كونها ملتقى للسالم 
وداعمة لمختلف الجهود الدولية التي تصب في ترســـيخ األمن 
والســـالم بما يســـهم في الدفع بوتيرة التنميـــة نحو آفاق أرحب 
تعود بالخير والنفع على الجميع. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في 
قصر الرفاع امس، بحضور وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
ووزير شـــؤون مجلـــس الوزراء حمـــد المالكي، وزيـــر الخارجية 
والكومنولـــث والتنميـــة بالمملكـــة المتحـــدة جيمـــس كليفرلـــي ، 
وذلـــك في إطـــار زيارته للبالد للمشـــاركة بالمنتدى الثامن عشـــر 
لألمـــن اإلقليمي “حـــوار المنامة”، حيث نوه ســـموه بمســـتويات 
العالقـــات الثنائية بين مملكـــة البحرين والمملكـــة المتحدة وما 
يشـــهده التنســـيق المشـــترك بينهما مـــن تطور ونمـــاء على كافة 
المســـتويات بما فيه صالح البلدين والشـــعبين الصديقين، الفتا 
إلـــى أهميـــة البنـــاء على مـــا تحقق لدعم الـــرؤى المشـــتركة بين 

الجانبين نحو مزيد من التعاون في مختلف المجاالت.
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مناقشـــة  اللقـــاء،  خـــالل  وجـــرى 
المشـــترك على جدول أعمال منتـــدى “حوار المنامة”، إلى جانب 
استعراض آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

النيابيـــة  نتائـــج االنتخابـــات  بمناســـبة اإلعـــالن عـــن 
والتشـــريعية، ومـــا جاءت به من نتائـــج طيبة، تمثلت 
فـــي فـــوز 8 ســـيدات لعضويـــة المجلـــس النيابـــي و3 
ســـيدات لعضويـــة المجالـــس البلديـــة، أدلـــت قرينـــة 
عاهـــل البـــالد المعظم رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة بتصريـــح خـــاص، أعربت فيه ســـموها عن 
بالغ ســـعادتها وفخرها بتلك النتائج وباألداء المشّرف 
للسيدات الكريمات اللواتي عزمن على تفعيل دورهن 
في المشـــاركة السياسية، وبادرن بخوض االنتخابات 
بـــكل مهنيـــة، وبالتـــزام واضـــح لإلســـهام فـــي البنـــاء 

الديمقراطـــي الوطنـــي، تلبيـــًة للمشـــروع اإلصالحـــي 
الكبيـــر الـــذي ترجـــم تطلعـــات العاهل المعظـــم، لرفعة 
شـــعبه الوفي ونهضة وطننا العزيز بمشـــاركة شـــعبية 

شاملة لكل نسائه ورجاله.
وقالـــت ســـموها “فـــي مثـــل هـــذه اللحظـــات الوطنية 
المهمـــة والباعثـــة علـــى الفخـــر واالعتـــزاز، وتســـجيالً 
لتقديرنـــا وامتناننـــا لهـــذه اإلنجازات المتتالية لنســـاء 
البحريـــن الكريمـــات، نرفـــع خالـــص تهانينـــا لصاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، راعي مسيرة 
تقـــدم المرأة البحرينية، والداعم األول لكل ما يحفظ 
لها مشـــاركتها الكاملة والمتكافئـــة في البناء الوطني، 
والـــذي نعمل بدورنا على إحاطته بكل ما يلزم لضمان 

اســـتدامته وتعظيـــم أثـــره للحفاظ على مكانـــة المرأة 
البحرينية عاليًا في الشأن الوطني”. واعتبرت سموها 
أن ما تحظى به المرأة من رعاية واهتمام ملكي ساٍم 
ينطلـــق مـــن عراقة المشـــاركة النســـائية، ولمـــا تتحلى 
بـــه مـــن خصوصيـــة تتميـــز بهـــا، تجســـدها العديد من 
الشـــواهد والنتائـــج الطيبة، والتي يضعهـــا ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، على أعلى سلم اهتماماته، 
بما يجعل من مســـألة تقدم المرأة واســـتقرار األســـرة 
البحرينيـــة، أولوية وطنية ضمـــن الخطط الحكومية، 

وهو أمر يقدره المجلس األعلى للمرأة أشد تقدير.
وبعثـــت قرينة العاهل المعظـــم برقيات تهنئة ضمنتها 

خالـــص التهانـــي للســـيدات البحرينيـــات الفائزات في 
االنتخابـــات، منوهة بما بذلنه من جهود حثيثة، وبكل 
عـــزم وإصـــرار، لتصدر قوائـــم المترشـــحين ونيل ثقة 
الناخبيـــن عن اســـتحقاق وجدارة، معربة ســـموها في 
هذه المناسبة بالغة األهمية عن فخرها واعتزازها بهذا 
اإلنجـــاز الذي يأتي ضمـــن إنجازات المـــرأة البحرينية 
على صعيد مشـــاركتها المؤثرة في مواقع صنع القرار 
والمشـــاركة السياسية، لتســـهم، مع أخيها الرجل، في 
نهضة وطنها وتقدمـــه، متمنية لكل الفائزات التوفيق 
والنجـــاح فـــي تولـــي مهامهـــن الجديدة، لإلســـهام في 
تحقيق تطلعـــات المواطنين وحفـــظ مصالحهم، وبما 

يعود بالخير والنماء على وطننا الغالي.

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

البحرين ملتقى للسالم وداعمة للجهود الدولية في ترسيخ األمن

الرعاية الملكية السامية السند األول إلنجازات المرأة البحرينية

الدفع بوتيرة التعاون مع بريطانيا نحو آفاق أرحب... نائب جاللة الملك ولي العهد:

سموها تبارك للفائزات في االنتخابات النيابية والبلدية... قرينة العاهل المعظم:

نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي 

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  كان 
الفريـــق الركن عبدهللا النعيمي 
وزيـــر  مودعـــي  مقدمـــة  فـــي 
وزارة  فـــي  األعلـــى  الدولـــة 
الدفـــاع بجمهورية ســـنغافورة 
الصديقـــة زكـــي محمد، مســـاء 

مطـــار  مغادرتـــه  لـــدى  أمـــس، 
البحريـــن الدولـــي بعـــد زيـــارة 
رســـمية لمملكة البحرين شارك 
المنتـــدى  فعاليـــات  فـــي  فيهـــا 
الثامـــن عشـــر لــــ “مؤتمـــر حوار 

المنامة 2022”.

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، 
صبـــاح أمـــس األحد، نائـــب رئيس 
بعثة جمهورية اســـتونيا الصديقة 
لدى المملكة والمقيمة في أبوظبي 

اودا لييس بينو.
وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 
رئيـــس  بنائـــب  الدفـــاع  شـــؤون 

بعثـــة جمهورية اســـتونيا، مشـــيدًا 
المســـتمرة  الصداقـــة  بعالقـــات 
والمتميـــزة القائمـــة بيـــن البلديـــن 
الصديقين في مختلف المجاالت.

حضـــر اللقـــاء اللـــواء ركـــن طيـــار 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 
مدير التعاون العسكري، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  وّدع 
الفريـــق الركن ذيـــاب النعيمي، 
هيئـــة  رئيـــس  أمـــس،  صبـــاح 
للقـــوات  المشـــتركة  األركان 
األردنيـــة  بالمملكـــة  المســـلحة 
اللـــواء  الشـــقيقة  الهاشـــمية 

الركـــن يوســـف الحنيطي، لدى 
مغادرته مطار البحرين الدولي 
بعد زيارة رسمية شارك خاللها 
فـــي فعاليـــات المنتـــدى الثامن 
عشـــر لـ “مؤتمـــر حـــوار المنامة 

.”2022

وزير الدفاع يودع وزير الدولة األعلى في “الدفاع” بسنغافورة

وزير الدفاع يشيد بعالقات الصداقة مع إستونيا

رئيس األركان يوّدع الحنيطي
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون السياســـية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
أمس، مع المدير العام لشـــؤون الشرق األوســـط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي 
باالتحـــاد األوروبـــي هيليـــن لوغـــال، وذلك علـــى هامش أعمـــال الدورة الثامنة عشـــرة 
لمؤتمـــر األمـــن اإلقليمـــي “حـــوار المنامة”. وتـــم خالل االجتمـــاع، اســـتعراض عالقات 
التعاون والشـــراكة االســـتراتيجية الوطيدة بيـــن مملكة البحرين واالتحـــاد األوروبي، 
وســـبل تعزيزها في ضوء النتائج اإليجابية لالجتماع األول لكبار المســـؤولين بوزارة 
الخارجيـــة وهيئـــة العمـــل الخارجي األوروبـــي في يونيـــو الماضي المنعقـــد بالعاصمة 
لـــكال الجانبيـــن،  البلجيكيـــة بروكســـل، بمـــا يســـتهدف تحقيـــق المصالـــح المشـــتركة 
والمساهمة في تعزيز األمن والسالم اإلقليمي والعالمي. حضر االجتماع، رئيس قطاع 

الشؤون األوروبية بوزارة الخارجية أحمد القرينيس.

اجتمع وكيل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ 
عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة، 
مع مســـاعدة وزير الخارجية 
رئيسة قسم الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا فـــي وزارة 
خارجية االتحاد السويسري 
مايـــا تيســـافي، وذلـــك علـــى 
هامش انعقـــاد أعمال الدورة 
الثامنة عشـــرة لمؤتمر األمن 

اإلقليمي “حوار المنامة”.
وتم خـــالل االجتمـــاع بحث 
والصداقة  التعـــاون  عالقات 

الوثيقـــة بين مملكة البحرين 
السويســـري،  واالتحـــاد 
وســـبل تعزيزها في مختلف 
المجاالت بما يحقق المصالح 
البلديـــن  لـــكال  المشـــتركة 
والشـــعبين الصديقيـــن، إلـــى 
القضايـــا  مناقشـــة  جانـــب 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.
رئيـــس  االجتمـــاع،  حضـــر 
األوروبيـــة  الشـــؤون  قطـــاع 
أحمـــد  الخارجيـــة  بـــوزارة 

القرينيس.

توطيد الشراكة مع االتحــاد األوروبـي

تعزيــز المصــالح مـع سـويســرا
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المنامة - وزارة الخارجية

ُعقـــدت الجولة األولى من المشـــاورات السياســـية بيـــن مملكة البحرين 
وجمهورية بنغالديش الشعبية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وسكرتيرة وزارة خارجية 
جمهورية بنغالديش الشـــعبية ماشفي بنت شـــمس، وذلك على هامش 

المشاركة في أعمال مؤتمر “حوار المنامة” في دورته الثامنة عشرة.
وتبـــادل  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  اســـتعراض  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
الخبـــرات بيـــن البلدين في مختلف المجاالت السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية واالســـتثمارية والثقافية والســـياحية، واالرتقاء بها إلى 
مستويات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، هذا إلى جانب تنسيق 
المواقف على الســـاحتين اإلقليمية والدولية، بما يدعم األمن والســـلم 

الدوليين.

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون 
آل خليفـــة،  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
امـــس، مـــع  ســـفير فـــوق العـــادة 
ومفـــوض ألوكرانيـــا لـــدى مملكة 
البحريـــن والمقيـــم فـــي أبوظبي 
علـــى  وذلـــك  ســـينك،  ديمتـــرو 
هامـــش أعمـــال الـــدورة الثامنـــة 
عشـــرة لمؤتمـــر األمـــن اإلقليمي 

“حوار المنامة”.
وتم خالل االجتماع، استعراض 

ســـبل تعزيز التعـــاون والصداقة 
بيـــن مملكة البحريـــن وأوكرانيا، 
ومتابعـــة ســـبل التوصـــل لحلول 
النزاعـــات  إلنهـــاء  ســـلمية 
والصراعـــات اإلقليمية والدولية 
واالســـتقرار  األمـــن  يعـــزز  بمـــا 
المنطقـــة  لشـــعوب  والســـالم 

والعالم.
حضـــر االجتمـــاع، رئيـــس قطاع 
بـــوزارة  األوروبيـــة  الشـــؤون 

الخارجية أحمد القرينيس.

تعزيز التعاون السياسي واالقتصادي والسياحي مع بنغالديش

حلول سلمية إلنهاء الصراعات اإلقليمية والدولية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الشـــؤون  رئيـــس  أمـــس،  الزيانـــي، 
اليهوديـــة  اللجنـــة  فـــي  السياســـية 
األميركية، جيسون إيزاكسون، بمناسبة 
زيارتـــه لمملكـــة البحرين للمشـــاركة في 
أعمـــال الـــدورة الثامنـــة عشـــرة لمؤتمـــر 
حوار المنامة. وجرى خالل اللقاء، بحث 
عالقات الصداقـــة البحرينية األمريكية 
والجهـــود التـــي يبذلها البلـــدان من أجل 

تطوير وتنمية التعاون الثنائي في كافة 
المجـــاالت خدمـــًة للمصالـــح المتبادلـــة، 
مســـتجدات  تـــدارس  إلـــى  إضافـــة 
األوضـــاع اإلقليميـــة والدولية والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الســـفير الشيخ عبدهللا بن 
علـــي آل خليفـــة، رئيـــس قطاع شـــؤون 
األميركيتيـــن والمحيـــط الهـــادئ بوزارة 

الخارجية.

تنمية التعاون الثنائي بين البحرين وأميركا

المنامة - ووارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمس، الرئيس التنفيذي لمعهد 
واشـــنطن  فـــي  العربيـــة  الخليـــج  دول 
ويليـــام روباك، بمناســـبة زيارتـــه لمملكة 
البحريـــن للمشـــاركة في أعمـــال الدورة 

الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتـــم فـــي اللقـــاء، تأكيـــد عمـــق عالقات 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  الصداقـــة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية 

الصديقـــة، ومـــا وصلـــت إليه مـــن تطور 
ونماء على األصعدة كافة، واســـتعراض 
المنطقـــة  فـــي  األوضـــاع  مســـتجدات 
والتحديات التي تواجه األمن اإلقليمي 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء  حضـــر 
األميركيتيـــن والمحيـــط الهـــادئ بوزارة 
الخارجيـــة الســـفير الشـــيخ عبـــدهللا بن 

علي آل خليفة.

تأكيد عمق العالقات مع الواليات المتحدة
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اســـتقبل وزير الخارجيـــة، عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، كولين بروكـــس، كبير 
الموظفيـــن الفنييـــن بلجنـــة العالقـــات 
الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي  الخارجيـــة 
بالواليات المتحدة األميركية الصديقة، 
وذلك بمناســـبة زيارته لمملكة البحرين 
للمشـــاركة فـــي أعمـــال الـــدورة الثامنة 

عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
مســـار  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وجـــرى 
عالقـــات الصداقـــة التاريخيـــة الوثيقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

الصديقـــة، وما تشـــهده هـــذه العالقات 
مختلـــف  علـــى  تميـــز  مـــن  الثنائيـــة 
الشـــراكة  تعزيـــز  وســـبل  المســـتويات، 
االســـتراتيجية بين البلديـــن بما يحقق 
األهداف والمصالح المشـــتركة، إضافة 
إلـــى بحث عـــدد من القضايـــا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدهللا بن 
علـــي آل خليفـــة، رئيس قطاع شـــؤون 
األمريكتيـــن والمحيط الهـــادئ، وأروى 
حســـن الســـيد، رئيـــس قطـــاع شـــؤون 

حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية.

تعزيز الشراكة االستراتيجية بين البحرين وأميركا

إعفاء من متطلبات التأشيرة بين البحرين واليونان
تعزيز الشراكة نحو آفاق أرحب على المستويات كافة... وزير الخارجية:

عقد وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني، 
أمس، جلســـة مباحثات مع وزير خارجية 
نيكـــوس  الصديقـــة  اليونـــان  جمهوريـــة 
لمملكـــة  زيارتـــه  بمناســـبة  دينديـــاس؛ 
البحريـــن للمشـــاركة فـــي أعمـــال الـــدورة 

الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  أعقـــاب  وفـــي 
خارجيـــة  لوزيـــر  شـــكره  عـــن  الخارجيـــة 
الدعـــوة  تلبيـــة  اليونـــان علـــى  جمهوريـــة 
لزيـــارة مملكـــة البحريـــن والمشـــاركة فـــي 
مؤتمـــر حـــوار المنامـــة في دورتـــه الثامنة 
عشرة، مشيًرا إلى أن المؤتمر أصبح منصة 
إقليميـــة وعالمية لتبـــادل الـــرأي واألفكار 
وتوطيد العالقات وبناء الشـــراكات وعقد 

الصداقات بين الدول المشاركة.
وأضـــاف وزير الخارجيـــة أن المؤتمر بات 
منتـــدى حيوًيـــا لتعزيـــز فـــرص لقـــاء كبار 
والعســـكريين  واألمنييـــن  السياســـيين 
وصنـــاع القـــرار والخبـــراء والباحثيـــن من 
القضايـــا  ومناقشـــة  العالـــم،  دول  جميـــع 
تشـــكل  التـــي  االســـتراتيجية  األمنيـــة 
تحديـــات لمنطقة الشـــرق األوســـط ودول 
األمـــن  ترســـيخ  فـــي  يســـهم  بمـــا  العالـــم 
والســـلم الدولييـــن. وقال وزيـــر الخارجية 
إن مملكـــة البحريـــن، بقيـــادة جاللـــة ملك 
البالد الُمعظم، وبدعم ومساندة الحكومة 
برئاســـة ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، تؤمن إيماًنا راســـًخا بأن الســـالم 
والحـــوار المشـــترك هـــو الطريـــق األمثـــل 
للوصـــول إلـــى حلـــول دبلوماســـية لضمان 

األمن واالستقرار العالمي.
وأشـــاد وزير الخارجية بمشـــاركة رئيســـة 
المفوضيـــة األوروبيـــة أورســـوال فون دير 
الين، مثمًنا ما جاء في كلمتها االفتتاحية 
فـــي المؤتمر من إن مملكة البحرين لطالما 
كانـــت صوت الحكمة فـــي المنطقة، معرًبا 
عن شكره لجاللة الملك الُمعظم، على هذا 
الصـــوت وما حققتـــه مملكـــة البحرين من 
خـــالل مبادراتهـــا المشـــهودة التي ترســـخ 
هـــذه القيـــم وتعلـــي مـــن ثقافة التســـامح 

والتعايش ليعم السالم أرجاء العالم.
المشـــترك  والحـــوار  التعايـــش  إن  وقـــال 
رســـالة مملكة البحرين للعالم أجمع، فهذه 
الرســـالة تمثـــل الطريق الذي يمنـــح العالم 
رخـــاءه وســـالمه المســـتدام، وهـــو المبدأ 

الُمعظـــم  الملـــك  بـــه جاللـــة  الـــذي يؤمـــن 
الـــذي دعـــا دائًمـــا إلـــى وقـــف الحـــرب بين 
روســـيا االتحادية وأوكرانيا، وإلى تفعيل 
الحلـــول الدبلوماســـية وعقـــد المفاوضات 
بين الطرفين دون شـــروط مســـبقة، وإلى 
ضرورة إحالل األمن واالستقرار والسالم 
فـــي أوكرانيـــا والقـــارة  الدائـــم والشـــامل 

األوروبية والعالم أجمع.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بانتهـــاء العملية 
االنتخابيـــة للمجلـــس النيابـــي والمجالس 
البلديـــة للعـــام 2022، منوًهـــا بمـــا حققتـــه 
نســـبة  مـــن  النـــواب  مجلـــس  انتخابـــات 
مبـــارًكا   ،%  73 بلغـــت  عاليـــة  تصويـــت 
العمليـــة  فـــي  والمشـــاركين  للفائزيـــن 
االنتخابيـــة وحرصهم على دعم المســـيرة 

الديمقراطية في المملكة.
المباحثـــات  جلســـة  إن  الزيانـــي  وقـــال 
ركـــزت  اليونانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  مـــع 
علـــى تعزيـــز وتطويـــر عالقـــات الصداقـــة 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
البلديـــن الصديقيـــن، وما تشـــهده من نمو 
وتطور على جميع األصعدة والمســـتويات 
في إطار مـــن االحترام المتبـــادل والرغبة 
المشـــتركة فـــي تعزيـــز وتنميـــة التعـــاون 
الثنائي في مختلف المجاالت، مشيًرا إلى 

أن المباحثـــات تناولـــت مجـــاالت التعاون 
المشـــترك وســـبل تطويـــره واالرتقـــاء بـــه 
إلـــى مســـتويات أشـــمل خدمـــة للمصالـــح 
المتبادلـــة. وأضـــاف أنـــه تـــم التوقيـــع بين 
البلديـــن علـــى اتفـــاق بين حكومـــة مملكة 
اليونـــان  جمهوريـــة  وحكومـــة  البحريـــن 
بشـــأن اإلعفـــاء مـــن متطلبـــات التأشـــيرة 
الدبلوماســـية  الســـفر  جـــوازات  لحاملـــي 
والخاصـــة والخدمة، ومذكـــرة تفاهم بين 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الخارجيـــة  وزارة 
ووزارة الخارجيـــة فـــي جمهورية اليونان 
للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية رغبة مملكة البحرين 
فـــي تكثيـــف التعاون وتعزيز الشـــراكة مع 
جمهوريـــة اليونان نحو آفـــاق أرحب على 
المستويات كافة، معرًبا عن تطلع المملكة 
للزيـــارة المرتقبة لرئيـــس وزراء جمهورية 
اليونـــان إلى مملكة البحرين، وما تعكســـه 
الزيارة مـــن الرغبة الصادقة لـــدى البلدين 
العالقـــات  بتوطيـــد  قدًمـــا  المضـــي  فـــي 
يعـــود  بمـــا  تعزيزهـــا  ومواصلـــة  الوثيقـــة 
بالنماء واالزدهار على البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
مـــن جهته، أعرب وزير خارجية جمهورية 
اليونـــان نيكـــوس دينديـــاس عن ســـعادته 

بزيـــارة مملكـــة البحريـــن للمشـــاركة فـــي 
أعمال الدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر حوار 
المنامـــة، مضيًفـــا أنـــه تـــم إجـــراء جلســـة 
مباحثـــات ثنائية مثمرة مع الوزير الزياني 
بيـــن  الثنائيـــة  للعالقـــات  خاللهـــا  تطرقـــا 
البلديـــن الصديقيـــن، والتحضيـــر للزيـــارة 
المرتقبة لرئيـــس وزراء جمهورية اليونان 
والتـــي ســـيتم خاللهـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
التوقيـــع على عدد مـــن االتفاقيات لتعزيز 
التعاون المشـــترك بين البلدين الصديقين، 
وتـــم اســـتعراض عـــدد مـــن الموضوعـــات 
والقضايـــا اإلقليمية والدولية كالوضع في 
أوكرانيا، والمشـــكالت في أوروبا، واألمن 
وسلســـلة التوريـــد وأيًضا المشـــكالت في 
القارة اإلفريقية وجنوب الصحراء الكبرى 

واليمن وشرق المتوسط.
وأعرب عن ســـعادته بالتوقيـــع أمس على 
اتفاق بين حكومتي البلدين بشأن اإلعفاء 
مـــن متطلبات التأشـــيرة لحاملي جوازات 
الســـفر الدبلوماســـية والخاصة والخدمة، 
ومذكـــرة تفاهم بيـــن وزارة الخارجية في 
مملكـــة البحريـــن ووزارة الخارجيـــة فـــي 
جمهوريـــة اليونـــان للتعـــاون فـــي مجـــال 
أن  موضًحـــا  الدبلوماســـي،  التدريـــب 
العالقات بين البلدين الصديقين خصوصا 
دول الخليـــج تعتبـــر قصة نجاح، وتتســـم 
بالترابط الوثيق الذي يســـمح باالســـتثمار 

المتبادل والتواصل بين شعوبنا.
حضـــر االجتمـــاع، المدير العـــام ألكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
الدبلوماســـية الشـــيخة منيرة بنت خليفة 
آل خليفـــة، والمديـــر العام لشـــؤون وزارة 
األنصـــاري،  طـــالل  الســـفير  الخارجيـــة 
ورئيـــس قطـــاع الشـــؤون األوروبية أحمد 
اليونـــان  جمهوريـــة  وســـفير  القرينيـــس، 
الكويـــت  فـــي  والمقيـــم  المملكـــة  لـــدى 
والوفـــد  بيبيريجـــوس،  كونســـتانتينوس 

المرافق للوزير الضيف.

المنامة - وزارة الخارجية



معروضات متميزة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دينار 
مركز البحرين للمجوهرات يتألق بأكبر جناح في “الجواهر العربية”

لـــلـــتـــوســـع وخــــــطــــــط  والــــــســــــعــــــوديــــــة  الـــــبـــــحـــــريـــــن  فــــــــي  فــــــرعــــــا   21

ــي ــن ــري ــح ب ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــون  و٥٠   ٢٠ بـــيـــن  ــا  ــ مـ تـــــتـــــراوح  ــات  ــ ــروض ــ ــع ــ ــم ــ ال قـــيـــمـــة 

كعادته طوال تاريخ معرض الجواهر العربية، يشــارك مركز البحرين 
للمجوهرات بجناح خاص ومتميز في معرض هذا العام، الذي ينطلق 

من مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد في الصخير.
وفي معرض رده على ســؤال عن عدد القطع المتوقع عرضها في جناح 
المركــز ومــا أغلــى القطــع التــي ســتعرض، أشــار المركــز إلى أنــه ال يمكن 
حصر عدد القطع التي ستعرضها الشركات المشاركة في المعرض، ولكن 
يتوقع أن حجم المعروضات كبير، وتتراوح قيمتها اإلجمالية ما بين 20  

و50 مليون دينار بحريني.
وهــذه المــرة األولــى التي يشــارك فيهــا مركــز البحرين للمجوهــرات من 

خــال المركــز العالمــي للمعــارض الجديــد بالصخيــر، حيــث يــرى مركــز 
البحريــن للمجوهــرات أن المركــز العالمــي للمعــارض يتميــز بالعديــد من 
المزايا وأهمها المساحة االستيعابية الكبيرة والعديد من قاعات العرض 
ومواقــف الســيارات، وهــذا أتــاح لمركــز البحريــن للمجوهــرات المجــال 
للتوســع فــي الجنــاح، وهــو أكبــر األجنحــة بالمعــرض بحيــث يســتوعب 
جميــع متطلبــات العارضيــن وتوفير ســبل الراحــة والخصوصية لعماء 

المركز الكرام وتوفير مواقف سيارات كافية الستيعاب زوار المعرض.
وقــد قــام مركــز البحريــن للمجوهــرات فــي الســنوات الماضيــة بخطــط 
والخطــط  حاليــا  المجموعــة  فــروع  عــدد  وبشــأن  طموحــة،  توســعية 

المستقبلية الفتتاح محات جديدة، فإن عدد الفروع الحالية في مملكة 
البحرين يبلغ ١٩ فرعا، مع فرعين في الخبر بالمملكة العربية السعودية، 

وهناك خطط للتوسع في البحرين والسعودية بالرياض. 
وبخصــوص  الخدمــات التي يوفرهــا مركز خدمات الزبائــن والتطورات 
التي شــهدها المركز، أشــار المركز إلى أنه “ال تقتصر عاقتنا مع العماء 
بمرحلة الشراء، ونسعى من خال هذا المركز لتوفير الخدمات الخاصة 
التــي قــد يحتاجهــا العميــل فيمــا يتعلــق بأمــور الصيانــة، وهــذا المركــز 
موجــود فــي مــودا مــول ويعمــل على مــدار األســبوع ليكون فــي خدمة 

العماء”.

إقبــــــال دانـــــس

ــز ــي ــم ــت ــال ــة.. واالهــــتــــمــــام ب ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــة.. وخــــدمــــة الـــعـــمـــاء االسـ ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــودة ال ــ ــجـ ــ الـ

فاخرة تجارية  عامة   90 عن  يزيد  ما  يقدم  للمجوهرات  البحرين  مركز 

ــا مـــنـــازع ــ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــام ســـيـــكـــون األكـ ــ ــعـ ــ مــــعــــرض هــــــذا الـ

خالل العام 2022، عمل مركز البحرين للمجوهرات على تنشيط عالمته التجارية وإطالق مزيد من المنتجات الفاخرة، إضافة إلى توسيع أعماله التجارية وانتشاره 
الجغرافي، إلى جانب االرتقاء بتجربة العمالء في جميع متاجره في البحرين. وساهمت هذه الجهود في ترسيخ مكانته كالعب رئيسي في مجال العالمات التجارية 
الفاخرة في المملكة، حيث يمتلك المركز حالًيا 18 متجًرا في جميع أنحاء البالد، وأكثر من 90 عالمة تجارية فاخرة، كما أنه يخطط لمزيد من النمو وتطوير أعماله 

خالل السنوات المقبلة.

ويقــول المديــر العام لمركز البحرين للمجوهرات الســيد إقبال 
فإننــا  العربيــة،  الجواهــر  معــرض  انطــاق  قــرب  “مــع  دانــس 
متحمسون جًدا. نعلم أن كل شيء ممكن، وأنه يمكننا تحقيق 

كل ما نحلم به ونخطط له”.
يذكــر أن مركــز البحريــن للمجوهــرات أسســه الراحــل الســيد 
عبدالــرزاق شــيرازي والســيد عبدالمجيــد شــيرازي والدكتــور 
أبــو القاســم شــيرازي، وهــو شــركة عائليــة قائمــة على أســس 
قويــة وقيــم ثابتة. ويتجلى ذلك في حقيقــة أنه من انطاقة 
الشــركة، وضع المؤسســون لها ٣ قيم أساســية وثابتة، وهي: 
واالهتمــام  االســتثنائية،  العمــاء  وخدمــة  العاليــة،  الجــودة 

بالتميز.

واليــوم، يبــرز اســم مركــز البحريــن للمجوهــرات فــي مجــال 
المنتجــات الفاخــرة باختــاف أنواعها، حيث تقدم الشــركة ما 
يزيد عن ٩٠ عامة تجارية فاخرة في متاجرها المنتشرة في 
جميــع أنحــاء المملكة، وهــي الميزة التي تتيح للشــركة تزويد 
عمائهــا بأفخــم العامــات التجاريــة وأكثرها تميــًزا وطلًبا في 

العالم.
أرقــى  مــن  عــدد  مــع  عملنــا  ســنة،   45 مــدار  “علــى  وأضــاف: 
العامــات التجاريــة الفاخــرة فــي العالــم، من بينها ، فاشــرون 
كونســتانتين، غــراف، بريغيــه، بياجيــه، بولغــاري، روبيرتــو 
كويــن، جيجــر - لوكولتــر، تيفانــي أند كــو، شــوبارد، أوميغا، 
هوبلو، وتاغ هوير. نحن فخورون بشراكتنا مع هذه العامات 

الفاخرة، نظًرا ألنها تشاركنا التزامنا بالجودة والتميز واإلتقان.
ويســعدني أن أعلــن عــن أن خبيــر المجوهــرات المتميز غراف 
شــوميه ســيكونان  المعــروف  الفرنســي  وخبيــر المجوهــرات 
 Kismet by Milka موجوديــن معنــا فــي المعــرض. كمــا أن
ســتعرض مجموعــة راقيــة مــن المجوهــرات فــي جنــاح مركــز 
البحرين للمجوهرات، وســيكون خبراؤها موجودين لمساعدة 

الزوار في الحصول على خدمات ثقب األذنين.
يشــار إلــى أن المركــز هــذا العام هــو الراعــي الباتيني لمعرض 
الجواهــر العربيــة – البحريــن، والــذي ســيقام علــى أرض مركز 
البحريــن العالمــي للمعــارض، وســيكون معــرض هــذا العام هو 

األكبر با منازع.
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تحتـفـــل بذكراهـــا الستيــــن فــــي معــرض الجواهــــــر العربيــــــة
تستعد مجوهرات آسيا، التي تتصدر صناعة المجوهرات في مملكة البحرين منذ العام 1962، إلقامة احتفال خاص بمناسبة مرور 60 عاًما على تأسيسها، وذلك خالل معرض 
الجواهر العربية المزمع إقامته بين 22 و26 نوفمبر. ويوافق هذا االحتفال الخاص العديد من المناســبات، حيث ســيتم تدشــين مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة 
الصخيــر تزامًنا مع الذكرى الثالثين لمعرض الجواهر العربية، وباإلضافة إلى ذلك ســيتم إطالق عدد من العالمــات التجارية الجديدة التي تمت إضافتها لمجموعة مجوهرات 

آسيا، حيث تستضيف الشركة في جناحها الخاص مجموعة مميزة من 34 عالمة تجارية راقية.

تتجـاوز  خدمـة  بتقديـم  آسـيا  مجوهـرات  تلتـزم 
توقعـات العمـاء، وفـي هـذا الصدد سـوف يحظى 
الـزوار فـي جنـاح مجوهـرات آسـيا، الـذي يمتد على 
مسـاحة 2000 متـر مربـع، بفرصـة التجـول بيـن 

أرقى الساعات والمجوهرات العالمية.

وال يتوقـف اإلبـداع عنـد هـذا الحـد، فعلـى مـدار 5 
أيـام سـوف تعـرض مجوهـرات آسـيا فـي جناحها 
مجموعـة راقيـة مـن أحدث السـاعات التـي تنتمي 
إلـى أفخـم العامـات التجاريـة مـن حـول العالـم، 
وأرنولـد  السويسـرية،  بيغيـه  أوديمـار  مثـل 
آنـد صـن التـي يعـود تاريخهـا إلـى القـرن الثامن 
عشـر، وبانيـراي اإليطاليـة الشـهيرة، ناهيك عن 
المشـهورة  السويسـرية  بوفيـت  أوف  هـاوس 
بسـاعاتها الدقيقـة. وعاوة على كل ذلك، سـوف 
حضـور  شـافهاوزن  سـي  دبليـو  آي  لــ  يكـون 
المعروفـة  زينيـث  مـن  كل  جانـب  إلـى  مميـز، 
بالدقـة وكـوروم المشـهورة بسـاعاتها العصريـة. 
وألول مرة سـوف يشـهد المعرض حضـوًرا للعامة 
التجارية السويسـرية ليبيه 1839، وهي الشـركة 
صناعـة  فـي  المتخصصـة  الوحيـدة  السويسـرية 
ساعات ميكانيكية شديدة الدقة بشكل كامل في 

داخل مصانعها.

كذلك سـوف يتمكن محبو التسـوق من االستمتاع 
بمجوهـرات ميـان جعفـر، وهـي إحـدى العامـات 
التجارية الخاصة بمجوهرات آسـيا، والتي تأسست 
بالعـام 1998 على يد المصممـة البحرينية الرائدة 

ميـان جعفر. تسـتوحي ميان مجوهراتهـا الفريدة 
مـن حبها للطبيعـة، والموضـة، والثقافة، وسـينما 
الخمسـينات، وتتميـز بخروجهـا عـن المألـوف فـي 
عالـم الموضة لتقديم مجوهـرات مميزة ذات طابع 

فريد. 

أمـا عشـاق المجوهـرات الثمينـة فسـوف يتسـنى 
لهـم االسـتمتاع بمشـاهدة أفخـم المجوهـرات من 
كبرى الشـركات العالمية، مثـل مجوهرات المصمم 
الكبير القادم من لندن “موسـاييف”، ومجوهرات 
“فابرجيـه” البريطانية المشـهورة بإنتاج البيض 
المصمـم  إلـى مجوهـرات  باإلضافـة  اإلمبراطـوري، 
هـاوس  وأعمـال  ويبسـتر،  سـتيفان  الشـهير 
أوف جيـرارد المتعهـد الرسـمي لمجوهـرات التاج 
البريطانـي. عاوة على ذلك، سـوف يشـهد الجناح 
مشـاركة المصمـم األلمانـي سـتينزهورن والـذي 
يعـرض مجموعـة مـن المجوهـرات السـاحرة، إلـى 
جانب بوتاني وهي عامة تجارية من هونغ كونغ 

معروفة بمجوهراتها األنيقة.

ميسـيكا  مـن  كل  تضفـي  سـوف  فرنسـًيا، 
وريبوسـي بمجوهراتهمـا لمسـة باريسـية رائعة 
اإليطاليـة فسـوف  المجوهـرات  أمـا  الجنـاح،  علـى 
بالميـرو،  تسـجل حضـوًرا مميـًزا عبـر مجوهـرات 
وبيكيوتـي،  وكريفيللـي،  وغاسـباري، 
آرت،  إتاليـان  ونيـو  برونـي،  وباسـكوال 

وبوتشيالتي، ومارينا بي.
حيـث  أيًضـا،  بصمتـه  ولبنـان  األوسـط  وللشـرق 

ويبريـم  حكيـم،  أنطـوان  مـن  كل  سـيعرض 
وجميـل، باإلضافـة إلـى األخوات موكهـي  وهن 
ثاث شـقيقات من لبنان يقدمـن مجوهرات رائعة 

وفريدة من نوعها.
ومـع عرض أكثر مـن 34 عامة تجارية راقية، فإنه 
مـن المتوقـع أن يكـون جناح مجوهرات آسـيا غاية 
في الفخامة وحسـن استقبال الزوار ليليق بفعالية 

مميزة بهذا الحجم.

تفخر مجوهرات آسيا بضم مجموعة من العامات 
مدينة  فمن  عائلتها،  إلــى  الجديدة  التجارية 
دانيال  األميركي  المصمم  إلينا  ينضم  نيويورك 
األساليب  بين  مجوهراته  في  يجمع  الذي  كيه، 
أجمل  باستخدام  العصرية  والتصاميم  التقليدية 
جامبل  إلى  باإلضافة  العالم،  في  األلماس  قطع 
تعرض  سوف  والتي  جروب  سيلز  يوروبيان 
االستثنائية  المجوهرات  قطع  مــن  مجموعة 
كذلك  الــمــعــرض.  لــهــذا  خصيصا  والــمــخــتــارة 
اإليطالية  التجارية  العامة  عائلتنا  إلى  ينضم 

تحف  بصناعة  تشتهر  والتي  “سيسيس” 
المعادن  جزيئات  من  فسيفسائية 

أما  الكريمة.  واألحجار  والذهب 
مجوهرات  فيسر  عربًيا، 

ــب  ــرح ت أن  ــا  ــ ــي ــ آس
مجوهرات  بانضمام 

اإلمارات  من  أمواج 
ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ ال

ــدة،  ــح ــت ــم ال

تتجلى  والتي  المتناهية  بدقتها  تشتهر  والتي 
في كل قطعة من مجوهراتها.

علـى  عاًمـا   60 بمـرور  آسـيا  مجوهـرات  تفخـر 
وأرقـى  أفخـم  تقديـم  مـن  عاًمـا   60 تأسيسـها، 
فـي  يتجلـى  مـا  وهـو  للمنطقـة،  المجوهـرات 
جناحهـا الـذي يضـم أروع المجوهـرات والتـذكارات 

أن تأخذكـم  آسـيا يسـرها  الخالـدة. مجوهـرات 
فـي رحلـة مـن األناقـة واإلبداع 

عبـر أروقـة جناحهـا في 
الجواهـر  معـرض 

العربية 2022.

Visit us at Asia Jewellers Pavilion,  Hall 7 . Jewellery Arabia 22-36 November 2022.
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نتطلع إلى الترحيب بكم في الجناح الخاص بمجوهرات آســيا في القاعة رقم 7 في معرض الجواهر 
العربية الستكشاف أرقى المجوهرات الفاخرة من أشهر دور المجوهرات العالمية.



أكد ســـفير مملكة البحريـــن لدى المملكة 
المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل 
خليفـــة أهميـــة حـــوار المنامـــة، والـــذي 
تستضيفه البحرين للمرة الثامنة عشرة 

على التوالي.
وقـــال: “إن عقـــد مثـــل هـــذه المؤتمرات 

لـــه داللـــة كبيـــرة علـــى مكانـــة وســـمعة 
البحرين”، وأشـــار الســـفير إلـــى أن حوار 
المنامـــة لهـــذا العـــام “يأتـــي فـــي وقـــت 
صعبـــة”،  ظروًفـــا  العالـــم  فيـــه  يشـــهد 
داعًيـــا الجميـــع للحـــوار ألجـــل التوفيـــق 
بيـــن  التقـــارب  وتحقيـــق  اآلراء،  بيـــن 
الـــدول لبلـــوغ الهدف المنشـــود المتمثل 
بتحقيق الســـام في المنطقة”. من جهة 

أخرى، لفت الســـفير إلـــى تاريخ العاقة 
وبريطانيـــا،  البحريـــن  بيـــن  اإليجابيـــة 
مؤكـــًدا “وجـــود شـــراكات فـــي مجاالت 
عـــدة بيـــن البلديـــن، ممـــا يمثـــل نموذًجا 

للعاقات الدبلوماسية بين الدول”.
وكانـــت مملكة البحرين قد اســـتضافت 
حـــوار المنامة 18 علـــى مدى ثاثة أيام، 
تباحـــث خالهـــا عـــدد مـــن السياســـيين 

القـــرار وخبـــراء األمـــن حـــول  وصنـــاع 
القضايا الجيوسياســـية والعسكرية في 

منطقة الشرق األوسط والعالم.

فواز بن محمد: حوار المنامة يؤكد مكانة البحرين عالمًيا

شـــؤون  فـــي  الباحـــث  اســـتبعد 
روسيا وأوراســـيا بالمعهد الدولي 
للدراسات االســـتراتيجية نايجل 
الواليـــات  “إقـــدام  ديفيـــز  جولـــد 
أي  علـــى  األميركيـــة  المتحـــدة 
فـــي  مباشـــر  عســـكري  تدخـــل 
أوكرانيـــا ضد روســـيا”، جاء ذلك 
خـــال تصريـــح لــــ “البـــاد” علـــى 

هامش مؤتمر حوار المنامة 18.
الدعـــم  “إن  ديفيـــز  وأوضـــح 
المتصاعـــد الـــذي تقدمه الواليات 
يتمثـــل  أوكرانيـــا  إلـــى  المتحـــدة 
بتزويدهـــا بالمعـــدات العســـكرية، 

فضـــاً عـــن المســـاعي األميركيـــة 
علـــى  كبيـــرة  عقوبـــات  لفـــرض 
روسيا، ومع ذلك ال يمكن الحديث 
لواشـــنطن  نيـــة  أي  وجـــود  عـــن 
للدخول في قتال عسكري مباشر 

مع القوات الروسية”.

قـــال الباحـــث فـــي مجـــال الصراع 
واألمن والتنميـــة بينيامين بتريني 
بأنـــه “ال يمكـــن التنبؤ بما ســـيحدث 
على الجبهة الروســـية األوكرانية”، 
جاء ذلـــك خال تصريح لــــ “الباد” 
علـــى هامـــش مؤتمر حـــوار المنامة 
18. وأشار بتريني إلى “أن أوكرانيا 
األراضـــي  مـــن  الكثيـــر  اســـتعادت 
التي اســـتولت عليها روســـيا خال 
الســـابقة،  العســـكرية  عملياتهـــا 
مســـتدرًكا “مع ذلك ال تبدو روســـيا 
أنها مســـتعدة للجلوس على طاولة 
المفاوضات”. وَأضاف “ال أعتقد أن 

ثمـــة ظروًفـــا مناســـبة، حتـــى اآلن، 
لبداية عملية سام أو إطاق حوار 
بترينـــي أن ميـــدان  بنـــاء”.  وأكـــد 
المعركـــة مازالـــت لـــه اليـــد الطولى 
لتحديـــد وجهـــة أي مســـار متعلـــق 

بالحرب الروسية األوكرانية.

قالـــت الكاتبة والمحللة السياســـية 
اللبنانيـــة بارعـــة علـــم الديـــن، فـــي 
“الشـــراكة  إن  “البـــاد”  لــــ  تصريـــح 
وتحقيق الســـام بيـــن إيران ودول 
المنطقـــة مســـتبعد في ظـــل الحكم 
الدينـــي اإليرانـــي”.  جـــاء ذلك على 

هامش مؤتمر حوار المنامة 18.
وأكدت علـــم الدين أن “إيران تبقى 
دولـــة معادية ال تريد الســـام، رغم 
الحثيـــث  المنطقـــة  دول  ســـعي 
الشـــعوب  بيـــن  التقـــارب  لتحقيـــق 

والحكومات”.
ضـــد  طهـــران  بنهـــج  واستشـــهدت 

المتظاهرين حيث أوضحت، قائلة: 
المنطقـــة،  عـــن  نتحـــدث  أن  “قبـــل 
لننظر إلى الشأن الداخلي اإليراني. 
طهـــران اليـــوم تتعامـــل مع شـــعبها 
بشكل يتعارض مع حقوق اإلنسان، 

إنها دولة ال تحترم مواطنيها”.

أميركا لن تتدخل عسكرًيا في روسيا

ال سالم يلوح باألفق مع روسيا

بارعة علم الدين: إيران ال تحترم شعبها

شراكات جديدة في الشرق األوسط تغير قواعد اللعبة
إيال هوالتا: ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل خطوة لألمام

قال وزير الخارجيـــة اليوناني نيكوالوس 
دينديـــاس فـــي الجلســـة العامة السادســـة 
لمنتدى حـــوار المنامة التي انعقدت تحت 
عنوان “شـــراكات جديدة في مجال األمن 
فـــي الشـــرق األوســـط”: “مـــاذا حصـــل في 
العالـــم بعد ســـقوط جدار برليـــن؟ كنا نرى 
العالـــم يتوجـــه لحالة طبيعيـــة، ولكننا في 
حالـــة حـــرب اآلن والتـــي عـــادت مجـــددًا 
ألوروبا، ومنطقة الشرق األوسط وغيرها، 
والتـــي لطالما كانت تتعايـــش بها عداوات 
مختلفـــة”. وأضـــاف دينديـــاس “اتفاقـــات 
إبراهام غيرت قواعد اللعبة، والســـرديات، 
بالشـــرق األوســـط فحســـب وإنمـــا  ليـــس 
العالـــم، وإســـرائيل مســـتعدة للتعـــاون مع 
الدول العربية لواقع جديد، ومن منظوري 
فـــإن اتفـــاق ترســـيم الحـــدود بيـــن لبنـــان 
وإســـرائيل، أمر فريد من نوعه، بين بلدين 
ال يعترفان ببعضهما بعضا، وهذا يعني بأن 
العالم يستند على القواعد ويقوم عليها”.

وتابـــع “أشـــير أيضـــًا إلـــى اتفـــاق ترســـيم 
الحـــدود بيـــن اليونـــان ومصر، والـــذي بدأ 
الحـــوار حولـــه منـــذ 35 ســـنة، وهـــو ليس 
مجرد اتفاق، وإنما خط رابط بين إفريقيا 
وأوروبـــا، وهـــو مثـــال رائـــع للطريـــق التي 
تتيـــح للبلـــدان حـــل مشـــاكلها عـــن طريق 
أجـــل  مـــن  والحـــوار،  الدولـــي،  القانـــون 
تأميـــن االزدهـــار، ليس لمواطنيهـــم، وإنما 

لمواطنين يقعون في مساحات أكبر”.

القومـــي  األمـــن  مستشـــار  قـــال  بـــدوره، 
اإلسرائيلي ايال هوالتا “نعمل مع الشركاء 
لتوفيـــر األمن الغذائـــي، والمشـــاكل كافة، 
والتـــي منها أيضًا الخطـــر اإليراني، والذي 
يمثـــل التحدي األكبـــر لنا، وهو خطر تزايد 
بشكل داهم باألشهر األخيرة، وعليه لدينا 
قائمـــة مـــن الفعاليـــات التي حصلـــت هذه 
الســـنة، مـــع محاولـــة إيـــران أيضـــًا زعزعة 
االستقرار في العراق وسوريا وإسرائيل”.

المرافـــق  علـــى  “الهجمـــات  وأضـــاف 
اإلماراتية، أمور ما كان يجب حدوثها، كما 
تقوم المسيرات اإليرانية بقتل المواطنين 
األوكرانيين، باإلضافة للهجمات اإليرانية 
هـــذا  كل  األوروبيـــة،  األهـــداف  علـــى 
يســـتهدفنا جميعـــًا، وفي هذه الســـنة كان 

إليران اليد الطولى في قمع شعبها”.
وأكمـــل هوالتا “كفى نقاشـــات ال معنى لها 
فـــي فيينا، كفى لتجاهل إيران للمفتشـــين 
الدولييـــن، ولمـــن ال نفـــع لـــه بالوصول إلى 
اتفـــاق حقيقـــي، وفيمـــا تقولـــه إســـرائيل 
بشـــأن مـــا يحـــدث بإيـــران ليس سياســـيًا، 
وإنمـــا لمـــا يحـــدث فـــي ايـــران مـــن قمـــع، 

وتكميم لألفواه.
عملـــت  الماضيـــة  الســـنة  “خـــال  وزاد 
إســـرائيل مـــع الواليـــات المتحـــدة لضمان 
عدم حصول إيران على األسلحة النووية، 
ولقـــد وثقنا شـــراكاتنا االســـتخباراتية مع 
األصدقـــاء،  وبقيـــة  المتحـــدة،  الواليـــات 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، وبمـــا يصـــب فـــي 
مصلحة الـــدول، والتي من هم موجودين 

معنا في هذه الغرفة اليوم”.
وأردف هوالتـــا “وثقنا عاقاتنـــا مع الدول 
التي وقعنا معهـــا االتفاقيات اإلبراهيمية، 
األوروبـــي،  االتحـــاد  لـــدول  باإلضافـــة 
وغيرهـــا، للعمل على مشـــروعات الطاقات 

النظيفة، وغيرها”.
وختـــم قائـــاً “األمـــور ليســـت ســـهلة فـــي 
الشـــرق األوسط، لكننا مستمرون في بذل 
الجهـــود المختلفـــة لتحقيق األمن بشـــكل 
تكاملـــي، ولقـــد كان توقيـــع اتفـــاق رســـم 
الحـــدود البحرية مع لبنـــان، خطوة لألمام 

وبما يصب بمصلحة الشعبين”.
من جهته، أشـــار منســـق الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا في مجلس األمن القومي 

األميركـــي بريت ماكجـــورك إلى أن هنالك 
مخـــاوف خلـــف األبـــواب المغلقـــة، تتعلق 

باالتجاه الذي تسلكه الواليات المتحدة.
وأضـــاف ماكجـــورك “حالـــة بلدنـــا وراءها 
كثيـــر مـــن مســـببات القلـــق التـــي نســـمعها 
فـــي المنطقـــة، مـــا قمنـــا بـــه فـــي الداخـــل 
األميركـــي مهـــم جدًا بالنســـبة للسياســـات 
الخارجيـــة، منـــه قانـــون البنيـــة التحتيـــة 
للحزيـــن، وقانـــون تعزيـــز البحـــث المحلي 
والتصنيع، وقانون خفض التضخم، وهذه 
ثاثة تشريعات تحويلية، ستحدد موضع 

الواليات المتحدة داخليًا، وخارجيًا.
بالخليـــج  شـــركائنا  مـــع  “نعمـــل  وقـــال 
لاســـتثمار فـــي الموانئ وغيرهـــا، وتمثل 
للشـــركات،  طمأنـــة  األخيـــرة  االنتخابـــات 
وبسياســـات داخليـــة قابلة للتنبـــؤ، ويمثل 
تعزيـــز مكانتنـــا بالداخـــل لقوة سياســـاتنا 
“للواليـــات  ماكجـــورك  وأردف  بالخـــارج. 
المتحـــدة مزايا في تعزيز الـــردع، وإيجاد 
أســـس طويلة لاســـتقرار، ولم نسَع للردع 
المنطقـــة،  فـــي  التوتـــرات  خفـــض  بقـــدر 

وتعزيز مبادئ وأسس حقوق اإلنسان”.

إبراهيم النهام
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 قـــال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك 
فـــي الجلســـة األولـــى من اليـــوم الثاني مـــن منتدى 
حـــوار المنامـــة التـــي ُعقـــدت بعنـــوان “أمـــن نقـــاط 
االختناق البحريـــة العالمية” إن “أهمية اليمن تكمن 
بموقعها االســـتراتيجي المميـــز، وإطالته على باب 
المنـــدب، والـــذي يعـــد أحد أهـــم المضايـــق للماحة 

الدولية”.
وأضـــاف “فـــي األول مـــن ســـبتمبر الماضـــي قامـــت 
مليشـــيا الحوثـــي بعرض عســـكري كبير فـــي مدينة 
الحديـــدة المطلـــة علـــى البحـــر األحمر، مســـتعرضة 
أنواًعـــا من الـــزوارق المفخخة، وأنظمة التشـــويش، 
والطائـــرات الدرون، حيـــث أراد الحوثيون توصيل 
رســـالة عن قدرتهم حـــول التأثيرات علـــى الماحة 

الدولية، وعدم اعترافهم باتفاق ستوكهولم”.
األمنيـــة  التهديـــدات  “تتزايـــد  مبـــارك  بـــن  وتابـــع 
علـــى  المليشـــيا  ســـيطرة  بســـبب  المضيـــق،  علـــى 
مســـاحة واســـعة مـــن ســـاحل األحمـــر، والمعلومات 
االســـتخباراتية التـــي تزودهـــا بها إيران عبر ســـفن 
البحريـــة  المضايـــق  أمـــن  “إن  وقـــال  التجســـس”. 
هـــي مـــن مســـئولية الحكومـــات، ومن غيـــر الممكن 
التســـامح مع جهات ال تمثلها دول، والتي تستهدف 
المضايق، وأثرها على الحياة اإلنسانية، منها الحال 
فـــي مدينـــة الحديدة والتي تســـيطر عليها مليشـــيا 

الحوثي، وآثارها على حياة الناس هنالك”.
وأردف “كمـــا أّدت ســـيطرة مليشـــيا الحوثـــي علـــى 
ميناء الحديدة، إلى أزمة وقود، بخافها هي حيث 
تســـتفيد منها لتغذية مكنتها الحربية، مع اســـتمرار 
التهديـــد الـــذي يهـــدد خـــزان النفـــط صافـــر، والـــذي 
يحتـــوي علـــى أكثر مـــن مليـــون برميل مـــن النفط، 
وأثـــره الخطيـــر على الحيـــاة البحريـــة هنالك، حال 

وجود انفجار أو تسريب به”.
 وقـــال بـــن مبـــارك “إحال الســـام في اليمـــن، مهم 

لمصلحة الشـــعب اليمني، واســـتقرار المنطقة، ولقد 
قدمـــت الحكومـــة اليمنيـــة الكثيـــر مـــن التنـــازالت 
مـــن أجـــل مصلحـــة الشـــعب اليمنـــي والـــذي يعاني 
األمريـــن”، مردًفـــا، “ولكن مليشـــيا الحوثي أحبطت 
الهدنة، واســـتمرت في استهداف المنشآت النفطية 
باليمن بالطائرات المسيرة اإليرانية، لتعميق األزمة، 
وتصعيدهـــا،  لذلك ندعـــو المجتمع الدولي للتدخل، 
كما ندعو المنظمـــات الحقوقية في اليمن ألن ترفع 

تقاريرها للجهات األمنية فيما يحصل باليمن”.
وختـــم قائـــًا “تحقيق الســـام فـــي اليمـــن، يتطلب 
فهم ما تفعله مليشـــيا الحوثـــي، وأهمية مواجهتها، 

وتجفيف منابع تموليها”.
 بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون 
الدولـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خليفة 
المـــرر إن “العمل على أمن وســـام الماحة البحرية 
فـــي المنطقـــة أمر مهم، والعمل علـــى تبيان األهمية 
االســـتراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب، فاألول 

هـــو األهـــم في العالـــم حيث يعبر مـــن خاله 25 % 
مـــن النفط، وثلـــث الغاز المســـال، وبالتالـــي يتحكم 

بالتجارة الدولية بشكل كبير”.
وتابـــع “أمـــا مضيـــق بـــاب المنـــدب، فهو ثالـــث أكبر 
مضيـــق لعبـــور اإلمـــدادات الدوليـــة، وبمعـــدل 6.5 
للحركـــة  باإلضافـــة  ـــا،  يوميًّ نفـــط  برميـــل  مليـــون 

البحرية والتجارية عبره من قناة السويس”.
وأوضـــح المـــرر”أن مصـــادر التهديـــد لمضيـــق هرمز 
وباب المندب، مســـتمرة من قبل القرصنة البحرية، 
والجماعـــات اإلرهابية، وكنتيجـــة للتوترات القائمة 
من قبـــل الدول، ولقـــد تزايدت القرصنـــة منذ العام 
الســـفينة  الهجـــوم اإلرهابـــي علـــى  2005م ومنهـــا 
األمريكية “يو اس اس كول” العام 2002، من خال 
اســـتخدام الـــزوارق المفخخـــة، واأللغـــام البحريـــة، 

والطائرات المسيرة”.
وأضـــاف “عملـــت دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
علـــى دعـــم عوامـــل األمـــن البحريـــة فـــي المنطقة، 

ومنهـــا بناء القدرات في الصومال والقرن اإلفريقي 
لمواجهة القراصنة، واســـتضافت مؤتمرين دوليين 

لدعم الدول في هذا الشأن”.
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  تبنـــت  المرر”كمـــا  وتابـــع 
سياســـة خفـــض التصعيـــد، واالتجـــاه نحـــو الحوار، 
لدعم مصالح وأمن الدول والتجارة االســـتراتيجية 
الدوليـــة، وعندمـــا تعرضـــت أربع ســـفن نفـــط قبالة 
سواحل اإلمارات العام 2019 قامت بإجراء تحقيق 
دولي في هذا الشـــأن، ورفع تقرير شـــفاف عن هذه 

الحادثة اإلرهابية”.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الدولـــة األعلـــى فـــي وزارة 
الدفـــاع الســـنغافورية زاكـــي محمد إن “أمـــن نقاط 
االختناق البحرية أمر مهم، وأنا من سنغافورة وهو 
أمر مهم لنا، وماحظاتنا تركز بشـــكل أساســـي على 

المحيط الهادي”.
وأضاف “التجارة البحرية واحدة من أهم شـــرايين 
الحيـــاة لســـنغافورة، ويمثـــل مضيق ملـــكا أمر مهم 

ا لنا، ويأتي باألهمية بعد مضيق هرمز مباشـــر،  جـــدًّ
ويتنافس مع قناة السويس”.

وزاد محمـــد “قـــد يكـــون بحـــر جنوب الصيـــن مكاًنا 
بهـــذه  والسياســـات  القـــوى  تجـــاذب  مـــع  ســـاخًنا، 
المنطقـــة، ولـــكل دولة تفســـيراتها فـــي إدارة البحر، 
كما نرى العســـكرة المتزايدة،  فخال العقد الماضي 
ارتفعت العســـكرة 10 %، والخاصة األساســـية هو 

أنفقوا المزيد على الدفاع”.
احتشـــاًدا،  أكثـــر  ســـتكون  المنطقـــة  “هـــذه  وتابـــع 
واألصـــول التـــي تمـــر خالها كبيـــرة، ما يزيد نســـبة 
حـــدوث الحوادث، ونـــرى المزيد مـــن النزاعات، بما 
فـــي ذلـــك تهديد القرصنـــة، واإلرهاب، وســـنغافورة 

دولة صغيرة، ونحن ال نريد أن نستسلم للقدر”.
وواصل “فيمـــا يتعلق بأنظمة الماحة، نحن ال نريد 
أن يتحـــول قانـــون البحار لقانون غـــاب، مع اعتماد 
بادنـــا علـــى الماحة البحرية بشـــكل كبيـــر، وعليه 
فصوتنـــا يكون أقـــوى حين نعمل معنـــا، ومن خال 
المشـــاركة بهـــذه المنتـــدى، وبحيـــث تصبـــح الدول 
الكبـــرى والصغـــرى على قدر من المســـاواة، ولطالما 

ا بهذا الشأن”. لعبت سنغافورة دوًرا مهمًّ
وقـــال محمد “البد مـــن أن نبني الثقة بالتعاون فيما 
بيننـــا، وفي منطقتنا التقـــى وزراء الدفاع، وهو أمر 
مهم بالنســـبة للهندســـة العســـكرية، واللقـــاء القادم 
ســـيكون األســـبوع المقبل في كمبوديا، ولذلك نحن 
فـــي حاجـــة للمزيـــد مـــن التعـــاون، وأن األســـاطيل 

الثمانية عشر في المنطقة تتشارك المخاطر”.
واختتـــم بالقول “عندمـــا أصبحت القرصنـــة زاحفًة 
بمنطقتنـــا، عملنـــا كلنا على تأســـيس دورية ماحية 
مشـــتركة، وهو أمر مستمر حتى اليوم، وسنغافورة 
وبالرغـــم مـــن صغرهـــا، إال أنهـــا تضطلـــع بـــدور مهم 
لتحقيـــق الســـام فيمـــا يتعلـــق بالماحـــة المحليـــة 
والدوليـــة، ونتعـــاون مع الـــوكاالت الدوليـــة لتبادل 
المعلومـــات االســـتخباراتية والتـــي تشـــمل أعمـــال 

القرصنة”.

وزير الدولة بالدفاع السنغافورية: 
التجارة البحرية واحدة من أهم 

شرايين الحياة لسنغافورة

وزير الخارجية اليمني: 
أمن المضايق من 

مسؤولية الحكومات

وزير الدولة بالخارجية اإلماراتية: 
نعمل على دعم عوامل األمن 

البحرية في المنطقة

أمن نقاط االختناق البحرية يجب أال يخضع للتهديدات اإلرهابية
استهداف ميليشا الحوثي لمنشآت النفط يعرقل االستقرار

محرر الشؤون المحلية

نايجل-ديفيز

بينيامين بتريني

بارعة-علم-الدين

الشيخ فواز بن محمد

ديندياس: إسرائيل مستعدة للتعاون مع الدول العربية لواقع جديد
هوالتا: نعمل مع الشركاء لمنع إيران من امتالك أسلحة نووية
ماكجورك: نسعى لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الردع
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لولوة الرميحي... هل تكون رئيسة جلسة السن؟
نساء البرلمان يحققن رقما قياسيا جديدا

نجحــت 8 ســيدات فــي تحقيــق رقــم قياســي جديــد للمــرأة البحرينيــة فــي 
حضورهــا ضمن تشــكيلة مجلــس النواب، إلى جانب فوز 3 ســيدات بعضوية 

المجالس البلدية.

مـــن  “البـــاد”  معلومـــات  وحســـب 
المتوقـــع أن تترأس المرشـــحة الفائزة 
عن عاشـــرة الجنوبية لولوة الرميحي 
أولـــى جلســـات البرلمـــان، حيث تنص 
المادة 4 من الائحة الداخلية لمجلس 
النواب على أن يعــــقد مجلس النواب 
بعـــد االســـتماع إلى الخطاب الســـامي 
االنعقـــاد  دور  فـــى  األولـــى  جلســـته 
األول، ويتولى الرئاســـة أكبر األعضاء 
أصغـــر  ويساعــــده  سّنــــا،  الحاضريـــن 

وتنتهـــى  سّنــــا،  حاضريـــن  عضويـــن 
مهمتهـــم بانتخـــاب رئيـــس المجلـــس، 
حيث تتصـــدر الرميحي قائمة النواب 
المجلـــس  تشـــكيلة  فـــي  ســـنا  األكبـــر 

المقبل.
واجتازت الجولة الثانية كل من جليلة 
علـــوي عـــن ثامنـــة العاصمـــة، وإيمـــان 
شويطر عن عاشـــرة العاصمة، ومريم 
الظاعـــن عـــن ثانية الجنوبيـــة، ولولوة 
الجنوبيـــة،  عاشـــرة  عـــن  الرميحـــي 

ومريم الصائغ عن خامســـة الشمالية، 
إلى جانب باســـمة مبارك فـــي الدائرة 
11 من المحافظة الشـــمالية، والدائرة 

12 من المحافظة الشمالية.

وخرجت من سباق الجولة الثانية كل 
مـــن النائبـــة كلثـــم الحايكي عـــن أولى 
الشمالية، والمرشحة زينب زين الدين 

عن ثالثة العاصمة.
وتاريخيًا، اســـتحقت المـــرأة 6 مقاعد 
ببرلمان 2018 فازت بها، فوزية زينل، 
سوســـن كمال، معصومة عبدالرحيم، 
القطـــري، زينـــب عبداألميـــر،  فاطمـــة 

كلثم الحايكي.
يأتـــي ذلـــك حيـــث حصـــدت المـــرأة 3 
 ،2014 بانتخابـــات  برلمانيـــة  مقاعـــد 
ومقعـــد يتيـــم فـــي العـــام 2010 الذي 
ســـجل أول حضـــور للمـــرأة البحرينية 

كعضو برلماني.

لولوه الرميحي

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

منال الشيخ

13 مرشًحا يقلبون الطاولة على متصدري الجولة األولى
قطعوا تذاكر بوابة المجلس الجديد

لانتخابـــات  اإلعـــادة  جولـــة  حملـــت 
البرلمانيـــة مفاجـــآت تصدرهـــا نجـــاح 
13 مرشـــًحا فـــي قلـــب الطاولـــة علـــى 
وقطعـــوا  األولـــى  الجولـــة  متصـــدري 
تذاكـــر عبورهـــم نحو مجلـــس النواب 

الجديد.
وفي تاســـعة العاصمة سّجل المرشح 
محسن العســـبول انتصاره على نائب 
الدائـــرة عمـــار آل عبـــاس بواقع 1660 
1195 صوًتـــا، ونجـــح  صوًتـــا مقابـــل 
الـــدوي فـــي تحقيـــق  المرشـــح حمـــد 
ثانيـــة  نائـــب  منافســـه  علـــى  الغلبـــة 
المحرق إبراهيم النفيعي بواقع 2151 

صوًتا مقابل 1908 أصوات.
وتمكن المرشـــح عبـــدهللا الظاعن من 
تجاوز عقبة عثمان شريف في سابعة 
المحـــرق بواقـــع 5017 صوًتـــا مقابـــل 

4339 صوًتا.
ونجح المرشـــح عبدهللا الرميحي من 
قلب الطاولة على النائب أحمد العامر 
 3027 بواقـــع  الجنوبيـــة،  أولـــى  فـــي 

صوًتا مقابل 1272.
وتمّكـــن المرشـــح محمـــد الرفاعي من 
إزاحـــة نائب األصالـــة أحمد األنصاري 

في ثالثة الجنوبية بواقع 4250 صوًتا 
مقابل 2191 صوًتا لألنصاري.

وســـجلت تاســـعة الجنوبيـــة انتصـــار 
وصيف الجولة األولى علي الدوسري 
بواقـــع  الدوســـري  بـــدر  النائـــب  علـــى 

2279 صوًتا مقابل 1219 صوًتا.
عاشـــرة  عـــن  المرشـــحة  ونجحـــت 

الجنوبية لولـــوة الرميحي في تجاوز 
عقبـــة النائـــب محمد السيســـي بواقع 

2017 صوًتا مقابل 1512 صوًتا.
وتمكنت المرشحة مريم األنصاري من 
إزاحة رابع مرشـــحي المنبـــر التقدمي 
الديمقراطـــي النائب فاح هاشـــم في 
خامســـة الشـــمالية بواقع 2036 صوًتا 

مقابل 1258 صوًتا.
واستطاع المرشح منير سرور تحقيق 
المجلـــس  إلـــى  الوصـــول  فـــي  حلمـــه 
بعـــد إزاحـــة مجيـــد أديب في ســـابعة 
الشـــمالية محقًقـــا 2199 صوًتا مقابل 

1074 صوًتا لمجيد أديب.
ورّد المرشح عبدالحكيم الشنو الصاع 
لمتصدر الجولة األولى النائب عبدهللا 
الـــذوادي فـــي ثامنة الشـــمالية محقًقا 
تقدًمـــا بواقـــع 5307 أصـــوات مقابـــل 

2772 صوًتا.
وتفّوق المرشـــح جميل ما حسن في 
عاشـــرة الشـــمالية علـــى النائب باســـم 
المالكـــي بواقـــع 4067 صوًتـــا مقابـــل 

2591 صوًتا للمالكي.
واســـتطاعت المرشحة باســـمة مبارك 
فـــي  اســـويد  محمـــد  عقبـــة  تجـــاوز 
الدائرة الحادية عشـــرة من المحافظة 
الشمالية، محققة تقدمها بواقع 3349 
لمحمـــد  صوًتـــا   2680 مقابـــل  صوًتـــا 

اسويد.
ونجحت المرشحة حنان الفردان في 
تحقيق االنتصـــار على النائب محمود 
البحرانـــي فـــي الدائرة الثانية عشـــرة 
مـــن المحافظة الشـــمالية بواقع 3217 

صوًتا مقابل 2413 صوًتا.

“^” تتصل بالنواب الجدد لتهنئتهم هاتفيا
تجاوب 21 نائبا و19 لم يردوا على هواتفهم

تزامنـــًا مـــع حســـم المشـــهد االنتخابي 
وتمهيـــدا النطاق الفصل التشـــريعي 
هاتفيـــا  اتصلـــت  “البـــاد”  الســـادس، 

ألعضـــاء مجلس نـــواب 2022 لتقديم 
لظفرهـــم  لهـــم  والتبريـــكات  التهانـــي 
بالمقعـــد النيابـــي كل حســـب دائرتـــه 

ومحافظته، وفي الوقت ذاته إليضاح 
المشـــهد أمـــام الجمهـــور المتلقـــي من 
خال رصد الذين أجابوا على مكالمة 

“الباد” والذين لم يجيبوا، حيث أفرز 
الرصـــد عن تجاوب 21 نائبا مقابل 19 

نائًبا لم يردوا على اتصال “الباد”.

الحالة اسم النائب
لم يتم الرد أحمد المسلم

تم الرد زينب عبداألمير
تم الرد هشام العشيري

لم يتم الرد علي النعيمي
تم الرد محمد جناحي

لم يتم الرد أحمد قراطة
تم الرد ممدوح الصالح

لم يتم الرد حسن بو خماس
تم الرد أحمد السلوم
تم الرد محمود فردان

لم يتم الرد جليلة السيد
تم الرد محسن العسبول
تم الرد إيمان شويطر

لم يتم الرد عبدالله الرميحي
تم الرد نجيب الكواري

لم يتم الرد مريم الظاعن
تم الرد محمد الرفاعي

لم يتم الرد بدر التميمي
تم الرد محمد المعرفي
تم الرد علي الدوسري

الحالة اسم النائب
تم الرد محمد موسى

لم يتم الرد لولوة الرميحي
تم الرد محمد الحسيني 

لم يتم الرد حمد الدوي
تم الرد محمد العليوي

لم يتم الرد هشام العوضي
تم الرد خالد بوعنق

لم يتم الرد عبدالله الظاعن
لم يتم الرد مهدي الشويخ
لم يتم الرد جالل كاظم
لم يتم الرد وليد الدوسري

تم الرد حسن ابراهيم 
لم يتم الرد مريم الصائغ

تم الرد منير سرور
تم الرد عبدالحكيم الشنو
تم الرد محمد األحمد 
تم الرد باسمة مبارك

لم يتم الرد حنان فردان
لم يتم الرد جميل مال حسن
لم يتم الرد عبدالنبي سلمان

بعـــد حســـم الدوائـــر وانقضاء الجولـــة الثانية، بات المشـــهد أكثـــر وضوحا. 
إذ خـــرج عن الســـباق االنتخابي نخبـــة من أعضاء المجالـــس البلدية الذين 

اعتزموا الترشح وغاب آخرون بشكل كلي.
غاب عن المشـــهد ممثـــل الدائرة األولى بمحافظة المحـــرق وحيد المناعي، 
الدائـــرة الثانيـــة، حســـن الدوي، الدائـــرة الرابعة، غـــازي المرباطـــي والدائرة 
الثامنـــة، عبدالعزيـــز الكعبـــي فـــي حين خرج عـــن الســـباق االنتخابي ممثل 

الدائرة الثالثة،باسم عبدهللا مجدمي.
أما عن المحافظة الشـــمالية فغاب كل من ممثل “خامســـة الشـــمالية” أحمد 
الكوهجـــي، “سادســـة الشـــمالية” حســـين العالـــي عـــن المشـــهد االنتخابـــي. 
وخرج منه كل من ممثل “ثانية الشـــمالية” بدرية إبراهيم، “رابعة الشمالية” 
فيصـــل شـــبيب، “ثامنة الشـــمالية” ياســـين زينل،”عاشـــرة الشـــمالية” محمد 
الظاعن و”حادية عشـــرة الشـــمالية” أحمد المناعي. وفيما يخص المحافظة 
الجنوبيـــة، الحـــظ لـــم يقف بجانـــب ممثل “أولـــى الجنوبية” إيمـــان القاف، 
“رابعـــة الجنوبيـــة” عمـــر عبدالرحمـــن، “سادســـة الجنوبيـــة” خالـــد جناحي، 
“تاســـعة الجنوبية” طال بشـــير وممثل “عاشـــرة الجنوبية” حزام الدوسري 

في حين غاب عن المشهد ممثل “ثانية الجنوبية” مال هللا شاهين.

بلديون خارج السباق االنتخابي
منال الشيخ

رصـــدت “البـــاد” خروج نخبة مـــن أعضاء مجلس نواب 2018 من الســـباق 
االنتخابي وغياب آخرين عن المشـــهد ذاته في مختلف دوائر ومحافظات 
المملكـــة بعـــد حســـم الجولـــة الثانية، حيث لـــم يقف الحظ بجانـــب كل من 
ممثـــل “رابعـــة العاصمة” عمـــار البناي، ممثل “سادســـة العاصمـــة” معصومة 
عبدالرحيم، ممثل “ثامنة العاصمة” فاضل الســـواد، ممثل “تاسعة العاصمة” 
عمار آل عباس وممثل “عاشـــرة العاصمة” علي إســـحاقي. أما عن محافظة 
المحـــرق فخرج من الســـباق االنتخابي كل من ممثل “أولـــى المحرق” حمد 
الكوهجي، و”ثانية المحرق” إبراهيم النفيعي، في ظل غياب كل من ممثل 
“سابعة المحرق” عمار قمبر و”ثامنة المحرق” يوسف التميمي. وفيما يتعلق 
بالمحافظة الشـــمالية، فلم يقف الحظ بجانب ممثل “أولى الشـــمالية” كلثم 
الحايكـــي، و”ثانيـــة الشـــمالية” فاطمة القطـــري، و”ثالثة الشـــمالية” عبدهللا 
الدوســـري، و”خامســـة الشـــمالية” الســـيد فاح هاشـــم، و”ســـابعة الشمالية” 
أحمد الدمســـتاني، و”ثامنة الشـــمالية” عبدهللا الذوادي، و”تاسعة الشمالية” 
يوســـف زينل، و”عاشرة الشمالية” باسم المالكي، و”حادية عشرة الشمالية” 
محمد بوحمود وممثل “ثانية عشـــرة الشـــمالية” محمود البحراني.  أما عن 
المحافظة الجنوبية فغاب عن مقعد “أولى الجنوبية” أحمد العامر، و”ثانية 
الجنوبيـــة “ عيســـى القاضـــي، و”ثالثة الجنوبيـــة” أحمد األنصـــاري، و”رابعة 
الجنوبية “ علي زايد، و”خامســـة الجنوبية “ رئيســـة مجلس النواب فوزية 
زينـــل وممثل “سادســـة الجنوبيـــة عبدالرزاق حطاب في حيـــن ظفر بمقعد 
“ثامنة الجنوبية” البلدي بدر التميمي وخرج محمد السيســـي ممثل الدائرة 
بـــدورة 2018 عن الســـباق االنتخابي بعـــد إضافة عناويـــن وتحوله للدائرة 
العاشرة إضافة إلى غياب ممثل “تاسعة الجنوبية “بدر الدوسري و”عاشرة 

الجنوبية” عيسى الدوسري.

نواب خارج السباق وآخرون غائبون
منال الشيخ

أزاحـــت النتائـــج النهائية لانتخابات البرلمانية الســـتار عن مغادرة 24 نائبا 
من نواب 2018 تشـــكيلة المجلس الجديد، حيث أفرزت المنافســـات نسبة 
تغيير بلغت 82 % في تشـــكيلة أعضاء المجلس ضمت 70 % من الوجوه 

الجديدة التي لم يسبق لها العمل البرلماني.
ونجا من معركة االنتخابات 7 من أعضاء مجلس نواب 2018، حيث خاض 
31 نائبًا المنافســـات في جولتيها األولى والثانية، وغادر الســـباق مبكرًا كل 
مـــن النائب عادل العســـومي ويوســـف الـــذوادي في مرحلـــة تقديم طلبات 
الترشح والطعون. وأفرزت جولة اإلعادة لانتخابات البرلمانية مغادرة 15 
مـــن أعضاء مجلس نواب 2018 مجلس النواب المقبل، بعد خســـارتهم في 

جولة اإلعادة أمام منافسيهم من النواب السابقين والجدد.
وأســـفرت جولـــة اإلعادة عن خـــروج كل من عمـــار البناي، عمـــار آل عباس، 
علي إســـحاقي، إبراهيم النفيعي، أحمـــد العامر، أحمد األنصاري، علي زايد، 
بدر الدوســـري، محمد السيســـي، كلثـــم الحايكي، عبدهللا الدوســـري، فاح 
هاشـــم، عبدهللا الذوادي، باسم المالكي، محمود البحراني. يأتي ذلك حيث 
تمخضـــت نتائـــج الجولـــة األولى عن خـــروج 9 نواب آخرين وهم، يوســـف 
زينل، معصومة عبدالرحيم، سوسن كمال، أحمد الدمستاني، فاضل السواد، 
حمد الكوهجي، فاطمة القطري، محمد بوحمود، عيســـى الدوسري. وبذلك 
يصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس نواب 2018 الذين خاضوا المنافســـات 
االنتخابيـــة وغادروهـــا 24 نائبا، وفي المقابل نجـــح 7 نواب من العودة إلى 
مقاعدهم وهم عبدالنبي سلمان، زينب عبداألمير، هشام العشيري، ممدوح 

الصالح، علي النعيمي، وأحمد السلوم وخالد بوعنق.

24 نائًبا يحزمون حقائبهم و7 ناجين
منال الشيخ

كشـــفت مصـــادر بلدية لـ “البـــاد” عن انعقاد اجتماع تنســـيقي اليوم االثنين 
بيـــن الفائزيـــن لعضوية المجلس البلدي للمنطقة الشـــمالية، وذلك للتشـــاور 
بشـــأن توزيع المناصـــب القيادية للرئاســـة ونائب الرئيـــس للمجلس المقبل 
بعـــد افتتـــاح الفصـــل التشـــريعي الســـادس. ورجحـــت المصـــادر أن تكـــون 
رئاســـة المجلس البلدي الشـــمالي القادم بقيادة عنصر نسائي ألول مرة في 
حـــال تم التوافـــق بين كافة األعضـــاء الجدد والســـابقين الفائزين. وذكرت 
المصادر عن وجود رغبة ألحد األعضاء الجدد لرئاســـة المجلس البلدي، إال 
أن التشـــاور بعد اجتماع اليوم سيحسم توزيع المناصب القيادية للمجلس 
المقبل. وفي سياق ذي صلة جرت مشاورات مسبقة بين الفائزين لعضوية 
المجالس البلدية في محافظتي المحرق والجنوبية حول التنسيق لرئاسة 
المجالس المقبلة.   وتســـتمر أعمال أعضاء المجالس البلدية المنتخبة منذ 
العـــام 2018 حتى تاريخ 1 ديســـمبر 2022 المقبـــل، وبعدها يؤدي األعضاء 
الفائـــزون لعضويـــة المجالـــس البلدية “القســـم” قبيل انعقاد أولى جلســـات 

المجالس البلدية من دور االنعقاد األول للفصل التشريعي السادس.

اجتماع للتشاور على منصب 
رئاسة البلدي الشمالي اليوم

حسن عبدالرسول



 توجــه النائــب أحمــد الســلوم عقــب فوزه فــي جولة اإلعادة التــي جرت أمس بخالص الشــكر والتقديــر والعرفان إلى 
أهالــي الدائــرة الخامســة الكــرام بمحافظة العاصمة  وإلى جميع شــعب البحرين الكريم على هــذه الصورة الحضارية 
المشــرفة لالنتخابات،  ورفع الســلوم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام ملك البالد  المعظم  صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى مقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي  األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة بنجاح االنتخابات النيابية والبلدية بهذا الحجم من المشاركة والمنافسة  الشريفة بين جميع المترشحين، 
مبينــا فــي هــذا الصــدد أن حصولــه على المركز األول  برصيــد 1472 صوتا هو بمثابة “تكليف وأمانة” وســيعمل جاهدا 
على تنفيذ البرنامج  الذي دشنه خالل الحملة االنتخابية مثلما وعد وأوفى في حملة 2018 ونفذ جميع بنود  البرنامج 

الذي وعد به.  

  وأكد الســـلوم أن أهم ما يميز عالقته 
بأهالي دائرته هي “المصداقية والعمل 
الجـــاد  المثمـــر”، مبينا في هـــذا الصدد 
أن األهالـــي لـــم يخيبـــوا ظنـــه برغـــم 
حمالت التشويه  الممنهجة المقصودة 
طوال الحملـــة االنتخابية، واألكاذيب 
والشـــائعات التي لم يكن لها أي  سبب 
حقيقـــي إال الحقـــد والحســـد مـــن قلة 
مســـيئة من أعداء النجاح، ســـواء في 
القطاع التجاري  أو قلة من المنافسين 
الذين يســـوؤهم رؤية شـــخص ناجح 

بجهده وعمله ورضا والديه عليه. 
  وتابع الســـلوم قائال “كما قولت ســـلفا 
كل  إلـــى  ألتفـــت  لـــن  حاليـــا..  وأكـــرر 
وســـنمضي  االفتـــراءات  واألكاذيـــب، 
بـــإذن هللا في عملنا وفي طريقنا نحو 
خدمة الدائـــرة والوطن بكل ما  أوتينا 
من عـــزم وجهد وســـعي، جميـــع أبناء 
الدائـــرة أنـــا نائبهـــم من الحيـــن، حتى 
منافسيني في  االنتخابات صاروا من 
الحيـــن مواطنين لهم حقوق ومطالب 
وسأســـعى فـــي خدمة الجميـــع  تحت 

مظلـــة القانـــون، أعـــد الجميـــع بالعمل 
علـــى  جاهديـــن  وســـنعمل  واإلنجـــاز 
الســـنوات  البرنامـــج  خـــالل  تحقيـــق 
العمـــل  وســـنواصل  القادمـــة،  األربـــع 
لتحقيـــق مطالب أهـــل البحرين عامة 
 وأهـــل الدائـــرة الخامســـة خاصـــة من 
خـــالل فريـــق عمل متميز بـــذل الجهد 
الدائـــرة  خدمـــة  أهالـــي  فـــي  الوفيـــر 

والبحرين.
  وقـــال الســـلوم إن خدمـــات مكتبه لم 
تقتصر على أهالي الدائرة الخامســـة، 

والعشـــرات  هنـــاك  العشـــرات  بـــل 
مـــن المطالـــب التـــي تـــم تلبيتهـــا مـــن 
فـــي  الدائـــرة  خـــارج  مـــن  مواطنيـــن 
مـــن  وغيرهـــا  والعاصمـــة   المحـــرق 
دوائر البحرين توســـموا في شخصي 
القـــدرة  علـــى مســـاعدتهم،  الضعيـــف 
وهذه هبة من هللا وخير يسوقوه هللا 
إلينـــا وهي خدمة الناس وحب الناس 
 وعســـى أن أكون مـــن رجال أختصهم 
هللا بقضاء حوائج الناس وهذا فضل 
عظيـــم أتمنى أن  أســـتمر عليه وأداوم 

في قضاء حوائج الناس بكل حب. 
برنامجـــه  تنفيـــذ  أن  الســـلوم  وأكـــد    
االنتخابي سيكون “أولوية” في الفترة 
القادمة، مبينا أن  فكرة “توظيف طلبة 
الجامعـــات بنظـــام دوام جزئي” خالل 
الدراســـة من األفكار المبتكـــرة  والتي 
الطلبـــة لســـوق  إعـــداد  أســـهمت  فـــي 
العمل وتهيئتهم للتعامل مع مسؤولي 
التوظيف  والوظائف المتاحة وإيجاد 

 مرونـــة لديهـــم فـــي نوعيـــة الوظائف، 
مشـــيرا إلى أن المشروع  أطلقه ضمن 
البرنامـــج االنتخابـــي والقـــت  الفكـــرة 
 اســـتجابة مـــن 80 مؤسســـة تجاريـــة 
أعضاء  بغرفة التجارة، ويمكن إطالق 
نســـخته األولـــى مـــن البرنامـــج التـــي 

ستوفر 3 آالف  فرصة  عمل جزئي. 
مـــن خـــالل  نبتـــت  الفكـــرة  أن  مبينـــا 
مبـــادرة للتعـــاون مـــع أهالـــي الدائـــرة 
وضـــع  برنامجـــي  فـــي  لمشـــاركتي 
 200 مـــن  أكثـــر  وتلقيـــت  االنتخابـــي 
 اقتراحا ومشـــكلة من جانـــب األهالي 
تلخيصهـــا  تـــم  تحتـــوي  مطالبهـــم، 
والبحـــث عـــن حلول لهـــا، وقـــد كانت 
فكـــرة طلبة الجامعة تنبـــع  من  انعدام 
لـــدى الخريـــج بشـــأن ســـوق  الخبـــرة 
يســـتلزم  والـــذي  ومتطلباتـــه  العمـــل 
خبرة ســـابقة،  فضال عن  تحمل أولياء 
األمـــور لمصاريف الدراســـة الجامعية 
التـــي تمثـــل عبئـــا على كاهـــل  العوائل 

إليجـــاد  ســـعيت  البحرينيـــة،  ولذلـــك 
وظائـــف فـــي قطاعـــات بـــدوام جزئي 
يستطيع  الطالب أن يحصل من خالله 
على  خبرة عملية، ودخل يســـاهم في 
مصروفاته الجامعية  واســـتثمار وقت 
الفـــراغ الذي يكون لدى فئة  الشـــباب، 
وأيضا خلق شـــخصية جديدة للطالب 
 من خـــالل تعرفه على البيئـــة العملية 
وبذلـــك  مـــع  اآلخريـــن،  واالختـــالط 
يكتســـب الطالب عدة  مهارات تجعله 

مهيئا للعمل في القطاع الخاص. 
  وقال السلوم إن جميع بنود البرنامج 
ســـتنفذ بـــإذن هللا تباعـــا علـــى مـــدار 
وســـيتم  األربـــع  القادمـــة  الســـنوات 
ومبـــادرة  اإلســـكاني  الملـــف  متابعـــة 
الرعايـــة  وملـــف  البديلـــة  العقوبـــات 
مـــن  وغيرهـــا  الصحيـــة  للمواطنيـــن 
ملفـــات ذات أولويـــة لعمـــوم الشـــعب 

البحريني وألهالي الدائرة الكرام.

1472 تكليفا وأمانة في رقبتي.. وسنبدأ العمل واإلنجاز فورا
عقب فوزه في االنتخابات... السلوم يرفع التهاني للقيادة وشعب البحرين

“المصداقية والعمل الجاد” أهـم مــا يميــز عالقتــي باألهالــي لــذا لــم يلتفتــوا لألكاذيــب

local@albiladpress.com5151 االثنين 21 نوفمبر 2022 - 27 ربيع اآلخر 1444 - العدد@albiladpress @albiladnews 

  www.albiladpress.com09

فاطمة تفوز بـ “جائزة ^ لتوقع أعضاء مجلس النواب الجديد”
صرف 100 دينار نقدا ألقرب التوقعات الدقيقة... واشتراك تقديري لمئة مشارك

بعـــد إعـــالن النتائـــج النهائيـــة النتخـــاب أعضـــاء مجلـــس 
النـــواب، أجرى القســـم المشـــرف علـــى إدارة “جائـــزة البالد 
لتوقـــع أعضاء مجلـــس النـــواب الجديد” حصـــرا إلكترونيا 
لنتائج المشاركات من أجل حصر المتأهلين للحصول على 

فرصة الفوز بمبلغ 500 دينار نقدا.
وأفاد القسم المعني بأن عدد المشاركات بلغ 1175 شخصا 

بعد إغالق فترة التوقعات في الســـاعة الســـابعة من صباح 
يوم الســـبت الموافق 19 نوفمبـــر 2022 قبل انطالق جولة 
اإلعـــادة، حيث كان يتعين على المشـــارك بالمســـابقة توقع 
أســـماء 34 شـــخصا )بعد فوز 6 أشـــخاص بالجولـــة األولى( 

يتوقع أن يشكلوا المجلس الجديد.
وأشـــار الى أن الحصر اإللكتروني للمشـــاركات أســـفر بعدم 
تأهل شـــخص لنيـــل الجائزة الكبرى، وتقديـــرا من صحيفة 
البالد لمتابعيها والمشـــاركين بالمســـابقة فقد قررت ادارتها 

صـــرف جوائـــز تقديريـــة ألقـــرب التوقعـــات الدقيقـــة مـــن 
إجمالي عدد المشاركات، وجاءت النتيجة كاآلتي:

- شـــاركت فاطمـــة بـــدر عبدهللا بـــودواس بأعلـــى توقعات 
صحيحـــة، حيـــث أدلت بأســـماء 31 شـــخصا فـــاز بعضوية 
المجلـــس الجديد من أصل 34 اســـما مطلوبا، وتقرر منحها 
جائـــزة تقديريـــة نقدية تبلـــغ 100 دينار واشـــتراك تقديري 

بصحيفة البالد لمدة عام.
- نظرا للعدد الكبير من المشـــاركين، وتقديرا لهم، فقد تقرر 

صـــرف 100 اشـــتراك تقديـــري مجانـــي لمدة عـــام لمئة من 
الذين توصلوا ألقرب التوقعات الدقيقة.

وجددت “البالد” شـــكرها وتقديرها للمشاركين في الجائزة 
وحرصهـــم على التفاعل بتقديم توقعاتهم بالمســـابقة التي 
أطلقت تزامنا مع انطالق االنتخابات النيابية التي شـــهدت 

أعلى نسبة مشاركة تاريخية بلغت 73 %.   
وفيمـــا يأتـــي أســـماء الحاصلين علـــى اشـــتراكات تقديرية 

لمدة عام:

محرر الشؤون المحلية

عدد 
التوقعات
 الدقيقة

اسم
 المشارك

28 عمر الزامل

28 حسن علي حسن عيسى

28 علي عيسى احمد العيد

28 بدرية عبدهللا البلوشي

27 دالل عبدهللا علي

27 احمد جمعة السالم

27 احمد حسن عبدالمجيد سيادي

27 عبدهللا متعب محمد

27 علي الكواري

27 ناصر جمال الرويعي

27 أمينه إبراهيم سعد إبراهيم عيسى

27 حسن جاسم علي حسن

27 منيرة علي الذوادي

27 نورة بنت المحجوب 

27 صالح خلف مطلق مخلف النجم

27 مجتبى عادل صالح كاظم علي

27 خالد جاسم علي المالود

26 يوسف عادل الكوهجي

26 علي احمد حسن

26 ايمان عبدالعزيز الغتم

26 مالك عبدالرسول

26 خالد جبر عيد جبر

26 عبدالمنعم يوسف الصباغ

26 فاطمة حميد عبدالجليل الزيمور

26 أسامة راشد بومجيد

26  مريم الذوادي

26 فاضل عباس صالح

26 علي يوسف الهاجري

26 فاطمة محمد صالح

26 فاطمة شهريار غلوم 

26 فضيلة محمد حيدر

26 فاطمه علي الهاجري

26 يوسف علي الهاجري

26 محمد ماجد عبدالنبي

26 ابراهيم محمد رضا

26 مجدي محمد بوعالي

26 جمال محمد حسن قمبر

26 بسام علي حسن

26 زهره احمد السماك

26 علي راشد سالم العبسي

26 ناصر خان محمد

26 داود السيد أحمد محمد عبدالجليل

26 المحامي الدكتور محمد الحايكي

26 بثينة احمد السماًك

26 محمد جعفر عبداالهادي

26 رائد البوعينين

26 ليال حسين أحمد

26 ليلى عيسى احمد

26 حسين أحمد السماك

26 محمد جاسم محمد بوعالي

26 علي حسين الصايغ

26 عبدالرحمن صالح الزياني

25 علي حسن علي

25 عبدهللا عيسى الشيخ

25 السيد علي محمد سلمان أحمد

25 عيدالحميد حمود هارون

25 موزة عادل عبدهللا حسن القالف

25 زهرة محمد كهزاد

25 نهاد عثمان محمد

25 بيبي حسن دالل

25 امنة محمد كهزاد

25 ليلى أحمد محمد

25 فاطمة محمود يوسف

25 فيصل محمد عبدلله الخال

25 طه جمعة عبدهللا

25 احمد علي عبدالرزاق علي

25 احمد مبارك سعد الكعبي

25 بندر متعب زغير محمد

25 زينب عمر حسن علي حسين

25 احمد علي الهاجري

25 ساره علي الهاجري

25 محمد علدالحميد محمد كهزاد

25 أمل أحمد العجالن

25 حبيب حسن عباس كاظم

25 ابراهيم محمد سند

25 فجر السيد محمد نعمه هاشم

25 نجيب البلوشي

25 خالد عبدهللا البراهيم

25 زينب علي عيسى

25 محمد احمد ناصر

25 محمد عبدهللا صقر الدوسري

25 متعب زغير محمد 

25 محمد إسماعيل جناحي

25 علي عيسي علي محمد الحطاب

25 فاطمه محمد رشيد محمد علي

25 محمد جاسم

25 هيثم السماك

25 عبدهللا جمعة فيروز سالم

25 محمد ابراهيم محمد بومجيد

25 خالد يوسف العربي

25 محمد حاجي

25 سلطان محمد الباكر

25 علي عبدالرضا حسين

25 سعود عبدالرحمن محمد

25 كميل المطوع

25 زهراء فؤاد موسى

25 محمد العصفور

25 نايف الجاسم

25 أبا ذر علي

25 عبدالناصر التميمي
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المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، رئيـــس 

جامعة المملكة حسن الهجوج.
مـــي  الشـــيخة  هنـــأت  اللقـــاء،  وخـــال 
الهجـــوج بمناســـبة قـــرار تعيينه رئيســـا 
لجامعـــة المملكـــة، مؤكـــدة أن الخبـــرات 
يمتلكهـــا  التـــي  واألكاديميـــة  المهنيـــة 
الهجوج عبر شغله للعديد من المناصب 

اإلداريـــة خال مســـيرته، ستســـهم في 
تطويـــر المســـيرة التعليميـــة واالرتقـــاء 
بمستوى الجامعة. وأكدت أن ما تحظى 
بـــه جامعـــة المملكـــة مـــن بيئة دراســـية 
أكاديميـــة  وبرامـــج  للطلبـــة،  مهيئـــة 
متنوعـــة تلبي احتياجات ســـوق العمل، 
ســـاهم بتخريـــج آالف مـــن الطلبـــة فـــي 
مختلف التخصصات، وحققت الجامعة 
العديد من اإلنجازات المحلية والدولية 

على صعيد الطلبة والهيئة التعليمية.

رنا بنت عيسى: جامعة المملكة خرجت اآلالف

رفع الجاهزية السيبرانية والتصدي لالختراقات
نشر الوعي باالستخدام اآلمن لمنصات التواصل... عبداهلل بن محمد:

لألمـــن  الوطنـــي  المركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
السيبراني، نظم معهد اإلدارة العامة )بيبا( 
جلســـة نقاشية بعنوان “نشـــر ثقافة األمن 
السيبراني في القطاع العام” بحضور عدد 
من المدراء المشـــاركين في برنامج إعداد 
قدمهـــا   ، )قيـــادات(  التنفيذيـــة  القيـــادات 
نائب الرئيس للعمليات السيبرانية بالمركز 
الوطني لألمن الســـيبراني الشيخ عبدهللا 
بـــن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة، الذي 
استعرض المستجدات العالمية في مجال 
األمـــن الســـيبراني وتســـليط الضـــوء على 
دوافـــع ومخاطـــر التهديـــدات الســـيبرانية 

وعواقبها.
الرئيـــس  نائـــب  ألقـــى  الجلســـة،  وخـــال 
للعمليـــات الســـيبرانية نظـــرة عامـــة علـــى 
االســـتراتيجية الوطنية لألمن السيبراني، 
ونبذة عـــن مبادرات السياســـات وحوكمة 
التوعيـــة  ومبـــادرات  الســـيبراني  األمـــن 
الســـيبرانية لمختلف المؤسســـات بالقطاع 

االســـتراتيجية  تتطـــرق  حيـــث   ، العـــام 
الوطنية لألمن السيبراني إلى خمس ركائز 
تعمـــل علـــى دعـــم متطلبـــات واحتياجات 
وهـــي:  المملكـــة  فـــي  الســـيبراني  األمـــن 
حمايـــة ســـيبرانية قوية ومرنـــة، الحوكمة 
والمعاييـــر الفّعالة لألمن الســـيبراني، بناء 
مجتمـــع واعي باألمـــن الســـيبراني، تعزيز 

الحمايـــة من خـــال الشـــراكات والتعاون، 
وتطوير الكوادر الوطنية.

من جانب آخر، أكد نائب الرئيس للعمليات 
السيبرانية على دور المركز الوطني لألمن 
السيبراني في تعزيز األمن السيبراني في 
المملكة، فضاً عن أهمية نشـــر الوعي بين 
األفراد والمؤسســـات واالســـتخدام اآلمن 

مؤكـــًدا  االجتماعـــي،  التواصـــل  لمنصـــات 
بذلـــك أن األمن الســـيبراني هو مســـؤولية 
مشـــتركة بيـــن جميـــع القطاعـــات بمملكـــة 
المعاييـــر  تطبيـــق  أن  حيـــث  البحريـــن، 
المخاطـــر  تقليـــل  دوره  مـــن  الســـيبرانية 
األمنيـــة، وأن المركـــز يحـــرص علـــى رفـــع 
المســـتوى  علـــى  الســـيبرانية  الجاهزيـــة 
الوطني لمواجهـــة التحديات بالتعاون مع 

منظمي القطاعات.
نائـــب  أجـــاب  الجلســـة،  ختـــام  وفـــي 
الرئيس للعمليات الســـيبرانية على أســـئلة 
تركـــزت  التـــي  الحضـــور  واستفســـارات 
واالختراقـــات  المخاطـــر  حـــول  معظمهـــا 
الســـيبرانية وكيفيـــة التصدي لها ، كما قام 
معهـــد اإلدارة العامة )بيبا( بتكريم الشـــيخ 
بـــن عبدالوهـــاب آل  بـــن محمـــد  عبـــدهللا 
خليفة نائب الرئيس للعمليات الســـيبرانية 
بالمركز الوطني لألمن الســـيبراني، تقديًرا 
لجهـــوده ومســـاهمته في إنجاح الجلســـة 

النقاشية بما تضمنته من محتوى مميز.

المنامة - وزارة الداخلية

“سيتـــي سكيــب” يحظـــى بزخــم كبيـــر

منح الدبلوم المهني لذوي الهمم بعد تخرجهم

بفضل رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء... سلمان بن عبداهلل:

عبر االنخراط في برنامج تدريبي

أكـــد رئيـــس جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 
إدارة مؤسســـة  رئيـــس مجلـــس  العقـــاري 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــا تشـــهده 
مملكـــة البحريـــن مـــن تقـــدم فـــي مختلف 
مســـارات التنميـــة بمـــا عـــزز تنامـــي قطاع 
العقـــارات وتعزيـــز دوره كأحـــد القطاعات 
ذات اإلسهام الفاعل في المسيرة التنموية 
الشاملة بقيادة ملك الباد المعظم صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار إلـــى أن رعايـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لمعرض 
سيتي ســـكيب البحرين 2022 الذي سيتم 
أعطـــت  )الثاثـــاء(،  غـــد  افتتاحـــه صبـــاح 
المعـــرض زخًمـــا كبيًرا وحّفـــزت العديد من 
الشركات للمشاركة في المعرض، لما يمثله 
المعـــرض من حـــدٍث مهم كمعـــرض عقاري 
عالمـــي تتوجـــه إليـــه أنظـــار المهتمين في 
الشـــأن العقاري مـــن داخل وخـــارج مملكة 
البحرين. وأضاف أن الشـــركات المشـــاركة 
في المعـــرض والمســـتثمرين، ســـتتاح لهم 

الفرصـــة لاطاع على مـــا تمتلكه البحرين 
مـــن بنية تحتيـــة مؤهلـــة إلقامـــة مختلف 
المشـــروعات العقاريـــة، ومـــا تمتلكـــه مـــن 
وإجـــراءات  محفـــزة  وتشـــريعات  أنظمـــة 
ميسرة للمستثمرين في مختلف القطاعات 

بما فيها القطاع العقاري بالمملكة.
وأشـــار رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
تكتســـبها  التـــي  األهميـــة  إلـــى  العقـــاري 
النســـخة األولى من معرض سيتي سكيب 
البحرين والتي ســـتقام في مركز البحرين 
العالمـــي للمعـــارض، الفتـــا إلى مـــا يحتويه 
ومجهـــزة  متكاملـــة  مرافـــق  مـــن  المركـــز 
بأحدث الوســـائل والتقنيات، حيث يعكس 
هـــذا المركز العالمي صـــورة متقدمة للبنية 
التحتيـــة التـــي يمكن توظيفهـــا في عملية 
التســـويق والدعاية واســـتقطاب الزائرين، 
التطويـــر  شـــركات  ســـيعطي  الـــذي  األمـــر 
العقاري والشركات العارضة حافًزا لتقديم 
مزيد في النســـخ المقبلة بـــإذن هللا تعالى.  
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
التنظيـــم العقاري الشـــيخ محمد بن خليفة 
آل خليفـــة أن القطـــاع العقـــاري في مملكة 
والتطلعـــات  الـــرؤى  وبفضـــل  البحريـــن، 

المعظـــم  البـــاد  لملـــك  الســـامية  الملكيـــة 
والتوجيهات الســـديدة من صاحب السمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
يشـــهد نمًوا مطـــرًدا عزز مـــن مكانة مملكة 
إلـــى  الشـــأن، مشـــيًرا  هـــذا  فـــي  البحريـــن 
المبادرات والسياســـات التي تعمل المملكة 
علـــى تنفيذها من أجل الوصـــول بالمملكة 

للتطلعات المنشودة.
وأشـــار إلـــى أهمية مـــا ســـيحتويه معرض 
مـــن   ،2022 البحريـــن  ســـكيب  ســـيتي 
مشـــروعات عقاريـــة كبيـــرة حرصـــت مـــن 

خالهـــا الشـــركات العقاريـــة علـــى تقديـــم 
أفضـــل ما لديهـــا، لمـــا يمثله هـــذا المعرض 
مـــن أهميـــة، مضيًفـــا أن هنـــاك العديـــد من 
الشركات التي أعلنت عن توقيع اتفاقيات 
مشـــروعات  وإطـــاق  المعـــرض،  خـــال 
عقارية تلبـــي جميع االحتياجـــات وأذواق 
الراغبيـــن في التملـــك، من حيـــث النوعية 
ومســـتوى االبتـــكار فيهـــا، وتوفـــر بيئـــات 
لمجتمعـــات عصريـــة تحتـــوي علـــى جميع 
مقومات االستدامة فيما يخص المساحات 
الخضراء واســـتخدامات الطاقـــة النظيفة 
إقامـــة  أن  إلـــى  وأشـــار  البيئـــة.  ومراعـــاة 
الحـــدث العقاري األكبر في مملكة البحرين 
كواحد من أوائـــل المعارض التي تقام في 
مركـــز البحرين العالمـــي للمعارض الجديد، 
ليحقق االســـتفادة الكبرى من وجود مركز 
متكامل بجميع مرافقه التي تشـــتمل على 
إشـــارة  ليعطـــي  المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا 
واضحة للمســـتثمرين والخبراء العقاريين 
المحليـــة  العقـــاري  التطويـــر  وشـــركات 
والعالمية على ما يلقاه القطاع العقاري من 
رعايـــة واهتمام ضمن القطاعـــات الداعمة 

لعجلة النمو في مملكة البحرين.

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  صـــّرح 
ماجـــد النعيمـــي، بـــأن الـــوزارة وفي 
مـــن ذوي  بالطلبـــة  اهتمامهـــا  إطـــار 
بمختلـــف  الخاصـــة  االحتياجـــات 
كليـــة  مـــع  تعمـــل  فإنهـــا  فئاتهـــم، 
بوليتكنـــك البحرين إلتاحـــة المجال 
أمـــام هـــؤالء الطلبة للحصـــول على 
شـــهادة )دبلوم مهني( بعد تخرجهم، 
عبر االنخـــراط في برنامـــج تدريبي 
يمتد من ثاثة إلى ستة أشهر، لصقل 

المهنيـــة،  المجـــاالت  مهاراتهـــم فـــي 
مثـــل تقنيـــات الطباعـــة، واألرشـــفة 
التقنـــي،  والرســـم  الملفـــات،  وإدارة 
والزراعة، والبيـــع بالتجزئة، وغيرها 
من البرامج التدريبية التي تتناسب 

مع كل فئة من هؤالء األبناء.
وأضـــاف أنه قـــد تشـــّكلت لجنة بين 
الوزارة وبوليتكنك البحرين لدراسة 
البرامج التدريبية والفترات الزمنية 
المطلوبـــة، حيـــث ســـتتولى الوزارة 

المختصـــة  الجهـــات  مـــع  المتابعـــة 
حـــول األماكن المخصصـــة للتدريب 

ومتطلباته.
الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية 
الدبلـــوم  شـــهادة  علـــى  للحصـــول 
ذوي  إدمـــاج  إلـــى  تهـــدف  المهنـــي 
االحتياجـــات الخاصة في المجتمع، 
وإكســـابهم المهـــارات التـــي تؤهلهم 
لالتحـــاق بالوظائـــف المناســـبة في 

سوق العمل.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

تحـــت رعايـــة محافظـــة العاصمة، 
نظمـــت جمعيـــة ســـيدات األعمـــال 
مـــع منظمـــة  بالتعـــاون  البحرينيـــة 
حلقـــة  التكنولوجيـــا  فـــي  المـــرأة 
وريـــادة  االبتـــكار  حـــول  نقاشـــية 
األعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
والفـــرص المتاحـــة للمـــرأة في هذا 
أعضـــاء  وذلـــك بحضـــور  القطـــاع، 
الجمعيـــة وعـــدد مـــن المهتمين في 

مجال ريادة األعمال.
وأكـــد يوســـف يعقوب لـــوري مدير 
والمتابعـــة  المعلومـــات  إدارة 
بمحافظـــة العاصمـــة، فـــي تصريح 
النقاشـــية،  الحلقـــة  هامـــش  علـــى 
رعايـــة  علـــى  المحافظـــة  حـــرص 
وتبنـــي المبادرات التي تســـهم في 
تمكيـــن رواد األعمـــال وتقـــدم لهـــم 

تطويـــر  فـــي  يســـاهم  بمـــا  الدعـــم 
األعمال ويخدم االقتصاد  الوطني، 
خصوصـــا فـــي مجـــال تكنولوجيـــا 
ريـــادة األعمـــال، وذلك ضمـــن إطار 
مخرجـــات أســـبوع المنامـــة لريادة 
 األعمـــال الـــذي تنظمـــه المحافظـــة 

سنويًا.
ســـيدات  جمعيـــة  بحـــرص  وأشـــاد 

األعمـــال البحرينية برئاســـة أحام 
مبـــادرات  تقديـــم  علـــى  جناحـــي 
مجـــال  فـــي  متخصصـــة  وبرامـــج 
ريادة  األعمال، والتي تسهم بدورها 
في دعم رواد األعمال والمؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة مما ينعكس 
إيجابا علـــى الدفع بعجلة االقتصاد 

الوطني والتنمية المستدامة.

بتنظيم من “سيدات األعمال” ومنظمة المرأة في التكنولوجيا

“العاصمة” ترعى حلقة نقاشية حول االبتكار وريادة األعمال
أعلنـــت ديـــار المحرق، عـــن انتهاء فترة 
التقديم لمسابقة تصميم نصب معماري 
لمدخـــل المدينة، والتي تم تنظيمها في 
الفتـــرة بيـــن 13 ســـبتمبر و10 نوفمبـــر 
الفرصـــة  المســـابقة  وأتاحـــت   .2022
الجنســـيات  مختلـــف  مـــن  للمبدعيـــن 
لتقديـــم تصاميمهـــم المبتكرة لتدشـــين 
تقاطـــع  فـــي  إنشـــاؤه  المقـــرر  النصـــب 

المدخل الرئيسي لديار المحرق.
إذ  واســـًعا،  إقبـــاالً  المســـابقة  وشـــهدت 
تلقـــت ديـــار المحـــرق أكثـــر مـــن 1500 
استفســـارات للحصول على المعلومات 
وبلغـــت عدد المشـــاركات 245 مشـــاركة 
من مختلف دول العالم، فقد شـــارك من 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عددًا 
كبيـــًرا مـــن المتســـابقين مـــن البحريـــن 
شـــارك  كمـــا  واإلمـــارات،  والســـعودية 

متسابقون من مختلف الدول العربية.

وســـوف يقـــوم ممثلون عن شـــركة ديار 
التقديـــم،  طلبـــات  بتصفيـــة  المحـــرق 
ليتم بعـــد ذلك مقابلة كافة المرشـــحين 
مـــن  بعـــد اختيارهـــم  للفـــوز  المؤهليـــن 
ديـــار  وتعتـــزم  التحكيـــم.  لجنـــة  ِقبـــل 
المحـــرق اإلعـــان عـــن أســـماء الفائزين 
عمليـــة  انتهـــاء  فـــور  المســـابقة  فـــي 

التقييـــم ومنحهـــم جوائـــز نقديـــة قيمة 
تتضمـــن: 50,000 دوالر للفائـــز بالمركـــز 
بالمركـــز  للفائـــز  األول، و20,000 دوالر 
الثانـــي، و10,000 دوالر للفائـــز بالمركـــز 
الثالث، عاوة علـــى 10 جوائز تكريمية 
الرئيـــس  وقـــال  المميـــزة.  للتصاميـــم 
التنفيـــذي لشـــركة ديار المحـــرق، أحمد 
العمـــادي “ســـعدنا باإلقبال الكبيـــر الذي 
والتـــي  التصميـــم،  مســـابقة  شـــهدته 
تضمنت مشـــاركة العديـــد من المبدعين 
مـــن مختلف أنحاء العالـــم. ولطالما كان 
هدفنا في ديار تأصيل التراث البحريني 
وتعزيز نمط الحياة العصرية في مدينة 
متكاملـــة ومســـتدامة، مـــا جعلنـــا نطرح 
مســـابقة تصميم نصـــب معماري يعكس 
مفهوم ديار والثقافـــة المحلية األصيلة 
في تصميـــم يجمع بين عناصـــر العمارة 

التقليدية والمعاصرة”.

بمشاركة 245 من مختلف الجنسيات

انتهاء فترة التقديم لمسابقة تصميم نصب معماري بديار المحرق

أحمد العمادي

كلمة حق
Û  مــن طبيعــة البشــر فــي جميــع المجتمعــات وجــود فئــة مــن النــاس ســريعي

الشــكوى واالحتجــاج علــى أي وضــع ال يتناســب معهــم، وال ينظــرون إلــى 
المواضيع بصورتها الشــمولية الواســعة وإنما تقتصر نظرتهم على مصالحهم 
الشــخصية، ومــاذا يحقق لهم هذا األمر مــن مصلحة وما قد يترّتب عليه من 
نقص لبعض مصالحهم الحالية، وقد بّين هللا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه 

العزيز حين قال “وقليل من عبادي الشكور” سبأ 13. 
Û  فالواجــب علــى اإلنســان أن يشــكر مــن أحســن إليــه كمــا يجــب عليــه شــكر 

هللا علــى مــا أحســن إليــه، فعليــه أن يشــكر الناس أيًضــا على معروفهــم إليه، 
وإحســانهم إليــه، وهللا -جــل وعــا- يحــب من عباده أن يشــكروا من أحســن 

إليهم، وأن يقابلوا المعروف بالمعروف.
Û  لــذا، وجــب علينــا أن نشــكر أصحــاب المواقف المشــرفة في مملكتنــا الغالية 

ممــن حملــوا األمانــة واجتهــدوا فــي أدائهــا بحــق دون تفريط وهم كثــر ولله 
الحمد، وأذكر هنا معالي رئيس النواب الســابق األخت فوزية زينل، فكلماتي 
لــن توفيهــا حقها مهما قلت أو كتبت عنها فمواقفها الوطنية المشــرفة كثيرة 
ولكننــي وبحكــم قربــي منهــا وعاقتــي األخوية بهــا أعرف ما كانــت تقوم به 
مــن دعــم لألرامــل واأليتام ومســاعدة النــاس بكل فئاتهم، فهــي بحق امتداد 
لليد الكريمة لسيدي جالة الملك المعظم الذي هدفه رعاية األيتام واألرامل 
والمحتاجيــن وتقديــم أفضــل العــون لهم في هذه األرض الطيبــة، وقد كانت 
األســتاذة فوزية تعمل لخدمة الناس بخفاء وهدوء تام وفي أوقات طويلة 
من الفجر أو الليل دون أن يعلم بها أحد، فجدول عملها اإلنساني ليس مرتبًطا 
بســاعات محددة فهي تعمل 24 ســاعة لخدمة الناس وعلى اتصال وتواصل 
دائــم ومســتمر معنــا دون كلــل أو ملل فجزاهــا هللا خير، وعلى ســبيل المثال 
فكثيًرا ما كانت تتابع الحاالت اإلنسانية التي تتقدم بطلباتهم للمساعدة من 
المؤسســة وأتذكــر لهــا موقــف نبيــل عندمــا أرادت إحدى الجهــات الحكومية 
اســتئجار برجيــن مــن المؤسســة احتــج بعض النواب على أســاس أن الســعر 
أغلــى مــن الســوق، وذلــك خــاف الواقــع حيــث كان الســعر متوافًقا مع ســعر 
الســوق إضافــة إلى حداثــة المبنى وتميز موقعه وتوافــر العديد من  مواقف 
الســيارات، فجعلت هذا الموضوع موضوعها الشــخصي وتحققت من جميع 
األمــور واطمأنــت إلــى صحــة وســامة اإلجــراءات، وبالفعــل أقنعــت الجميع 
بهــدوء وكان موقفهــا مشــرًفا فــي دعــم مشــروع األيتام ومعالجــة الموضوع 
ا وهو تنمية موارد األيتام وضمان مستقبلهم.  دون بلبلة لتحقق هدًفا إنسانيًّ

Û  ــا باإلجراءات كمــا أننــي وباعتبــاري عضــًوا ســابًقا في مجلــس الشــورى وملمًّ
التشــريعية وبحكــم اطاعــي على العديد مــن التجارب النيابية والتشــريعية 
في العديد من الدول األجنبية والعربية، فأستطيع القول إن الدور األساسي 
لرئيــس المجلــس هــو إدارة الجلســات والبرامج واتخاذ اإلجراءات الرســمية 
المطلوبــة وهــذا ما قامت به األســتاذة فوزية بجدارة كبيرة، فبرغم الظروف 
الصعبــة التــي مــّرت بهــا المملكــة وخاصــة مــع تداعيــات كوفيــد 19 إال أن 
األســتاذة فوزيــة زينــل وّفقت فــي إدارة الجلســات وأظهرت الوجه المشــرق 
للمــرأة البحرينيــة أمام الجميــع في الداخل والخارج، فأرجــو أن يفهم الناس 
القصد من وراء هذه المقالة وأن الواجب يتحّتم أن أشــكرها وأتمنى لها كل 
التوفيــق وأمامهــا طريق طويل للعطاء ... وهــذه كلمة حق أحببت أن أدّونها 

في حق إنسانة كريمة محبة لقيادتها ووطنها وشعبه وللناس جميًعا.

* مصطفى السيد

*األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد
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مؤسسات مستدامة مقابل إدارات هرمة

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

للتواصل: 17111483

لمن نال ثقة الشعب... كن مخلصًا وعلى مستوى الطموحات
نبـــارك لجميـــع الفائزين الذين نالوا ثقة الشـــعب لتمثيله في المجلســـين 
النيابي والبلدي، على أمل أن تكون االختيارات على مستوى الطموحات 
والجهـــد واآلمـــال من أجل الغد والمســـتقبل، وأن يعـــي ويدرك كل نائب 
وعضـــو بلدي حظي بهذا الشـــرف الرفيع حجم المســـؤولية الملقاة على 
عاتقـــه، وأن يبقـــى وفيـــا مخلصـــا للمواطـــن وحريصا علـــى تمثيله خير 
تمثيل تحت قبة البرلمان وفي المجالس البلدية والمحافظة على جميع 
المكتســـبات والمنجزات الديمقراطية والعمل على تطويرها وتوســـيعها 
أكثر، آخذين بعين االعتبار أن الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه، ستكون في تعاون وتنسيق دائم مع السلطة 
التشـــريعية بمـــا ينعكس إيجابا علـــى مصلحة الوطـــن والمواطن، ودفع 

عجلة التطوير إلى األمام في جميع مجاالت الحياة.
أيهـــا النواب والبلديون.. لن نقول إنكم تتلمســـون خطواتكم األولى في 
طريـــق العمـــل البرلمانـــي والبلدي، إنما تكملون مســـيرة من جـــاء قبلكم 
وســـتبنون عليهـــا، واعلمـــوا أن كل تجربـــة ومرحلـــة صعبـــة تختلف عن 

ســـابقتها، وعليكـــم مدهـــا بالقـــوة والحـــرارة والعنفوان، والعمـــل الفكري 
الجاد والمثمر واالستفادة من تجارب الماضي.

عليكم تحقيق مطالب الشـــعب خصوصا السادة النواب الذين تنتظرهم 
والبطالـــة،  التقاعـــد،  ومعاشـــات  الرواتـــب،  كتحســـين  كثيـــرة،  ملفـــات 
واإلسكان، واالقتصاد، وغيرها من الملفات التي ترتبط بحياة ومعيشة 
المواطـــن، وإياكـــم واإلخـــال بميزان وعودكـــم للناخبيـــن والتراجع عن 
برامجكم ألي سبب كان، وعليكم كذلك تجنب األوضاع التي تؤدي إلى 
الخلط بين ما هو رئيســـي وما هو ثانوي من األهداف، واآلثار الســـلبية 
فـــي المجلـــس كالزعيق واســـتعراض العضات تحت أية مبـــررات، ألنها 

ستكون مرفوضة من كل فئات الشعب.
نتمنـــى كمواطنيـــن أن تحولـــوا الشـــعارات التـــي ســـمعناها وقرأناها في 
برامجكم طوال الفترة الماضية، إلى واقع عملي وأطر حازمة لممارســـة 

دوركم داخل المجلس وخدمة المواطن بكل أمانة وإخاص.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

 أسامة الماجد*

كثيـــر مـــن دول العالم اليوم في ســـباق محمـــوم مع الزمن لبناء مؤسســـاتها 
المســـتدامة التـــي تضمن لها البقـــاء ضمن المراكز األولـــى واألكثر تقدما في 
العالـــم، ليـــس األمر ســـهاً أن نحافظ على بقاء قوة المؤسســـات الرائدة في 
هـــذا الوقـــت؛ ذلك أن إيقـــاع الزمن قد تغير فصار أكثر ســـرعة، واألعمال قد 
تطورت فصارت أكثر تعقيدا، ومتطلبات التنافسية تبدلت بالكامل، وإن لم 
تســـطع مجاراتها وتهيئة مركبك ليمخر عبـــاب بحر التقّدم بأمان؛ غرقت با 

نجاة.
المؤسســـات المســـتدامة تقـــوم علـــى أســـاس االبتـــكار والجـــودة والعدالـــة. 
المشكل في األمر أننا في أغلب األحيان نمتلك نظاما مؤسسيًا قويا لكننا ال 
نملُك في المقابل القادرين على إدارته بصورة فاعلة ومطلوبة، فعلى سبيل 
المثـــال، واحـــدة من المعضـــات التي قد نعانـــي منها هـــي اإلدارات الهِرمة؛ 
الهِرمـــة فكـــًرا والتقليدية أداًء، التي اعتادت على العمل ضمن ســـياق إداري 
معين، وبوتيرة بطيئة، ربما كان جيدا ومقبوال في فترة مضت، لكنها لم تعد 
قـــادرة اليوم على مجاراة التغيير المتســـارع، وال التعاطي مع المســـتجدات 
بأفـــق أرحـــب، ليس اســـتنقاصا منها لكـــن المقتضيات قد تغيـــرت، والخطى 

المتثاقلـــة ُتبقي المؤسســـة في آخـــر الركب، حتى إن كانـــت في زمن مضى 
فـــي أولـــه، والذي نشـــهده اليوم في العالم هو تيقظه لهـــذا األمر حيث وضع 
الخطـــط الحديثة مبكرا، وباشـــر تنفيذها دون تردد، وبدأ تســـكين الطاقات 
الشـــبابية المميـــزة فـــي مفاصل العمل األساســـية، وفي كوادره بشـــكل عام، 
وذلـــك وفـــق برنامـــج تدريبي دقيق ومنهجيـــة واضحة، فبدت المؤسســـات 
أكثر حداثة، وأكثر اتساقا مع العصر، وأكثر مواكبة له.. إنه سباق حثيث مع 

الزمن، والوقت ال ينتظر المترددين كما نعرف.
ومـــا ينبغي ذكره واإلشـــادة به في هذا المقام الخطـــوات الواعدة التي بادر 
بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، في 
ســـبيل العمـــل علـــى خلق برامج متخصصـــة، يهدف من خالهـــا إلى التعرف 
على القدرات الشبابية المختلفة، ودعمها في الحصول على فرص وظيفية 
قياديـــة، تنهض بمؤسســـاتنا، وتحقق النمو االقتصـــادي، وتواجه التحديات، 

وتتناغم وخططنا الطموحة في التنمية المقبلة إن شاء هللا تعالى.

* كاتب بحريني

* عباس العمران

 مـــن جديد تســـتضيف مملكة البحريـــن ملتقى حوار المنامـــة أو “قمة األمن 
اإلقليمـــي”، والـــذي انطلـــق الجمعة ١٨ نوفمبـــر بالتعاون بيـــن المعهد الدولي 
للدراســـات االستراتيجية ووزارة الخارجية البحرينية التي نجحت باقتدار 

في استضافة وتنظيم هذا المحفل المهم منذ تدشينه في عام ٢٠٠٤.
ويعد نجاح هذا الملتقى واستمراره مصدر فخر للبحرين ووزارة خارجيتها 
نظـــرا ألهميـــة وخطـــورة القضايا التـــي يتناولها علـــى أمن المنطقـــة والعالم 
ولثقـــل وأهميـــة الشـــخصيات التي تحضـــره كل عام من القادة العســـكريين 

واألمنيين ورجال االستخبارات.
هذا الملتقى يقوم برصد وبحث واستعراض القضايا األمنية واالستراتيجية 
من حيث أسبابها وتبعاتها المختلفة على المنطقة والعالم. ومن أهم ما يميز 
نســـخة هذا العـــام، إلى جانب القضايـــا التقليدية، وجـــود أزمتين خطيرتين 
علـــى قائمـــة اهتمامات المشـــاركين، هما األزمـــة الروســـية األوكرانية وأزمة 
المنـــاخ، فـــكل من هاتيـــن األزمتين أصبحت نذير شـــؤم لهـــذا العالم ألن كل 
واحـــدة منهمـــا إذا تطـــورت أكثر مـــن ذلك ســـتهدد بقاء اإلنســـان والحيوان 

والنبـــات، والفـــرق الوحيـــد بيـــن األزمتيـــن أن األولى تهـــدد العالـــم بالضربة 
القاضية واألخرى تهدده بالتدريج.

الحرب الروسية األوكرانية أضرت العالم ودوله الفقيرة التي لم تكد تلتقط 
أنفاســـها مـــن أزمـــة كورونا حتـــى وجـــدت اقتصاداتها تحت وطـــأة ضربات 
جديدة تدفعها إلى الوراء، لكن التهديد األخطر هو أن هذه الحرب يمكن أن 

تقود العالم إلى الدمار عند أية لحظة جنون تنتاب أحد أطرافها.
األزمـــة الثانية وهـــي أزمة المناخ باتت تهدد األرض واإلنســـان بشـــكل يراه 
العالـــم كله حيث الكوارث الطبيعية واألمراض الناتجة عن اختال الطبيعة 
وزيادة ظاهرة االحتباس الحراري أو زيادة درجة حرارة األرض. وبناء عليه 
فقد أصبح األمن المناخي مسألة يجب أن يعطيها العالم حقها والبد للجميع 
أن يفي بوعوده تجاه هذه القضية الخطيرة والسعي في نفس الوقت لنزع 
فتيـــل األزمـــة الدائرة بين روســـيا أوكرانيـــا التي يمكن أن تأخـــذ العالم نحو 

الدمار المبكر قبل الدمار الذي تحدثه أزمة المناخ.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747
@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم

حوار المنامة من جديد 

التسامح بين البشر... منهج حياة
ُيعتبر التسامح فضيلة دينية ومنهجا دنيويا، وثقافة مجتمعية للبشر باختاف 
أديانهم وعاداتهم وثقافاتهم وأعراقهم وجنســـهم وألوانهم، فعاقة البشر تقوم 
أساًســـا على كيفيـــة التعامل بين النـــاس، وتمتين العاقة بينهـــم، وجعلها وجبة 
يوميـــة مســـتدامة، فللتســـامح قيمة إنســـانية وقـــوة كبيرة، وليـــس مجرد إطار 
نظـــري، بـــل إنه منهج للحيـــاة من خال التعامل مع اآلخـــر وقبول التعايش معه 

واحترامه، من منطلق إنساني حميد وديني مجيد.
ن الســـطحي” ويدعو إلى أن يتزين  يرفض التســـامح “التشـــدد في الدين والتديَّ
“الديـــن” بالرحمـــة والمغفـــرة واالســـتواء والكـــرم والرفـــق واالعتـــراف باآلخـــر 
والتعايـــش معـــه واحترامه واحتـــرام دينه ومعتقداته، وأن يعيـــش جميع أفراد 
ـ اختاف الدين  المجتمع بمساحة من العيش المشترك تحت ظل حق االختافـ 
والمذهب والرؤى السياسية ــ وهي خطوة من خطوات معرفة اآلخر، وأن تبني 
معه قواســـم مشـــتركة، وتفتح الُســـبل للتعاون معه لتحقيق ُجملة من األهداف 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
يختلف الناس في ألوانهم وجنسهم وأديانهم ولغاتهم وثقافتهم، وهذا االختاف 
ال يكـــون ســـبًبا للتنافر والعـــداء بينهم، بل للتعـــارف والتاقي وتبـــادل المعارف 
والعلـــوم، وعـــدم تأويل النصوص الدينية وتفســـيراتها لتأجيـــج االختاف، إنما 
يجب استخدامها في سياقها اإلنساني الحضاري الذي يجمعنا مع اآلخر، فجهل 
الِعلـــم بمفهـــوم النصوص الدينية وحقيقة تفســـيرها يقودنا إلـــى أهمية تضمين 
المناهـــج التعليمية وبرامجها قيم الحوار والتســـامح والعيش المشـــترك وقبول 

اآلخر.
َيعتمد التســـامح الذي تحتفل به منظمة األمم المتحدة في نوفمبر من كل عام 
علـــى تعزيز التفاهم الُمتبادل بين البشـــر وثقافتهم، بعيـــًدا عن الكراهية والُعنف 
والتطـــرف والنزاعـــات والحـــروب فـــي ظل تعايش فكري وإنســـاني بين البشـــر، 
وكواجـــب أخاقي لألفراد، وعلى أســـاس القواســـم المشـــتركة األساســـية التي 
تجمع البشر كاإلقرار بوجود االختافات بينهم واحترامها بهدف إقامة عاقات 
إيجابية وبناءة بين البشـــر على القيم األخاقية اإلنســـانية الكامنة في مختلف 
األديـــان “كالحـــق والخيـــر والجمـــال”، وما تمثلـــه منظومة “حقوق اإلنســـان” من 
مبـــادئ وقيـــم، والتـــي تؤكد أن من حق اإلنســـان أن يكون مختلًفـــا عن اآلخرين 
فـــي اعتقـــاده وآرائه وأفكاره، وأن تكون له شـــخصيته الفرديـــة المتميزة عنهم، 

فاحترام اآلخرين وفًقا لذلك ُيعزز فكرة التسامح.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

ليكن الوطن والمواطن شرف تفكيركم
بعـــد االنتهاء من المشـــهد النيابي والعـــرس الديمقراطي الوطنـــي الذي ُيعد من 
المســـارات المهمة في المشروع اإلصاحي الذي أرسى قواعده صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــاد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، وبعد 
صدور النتائج الرسمية لانتخابات ووصول أعضاء المجلسين النيابي والبلدي 
للبدء بالمهمات المنوطة بمناصبهم ومسؤوليتهم في واحدة من أهم المؤسسات 
الوطنية، نتمنى من األعضاء الكرام أن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن شرف 
تفكيرهـــم وفي مقدمـــة أولوياتهم وأن يركزوا على القضايا المهمة التي تســـهم 

في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة لمملكتنا البحرين.
فإن نجاح المشـــاركة في االنتخابات األخيرة والتي وصلت نســـبتها إلى 73 % 
يعـــد إنجـــازًا وطنيًا يفخر بـــه كل مواطن بحريني مخلص لهـــذه األرض الطيبة، 
فمعيار حب البحرين هو اإلخاص والوفاء واألمانة والمساهمة الطيبة في بناء 
المسيرة التنموية، والنظر إلى الجوانب اإليجابية ومن كل الزوايا للمساهمة في 

مواصلة أهداف وطموح الوطن والمواطن.
لقد تم اختيار من ســـيمثل الشعب في قبة البرلمان، وحصلوا على ثقة ناخبيهم 
ليمثلوهـــم خير تمثيل ويدافعوا عن حقوقهم ويعملوا على تحقيق طموحاتهم، 
فنحن جميعًا معكم وسنســـاندكم في عملكم البرلماني والبلدي قدر استطاعتنا، 
لنبنـــي هـــذا الوطن بتعاون وتضافر الجميع من أجـــل البحرين ومن أجل كل من 
يعيـــش على كامل ترابهـــا الغالي. ونتمنى من ممثلي الشـــعب أن يبذلوا قصارى 
جهدهـــم لخدمـــة المواطن في جميع ما يحتاجه وبشـــكل مـــرض، وأن يتحملوا 
مســـؤولية هـــذا العمـــل الكبير، خصوصـــًا أنه عمـــل مرتبط بمصلحـــة المواطنين 
مباشرة، وأن يعكسوا الحاجات المهمة والخاصة المرتبطة بالمجتمع بشكل عام.
أخيـــرا.. ألـــف مبـــروك وبالتوفيق لكل من وصل إلـــى المجلس النيابـــي والبلدي، 
وحقـــق ثقـــة الناخبين وحصل علـــى األمانة للقيـــام بالمهمات المنوطـــة بمنصبه 
وتحمل المســـؤولية، فإننـــا مع كل من يعمل بإخاص ويســـهم في بناء وتطوير 
المســـيرة الوطنيـــة للدولة، ومع كل من يمد يده ليعمل بروح الفريق المتماســـك 
والمتعاون من أجل الوطن، وإننا مع كل من لديه حس الحكمة والرشد والقدرة 

على تحمل المسؤولية الوطنية الصادقة لمملكتنا الغالية البحرين.

* كاتب بحريني

* د. خالد زايد
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تستعد النجمة 
الهندية كارينا 

كابور حاليًا 
للعمل في فيلم 

جديد من األفالم 
ذات البطولة 

النسائية وهو 
 .The Crew فيلم

ويشارك في 
بطولة الفيلم 

الممثلة الهندية 
الشهيرة تابور 

والفيلم من 
إخراج راكيش 

كريشنان.

tariq_albahhar

عوضت الفنانة الشــيخة فجر بنت علي بن راشــد آل خليفة غياب أعمالها عن 
المعــارض طــوال 13 عاًمــا بتقديــم مجموعة مــن أعمالها الفنيــة التي وصفها 
حضــور معرضهــا “مجموعتي” بأنها تمثــل تحًفا فنية فريدة من ناحية األفكار 
وتناغم الموضوعات مع اللون والحرف، في حالة شعورية مرهفة غمرت كل 

لوحات المعرض.

وتحـــت رعايـــة صفيـــة علـــي كانـــو، شـــهد 
الثالثـــاء  مســـاء  افتتـــح  الـــذي  المعـــرض 
كانـــو  علـــي  صفيـــة  بمركـــز  نوفمبـــر    15
فـــي منطقـــة  اليدويـــة  للفنـــون والحـــرف 
بوغـــزال ويســـتمر حتـــى يـــوم 22 نوفمبر 
2022 حضـــوًرا مميـــًزا مـــن جانـــب عـــدد 
من المســـؤولين والســـفراء والشـــخصيات 
التشـــكيلي  الفـــن  ومحبـــي  النســـوية 
والمدعوين، وعبر وزير الصناعة والتجارة 
ســـعادته  عـــن  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
الكبيـــرة بمـــا احتـــواه المعرض مـــن أعمال 

إبداعيـــة تمكنت الشـــيخة فجر من خاللها 
مـــن إعطـــاء روح لـــكل لوحة، وهـــذا ليس 
باألمـــر الغريـــب عليها، فهـــي تمتلك طاقة 
إبداعيـــة تمكنها من تقديم نتاج فني على 
أرقى مستوى، وهذا ما عشناه في لوحات 

المعرض الجميلة.
وتوجهت الفنانة الشـــيخة فجر آل خليفة 
بالشـــكر والتقديـــر للحضور الذين شـــرفوا 
المعـــرض. أمـــا بالنســـبة للفكـــرة، فقالـــت: 
“تولـــدت فكـــرة المعرض من خـــالل إنجاز 
مجموعـــة مـــن اللوحـــات منـــذ فتـــرة مـــن 

الزمـــن، وقـــد انقطعـــت مـــدة 13 ســـنة عن 
مـــن  جـــاءت  والفكـــرة  المعـــارض،  إقامـــة 
الملهمـــة صفيـــة كانـــو التـــي أنشـــات هـــذا 
وقـــد  المميـــزة،  بهندســـته  الرائـــع  المعلـــم 
شـــجعتني علـــى إقامـــة المعـــرض، عـــالوة 
علـــى مجموعة أخرى مـــن اللوحات مضى 

علـــى تنفيذهـــا 6 ســـنوات وضمـــن مراحل 
ووجدت الفرصة ســـانحة؛ ألن أقدمها في 
المعـــرض، وأتمنـــى من الجميـــع زيارة هذا 
المركـــز الرائـــد كحاضنة للفنـــون والحرف 
التجـــول  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  اليدويـــة، 
فـــي المعـــرض الذي يســـتمر حتـــى الثاني 

والعشرين من شهر نوفمبر الجاري”.
واحتـــوى المعـــرض على لوحـــات متنوعة 
من ناحية األفكار وأســـلوب التنفيذ، ولكل 
لوحـــة مضمـــون ورمزيـــة تصفهـــا الفنانـــة 
الشيخة فجر بأنها مرتبطة بالمرحلة التي 

تم إنجاز اللوحة فيها.

للفنانـــة  امتنانهـــم  عـــن  الحضـــور  وعبـــر 
الراقـــي  المســـتوى  علـــى  فجـــر  الشـــيخة 
للمعـــرض والـــذي يتالقى مع قـــدرة الفنان 
البحريني على تقديم فن جميل من جهة، 
والتوافق مـــع ذائقة الجمهور المحب للفن 

والتجديد من جهة أخرى.

معرض “مجموعتي” للفنانة الشيخة فجر آل خليفة... الشعور المرهف يغمر اللوحات
يستمر حتى 22 نوفمبر بمركز صفية علي كانو للفنون والحرف اليدوية

والد السفاح جيفري دامر يهاجم “نتفلكس”
شـــن والـــد القاتـــل جيفـــري دامـــر هجومـــًا 
 ،Jeffrey Dahmer Story علـــى مسلســـل
الـــذي عرض عبـــر منصة نتفلكس، بســـبب 
أن المسلســـل يمجـــد جرائـــم القتـــل التـــي 
دامـــر  ليونيـــل  ويخطـــط  نجلـــه،  ارتكبهـــا 
والد جيفيـــري لرفع دعوى قضائية على 
منصة “نتفلكس”، بســـبب أنها انتجت 
 Jeffrey Dahmer Story مسلســـل 
دون الحصـــول علـــى تصريـــح منـــه، 
إذ يـــرى أنهـــم مجـــدوا جرائـــم نجله 
ولـــم  فيـــه،  مبالـــغ  بشـــكل  جيفيـــري 
يصوروا شخصيته بالشكل الصحيح.
واحتـــل ليونيل دامـــر عناوين الصحف 
بعـــد اعتقـــال ابنـــه جيفـــري دامـــر بســـبب 
عـــدة  1991، وظهـــر  العـــام  فـــي  جرائمـــه 
مـــرات فـــي وســـائل اإلعالم للتحـــدث عن 

ابنه، وفي العـــام 1994 أخبر ليونيل أوبرا 
وينفري بأنه كان يزور جيفري في السجن 
مـــرة واحـــدة علـــى األقل شـــهريًا، كمـــا أنه 
تحـــدث معه عبر الهاتـــف مرة واحدة على 

األقل في األسبوع.

وارتكـــب جيفري دامر أول جريمة قتل له 
بعـــد 3 أســـابيع مـــن تخّرجه في المدرســـة 
الثانوية العام 1978، وبعدها قتل صديقه 
ستيفن مارك هيكس البالغ 18 عامًا، حيث 
ضربه حتى الموت وبعد ذلك شـــّرح جثته 

ودفـــن بقايـــا جســـده فـــي قبـــر بحديقتـــه 
الخلفية.

وتعـــود القصـــة للعـــام 1991 عندما عثرت 
الشـــرطة األميركية على أشـــالء ورؤوس 
مقطوعـــة فـــي الثالجة في منـــزل جيفري 
دامر، وفي العام 1992 حكم عليه بالسجن 
مـــدى الحياة، وفي 28 مـــن نوفمبر 1994، 
تعـــرض دامر للضرب حتى الموت من قبل 
كريســـتوفر ســـكارفر، زميله في إصالحية 
كولومبيا في بورتاج بمدينة ويسكونســـن 
وفقـــًا لموقـــع القاهرة 24، وحقق مسلســـل 
نجاحـــًا   The Jeffrey Dahmer Story
كبيـــرًا للغايـــة، حيـــث أصبحـــت السلســـلة 
األكثر مشـــاهدة على مستوى العالم خالل 
األسابيع الماضية، وبلغت نسبة مشاهدات 

المسلسل نحو 300 مليون مشاهدة.

تصوير: حسن عبدعلي

يســـتعد الهضبة عمرو دياب، إلحياء حفل غنائي في اإلمارات، يوم 
23 يناير المقبل ضمن حفالت العام الجديد.

ونشـــر عمـــرو ديـــاب بوســـتر الحفـــل عبر 
حســـاباته علـــى مواقـــع التواصـــل 

علـــى  وكتـــب  االجتماعـــي، 
“انســـتغرام”: ”حدثـــك الـــذي 

طـــال انتظـــاره لهـــذا العام 
وصل.. نحن متحمســـون 
للغاية لإلعالن عن حفلة 
البيضـــاء  ديـــاب  عمـــرو 
يوم 23 يناير 2023 في 
دبي ميديا”. ومن المقرر 

ديـــاب  عمـــرو  يقـــدم  أن 
خـــالل الحفل باقـــة مميزة 
ومتنوعة من أشهر أغنياته.

عمرو دياب يحيي حفاًل باإلمارات يناير المقبل

”MBC“ جديد “شاهد”: مسلسل “وعد الشيطان” من أستوديوهات
“وعـــد  الخيالـــي  اإلثـــارة  يعتبـــر مسلســـل 
الشـــيطان”، أحـــدث أعمال اســـتوديوهات 
MBC، وأحد أكبر اإلنتاجات باللغة العربية 
هـــذا العـــام علـــى منصـــة “شـــاهد”، ويجمع 
بعضا من أكبر األســـماء في الصناعة على 

جانبي الكاميرا. 
وتضم قائمة الممثلين في المسلسل عددا 
كبيـــرا من النجوم إلى جانـــب بطله النجم 
عمـــرو يوســـف، مثـــل »النجمـــة األمريكية 
يعقـــوب  الســـعودي  والفنـــان  باتـــن  بـــوال 
الفرحـــان، فتحـــي عبـــد الوهـــاب، عائشـــة 
بن أحمـــد، أحمد مجـــدي، أحمـــد الرافعي، 
محمد يســـري، محمد مرزبان، خالد كمال، 
معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال«، كما 
تشـــارك الفنانة نيللي كريم كضيفة شرف، 
ويعيـــد الفنانـــة الراحلـــة مهـــا أبـــو عـــوف 
لتنبض روحها على الشاشة، حيث قدمت 

العمل قبل رحيلها. وكتبه كاتب السيناريو 
التلفزيونـــي البريطانـــي المخضـــرم تونـــي 
جـــوردان الذي قـــدم لنا األعمـــال الناجحة 
EastEnders Life on Mars Hus� :مثـــل

tle، وأخرجـــه المخـــرج البريطانـــي الحائز 

على جائزة إيمي والمرشـــح لجائزة البافتا 
كولـــن تيـــج الذي قـــدم لنـــا العـــام الماضي 

مسلسل اإلثارة السعودي “رشاش”.
تـــم تصميـــم األعمـــال المثيـــرة مـــن قبـــل 
كالويـــان فودينيشـــاروف الـــذي عمل على 

أفـــالم مثـــل “المهمـــة: المســـتحيل - األمة 
المارقـــة” و “ال وقـــت للمـــوت” و “الحـــرب 

العالمية Z” و “طروادة”. 
 6 مـــن  يتكـــون  الـــذي  المسلســـل  يحكـــي 
حلقات قصة إبراهيم، الذي تم تشـــخيص 
إصابـــة زوجتـــه الحبيبـــة زينـــة بـــورم نادر 
وغيـــر قابل للشـــفاء في الدمـــاغ في نفس 
اليـــوم الـــذي يفوز فيـــه بعقد كبيـــر إلعادة 
تطويـــر حـــي فقيـــر فـــي القاهـــرة. رفـــض 
قبـــول أنه ال يوجد شـــيء يمكن القيام به، 
يحاول كل ما في وسعه إلنقاذها، وصول 
فـــي النهاية إلى تقديـــم وعد تقديم روحه 
إلبليـــس عند الموت، وبعد إبـــرام الصفقة، 
تبدأ روحه في االضمحالل، وبينما يبحث 
عن طريقة إلنقاذ نفســـه، يصادف أستاذة 
جنيفـــر كامبـــل التـــي توفـــي زوجهـــا، وهو 
خبير في الحيازة الشـــيطانية، مؤخرا في 

ظروف غامضة.

طارق البحار
تـــم تنظيـــم العـــرض األول للفيلـــم الوثائقي عن حيـــاة المطربـــة األميركية 
ســـيلينا غوميز الوثائقي بعنـــوان “عقلي وأنا”، خالل مهرجـــان معهد الفيلم 

األميركـــي فـــي المســـرح الصينـــي بهوليـــوود فـــي واليـــة كاليفورنيـــا 
األميركية.

وعـــن الفيلـــم، الذي يخرجه أليك كيشيشـــيان، ومـــن المقرر عرضه 
على + Apple TV مؤخرا، وقالت غوميز “عقلي وأنا”. 

نحـــن فـــي بعـــض األحيـــان خـــارج الخـــط ومـــن الصعـــب حقا 
التنفـــس، لكننـــي لن أغيـــر حياتي”. ويتم من خـــالل الوثائقي 
“عقلي وأنا” تقديم حياة ســـيلينا غوميز على مدى الســـنوات 
الســـت الماضية، إذ أوضح اإلنتاج ســـابقا أن حياتها اهتزت 
فـــي ذروة حياتهـــا المهنيـــة، وكذلـــك يتـــم أيضا اســـتعراض 

مواجهة سيلينا لجميع مشاكلها.
نفســـية  لصعوبـــات  غوميـــز  ســـيلينا  تعرضـــت  ومؤخـــرا 

وصحيـــة دفعتهـــا إلى تفعيـــل مســـؤوليتها المجتمعية من 
خـــالل إطالق منصـــة معنية بالصحة العقليـــة، وهي “وندر 

ماينـــد”، وتركز على ربـــط الناس بالمـــوارد التعليمية وإنهاء 
وصمة العار التي تشكل حاجزا أمام اإلفصاح عن األمراض 
العقليـــة.  كما أعلنت منذ فترة عـــن خضوعها لعملية زراعة 

كلى بسبب مرض “الذئبة الحمراء”.

“عقلي وأنا” يبدأ عرض مشاكل غوميز



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
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Vacancies Available
Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac
39470985 or yousif@aanass.net 

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

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

Trafco Group B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 CANVASSER
 suitably qualified applicants can contac

17729000 or LAYLA@TRAFCO.COM 

NADER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17401862 or talal.abdulaal@gmail.com 

ALYAA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39836099 or ALYAA_WORKSHOP@OUTLOOK.COM.COM 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39693040 or NETTS@ENGINEER.BH 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of
 ENGINEER(MATERIAL CONTROL)

 suitably qualified applicants can contac
17700077 or aheed_m2@hotmail.com 

CHEF WORLD RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66666773 or MOHD@ALMARKH.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 

ALQANAAH GRILLS AND SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contac

39894173 or EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

ALQANAAH GRILLS AND SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39894173 or EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

TRANSWORLD INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER
 suitably qualified applicants can contac

17740300 or EMAD@TRANSWORLDIT.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17710710 or info@koohejibuildingcare.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contac

39667181 or mjmh69@hotmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
17292393 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ABDULKARIM ALMEER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39335393 or ADEL.ALMEER222@GMAIL.COM 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac
39423130 or ABUALIH60@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

RIYADH AHMED MOHSEN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39472999 or GULFSANDCONST@GMAIL.COM 

ALJAMEEA CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17593833 or ALJAMEEA@GMAIL.COM 

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

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contac

33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 

RSM Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
 suitably qualified applicants can contac

17537787 or info@rsm.bh 

AL RONAG ELECTRICAL ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39832369 or adelaa62@gmail.com 

Reza Gate Stationery 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

35114044 or SAMEER5555.MD@GMAIL.COM 

724PARIS PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39100006 or HAKH9999@GMAIL.COM 

HANADI ABDULLA RABEAH BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
36360007 or HNOOD885@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39813203 or cityyaser@yahoo.com 

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

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

BECOLD FOR CARS SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
33022299 or ALFAYEZ.90@GMAIL.COM 

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

33335558 or bucheeri5@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17532010 or m.vishal@exibah.com 

ZUHAL FALAFIL & CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34006599 or adc.bah2020@gmail.com 

ZUHAL FALAFIL & CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

34006599 or adc.bah2020@gmail.com 

ABU MAAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36262767 or MARAYAAL03@GMAIL.COM 

ALAQSA CONTRACTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39448805 or alaqsa.bh@gmail.com 

Gulf Crystal Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39749769 or BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM 

Blue star cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
39409898 or THANI155@HOTMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac
38411180 or REZA@UNICORPWLL.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 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

ALISA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17782838 or ALISASALON@HOTMAIL.COM 

AL HOOTA AL GHRBIYA COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39911774 or ataliacopy@gmail.com 

Komachi bakery Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33967676 or HUSSANAD@YAHOO.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

BATSCO CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

33644886 or hr@BATSCO.NET 

INFOSYS DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
33209258 or bahraininfosys@gmail.com 

Doniv Marble W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17785525 or DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

AL NIDHAMI ELECTRICAL INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
35613314 or NIDHAMI.BH@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 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33697714 or NADA.SERAXCO@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

34360608 or JAFFER.ABDULLNABI@GMAIL.COM 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

Diamond Deluxe Repair of Electronics Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33240774 or BLBILAL112233@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة
كونسلت - يو انترناشيونال ذ.م.م

السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتباره   )NAVNEET BASANT KUMAR KAMPANI(
المصفي القانوني لشركة )شركة كونسلت - يو انترناشيونال ذ.م.م(، والمسجلة 
بموجب القيد رقم 98420، طالبا إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  )اختيارية( وشطبها من السجل 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-160688 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : منى راشد محمد زويد

االسم التجاري الحالي : ورشة أبو منى لأللمنيوم
االسم التجاري الجديد : ورشة فنون الخشب

قيد رقم : 62570 – 2

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة بيت لي للشوكوال ذ.م.م
سجل تجاري رقم 99928

كمور  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  للشوكوال  لي  بيت  شركة  عن  نيابة  القانونية  واإلستشارات  للمحاماة 
المسجلة بموجب القيد رقم 99928 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وتعيين السيد MOHD ESSAM KAMOUR مصفيا للشركة.
عنوان المصفي

MOHD ESSAM KAMOUR
رقم الهواتف: 39685658

essam@kamourlegal.com :البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-168919 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

المعلن أدناه بطلب اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نرجس محمد علي مدن

االسم التجاري الحالي : الزهرية لمقاوالت البناء
االسم التجاري الجديد : الزهرية للتجارة العامة

قيد رقم : 48787 – 3

التاريخ: 27/06/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل

CR2022-96925 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   زينب عبدهللا محمد علي محمد                                                

االسم التجاري الحالي: مركز المنتجات الشامية للمنتجات الصحية والجمالية                                                                         
االســـــم التجـــاري الجديد :  الحارة الشامية للمنتجات الصحية والجمالية                                                                                                                        

 قيد رقم : 72152-2

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111504 - 17111501 - 17111503 -17111444 
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SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contac
39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17005949 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

HAJWAERI CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33317040 or YR728@LIVE.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17612293 or CRYSTAL_CIF@YAHOO.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39900757 or ALABSI@SPLENDIDEGROUP.COM 

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

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contac

33766699 or COOOLMAN31@GMAIL.COM 

MUHARAQ STAR PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33226333 or IRASHED258@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contac

38855606 or TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

33100058 or ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

Najdan auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33154152 or ZAMZAMMOHAMED81@GMAIL.COM 

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

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

GULF SEA RESTAURANT PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33344458 or BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

ALAKABIR SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36673745 or LFYTBS@HOTMAIL.COM 

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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

17256617 or MONCYTYROL@GMAIL.COM 

HAWALLY GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39994830 or OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

Roz Bonairi Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34467713 or FATIMA_ALSELAITI@HOTMAIL.COM 

Perlatino contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33581811 or HUDA.ALSAQABI@HOTMAIL.COM 

BALASRI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33186786 or AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.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

 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

 MASON
 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 

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 

MINACOM DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
39338189 or jehad.anc313@hotmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39966289 or saalmishal@gmail.com 

BAWABT AL DEAFAH FOR VEGETABLE & FRUIT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac

33999695 or LL-ALSHAKOORI@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 

Vismaya co.wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

33580017 or SHAKKEERPK@GMAIL.COM 

MKAR AQUA ART GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
66399355 or MKAR@KAR-GROUP.COM 

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

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

33533606 or fc@emi-bh.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 

KHODMOONI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39921197 or FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Gulf Falcon Business Solutions 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac
77365050 or M.QAMBER@GFBSS.COM 

Scorpion For Cleaning Co. - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 ARCHITECT
 suitably qualified applicants can contac
34143333 or n.s.c.group55@GMAIL.COM 

New Century Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

33322207 or AHMED@KARIZMABAHRAIN.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17567912 or K_SRINIVASAN@WABAG.IN 

LULU STAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33330363 or FATIMAESA980@YAHOO.COM 

DVAR MARINE SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17324185 or SALMANABDULLA1@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

ALMAHD SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
17792422 or almahdschool@gmail.com 

RJP AUTOMOBILE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

33880919 or SAAMIIR@LIVE.COM 

A A AL WARDI POST TENSION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
35331395 or AAALWADIPT@GMAIL.COM 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
 suitably qualified applicants can contac

39633812 or YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

Vanderlande Industries B.V. - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
 suitably qualified applicants can contac

34203242 or PATRICK.VERHOEVEN@VANDERLANDE.COM 

Jurdab Saloon 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contac

33290111 or Q79M@HOTMAIL.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 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.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 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

17461033 or shabib@agility.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@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 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

TINT VISIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36758776 or CITYCANYON7@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 

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

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

IYAZ GATE ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33004560 or FAWAZ.IMTIAZ@HOTMAIL.COM 

GOLD GLOBUS PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

33438555 or AIKHEMUSTAFA@GMAIL.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

BEST BOMB PIZZA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)
 suitably qualified applicants can contac
35142131 or MASAA4888@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 

SKY WORLD TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
66666234 or ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

GOLDEN AHNA PHONE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
33576090 or DELIGHTPKS@GMAIL.COM 

TASTE OF INDIA. RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contac

39676747 or LAKME.BH@GMAIL.COM 

GIFT PALACE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARAB DESIGN CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33588101 or ARABREALESTATE.BAH@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

AYT CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR SALES
 suitably qualified applicants can contac

33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

CRUNCH FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
 suitably qualified applicants can contac

39253561 or NISHAJYOUSUF@GMAIL.COM 

FOODY HUT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39602040 or SALWE1970@HOTMAIL.COM 

FIYA TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

34324084 or shafianachal@gmail.com 

PURE SECRET GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac

33054999 

ABU EVA  FOR ELECTRONIC & ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36962213 or NINA34155@GMAIL.COM

. BABY LAND FOR TOYS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
39584990 or MCSAJEER4@GMAIL.COM 

GATE ALHARA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39688982 or ABDULLA.RASHED207@GMAIL.COM 

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

 DESIGNER(INTERIORS)
 suitably qualified applicants can contac

34551553 or SAGEER91189@GMAIL.COM 

HAFSA FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17000189 or MDMONIR112R@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33131412 or ENABLERSCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 

SMSWLL@BATELCO.COM.BH MISTER LUSTER PEST CONTROL  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

LETOILEDOR2016@GMAIL.COM

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ALKABSI ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17732002 or MD@ALKOBAISIGROUP.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 

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39025100 or ssaleh@americana-food.com 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

389690470 or JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17532010 or m.vishal@exibah.com 

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

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

TOP GEAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33077711 or hanihilal@yahoo.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 

ALFAROOQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39053163 or MANEENETANCHALEE@YAHOO.COM 

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 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contac

17551364 or siegfried.gruber@sms-group.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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39888462 or HUSSAINBINSALOOM@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
39100113 or ASWANA2020@GMAIL.COM 

NAAZ AL NOOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39767786 or NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

WADI RAS RUMAN REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33119365 or AQIBREHMANI786@GMAIL.COM 

196 PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38488088 

AFIA SHAHZADI COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35964969 or AASIFNAWAZ15@GMAIL.COM

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33124163 or TABASSUMFAROOQ61@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 

PAX MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33450350 or PAXMARTWLL@GMAIL.COM 

CRYSTAL WORLD FOR BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 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 

FIVE LOOK CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111343 or KAWKAB.914@HOTMAIL.COM 

TYLOS GULF REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36278601 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33270430 or MOYUKAROLAND@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

33331855 or MAHDI9993@LIVE.COM

 MURTADHA ALI ABDULLA A.H(MANBAA ALKHAIR-5197) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

36715131 or abozhoor1@gmail.com 

FAWZI ABDULLA AHMED NASS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17725075 or yousif@aanass.net 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contac

39440170 or FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD ALMARDI INHERITERS / RAED MAHMOOD ALMARDI 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contac
17291331 or EVITADIAZ84@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 

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 

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 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A.M. YATEEM BROS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39603736 or utilities@amyateem.com 

MODERN NATIONAL BAKERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CONFECTIONER
 suitably qualified applicants can contac

17694934 or ADMN.MODBAKE@GMAIL.CM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

 POLISHER(METAL)
 suitably qualified applicants can contac

17211211 or AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

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 

AL-ALA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
17238381 or ALALA@BATELCO.COM.BH 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

SIMA TAILORING SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17552722 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 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17813535 or hrd@shaheengroup.com 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17242422 or HECWLL@BATELCO.COM.BH 



االتحاد البحريني لكرة القدم

أعلــن االتحــاد البحريــن لكــرة القــدم عــن قيــام بنــك اإلثمــار، بنــك التجزئــة 
اإلســالمي الــذي يتخــذ مــن البحريــن مقــرًا له، بتقديــم رعايته لــكأس جاللة 
الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2022/2023.

وأشـــاد رئيس االتحـــاد البحريني لكرة 
القدم الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة أن انضمام بنك اإلثمار للرعاة 
جاللـــة  كأس  لمســـابقتي  والداعميـــن 
الملـــك المعظـــم، ودوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز مثـــاالً علـــى الشـــراكة الكبيـــرة 
بين القطاعيـــن الخاص والرياضي في 

مملكة البحرين.
واعتبـــر الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن 
الخطـــوة  هـــذه  أن  آل خليفـــة،  أحمـــد 
تأتي في إطار حرص بنك اإلثمار على 
دعـــم المســـابقات الكرويـــة والرياضية 
الكـــؤوس”  خصوصـــًا مســـابقة “أغلـــى 
باعتبارهـــا واحـــدة من أهـــم البطوالت 
والمســـابقات المحليـــة بالنســـبة لجميع 

الرياضيين بالمملكة.
وأكد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمد 
آل خليفة أن هذا الدعم سيســـاهم في 
تنفيذ خطط وأفكار االتحاد البحريني 

لكـــرة القـــدم وهو مـــا ينعكـــس إيجابيًا 
علـــى نجاح المســـابقات الكروية فضالً 
عـــن إســـهامها المتواصـــل في مـــؤازرة 
جهود المنظومة الكروية، وقدم رئيس 
االتحاد البحريني شكره وتقديره لبنك 

اإلثمار على هذا الدعم والرعاية.
 وإنـــه لطالمـــا كان لبنـــك اإلثمـــار دورًا 
مهمـــًا فـــي المجتمـــع من خـــالل تقديم 
الدعـــم والرعايـــة للعديد من األنشـــطة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت فـــي مملكـــة 
الرياضـــي  القطـــاع  الســـيما  البحريـــن، 
فـــي ظل مـــا توليـــه القيـــادة الرشـــيدة 
مـــن اهتمام ورعاية ودعم لهذا القطاع 

المهم والحيوي في المملكة.

 ويؤكد بنك اإلثمار حرصه على تقديم 
الدعم والرعاية للشـــباب البحريني في 
إطار االلتزام بالمســـؤولية االجتماعية 
للقطـــاع الخـــاص، إذ إن رعايـــة البنـــك 
لـــكأس جاللـــة الملـــك المعظـــم ودوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز تنطلـــق مـــن 
سياســـته الرامية إلـــى دفـــع الفعاليات 
الرياضية الوطنية المخصصة للشباب 
وتطويـــر  النجـــاح  نحـــو  البحرينـــي 
الرياضة في مملكة البحرين عموما مع 
تحقيـــق المزيد من التقدم في مســـيرة 

كرة القدم البحرينية خصوصا.

“اإلثمار” يرعى أغلى الكؤوس ودوري ناصر بن حمد

الشيخ علي بن خليفة

حقـــق البطـــل عمـــر حمـــزة لقب ســـباقات 
الترايثلـــون للموســـم الرياضي 2022 بعد 
محافظتـــه علـــى صدارته للترتيـــب العام 
للســـباق الرابع على التوالي على مستوى 
الالعبين المحليين، ليؤكد المكانة العالية 
التـــي وصـــل إليها فـــي اللعبة والمســـتوى 
المتصاعـــد الـــذي يتمّتع بـــه، فيما توجت 
الالعبـــة رؤيا الســـاعاتي بلقب الســـيدات 
بعـــد صدارتهـــا للتصيـــف العـــام لالعبـــات 
المحليـــات. وواصـــل الالعـــب األســـترالي 
إيـــرك واتســـون ســـيطرته على ســـباقات 
الموسم الجديد التحاد الترايثلون، وذلك 
بعـــد أن نجح في التتويـــج بالمركز األول 
في رابع ســـباقات الموسم الذي أقيم يوم 
السبت الماضي، وسط مشاركة كبيرة من 
الجنســـين فـــي مختلـــف الســـباقات، فيما 
حافـــظ البطل البحرينـــي عمر حمزة على 
مركز الوصافة في الترتيب العام للسباق 

الرابع على التوالي.
وحظي السباق الثاني باهتمام ومشاركة 
كبيـــرة مـــن جانـــب العبي والعبـــات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلـــى جانـــب 
مختلـــف  مـــن  المملكـــة  فـــي  المقيميـــن 
الســـباق  علـــى  أضفـــى  مـــا  الجنســـيات، 

أجـــواء اســـتثنائية وخاصـــة اســـتمتع بها 
المشـــاركون إلـــى جانـــب الجماهيـــر التي 
حضـــرت لمتابعـــة الســـباق، وهو مـــا ينذر 
بمشـــاركة أوســـع فـــي الســـباقات القادمة 
للموســـم الجديـــد. وتّوج رئيـــس االتحاد 
البحريني للترايثلون عبدهللا عبدالسالم، 
وأمين الســـر العام حمد المال األبطال في 
مختلـــف الفئـــات العمرية وعلى مســـتوى 
الجنســـين بالميداليـــات الملونة في نهاية 
الـــذي  األطفـــال  ســـباق  وشـــهد  الســـباق. 
أقيم كســـباق مصاحب للســـباق الرئيسي 
مشـــاركة واســـعة مـــن جانـــب األطفـــال، 
حيث حضرت اإلثارة والندية في السباق 
الـــذي حضـــي بمتابعـــة كبيرة مـــن أولياء 

األمور إلى جانب الجماهير.
وأقيم الســـباق برعاية مـــن الهيئة العامة 
للرياضـــة واللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
ووزارة الداخليـــة وزارة األشـــغال شـــركة 
بتلكـــو وبيـــت التمويـــل الكويتـــي وديـــار 
المحـــرق وفندق ســـوفتيل الـــزالق وفلير 
ميديا وشـــركة ألبا، إلى جانب العديد من 

الشركاء والداعمين.
اســـتعادت  الســـيدات  مســـتوى  وعلـــى 
الـــذي  أولغـــا علـــى مركـــز األول  الالعبـــة 
حصدته في الســـباق األول والثاني، فيما 
جـــاءت الالعبـــة مي الحاجي فـــي المركز 
الثانـــي، وتلتهـــا البطلـــة فاطمة مـــراد في 

المركز الثالث.

مشاركة واسعة في السباق الرابع التحاد الترايثلون

”MA FUTSAL“ األنصاري يختتم دورة حكام كرة الصاالت
اختتم عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم رئيـــس لجنة المســـابقات مهنـــد األنصاري، 
دورة حـــكام كـــرة الصـــاالت MA FUTSAL، التـــي 
نظمهـــا االتحاد البحريني لكرة القدم خالل الفترة 
13 - 17 نوفمبـــر الجـــاري بمقـــر االتحـــاد، بحضور 

األمين العام لالتحاد راشد الزعبي.
وقـــد شـــهدت الـــدورة مشـــاركة مـــن قبـــل الحكام 
والحكمـــات البحرينييـــن، وحاضر فيهـــا المحاضر 
الماليـــزي بـــادرول هشـــام، الـــذي قـــدم شـــرًحا عن 
مواد قانون لعبة كرة القدم للصاالت، واستعراض 
حـــاالت تحكيمية مختلفة بشـــكل مرئـــي تثقيفي 

وتعليمي، إلى جانب التدريبات العملية. 

وقـــد وزع عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد رئيـــس 
لجنة المســـابقات مهند األنصاري، الشهادات على 

الحكام المشاركين في الدورة.
االتحـــاد  أن  األنصـــاري  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم برئاســـة الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة حريص على مواصلة 
الجهـــود لوضع البرامج الهادفـــة لتطوير التحكيم 

ورفع مستوى وكفاءة منتسبيه. 
وأضـــاف أن مثل هذه الدورات تهدف للمســـاهمة 
فـــي رفع مســـتوى الثقافـــة والمعرفـــة التحكيمية 
والوعـــي بأنظمـــة ولوائح هذه اللعبـــة، لدى الكادر 
التحكيمـــي علـــى الشـــكل الـــذي يســـتفاد منه في 

التحكيـــم،  بمجـــال  لالرتقـــاء  المقبلـــة  المرحلـــة 
والـــذي يعود على تقدم لعبـــة كرة القدم للصاالت، 
وذلـــك بما يتوافق مـــع خطط االتحاد التي تضمن 
االرتقـــاء بـــأركان منظومة كـــرة القـــدم البحرينية 
كافة. وأثنـــى األنصاري على الجهـــود التي تبذلها 
األمانـــة العامـــة ولجنـــة الحـــكام وقســـم شـــؤون 
الحـــكام باالتحاد، شـــاكًرا ما بذلـــه محاضر الدورة 
من جهود عكســـت كفاءته، وما قدمه من خبرات 
تحكيميـــة وعمليـــة فـــي هـــذا المجـــال، مضيًفا أن 
هـــذه الدورة باب الكتشـــاف العناصـــر التحكيمية، 
والذين يمكن االستفادة منهم لالنخراط في سلك 

التحكيم بكرة الصاالت.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدولية “موطـــن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوسط” عن طرح تذاكر ســـباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج للفورموال وان للعام 2023 للبيع، والمقرر إقامته 
خالل الفترة من 3 حتى 5 مارس 2023، وذلك بتخفيض يصل 

لـ 20 % على تذاكر السباق.
وســـينطلق ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 
للفورموال وان كجولة افتتاحية للموســـم المكون من 24 جولة، 
وتنطلق حملة العروض المبكرة بتخفيض يصل إلى 20 % على 
تذاكر الســـباق للمنصة الرئيســـية و15 % علـــى تذاكر المنصات 
األخـــرى كمنصة المنعطـــف األول ومنصة بتلكـــو ومنصة الفوز. 
حيث ســـتكون فترة العـــروض المبكرة لفترة محدودة فقط، لذا 

سارعوا لشراء تذاكركم اآلن.
مـــع تحقيـــق ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لعـــام 2022 عدًدا 
قياسًيا من الجماهير حيث تحظى الرياضة بشعبية ال مثيل لها 
فـــي جميـــع أنحاء العالم، من المتوقع بيع التذاكر بســـرعة، لذلك 
ندعو جماهيرنا لالســـتفادة القصوى مـــن فترة العروض المبكرة 

والحجز اآلن للحصول على أفضل المقاعد. 
بينمـــا تختتـــم بطولـــة الفورموال وان موســـمها لعـــام 2022، فإن 
اســـتعدادات حلبـــة البحريـــن الدوليـــة لســـباق 2023 تنطلق من 
اآلن، ومن المتوقع أن يكون ســـباق جائزة البحرين الكبرى أكبر 
حـــدث رياضـــي وترفيهـــي في البحريـــن والمنطقـــة وأفضل من 
أي وقـــت مضى، حيث يقدم للجماهيـــر مزيًجا فريًدا من أفضل 

السباقات والترفيه خارج المضمار.
وتتشرف البحرين أيًضا بافتتاح موسم 2023 مرة أخرى، لذلك 

سيكون جماهيرنا في البحرين أول من يشهد انطالقة السيارات 
الجديدة، والسائقين الجدد، لذا سارعوا لحجز مقاعدكم اآلن.

وأكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة 
البحرين الدولية قائال:” بعد اإلقبال القياسي والسباقات المذهلة 
والفعاليات الترفيهية المنوعة لســـباق الجائزة الكبرى التاريخي 
لعـــام 2022، نتطلع إلى المزيد من اإلثارة لســـباق الفورموال وان 
للموســـم المقبل، حيث ســـينطلق ســـباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال وان لعـــام 2023 ليكـــون افتتاحية 
الموسم للبطولة العالمية ولنا الشرف باستضافة الجولة األولى.
وأضـــاف ســـلمان بن عيســـى:” بنـــاًء علـــى الحضـــور الجماهيري 
الكبير الذي رأيناه لســـباق هذا العـــام واالهتمام العالمي الضخم 
بالفورمـــوال وان، نود من جماهيرنا بســـرعة الحجز واالســـتفادة 

من فترة العروض المبكرة لتذاكر السباق.
“وفي الوقت الذي يقترب فيه موسم الفورموال وان من نهايته، 
نحن في حلبة البحرين الدولية نستعد من اآلن للتحضير ألكبر 
حـــدث رياضـــي وترفيهـــي فـــي البحريـــن والمنطقة فـــي مارس 

المقبل، حيث سيكون السباق حدثًا مميز لعام 2023”.
وسيشـــهد ســـباق جائزة البحرين الكبـــرى للعام المقبل نســـخته 
التاســـعة عشـــرة والســـباق العاشـــر كســـباق ليلي تحت األضواء 
الكاشـــفة األكثر حداثة في “موطن رياضة السيارات في الشرق 
األوســـط”. كمـــا يوجـــد هناك عدد مـــن العـــروض المخفضة على 
تذاكـــر ســـباق الفورمـــوال وان وأبرزهـــا حصـــول األطفـــال من 3 
وحتـــى 12 عـــام على خصم يصل إلـــى  %50، إلى جانب خصم 
للطلبـــة وذوي االحتياجـــات الخاصة، وكبار الســـن، وللمزيد من 

المعلومات على الموقع االلكتروني.

بتخفيض يصل لـ 20 % ولفترة محدودة فقط

حلبة البحرين تطرح العروض المبكرة لتذاكر الفورموال وان 2023
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تمكـــن منتخـــب اإلكـــوادور مـــن التغلـــب علـــى مضيفـــه 
المنتخب القطري في المباراة االفتتاحية لنهائيات كأس 
العالـــم “قطـــر 2022” بهدفيـــن دون مقابـــل، األحـــد، علـــى 
أرض استاد “البيت”، ضمن منافسات المجموعة األولى.

قطــر تخســر فــي افتتــاح 
كــأس العــالــم

جدول اسعار التذاكر بعد التخفيض

السعر بعد التخفيضالتخفيض السعر )شامل الضريبة(األيام المنصة 

136 دينار بحريني20 %170 دينارا بحرينياكل األيام المنصة الرئيسية 

110.5 دينار بحريني15 %130 دينارا بحرينياكل األياممنصة بتلكو 

59.5 دينار بحريني 15 %70 دينارا بحرينيالجمعة فقط منصة بتلكو 

97.750 دينار بحريني15 %115 دينارا بحرينياالسبت – األحد منصة بتلكو 

102 دينار بحريني15 %120 دينارا بحرينيا كل األيام منصة المنعطف األول

55.250 دينار بحريني15 %65 دينارا بحرينياكل األيام منصة الفوز 



الهولندي مارك يتّوج بكأس بطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس
تّوج الالعب الهولندي مارك ديشكوزان ببطولة البتروكيماويات المفتوحة 
للتنــس بعــد فــوزه علــى الالعــب الفلبينــي جنجــي ســوكينو فــي المبــاراة 
النهائيــة، والتــي أقيمــت تحت رعاية المهندس ياســر عبد الرحيم العباســي 
رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات، وبحضــور فاضــل مــال 
هللا األنصــاري المستشــار التنفيــذي لشــركة البتروكيماويــات، وعدنــان عبد 
الــرزاق آل محمــود المديــر العام المســاند بالشــركة، وخميس محمــد المقلة 
رئيس مجلس اإلدارة، والدكتور فيصل بن رضي الموسوي، وعدد من كبار 

الشخصيات ومدراء شركة البتروكيماويات.

الهولنـــدي  الالعـــب  تتويـــج  وجـــاء 
عطًفـــا  ا  مســـتحقًّ البطولـــة  بـــكأس 
على المســـتويات التـــي قدمها خالل 
البطولة، والتي اختتمها بالتفوق على 
منافسه الفلبيني جنجي في المباراة 
بمجموعتيـــن  للبطولـــة  الختاميـــة 
دون مقابـــل جـــاءت نتيجتهمـــا 6-3 
و4-6، حيـــث قـــدم الالعبـــان مبـــاراة 
ممتعـــة كانت خير ختام الختام لهذه 

البطولة القوية والمميزة.
جـــرت  النهائيـــة،  المبـــاراة  وبعـــد 
مراســـم تتويـــج الفائزين فـــي بطولة 
البتروكيماويات في نسختها الرابعة 
والثالثين، والتي نظمها النادي من 3 
إلـــى 19 نوفمبر الجاري، حيث رحب 
عريف الحفل خالد عبد الرحمن ناس 
نائـــب رئيس نـــادي البحريـــن للتنس 
خميـــس  ألقـــى  وبعدهـــا  بالحضـــور، 

محمـــد المقلـــة رئيس نـــادي البحرين 
للتنس كلمة النادي والتي أشـــاد فيها 
بدعـــم القيـــادة وعلـــى رأســـها راعـــي 
نهضتنـــا الرياضيـــة حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم، وصاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 

الوزراء.

تتويج الفائزين

وبعـــد الكلمة تفّضـــل فاضل مال هللا 
األنصـــاري وعدنـــان عبـــد الـــرزاق آل 
المقلـــة،  محمـــد  وخميـــس  محمـــود، 
وفيصل الموســـوي بتقديم الكؤوس 

والجوائز المالية للفائزين في مختلف 
ختـــام  وفـــي  البطولـــة،  مســـابقات 
البطولة أشـــاد عدنـــان عبد الرزاق آل 
محمود المدير العام المســـاند بشركة 
الخليـــج للبتروكيماويات بالمســـتوى 

الفنـــي العالـــي للمبـــاراة النهائيـــة وما 
رافقهـــا من تنظيم متميـــز، معرًبا عن 
سعادته بكون الشركة جزًءا مساهًما 

في هذا التميز والنجاح.
وأكـــد آل محمـــود أن مشـــاركة 250 
العًبـــا في البطولة يؤكـــد مدى نجاح 
النـــادي في تنظيم البطولة، الفًتا إلى 
أن شـــركة الخليـــج للبتروكيماويـــات 
تحـــرص دائًمـــا علـــى تعزيـــز دورهـــا 
المجتمعي من خـــالل دعم مثل هذه 
الفعاليات الرياضية التي تساهم في 
تطويـــر اللعبـــة وتســـاعد في نشـــرها 
وزيادة شـــعبيتها، مشيًرا إلى أن لعبة 
التنس تعد واحدة من أشـــهر األلعاب 
عالميـــة  شـــعبية  وذات  الرياضيـــة 
واسعة، متمّنًيا لنادي البحرين للتنس 
المزيـــد من التقدم والنجـــاح والتميز 

الدائم في تنظيم البطوالت.

في ختام متميز 
وتحت رعاية رئيس 

شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات

في أول مشــاركة لمملكة البحرين في بطوالت العالم لســباق الســيارات 
ــا، بعــد أن  الالســلكية، حقــق المتســابق ســعود صليبيــخ المركــز 44 عالميًّ
أنهــى التصفيــات بنجــاح ليتأهل إلى الدور الســادس عشــر، ومن ثم دور 
 .”IFMAR“ الثمانية. وبذلك أصبحت البحرين في التصنيف العالمي لالتحاد الدولي للسيارات الالسلكية
واســتهل المتســابق ســعود صليبيخ مشــواره بالدور التمهيدي والذي يتكون من جوالت تجريبية والتي 
على أساسها يتم تصنيف المتسابق، حيث أنهى هذه المرحلة بنجاح وضعته في المجموعة الخامسة.

 وباالنتقـــال إلـــى مرحلـــة التصفيـــات، ففـــي اليـــوم 
األول قـــدم المتســـابق جولتين جيدتيـــن من أصل 
ثـــالث جـــوالت حافـــظ علـــى مركـــزه فـــي الترتيب 

العام.
وفـــي اليوم الثاني مـــن التصفيات تعثر المتســـابق 
ســـعود صليبيخ في جولتين بســـبب أعطـــال فنية 
فـــي الســـيارة ممـــا أدى إلـــى عـــدم إنهـــاء جولتيـــن 
مـــن أصـــل ثالث جـــوالت ولكـــن ذلك لـــم يؤثر على 
الترتيـــب العـــام حيث يتـــم احتســـاب أفضل ثالث 

نتائج في التصفيات.
بعـــد تصفيات تخللتها العديد من التحديات، تمكن 
المتســـابق ســـعود صليبيـــخ مـــن التأهل إلـــى الدور 

الســـادس عشـــر والذي مـــن خالله يتأهـــل أصحاب 
المراكـــز الثـــالث األولـــى إلـــى الـــدور الثامـــن والتي 
نجح من خاللها إحراز المركز الثاني والتأهل للدور 

الثامن.
بعـــد النجـــاح في إحـــراز بطاقـــة التأهل إلـــى الدور 
الثامن، اســـتهل المتســـابق ســـعود صليبيخ ســـباق 
الـــدور الثامـــن والـــذي تخلله الكثير مـــن التحديات 
منـــذ بدايتـــه حيث مع انطالق الجولـــة أدى تصادم 
عدة ســـيارات فـــي المنحنى األول مـــن الحلبة إلى 
تدهـــور ســـيارته ووقوعه في المركـــز األخير ولكن 
مـــع محاوالتـــه المتكررة تمكـــن من القفـــز مركزين 

ليحل سابًعا.

ومـــع انتهـــاء بطولة العالم، أبدى المتســـابق ســـعود 
صليبيخ عن سعادته بهذه المشاركة والتي اعتبرها 
نقطة البداية الســـتحقاقات قادمـــة أفضل. وتقدم 
المتســـابق سعود صليبيخ بالشـــكر الجزيل للرئيس 
الفخري لنادي البحرين لسباق السيارات الالسلكية 
الشـــيخ راشد بن خليفة آل خليفة لكل الدعم الذي 
قدمـــه ســـعادته، باإلضافـــة لذلـــك شـــكر المتســـابق 
 Jilles“ سعود صليبيخ كل من بطل العالم الهولندي

 ”Punjaroj“ والميكانيكـــي التايلنـــدي ”Groskamp
على الدعم الفني الذي قدموه خالل البطولة.

ومـــن جهة أخـــرى، أبدى مدير الفريـــق في البطولة 
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  الثقفـــي  ماجـــد  المهنـــدس 
بالمســـتوى الذي قدم من المتسابق سعود صليبيخ 
أمام متســـابقين عالميين يملكون خبرة واسعة في 
بطـــوالت العالم، وبهذه المناســـبة، تقـــّدم المهندس 
ماجد الثقفي بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية لدعمهم الرياضة 
البحرينيـــة ودورهم البارز فـــي ارتقاء الرياضة في 

مملكة البحرين.

البحرين في التصنيف العالمي لسباق السيارات الالسلكية
احتل المتسابق سعود صليبيخ المركز 44 عالميًّا

تتويج بطلة فردي السيدات

قّدمت شـــركة فـــوالذ القابضة دعمها 
ورعايتهـــا لبطولـــة كأس جاللة الملك 
حمد الدولية للجولف الرابعة عشـــرة 
التـــي ســـتقام علـــى مالعـــب النـــادي 
الملكـــي للجولف خالل الفترة من 23 
ولغاية 26 نوفمبر الحالي، وبمشاركة 

96 العًبا يمثلون 20 دولة. 
رئيـــس  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه   
االتحـــاد البحرينـــي للجولـــف اللـــواء 
الركـــن علي بـــن صقـــر النعيمـــي بهذا 
الدعـــم المتواصـــل مـــن شـــركة فوالذ 
القابضـــة والـــذي يأتـــي مـــن حـــرص 
المســـؤولين فـــي الشـــركة علـــى دعم 
الرياضيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
المختلفـــة والتـــي تحتضنهـــا مملكـــة 
البحريـــن وخاصـــة أن هـــذه البطولـــة 
تحمل اســـم حضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم، وتحظـــى بمشـــاركة 
متميزة من العبين محترفين وهواة 

مـــن مختلف دول العالـــم حتى تتميز 
في مجال التنظيـــم واإلدارة، إضافة 
إلـــى أن هـــذا الدعم ينبع من سياســـة 
الشـــركة في دعم الفعاليـــات الدولية 
وكذلك لتحقيق الشـــراكة المجتمعية 
مـــع االتحـــاد البحرينـــي للجولف في 
مســـابقاته وبطوالتـــه المختلفة. هذا، 
وقد أعرب رئيـــس االتحاد البحريني 

للجولـــف عـــن خالص شـــكره وجزيل 
تقديـــره إلـــى ديليب جـــورج الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة فـــوالذ القابضة 
لدعمهـــم هـــذه البطولة الغاليـــة األمر 
البطولـــة  نجـــاح  فـــي  يســـاهم  الـــذي 
جـــذب  علـــى  ويســـاعد  المتميـــزة 
الالعبين المتميزين من مختلف دول 

العالم.

“فــوالذ القـابضـة” تدعـم بطـولـة 
كــأس الملك حمـد الدوليـة للجـولــف

ديليب جورج علي النعيمي

أشاد خالد الحيدان النائب األول لرئيس 
االتحاد البحريني لكـــرة اليد بالمبادرات 
الوطنيـــة التـــي يقدمهـــا بيـــت التمويـــل 
والبرامـــج  األنشـــطة  لرعايـــة  الكويتـــي 
الرياضيـــة في القطاع الرياضـــي، منوًها 
الرئيـــس  الخيـــاط  بجهـــود عبدالحكيـــم 
الكويتـــي  التمويـــل  لبيـــت  التنفيـــذي 
وحرصـــه الدائـــم علـــى تعزيـــز الشـــراكة 
بيـــن البنك واتحـــاد كرة اليـــد على وجه 

الخصوص.
 وأشـــاد الحيـــدان برعاية بيـــت التمويل 
األول  المنتخـــب  لمشـــاركة  الكويتـــي 
للرجال في نهائيات كأس العالم القادمة 
والتي ســـتقام فـــي الســـويد وبولندا في 

شهر يناير بداية السنة الجديدة.
 وأكـــد أن المبـــادرات التـــي يقدمها بيت 
التمويـــل الكويتـــي ورعايتـــه المســـتمرة 
ألنشـــطة وبرامـــج اتحاد اليـــد هي محل 
تقديـــر واعتـــزاز مجلـــس اإلدارة، منّوًها 
باألهداف اإلســـتراتيجية للبنك وبصمته 

الرائـــدة في تطوير القطاع الرياضي في 
المملكة عبر الرعاية الدائمة التي يحظى 

بها هذا القطاع.
 وقـــال الحيـــدان إن رعاية بيت التمويل 
الكويتي ستنعكس إيجاًبا على المشاركة 
العالمية القادمـــة للمنتخب األول والتي 
يســـعى مـــن خاللها إلـــى تقديـــم الصورة 
فـــي  البحرينيـــة  للرياضـــة  المشـــرفة 

المشـــاركات الخارجية ومـــا وصلت إليه 
من مكانة متميزة في لعبة كرة اليد على 

المستويين القاري والدولي.
 وأضاف أن رعاية بيت التمويل الكويتي 
ليســـت األولى بالنســـبة التحاد اليد فقد 
كان البنـــك ســـباًقا فـــي دعـــم المنتخبات 
الوطنية بمختلف فئاتها، ما كان لها األثر 

الطيب في تلك المشاركات.

بيـت التمـويـل الكـويتــي يــرعــى 
منتخــب اليــد فــي كــأس العــالــم

الخياط عبدالحكيم خالد الحيدان
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د مدافع السعودية علي البليهي  شدَّ
الــتــأكــيــد عــلــى أن مــنــتــخــب بـــالده 
األرجنتيني  نــظــيــره  ضــد  سيلعب 
وليس العبًا واحدًا، في االستحقاق 
ــاء  ــالثـ ــثـ ــهــمــا الـ ــن ــي الـــمـــنـــتـــظـــر ب
فـــــي الــــجــــولــــة األولـــــــى 
ــافــــســــات  ــ ــن مـــــــن مــ
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ

الثالثة في مونديال 2022.
وقـــال البليهي خـــالل لقـــاء أمـــام الصحافيين 
قبيـــل بدايـــة الحصـــة التدريبيـــة فـــي منتجـــع 
شاطئ ســـيلين إن “األخضر”: جاهز للمباريات 
الثـــالث وليس لمباراة األرجنتين فقط، أن كرة 

القدم ُتلعب 11 العبًا ضد 11.
أضـــاف: نحن نلعب ضد منتخب بأكمله وليس 
ضـــد العب واحد وســـنقّدم المطلـــوب منا. في 

إشـــارة إلـــى نجـــم األرجنتيـــن وباريـــس ســـان 
جرمان الفرنسي ليونيل ميسي.

المنتخـــب  العبـــي  شـــعور  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
الســـعودي باللعب أمام أحد أساطير كرة القدم 
العالميـــة فـــي مونديالـــه األخيـــر، قـــال مدافـــع 
الهـــالل: أكـــرر وأقول نحن نلعـــب ضد منتخب 
األرجنتيـــن وليس ضد العـــب واحد، و11 ضد 

11 وموعدنا يوم الثالثاء.

البليهي: سنواجه منتخب األرجنتين وليس ميسي علي 
البليهي
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القاهرة ـ وكاالت

لقـــي 11 شـــخصا مصرعهـــم وأصيـــب 
30 آخريـــن، أمـــس األحد، فـــي حادث 
تصـــادم حافلـــة نقل عام بســـيارة نقل 
“مقطـــورة” بطريـــق الزعفرانـــة البحـــر 

األحمر.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي أن الحـــادث وقع 
شـــمالي مدينة رأس غارب بـ 40 كيلو، 
والمصابيـــن  الجثـــث  نقـــل  تـــم  فيمـــا 
لتلقـــي  المركـــزي  غـــارب  لمستشـــفى 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  العـــاج، وجـــاري 

القانونية حيال الواقعة.
وأشـــار إلـــى أن الحافلـــة قادمـــة مـــن 
القاهـــرة وكانـــت متوجهة إلـــى مدينة 

والمصابيـــن  الضحايـــا  وأن  الغردقـــة، 
جميعهم من المصريين.

ويعـــد هـــذا ثانـــي حـــادث ســـير يودي 
بعـــدد كبيـــر من الضحايا فـــي أقل من 

10 أيام في مصر.
وتقـــع الحوادث واالصطدامـــات غالبا 
بســـبب السرعة أو ســـوء حالة الطرق 

أو عدم االلتزام بقوانين المرور.
فـــي  7 آالف شـــخص  قتـــل  ورســـميا 
حـــوادث ســـير خال العـــام 2021 في 
مصـــر، أكبر الـــدول العربيـــة من حيث 
 104 عددهـــم  البالـــغ  الســـكان  عـــدد 

مايين نسمة.

12 قتيال و30 جريحا في “حادث مروع” بمصر

شرم الشيخ ـ وكاالت

أســـف األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
األحـــد  أمـــس  غوتيريـــس  أنطونيـــو 
لكـــون مؤتمر األطـــراف حـــول المناخ 
“كوب 27” في شـــرم الشيخ فشل في 
وضع خطة “لخفض االنبعاثات بشكل 

جذري”.
“كوكبنا  غوتيريس  وأكـــد 

قــســم  فــــــي  يــــــــــزال  ال 
الـــــــطـــــــوارئ. نـــحـــتـــاج 
ــذري  ــ إلــــــى خـــفـــض جـ
وهذه  اآلن  لانبعاثات 

مسألة لم يعالجها مؤتمر 
المناخ هذا”.

وإلـــى جانـــب غوتيريـــس، أعرب 
االتحـــاد األوروبي عـــن خيبة أمله من 
االتفـــاق حـــول االنبعاثات فـــي “كوب 

.”27
المفوضيـــة  رئيســـة  نائـــب  وقـــال 
فـــي  تيمرمانـــس  فرانـــس  األوروبيـــة 

الجلســـة الختاميـــة للمؤتمر “مـــا لدينا 
ليـــس كافيـــا كخطوة لألمـــام وال يأتي 
بجهـــود إضافيـــة مـــن كبـــار الملوثيـــن 
لزيـــاد خفـــض انبعاثاتهـــم وتســـريعه” 
مؤكـــدا “خـــاب أملنـــا لعـــدم تحقيـــق 

ذلك”.
واتفقت الدول المشـــاركة في 
“كوب 27” أمس األحد على 
اتفاق شـــامل للمناخ في 

جلسة عامة ختامية.
وأعلن وزير الخارجية 
المصري ســـامح شـــكري 
رئيس المؤتمـــر أن الوثيقة التي 
تمثل االتفاق السياســـي في المؤتمر 

جرت الموافقة عليها باإلجماع.
وأقـــر “كـــوب 27” فجـــر أمـــس أيضـــا 
لتمويـــل  مكـــرس  صنـــدوق  إنشـــاء 
األضـــرار المناخيـــة الاحقـــة بالـــدول 

“الضعيفة جدا”.

غوتيريس: “كوب 27” فشل في خفض االنبعاثات
بكين ـ نوفوستي

أكد الرئيس الصيني، شي جي بينغ، 
لــنــظــيــره األمــيــركــي جــو بـــايـــدن، أن 
تايوان خط أحمر في العاقات بين 
بكين وواشنطن.  ووفًقا لبيان وزارة 
الخارجية الصينية، أوضح شي على 

هامش قمة مجموعة العشرين 
تــــايــــوان  أن  ــدن،  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ لـ

تــعــتــبــر جــوهــر اإلطـــار 
للمصالح  الــســيــاســي 
الـــصـــيـــنـــيـــة، والـــخـــط 
الذي  الرئيسي  األحمر 
ال ينبغي ألحد تجاوزه.

االمتثـــال  أن  علـــى  وشـــّدد 
الدوليـــة،  العاقـــات  لقواعـــد 

والبيانات الصينيـــة األميركية الثاث 
المشـــتركة، تبقـــى أهـــم مـــورد لضمان 

استقرار العاقات بين البلدين.
 وفـــي شـــهر أغســـطس ارتفعـــت حدة 
بكيـــن  بيـــن  العاقـــات  فـــي  التوتـــر 

وواشـــنطن، علـــى ضوء زيارة رئيســـة 
نانســـي  األميركـــي  النـــواب  مجلـــس 

بيلوسي لتايوان.
وأدانت الصين هذه الزيارة، واعتبرتها 
ا  وردًّ التايوانية،  لانفصالية  دعًما 
ــك أجــــــرت تـــدريـــبـــات  ــ عـــلـــى ذلـ
عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق، 
تايوان  بكين  تعتبر  حيث 
إحدى مقاطعاتها وتصر 
ــرام مــبــدأ  ــتــ ــى احــ عــل
“الصين الواحدة” في 

جميع أنحاء العالم.
 ومـــن جهتهـــا، تتقّيد واشـــنطن 
تايـــوان  تـــزّود  لكنهـــا  المبـــدأ،  بهـــذا 

بالساح بشكل منتظم.
مـــن جهتـــه، وصـــف الرئيس الروســـي 
فاديميـــر بوتين الزيـــارات األميركية 
أن  وأكـــد  بـ”االســـتفزازيه”،  للجزيـــر 

تايوان جزء ال يتجزأ من الصين.

شي جي بينغ لبايدن: تايوان خط أحمر

قتلى وجرحى بإطالق 
نار في ملهى بأميركا

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة فــــي مـــديـــنـــة كــــولــــورادو 
وإصــابــة   5 مقتل  األحـــد،  أمــس  سبرينغس، 
بالمدينة  ليلي  ملهى  فــي  نــار  إطــاق  فــي   18
الــواقــعــة فــي واليــــة كـــولـــورادو األمــيــركــيــة. 
وقالت الليفتنانت باميا كاسترو من شرطة 
إن  ــام،  اإلعـ لوسائل  سبرينغس،  كــولــورادو 
الشرطة تلقت الباغ األولي عبر الهاتف قبل 
منتصف ليل األحد مباشرة بشأن إطاق النار 
في الملهى المعروف باسم “كلوبكيو”. وذكرت 
بواسطة  تنفيذه  جــرى  الهجوم  أن  الشرطة 

“ساح ناري ال نعرف نوعه حتى اآلن”.

حالة من القلق تنتاب النظام اإليراني مع تنامي االحتجاجات وفشل حملة القمع

خامنئي يتوجس من استنساخ سيناريو إسقاط الشاه
تنتـــاب النظام الديني فـــي إيران حالة 
مـــن القلـــق من ســـيناريو مشـــابه لذلك 
الذي ســـاعد في إسقاط شاه إيران في 
العـــام 1979، مع تنامـــي االحتجاجات 
الشعبية وفشـــل حملة قمع دموية في 
إخمادهـــا. وحـــّذر علي خامنئـــي أعلى 
مرجعيـــة سياســـية ودينية فـــي الباد 
مـــن أن يحـــاول من وصفهـــم بـ”أعداء” 
إيـــران من حشـــد العمـــال للدخول في 
إضرابـــات بعـــد مـــا اعتبـــره فشـــا فـــي 
محاولة اإلطاحة بالحكومة اإلسامية 
منـــذ  المســـتمرة  االضطرابـــات  خـــال 
أكثر من شـــهرين. وقبل 43 عاما سهل 
مزيج مـــن االحتجاجـــات الجماهيرية 
وإضرابـــات عمال النفـــط وتجار البازار 
)ســـوق طهـــران الكبيـــرة( علـــى وصول 
رجال الدين إلى الســـلطة خال الثورة 

اإلسامية التي قادها الخميني.
بينمـــا  خامنئـــي  تحذيـــرات  وتأتـــي 
اندلعـــت احتجاجـــات فـــي الجامعـــات 
اإليرانيـــة وبعض المـــدن ،أمس األحد، 
فيمـــا تمثل أحد أكثـــر التحديات جرأة 
التـــي تواجـــه زعمـــاء إيران مـــن رجال 
الديـــن منـــذ عقـــود، وتكتســـب المزيـــد 
من الزخـــم، مما يزعج الســـلطات التي 
الجمهوريـــة  “أعـــداء”  اتهـــام  حاولـــت 
وعمائهـــم  الخـــارج  فـــي  اإلســـامية 

بتدبير االضطرابات.
ونقل التلفزيون الرســـمي اإليراني عن 
خامنئـــي قولـــه “حتـــى هـــذه الســـاعة، 
الحمد للـــه ُهزم األعـــداء، لكن األعداء 
لديهـــم حيلـــة جديـــدة كل يـــوم ومـــع 
هزيمة اليوم، ربما يستهدفون الطوائف 
المختلفة مثل العمال والنســـاء”. وأدى 
طاب الجامعـــات والنســـاء دورا بارزا 
فـــي االحتجاجات الميدانية المناهضة 
للحكومـــة. ولوحت بعض المتظاهرات 
بالحجـــاب وأحرقنـــه للتنديـــد بقواعـــد 
الـــزي اإلســـامي الصارمـــة المفروضـــة 
مـــن  النســـاء. واندلعـــت موجـــة  علـــى 
االحتجاجات في سبتمبر الماضي بعد 

وفـــاة الشـــابة الكردية اإليرانية مهســـا 
أمينـــي بعـــد احتجـــاز شـــرطة األخاق 
لها بعدمـــا اعتقلت الرتدائها زيا وصف 
بأنه “غير الئق”. وامتدت االحتجاجات 
إلـــى عمـــال قطاع الطاقـــة الحيوي في 
الشـــهر الماضي، لكـــن المظاهرات التي 
نظمها العمال التي نادت بشـــكل جزئي 
بمطالـــب مرتبطـــة باألجـــور وظـــروف 

العمل، كانت محدودة.
1979 ســـاعد مزيـــج مـــن  وفـــي عـــام 
االحتجاجـــات الجماهيرية وإضرابات 
)ســـوق  البـــازار  وتجـــار  النفـــط  عمـــال 
طهـــران الكبيـــرة( علـــى وصـــول رجال 
الثـــورة  خـــال  الســـلطة  إلـــى  الديـــن 

اإلسامية.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء نشـــطاء حقوق 
إضرابـــات  هنـــاك  أن  )هرانـــا(  اإلنســـان 
واعتصامـــات واحتجاجـــات فـــي أكثر 
مـــن 20 جامعـــة فـــي العاصمـــة طهران 
ومـــدن كبيرة أخرى مـــن بينها اصفهان 
وتبريـــز وشـــيراز ترفع شـــعار “الحرية، 

الحرية، الحرية”.
ونشـــرت الجماعـــة الحقوقيـــة الكردية 
)هنجاو( مقاطع فيديو تقول إنها ُتظهر 
قوات األمن وهي تطلق الرصاص على 
محتجين في ديواندره مما أســـفر عن 
مقتـــل محتـــج. وقالـــت هرانـــا إن 402 

مـــن المحتجين ُقتلوا في االضطرابات 
 58 بينهـــم  مـــن  الجمعـــة  يـــوم  حتـــى 
قاصـــرا، مضيفة أن نحـــو 54 من أفراد 
قـــوات األمـــن ُقتلوا أيضـــا. وتابعت أن 
الســـلطات اعتقلـــت أكثـــر مـــن 16800 
شـــخص. وذكرت وسائل إعام رسمية 
في الشـــهر الماضي أن أكثر من 46 من 
أفـــراد األمـــن ُقتلـــوا مـــن بينهـــم رجال 
شـــرطة. ولم يقدم مســـؤولو الحكومة 

تقديرا ألي وفيات أخرى.
المتشـــدد  اإليرانـــي  القضـــاء  وأصـــدر 
محتجيـــن.  خمســـة  بإعـــدام  أحكامـــا 
وقـــال إنـــه ســـيحاكم أكثـــر مـــن ألفـــي 
شـــخص شاركوا في االضطرابات فيما 
يمثل تكثيفا لجهود سحق المظاهرات 

المستمرة منذ أسابيع.
وفـــي تطور آخر قـــال جهاز المخابرات 
األمنية الكندي في بيان إنه يحقق في 
باغات واردة من أشـــخاص يعيشـــون 
في البـــاد تلقـــوا تهديـــدات “موثوقة” 
بالقتل من إيـــران. وجاء في البيان أن 
التهديدات “تهدف إلى إسكات” أولئك 

الذين ينتقدون إيران عانية.
المخابـــرات  جهـــاز  إن  البيـــان  وقـــال 
األمنيـــة الكندي يجمـــع المعلومات من 
األشـــخاص الذين تعرضـــوا لمضايقات 
بالجمهوريـــة  مرتبطيـــن  وترهيـــب 

اإلسامية.
المخابـــرات  جهـــاز  “يحقـــق  وأضـــاف 
عـــدة  فـــي  بنشـــاط  الكنـــدي  األمنيـــة 
تهديدات بالقتل صادرة عن جمهورية 
إيران اإلســـامية بناء علـــى معلومات 

استخبارية موثوقة”.
ونشـــرت هيئـــة اإلذاعـــة الكنديـــة بيان 
المخابـــرات الكنديـــة ألول مـــرة أمـــس 
الجمعة. وجـــاء فيه أن الجهاز يتعاون 
بشـــكل وثيـــق مـــع الجاليـــات الكنديـــة 
اإليرانيـــة التي تم اســـتهدافها “بشـــكل 

غير متناسب”.
وكان رئيس جهاز المخابرات الداخلية 
البريطانـــي قـــد قال يـــوم األربعـــاء إن 
قامـــت  اإليرانيـــة  المخابـــرات  أجهـــزة 
بعشـــر محـــاوالت علـــى األقـــل لخطف 
أو حتـــى قتل مواطنيـــن بريطانيين أو 
أفـــراد مقيميـــن فـــي المملكـــة المتحدة 

تعتبرهم طهران تهديًدا.
وفرضـــت كندا سلســـلة مـــن العقوبات 
إنـــه  قالـــت  مـــا  بســـبب  إيـــران  علـــى 
انتهاكات لحقوق اإلنسان، بما في ذلك 
وفـــاة الشـــابة الكردية اإليرانية مهســـا 
أمينـــي )22 عاًما( التي أشـــعلت وفاتها 
األخـــاق  شـــرطة  احتجزتهـــا  بعدمـــا 
فـــي طهـــران، احتجاجـــات عارمة منذ 

منتصف سبتمبر.

طهران - وكاالت

إيران تقف عاجزة عن اخماد االحتجاجات الشعبية

عواصم ـ وكاالت

تجددت االتهامات مرة أخرى بين روسيا 
وأوكرانيا حول اســـتهداف أكبر محطات 

الطاقة النووية في أوروبا.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الروســـية، امس 
األحـــد، أن قذائـــف أوكرانيـــة اســـتهدفت 
خطـــوط الطاقـــة فـــي محطـــة زابوريجيا 

النووية، الواقعة جنوب أوكرانيا.
كمـــا أكـــد رينـــات كارتشـــا، المســـؤول في 
شـــركة الطاقـــة النووية الروســـية،”روس 
النوويـــة  المحطـــة  أن  آتـــوم”،  إنيرجـــو 
روســـيا  عليهـــا  تســـيطر  التـــي  الضخمـــة 
تعرضـــت لقصـــف أوكرانـــي، لكن لـــم يتم 
رصد أي تسرب إشعاع، بحسب ما أفادت 
وكالـــة تـــاس الروســـية لألنبـــاء. وأضاف 
مستشـــار مدير الشركة أنه تم إطاق 15 

قذيفة على منشآت المحطة.
إلى ذلك، أوضح أن تلك القذائف ُأطلقت 
بالقـــرب من مســـتودع للنفايـــات النووية 
الجافة، ومبنى يضـــم كميات جديدة من 

الوقـــود النووي المســـتنفد. إال أنه أكد أنه 
لم يتم رصد انبعاثات مشعة.

فـــي المقابـــل، اتهـــم الجانـــب األوكرانـــي، 
الروس بقصف المحطة.

من جهتـــه، أكد مدير عـــام الوكالة الذرية 
للطاقة الدولية، رافاييل غروســـي، وقوع 
انفجـــارات قرب موقع المحطة المترامية 
األطراف، مشـــددًا علـــى أن هذا األمر غير 

مقبـــول علـــى اإلطـــاق. كمـــا حـــث علـــى 
وجـــوب أن تتوقـــف تلـــك االســـتهدافات 

فورا، وفي الحال.
الوكالـــة  فـــي  الحـــكام  مجلـــس  وتبنـــى 
الخميـــس الماضـــي، قـــرارًا جديـــدًا يدعو 
المحطـــة  مـــن  االنســـحاب  إلـــى  روســـيا 
ووقف مـــا تقوم به ضـــد المواقع النووية 

في أوكرانيا.

غروسي يشدد على ضرورة وقف استهداف المواقع النووية

موسكو وكييف تتقاذفان اتهامات قصف “زابوريجيا”

محطة زابوروجيا الكهروذرية

عواصم - وكاالت

“المخلب-الســـيف”  عمليـــة  تركيـــا  شـــّنت 
بقواعـــد  وصفتهـــا  مـــا  علـــى  الجويـــة 
للمتمردين األكراد في شـــمال ســـوريا في 
عملية تأتي بعد نحو أسبوع على اعتداء 
اســـطنبول الدمـــوي الـــذي قتل فيه ســـتة 
أشـــخاص وأصيـــب فيه نحو 80 شـــخًصا 
ونســـبته أنقرة لحزب العمال الكردستاني 
الـــذي يخوض تمرًدا ضـــد الدولة الكردية 
الســـوري  المرصـــد  وأكـــد  عقـــود.   منـــذ 
لحقـــوق اإلنســـان مقتل 31 شـــخًصا على 
األقـــل بينهـــم مقاتلون في قوات ســـوريا 
الديمقراطية )قســـد( التي تشكل وحدات 
حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.  

ســـوريا  قـــوات  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الديمقراطيـــة فرهاد شـــامي إّن “كوباني، 
داعـــش،  تنظيـــم  التـــي هزمـــت  المدينـــة 
تتعـــّرض لقصـــف مـــن طائـــرات االحتال 
التركـــي”. كمـــا أفـــاد عـــن ضربـــات أخـــرى 
اســـتهدفت قريتـــي البيلونيـــة فـــي ريـــف 

حلب الشمالي وظهر العرب في محافظة 
الحسكة )شمال شرق(، بينما قال المرصد 
الســـوري إّن ســـاح الجّو التركي شـــّن 20 

غارة في المحافظتين.
وتوعدت قســـد، المدعومة من واشـــنطن 
“بالـــرد بشـــكل مؤثـــر وفعـــال فـــي الزمان 
والمكان المناســـبين”، مؤكـــدة في الوقت 
عينـــه، أن تلـــك الهجمـــات “ال تســـتهدف 

الشعب الكردي وحده، بل جميع مكونات 
شـــمال وشرق ســـوريا”، وفق ما أوضحت 

في بيان.
وجـــاءت الغـــارات التركيـــة بعـــد أيام من 
نفـــي قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي 
تدعمها واشـــنطن، أي عاقة لها بالتفجير 
الذي وقع في اســـطنبول فـــي 13 نوفمبر 

وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

“قسد” تتوّعد بالرد بشكل مؤّثر وفّعال في الزمان والمكان المناسبين

تركيا “تنتقم” لقتلى اسطنبول بغارات على أكراد سوريا

تركيا تتذرع باعتداء اسطنبول لتوسيع عملياتها ضد أكراد سوريا

كولورادو ـ أب

بيونغ يانغ ـ وكاالت

الزعيـــم  ابنـــة  ظهـــور  أثـــار 
الكوري الشـــمالي كيم جونغ 
أون تكهنـــات بشـــأن ســـبب 
والـــدالالت  صورتهـــا،  نشـــر 
التي قـــد تحتملها مثل هذه 
اإلطالة األولى مـــن نوعها. 
ومع تلميحات كيم بإمكانية 
اســـتخدام األسلحة النووية 
فـــي حـــال اســـتمر التهديـــد 

األميركي، نشـــرت وكالة األنباء الكورية الشـــمالية الرسمية، صورا لزعيم الباد أثناء 
تفقـــده إطاق صاروخ بالســـتي جديد وهو يمســـك يـــد فتاة. كذلك عرضـــت الوكالة 

صورا لزوجة كيم، ري سول جو، أثناء حضورها لذات المناسبة.
وحســـبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الفتاة التي ظهرت برفقة كيم 
هي ابنته كيم جو آي. ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشـــؤون الكورية الشـــمالية، 
مايكل مادن، قوله “ظهور ابنة كيم مؤشـــر على تحضير الزعيم الكوري للجيل الرابع 
لحكـــم البـــاد”. وأضاف الخبير في مركز “ستيمســـون”: “الوجود غيـــر المتوقع للفتاة 
في اختبار الصواريخ يشـــير إلى أن األســـلحة النووية ســـتكون أيضـــا جزءا من هذا 
الميـــراث”. وأوضح “ظهور كيم آي مهم للغاية من حيث العانية في تقديمها بحدث 

عسكري بامتياز”.

أول ظهور البنة كيم خالل إطالق بالستي
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أصـــدر محافـــظ مصـــرف البحرين المركزي، رشـــيد المعراج، قرار رقم )58( لســـنة 2022 
بـــأن ُتضـــاف إلى البند رقم )4( من فئة شـــركات االســـتثمار )الفئة الرئيســـية( من جدول 
الخدمـــات الخاضعـــة لرقابة مصرف البحرين المركزي الـــوارد في المادة )1( من الالئحة 
رقم )1( لســـنة 2007 بشـــأن الخدمـــات الخاضعة لرقابة مصرف البحريـــن المركزي، فئة 
فرعيـــة جديـــدة برقـــم )د(. وُنشـــر في الجريدة الرســـمية قـــرر المحافظ أن تكـــون الفئة 
الفرعية الجديدة )د( لشركات االستثمار من الفئة )4(، معنية بتقديم الخدمات الخاضعة 
للرقابة، وهي: إدارة الصناديق االستثمارية، وخدمات الحفظ من قبل مشغلي صناديق 
االســـتثمار لرأس المال الجريء. وجاء القرار بعد االطالع على قانون مصرف البحرين 
المركزي والمؤسســـات المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006، وتعديالته، وعلى 
الالئحة رقم )1( لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، 

وتعديالتها، وبناء على عرض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.

“المركزي” يضيف فئة فرعية 
جديدة بشركات االستثمار “د”

بمشاركة أكثر من 650 عالمة تجارية بمختلف أنحاء العالم

انطالق النسخة الثالثين لمعرض الجواهر العربية غدا
ينطلق معرض الجواهر العربية 2022، 
أكبـــر وأرقـــى معـــرض للمجوهرات في 
الثالثيـــن،  الشـــرق األوســـط بنســـخته 
تحـــت رعاية ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ، يوم غد 
الثالثاء 22 نوفمبر 2022، وذلك بمركز 
البحريـــن العالمي للمعارض في منطقة 
الصخيـــر. ومـــن المقرر أن يســـتمر هذا 
الحـــدث األبرز فـــي عالـــم المجوهرات 
حتـــى يوم الســـبت 26 نوفمبـــر 2022، 
ليجمع عـــدًدا كبيًرا من أرقى العالمات 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  التجاريـــة 
أرض  علـــى  والســـاعات  المجوهـــرات 

المملكة.
وســـيضم هـــذا الحـــدث المرتقـــب مـــا 
650 عالمـــة تجاريـــة رائـــدة  يتجـــاوز 
المجوهـــرات  وتصميـــم  صناعـــة  فـــي 
الفاخـــرة تنتمـــي ألكثـــر مـــن 30 دولـــة، 
محليـــة  متاجـــر  سيســـتضيف  حيـــث 
ودوليـــة رائـــدة في عالـــم المجوهرات، 
للمجوهـــرات،  البحريـــن  مركـــز  منهـــا 
فيليـــب،  وباتـــك  آســـيا،  ومجوهـــرات 
وشـــوبارد، وكارتييه، وأوديمار بيجيه، 
ودار بوشـــرون، وتيفانـــي، وغيرها من 
العالمات التجارية الرائدة في المجال. 
واحتفـــاًء بالذكـــرى الثالثيـــن النطالق 
معرض الجواهر العربية، ســـتقدم هذه 
النســـخة أكثـــر مـــن 40 عالمـــة تجارية 
جديدة في عالـــم المجوهرات، بما في 
لوســـترو، ونصولـــي، وكيســـمت  ذلـــك 
للمجوهـــرات،  ميلـــكا  لشـــركة  التابعـــة 
وشـــوميه، ومجوهرات ســـاندي تابت. 
ماركتـــس،  إنفورمـــا  شـــركة  تدعـــو 
المنظمـــة لهـــذا الحـــدث البـــارز، جميـــع 
المهتميـــن بزيـــارة المعـــرض لتســـجيل 
دخولهم مسبًقا عبر الموقع اإللكتروني 

الخاص بالمعرض.
مـــن  الثالثـــون  النســـخة  وستشـــهد 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  المعـــرض 
ســـيتم  حيـــث  المثيـــرة،  الفعاليـــات 
تنظيـــم عرض أزياء لقطـــع مجوهرات 

 The“ جنـــاح  فـــي  ومبهـــرة  متميـــزة 
سيســـتقطب  فيمـــا   ،”Spotlight
الفنانيـــن  كبـــار   ”District 30“ جنـــاح 
فـــي  وذلـــك  المحلييـــن،  والمبدعيـــن 
قاعة البروميناد. وسيســـتضيف جناح 
النجـــوم الصاعـــدة الكائـــن فـــي قاعـــة 
البـــالزا مصممـــي المجوهـــرات من فئة 
الشـــباب والعالمات التجارية الناشـــئة 

في القطاع. 
مـــن  مجموعـــة  تنظيـــم  ســـيتم  كمـــا 
األنشطة المتعلقة باللؤلؤ البحريني في 
منطقة استكشـــاف اللؤلؤ بالشراكة مع 
معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة 
لمجموعـــة  اســـتعراض  مـــع  “دانـــات”، 
واســـعة من األصـــداف المنتجـــة للؤلؤ، 
الســـيما المتوافـــرة فـــي ميـــاه مملكـــة 
البحريـــن، إضافـــة إلـــى عقـــد جلســـات 
لتثقيـــف الجمهـــور العـــام حـــول اللؤلؤ 
الطبيعي والمســـتزرع وأنواع وأحجام 
هـــذا  ســـيركز  كمـــا  الطبيعـــي.  اللؤلـــؤ 
الجناح على عرض المعدات واألدوات 
المســـتخدمة فـــي الغـــوص والمعتمدة 
فـــي فحص اللؤلـــؤ، وسيتســـنى للزوار 

تجربة فلق المحار مع فرصة الحصول 
على آللى متميـــزة بداخلها إن حالفهم 

الحظ.
اســـتضافة  ســـتتم  المعـــرض،  وخـــالل 
فرانشيسكا كارتييه بريكل، وهي أحد 
أفـــراد أســـرة كارتييه، وذلـــك للحديث 
عـــن أحـــدث كتـــاب لهـــا، والـــذي يروي 
قصـــص وأســـرار يتـــم اإلفصـــاح عنهـــا 
“كارتييـــه”  أســـرة  عـــن  األولـــى  للمـــرة 
إمبراطوريـــة  عـــرش  تربعـــت  التـــي 
المجوهـــرات. ومـــن المقـــرر عقـــد هذه 
الجلســـة في منطقة أستكشـــاف اللؤلؤ 
الكائنـــة فـــي قاعـــة البرومينـــاد، فيمـــا 
سيتم توقيع الكتب بالقرب من منصة 

“دانات” الواقعة في قاعة البالزا. 
الملتقـــى  وجعلـــه  المعـــرض  وإلثـــراء 
المفضـــل لعشـــاق المجوهرات، ســـيتم 
عقـــد عـــدٍد مـــن ورش العمـــل المبتكرة 
التعليميـــة  والبرامـــج  والجلســـات 
والتثقيفيـــة المجانيـــة والمتاحة لكافة 
الزوار، وذلك في المسرح الكائن بقاعة 
دبـــي  أكاديميـــة  وستشـــارك  جاليريـــا 
للتصميم بتنظيمهـــا عدًدا من الدورات 

التدريبية األساســـية واالحترافية في 
مجال تصميم المجوهرات. كما سيتاح 
للـــزوار فرصة صناعة عطر خاص بهم، 
واكتشـــاف خفايـــا وديناميكيـــات عالم 
العطـــور. كمـــا ســـتضم قاعـــة جاليريـــا 
أجنحـــة لـــدول مختلفة كالهنـــد وهونغ 
كونغ وتايلند وســـنغافورة، إضافة إلى 
العنبـــر  لمنتوجـــات  مخصـــص  جانـــب 
الجواهـــر  معـــرض  ويتميـــز  والفضـــة. 
العربية باســـتضافته لمجموعة واسعة 
مـــن العالمـــات التجاريـــة الرائـــدة فـــي 
والســـاعات  المجوهـــرات  صناعـــة 
تلبـــي مختلـــف أذواق  التـــي  الفاخـــرة 

عشاق المجوهرات.
العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض  وســـُيقام 
2022 فـــي القاعـــات التاليـــة: “3” و”5” 
و”6” و”7” و”8”، إذ ســـيفتتح المعـــرض 
حتـــى  مســـاًء   4 الســـاعة  مـــن  أبوابـــه 
الســـاعة 10 مســـاًء في الفترة الممتدة 
مـــن 22 ولغايـــة 25 نوفمبـــر الجـــاري، 
الســـبت  يـــوم  افتتاحـــه  إلـــى  إضافـــة 
الموافـــق 26 نوفمبـــر مـــن الســـاعة 12 

ظهًرا حتى الساعة 10 مساًء.

“البلديات” تصدر قرارين الستمالك أجزاء من عقارين بالشاخورة ومدينة زايد
لصالح مشروع مترو البحرين بحسب طلب “المواصالت”

أصـــدرت وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة قراريـــن 
الستمالك جزء من عقار كائن في منطقة مدينة زايد، 
وجـــزء من عقار كائن فـــي منطقة الشـــاخورة، وذلك 
من أجل مشـــروع مترو البحرين، حسب طلب وزارة 
المواصالت واالتصاالت.  وجاء قراًرا االستمالك رقم 
167 ورقـــم 168 لســـنة 2022، المنشـــور في الجريدة 
الرســـمية، بنـــاًء علـــى الصالحيـــات المخولـــة للوزارة 
بموجب أحكام القانون رقم )39( لســـنة 2009 بشـــأن 
استمالك العقارات للمنفعة العامة. وقد قّررت الوزارة 
اســـتمالك: جـــزء من العقـــار رقـــم )07010012( )ملك 
خـــاص( الكائـــن فـــي منطقة مدينـــة زايد، والمســـجل 
مـــن  وجـــزء   ،1981/2950 رقـــم  المقدمـــة  بموجـــب 
العقـــار رقـــم )04034807( )ملـــك خـــاص( الكائـــن في 
المقدمـــة  بموجـــب  والمســـجل  الشـــاخورة،  منطقـــة 

رقـــم 1994/6406. وذكـــرت الـــوزارة فـــي القراريـــن 
أنـــه “وعماًل بأحـــكام القانون المشـــار إليـــه يعتبر هذا 
ا للمالك، وعلى المالك مراجعة  اإلعالن إشعاًرا رســـميًّ
إدارة االســـتمالك والتعويض بوزارة شؤون البلديات 
Ask.Lac@mun. والزارعة علـــى البريد اإللكترونـــي

gov.bh لالطـــالع علـــى كافـــة التفاصيـــل المتعلقـــة 
بالموضـــوع”. وكانت وزارة المواصـــالت واالتصاالت 
طرحت مناقصة التأهيل المسبق للمطورين المنفذين 
للمرحلـــة األولى من المشـــروع، حيـــث عملت الوزارة 
على تقييم العطاءات المقدمة والبالغة 11 عطاء من 
تحالفات تتضمن شركات عالمية ومحلية متخصصة 
فـــي مجـــال القطـــارات واإلنشـــاءات، ومـــا زالت هذه 
التحالفـــات تعمـــل علـــى توفيـــر بعـــض المســـتندات 
والمتطلبـــات اإلضافية المكملـــة للعطاء المقدم حتى 
نهاية العام الجاري. وبالتزامن مع ذلك، تعمل الوزارة 
على إعداد وثائق المناقصة الرئيسية المزمع طرحها 

خـــالل الربـــع األول مـــن عـــام 2023 بعـــد اإلعالن عن 
قائمة التحالفات المؤهلة للتنفيذ.

 يشـــار إلى أن مشـــروع متـــرو البحرين هـــو أحد أهم 
االســـتراتيجية  البحريـــن  مملكـــة  مشـــاريع حكومـــة 
الهادفـــة إلـــى توفيـــر شـــبكة نقـــل جماعـــي متطـــورة 
ومســـتدامة بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص. وعملت 
وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت جاهـــدًة علـــى تهيئة 
مســـار المترو للمرحلة األولى، حيث تم حجز المســـار 
بالكامل ودراســـة الخدمات المتعارضة واالنتهاء من 
التصاميـــم التفصيليـــة الخاصـــة بتحويـــل 20 % من 
الخدمات المتعارضة مع مشـــروع المترو. كما انتهت 
الـــوزارة من تخصيـــص الميزانيـــات المطلوبة لجميع 
األجـــزاء المتأثـــرة مـــن األراضـــي الخاصـــة وصـــدور 
قـــرار االســـتمالك بشـــأنها، وجـــاٍر العمـــل فـــي الوقـــت 
الحالي على إنهاء هذه اإلجراءات بعد انقضاء المدد 
القانونية بحسب قوانين مملكة البحرين بهذا الشأن.

إطالق الهاتف الذكي “HUAWEI nova Y61” بكاميرا ثالثية بدقة 50 ميجابكسل بالبحرين
يوفر تجربة مستخدم تدمج التكنولوجيا مع الموضة

ألعمـــال  هـــواوي  مجموعـــة  أعلنـــت 
 HUAWEI المستهلكين عن إطالق هاتف
nova Y61، أحـــدث هاتـــف ذكـــي ضمـــن 
سلســـلة هواتـــف HUAWEI nova Y. من 
أكثر ميزاتـــه العملية مثل تقنية الكاميرا 
إلى مظهره األنيق وعمر البطارية الطويل 
والشـــحن الســـريع وتجربـــة المســـتخدم 
السلســـة والجودة الموثوقة، يوفر هاتف 
HUAWEI nova Y61 تجربة مســـتخدم 

تدمج التكنولوجيا مع الموضة.
متاًحـــا   HUAWEI nova Y61 هاتـــف 
 Midnight Black، Sapphire باللـــون 
البحريـــن  فـــي   Mint Green و   ،Blue
مع بـــدء بســـعر 51.9 دينـــار بحريني من 
منصـــات هـــواوي عبر اإلنترنـــت ، إضافة 
إلى ســـيتي ســـنتر البحريـــن.  تم تصميم 
بلمســـة   HUAWEI nova Y61 هاتـــف 
 Star Effect  - النجـــود  بتأثيـــر  نهائيـــة 
Finishing. عنـــد وضعـــه تحـــت الضوء، 
رائـــع  بشـــكل  الخلفيـــة  اللوحـــة  تضـــيء 

لتذكرنا بالمجرة الســـاطعة، وتأخذنا إلى 
األســـاس البعيد للوقت الـــذي ولدت فيه 

النجوم واألكوان. 
يعـــد هاتـــف HUAWEI nova Y61 هاتًفا 
ذكًيـــا نحيًفا بحجم مثالي ويســـهل حمله 
لالستخدام اليومي. يمكن للمستخدمين 
أيًضا إلغاء قفل هواتفهم بطريقة سلسة 
الـــذي  الطاقـــة  زر  باســـتخدام  ومريحـــة 
يحتـــوي علـــى مستشـــعر بصمـــة اإلصبع. 
علـــى الرغم مـــن صغر حجمـــه، يمكن لزر 
الطاقـــة المثبـــت علـــى الجانب اكتشـــاف 
بصمة إصبعك بدقـــة وإلغاء قفل هاتفك 

بلمسة ودفع بسيطة.
هاتـــف  تجربـــة  للمســـتخدمين  يمكـــن 
ألـــوان  بثالثـــة   HUAWEI nova Y61
الكـــون  مـــن  مســـتوحاة  تماًمـــا  جديـــدة 
والعالم الطبيعي. ســـواء كان لوًنا مشرًقا 
وجديـــًدا أو لوًنـــا داكًنا وأنيًقا، ســـتتمكن 
مـــن االختيار من بيـــن مجموعة متنوعة 
من األلوان للحصول على بيان شـــخصي 

جريء. Midnight Black مستوحى من 
سماء الليل الهادئة المليئة بالنجوم. 

ارتقـــي بمســـتوى تجربـــة التصويـــر على 
الهاتف الذكي مع كاميرا ثالثية بدقة 50 
ميجابكسل مدعمة بالذكاء االصطناعي

تعـــد الكاميـــرا الثالثية المـــزودة بالذكاء 
االصطناعي بدقة 50 ميجابكسل واحدة 
 HUAWEI nova من أبرز مميزات هاتف
Y61. يتكـــون إعـــداد الكاميـــرا الخلفيـــة 
بكاميـــرا رئيســـية بدقة 50 ميجابكســـل، 
التـــي تســـمح لـــك بالتقـــاط صـــور عاليـــة 
الدقـــة بتفاصيـــل نقّية وســـطوع واضح. 
الثانيـــة هـــي كاميـــرا  الخلفيـــة  العدســـة 
العمق بدقة 2 ميجابكســـل. تعمل كاميرا 
العمـــق - Depth Camera مـــع الكاميـــرا 
الرئيســـية بدقـــة 50 ميجابكســـل إلنتاج 
اإلضـــاءة  جيـــدة  فوتوغرافيـــة  صـــور 
ُتســـلط الضوء على الموضوع وتفاصيله 
بوضـــوح كبيـــر، إضافـــة إلـــى ذلـــك توفر 
عدســـة العمـــق خلفيـــة بتأثيـــرات بوكيه 

ال تتناقـــض مـــع الموضوع الرئيســـي في 
الصـــورة. أخيـــًرا، العدســـة الثالثـــة هـــي 
كاميـــرا ماكرو يمكنها التقـــاط الصور من 
عن بعد 4 سم، والتي تتيح للمستخدمين 
استكشـــاف العالـــم المجهري مـــن حولهم 

بعيًدا عن العين المجردة. 
 HUAWEI nova Y61 هاتـــف  يدعـــم 
ميـــزة Super Night Shot، والتي تتيح 
ليليـــة  مناظـــر  التقـــاط  للمســـتخدمين 
رائعـــة دون الحاجـــة إلـــى حامـــل ثالثـــي 

 Super Night ميـــزة  تتبنـــى  القوائـــم. 
اإلطـــارات  متعـــددة  خوارزميـــة   Shot
لتقليـــل الضوضاء، والتـــي يمكن أن تمنع 
اإلبرازات بشكل أفضل. عالوة على ذلك، 
يمكـــن لميزة Super Night Shot التقاط 
الصـــور بمؤقت يصل إلـــى 6 ثوان، لتوفر 

تعرًضا أطول وأفضل.
 HUAWEI nova Y61 هاتـــف  يحتـــوي 
أيًضـــا علـــى ميـــزة AI Snapshot، والتي 
خـــالل  مـــن  بـــذكاء  الحركـــة  تكتشـــف 

خوارزمية اكتشـــاف المشهد من هواوي. 
تعمل ميزة مصـــراع الكاميرا بالتصويب 
والتقاط على ضبط ســـرعة الغالق بشكل 
تكيفـــي وتجمـــد لحظـــة الحركـــة تلقائًيا. 
ســـتوفر هـــذه الميـــزة للمســـتخدمين من 
متاعـــب تعلم تقنيات جديـــدة لمثل هذه 
المســـتخدمون  كان  ســـواء  اللقطـــات. 
يلتقطـــون صور لحيواناتهم األليفة أثناء 
الحركة أو لشـــخص يمـــارس الرياضة أو 
أطفـــال يركضـــون، يمكنهـــم اآلن تجميد 
المناســـب  الوقـــت  فـــي  اللحظـــة  تلـــك 

والتقاط ذكرى ثمينة دون تردد.
تأتـــي الكاميـــرا الخلفيـــة أيًضا مـــع ميزة 
التصوير/ التســـجيل   –  Slow Motion
يمكـــن  والتـــي  البطيئـــة،  بالحركـــة 
خاصـــة  إبداعـــي،  بشـــكل  اســـتخدامها 
لمنشـــئي المحتـــوى الذيـــن يرغبـــون في 
تصويـــر مقاطع فيديو للطهي أو لحظات 
حفلـــة  أو  رياضـــي  حـــدث  فـــي  ثمينـــة 

موسيقية. 

أمل الحامد

أمل الحامد
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المحرر االقتصادي

أعلنـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل 
عن إســـنادها مهمة تحصيل رسم 
إصـــدار التصريـــح لصاحب العمل 
األجنبي بمزاولة األنشطة المهنية 
الشـــهرية  والرســـوم  وتجديـــده، 
المقررة عليه، إلى شركة البحرين 
الســـجل  لـــدى  المقيـــدة  الماليـــة 
وجميـــع   )35( برقـــم  التجـــاري 
فروعها بمملكة البحرين نيابة عن 
الهيئـــة. وجـــاء اإلعالن، المنشـــور 
بشـــأن  الرســـمية،  الجريـــدة  فـــي 
الرســـوم  مهمـــة تحصيـــل  إســـناد 
العمـــل  صاحـــب  علـــى  المقـــررة 
البحريـــن  شـــركة  إلـــى  األجنبـــي 
الماليـــة، عمـــال بأحكام المـــادة )4( 
الفقـــرة )أ( البنـــد )13( مـــن القانون 
بشـــأن   2006 لســـنة   )19( رقـــم 

تنظيم سوق العمل.

قررت لجنة تســـوية مشاريع 
التطويـــر العقاريـــة المتعثرة، 
برســـو بيـــع العقـــار المســـمى 
المدينـــة األنيقـــة المقام على 
قطع أراٍض، الكائن في هورة 
عنقه على شـــركة كنـــاز، على 
المســـاحة  جهـــاز  يقـــوم  أن 
والتسجيل العقاري بتسجيل 
العقـــار باســـمها خالًيـــا من أي 
وألزمـــت  رهـــون،  أو  قيـــود 
الشركة المطورة مالكة العقار 
بتســـليم العقار لشـــركة كناز. 
كمـــا قررت اللجنـــة في القرار 
المنشورة بالجريدة الرسمية 
توزيع حصيلة بيع المشـــروع 

قسمة غرماء على الدائنين.

إسناد تحصيل الرسوم 
على صاحب العمل األجنبي 

لـ “البحرين المالية”

“المشاريع المتعثرة”: 
رسو بيع “المدينة 
األنيقة” على “كناز”

أمل الحامد
“بحرين فايندر” تشارك في أكبر حدث عقاري بتاريخ البحرين

“سيتي سكيب” ينظم خالل الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر

أعلنت شـــركة بحرين فايندر، المنصة العقارية البحرينية 
األولى، عن مشاركتها في معرض البحرين سيتي سكيب 
العقاري، الذي تســـتضيفه مملكـــة البحرين ألول مرة في 
مركـــز البحرين الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد 
بمنطقة الصخير، خالل الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر من 
العـــام الجاري، تحت رعاية كريمة مـــن ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لـ “بحرين فايندر” جابر النشـــابة 
الـــذي  المعـــرض  فـــي  المشـــاركة  علـــى  المنصـــة  حـــرص 
تســـتضيفه المملكـــة ألول مرة؛ لكونه أهـــم حدث عقاري 
على مستوى الشرق األوسط واألكبر في تاريخ البحرين، 
كما أثنى النشابة على توجه المملكة باستضافة وتنظيم 
مثـــل هذه الفعاليات العقارية الرائدة من خالل مؤسســـة 
التنظيـــم العقاري برئاســـة رئيس مجلس اإلدارة الشـــيخ 
ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة، والرئيس التنفيذي الشيخ 
محمـــد بن خليفة آل خليفة، وذلك ألهمية هذه األحداث 

التـــي تضـــع البحريـــن علـــى خارطـــة الفعاليـــات 
العقارية العالمية.

وتعتبر مشاركة بحرين فايندر في معرض 
البحرين ســـيتي ســـكيب العقاري هي 
األولـــى لها علـــى مســـتوى المعارض 
العقاريـــة منذ تدشـــينها في ســـبتمبر 

2021، وخـــالل هـــذه الفتـــرة الوجيزة 
من انطالقتها أصبحـــت بحرين فايندر 

فـــي  بـــارًزا  رقًمـــا   )BahrainFinder.bh(
الســـوق العقاريـــة البحرينيـــة؛ كونهـــا أول 

منصـــة عقاريـــة بحرينيـــة تجمع الشـــركات 
العقارية تحت ســـقف واحد، وتضم عدًدا من 

الشـــركات المرخصـــة من قبل مؤسســـة 
التنظيم العقاري وُتســـهل عملية 

العرض العقاري كما تشـــارك 
االختيـــار  فـــي  المشـــترين 

الصحيح للعقار.

أعلنت شــركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لســيارات تويوتا في مملكة 
البحريــن، عــن إطــاق طــراز العــام 2023 من مركبــة FJ Cruiser فــي البحرين، 
باإلضافــة إلــى فئــة تذكاريــة خاصــة وحصريــة تحمــل اســم “اإلصــدار األخير”؛ 
لتودِّع مسيرة هذه المركبة الشهيرة. سيقتصر إنتاج فئة “اإلصدار األخير” على 
1000 مركبة فقط، تتمتع بالعديد من الميزات الفريدة، وستمنح المغامرين على 
الطرقــات الوعــرة فرصة اســتثنائية القتناء هــذه المركبة المميــزة، واالحتفاظ 

بجزء من تاريخ هذه المركبة الشهيرة. 

 FJ ومـــن المقـــرر إيقـــاف إنتـــاج مركبـــة
Cruiser فـــي ديســـمبر 2022، بعد مضي 
أكثر من 15 عاًما تصدرت خاللها بصفتها 
إحدى أكثر المركبات الرياضية المتعددة 

االستعماالت شهرًة في المنطقة. 
واســـتوحيت مركبـــة FJ Cruiser مـــن 
طـــرازFJ40، وهـــي مركبة دفـــع رباعي 
أســـطورية متعددة االستعماالت تتمتع 
بتاريـــخ طويـــل مـــن األداء القوي على 
الطرقـــات الوعـــرة يمتـــد ألكثـــر من 50 
 FJ Cruiser مركبـــة  وُطـــّورت  عاًمـــا. 
لتكـــون مركبـــة متعـــددة االســـتعماالت 
وتســـتهدف  عاليـــة،  بقـــدرات  تتمتـــع 
علـــى وجـــه التحديـــد الســـائقين الذين 
يتطلعـــون إلـــى تخطي جميـــع الحدود 

 FJ Cruiser المألوفـــة. ُأطلقـــت مركبـــة
فـــي العام 2007، وشـــهدت استحســـاًنا 
كبيـــًرا مـــن العمـــالء والنّقـــاد علـــى حـــد 
طابـــع  ذات  مركبـــة  باعتبارهـــا  ســـواء 
كالسيكي، ال سّيما في الشرق األوسط؛ 
ومتابعـــة  اهتماًمـــا  اكتســـبت  حيـــث 
حماســـية بين عشـــاق المغامـــرات على 

الطرقات الوعرة.
يتوافـــر “اإلصـــدار األخيـــر” للعام 2023 
بلـــون بيـــج للتصميـــم الخارجـــي، الذي 
الداخلـــي  الفـــرش  إلـــى  أيًضـــا  ُأضيـــف 
والمجموعـــة المركزيـــة، ما يضفي على 
المركبـــة لمســـًة مميـــزًة مـــن الحداثـــة. 
ويمنح الطالء األسود الذي ُأضيف إلى 
كل مـــن الشـــبك األمامـــي والمصـــدات، 

والمرايا الخارجيـــة، ومقابض األبواب، 
وغطاء اإلطـــار االحتياطـــي مزيًدا من 
الشـــعور بمتانة المركبة. كمـــا ُزّود أيًضا 
بعتبات جانبية وعجالت من األلمنيوم 
مقاســـها 17 بوصـــة، فـــي حيـــن تؤكـــد 
شارة “اإلصدار األخير”، التي تشير إلى 
الرقم الفريـــد للمركبة، تفـــّرد وحصرية 

هذا اإلصدار المحدود.
يأتـــي طـــراز العـــام 2023 مـــن مركبـــة 
FJ Cruiser مـــزوًدا بمحـــرك سداســـي 
األســـطوانات بســـعة 4 لتـــر، يولِّـــد 268 

حصاًنـــا مـــع عـــزم دوران أقصـــى يبلـــغ 
بتقنيـــة  ويعمـــل  متـــر،  نيوتـــن/   380
الذكـــي  المتغيـــر  الصمامـــات  توقيـــت 
المـــزدوج Dual VVT-i. كمـــا أنـــه مجهز 
الميـــزات  مـــن  واســـعة  بمجموعـــة 
المخصصـــة لمســـاعدة الســـائق، مثـــل: 
نظام التحكم النشـــط في منع االنزالق 
)A-TRAC(، ونظـــام التحكـــم بالزحـــف، 
المركبـــة  ثبـــات  فـــي  التحكـــم  ونظـــام 
النظـــام،  إيقـــاف  إمـــكان  مـــع   )VSC(
ونظـــام التحكم اإللكترونـــي في القفل 

إلـــى  باإلضافـــة  الخلفـــي،  التفاضلـــي 
األداء المتفوق فـــي جميع التضاريس، 
وميـــزات الســـالمة العالميـــة المســـتوى 
التـــي تتبناها شـــركة تويوتـــا؛ ما يجعل 

السائقين ينعمون براحة البال. 
لمركبـــة  األســـطورية  المكانـــة  إن 
مـــن  كونهـــا  مـــن  النابعـــة   FJ Cruiser
المتعـــددة  الرياضيـــة  المركبـــات  أكثـــر 
االستعماالت تفّرًدا في نوعها من شركة 
تويوتا، وقـــوة التحّمل الُمثَبتة على مر 
السنين ستبقى حيًة في قلوب مالكيها 

وعائلـــة تويوتا. وُيمكن لمالكي المركبة 
االطمئنـــان إلـــى أنهم سيســـتمرون في 
الحصول على خدمة عالمية المســـتوى 
مـــن مراكز خدمـــة تويوتا فـــي المملكة 

على الرغم من توقف إنتاجها. 
العمالء الراغبون بالحصول على مزيد 
مـــن المعلومـــات عـــن تويوتـــا البحرين 
وشـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو، الرجاء 
زيارة معرض تويوتا بسترة أو االتصال 
على رقم 17730730 أو يمكنهم زيارة 

.Toyota.com.bh الرابط التالي

تويوتا تكشف عن “اإلصدار األخير” من “FJ Cruiser” بالبحرين
يقتصر على ألف مركبة فقط تتمتع بميزات فريدة

جابر النشابة

أعلنـــت “جنيد للعطور” عن مشـــاركتها هذه 
الســـنة في معرض البحريـــن للعطور، الذي 
الجواهـــر  معـــرض  فعاليـــات  ضمـــن  يقـــام 
العربيـــة بنســـخته الثالثيـــن، مـــن 22 إلـــى 
26 نوفمبـــر، فـــي مركـــز البحريـــن الدولـــي 
للمعارض والمؤتمـــرات الجديد في منطقة 

الصخير.
وبهذه المناســـبة، أعلنت “جنيد” أنه وألول 
مـــرة فـــي تاريـــخ البحريـــن وجنيد ســـوف 
يتـــم عـــرض زجاجـــة عطـــر مصنوعـــة مـــن 
باأللمـــاس  مرصعـــة  والذهـــب  الكريســـتال 

حصريا لمعرض العطور والجواهر.
هـــذا إلـــى جانب إصـــدار عطريـــن جديدين 
خصيصـــا للمعـــرض وطـــرح أجـــود وأفخم 

أنواع العود للزبائن الكرام.
وتأتـــي مشـــاركة جنيـــد للعطـــور فـــي هـــذا 
المعرض بنســـخته األولـــى إيمانـــا بأهميته 
بالنســـبة لمملكة البحرين ومـــا تمثله جنيد 
كعالمة تجارية بحرينية منذ تأسيسها في 

العام 1910.
وفـــي هذا الســـياق، أشـــاد مديـــر المبيعات 

حمـــد جنيـــد بأهمية هذه الفعاليات وشـــكر 
دعم الحكومة على الخطوات الجدية التي 
تتخذها نحو التميز خصوصا على الصعيد 

االقتصادي.
وأضـــاف أن “المعرض ما هـــو إال دليل على 
ســـياحية  وجهـــة  أصبحـــت  البحريـــن  أن 

تجارية واقتصادية مميزة”.

“جنيــد” تعلــن مشـاركتهــا فـي أول معــرض للعطـور 
إصدار زجاجة عطر مصنوعة من الكريستال والذهب مرصعة باأللماس

“جنيد” عالمة تجارية 
بحرينية منذ تأسيسها 

في العام 1910

حمد جنيد: البحرين 
وجهة سياحية تجارية 

واقتصادية مميزة



أطلق بنك السالم مؤخًرا أحدث حمالته بعنوان “ننمو بكم ومعكم” والتي تأتي احتفاًل بالمرحلة الجديدة من مسيرة 
النمــو والتطــور التــي يشــهدها البنــك وانطالًقــا مــن التزامــه الراســخ بدعــم الرفاهيــة الجتماعيــة والماليــة للمجتمع، 
باإلضافة إلى التركيز على الحوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة الشركات )ESG(. وتسعى الحملة إلشراك المجتمع 

بأكمله في مبادرة زراعة األشجار لجعل البحرين خضراء أكثر. 

 وقد بدأت حملـــة “ننمو بكم ومعكم” 
األســـبوع الماضـــي مـــن 16 إلـــى 19 
نوفمبر 2022، وســـتتواصل فعاليات 
الحملـــة من 23 إلى 26 نوفمبر 2022 
في منصة بنك السالم بمجمع سيتي 

سنتر البحرين.
يأتي إطالق حملة “ننمو بكم ومعكم” 
لصفقتـــه  الســـالم  بنـــك  إتمـــام  بعـــد 
الناجحـــة مع شـــركة اإلثمـــار القابضة 
بقيمـــة 2.2 مليـــار دوالر لالســـتحواذ 
المصرفيـــة  الخدمـــات  قطـــاع  علـــى 
ومجموعـــة  اإلثمـــار  لبنـــك  لألفـــراد 

مختـــارة من األصول األخـــرى والتي 
ســـاهمت بجعلـــه أكبـــر بنك إســـالمي 
فـــي البحريـــن. ومـــن المقـــرر انتقـــال 
الخدمـــات المصرفية لألفراد من بنك 
اإلثمار إلى بنك السالم بالكامل نهاية 
عام 2022، األمر الذي سيعّزز ويطّور 
مـــن التجربـــة المصرفيـــة للزبائن من 
خـــالل شـــبكة موســـعة مـــن الفـــروع 
وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي ومجموعة 

كبيرة من عناصر القوة المشتركة.
ولتشـــجيع المجتمـــع على المشـــاركة 
في الحملة، سيحصل كل مشارك في 

منصة “ننمو بكم ومعكم” على هدية، 
وسيقوم بنك الســـالم بزراعة شجرة 
عن كل مشـــاركة في مختلف مناطق 
عـــام  مـــن  اعتبـــاًرا  البحريـــن  مملكـــة 
2023، وســـيزيد مبلغ دينـــار بحريني 
واحد إلـــى مجموع جائزة المســـابقة 
البنـــك  ســـينظمها  التـــي  األســـبوعية 

لمتابعيه على االنستغرام.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
بنـــك الســـالم، رفيق النايـــض “يعكس 
التوسع األخير في تقديمنا للخدمات 
المصرفيـــة التزامنا بالنمو المتســـارع 

الذي يعّزز مكانتنا كأكبر بنك إسالمي 
على مســـتوى مملكـــة البحرين، وبعد 
اســـتحواذنا على المزيـــد من األصول 
والمـــوارد والكفاءات أصبحنا مصدًرا 
لإللهـــام في تقديـــم تجربـــة مصرفية 

ال مثيـــل لهـــا لزبائننـــا الكـــرام. ونحـــن 
متحمســـون لمواصلـــة االســـتثمار في 
كوادرنـــا ومجتمعنا وقيمنـــا المتأصلة 
التـــي يعكســـها بنـــك الســـالم، حيـــث 
ســـنحافظ علـــى التزامنا بـــرد الجميل 
ودعم رفاهية المجتمع والذي نعتبره 

أساس نجاحاتنا”. 
رحلـــة  “إن  قائـــاًل:  النايـــض  وأضـــاف 
أكثـــر  إحـــدى  بنـــاء  تشـــمل  ال  نمونـــا 
المؤسســـات الماليـــة التنافســـية بيـــن 
دول المنطقة فحســـب، بل تهدف إلى 
دعم أهداف التنمية وتوجهات مملكة 
البحريـــن للوصـــول للحيـــاد الصفـــري 
بحلول عـــام 2060، وفًقا لتصريحات 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه في 

المؤتمر السادس والعشرين لألطراف 
في اتفاقية األمـــم المتحدة اإلطارية 
 .)COP26( المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن 
واستلهاًما من رؤية القيادة الحكيمة، 
قمنـــا بإطـــالق برنامج وطنـــي لزراعة 
األشجار للمساهمة في جعل المجتمع 
أكثـــر خضـــرة. وبالمثـــل، فإننـــا نبـــذل 
مـــا في وســـعنا لتنفيـــذ اســـتراتيجية 
معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
ودمـــج   )ESG( الشـــركات  وحوكمـــة 
أفضل الممارسات في عملياتنا، وذلك 
تماشـــًيا مـــع جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لتطويـــر االقتصـــاد المســـتدام. وفـــي 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لمملكـــة البحرين، 
ســـيبقى بنك السالم ركيزة اقتصادية 
وبيئيـــة ومجتمعيـــة مهمـــة تدعم نمو 

البالد والزبائن”.

“السـالم” يطلــــق حملـــة “ننمــــو بكـــم ومعكـــم”
احتفاًل بالمرحلة الجديدة من مسيرة النمو والتطور

رفيق النايض

بحثت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي مع مدير عام معهد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(، أحمد عبدالحميد الشيخ تعزيز التعاون 
المشــترك بين الجانبين في عدد من الموضوعات، في مقدمتها تنشــيط قطاع 
الســياحة التعليمية بحســب مفردات اســتراتيجية البحرين الســياحية -2022

2026 مــن جهــة، والــدور الرائد للمعهد في اســتقطاب طالب مــن عدد كبير من 
دول العالم من جهة أخرى.

 وفـــي تصريـــح للوزيرة خـــالل زيارتها 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
أهميـــة  الصيرفـــي  أكـــدت  والماليـــة، 
الســـياحي  القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة 
مكمليـــن  باعتبارهمـــا  والمصرفـــي 
األدوار  تعزيـــز  فـــي  بعًضـــا  لبعضهمـــا 
التـــي تؤديها المؤسســـات الوطنية كل 
فـــي موقعـــه، وكذلـــك دعمـــه لخطـــط 
وبرامـــج وزارة الســـياحة ومشـــاريعها 
االســـتثمارية التي تقدم فرًصا واسعة 
المملكـــة،  فـــي  للعمـــل  للمســـتثمرين 
مشـــيرة إلى دور تلك الشراكة الوثيقة 
بيـــن الســـياحة والمصـــارف فـــي دعـــم 
التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 

وضعتها الحكومة الموقرة.
 كمـــا نّوهـــت الوزيـــرة الصيرفي بالدور 
للدراســـات  البحريـــن  لمعهـــد  الفاعـــل 
المصرفيـــة والماليـــة في تأهيـــل وبناء 
قـــدرات الكـــوادر الوطنيـــة فـــي مجال 
الصناعة المالية والمصرفية والمجاالت 
الرديفة مثل األمن الســـيبراني وغيره، 
إضافة إلى احتضان المعهد للكثير من 
الفعاليـــات ذات الصلـــة، مؤكـــدة أهمية 
البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 
ومـــدى مســـاهمتها بشـــكل فاعـــل فـــي 
خلق وظائف وفـــرص عمل للخريجين 

من الكوادر الوطنية.
ســـعادتها  قامـــت  الزيـــارة  وخـــالل   

بجولـــة فـــي مبنـــى المعهـــد، لالطـــالع 
علـــى مختلف المرافق المتاحة والبنية 
التحتية التعليمية التي تتوفر للطالب 
فـــي المملكة، وذلـــك من خـــالل توفير 
بيئـــة تدريبية وتعليمية ذات مســـتوى 

عاٍل.
الشـــيخ  أحمـــد  رحـــب  جانبـــه،  مـــن   
بالصيرفـــي، معرًبا عـــن جاهزية المعهد 
الكاملـــة لتعزيـــز التعاون فـــي مختلف 
المجاالت مع وزارة الســـياحة، وخاصة 

على صعيد تنشيط السياحة التعليمية 
ا  فـــي المملكة، باعتبـــاره رافًدا أساســـيًّ
واالقتصـــاد  الســـياحي  للقطـــاع  ـــا  مهمًّ

الوطني.
 كمـــا لفـــت إلـــى أن البرامـــج التدريبية 

التي يقدمهـــا المعهد تتناغـــم مع رؤية 
البحرين في تعزيز السياحة التعليمية 
وجعـــل المملكـــة قبلـــة للراغبيـــن فـــي 

الدراسات المتخصصة. 
وأعـــرب الشـــيخ عـــن شـــكره وتقديره 
لوزيـــرة الســـياحة علـــى تفضلهـــا بهذه 
الزيـــارة الكريمـــة التـــي تؤكـــد حـــرص 
مســـتوى  علـــى  للتعـــرف  ســـعادتها 
يقدمهـــا  التـــي  التعليميـــة  الخدمـــات 
مؤكـــًدا  والمتدربيـــن،  للطلبـــة  المعهـــد 
استعداد المعهد للتعاون والتنسيق مع 

الوزارة في مختلف المجاالت.
المعهـــد  أن  العـــام  المديـــر  وأضـــاف 
يســـعى باســـتمرار إلـــى تفعيـــل أدوات 
التعـــاون المشـــترك مـــع كافـــة الجهات 
الحكوميـــة والخاصة لتطوير منظومة 
فـــي  يســـهم  بمـــا  الحكومـــي  العمـــل 
االرتقاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمة 
للمواطنيـــن، وذلـــك مـــن خـــالل توفير 
أفضل الخدمـــات التدريبية التي تلبي 

احتياجات الكوادر الوطنية.

”BIBF“ وزيرة السياحة تبحث تنشيط السياحة التعليمية مع
تأكيد الدور الرائد للمعهد في استقطاب طالب من أنحاء العالم
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ريادة األعمال وبناء حضارة المستقبل: البحث والتطوير)4(
 يبرز البحث والتطوير في عدد من المجاالت االقتصادية 
الصحيـــة  والرعايـــة  الرقمنـــة  مثـــل  ســـنغافورة،  فـــي 
والتكنولوجيـــا والصناعـــة والتقنيـــات الخضـــراء وغيرهـــا 
العديـــد من المجاالت األخرى. فلعنصـــر البحث والتطوير، 
كمـــا ذكرنـــا آنًفـــا، الفضـــل فـــي دفـــع عمليـــات التنميـــة في 
القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة حتـــى أصبحـــت تـــكاد 
تفـــوق التقنيـــات التـــي تســـتخدم فـــي العديـــد مـــن الدول 
المتقدمـــة. ومـــن هنا، ســـوف نقوم بشـــرح أهـــم القطاعات 
االقتصادية التي اســـتفادت من دعم البحث والتطوير لها 

في سنغافورة:
علـــى  والتطويـــر  البحـــث  ســـاعد  الزراعـــة:  قطـــاع  أواًل، 
االســـتفادة مـــن القطاع الزراعـــي لجعل ســـنغافورة مدينة 
خضـــراء. فركزت بذلـــك على التخطيـــط العمراني واألمن 
الغذائي بشـــكل خاص. تعد ســـنغافورة واحـــدة من أفضل 
المدن في مؤشـــر المدينة الخضراء، حيث تعطي األولوية 
عاليـــة  والتنميـــة  المتكامـــل  التخطيـــط  فـــي  لالســـتدامة 
الكثافـــة والحفـــاظ على المناطـــق الخضراء فـــي المناطق 
الزراعـــة  المطـــورون تكنولوجيـــة  العمرانيـــة. فيســـتخدم 
المســـتدامة والتصميم المدني وزراعـــة المحاصيل، والتي 
هي ظاهرة في أغلب مدن سنغافورة. غالًبا ما يطلق على 
ســـنغافورة اســـم “مدينة الحدائق” أو “المدينـــة الخضراء” 
نظًرا لوجود عدد هائل من الحدائق والمساحات الخضراء 
فيها. أيًضا، تســـتوحي ســـنغافورة من الرؤية المتمثلة في 
“2030 فـــي 30” المتعلقة بزراعـــة األغذية واألمن الغذائي 
في ســـنغافورة وإنتاج ما يصل إلى 30 % من احتياجاتها 
الغذائيـــة المحليـــة وبشـــكل مســـتدام بحلول عـــام 2030. 
وذلك، ألن ســـنغافورة تســـتورد ما تصل نســـبته 90 % من 

المواد الغذائية من الخارج.
ثانًيـــا، قطـــاع الصناعـــة: يعتبـــر القطاع الصناعـــي من أكبر 
القطاعات االقتصادية في سنغافورة والذي يساهم بنسبة 

20 % - 25 % من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للبالد. 
تشـــمل المجموعات الصناعية الرئيســـية في التصنيع في 
ســـنغافورة اإللكترونيـــات والكيماويـــات والعلـــوم الطبيـــة 
الحيوية واللوجستيات وهندسة النقل. أدركت سنغافورة 
على المســـتوى المحلي أن اســـتثمارات البحـــث والتطوير 
يمكن أن تحفز االبتكارات في عروض المنتجات وعمليات 
اإلنتاج. وتقوم الحكومة السنغافورية بمساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة في تعزيز البحـــث والتطوير لديهم 
ا  لصنـــع أفضـــل الســـلع التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا محليًّ

وتصدريها إلى الخارج. 
ثالًثـــا، قطـــاع التكنولوجيـــا: بفضـــل ســـنوات مـــن الخبـــرة 
والبحـــث والتطوير، قامت ســـنغافورة ببناء صناعة تقنية 
ا وتواصل استكشـــاف  عالمية المســـتوى وتنافســـية عالميًّ
والحوســـبة  الرقمنـــة  مثـــل  االبتـــكار  فـــي  آفـــاق جديـــدة 
الكميـــة  والحوســـبة  االصطناعـــي  والـــذكاء  الســـحابية 
وتحليـــالت البيانـــات وغيرهـــا مـــن التقنيـــات تســـاعد في 
العديـــد مـــن القطاعات المحلية كالرعايـــة الصحية واألمن 
مـــن  والدفـــاع وغيرهـــا  والطاقـــة  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 

المجاالت الحيوية.
 )DSO( الوطنية DSO رابًعا، القطاع العســـكري: مختبرات
هي أكبر مؤسســـة للبحث والتطوير في مجال الدفاع في 
ســـنغافورة، وتتمثل مهمتها الحاســـمة فـــي تطوير الحلول 
التكنولوجيـــة للوصـــول إلى أحدث ما يمكـــن التوصل إليه 
لتعزيـــز األمـــن القومـــي الســـنغافوري. وتمتلك ســـنغافورة 
كذلك شركات خاصة لتصنيع األسلحة والمشاة والدبابات 
والدرونـــز وغيرهـــا العديد من المعدات فـــي أنظمة الدفاع 
الجوي  واالتصاالت وأجهزة االستشـــعار البحرية وحماية 
البنية التحتية. اليوم، تواصل الشركات الخاصة العمل عن 
كثـــب مع حكومة ســـنغافورة، حيث تقـــدم خبرتها لتطوير 
تقنيات دفاعية متطورة والتكنولوجيا المستقبلية لحماية 

األمن القومي وتصدير هذه التقنيات للخارج.
خامًســـا، قطاع التعليم: يعد نظام المدارس في سنغافورة 
مـــن بيـــن األفضـــل فـــي العالـــم - حيـــث يســـجل طالبهـــا 
باستمرار أعلى تصنيفات التعليم في دول منظمة التعاون 
االقتصـــادي والتنمية )OECD(. بفضـــل البحث والتطوير، 
تواصل سنغافورة تنفيذ أفضل السياسات التي من شأنها 

تعزيز قدرات نظامها التعليمي.
سادًســـا، دعـــم القطاع الخاص، لم تقدم ســـنغافورة أفضل 
بيئة عمل لمســـاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، 
بل وفي مبادرة جديدة، هدفت سنغافورة إلى دمج المزيد 
من التكنولوجيا لمســـاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم )SMEs( من أي اضطرابات مستقبلية في سالسل 
التوريد. وهذا يعني تطوير حلول رقمية وآلية مثل الذكاء 
االصطناعي )AI( التي يمكن أن تلبي متطلبات األعمال في 
مختلـــف القطاعات. وتقوم ســـنغافورة بالتعاون مع مراكز 
البحـــث والتطويـــر التكنولوجي إليجاد مثـــل هذه الحلول 
وتقديمها للشـــركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على 

النمو على المستويين المحلي والدولي. 
ا كل  ســـابًعا، قطاع الصحة، تضع سنغافورة برنامًجا تنمويًّ
خمس ســـنوات لتحديد األولويات وتخصص أموااًل كبيرة 
ا 25 مليار دوالر سنغافوري( لتمويل مختلف مساعي  )حاليًّ
البحـــث واالبتـــكار. إحـــدى الخطـــط الحاليـــة هـــي صحـــة 
اإلنســـان، بما في ذلك الصحـــة والعلوم الطبية الحيوية أو

Biomedical sciences. يهـــدف هـــذا التمويـــل إلى تعزيز 
النمـــو االقتصـــادي بعـــد جائحـــة كورونا ومعالجة مشـــاكل 
شـــيخوخة وانخفاض معدالت المواليـــد وصناعة األدوية 
ومواجهـــة الجائحـــات والفايروســـات وغيرهـــا العديد من 
ا على  المجـــاالت الصحية األخرى والتي تعتمد اعتماًدا كليًّ
عناصـــر البحـــث والتطويـــر لالرتقاء بها. كمـــا يوجد هنالك 
أكثـــر مـــن 15 مؤسســـات بحث وتطويـــر تختـــص بالعلوم 

الصحيـــة التـــي تختـــص بدراســـات العيـــون، والســـرطان، 
الحيويـــة،  والهندســـة  الحيويـــة،  والمعالجـــة  والجينـــات، 
والبيولوجيـــا الجزئيـــة، كمـــا أّن لهـــا ارتباًطـــا بالمؤسســـات 
التعليمية والحكومية والمستشفيات والشركات وغيرها.

ثامًنـــا، صنع القرار السياســـي واالقتصـــادي، تقوم حكومة 
ســـنغافورة بالتعـــاون مـــع المراكـــز الفكريـــة إلنتـــاج أفضل 
الدراســـات والبحـــوث المتخصصة في الجانب السياســـي 
ا،  واالقتصـــادي واالســـتراتيجي والبيئـــي وتطبيقهـــا محليًّ
ولهـــذا تتمتـــع ســـنغافورة بوجـــود كـــم هائل مـــن الباحثين 
الذين يزودون المسؤولين الحكوميين في القطاع المدني 
والعســـكري واالقتصادي بأفضل الدراسات التي يمكن من 
شأنها تعزيز شأن دولة سنغافورة وسياساتها على الصعيد 

المحلي والدولي. 
لعّل مـــن أهم التحديات التي تواجـــه دول الخليج العربي 
البحـــث  هـــو إنشـــاء صناديـــق أو مجلـــس خـــاص لدعـــم 
والتطويـــر يضم النخبة من الباحثين المتخصصين لتنمية 
االقتصـــادات المحليـــة. ففي اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
تـــم مؤخًرا إنشـــاء برنامـــج دبي للبحـــث والتطويـــر لخلق 
فـــرص اقتصادية جديدة ودعم القطاعات االســـتراتيجية 
في اإلمـــارة، وكان هدف هذا البرنامج هو دفع دبي لجعل 
ا قائًمـــا على المعرفة. كما يســـعى البرنامج  اقتصادهـــا قويًّ
إلى إنشـــاء خبراء محليين ودوليين من القطاع الحكومي 
والخـــاص واألكاديمييـــن لإلشـــراف علـــى مشـــاريع البحث 
مشـــاركة  وتعزيـــز  والتشـــريعات  والمبـــادرات  والتطويـــر 
القطـــاع الخـــاص؛ لزيـــادة إنتاجيـــة قطاعـــات الدولة ودفع 
عجلة النمـــو االقتصادي من خاللها. حيث يعتمد البرنامج 
على أربع ركائز وهي توفير خارطة طريق ونموذج ألفضل 
الممارســـات والحوكمـــة، وتحديـــد األولويـــات وخيـــارات 
التمويل واالستثمار، وبناء المواهب الشابة على المستوى 

المحلي والعالمي للمساهمة في جهود البحث والتطوير.

مركز البحرين للدراسات الستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(
علي فقيه



أعلنـــت صـــادرات البحريـــن عـــن توقيـــع 
اإلمـــارات  طيـــران  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
الرائدة والحائزة على العديد من الجوائز 
العالمية خـــال معرض البحريـــن الدولي 
جـــاء  والـــذي   ،)BIAS(  2022 للطيـــران 
تزامًنـــا مع أســـبوع الصـــادرات، وذلك من 
ضمن مســـاعيها الدؤوبـــة لتعزيز خدمات 
شحن الصادرات والخدمات اللوجستية.

 وتسعى مذكرة التفاهم إلى وضع األسس 
لتعـــاون وثيق بيـــن الطرفيـــن، وذلك عبر 
تعزيز مســـاعي عماء صـــادرات البحرين 
مجموعـــة  تقديـــم  خـــال  مـــن  العالميـــة 
متنوعـــة مـــن الخدمـــات والعـــروض بمـــا 
يتضمن أســـعار تفضيلية خاصة لخدمات 
الشـــحن والتـــي تشـــمل خدمـــات القيمـــة 
المضافة والتأميـــن والتخليص الجمركي 
والتعبئـــة والتغليف. وباإلضافة إلى ذلك، 
ســـيتم اعتبـــار المنتجـــات المحلية الصنع 
إلدراجهـــا ألول مـــرة في المســـتقبل على 
أرفـــف إيميرتس ريـــد، والتـــي تعتبر أول 
قنـــاة تســـوق تلفزيونيـــة فـــي العالم على 
متـــن الطائرة، وســـوق دبـــي الحرة تحت 

شعار صادرات البحرين.
و قالت صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس 
“تســـعى  البحريـــن  لصـــادرات  التنفيـــذي 

صـــادرات البحريـــن إلـــى بنـــاء مجموعـــة 
متنوعـــة مـــن الخدمـــات والعـــروض التي 
تسهم في دعم أهداف تمكين المؤسسات 
مـــن تصديـــر منتجاتهـــا وخدماتها بيســـر 
وســـهولة إلى األســـواق العالمية والتوسع 
فـــي حجـــم الصـــادرات فيما يعـــّزز فرص 
النمو وتنويع مصادر الدخل في االقتصاد 
الوطني. بفضل شـــراكتنا االســـتراتيجية 
مع طيـــران اإلمـــارات، ســـيتمكن المصدر 
من الدخول إلى أي سوق يطمح الوصول 
إليـــه بـــدون أي عوائـــق. وباإلضافـــة إلـــى 

المصـــدر مـــن خبـــرات  ذلـــك، سيســـتفيد 
والعـــروض  الجـــوي  للشـــحن  اإلمـــارات 
التفضيليـــة المقدمـــة له والتي من شـــأنها 

أن تفتح آفاًقا جديدة لفرص التصدير”.
 ومـــن جانبهـــا، علقـــت ريـــم المرزوقـــي، 
مديـــر طيـــران اإلمـــارات فـــي البحريـــن: 
“لطالما دأبت طيـــران اإلمارات على دعم 
الطموحـــات التوســـعية للمؤسســـات فـــي 
المنطقـــة، ولذلك تأتي هـــذه االتفاقية مع 
صادرات البحرين كتأكيد بالتزامنا لتعزيز 

النمو االقتصادي والصادرات اإلقليمية”.

علـــى الرغـــم مـــن اإلعـــان بـــأن الخطوط 
السعودية الجديدة “ريا” ستطلق رحاتها 
مطلـــع 2024، أفاد موقع “ســـبمل فاينغ” 
المتخصـــص فـــي صناعـــة الطيـــران، بـــأن 
الشركة ســـتطلق أولى رحاتها في نهاية 
عـــام 2022. وذكـــر الموقـــع المتخصـــص 
فـــي شـــؤون الطيـــران المدنـــي أن الناقلة 
الوطنيـــة الثانية للمملكة “ريا” ستشـــتري 
40 طائـــرة من طـــراز “إيربـــاص أيه 350” 
عـــن طريـــق الخطـــوط الجويـــة العربيـــة 

السعودية.
فـــي  الســـعودية  كانـــت  أكتوبـــر،  وفـــي   
مرحلـــة متقدمـــة بالفعل مـــن المفاوضات 
مـــع الشـــركة األوروبيـــة لشـــراء طائـــرات 
اإليرباص “أيه 350” عريضة البدن لصالح 
شركة “ريا” المدعومة من صندوق الثروة 

السيادي، بحسب ما ذكرت “الحرة”.

محافـــظ  أكـــد  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
صندوق االســـتثمارات العامة الســـعودي، 
الطيـــران  خطـــوط  أن  الرميـــان،  ياســـر 
الجديـــدة التـــي تعتزم المملكة تأسيســـها 
ســـتطلق أولى رحاتها في العـــام 2024. 
وقـــال الموقـــع إن “ريـــا” يتوّقـــع إطاقهـــا 
نهايـــة العـــام الحالـــي بدال من عـــام 2024 
بعـــد اســـتثمارات ســـعودية ضخمـــة فـــي 

قطاع الطيران.
وأشـــار “سبمل فاينغ” إلى أن شركة “ريا” 

ستتخذ من العاصمة الرياض مقر لها ولن 
تحل بديًا عن الخطوط الســـعودية التي 
ســـتركز عملها بمطـــار جدة علـــى رحات 
العمرة والحج. وتهدف السعودية إلى أن 
ا للســـفر عبر القارات  تصبح مركًزا رئيســـيًّ

ووجهة سياحية رئيسية.
وكانت وكالـــة رويترز أشـــارت في يوليو 
2021، إلى إنشاء شركة طيران ثانية في 
المملكـــة إلى جانب الخطوط الســـعودية، 

كجزء من رؤية العام 2030.

“صادرات البحرين” توّقع تفاهمات مع طيران اإلمارات

السعودية تطلق شركة الطيران الجديدة نهاية العام الجاري

عقد الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم 
البحريـــن ش.م.ب. )ألبـــا(، علي البقالي، 
ورشـــة عمـــل لتعزيـــز التوافـــق والعمل 
أعضـــاء  حضرهـــا  الفّعـــال  المشـــترك 
اإلدارة التنفيذية والمديرون اإلداريون 
ومديـــرو الدوائـــر بتاريـــخ 17 نوفمبـــر 
2022 بفندق ويندهام جراند المنامة. 

 وهدفت ورشـــة العمل بشـــكل رئيســـي 
إلى مناقشـــة أوضاع وظروف الســـوق 
كيفيـــة  وبحـــث  المختلفـــة،  بتقلباتـــه 
تحقيـــق األهـــداف اإلنتاجيـــة وأهداف 
جانـــب  إلـــى  الحالـــي،  للعـــام  الســـامة 
االســـتعداد ألهداف الشركة لعام 2023 
في ظـــل التحديات وحالة عدم اليقين 

المتزايدة التي يشهدها السوق. 
وخال حديثه، صّرح الرئيس التنفيذي 

علـــي البقالـــي قائـــًا: “فـــي ظـــل التغير 
الدائم الذي يشهده السوق، يجب علينا 
مواكبة التوجهات الحالية والتأقلم مع 
نظرة المســـتثمرين للســـوق بمـــا يخدم 
التحكـــم  الشـــركة. ال يمكننـــا  مصلحـــة 
في نظرة المســـتثمرين للســـوق، ولكننا 
نستطيع تغيير نمط تفكيرنا للتأقلم مع 
مختلـــف المتغيرات، وذلـــك لن يتحقق 
إال مـــن خال بنـــاء روح الفريق الواحد 
والعمـــل المشـــترك الفّعال بيـــن أعضاء 

الفريق اإلداري للشركة”. 
 وقد ركز البقالي خال كلمته الرئيسية 
أهميـــة  الورشـــة  خـــال  ألقاهـــا  التـــي 
تحقيـــق التوافـــق االســـتراتيجي بيـــن 
لضمـــان  بالشـــركة  األعمـــال  وحـــدات 
المقبـــل  العـــام  فـــي  النجـــاح  تحقيـــق 

فـــي ظـــل التحديـــات. كما قـــام أعضاء 
مـــن  كل  وهـــم  التنفيذيـــة،  اإلدارة 
الرئيـــس التنفيذي للعمليـــات اإلنتاجية 
التنفيـــذي  الرئيـــس  حبيـــب،  عبـــدهللا 
للشؤون المالية براين هاريس، الرئيس 
التنفيذي للتســـويق خالـــد عبداللطيف، 

الرئيس التنفيذي للطاقة أمين سلطان، 
والرئيـــس التنفيـــذي لإلمـــدادات وليـــد 
التميمـــي، باســـتعراض أهـــم اإلنجازات 
التـــي تحققـــت خـــال هـــذا العـــام فـــي 
الدوائر التابعة لمجموعاتهم المختلفة، 

وتوقعاتهم للعام المقبل 2023. 

 وشملت ورشـــة العمل كذلك محاضرة 
خاصـــة فـــي “علـــم النفـــس التطبيقـــي” 
ومديـــر  المعـــروف  الرياضـــي  قدمهـــا 
األكاديميـــة األولمبية باللجنة األولمبية 
 – شـــهاب  آل  طـــه  نبيـــل  البحرينيـــة  
الحاصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراة في 

علم النفـــس اإليجابي – تنـــاول خالها 
التـــي  المختلفـــة  النفســـية  العوامـــل 
ـــا فـــي مـــكان العمـــل،  تلعـــب دوًرا هامًّ
ومنهـــا العوامل اإلدراكيـــة والتحفيزية 

والعاطفية والسلوكية.

“ألبا” تعّزز التوافق والعمل المشترك الفّعال ألعضاء هيئتها اإلدارية
عقدت ورشة عمل بفندق ويندهام جراند المنامة

“بتلكو” و “stc” تقتســـمان النســـبة األكبر 
من السوق بـ 36 % لكل منهما

أظهـــرت بيانـــات رســـمية ارتفـــاع عـــدد 
خطـــوط الهاتـــف المحمـــول فـــي مملكة 
البحرين بنســـبة 13 % فـــي الربع الثالث 
مـــن العـــام 2022، وذلـــك علـــى أســـاس 
سنوي، في مؤشر على التأثير اإليجابي 
حركـــة  علـــى  االقتصـــادي  للتعافـــي 

االتصاالت في الباد.
وأشارت بيانات هيئة تنظيم االتصاالت، 
المشـــرفة والمنظمـــة لقطـــاع االتصاالت 
فـــي المملكة، أن عدد اشـــتراكات الهاتف 
النقـــال بلغـــت بنهايـــة الربـــع الثالث نحو 
2.1 مليـــون اشـــتراك مقارنـــة مـــع 1.86 

مليون اشتراك في ذات الفترة من العام 
الماضي.

وجاءت األرقام بعد أن بدأت القطاعات 
االقتصادية فـــي التعافي التدريجي من 
جائحـــة “كوفيـــد 19” والتي أثـــرت على 

قطاعات تجارية واسعة.
وتظهـــر البيانـــات اســـتمرار النمـــو القوي 
لاشـــتراكات المفوترة مقارنـــة بالباقات 
نمـــوا  تشـــهد  والتـــي  الدفـــع  المســـبقة 

متواضعا.
وبلـــغ عدد خطوط الهاتف المفوترة نحو 
671 ألف خط في نهاية الربع الثالث في 
حين بلغت الخطوط مسبقة الدفع 1.43 

مليون مسافر.

تشـــير  الســـوقية،  الحصـــة  وبخصـــوص 
األرقـــام إلـــى أن كل مـــن شـــركة “بتلكو” 
وشـــركة stc تقتسمان الحصة األكبر من 
سوق المحمول بواقع 36 % لكل منهما، 
بينما تحتفظ شـــركة زين بنســـبة 28 %، 
إذ إن توزيع الحصص من إجمالي سوق 
المحمـــول لـــم يتغيـــر منـــذ الربـــع الثالث 

.2021
وســـاهمت البيانـــات األخيرة فـــي زيادة 
المحمـــول  إلـــى خدمـــات  النفـــاذ  نســـبة 
والتي تقيس عدد الخطوط إلى إجمالي 
عـــدد الســـكان، وذلـــك إلـــى 134 % فـــي 
نهاية ســـبتمبر الماضـــي مقارنة مع 124 
% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفاع عدد خطوط الهاتف المحمول 13 % في الربع الثالث
2.1 مليون مشترك لدى شركات االتصاالت الثالث

عدد اشتراكات المحمول بحسب النوع ونسبة النفاذ إلى الخدمات خالل عام
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مكا يف 30 سبمترب 2022

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2022

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2022

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2022

مراجعة
30 سبتمبر

2022

مدققة
 31  ديسمبر 

2021

األصول

 1,980  918 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3,521  8,528 مستحقات لدى البنوك

 15,577  11,222 استثمارات في الصكوك

 4,293  4,293 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 19,421  19,421 االستثمارات العقارية

 194  189 معدات

 759  718 أصول أخرى

 45,745  45,289 مجموع األصول

  

للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر
2022

 مراجعة 
2021

 مراجعة 
 4,806 3,866 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 1,053  79 صافي النقد من االستثمارية
 5,859  3,945 صافي الحركة في النقد وما في حكمه

 3,521  5,506  النقد وما في حكمه في 1 يناير
 9,380  9,451 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

للثالثة اشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

للتسعة اشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

 2022
مراجعة

 2021
مراجعة

2022
مراجعة

2021
مراجعة

الدخل من:
 649  536  129  152 األستثمار في الصكوك

 6  -    -    -   االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 16  74  16  50 مستحقات لدى البنوك

 202  145  610  671 

 5  119  -    32 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 979  933  315  312 أرباح اإلجارة 

 )3( -    -    -   خسائر من العمالت األجنبية

 1,255  88  818  87 أرباح أخرى 

 2,907  1,750  1,278  633 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 430  459  105  147 تكاليف الموظفين 

 11  14  4  5 االستهالك

 843  656  268  229 مصروفات عامة وادارية  

 1,284  1,129  377  381 المصروفات التشغيلية 

صافي الربح للفتره قبل صافي المستردات 
)البدالت( لخسائر األئتمان ومخصصات 

 1,623  621  901  252 األضمحالل على األستثمارات

 217  )315( )11( )123(صافي )البدالت( مستردات لخسائر االئتمان

 )27( -    -    -   مخصصات االضمحالل لألستثمارات

 1,813  306  890  129 صافي الربح للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 718  625 مستحقات الموظفين

 1,056  387 مطلوبات أخرى

 1,774  1,012 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 )21,340( )21,034(خسائر متراكمة

 6,272  6,272 احتياطات

 43,971  44,277 مجموع حقوق المساهمين 

 45,745  45,289 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2022 )مدققة(

صافي الربح للفترة

 59,039 

 - 

 4,046 

- 

 2,226 

 - 

 6,272 

- 

)21,340( 

306 

 43,971 

306 

 44,277  )21,034( 6,272 2,226 4,046 59,039الرصيد في 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات

المساهمين

 42,326  )22,820( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2021 )مدققة(

 1,813  1,813  -    -    -    -   صافي الربح للفترة

 44,139  )21,007( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+  فاكس 17568569 973+  الربيد االلكرتوين

هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت و توش بتاريخ 17 نوفمبر 2022.
القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.

 لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 17 نوفمبر 2022.
 بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ 30 سبتمبر 2022 ما يساوي 44.277 مليون دوالر امريكي، )31 ديسمبر 2021: 43,971( مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر امريكي كما هو 
منصوص عليه حسب دليل التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم )2.52B-LR(. كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك 

من مصرف قطاع جملة اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
 مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.
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استقبل وزير الصناعة والتجارة، زايد 
بن راشد الزياني، بمكتبه صباح أمس 
تــجــارة  غــرفــة  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ
عبدهللا  بــن  سمير  البحرين  وصــنــاعــة 
لرئيس  األول  الــنــائــب  بحضور  نـــاس، 
خالد  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
محمد نجيبي، ووكيل وزارة الصناعة 
والتجارة إيمان أحمد الدوسري وعدد 
من كبار المسؤولين من كال الجانبين، 

عدد  ومناقشة  اســتــعــراض  تــم  حيث 
من القضايا والموضوعات ذات الصلة 
التطورات  وأهــم  االقتصادي،  بالشأن 
ــقــطــاعــان الــتــجــاري  الــتــي يــشــهــدهــا ال

والصناعي في مملكة البحرين.
ــدور  ــ ــر ال ــــوزيــ ــد ال ــ ــالل الـــلـــقـــاء، أك ــ وخـ
غرفة  تمارسها  التي  الفاعلة  والجهود 
ومحرك  كشريك  والصناعة  الــتــجــارة 
ــال فـــي تــعــزيــز الــواقــع  ــّعـ أســـاســـي وفـ

في  والمساهمة  للمملكة  االقــتــصــادي 
الخاص  القطاع  رفع مستوى مساهمة 
ودورهــا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 
المشترك  والعمل  التعاون  تفعيل  في 
ــغــرفــة والـــــــوزارة لــمــا فــيــه من  بــيــن ال
مصلحة وطنية ودور في تحقيق رؤية 
والقطاع   2030 االقتصادية  البحرين 
ــتـــصـــادي  ــمـــجـــال االقـ ــــخــــاص فــــي الـ ال

والتنموي.

تأكيد تفعيل التعاون والعمل المشترك بين “الصناعة” و“الغرفة”

الزياني يناقش مع ناس التطورات بالقطاعين التجاري والصناعي

20 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.350

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

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 0.487

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.26

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.60

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 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.755

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

ــاعــة  ــصــن اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــر ال
ــارة، زايــــد بـــن راشـــد  ــجـ ــتـ والـ
أمس  صباح  بمكتبه  الزياني 
ســفــيــر  ــي  ــ ــل ــ واك راج  تـــيـــرثـــا 

النيبال لدى مملكة البحرين.
ــالل الــلــقــاء، رحـــب وزيــر  وخـ
بسفير  ــتــجــارة  وال الــصــنــاعــة 
الــنــيــبــال، واســـتـــعـــرض معه 
ــتــي  الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة ال
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن 
ــن تـــطـــورات  ــا تــشــهــده مـ ومــ
ــى جـــمـــيـــع  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ
ــدة، مـــنـــوًهـــا بــأهــمــيــة  ــعــ األصــ
ترسيخ  على  العمل  مواصلة 
هـــذه الــعــالقــات وتــطــويــرهــا 
الســــيــــمــــا فــــــي الــــمــــجــــاالت 
الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة بما 

يــصــب فـــي صـــالـــح الــبــلــديــن 
الصديقين وتحقيقًا لألهداف 

والتطلعات المشتركة.
ــه، أعــــــرب ســفــيــر  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
البحرين  مملكة  لدى  النيبال 

عــن خــالــص شــكــره وتقديره 
ــتــجــارة،  ــوزيــر الــصــنــاعــة وال ل
المملكة  تــبــذلــه  بــمــا  مــشــيــدًا 
من جهود نحو تعزيز أواصر 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن في 

متطلًعا  الـــمـــجـــاالت،  جــمــيــع 
لتعزيز العالقات بين البحرين 
ونيبال إلى آفــاق أرحــب في 
ظــل الــتــعــاون اإليــجــابــي بين 

الجانبين.

وزير “الصناعة”: ترسيخ العالقات بالمجاالت الصناعية والتجارية مع النيبال

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
الثنائية  بــالــعــالقــات  ــاس،  ــ ن عــبــدهللا  ســمــيــر 
البحرين  مملكة  تجمع  التي  واالقــتــصــاديــة 
الغرفة  تطلع  مــؤكــًدا  الــنــيــبــال،  بجمهورية 
لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من 
التبادل  حجم  زيـــادة  على  التشجيع  خــالل 
ــوفــود  ــارات بــيــن ال ــ ــزي ــ ــبـــادل ال الــتــجــاري وتـ
االقــتــصــاديــة، الســيــمــا فــي ظــل الــمــقــومــات 

والفرص االستثمارية.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال نـــاس فــي بيت 
مملكة  لدى  النيبال  جمهورية  سفير  التجار 
الغرفة  أن  وأكــد  واجــل.  راج  تيرثا  البحري، 
االستعداد  أتم  على  الخاص  للقطاع  كممثل 
لبحث فرص الشراكة والتعاون التجاري مع 
بهدف  الخبرات  وتــبــادل  النيبال  جمهورية 
الخاص  للقطاع  المكاسب  تحقيق مزيد من 
ــداف  واالقــتــصــاد الــوطــنــي، بــمــا يــخــدم األهـ

والتطلعات المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير النيبالي، عن اعتزازه 
النيبال،  وجمهورية  البحرين  بين  بالصداقة 
عالقات  متانة  على  إيــجــاًبــا  ينعكس  الـــذي 
بمعدالت  واالرتــقــاء  البلدين،  بين  الــتــعــاون 
التبادل التجاري، مؤكًدا دعمه لكافة الجهود 
التي من شأنها أن تعّزز التبادل التجاري بين 
االرتقاء  في  يسهم  بما  الصديقين،  البلدين 
بــالــعــالقــات إلــى أعــلــى الــمــســتــويــات، ويعود 

بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

ناس يبحث مع السفير النيبالي تنمية التجارة البينية بين البلدين

للتوعية  برنامجها  البحرين،  زيــن  تــواصــل 
خالل  مــن   ”Be Well“ للموظفين  الصحية 
المبادرة  هــذه  وتعمل   .ZainTalks مــبــادرة 
عـــلـــى طـــــرح جـــلـــســـات شـــهـــريـــة لــتــشــجــيــع 
أكثر  حــيــاة  أســلــوب  اتــبــاع  على  الموظفين 
صحة، من خالل تحسين سلوكهم الصحي 

وتقليل األفكار السلبية. 
من  كـــجـــزء   ZainTalks بــرنــامــج  ــأتـــي  ويـ
استراتيجية زين التي تعزز تنمية موظفيها 
المتحدثين  مختلف  استضافة  خــالل  مــن 
إللــقــاء  والــدولــيــيــن  المحليين  المحترفين 
الـــمـــحـــاضـــرات اإلرشــــاديــــة لــمــوظــفــي زيــن 
على  االستراتيجية  هــذه  وتعمل  البحرين. 
يقل  ال  للموظفين  العقلي  الرفاه  أن  ضمان 
أهمية عن أي جانب يومي آخر وتوفير بيئة 

عمل صحية.
مــؤخــرًا   ZainTalks بــرنــامــج  واســتــضــاف 
اإلداري  الشريك  المهاجر  رامــيــن  الــدكــتــور 
لمعهد اسباير مسقط، إذ يمتلك 27 عامًا من 
الخبرة في تنمية الموارد البشرية والتنمية 
الشخصية والمهنية. كما عقدت أمل الجودر 
طبيب  فهي  نفسه،  الــمــوضــوع  فــي  جلسة 
أسرة غير ممارس بخبرة تزيد عن 30 عامًا 

في وزارة الصحة.
زين  موظفي  المناقشة  جلسات  وشجعت 

وتنمية  معرفتهم  تحسين  على  البحرين 
نــمــط حــيــاة أكــثــر صــحــيــة. وأوضــحــت أمــل 
شامل،  صحي  حــيــاة  أســلــوب  تبني  أهمية 
بــمــا فــي ذلـــك الــصــحــة الــبــدنــيــة والــروحــيــة 
ــن الــصــحــة  ــيـ ــاقـــش رامـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. ونـ
المشاكل  على  التغلب  وكيفية  العاطفية، 
اليومية  والــمــمــارســات  ــتــوتــر،  وال الــيــومــيــة 

لالهتمام بالنفس.
تلتزم زين البحرين بإلهام موظفيها والحفاظ 
القيادة  بيئة عمل صحية تشجع على  على 
واالبتكار لتعزيز سعادة الموظفين وإبداعهم 
وصحتهم العامة. تأتي هذه المبادرة كجزء 
المستدامة  البحرين  زين  استراتيجية  من 
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة: 

الهدف الثالث، الصحة الجيدة والرفاه.

”Be Well“ زين” البحرين تواصل برنامجها للتوعية الصحية“



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 04:39 - الظهر: 11:25 - العصر: 02:26  

المغرب: 04:47 - العشاء: 06:06

“طلبات” تقدم 100 “آيفون 14” كل يوم حتى نهاية العام
أطلقت “طلبات”  حملتها الفريدة من نوعها بالسحب على جهاز 
“آيفـــون 14” لعمالئهـــا بشـــكل يومي حتـــى نهايـــة 2022، ليصل 
إجمالي عدد األجهزة المقدمة للعمالء بنهاية العام 100 جهاز. 

ويتأهـــل لهـــذا الســـحب جميع عمـــالء طلبات عند اســـتخدامهم 
لقســـيمة WIN14 قبـــل إتمام الطلب، دون أيـــة قيود على حجم 
أو قيمـــة الطلـــب، ولجميـــع عمالئهـــا الحاليين والجـــدد، كلما زاد 

استخدام العميل للقسيمة كلما تضاعفت فرصه للفوز. 
و قال المدير التنفيذي لطلبات البحرين مؤيد عقل “كنا نســـعى 

ألن نقـــدم هـــذا العـــام حملـــة فريـــدة من نوعهـــا لتقديـــم مكافأة 
مجزيـــة لعمالء طلبـــات، لذا جاءت حملة كل يـــوم آيفون. نحن 
ســـعداء بإطـــالق هـــذه الحملـــة ومتحمســـين لرؤيـــة ردود فعل 
عمالئنـــا األوفيـــاء”. وأضـــاف “نحـــن نعمل بشـــكل دائـــم لتقديم 
أفضـــل العروض الترويجيـــة لعمالئنا لتلبية كافـــة طموحاتهم”. 
وقـــد بـــدأت الحملة في بدايـــة أكتوبر الماضي وستســـتمر حتى 
نهاية العام، ويتأهل العميل للسحب بمجرد استخدامه لقسيمة 

WIN14 عند إتمامهم للطلب. 
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الـخـيـــاط: 10 آالف عـــقــــار 
في معرض “سيتي سكيب”

أكبر حدث بالقطاع في تاريخ البحرين بمشاركة 40 مطورا

كشف رئيس قسم السياسات العقارية بمؤسسة 
العقـــاري ســـعود الخيـــاط أن معـــرض  التنظيـــم 
والـــذي  البحريـــن  ســـكيب”  “ســـيتي  البحريـــن 
ســـينطلق غدًا الثالثاء سيشـــهد عـــرض نحو 10 
آالف عقـــار متنـــوع مـــن داخـــل وخـــارج مملكـــة 

البحرين.
وأكـــد الخيـــاط مشـــاركة 40 مطـــورا عقاريـــا في 
معرض “سيتي ســـكيب” البحرين، والذي سيقام 
لمدة 3 أيام في مركز البحرين العالمي للمعارض 
الجديـــد فـــي الصخيـــر، إذ يعـــد الحـــدث العقاري 

األكبر في تاريخ المملكة.
وشـــدد الخياط في حديث إذاعي، على مستوى 
الجهوزية لـــدى اللجنة الخاصة لتنظيم المعرض 
والتي تضم مختلف الجهات الحكومية برئاســـة 

الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. 

وبّيـــن أن المعـــرض الـــذي ســـيقام لمـــدة 3 أيـــام 
)الثالثـــاء واألربعـــاء والخميس(، ســـيكون اليوم 
األول من الســـاعة الثانية مســـاء حتى العاشـــرة 
مســـاء، في حين ســـيكون في اليوميـــن التاليين 
من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء.
وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــاركات، أشـــار الخيـــاط إلى 
وجـــود جنـــاح حكومي خـــاص بمملكـــة البحرين 
يضـــم مختلـــف الجهـــات الرســـمية، والتـــي تقدم 
التسهيالت والخدمات وتجيب على استفسارات 

المستثمرين.
كمـــا سيشـــارك طلبـــة الجامعـــات بمشـــروعاتهم 
ومعروضاتهم الخاصة من خالل جناح أو زاوية 

خاصة.
المعـــرض سيشـــهد عروضـــا حصريـــة  وأكـــد أن 
وخاصـــة إلـــى جانـــب فعاليـــات مصاحبـــة، إذ إن 
المعـــرض يســـتهدف مختلـــف فئـــات الـــزوار من 

مستثمرين ومهتمين.
أما عن قمة الشرق األوسط وإفريقيا للتكنولوجيا 
العقارية، التي ستقام اليوم وغدًا، والتي تواكب 
المعرض، أكد أنها ستبحث مختلف القضايا التي 
تخـــص التكنولوجيـــا العقارية )بروبتـــك(، والتي 
تأتـــي ضمن مســـاعي الخطـــة الوطنيـــة العقارية 
لدعـــم التكنولوجيا العقارية، إذ ســـتتم مناقشـــة 
الرقمـــي،  التحـــول  مثـــل  الجديـــدة  االتجاهـــات 
الذكاء االصطناعي، الواقع االفتراضي، التمويل 

الجماعي، انترنت األشياء وسالسل الكتل.

علي الفردان

جناح خاص للمؤسسات 
الحكومية وآخر 

لمشروعات طلبة 
الجامعات

1.0316,529.60 دوالر0.9666 يورو21: 18.75 دينار

20 نوفمبر 2022

33,745.69

7,385.52

11,146.06

27,899.77

3٬097.24 6.303 دوالر

87.62 دوالر
80.08 دوالر

السنة الخامسة عشرة - العدد 5151

االثنين
21 نوفمبر 2022 - 27 ربيع اآلخر 1444

التجديد يحال

مع نيسان.

يــشـــمـــــــل

5 سنوات
ضمان

5 سنوات
خدمة الصيانة

5 سنوات
المساعدة

على الطريق

التأمين
والتسجيل

تظليل الزجاج حماية ضد
الصدأ

17 732 732 سترة: 
* تطبق الشروط واألحكام. الصور المستخدمة لغرض العرض فقط وقد تختلف عن شكل السيارة الفعلي.

رسالة إلى صديقي النائب
Û  يشّرفني بداية أن أرفع إلى المقام السامي لملك البالد المعّظم حضرة صاحب

الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، حفظه هللا ورعاه، وإلــى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
حفظــه هللا، وإلــى شــعب البحريــن الوفــي أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 
بمناســبة النجــاح المتميز والمشــهود لالنتخابــات النيابية والبلديــة لعام 2022. 
ــا رائًعــا بــكل المقاييــس يحــق لنــا أن نفخــر بــه  فعــاًل لقــد كان عرًســا ديمقراطيًّ

ونمّجده ونعتز به.
Û  2018 ســيدي القــارئ كنــت قد نشــرت وبالتحديد في شــهر ديســمبر مــن العام 

مقــااًل يحمــل العنــوان أعــاله، ذكــرت فيــه بعض األمــور التي أجدهــا مهمة ومن 
الواجــب إيصالهــا لألخوة واألخــوات النواب الموقرين وهم يمارســون مهامهم 

تحت قبة البرلمان.
Û  هــذه األمــور أردت أن أنقلهــا إلى ممثلي الشــعب أعضاء مجلــس النواب الجدد

لكونها أموًرا أساسية قد يراها النائب الموقر عاماًل مساعًدا ألداء رسالته.
Û  بداية، أبارك لك، أخي النائب/  أختي النائبة، حصولك ثقة الناخب الذي أوصلك 

إلــى بيــت الشــعب، وخّولــك التحدث باســمه، وهــذه مســؤولية عظيمــة وأمانة 
ثقيلــة ال يقــدر علــى حملها إال ذلك اإلنســان المؤمن الصــادق ذو المبادئ. ولكي 
ترســخ تلــك الثقــة وتثبــت أنها كانت في محلهــا عليك عزيــزي النائب أن تظهر 

الكفاءة والمقدرة والوالء واألمانة وأنت تتحدث باسمه تحت قبة البرلمان.
Û  ولكي تؤدي رســالتك بمهنّية وتقوم بأداء دورك بأســلوب حرفي يجعل الطرف

اآلخــر يســتمع إليــك ويحــاورك بــذات األســلوب فإنــه يجــب، نعم أقــول يجب، 
وليعذرنــي النائــب الكريم على اســتخدامي وتكراري هذه العبارة، ال لشــيء إال 
إليمانــي الشــديد بما ســأورده من أمــور أجدها وعلى ضــوء خبرتي المتواضعة 

مهمة ويجب علّي إيصالها إليك وهي:
Û  االطــالع المتأنــي والمتعمــق علــى الدســتور والقوانيــن والقــرارات واللوائــح 

واألنظمــة وحتــى اإلجــراءات المعمــول بهــا فــي المملكــة وأجهزتهــا المختلفــة، 
فهــذا ســيعّزز مــن ثقتــك بقدراتــك ويقوي لديــك أســلوب الحوار واإلقنــاع عند 
ممارستك مهامك وما ستطرحه من اقتراحات وما ستساهم به من مداخالت.

Û  األمر الثاني هو ضرورة طلب االستشــارة، وهذا األمر ال يتحقق إال إذا اعترفنا
بأننا ال نعرف كل شــيء عن كل موضوع أو مســلك وال نفقه في كل تخصص، 
ومتــى مــا اعترفنــا بهــذه الحقيقــة أدركنــا ضرورة االســتماع إلــى آراء اآلخرين 
واستشارة ذوي االختصاص والجرأة في السؤال؛ لكي نعرف ما لم نكن نعرفه 
مــن قبــل. عندمــا نفعــل ذلــك، ســيدي الفاضل، فــإن درجــة احتــرام اآلخرين لنا 

ستعلو ونزداد ثقة ومعرفة وتكون مداخالتنا أكثر حرفية.
Û  صديقــي النائــب، ربمــا أختــم رســالتي هــذه بالتركيــز علــى أهميــة العمل ضمن 

فريق وعلى التواصل واالرتباط بالناس، فهم مصدر قوتك وهم السند لك كما 
أنت السند والعون لهم والمتحدث باسمهم تحت قبة البرلمان.

Û  :وأخيًرا وفي الشأن ذاته، أجد نفسي مسكوًنا بهذه النصيحة فوددت البوح بها
كن لطيًفا ومتواضًعا وصادًقا مع الناس وأنت تبدأ رحلتك الجديدة؛ ألنك ربما 

تقابلهم وأنت عائد إلى المحطة األولى بعد تلك الرحلة الموفقة إن شاء هللا.
Û .مع صادق تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

أعلنـــت مجموعـــة فنـــادق الخليـــج، الشـــركة الرائـــدة فـــي قطـــاع الضيافة في 
البحريـــن، عن تبرعها لدار يوكو لرعاية الوالديـــن كجزء من التزامها بواجباتها 
الخيريـــة وتقديم يـــد العون للجمعيـــات الخيرية والمجتمع عمومـــا. يظهر في 
الصورة من اليسار الرئيس التنفيذي للمجموعة جارفيلد جونز، وتسلم التبرع 

األمين المالي لدار يوكو لرعاية الوالدين ثابت الشروقي.

“فنادق الخليج” تتبرع لدار يوكو لرعاية الوالدين


