
الحكومة برئاسة سمو 
ولي العهد رئيس 

الوزراء تؤدي اليمين 
الدستورية أمام جاللته

“سيتي سكيب” يجتذب مشروعات بـ 893 مليون دينار... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

القطاع العقاري جاذب لالستثمارات 
ويساهم بشكل غير مسبوق في التنمية

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن آفاق التنمية التي تتواصل 
نحـــو مزيد مـــن التطور وإطالق المشـــروعات التنمويـــة الكبرى 
جعلت القطاع العقاري في مملكة البحرين جاذبا لالســـتثمارات 
وقادرا على اإلســـهام بشكل غير مســـبوق في مسارات التنمية. 
جـــاء ذلـــك لـــدى تفضل ســـموه، أمـــس، بافتتاح معرض ســـيتي 
سكيب البحرين 2022 الذي يقام ألول مرة في مملكة البحرين، 

بمركـــز البحريـــن العالمـــي للمعـــارض بحضور عدد مـــن أصحاب 
السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.
يذكر أن معرض سيتي سكيب البحرين 2022 يعد أكبر معرض 
عقـــاري في المملكة، ويشـــتمل علـــى مشـــروعات عقارية بقيمة 
893 مليـــون دينـــار، وتـــم خاللـــه إطـــالق 7 مشـــروعات عقارية 
كبرى ســـتعزز من مســـتوى تنافســـية القطاع العقـــاري بالمملكة، 
ويشارك فيه شركات عقارية من داخل وخارج مملكة البحرين، 
وعشرات المشـــروعات العقارية الكبيرة التي تحتوي على نحو 

)06 - 07(10 آالف عقار.

الملك المعظم: مسيرتنا تتطور نحو األفضل بعزيمة أبناء الوطن
المنامة - بنا

جرت فـــي قصر الصخيـــر، أمس، مراســـم أداء الوزراء 
الجـــدد اليمين الدســـتورية أمـــام عاهل البـــالد المعظم 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
واســـتقبل جاللتـــه، ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، حيث أدى صاحب الســـمو الملكي القسم رئيسا 

لمجلس الوزراء.
وقدم سموه إلى جاللة الملك المعظم أعضاء الحكومة 
الجديـــدة بعد صـــدور المرســـوم الملكـــي بتعيينهم في 
مناصبهـــم، وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

اليمين الدستورية أمام جاللة الملك المعظم.

ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالـــوزراء، وأعـــرب عـــن بالغ 
التقديـــر لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلس الوزراء.
وقـــال جاللته: “إننـــا وبحمد هللا، فإن مســـيرتنا تتطور 

)02 - 03(نحو األفضل بعزيمة أبنائها الكرام”.
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الملك المعظم: مسيرتنا تتطور نحــــــــو األفضــل بعزيمــة أبنــاء الوطـــن
الحكومـــــــة برئاســـــــة ســـــمو ولـــــي العهـــــد رئيـــــس الــــوزراء تـــــــــــــــؤدي اليميـــن الدستورية أمام جاللته

جرت في قصر الصخير، أمس، مراســـم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة. واســـتقبل جاللته، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث 
أدى صاحب الســـمو الملكي القســـم رئيســـا لمجلس الوزراء. وقدم سموه إلى جاللة الملك 
المعظـــم أعضاء الحكومة الجديدة بعد صدور المرســـوم الملكـــي بتعيينهم في مناصبهم، 
وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك المعظم. 
ورحب صاحب الجاللة بالوزراء، وأعرب عن بالغ التقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مثنيًا جاللته على العمل الدؤوب والمثمر الذي يقوم به سموه في 
خدمة الوطن وتعزيز مسيرته الحضارية والتنموية والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية 
لمزيـــد من المنجزات والمكتســـبات الوطنية. كمـــا هنأ جاللته الوزراء الجـــدد على توليهم 
مناصبهـــم الوزاريـــة، متمنيـــا لهـــم كل التوفيق والســـداد لخدمة الوطن والمواطن، شـــاكرا 
في الوقت ذاته أصحاب الســـعادة الوزراء الســـابقين على تحملهم المســـؤولية بكل أمانة 
وإخـــالص ومـــا قدموه مـــن خدمات للوطن ســـتبقى على الدوام محل االعتـــزاز والتقدير. 
كمـــا أعـــرب جاللة الملك المعظم عن اعتزازه بالســـلطة التشـــريعية والتنفيذية والقضائية 
ومـــا تتخـــذه من قرارات تدعم نهضتنـــا الوطنية لما فيه خير الوطن والمواطنين، مشـــيرا 
إلـــى أن تواصـــل البحريـــن مع العالم ومحبتهـــم لها والذي يحظى بالترحيـــب والتقدير من 
الجميع، وهذا عائد لمواقف البحرين النبيلة الداعمة للســـالم والتآخي، وأن شـــعبها الكريم 
مشـــهود لـــه بالوالء لوطنه والحرص على تطوره ورقيـــه. وأضاف جاللته “إننا وبحمد هللا 
فإن مســـيرتنا تتطور نحو األفضل بعزيمة أبنائها الكرام”، مؤكدا جاللته اعتزازه وتقديره 
لـــدور المـــرأة البحرينيـــة الذي يمتد لســـنين طويلة لخدمة وطنها وما تتميـــز به من كفاءة 
ومشاركتها الفاعلة، وما تحظى به من قناعة أهل البحرين بدورها المهم للنهوض بوطنها، 
متمنيا جاللته أن تشـــهد المرحلة المقبلة مزيدا من النجاح في أداء المسؤوليات الوطنية 

وتحقيق األهداف المنشودة.

المنامة - بنا



الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين ماضية 
فـــي جهودهـــا لمواصلـــة التطويـــر باعتبـــاره 
عملية مســـتمرة ال تقف عند حد، ولذلك فإن 
المساعي تزداد إرادة وعزيمة للدفع بالتنمية 
نحو أفق أكثر ازدهاًرا وتقدًما تحقيًقا للرؤى 
الملكية السامية لملك البالد المعّظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الفًتا ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن لديها 
القـــدرة واإلمكانـــات التـــي تعـــّزز تنافســـيتها 
علـــى مختلـــف المســـتويات، يدعمهـــا كـــوادر 
وطنيـــة تعلي مـــن اإلنجاز هدًفـــا وتتخذ من 
التميز شعاًرا وصواًل إلى األهداف المنشودة.
 جـــاء ذلك لدى تفضل ســـموه أمس بافتتاح 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2022، فـــي مركز 
البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، 
بحضـــور عدد مـــن أصحاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة مـــن كبـــار المســـؤولين بالمملكـــة، 
حيـــث أكـــد ســـموه أن صناعة المعـــارض في 

مملكـــة البحريـــن ستشـــهد نقلـــة جديـــدة مع 
افتتـــاح مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعارض، 
لمـــا يوفـــره مـــن بيئة مواتيـــة لتنظيـــم كبرى 
المعـــارض والفعاليات العالمية، معرًبا ســـموه 
عـــن شـــكره وتقديـــره للقائمين علـــى تنظيم 
معـــرض الجواهر العربيـــة 2022، متمّنًيا لهم 
مزيـــًدا مـــن التوفيـــق والنجـــاح فـــي تحقيق 

األهداف المرجوة.
 وأشـــار ســـموه إلـــى أهمية معـــرض الجواهر 
العربيـــة وتاريخـــه الممتـــد لــــ 30 عاًمـــا فـــي 
مملكة البحرين باعتباره أحد الشـــواهد على 
عراقة مملكة البحرين في صناعة المعارض، 
مستذكًرا سموه بالتقدير اإلسهامات الجليلة 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
فـــي دعـــم  )رحمـــه هللا(  ســـلمان آل خليفـــة 
نجاحات هذا المعرض منذ انطالقته بمملكة 

البحرين.
 مـــن جهتها، أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمة 
بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن  الصيرفـــي 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لملـــك البـــالد 
المعّظـــم والمتابعـــة المســـتمرة مـــن صاحـــب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء تســـير بخطى متســـارعة نحو زيادة 
الناتـــج  فـــي  الســـياحي  القطـــاع  مســـاهمة 
المحلـــي اإلجمالـــي، ويقف معـــرض الجواهر 
العربية وأرض المعارض الجديد في الصخير 
ا على الجهود المبذولة في إقامة  شـــاهًدا حيًّ
مشروعات تطويرية تعود بالنفع على تحفيز 

القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته.
 يذكـــر أن معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2022 
ســـيتيح للجميـــع فرصة الوصـــول لمجموعة 
أوســـع من التجـــار والمصممين المشـــهورين 
المحليـــة  التجاريـــة  العالمـــات  أبـــرز  مـــن 
واإلقليميـــة والدوليـــة المعروفة والمشـــاركة 
فـــي المعرض بشـــكل دوري، إضافة لعدد من 
العالمـــات التجاريـــة التي تشـــارك ألول مرة 

في المعرض.
 وسيشـــمل الحدث المرتقب انطالقة “سوق 
ومناطـــق  التقليديـــة،  البحرينيـــة  الذهـــب” 
مخصصة لعرض الساعات ومنتجات اللؤلؤ، 
والعديـــد مـــن المجوهـــرات المشـــهورة مـــن 

المصممين البارزين والجدد.

المنامة - بنا

إسهامات جليلة لألمير خليفة بن سلمان فـــــــــي نجاح معرض الجواهر على امتداد 30 عاًما
البحريــن ماضيــة في جهــود التطويـــر باعتبـــاره عمليــــة مستمـــــرة ال تقــــف عنــــــــــــــــد حد... سمــو ولي العهــد رئيـــــس الوزراء:

صناعـــة المعـــارض في المملكة ستشـــهد نقلـــة جديدة مع افتتـــاح مركز البحريـــن العالمي للمعارضالمســـاعي تـــزداد إرادة للدفـــع بالتنميـــة نحـــو أفـــق أكثـــر ازدهـــارا تحقيقـــا للـــرؤى الملكيـــة الســـامية
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أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة أن آفـــاق التنمية 
التـــي تتواصل نحو مزيـــد من التطور 
وإطالق المشروعات التنموية الكبرى 
جعلـــت القطـــاع العقـــاري فـــي مملكـــة 
البحريـــن جاذبا لالســـتثمارات وقادرا 
على اإلسهام بشـــكل غير مسبوق في 

مسارات التنمية. 
كبيـــرة  “تطلعاتنـــا  إن  ســـموه  وقـــال 
مختلـــف  فـــي  والتطويـــر  للتنميـــة 
القطاعـــات، وهذه التطلعـــات تتالقى 
دائما مع طموح ال يحده أفق من قبل 
فريق البحرين الذي يســـعى دوما بكل 
عزم وإرادة نحـــو التميز واإلبداع في 
كل مجـــال بما يعزز مـــن مكانة مملكة 
البحريـــن علـــى كافـــة الصعـــد ويدعم 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.
جـــاء ذلك لـــدى تفضل ســـموه، أمس، 
ســـكيب  ســـيتي  معـــرض  بافتتـــاح 
البحريـــن 2022 الذي يقـــام ألول مرة 
في مملكـــة البحرين، بمركـــز البحرين 
العالمـــي للمعـــارض بحضـــور عدد من 
أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة 
من كبار المســـؤولين بمملكة البحرين، 
مملكـــة  حـــرص  ســـموه  أكـــد  حيـــث 
البحريـــن على مواصلـــة تبني الخطط 
والمبادرات التي تفتح المجال واسعا 
أمـــام االســـتثمارات خصوصا في ظل 
مـــا تمتلكه من بنية تشـــريعية محفزة 

وقطـــاع خـــاص دائـــم التطلـــع؛ لتعزيز 
مســـارات  مختلـــف  فـــي  مســـاهماته 

التنمية.
كمـــا أشـــاد ســـموه بمـــا اشـــتمل عليـــه 
البحريـــن  ســـكيب  ســـيتي  معـــرض 
2022 مـــن عـــرض لفـــرص االســـتثمار 

العقـــاري فـــي مملكة البحريـــن، والتي 
تشـــهد تناميـــا مـــع الخطـــط والبرامج 
الحكومية التـــي أتاحت تنفيذ العديد 

من المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

التنظيم العقاري رئيـــس اللجنة العليا 
ســـيتي  لمعـــرض  والتنظيـــم  لإلعـــداد 
ســـكيب البحرين 2022 الشيخ سلمان 
بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــا 
يتمتـــع بـــه القطـــاع العقاري مـــن دعم 
المســـتويات  أعلـــى  علـــى  ومســـاندة 

ليـــؤدي دوره مـــع القطاعـــات األخـــرى 
في تعزيـــز تنميـــة االقتصـــاد الوطني 
بمـــا يحقق رؤى وتطلعـــات ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة. 
وأضـــاف “نحـــن نعمـــل اليـــوم ونضـــع 

نصـــب أعيننـــا أهداف ورؤى مشـــروع 
جاللتـــه الحضـــاري التنموي الشـــامل، 
والعمـــل على ما يحقـــق هذه األهداف 
بالصـــورة المثلـــى مـــن خـــالل الخطط 
والمبادرات الحكومية برئاســـة ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
وتنفيـــذ توجيهات ســـموه نحو تقديم 

أفضل البرامج والمبادرات”.
اليـــوم  العقـــاري  القطـــاع  إن  وقـــال 
مختلـــف  فـــي  متزنـــا  نمـــوا  يحقـــق 
قطاعاتـــه، ونعمل علـــى وضع الخطط 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  المســـتقبلية؛ 
االســـتدامة فـــي هـــذا النمـــو بمـــا يعزز 
التنافســـية، ولتكـــون البحريـــن وجهة 
مثلى لالســـتثمار فـــي القطاع العقاري 
وتملك العقـــارات، مضيفا أن البحرين 
اليوم قطعت شـــوطا كبيرا جعلها في 
المصـــاف الريادية بســـبب مـــا يتوافر 
فيهـــا من تشـــريعات ضامنـــة للحقوق 
وإجـــراءات  للواجبـــات،  ومؤكـــدة 

ميسرة ومحفزة على االستثمار.
ســـكيب  ســـيتي  معـــرض  أن  يذكـــر 
معـــرض  أكبـــر  يعـــد   2022 البحريـــن 
عقاري في مملكة البحرين، ويشـــتمل 
علـــى مشـــروعات عقاريـــة بقيمة 893 
مليـــون دينـــار، وتـــم خاللـــه إطـــالق 7 
مشـــروعات عقارية كبرى ســـتعزز من 
العقـــاري  القطـــاع  تنافســـية  مســـتوى 
شـــركات  فيـــه  ويشـــارك  بالمملكـــة، 
عقاريـــة مـــن داخـــل وخـــارج مملكـــة 
المشـــروعات  وعشـــرات  البحريـــن، 
العقاريـــة الكبيـــرة التي تحتـــوي على 

نحو 10 آالف عقار.

المنامة - بنا
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القطاع العقاري جاذب لالستثمارات ويســــــــــاهم بشكـل غيـر مسـبوق فـي التنميــة
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“سيتــــــي سكـيــــــب” يجـتــــــذب مشروعات بـ 893 مليــــــون دينـــــــــــــار... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

آفاق التنمية تتواصل نحو مزيد من التطور وإطالق المشروعات التنموية الكبرى
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الخارجية

بعثت قرينـــة عاهل البـــاد المعظم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى روان توفيقـــي 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكي 
الســـامي بتعيينهـــا وزيـــرة لشـــؤون 

الشباب. 
وأكـــدت ســـموها أن هذه المناســـبة 
تبعـــث علـــى الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا 
تشـــهده المرأة البحرينيـــة من دعم 
كبير ومساندة متواصلة تتمثل في 

القناعة السياســـية المؤمنة بقدرتها وكفاءتهـــا لتكون في مثل هذه المراكز 
المتقدمـــة لمواقع صنع القرار، معربـــة عن خالص تمنياتها للوزيرة أن تكون 
مســـيرتها العملية المقبلة عامـــرة باإلنجاز والنجاح والتوفيق وهي تســـعى 
لتحقيـــق كل مـــا يلـــزم، بقيادة ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لإلســـهام في رفعة وطننا 

العزيز وخدمة أهله والمقيمين على أرضه.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي مكتبـــه بمقـــر وزارة 
الخارجية أمس، ســـفير الواليـــات المتحدة األمريكية لـــدى مملكة البحرين 

ستيفن بوندي.
تـــم خال اللقاء، بحـــث عاقات الصداقة والتعـــاون التاريخية القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وســـبل تعزيز الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية والتنسيق المشـــترك في شتى المجاالت بما يخدم المصالح 
المشـــتركة ويعـــود بالنفـــع والخير على البلديـــن والشـــعبين الصديقين، هذا 
إلى جانب مناقشـــة عدد من القضايا ذات االهتمام المشـــترك. حضر اللقاء، 
رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية السفير أروى السيد.

قرينة العاهل: تعيين توفيقي قناعة 
سياسية بكفاءة وقدرة البحرينية

تعزيز الشراكة مع الواليات المتحدة

فـرصــة مثاليــة لتبــادل الخبــرات وبنــاء العــالقـــات
جميـــل  العمـــل  وزيـــر  عـــن  بالنيابـــة 
حميـــدان، افتتح وكيل وزارة العمل، 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة، المؤتمـــر الدولـــي 
الثاني للموارد البشـــرية الذي أقامته 
الجامعـــة الخليجية، بحضور أعضاء 
الهيئـــة اإلداريـــة واألكاديميـــة فيهـــا، 
ومشـــاركة متخصصين فـــي الموارد 
البشرية، وذلك أمس الثاثاء بمبنى 

الجامعة.
مناقشـــة  إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف 
البشـــرية،  المـــوارد  تحديـــات 
والمســـاهمة في خلـــق حلقة الوصل 
بين احتياجات سوق العمل المحلية 

واإلقليميـــة والدوليـــة وبيـــن الـــرؤى 
األكاديميـــة فـــي تدريـــس وتدريـــب 
متخصصي الموارد البشـــرية، فضًا 
عـــن االطـــاع علـــى أهـــم التجـــارب 

الناجحة في هذا المجال.
المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل  وتســـهم 
بالمـــوارد  االرتقـــاء  فـــي  النوعيـــة 
لتلبيـــة  وتطويرهـــا  البشـــرية 
مـــن  العمـــل  أصحـــاب  احتياجـــات 
الكوادر المهنية الكفوءة، إلى جانب 
تبني ممارسات متطورة على صعيد 
تنميـــة المـــوارد البشـــرية وتزويدهـــا 
بالمهـــارات الوظيفية التـــي تتواكب 
مع التطورات المتاحقة على صعيد 

سوق العمل.
الخليجيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
محمد المشـــهداني، في كلمة له أمام 
الحفل أن المؤتمر يعد فرصة مثالية 

الموارد  لألكاديمييـــن واختصاصيي 
البشـــرية مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم 
لالتقـــاء فـــي أجـــواء علميـــة ثريـــة 
لتبـــادل اآلراء والخبرات ومشـــاركة 

نتائج البحوث وبناء العاقات.
 وقـــد قـــام وكيل وزارة العمل، ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة، بتكريـــم المتحدثين في 

المؤتمـــر، متمّنًيـــا أن يخـــرج المؤتمر 
الجهـــود  فـــي  تســـهم  بتوصيـــات 
الوطنيـــة إلعداد الكفـــاءات الوطنية 

لسوق العمل.

المنامة - وزارة العمل

عبداهلل بن حمـد يتفضل بزيارة “الداخليـة”
سموه أشاد بجهود الوزارة إلنجاح معرض الطيران

تفضـــل الممثـــل الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظـــم 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لمعـــرض البحريـــن 
الدولي للطيران رئيس المجلس األعلى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بـــن حمـــد آل خليفة، أمـــس، بزيارة 
إلى وزارة الداخلية، حيث كان في اســـتقبال سموه، 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 

آل خليفة.
وقـــد أعرب ســـمو الممثل الشـــخصي لجالـــة الملك 
المعظـــم، عن شـــكره للجهـــود التي قامـــت بها وزارة 
الداخليـــة، من خال ما لديها مـــن قدرات وكفاءات 
وطنية، أســـهمت في نجاح معرض البحرين الدولي 

للطيران 2022.
وقد رحب الوزير، بســـمو الممثل الشـــخصي لجالة 
الملـــك المعظـــم، مشـــيًدا بالنجـــاح المتميـــز لمعرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران، والـــذي يأتـــي تنظيمه، 
تجســـيدا للرؤى الثاقبة لملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي 

االنفتـــاح على الخبـــرات المتقدمـــة والتكنولوجيات 
الحديثـــة في مجاالت التقـــدم والتطوير، منوها بأن 
المعرض يشـــكل إضافة نوعيـــة قّيمة لرصيد مملكة 
البحريـــن، المشـــّرف دوليـــا، فـــي إقامـــة الفعاليـــات 
البحريـــن  مكانـــة  ويعكـــس  الكبـــرى،  والمعـــارض 
وإمكاناتهـــا التنظيميـــة وقـــدرات أبنائهـــا وخبراتهم 

الوطنية في تنظيم المعارض الدولية.

وأشـــار الوزير، إلى أن رئاسة سمو الممثل الشخصي 
لجالة الملك المعظم، للجنة العليا المنظمة للمعرض، 
كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي نجـــاح المعرض، مـــن حيث 
اإلعداد والتنظيـــم واإلدارة والمتابعة المتميزة، في 
إطـــار مواصلة تحقيق اإلنجـــازات وتلبية التطلعات 
الوطنيـــة للمســـيرة التنمويـــة الشـــاملة فـــي مملكـــة 

البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

احتضان البرامج الكفيلة بتأكيد دور الشراكة مع مختلف القطاعات
المهرجان الترفيهي لـ“وين وبكم” ينطلق اليوم ويستمر حتى 3 ديسمبر... سمو محافظ الجنوبية:

ألصحــاب  االســتثمار  وتشــجيع  المجتمعيــة  الشــراكة  لمبــدأ  تعزيــًزا 
المشــروعات المحلية، وفي إطار ســعي المحافظة الجنوبية لدعم مختلف 
األنشــطة والفعاليــات المجتمعيــة فــي نطــاق المحافظــة، يقيــم حســاب 
“ويــن وبكــم” اإلعالمــي المهرجــان الترفيهــي التســويقي األول مــن نوعــه 
فــي نطــاق المحافظة الجنوبية، الذي يشــتمل على أكثر من 100 مشــاركة 
مــن المشــروعات المحليــة والعالمية وقطاعات منوعــة: برامج وفعاليات، 
ترفيهيــة  ألعــاب  إلــى جانــب  األســرة،  ومطاعــم ومقاهــي، ومســتلزمات 
لألطفــال، باإلضافــة إلــى عــروض ثقافية وفنية محليــة ودولية، حيث من 
المقــرر انطالقــه اليــوم )األربعــاء( للفتــرة مــن 23 نوفمبر الجــاري وحتى 3 

ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 4 مساًء في حلبة البحرين الدولية.

محافـــظ  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة 
تحتضـــن  المحافظـــة  أن  خليفـــة 
مختلـــف البرامـــج التـــي تؤكـــد دور 

القطاعـــات  مختلـــف  مـــع  الشـــراكة 
لتشـــجيع  الراميـــة  والمبـــادرات 
المحليـــة  للمشـــروعات  االســـتثمار 
إلقامـــة  األعمـــال  ورواد  والوطنيـــة 
والمشـــاركة  الفعاليـــات،  ھـــذه  مثـــل 

الفاعلـــة عبـــر األنشـــطة التي تســـھم 
في اســـتقطاب األهالي والمواطنين 
لاطـــاع علـــى مـــا يقدمـــه أصحاب 
المشـــروعات الرائدة لألفـــراد، ودعم 
رواد األعمـــال مـــن األســـر المنتجـــة 

وما يقدمونه من منتجات وخدمات 
إبداعية ومتميزة، منوًها ســـموه بأن 
التســـويقية  والفعاليـــات  المبـــادرات 
تخدم شريحة واســـعة من المجتمع 
وأنشـــطة  برامـــج  مـــن  تضّمـــه  لمـــا 
ومحـــال متنوعـــة تناســـب مختلـــف 
بمـــا  واحـــد،  ســـقف  تحـــت  األذواق 

يخدم ذلك جميع الزوار.
باختيـــار  المحافـــظ  ســـمو  وأشـــاد 
القائميـــن على المهرجـــان للمحافظة 
الجنوبية كوجهة جديدة، كونه يقام 
ألول مـــرة فـــي المحافظـــة ضمن ما 
تشـــهده من مناســـبات وطنية بارزة 
خـــال هذه الفتـــرة، حيـــث يعد ذلك 
فرصة مميزة ألصحاب المشروعات 
ولمنتجاتهم المبتكرة وإيصالها ألكبر 

عدد ممكن من رواد المهرجان.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، بمكتبهـــا بمبنى وزارة 
لمستشـــفى  التنفيـــذي  والرئيـــس  األطبـــاء  رئيـــس  الصحـــة، 
اإلرســـالية األميركيـــة بالبحريـــن جورج شـــريان، حيث تم في 
اللقاء بحث واستعراض مستجدات مشروع إنشاء مستشفى 

“الملك حمد -اإلرسالية األميركية” بمنطقة عالي.
وأعربـــت الوزيرة عن تقديرها للجهود النبيلة للمستشـــفى عبر 
مســـيرته التاريخيـــة فـــي خدمة المجتمـــع البحرينـــي وتقديم 
الخدمات الطبية والعاجية له، مشيرًة إلى أهمية الشراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخاص ودورها الكبير في تعزيز مســـارات 
التنميـــة الوطنيـــة الســـيما في القطـــاع الصحي، الفتـــًة إلى أن 
للقطـــاع الخـــاص دورا متعاظمـــا فـــي رفد المنظومـــة الصحية 
بمملكـــة البحريـــن وتعزيـــز تقدمهـــا وكفاءة خدماتهـــا وتدعيم 

المساعي الحكومية الرامية لتطوير السياحة العاجية.
ثـــم اســـتمعت إليجاز عـــن مراحـــل بناء مشـــروع المستشـــفى 
الجديـــد وأقســـام المستشـــفى والمرافـــق الذي يحتـــوي عليها، 
والخدمات الطبية والعاجية التي سيقدمها، حيث من المقرر 

افتتاحه في يناير 2023.
ومـــن جانبه، أعرب شـــيريان عن شـــكره وتقديـــره لملك الباد 

الُمعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وتوجيهـــات جالتـــه الداعمة لرفع مســـتوى الخدمـــات الطبية 
والعاجيـــة فـــي كافـــة مستشـــفيات مملكـــة البحرين، مشـــيًدا 
باهتمـــام حكومـــة مملكـــة البحرين برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ودعمهـــا إلنجاح برامج ومشـــروعات القطاع 

الصحي.

توجيهات ملكية سامية برفع مستوى الخدمات الطبية والعالجية... “الصحة”:

افتتاح مستشفى الملك حمد - اإلرسالية األميركية يناير المقبل
المنامة - وزارة الداخلية

قـــام مدير عـــام اإلدارة العامـــة ألمن المنافذ اللـــواء ماهر 
أحمـــد بوعلـــي بزيـــارة تفقديـــة لمديرية شـــرطة الموانئ 
البحريـــة في ميناء خليفة بن ســـلمان، وذلك بالتزامن مع 

.)7SEA ( وصول السفينة السياحية
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد اللـــواء ماهـــر بوعلـــي أن اإلدارة 
العامة ألمن المنافذ تســـعى دائمًا لتقديم خدمات متميزة 
وبجـــودة عاليـــة عبـــر كافـــة المنافـــذ، وتعمـــل باســـتمرار 
على تحســـين هـــذه الخدمات وتطويرها بمـــا يتوافق مع 
اســـتراتيجية وزارة الداخليـــة في االرتقـــاء بكل األجهزة 
إلى أعلى المســـتويات وتحقيق التميز في األداء، مشيرًا 
إلـــى أهمية تقديم التســـهيات الازمة؛ لضمان انســـيابية 
حركة المســـافرين بمنافذ المملكـــة وتجهيز القوة الازمة 
الســـتيعاب كثافة حركة المســـافرين واتخـــاذ اإلجراءات 

الازمة للحفاظ على األمن والسامة العامة.
وخـــال الزيـــارة، اطلـــع مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ألمـــن 
المنافذ علـــى إجراءات مديرية شـــرطة الموانئ البحرية 
فـــي تأميـــن مبنـــى المســـافرين والمرافـــق المحيطـــة بـــه، 
واإلجـــراءات المتخـــذة للمحافظـــة علـــى األمـــن والنظام 

على الرصيـــف البحري ومبنى المســـافرين بالميناء أثناء 
وصول الســـياح، والخدمات المقدمـــة لهم أثناء وصولهم 
مـــن خال إرشـــادهم نحو بوابـــة مبنى المســـافرين والرد 
المواقـــف  تأميـــن  إلـــى  باإلضافـــة  استفســـاراتهم،  علـــى 
المخصصـــة لمركبات األجرة والحافات واإلشـــراف على 
تنظيمها، واإلشـــراف على انســـياب الحركة المرورية بين 
مبنى المســـافرين وبوابات الميناء دون تأخير، واســـتام 
واتخـــاذ  بالمســـافرين  الخاصـــة  والشـــكاوى  الباغـــات 

اإلجراءات القانونية بشأنها.

خالل زيارته شرطة الموانئ البحرية بميناء خليفة بن سلمان

اللواء ماهر يؤكد تميز خدمات “أمن المنافذ”

سمو قرينة الملك المعظم

مفتتحا المؤتمر الدولي الثاني للموارد البشرية... وكيل العمل:
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سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

نفـــذت هيئة تنظيم ســـوق العمل 
حملة تفتيشـــية مشـــتركة لضبط 
المخالفيـــن مـــن أصحـــاب العمـــل 
والعمال في المحافظة الشـــمالية 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
ومديريـــة  الداخليـــة،  بـــوزارة 
الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 
شـــملت عـــدًدا مـــن مواقـــع العمل 

وأماكن تجمع العمالة.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أن هـــذه الحملـــة تأتـــي ضمن خطـــة عمل مســـتمرة تم 
وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحمالت التفتيشية وتشديد 
التعامـــل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما يســـهم في مواصلة 

جهود تنظيم سوق العمل في القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء عن ضبط عدد من 
المخالفـــات التي تتعلق بأحكام قانون تنظيم ســـوق العمل وقانون اإلقامة 
بمملكة البحرين، حيث ضبط عدد من المخالفين لألنظمة والقوانين، وجاٍر 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة والتي تصل إلـــى ترحيلهم عـــن المملكة وفق 

اإلجراءات القانونية المتبعة.

ضبط مخالفين من أصحاب العمل والعمال

وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  قـــال 
الخارجية العراقي فؤاد حســـين، في 
تصريح لــــ “البالد”، إن العراق يســـعى 
إيـــران  بيـــن  العالقـــات  “ترميـــم  إلـــى 

ودول الخليج”.
جاء ذلك في لقاء خاص مع صحيفة 
“البـــالد” علـــى هامـــش مؤتمـــر حـــوار 

المنامة 18.
مـــن  ا  جـــوًّ خلقنـــا  “نحـــن  وأضـــاف: 
الجانـــب  بيـــن  المشـــتركة  اللقـــاءات 
اإليرانـــي وبيـــن العديـــد مـــن الـــدول 
إقامـــة  بهـــدف  بغـــداد  فـــي  العربيـــة 
مـــن  حالـــة  وخلـــق  جيـــدة،  عالقـــات 

االستقرار في المنطقة”.
 وعـــن تدخـــالت إيـــران فـــي شـــؤون 
الـــدول العربيـــة عّلـــق وزيـــر خارجية 
العـــراق قائاًل: “أنا لســـت هنا ألتحدث 
باســـم الجمهوريـــة اإلســـالمية، ولكن 

الجـــارة  مـــع  جيـــدة  عالقـــات  لدينـــا 
الخارجيـــة  وزيـــر  وشـــّدد  إيـــران”. 
تقريـــر  حـــق  “أهميـــة  علـــى  العراقـــي 
المصيـــر للشـــعب الفلســـطيني، فهناك 
صراع واضح وهناك حق ثابت”، لكنه 
اعتبر أن “الحصول على هذه الحقوق 

ال يتم في زمن محدد”.
وأضـــاف: “نحن  بالحكومـــة العراقية 
ندعم حـــق تقريـــر المصير بمـــا تقرره 

القيادة الفلسطينية نفسها”.

السياســـة  فـــي  العـــرب  دور  وعـــن 
الدوليـــة أوضـــح الوزيـــر: “إذا عملـــت 
الـــدول العربيـــة مًعـــا، وخلقـــت حالـــة 
مـــن االســـتقرار، وكان ثمـــة مقومـــات 
أن  نســـتطيع  عندئـــذ  اقتصاديـــة، 
للـــدول  حقيقـــي  دور  عـــن  نتحـــدث 
العربيـــة في السياســـة الدولية”، الفًتا 
إلى تمتع المنطقة بمقومات حضارية 
وفكريـــة مهمـــة، تمكنها مـــن الحضور 

بقوة على خارطة العالم.

خلقنا جوا من اللقاءات المشتركة... وزير الخارجية العراقي: 

العراق يسعى لترميم العالقة بين إيران والخليج

في المنطقة الشرقية تمتد جسور القربى ويلتقي الماضي بالمستقبل
Û  المنطقــة إلــى  أيــام  بضعــة  قبــل  زيارتــي  فــي 

الشــرقية من المملكة العربية السعودية الشقيقة 
اســتضافني عــدد مــن أصدقائــي من أفــراد عائلة 
آل بوبشــيت الكــرام، وهــي من العائــالت العربية 
األصيلــة التــي تمتــد جذورها إلــى أعــرق القبائل 
العائلــة  هــذه  نزحــت  وقــد  العدنانيــة،  العربيــة 
مــن األحســاء التــي كانــت منطلــق انتشــارها في 
المنطقــة الشــرقية والبحريــن، وكانــت األحســاء 
ــا لتدريس علــوم اللغة  ــا مهمًّ وقتهــا مركــًزا إقليميًّ
العربية والعلوم الشرعية والفقهية، فال غرابة إًذا 
أن يتصــف كبــار أفراد هذه العائلــة بالعلم والورع 
والتقــوى، وأن يبــرز مــن بينهــم العلمــاء ورجــال 
الديــن والقضــاة واألئمــة والخطباء فــي المناطق 

التي نزحوا إليها.
Û  وفي البحرين فإن عائلة بوبشــيت صارت تشــكل

أواصــر  تجســد  التــي  المتينــة  الحلقــات  إحــدى 
القربى والمحبة والمودة التي تربط بين الشعبين 

البحريني والسعودي.
Û  وال يمكــن أن تنمحــي مــن ذاكرة الطفولــة والصبا

اسم ووجه المرحوم الشيخ الجليل الوقور أحمد 
بــن عبــدهللا بوبشــيت الــذي كان يســكن بمحــاذاة 
إمــام  بالمنامــة، وكان  المخارقــة  فريجنــا؛ فريــج 
وخطيــب جامــع الشــيخ علــي بــن خليفــة، الــذي 
كنــا نســميه فــي ذلــك الوقــت مســجد المهــزع إذا 
لــم تخنــي الذاكــرة. وكانــت والدتــي رحمهــا هللا 
تأخذنــي عندما أمــرض، إلى “الشــيخ العربي” كما 
كانت تســميه بمعنى الشــيخ الســني، وهو الشيخ 
أحمــد ليضــع يــده علــى رأســي ويقــرأ آيــات مــن 
القرآن الكريم، وكان من بين أبنائه المربي الفاضل 
األســتاذ الشــيخ عيســى بن أحمد بوبشــيت. الذي 
كان يمارس اإلمامة والخطابة إلى جانب القضاء 

والتدريس في البحرين.

Û  األعمــال رجــل  انطلــق  أيًضــا  البحريــن  ومــن 
العصامــي الوجيه المرحوم عبدهللا بن عبدالعزيز 
بوبشــيت؛ المعــروف باســم عبــدهللا فــؤاد، الــذي 
عاد إلى المملكة العربية الســعودية ليؤســس فيها 
“مجموعــة عبدهللا فــؤاد” وليصبح من أبرز رجال 
والعقــارات  المقــاوالت  قطاعــي  ورواد  األعمــال 

السعودية.
Û  القــدم كــرة  فقــدت  الماضــي  مايــو  شــهر  وفــي 

البحرينيــة واحــدًا من ألمع نجومهــا، عندما انتقل 
إلى رحمة هللا الالعب محمد صالح بوبشيت.

Û  وقبــل أيام فاز في الجولة األولى في االنتخابات
البلديــة عبدهللا أحمد بوبشــيت عن مقعد الدائرة 
وعنــد  )الرفــاع(،  الجنوبيــة  بالمحافظــة  الســابعة 
كأحــد  يتــداول  اســمه  كان  األســطر  هــذه  كتابــة 
المترشــحين لرئاســة المجلــس البلــدي للمحافظة 

الجنوبية.
Û  ولــم تقتصــر زيارتــي األخيــرة للمنطقــة الشــرقية

على لقاء األصدقاء واألحبة، ولكنها كانت مناسبة 
أتاحــت لــي فرصة التعرف أكثر علــى جوانب من 
قصة النفط في المملكة العربية الســعودية، ودور 
النفــط الســعودي وتأثيــره على حياة الســعوديين 
وعلى المنطقة بل العالم بأسره، منذ اكتشافه في 

العام 1932.
Û  النفطيــة الصناعــة  قلــب  الظهــران؛  مدينــة  فــي 

السعودية، وفي مجمع أرامكو الضخم، وقفنا أمام 
“البئر رقم 7” وهو البئر الذي تدفق منه النفط بعد 
6 محاوالت غير موفقة في ستة آبار، وقد أصاب 
المغفور له الملك عبدهللا بن عبدالعزيز طيب هللا 
ثــراه، عندمــا أمــر بتغييــر اســمه إلــى “بئــر الخير”، 
فعلــى فوهــة البئر الخامــل اآلن، وبعــد عطاء دام 
ألكثر من 60 عاًما أقيم نصب تذكاري عندما تقف 
أمامــه تشــعر وكأنــك تقف أمــام مارد جبــار تدفق 

منه بغزارة الســائل األســود الذي ســاهم في نشــر 
الخير والبركة، ليس في ربوع المملكة الســعودية 
فقط بل في الدول العربية الخليجية وغيرها من 

الدول العربية واإلسالمية وباقي دول العالم.
Û  تتربــع الســعودي  النفــط  صناعــة  صــدارة  وفــي 

شــركة الزيــت العربيــة الســعودية “أرامكــو” وهي 
أول وأكبــر شــركة نفــط فــي العالــم، وتملــك أكبــر 
ر  احتياطــي بترول فــي العالم، وتعتبــر أكبر مصدِّ
للنفــط فــي العالــم؛ ويعمــل بهــا أكثــر مــن 65 ألــف 

موظف قرابة 90 % منهم سعوديون.
Û  وتضيــق المســاحة المتاحــة علــى هــذه الصفحــة

والمبــادرات  الواســعة  المجــاالت  الســتعراض 
التــي تبنتهــا وماتــزال تتبناهــا شــركة  المتعــددة 
أرامكو في إطار التزامها بالمسؤولية االجتماعية 
علــى المحاور االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ 
وهي المحاور الثالث الرئيسة التي تشكل مفهوم 

ونطاق المسؤولية االجتماعية للشركات.
Û  وخــالل زيارتــي لمجمــع أرامكــو أخذنــي مضيفي

في جولة إلطالعي على بعض ما تقدمه الشــركة 
لموظفيها ضمن مبادرات المسؤولية االجتماعية، 
بمختلــف  ســكنية  مجمعــات  شــملت  والتــي 
المستويات، مستشفيات وعيادات، رياض أطفال 
مســاجد  للتســوق،  مراكــز  وجامعــات،  ومــدارس 
رياضيــة  ومرافــق  وأنديــة  ومالعــب  وحدائــق 

وثقافية وترفيهية وما شابه.
Û  كما أخذني مضيفي لزيارة مركز الملك عبدالعزيز

الثقافــي العالمــي “إثــراء” وهــو فــي رأيــي األهــم 
واألبــرز فــي مســاهمات أرامكــو ضمــن مبادراتهــا 
الخاصة بالمسؤولية االجتماعية؛ في هذا الصرح 
يلتقــي الماضــي بالمســتقبل محفوفيــن بالتاريــخ 
واإلبــداع والطاقــة، فهــذا المشــروع يهــدف إلــى 
وتشــجيع  واإلنســاني،  الوطنــي  االنتمــاء  تعزيــز 

االبتــكار، واســتغالل التقنيــة الحديثة، واســتثمار 
طاقــات الشــباب اإلبداعية إلثراء حيــاة المجتمع 
في مجاالت العلوم والفنون والثقافة، والمساهمة 

في تطوير االقتصاد القائم على المعرفة.
Û  مركــز إثراء صرح شــامخ، بتصميــم فريد ومبتكر

وجــّذاب،  أّخــاذ  معمــاري  وبطــراز  أســلوبه،  فــي 
ذي دالالت رمزيــة يتجلــى فيــه اإلبــداع فــي فــن 
التصميــم المعمــاري، وهــو علــى شــكل مجموعــة 
مــن الصخور المتراصة يتوســطها “بــرج المعرفة” 
الــذي ينطلــق فــي تصميمه إلى األعلــى رافًعا معه 
18 طابًقــا مــن المرافق التعليميــة، كما إن تصميم 
الشكل الخارجي للمركز ال مثيل له في فن العمارة 
والمقاييــس  المعاييــر  وفــق  وجــاء  المعاصــرة، 
المعروفة باســم “الريادة في فــن التصميم البيئي 

والطاقة”.
Û  ويضــم المبنــى كذلك مركًزا للدراســات واألبحاث

ومكتبــة ضخمة مكونة مــن 4 طوابق تضم اليوم 
مــن  أكثــر  ومهّيــأة الســتيعاب  كتــاب،  ألــف   270
نصف مليون كتاب باللغتين العربية واإلنجليزية، 
ومختبــر األفكار في مجــاالت التقنية والتصميم، 
والمركــز التعليمــي، ومتحــف الطفــل، وأســتوديو 
اإلنتاج، وقاعات للعروض والمؤتمرات، ومسارح، 

وسينما وصاالت وقاعات لمختلف األغراض.
Û  ومــن حيــث المســافة؛ فــإن مركــز إثراء يبعــد عنا

في البحرين بمسافة ال تبلغ 50 كيلومتًرا، وإدارة 
المركــز ترحــب بالبحرينييــن لزيارته واالســتفادة 
مــن مرافقــه وخدماتــه ومــا يقدمــه مــن أنشــطة 
وبرامــج، وال يســعنا إال أن نتقــدم لهــم باالمتنــان 
والشــكر الجزيل، وأن ندعو ألشــقائنا في المملكة 
بالتوفيــق  وشــعًبا  قيــادًة  الســعودية  العربيــة 
والنجــاح فــي كل مســاعيهم الخّيــرة، وأن ينعــم 

عليهم باليمن والخير والمسّرات.
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تسجيل 1600 مخالفة على أصحاب العمل والعمال... وإحالة 570 للنيابة
409 آالف دينار متحصالت ضبط عمالة حتى نهاية الربع الثالث من 2022

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلنـــت 
تنظيـــم ســـوق العمـــل نـــوف جمشـــير 
مخالفـــة   1,600 مـــن  أكثـــر  تســـجيل 
علـــى أصحـــاب العمـــل والعمالة خالل 
العـــام  مـــن  األولـــى  التســـعة  األشـــهر 
عمالـــة  باســـتخدام  تتعلـــق   ،2022
أجنبيـــة دون تصريـــح عمـــل، والعمل 
بالمخالفـــة لشـــروط التصريـــح، فيمـــا 
تم اســـتحصال 409 آالف دينار جراء 
ضبـــط عمالـــة مخالفـــة، وإحالـــة 570 

قضية إلى النيابة العامة.
وأكـــدت جمشـــير أن الهيئـــة حرصـــت 
التفتيشـــية  الحمـــالت  تكثيـــف  علـــى 
ومواقـــع  المنشـــآت  مختلـــف  علـــى 
فـــي  العمالـــة  العمـــل ومواقـــع تجمـــع 
جميـــع المحافظـــات لتشـــديد الرقابـــة 
والتعامل مـــع المخالفين من أصحاب 

العمـــل والعمال، بالتعـــاون مع مختلف 
الشـــركاء بهـــدف الحفاظ على ســـوق 
مســـتويات  بأعلـــى  يتمتـــع  عمـــل 

التنافسية والعدالة واالستقرار.
وأظهر تقرير هيئة تنظيم سوق العمل 
عن تنفيذ الهيئة خالل األشهر التسعة 
األولـــى من العام الجـــاري أكثر من 18 
ألـــف زيـــارة تفتيشـــية على المنشـــآت 
والمحـــال التجارية إلـــى جانب تنفيذ 
مـــع  مشـــتركة  تفتيشـــية  185 حملـــة 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقة من 
بينها 140 حملة مع شـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامـــة، ونتج عن ذلك 
تســـجيل 631 مخالفـــة علـــى أصحاب 
العمل تتعلق باســـتخدام عامل أجنبي 
دون صـــدور تصريـــح عمل إلى جانب 
ـــا مخالًفـــا  مخالفـــة 977 عامـــاًل أجنبيًّ

ألحكام قانون تنظيم سوق العمل. 
وأشـــارت جمشـــير إلـــى ترحيـــل 916 
عامـــاًل مخالًفا لشـــروط تصريح العمل 
وشـــروط اإلقامة في مملكة البحرين 
بمـــا في ذلـــك الصادرة بحقهـــم أحكام 
إدانة مـــن المحكمـــة والنيابـــة العامة، 
مؤكـــدة علـــى عـــدم إمكانيـــة إصـــدار 
للعمالـــة  جديـــدة  عمـــل  تصاريـــح 
المخالفـــة ألحكام القانـــون في مملكة 
البحريـــن التـــي يتـــم ضبطهـــم خـــالل 
الحمـــالت التفتيشـــية وبالتالـــي عـــدم 
إمكانيـــة تحويلهم إلى عمالة نظامية، 
وخيارهـــم الوحيـــد هو مغـــادرة البالد 
مع منع عودتهم إلى المملكة مجدًدا. 

وأهابـــت الرئيس التنفيـــذي بأصحاب 
العمـــل إلى ضرورة االلتـــزام بالقوانين 
وعـــدم اســـتخدام العامـــل األجنبي إال 

بعـــد إصـــدار تصريـــح العمـــل وســـداد 
الرســـوم المقـــررة، وعـــدم اســـتخراج 
تصاريـــح عمـــل واالحتفـــاظ بهـــا دون 
الحاجـــة لهـــا، باإلضافـــة إلـــى ضرورة 
مزاولـــة العامـــل األجنبـــي للعمـــل فـــي 
مقـــر العمـــل المبيـــن فـــي التصريح أو 
في فروع صاحب العمل األخرى التي 

تزاول النشاط ذاته. 
وثمنت جمشـــير جهود جميع الشركاء 
الحكومييـــن وتعاونهم مـــع الهيئة في 
تنفيذ الحمالت والزيارات التفتيشية 
ومتابعة نتائجها وفي مقدمتهم وزارة 
الداخليـــة والنيابـــة العامـــة باإلضافـــة 
إلـــى كل من وزارة الصناعة والتجارة، 
والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون  وزارة 
وزارة الصحـــة، الهيئـــة العامة للتأمين 

االجتماعي والمجالس البلدية.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - بنا

الناقلـــة  الخليـــج  طيـــران  أفـــادت 
 GF19 رقـــم  رحلتهـــا  أن  الوطنيـــة 
المتجهـــة من مطـــار البحرين الدولي 
إلى مطار شـــارل ديغـــول الدولي في 
باريـــس أمـــس الثالثـــاء، قـــد غيـــرت 
مســـارها لتحـــط فـــي أربيـــل بالعراق، 
وذلـــك إثر تعـــرض أحد أفـــراد طاقم 
الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة 

توفي على إثرها في أربيل.
المتوفـــى،  الوطنيـــة  الناقلـــة  ونعـــت 
داعيًة ألهله وذويه بالصبر والسلوان؛ 
مشـــيرة إلـــى أن الرحلـــة قـــد واصلت 
خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر.
 وأكـــدت طيـــران الخليج أن ســـالمة 
مســـافريها وأفراد طاقمهـــا تأتي في 
المقام األول دائمًا، شـــاكرة مســـافري 
صبرهـــم  علـــى  المذكـــورة  الرحلـــة 

وتفهمهم.

وفاة أحد أطقم 
الضيافة في “طيران 

الخليج” إثر نوبة قلبية
ريناتا عزمي
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بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  أعـــرب   ^
الشـــمالية باســـم أبـــو إدريـــس الفائز عن 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  الثانيـــة  الدائـــرة 
عن بالغ شـــكره وامتنانـــه ألهالي مدينة 
ســـلمان وبنـــي جمـــرة والـــدراز والمـــرخ 
ممـــن صوتوا له فـــي االنتخابات البلدية 
حديثا، معربا عن اعتزازه بالثقة الغالية 
التي منحـــوه إياها، والتي تمثل وســـام 
فخـــر واعتزاز على قلبه، مردفا أن الفوز 
يضاعـــف مســـؤوليته في خدمـــة أهالي 

الدائرة والمحافظة والمملكة عموما.
وأضـــاف أبو إدريس فـــي بيان صحافي 
أمـــس “أتقدم بالشـــكر الجزيـــل لكل من 
صـــوت لي ومنحنـــي ثقتـــه، وأتطلع ألن 
أكـــون على قدر المســـؤولية، كما أشـــكر 

كل مـــن وقف معي وســـاندني من أهلي 
وأصدقائـــي، إننـــي اســـتمد قوتـــي مـــن 
الناس الذيـــن انتخبونـــي ووقفوا معي، 
وأتمنـــى أن أكـــون خيـــر ممثـــل لهم في 
مســـيرة  لمواصلـــة  البلـــدي؛  المجلـــس 
النجاحـــات والمكتســـبات التـــي حققهـــا 
العمـــل البلـــدي، وحظا أوفر لـــكل من لم 
يحالفـــه الحـــظ فـــي الفـــوز، متمنيـــا لهم 

النجاح”.
وأكد أن حصولـــه على هذا العدد الكبير 
من األصوات يعد تجسيدا للجهود التي 
قـــام بها خالل الســـنوات األربع الماضية 
من خالل سلسلة المشروعات والبرامج 
واألنشـــطة التـــي قـــام بها مثل مشـــروع 
مدينـــة  فـــي  وجامـــع  مســـاجد   5 بنـــاء 

تمكيـــن  ملعـــب ومركـــز  وبنـــاء  ســـلمان 
الشباب وتقوية شبكة االتصاالت وعمل 
مواقف إضافية والكثير من المساهمات 

التطوعيـــة األخـــرى التـــي كانـــت محـــل 
تقدير أهالي المنطقة ليضعوا ثقتهم به.
واختتـــم بيانـــه قائـــال “إن محبـــة الناس 
وثقتهـــم شـــرف كبيـــر وحتـــى لـــو كنـــت 
فـــي االنتخابـــات، فإننـــي  قـــد خســـرت 
انطالقـــا  العطـــاء  مســـيرة  ســـأواصل 
العمـــل  وحـــب  الوطنـــي  الواجـــب  مـــن 
التطوعـــي تجـــاه أهـــل وطنـــي وأبنـــاء 
دائرتـــي على وجه الخصـــوص، ونتطلع 
معـــا لصناعة الفـــارق وهو الشـــعار الذي 
أطلقتـــه وفقـــا لإلمكانـــات المتاحة وبما 
تحكمـــه اللوائـــح واألنظمة في المجلس 
البلـــدي؛ للمســـاهمة الفاعلـــة في تحقيق 
التطور المنشود على جميع المستويات 

الخدمية والبلدية في الدائرة”.

حقق رئيس مجلس بلدي الجنوبية 
الســـابق، النائـــب الحالي عـــن ثامنة 
رباعيـــة  التميمـــي  بـــدر  الجنوبيـــة 
رؤساء المجالس البلدية في دخول 
البرلمان، حيث ســـبقه بذلك كل من 
النـــواب الســـابقين محمد بـــو حمود 
البكـــري  ومحســـن   )2018 )برلمـــان 
)برلمـــان 2014(، وأحمـــد األنصـــاري 

)برلمان 2014(.
الفـــوز بمقعـــد  التميمـــي  واســـتطاع 
االنتخابـــات  فـــي  النيابـــي  الدائـــرة 
منافســـة  حســـاب  علـــى  األخيـــرة 
 2830 محقًقـــا  الغانـــم  عبدالرحمـــن 
صـــوت   1930 مقابـــل  فـــي  صـــوت 

للغانم.
وال يقتصر دخول البلديين للبرلمان 
الرؤســـاء فقـــط، فقـــد حقـــق  علـــى 
إنجـــاًزا  ســـابقين  بلدييـــن  أعضـــاء 
خالـــد  منهـــم  البرلمـــان،  بدخـــول 
بوعنق، الذي أصبح بعد االنتخابات 
للمـــرة  برلمانًيـــا  عضـــًوا  األخيـــرة، 

الثانية، ويوســـف الذوادي، وعدنان 
مـــا  الـــذوادي،  وعبـــدهللا  المالكـــي، 
يعكـــس روح التجربة الديمقراطية، 

ونجاحها المستمر.
رئيـــس  المرباطـــي  غـــازي  وفشـــل 
الســـابق،  المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس 
البرلمـــان فـــي  لقبـــة  فـــي الوصـــول 
والتـــي  األخيـــرة،  االنتخابـــات 
تمخضت عن فوز محمد الحســـيني 
ليكـــون  النيابـــي؛  الدائـــرة  بمقعـــد 
البلـــدي  الرئيـــس  هـــو  المرباطـــي 

الوحيد الذي لم ينجح في ذلك.

التميمي يدخل البرلمان بعد رئاسة رباعية للمجالس البلدية

مروحة اتصاالت بدأت منذ إعالن النتائج 
النهائيـــة لالنتخابـــات البرلمانيـــة والبلدية 
لالتفـــاق علـــى مناصـــب الرئيـــس ونوابـــه 

لمجلس النواب المقبل.
وبـــات مقعد الرئيس ونائبه الثاني شـــاغرا 
بعـــد انســـحاب الرئيســـة الســـابقة فوزيـــة 
زينـــل مـــن الســـباق االنتخابـــي واإلطاحة 
بالنائـــب الثانـــي للمجلـــس علـــي زايـــد في 
جولـــة اإلعـــادة مـــن قبـــل النائـــب الســـابق 

محمد المعرفي.
ويتـــداول بيـــن المرشـــحين الفائزين عدة 
أســـماء للرئيس ونائب الرئيس، حيث برز 
اســـم كل من المرشـــح الفائز أحمد المسلم 
والنائب السابق محمد المعرفي بين قائمة 
المرشـــحين لرئاســـة المجلـــس، فيما أعلن 
كل مـــن النائـــب عبدالنبي ســـلمان والنائب 
الســـابق جالل كاظم نيتهم المنافسة على 

منصب نائب الرئيس. 
وفـــي وقـــت رجحـــت فيـــه التوقعـــات أن 
تشغل امرأة منصب النائب الثاني، أعلنت 
النائـــب باســـمة مبارك عـــن نيتها الترشـــح 
لمنصـــب النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس 
النواب، مشـــيرة إلى أن المـــرأة البحرينية 
تقلدت أعلى مواقع القرار في العهد الزاهر 
لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وستستمر في 

عطائها في مجلس 2022.
وعبـــر عـــدد مـــن المرشـــحين عـــدم وجود 
نيـــة لديهـــم للترشـــح إلـــى أحـــد المناصب 

الرئاســـية الثالثة مـــن بينهـــم النائب خالد 
بوعنـــق وأحمد الســـلوم وزينب عبداألمير 
بـــدر  الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  ورئيـــس 
التميمـــي. ومـــن المقـــرر أن تعقـــد األمانـــة 
المقبـــل  األربعـــاء  يـــوم  للمجلـــس  العامـــة 
اجتماعا مع النواب الجدد للترتيب لدورة 
التهيئـــة على مدى 4 أيـــام، فيما يتوقع أن 
يتم اإلعالن عن افتتاح الفصل التشريعي 
الســـادس فـــي تاريـــخ 11 أو 12 ديســـمبر، 
على أن يعقد المجلس أولى جلســـاته يوم 
الثالثـــاء الموافـــق 13 ديســـمبر النتخـــاب 

الرئيس ونائبيه.

المسلم والمعرفي أبزر المتنافسين على رئاسة البرلمان والمرأة عينها على “الثاني”
عبدالنبي يؤكد نيته االحتفاظ بمقعده وجالل يدخل على خط المنافسة

للمـرأة مثل حــظ الرجليــن فــي “التقدمــي”
4 آالف دينار إجمالي دعم المشاركة السياسية لنواب “الجمعيات”

الظفـــر بالمقعد النيابـــي لممثلي الجمعيات 
المكســـب  علـــى  يقتصـــر  ال  السياســـية 
السياســـي للجمعيـــة، فقانـــون الجمعيـــات 
السياســـية يقـــر للجمعيـــات دعًمـــا مادًيـــا 
إضافًيـــا لقاء كل نائـــب يمثل الجمعية في 

مجلس النواب.
وحدد القرار رقم 30 لسنة 2006 للجمعية 
السياســـية  المشـــاركة  دعـــم  اســـتحقاق 

بمعـــدل 1000 دينـــار الممثلـــة في مجلس 
النـــواب بعضـــو أو عضويـــن، و1500 دينار 
النـــواب  مجلـــس  فـــي  الممثلـــة  للجمعيـــة 
بثالثـــة أو أربعـــة أعضـــاء، و2500 دينـــار 

للجمعية الممثلة بخمسة أعضاء وأكثر.
ونـــص القـــرار علـــى أنه في حـــال كان بين 
أعضـــاء الجمعية السياســـية امرأة أو أكثر 
فـــي عضوية مجلس النـــواب، يضاف مبلغ 

500 دينار شهرًيا على المبلغ المستحق.
جمعيـــات  لثـــالث  مرشـــحين   5 ونجـــح 

سياســـية في بلوغ مجلس النـــواب، منهم 
3 ينتمـــون للمنبـــر التقدمـــي الديمقراطي، 
ومرشـــح عـــن جمعية الرابطة اإلســـالمية، 

ومرشح عن تجمع الوحدة الوطنية.
ووفًقا للقرار الذي يحدد قيمة الدعم، فإن 
وجـــود إيمان شـــويطر كأحـــد الفائزين من 
الجمعيـــة ســـيقفز بقيمة الدعم المســـتحق 
للجمعية من 1000 دينار إلى 2000 دينار، 
علـــى اعتبار أنهـــا ثالث المترشـــحين وأنها 
امرأة، فيما سيكون نصيب كل جمعية من 

دعم المشاركة السياسية 1000 دينار لكل 
واحدة منهما، ليبلغ إجمالي دعم المشاركة 
السياسية المقدم من الحكومة للجمعيات 

4 آالف دينار شهرًيا.
فـــي  السياســـية  الجمعيـــات  وتحظـــى 
قانـــون  وفـــق  حكومـــي  بدعـــم  البحريـــن 
الجمعيات السياســـية الذي أقر استحقاق 
الدعـــم المـــادي مـــن الدولـــة وفـــق معايير 
محـــددة وعادلـــة، وفـــي حـــدود االعتمـــاد 

المدرج في الميزانية العامة للدولة.

محمود فردان إيمان شويطرمهدي الشويخ عبدالنبي سلمان محمد الرفاعي

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

“أمانة النواب” تعقد 
اجتماعا األربعاء 

لتهيئة النواب الجدد

توقعات بعقد أولى 
جلسات البرلمان 
في 13 ديسمبر

بدر التميمي

النائـــب الســـابق والمترشـــح فـــي  كشـــف 
إبراهيـــم  األخيـــرة  النيابيـــة  االنتخابـــات 
بوصنـــدل لـ”البـــالد” عـــن حقائـــق جديـــدة 
تتعلق بطبيعة العالقة التي تربط جمعية 
األصالـــة مـــع بعـــض المنتميـــن لهـــا الذيـــن 
تقدموا بترشـــيح أنفسهم في االنتخابات 

النيابية األخيرة.
وأمـــاط بوصنـــدل اللثـــام عـــن أن جمعيـــة 
األصالة دعمت في االنتخابات التشريعية 

2022 مترشحين آخرين في قبالة أعضاء 
الجمعيـــة الذين قاموا بترشـــيح أنفســـهم 

في االنتخابات في األسبوع الماضي.
وفرق بوصندل بين وضع النائب الســـابق 
أحمد األنصاري وعلي المقلة وبين وضعه 
حيـــث قـــال: األنصـــاري ينتمـــي لألصالـــة 
وهم يدعمونه، والمقلة طلب الدعم منهم 
ولـــم يوافقوا عليه فرشـــح مســـتقال، وأما 
بوصنـــدل فلم يطلب الدعـــم من األصالة، 
وأعـــرب لهم بكل وضوح في أنه يترشـــح 

مستقال ولن يلتزم بقراراتهم.

وقـــال عن العالقة بينه وبين الجمعية إنه 
جّمـــد عمله مـــع األصالة منذ عـــام 2010 ، 
وليس للجمعية أي مرجعية عليه، مشيًرا 
أنـــه تقـــدم بالعديـــد مـــن المشـــاريع  إلـــى 
والمقترحـــات التي تبناها عدد من النواب 
فـــي المجلس خالل 12 ســـنة ومن أبرزها 
مقتـــرح بقانـــون لتأجيـــل ضريبـــة القيمـــة 
المضافة، ومقتـــرح بقانون لتعديل قانون 
التأميـــن ضـــد التعطـــل بإلغاء نســـبة   1 % 
التـــي يدفعهـــا المؤمن عليـــه، وأيضا لجنة 

التحقيق في بحرنة الوظائف.

وقـــال فـــي تعليقـــه علـــى تحليـــل “البالد” 
بالجمعيـــة...  اأًلصالـــة  قياديـــي  )عالقـــة 
زواج عرفي إنكار وقت األزمات(: “هنالك 
بعـــض اللبس فـــي التحليـــل وإليكم بعض 
المعلومـــات المؤكـــدة بـــأن أحـــد أعضـــاء 
علـــي  الســـابق  النائـــب  وهـــو  الجمعيـــة 
المقلة عرض نفســـه مرشـــًحا لألصالة في 
االنتخابات النيابية، لكن الجمعية هي من 
أبت دعمه؛ لذلك أعلن ترشـــيحه مســـتقال 
كمـــا أخبـــره بنفســـه. وأمـــا بوصنـــدل فلم 

يطلب الدعم كما تقدم”.

وبيـــن بوصنـــدل أن الجمعية دعمت عددا 
مـــن المترشـــحين وقد وصـــل أحدهم إلى 
البرلمان وهو األخ حمد الدوي عن الدائرة 
الثانية بالمحرق، فهو في الحقيقة مرشح 
األصالة أو مرشح لجنة المحرق المفوضة 
من قبل جمعية األصالة إلدارة االنتخابات 

في المحرق، وإن لم يعلن عنه.
ولفت إلى أنه عالقته مع األصالة منقطعة 
مـــن  لـــم يســـتقل  12 ســـنة، ولكنـــه  منـــذ 
الجمعية بشـــكل رســـمي، وســـوف يتقدم 

باستقالته قريبا.

دعمت مترشحين ضدي... ولم توافق على دعم المقلة... بوصندل لـ “^”:

عالقتي بالجمعية مقطوعة.. سأقدم استقالتي من “األصالة”

إبراهيم بوصندل

علوي الموسوي

ثقــة أهالــي الدائــرة وســام علــى صــدري
بعد فوزه بعضوية بلدي الشمالية... أبو إدريس:

علـــى غـــرار المقولة الشـــعبية “عين 
وتتـــرك  البعيـــد  تســـقي  عـــذاري 
القريـــب”، أعـــادت الدائرة التاســـعة 
)الـــدوار  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
فـــي  ة  الكـــرَّ بمدينـــة حمـــد  الرابـــع( 
االنتصار إلى المرشـــحين القادمين 
مـــن خـــارج الدائـــرة. وبعـــد نجـــاح 

عبدهللا القبيســـي القـــادم من أولى 
الجنوبيـــة لدورتيـــن متتاليتين في 
الظفـــر بمقعد الدائـــرة، حقق النائب 
الســـابق محمـــد األحمد القـــادم من 
ثانيـــة الجنوبية انتصـــاره على ابن 
الدائـــرة عبـــاس العمانـــي، لينطبـــق 

على الدائرة مثل “عين عذاري”.

عدوى “عذاري” تصيب الدوار الرابع

باسم أبو إدريس

سيدعلي المحافظة

محمد األحمد عبدالله القبيسي



أكـــد المحامـــي علـــي القطـــاف أنـــه 
لتقديـــم  إجـــراءات  إعـــداد  بصـــدد 
طعـــن فـــي محكمـــة التمييـــز اليوم 
األربعاء ضد أحد المترشـــحين في 

االنتخابات النيابية األخيرة.
وقال القطاف خالل اتصال هاتفي 
مـــع “البـــالد” إنه يعمـــل حالًيـــا على 
إعـــداد وتجهيـــز كافـــة اإلجـــراءات 
وفًقـــا للقانـــون البحرينـــي؛ من أجل 
تقديـــم الطعن أمـــام عدالة محكمة 
التمييز، وهو طعن ضد مترشح عن 
جمعية سياســـية وســـيتم الكشـــف 
عـــن بقيـــة تفاصيـــل “الطعـــن” بعـــد 
دخـــول القضيـــة في حيـــز المحاكم 
وفًقـــا لإلجـــراءات المتبعـــة خـــالل 
موســـم الطعون االنتخابية من بعد 

الجولـــة الثانية لالنتخابات النيابية 
والبلدية للعام الجاري 2022. 

فـــي  االنتخابـــي  النظـــام  أن  يذكـــر 
المملكـــة يكفـــل للمترشـــح لمجلس 
النـــواب أو المجالـــس البلديـــة حـــق 
الطعن فـــي نتيجة االنتخـــاب أمام 
محكمة التمييز خالل مدة 15 يوًما 
مـــن تاريـــخ إعـــالن النتائـــج العامة 

لالنتخابات.

القطاف يطعن ضد مترشح 
نيابي عضو بجمعية سياسية برنامج تدريبي لـ “الشورى” و“النواب” والمجالس البلدية

بعنوان “إضاءات” ويمتد على مدى 4 سنوات... “التنمية السياسية”:

أعلنــت المديــر التنفيــذي لمعهــد البحرين للتنمية السياســية إيمان جناحي عن 
استعداد المعهد إلطالق برنامج تدريبي توعوي متخصص بعنوان “إضاءات”، 
يســتهدف أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب وأمانــة العاصمــة والمجالــس 
البلديــة، إضافــة إلــى موظفــي هــذه الجهــات، وبمــا يتوافــق مــع رؤى ورســالة 
وأهداف المسيرة التنموية الشاملة لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذًا للمرسوم الخاص بإنشاء المعهد.

برنامـــج  أن  عـــن  جناحـــي  وكشـــفت 
“إضـــاءات”، والـــذي ســـيمتد علـــى مدى 
مـــن  ســـيتضمن مجموعـــة  ســـنوات،   4
البرامـــج المتخصصـــة لـــكل فئـــة علـــى 
حدة فـــي مختلف المواضيـــع القانونية 
إلـــى  ســـعيًا  والخدميـــة،  والسياســـية 
تحقيق مســـتويات عالية من األداء في 

مملكة البحرين.
ونوهت جناحـــي إلى أن البرنامج يأتي 
متوافًقا أيًضا مع مرســـوم إنشـــاء معهد 

البحريـــن للتنمية السياســـية، خصوصا 
فيمـــا يتعلـــق بتوفيـــر برامـــج التدريب 
والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال 
الشـــعب  لفئـــات  القانونـــي  الدســـتوري 

المختلـــف، خصوصـــا أعضاء مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب والمجالـــس البلدية، 
ودعم العمل البرلماني من خالل شـــرح 
آلياته، وأساليب عمله، ودعم المجالس 
البلديـــة، ودورهـــا فـــي خدمـــة الوطـــن 

والمواطن.

وأشارت المدير التنفيذي لمعهد البحرين 
للتنميـــة السياســـية أن البرنامـــج يأتـــي 
اســـتكماالً للجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلها 
المعهد علـــى مدى الفتـــرة الماضية عبر 
تنفيـــذ العديد مـــن البرامج المتخصصة 
بالعمليـــة االنتخابيـــة، والذي اســـتهدف 
المرشـــحين وفـــرق العمـــل االنتخابيـــة 
والمراقبيـــن واإلعالمييـــن والناخبيـــن، 
إذ حقـــق نجاًحـــا كبيـــًرا انعكس بشـــكل 
واضـــح على حجم المشـــاركة الشـــعبية 

الكبيرة في االنتخابات.
وأردفـــت أن البرنامـــج الجديد ســـينفذ 
بالشراكة مع مجلسي الشورى والنواب 
والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون  ووزارة 
مـــن خالل اتفاقيـــات تعـــاون ثنائية، ما 
يعكس حرص المعهد على الشـــراكة مع 
مختلف المؤسســـات تحقيًقـــا لألهداف 

الموضوعة.

أم الحصم - معهد التنمية السياسية

فــي خضــم اإلعداد النطالق الــدورة البلديــة الجديدة، يجري 
القياديــة  المناصــب  متولــي  هويــة  لتحديــد  ــا  حاليًّ اإلعــداد 
المعلومــات  وفــق   - المتوقــع  مــن  والتــي  البلديــة،  للمجالــس 

المتداولة - أن يؤدي أعضاؤها القسم نهاية الشهر الجاري.

عـــن  الفائـــز  اســـم  ويتصـــّدر   
عبـــدهللا  الجنوبيـــة  ثانيـــة 
مبارك لرئاسة االجتماع األول 
العضـــو  باعتبـــاره  للمجلـــس؛ 
األكبر ســـنًّا، في حين ما زالت 
الصـــورة غيـــر مكتملـــة بشـــأن 
اســـم مـــن ســـيرأس المجلـــس 
المقبـــل بعـــد مغـــادرة الرئيس 
الســـابق بدر التميمي، ويتولى 
بعـــد  الرئيـــس  نائـــب  منصـــب 

مغادرة عبداللطيف محمد.
وتمكـــن عضـــوان فقـــط وهما 
وعبـــدهللا  بوبشـــيت  عبـــدهللا 

مـــن  عبداللطيـــف  إبراهيـــم 
اجتياز منافســـات االنتخابات 
البلديـــة، فيما تبرز أســـماؤهم 
على قائمة المرشـــحين األبرز 
القياديـــة  المناصـــب  لتولـــي 
إلـــى  اســـتناًدا  بالمجلـــس؛ 

خبرتهم السابقة.
وتنـــص المـــادة 9 مـــن قانـــون 
“مـــدة  أن  علـــى  البلديـــات 
المجلس البلدي أربع ســـنوات 
تاريـــخ  مـــن  تبـــدأ  ميالديـــة، 
أول اجتمـــاع لـــه، وتجرى في 
األخيريـــن  الشـــهرين  خـــالل 

انتخابـــات  المـــدة  تلـــك  مـــن 
ويجـــوز  الجديـــد،  المجلـــس 
إعادة انتخاب من انـتهت مدة 

عضويته”.
يســـتمر  أن  القانـــون  ويقـــّرر 
المجلـــس القديم في مباشـــرة 
مهامه إلى حين إتمام تـشكيل 

المجلس الجديد .

السابقون أبرز المرشحين لتولي المناصب القيادية

البلدي فرج يترأس أول اجتماعات “الجنوبية”

مبارك فرج

local@albiladpress.com5153 األربعاء 23 نوفمبر 2022 - 29 ربيع اآلخر 1444 - العدد@albiladpress @albiladnews 

  www.albiladpress.com11

7 أعضاء يتنافسون على رئاسة “بلدي الشمالية”
اتصاالت للتنسيق بشأن توزيع المناصب القيادية للمجلس

علمت “البالد” من مصادر مطلعة أن 7 أعضاء في مجلس البلدي للمنطقة الشــمالية يتنافســون على منصب رئاســة المجلس، من 
بينهم أعضاء جدد وسابقون.

وذكـــرت المصادر أن عـــدًدا من األعضاء 
أجـــروا اتصـــاالت مـــع آخريـــن للتنســـيق 
بشأن توزيع المناصب القيادية للمجلس 
إال  اللجـــان،  ورئاســـة  الشـــمالي  البلـــدي 
لديهـــم  الســـابقين  األعضـــاء  بعـــض  أن 
تحفظـــات فـــي ظل اســـتمرار ســـير عمل 
المجلـــس باألعضاء المنتخبين منذ العام 
2018 لغاية مطلع ديســـمبر المقبل وقبل 

أداء القسم.

لـــدى  حـــرص  يوجـــد  المصـــادر:  وقالـــت 
بعـــض األعضـــاء الســـابقين الفائزين في 
انتخابـــات 2022 علـــى إعـــادة النظر في 
توزيع رئاسة لجان المجلس؛ بغية الدفع 
بتحقيـــق إنجـــازات لصالـــح المواطنيـــن 
وعلى مســـتوى المحافظة الشـــمالية في 
بعـــض الملفـــات العالقـــة دون تأخيـــر كما 
حصلـــت فـــي الفتـــرات الماضيـــة، حيـــث 
رئاسة لجان المجلس تحتاج لمتابعة مع 

الجهات المعنية بشكل دائم ومستمر.
ومـــن أبرز الملفات التي يســـعى المجلس 
الجديـــد لتحقيقهـــا إقامة ســـوق شـــعبي 
في المحافظة الشمالية كبديل عن سوق 

مدينة عيسى الشعبي.
يذكـــر أن المجلـــس البلـــدي الشـــمالي في 
العام 2018 شـــهد منافســـة بين األعضاء 
الفائزين على المناصب القيادية للرئاسة 

ومنصب نائب الرئيس.

محرر الشؤون المحلية

صدر عـــن وزير البلديـــات والزراعة قـــرار رقم 165 
لسنة 2022 بشأن تعيين ونقل رؤساء أقسام وأمناء 
سر المجالس في كل من أمانة العاصمة والبلديات، 
وجـــاء فـــي المادة األولـــى تعيين المهندســـة زهراء 
عبدالعزيـــز حســـن أمينـــًا للســـر فـــي مجلـــس أمانـــة 
العاصمة، وتعين المهندســـة أمل يوســـف أبو الفتح 

أمينًا للسر في المجلس البلدي لبلدية المحرق.
وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة تنقل أمين ســـر مجلس 

أمانـــة العاصمـــة هناء محمد مرهون للعمل بوظيفة أمين ســـر المجلس البلـــدي لبلدية المنطقة 
الشمالية.

وينقـــل أمين ســـر المجلس البلدي لبلديـــة المحرق عبدالحميد محمود الســـاعي للعمل بوظيفة 
رئيس قسم النظافة ببلدية المحرق.

وينقل أمين سر المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية زهير إبراهيم حسن للعمل بوظيفة  «
رئيس قسم النظافة بأمانة العاصمة.

تعيين ونقل رؤساء وأمناء سر المجالس البلدية
حسن عبدالرسول

بعد حســم الدوائر االنتخابية وانقضاء الجولتين، برزت وجوه شــبابية عدة 
فــي عضويــة المجلــس النيابــي وفــي المجالس البلديــة باختــالف محافظات 
المملكــة، إذ أســفر الحســم عن بروز 14 وجها شــبابيا تحت قبــة البرلمان و18 

آخر بعضوية المجالس البلدية.

ففـــي محافظة العاصمـــة تمثلت هذه 
الوجوه في ممثل “سادســـة العاصمة” 
النائب محمود فردان، وممثل “تاسعة 
العاصمـــة” النائب محســـن العســـبول، 
وممثل “ثامنة العاصمة” النائب جليلة 
السيد، إضافة إلى النائب بدورة 2018 
والدورة الحالية زينب عبداألمير، في 
حين تمثل الوجه الشـــبابي بمحافظة 
المحـــرق بنائـــب دائـــرة عراد “ســـابعة 

المحرق” عبدهللا الظاعن.  
أمـــا فـــي المحافظة الشـــمالية، فبرزت 

الوجـــوه الشـــابة متمثلـــة فـــي كل من 
ممثل “رابعة الشمالية” حسن إبراهيم، 
و”خامســـة الشـــمالية” مريـــم الصائـــغ، 
و”تاســـعة الشـــمالية” محمـــد األحمـــد، 
و”الحاديـــة عشـــرة الشـــمالية” باســـمة 
مبارك و”الثانية عشرة الشمالية” حنان 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  وفـــي  فـــردان، 
عبـــدهللا الرميحـــي بالدائـــرة األولـــى، 
وعلـــي  بالثالثـــة،  الرفاعـــي  ومحمـــد 
النعيمـــي بالســـابعة، وعلي الدوســـري 

بالتاسعة. 

وفـــي مقابل ذلك، فقد تمكن 18 وجها 
شبابيا من نيل تلك عضوية المجالس 
البلديـــة، حيـــث نالهـــا فـــي محافظـــة 

المحـــرق كل مـــن دالل المقهـــوي عـــن 
الدائرة الثانية، وعبدالقادر السيد عن 
الدائـــرة الثالثـــة، وصالـــح بوهزاع عن 

الدائرة الخامســـة، وفاضـــل العود عن 
الدائرة السادسة، وأحمد المقهوي عن 
الدائرة الســـابعة ومحمد المقهوي عن 

الدائرة الثامنة بالمحافظة ذاتها.
الشـــمالية  محافظتـــي  فـــي  أمـــا 
حيـــث  تـــوازت،  فالكفـــة  والجنوبيـــة، 
برزت 6 وجوه شبابية في كل واحدة 
المجلـــس  عضويـــة  نـــال  فقـــد  منهـــا، 
كل  الشـــمالية  بالمحافظـــة  البلـــدي 
مـــن ممثـــل “ثالثـــة الشـــمالية” محمـــد 
الدوســـري، وفي “سادســـة الشـــمالية” 
“ســـابعة  وفـــي  عاشـــور،  عبـــدهللا 
الشـــمالية” زينة جاســـم، وفي “عاشرة 
الشـــمالية” عبـــدهللا الـــذوادي، أما في 
فنالهـــا  الشـــمالية”،  عشـــرة  “الحاديـــة 
عبدهللا الذوادي، وفي “الثانية عشـــرة 
الشـــمالية” زينب الـــدرازي إضافة إلى 

محمـــد دراج عـــن “رابعـــة الجنوبيـــة”، 
“سادســـة  عـــن  العبـــدهللا  وأحمـــد 
الجنوبيـــة “، وعبـــدهللا بوبشـــيت عـــن 
“ســـابعة الجنوبية “، وعلي الشيخ عن 
“ثامنـــة الجنوبية “، وحمد الزعبي عن 
“تاســـعة الجنوبية” وحســـن الدوسري 

عن العاشرة بالمحافظة ذاتها.
فـــي  النيابيـــة  وبالعـــودة لالنتخابـــات 
دورة 2018، فقد خاض 15 شابا الغمار 
النفيعـــي،  إبراهيـــم  وهـــم  االنتخابـــي 
المالكـــي،  باســـم  عبداألميـــر،  زينـــب 
حمـــد الكوهجـــي، عبدهللا الدوســـري، 
علـــي النعيمي، عمـــار البنـــاي، عمار آل 
عبـــاس، عمار قمبـــر، غـــازي آل رحمة، 
يوســـف الذوادي، فاضل السواد، كلثم 
الحايكـــي، محمـــود البحراني ومحمد 

العباسي.

14 وجهـا شبابيـا في البرلمـان و18 بالمجالـس البلدية
تساوي عددهم في “الشمالية” و“الجنوبية”

سيدعلي المحافظة

منال الشيخ

إيمان جناحي

حسن عبدالرسول

علي القطاف

يخـــوض 3 مـــن أعضـــاء مجلـــس بلدي 
المحـــرق الســـابق منافســـات المناصب 
حيـــث  الجديـــد،  بالمجلـــس  القياديـــة 
كشـــفت المعلومـــات األوليـــة عـــن نيـــة 
البلـــدي أحمـــد المقهـــوي الحاصـــل على 
أعلى نســـبة تصويـــت فـــي االنتخابات 
والممثـــل لدائرة عراد الترشـــح لرئاســـة 

غـــازي  يشـــغره  كان  الـــذي  المجلـــس، 
مـــن  الخـــارج  المرشـــح  المرباطـــي 
االنتخابـــات البرلمانيـــة، فيمـــا ينافســـه 
الفائـــز عـــن رابعـــة المحـــرق عبدالعزيـــز 

النعار على مقعد الرئاسة.
ويتنافـــس علـــى منصب نائـــب الرئيس 
كل من أعضاء المجلس السابق الممثل 
البلـــدي عـــن الديـــر وســـماهيج فاضـــل 
العـــود والممثل البلدي عن قاللي صالح 

بوهزاع.
وضّمـــت تشـــكيلة المجلـــس الجديـــد 5 
أعضـــاء جـــدد وهـــم: محمـــد المحمود، 
وعبدالقـــادر  المقهـــوي،  ودالل 
عبدالرحمن، وعبدالعزيز النعار، ومحمد 
المقهـــوي، فيمـــا غـــادر الســـباق البلـــدي 
الســـابق باســـم المجدمـــي الـــذي خســـر 
مقعـــد ثالثة المحرق لصالـــح عبدالقادر 

عبدالرحمن.

البلديون السابقون يتصدرون منافسات رئاسات المحرق

أحمد المقهوي صالح بوهزاع فاضل العود

سيدعلي المحافظة



مـــن أهـــم ســـمات وميـــزات مهرجـــان 
المســـرح العربـــي الذي تنظمـــه الهيئة 
العربيـــة للمســـرح كل عـــام في إحدى 
الـــدول العربيـــة، والـــدورة المقبلة 13 
ســـتكون في الدار البيضـــاء بالمغرب 
الفـــن  جعـــل  أنـــه   ،2023 ينايـــر  فـــي 
وتفاعـــا  التصاقـــا  أكثـــر  المســـرحي 
بقضايـــا العصـــر الكبـــرى، ومشـــكات 
الشـــعوب، والمسائل األساســـية التي 
تطرحهـــا حركـــة العصر أمام اإلنســـان 

وأمام الفكر والفن. 
كما أن سعة المشـــاركة في المهرجان 
تخلق مناخا خصبـــا لتفاعل الثقافات 
وتاقي التجـــارب، وتبـــادل الخبرات 
العـــرب،  المســـرحيين  مختلـــف  بيـــن 
المخرجـــون  يحضـــره  فالمهرجـــان 
والمؤرخـــون  والنقـــاد  والممثلـــون 
والكتاب والموســـيقيون والمصورون 
المســـرحية  والفـــرق  والمنتجـــون 
العربية، وفي كل يوم تجري عشرات 
مختلـــف  تتنـــاول  العامـــة  اللقـــاءات 

القضايا المتصلة بالمسرح، بل وإيجاد 
مـــن خـــال  العربـــي  اإلنســـان  هويـــة 
الصلبـــة،  القاعـــدة  المســـرح وإرســـاء 
المشـــتركة  االتفاقيـــات  عـــن  ناهيـــك 
أو تاقـــي وجهـــات النظر التـــي تفيد 
جميع األطراف في التزود بمعلومات 
جديدة عن مناطق مســـرحية جديدة 
وناشـــئة، كما تفيد أبناء هذه المناطق 
وممثليهـــا وفرقها في التزود بخبرات 
اآلخريـــن األكثـــر عراقـــة وغنـــى، هذا 
إضافـــة إلـــى النـــدوات الخاصـــة مـــع 

المخرجين والنشرة اليومية.
الحاديـــة  المهرجـــان  دورة  حضـــرت 
عشـــرة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
2019، والثانية عشرة باألردن 2020، 
وفي كل دورة من هذه الدورات كانت 
نظرية المسرح تنطلق من مفهوم عام 
للمجتمع واإلنسان، وتبذل مجهودات 
جبـــارة في ســـبيل الثقافة اإلنســـانية 
وفـــي ســـبيل خدمـــة المســـرح والفن 
الرفيـــع، وبلـــغ أوج التفاني في خدمة 

فن المسرح بأصالة وعمق.
مـــا أريـــد قولـــه.. إن الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح بقيادة ســـمو الشيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو 
الشـــارقة  حاكـــم  األعلـــى  المجلـــس 
الرئيس األعلى للهيئة العربية للمسرح 
خطـــوات  العربـــي  بالمســـرح  تخطـــو 
واســـعة وتقدم باهر فـــي مضمار الكم 
والكيـــف؛ ليغدو المســـرح العربي في 

مكانة مرموقة بين مسارح العالم.

“أسرة األدباء” تشعل الحنين إلى المحرق عبر “كردم”
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مــن ضمــن النــدوات المهمــة في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي تم تقديم ندوة جماهيرية عن صعود الســينما الســعودية، تحت 
عنوان “تطوير المواهب ووســائل الدعم والتحفيز”، ضمن فعاليات النســخة الخامســة أليام القاهرة لصناعة الســينما التي تقام في 
الفتــرة مــن 17 إلــى 22 نوفمبــر الجاري. وحضر الندوة التي أدارها جاي ويســبرج، وأقيمت في فندق المهرجان “ســوفتيل الجزيرة”، 
الفنــان حســين فهمــي رئيــس مهرجان القاهرة الســينمائي الدولــي، وعدد من الضيوف من الســعودية من منتجيــن ومخرجين وكان 
يتقدمهــم المنتــج والمخــرج ممــدوح ســالم، ونجــوم مصــر مثــل الفنــان الكبير محمــود حميــدة، وأحمد الفيشــاوي، وســينتيا خليفة، 

والمخرجة مريم أبو عوف، وغيرهم من صناع السينما والفنانين واإلعالم وضيوف المهرجان حول العالم.

مـــن  مجموعـــة  الجلســـة  واســـتضافت 
صانعي األفام الســـعوديين المشـــهورين 
وممثليـــن عـــن الهيئـــة الملكية الســـعودية 

لألفام.
عـــن  النـــدوة،  فـــي  الضيـــوف،  وتحـــدث 
لهـــا  خطـــط  التـــي  اإلبداعيـــة  البرامـــج 
المتخصصون فـــي المملكة بهدف تطوير 
المواهـــب الســـعودية وتمكيـــن المبدعين 
مـــن ســـرد القصـــص األصليـــة، باإلضافـــة 
إلـــى مواقع التصويـــر المختلفة والحوافز 
األفـــام  منتجـــي  لتشـــجيع  المقدمـــة 
الدولييـــن علـــى التصويـــر فـــي المملكـــة، 
وعـــن البرامـــج اإلبداعية التـــي خطط لها 
المتخصصون فـــي المملكة بهدف تطوير 
المواهـــب الســـعودية وتمكيـــن المبدعين 
من ســـرد القصص األصلية، باإلضافة إلى 
الحوافز المقدمة لتشجيع منتجي األفام 
الدولييـــن علـــى التصويـــر في الســـعودية 
خصوصـــًا مـــع وجـــود أرضية صلبـــة مثل 
مهرجان البحر األحمر الســـينمائي الدولي 
المقبـــل  الشـــهر  مطلـــع  ســـينطلق  والـــذي 
وأيضـــًا وجـــود مهرجان أفام الســـعودية 
وغيرها مـــن المبادرات ســـواء الحكومية 

أو الخاصة.
وضعت هيئة األفام إستراتيجية وطنية 
لدعـــم وتعزيز النمو طويل األجل لصناعة 
الســـعودي  الثقافـــي  والقطـــاع  األفـــام 
إلـــى  المســـعى  هـــذا  يهـــدف  المســـتدام، 
زيـــادة جـــودة وكميـــة اإلنتاج الســـينمائي 
المحلي مع االســـتفادة من التآزر التجاري 
واإلبداعـــي الحالي فـــي المملكـــة العربية 

السعودية.
فـــي البدايـــة، تحـــدث المخـــرج والمنتـــج 
تطـــور  عـــن  الناصـــر،  الجليـــل  الســـعودي 
الســـنوات  فـــي  المملكـــة،  فـــي  الســـينما 
القليلـــة الماضيـــة، وكيـــف أصبـــح لديهـــم 
منصات إلكترونيـــة تعرض عليها األعمال 

السينمائية التي تعبر عنهما.
وتتوقـــع الهيئـــة العامـــة لإلعـــام المرئـــي 
والمســـموع أن يصـــل عـــدد دور الســـينما 
بحلول العام 2030 إلى 350 دارًا للعرض، 
قيمـــة  تصـــل  وأن  فيلـــم،   2500 تعـــرض 
صناعة السينما بالمملكة إلى مليار دوالر.

وتم عرض عدد من األفام السعودية عبر 
منصـــات البـــث الرقمـــي مثـــل “نتفليكس” 
الشـــبكة التلفزيونيـــة العالميـــة، ومن هذه 
األفام “المرشـــحة المثاليـــة” و”حد الطار” 

وغيرهما.
جمعيـــة  ورئيـــس  المخرجـــة  وكشـــفت 
السينما السعودية هناء العمير، أن السينما 
الســـعودية بدأت تنتشـــر من خال منصة 
“يوتيـــوب”، وتطـــور األمـــر للعـــرض علـــى 
المنصـــات اإللكترونيـــة، وذلك ســـاعد في 
ظهور الكثير من المبدعين والمؤثرين في 
صناعة الســـينما الســـعودية، وفي ســـؤال 
خـــاص لـ”البـــاد” عن دور الجمعية وســـط 
كل هذا الدعم للســـينما الســـعودية فقالت 
إن الجمعيـــة مرآة للمبدع الســـعودي لنقل 
مـــا يقدم وتشـــجيعه إلى الوصـــول بطرق 
صحيحـــة، وأضافـــت: “بالمعرفـــة ووضـــع 
اإلستراتيجيات واستقطاب الخبرات من 
العالـــم نســـتطيع أن نصنـــع مـــا يمثلنا، وال 

نحتـــاج إلى صناعة مقلـــدة لديزني، ولكن 
يمكـــن أن نوّجـــه لنمـــوذج آخـــر ســـعودي 
خليجـــي عربي ينقل ما نريد أن ننقله إلى 

العالم بكل ما عندنا من تاريخ وثقافة”.
وشـــهد هذا العام إطاق جمعية الســـينما 
فـــي  للســـينما  كأول جمعيـــة  الســـعودية، 
المملكـــة، ألول جمعيـــة أهليـــة متخصصة 
رســـميًا  تســـجيلها  وتـــم  المملكـــة،  فـــي 
بقـــرار وزيـــر المـــوارد البشـــرية والتنميـــة 
االجتماعيـــة، وهـــي ُتعنى بقطـــاع صناعة 
األفـــام؛ وذلـــك بهـــدف إثـــراء المحتـــوى 
المعرفـــي والبصـــري في الســـينما، ونشـــر 
الثقافـــة الســـينمائية، وتحســـين قـــدرات 

العاملين في مجال السينما.
وتم اختيار المخرجة هناء العمير لرئاســـة 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة، والشـــاعر أحمـــد 
المـــا رئيـــس مهرجـــان أفـــام الســـعودية 
نائبـــًا للرئيـــس، وعضويـــة الفنـــان إبراهيم 
الفهـــاد  هنـــد  والمخرجيـــن  الحســـاوي، 
وعبدالعزيـــز الشـــاحي، فيما تضـــم قائمة 
بـــدر  المخرجيـــن  المؤسســـين  األعضـــاء 

الحمود وشهد أمين وريم البيات.
وقـــال المخرج الســـعودي محمد الســـلمان 
والـــذي تـــم اختيار فيلمـــه الطويـــل األول 
“أغنيـــة الغـــراب” والمصّنـــف ضمـــن نوعية 
الســـاخرة،  الســـوداء  الكوميديـــة  األفـــام 
ليمثـــل الســـعودية فـــي مســـابقة أوســـكار 
2023 إن الســـعودية أصبـــح لديهـــا العديد 
مـــن برامج التمويـــل المخصصـــة لصناعة 
الســـينما، والتي أدت إلى إنتاج العديد من 

األعمال السينمائية.

وبشأن تطور السينما السعودية في مجال 
األفـــام الطويلة، قـــال: “إننا نشـــهد طفرة 
ونموًا متســـارعًا ويبشـــر بمستقبل مشرق، 
وأن أغنيـــة الغـــراب هـــو أحـــد ثمـــار جهود 
متراكمـــة مـــن جميـــع العاملين فـــي قطاع 
األفـــام بالســـعودية، حيث تـــدور أحداث 
الفيلـــم بشـــكل أكثر تحديدًا فـــي الرياض، 
الثقافـــات،  متعـــددة  عاصمـــة  باعتبارهـــا 
وموطـــن أفـــكار متضاربة وبشـــأن “ناصر” 
الفاشـــل والســـاذج في نظر والديـــه، الذي 
يتردد في إجراء جراحة الســـتئصال ورم 
من دماغه، ويؤجلها لحين تحقيقه إنجازًا 
كبيـــرًا، وتتوالـــى بعدهـــا األحـــداث ما بين 
عمله وبين دخول فتاة غامضة إلى عالمه.
ويعد ســـوق الســـينما فـــي المملكـــة األول 

وضمـــن  األوســـط،  الشـــرق  وفـــي  عربيـــًا 
أكبـــر 15 ســـوقًا فـــي العالـــم، حيـــث حقـــق 
شـــباك التذاكـــر المحلي خال الـ10 أشـــهر 
األولـــى مـــن العام 2021 نحـــو 700 مليون 
ريال، لتســـتحوذ علـــى 55 % من إجمالي 
التذاكـــر  عـــدد  تجـــاوز  فيمـــا  اإليـــرادات، 
المبيعـــة 11 مليـــون تذكرة حتى اآلن، عبر 
39 صالـــة بعـــدد شاشـــات 385 شاشـــة هو 
حجـــم عدد صاالت الســـينما في 8 مناطق 
بالمملكـــة حاليـــًا ويعـــد األكبر في الشـــرق 
األوســـط، تعتمـــد علـــى أحـــدث التقنيـــات 
وأحـــدث  أهـــم  وتعـــرض  الســـينمائية، 
اإلنتاجـــات المحليـــة والعربيـــة والعالميـــة 
بالتزامـــن مع عرضها العالمـــي، إضافة إلى 
افتتـــاح 22 دور عرض جديـــدة قبل نهاية 

العام.
وفـــي ختـــام النـــدوة، شـــكر الفنـــان القدير 
حســـين فهمـــي رئيـــس مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي الدولي المتحدثين في الندوة 
ورحـــب فيهـــم فـــي القاهرة، وقـــال إن كل 
مصر ترحب بالســـعودية لتبـــادل الخبرات 
والعمـــل معًا مـــن أجـــل الســـينما، ودعاهم 
لزيارة العديد من أســـتوديوهات التصوير 
المصرية الحديثة، معلًنا أن جميع فعاليات 
الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة الســـينمائي 

متاحة لهم وسط ترحيب كبير للحضور.
وســـبق ونظم مهرجان القاهرة السينمائي 
الســـينما  عـــن  نـــدوة   ،2018 العـــام  فـــي 
صنـــاع  مـــن  كثيـــر  وحـــرص  الســـعودية، 

السينما العربية والعالمية على حضورها.

أسامة الماجد

طارق البحار

تزامنًا مع 
الذكرى 

األربعين 
لصدوره، 

ُيطرح اليوم 
ألبوم ثريلر 

40، الذي 
سيضم أعمااًل 
غير مسبوقة 

لجاكسون. أما 
األلبوم األساس، 

الذي يضم 9 أغاٍن، 
فجرى تصوير 

عدد منها 
العام 1983.

tariq_albahhar

الهيئة العربية للمسرح... أوج التفاني في خدمة المسرح بأصالة وعمق

نظمـــت أســـرة األدباء والكتـــاب ضمـــن برنامجها الثقافي األســـبوعي 
فعاليـــة بعنـــوان “كـــردم” لمحمـــد فاضل، وهـــي عبارة عن قـــراءة في 
ســـيرة المكان والناس قدمها راشد نجم وأدارتها الروائية ندى نسيم، 
وذلك بمشـــاركة جمهـــور نوعي ومختلف من أهالـــي المحرق ومحبي 
الكاتب الصحافي محمد فاضل، الذي جمع في رواية كردم مجموعة 
من القصص األدبية وهي أقرب ألن تكون بمثابة ســـيرة تتحدث عن 

ذاكرة المكان والناس في المحرق.
وأوضـــح راشـــد من خال الورقـــة التي قدمها أن روايـــة كردم تحمل 
فـــي طياتهـــا قصصـــا لوجـــوه قديمـــة وأبطـــال وحكايات تأخـــذ طابع 
الحـــزن أكثر مـــن الفـــرح وتحاكي حقبـــة زمنية تتجلى فيهـــا صعوبة 
الحيـــاة، وأوضـــح أن الـــوالء والحـــب للمنطقة والنـــاس ظهر بوضوح 
فـــي القصص التي ألفها محمد فاضل والتي كتبت بلغة سلســـة ولكن 
بمفـــردات عميقة تكشـــف عن احترافية الكاتب فـــي الكتابة خصوصا 

في استخدامه للمفردات العامية البالغة األثر.

إيجاد هوية اإلنسان العربي من خالل المسرح

سمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
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ديـــار المحــــــرق
DIYAR AL MUHARRAQ

200,000
BHD سهاير

فــلـل

140,000
BHD رحيل عراد

فــلـل

118,000
BHD نــــــــــون

فــلـل

128,000
BHD الحـــد

فــلـل

130,000
BHD العــكـر

فيــال

360,000
BHD ضحى النسايم

فيــال
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امسح الرمز 
للتواصل مع احد فروعنا

150,000
BHD دمستان

فيال

235,000
BHD ديار المحرق

فــلـل

147,000
BHD عــراد

فيــال

430,000
BHD القــريـة

فيال

بيت العمر .. ستجـده معنـا
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Vacancies Available

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

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

MIDDLE EAST RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36112865 or AHMEDMASDO35@GMAIL.COM 

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

DAREEN GATE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33118222 or SJS.ALI83@GMAIL.COM 

NICE POINT CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36361966 or HANAN.A.ALHERZ@GMAIL.COM 

EXPERTS HOUSE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17630998 or EXPERTS1@BATELCO.COM.BH 

ZENON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39719998 or AHMED304@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39629333 or arabpoul@hotmail.com 

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

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

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17814777 or HAMAN74@GMAIL.COM 

MIRACLE GRAPHICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39637999 or hussain@miracle.com.bh 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17226618 or ACKR007@GMAIL.COM 

ABDULLA ALI ALMANSOOR ALFUDHALA ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39227472 or CAPTAINMARINESERVICES@GMAIL.COM 

ALNAIZK CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66673333 or ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17845151 or ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

THAWOWDA  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17771415 or NAFEEDSADARY@HOTMAIL.COM 

LANJAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39470885 or ADELALMUDAWIB@HOTMAIL.COM 

Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17593367 or infobahrain@iacovougroup.com 

FORSAN AL NAMOTHAGIA FOODS & CONSUMER PRODUCTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17004501 or sajan@forsan.com.sa 

HASAN EBRAHIM ALI SALE TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39772426 or AE43ALI@GMAIL.COM 

MASHOOR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact
 34315344 or ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

ALMEZAB CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411498 or ALMEZAB_1@HOTMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

QUALITY ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33918999 or QUALITY.ALU@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34095029 or NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

SHABAN LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or USMANBAH46@GMAIL.COM 

ALMATAR METAL WORK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17600456 or ALMATTARMETALWORK@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 13699000 or INFO@WATERCOLORME.COM 

Sanabis star cold store 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33203336 or HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 TECHNICIAN(MECHANICAL ENGINEERING).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 36663995 orOFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

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

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

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

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

Deli-Gulf Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 34529228 or OSMAN.KHAN@DELIGULF.COM 

SALON DAR ALLORD BEAUTY CENTER PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17005513 or EBTEHAJ9901@GMAIL.COM 

SHAMS RIFFA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33777883 or ALMUGHANNI98892@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )موفق للتسويق ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة نيابة عن السادة شركة موفق للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم ١٥١٣٩٤ طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ١
MAWFAK MARKETING W.L.L من: موفق للتسويق ذ.م.م

UVA BUSINEES CENTRE W.L.L الى: يوفا بزنس سنتر ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

أكشول أدفيرتايزنغ ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
أكشول  القانوني  المصفي  باعتباره   JAISON VARGHESE
1 ، طالبا   - 88969 القيد رقم  أدفيرتايزنغ ذ.م.م والمسجلة بموجب 
من  اختيارية  وشطبها  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
  CR2022-170288   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : الوشاح الراقي لخياطة العبايات
اسم التاجر : نسرين احمد يوسف محمود مصطفى قائد

االسم التجاري الجديد : الوشاح الراقي للخياطة
قيد رقم : 1 – 135495

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سن مايدو ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة عبدهللا 
عبدالرزاق  و  النعيمي  فضل  علي  محمد  عبدهللا  و  ي  النعيم  مهنا  فضل  علي 
عبدالخالق عبدهللا حسن باعتبارهم المصفيين القانونيين لشركة سن مايدو ذ.م.م 
والمسجلة بموجب القيد رقم 1-123988 ، طال بين إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان وتحويل قيد المٔوسسة الفردية )اسم المٔوسسة(
إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك 
المٔوسسة الفردية المسماة ماي ديليسيو كيك والمملوكة للسيد/السيدة اسماعيل 
 ،)125075-4( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  البستكي  الدين  شرف  هللا  نصر 
بطلب تحويل قيد المٔوسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة 
برٔاسمال وقدره 1000 دينار بحريني، وذلك بكافة ٔاصول وموجودات والتزامات 

المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة الهير للمجوهرات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد حسن 
الهير  لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  المطاوعة  يوسف  حسن  حبيب 
للمجوهرات ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم -1 141562 ، طالبين إشهار 
انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

تهرم تيك ال تي دي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 126899

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة تهرم 
تصفية  بطلب   ،  126899 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  دي  تي  ال  تيك 
مهنية  تضامن   - ستيفينز  مور  السادة  وتعيين  اختيارية    تصفية   الشركة 

متخصصة مصفيا للشركة .
عنوان المصفي :

مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة
172001443

newco@msbahrain.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2022-162392   إعالن رقم
تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ايمان عبدالنبي عبدهللا حسن صباح

االسم التجاري الحالي : أراسترا للخدمات
االسم التجاري الجديد : فابل ميل للخدمات

رقم قيد : 140527 – 1

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  شركة ألتير للشحن ذ.م.م
  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
ألتير للشحن ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   142836   طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم   1  
من: شركة ألتير للشحن ذ.م.م  

  ALTER CARGO CO W.L.L  
الى: شركة ألتر جينتس صالون ذ.م.م

  ALTER GENTS SALON CO W.L.L  
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 MECHANICAL TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

 ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

STAR SHINE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33322872 or USMANS_DC@YAHOO.COM 

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

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

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

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36333557 or AHLAM030@YAHOO.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

UM MAJEED AC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36364269 or KHURRAM_LOE82@YAHOO.COM 

BLUE BULBUL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33165372 or NASSERALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

SPACELINE  LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 36811228 or NAZZARALI9@GMAIL.COM 

MARIA LINE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36552441 or acmemohd@gmail.com 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17777993 or FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66665501 or bubbleslaundryclean@gmail.com 

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

 EXECUTIVE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33148255 or magstore731@gmail.com 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77900334 or ALTASHREEQ@YAHOO.COM 

AWALI CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33323733 or DRMOOSA.ABUTAIR86@GMAIL.COM 

AWALI CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33323733 or DRMOOSA.ABUTAIR86@GMAIL.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33366414 or DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36370555 or DSHAKMBA@GMAIL.COM 

Silk Thread Abaya 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39198625 or ALIALSAFFAR527@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17233996 or GM@AJIAL.COM.SA 

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

 CHEMIST (PAINTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17233996 or GM@AJIAL.COM.SA 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33315134 or JUNAID.ATC.CO@GMAIL.COM 

IMRAN NOOR TRADITIONAL BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36613696 or BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 389690470 or JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

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

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

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39888462 or HUSSAINBINSALOOM@GMAIL.COM 

THE FOUNDRY RESTAURANT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17223040 or ACCOUNTS@TFR15.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37216006 or ikan.bahrain@gmail.com 

GULFTEK CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHAHAL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact
 36505874 or ZALLAQ213@GMAIL.COM 

BLACK TRUFFLES . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17008222 or VINCENT@INVENTHOUSE.NET 

GULF VETERINARY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17692221 or BAHRAINVETCENTRE@GMAIL.COM 

M SQUARE DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(CURTAINS)
 suitably qualified applicants can contact

 39821917 or MASOOMA@MSQUAREBH.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

Clean Club Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 38438394 or MKV67BH@GMAIL.COM 

ALHARAM PRINTING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39944530 or LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM 

FAAS TAILORING OF MAGHRABI JALABIYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33554838 or SALAHMOHAMMED208@GMAIL.COM 

SHAWARMINATOR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 33450050 or ISKOOHEJI@GMAIL.COM 

I.M. VEGETABLES & FRUITS Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36551769 or alisameer8400@gmail.com 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

H J K CLEANING - PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66904565 or rajakhizarkhan@gmail.com 

MEDIA LINE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39788328 or fatimamarzooq48@gmail.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 38912362 or ALJINNERBIINT@GMAIL.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

Isa Janahi clearance 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39999350 or ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

Playa Laundry 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39318899 or MYALMAHMEED@YAHOO.COM 

AUTO SPACE S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33618181 or autospacebh@gmail.com 

KMA INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 65007309 or KMAINTERIORSWLL@GMAIL.COM 

AKRAM MOBILE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 38263593 or AKRAM150470@GMAIL.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

RIZWAN MUSHTAQ General Trade Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 34424340 or RIZWAN99991@GMAIL.COM 

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

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

BIOFRESH OILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33349636 or HANSELGEO@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39767786 or NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

ABDULLA NABEEL BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33625540 or ABDULLANABEEL2011@GMAIL.COM 

HAYAT BEAUTY AND CARE 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 36962213 or HAYAT.ALI22@HOTMAIL.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17715021 or HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17710710 or info@koohejibuildingcare.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

Waves Infra Solutions W L L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 32321614 or NARASIMHANGS@GMAIL.COM 

EMCAN-TEC INFORMATION TECHNOLOGY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33340388 or MOHAMEDSABERHUSSIEN114@GMAIL.COM 

Peshawar interior decoration Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33922457 or KMOHSAN444@GMAIL.COM 

Sportsmotive performance garage 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 77327777 or MAMADI_81@HOTMAIL.COM 

BLACK FIRE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39313416 or FAHADRAYAB@GMAIL.COM 

AL FOWZ KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 32144111 or RAWAAISA@GMAIL.COM 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66937703 or ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

MAMA MANWA GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39501060 or BH_1996@ICLOUD.COM 

CITY PLAZA TRADING CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39879624 or NAJEEBNELLACHERI@GMAIL.COM 

Al Siyal Construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33842647 or FOZIAAWAN524@GMAIL.COM 

KICKS 88 COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36689223 or ALIFARDAN88KICKS@GMAIL.COM 

HIBBA KHUSHI SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35100685 or RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AKAYA DECORATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 39049132 or akayadecoration@gmail.com 

ADLIYA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17749080 or ADLIYAPHARMACY@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39767786 or NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

DAMAS MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33882878 or DAMASCENTER.BH@GMAIL.COM 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 38139157 or ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

ERA TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36665929 or alifbrngroup@gmail.com 

TECH & DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39863497 or BALAGURU398634@GMAIL.COM 

XPRESS MAJID FAST LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33441347 or SHYAMRAJ8748@GMAIL.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000435 or BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

GRILL AND THRILL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ETERNAL MEMORY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35052764 or 89265667678@MAIL.RU 

TOSCANINI CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 37375532 or ADISCOFEE@GMAIL.COM 

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17742004 or ABUJHAD@GMAIL.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 35475656 or HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

DAR AL ANAQA TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 34470000 or HAMDANSA@GMAIL.COM 

SARDAR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36653831 or MUHAMMADMU9822@GMAIL.COM 

NEST TECH TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38863943 or BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM 

VENTRA MEDIA  PLANNERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38328671 or HANEEFAMHDCLT@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL DALYA CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39458587 or JALIL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

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

 TECHNOLOGIST(MEDICAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

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

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

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39325444 or alanood@alshammarygroup.com 

FIORENTINA MENS SALOON CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 66356021 or MADNAN6021@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

TOOBA CONTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34092592 or NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

ABDULLA M.ALI E.EDHRABOOH(AMIR ALDHALAM-10954) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39403141 or ABDULLA.101@HOTMAIL.COM 

M W A TOURISM SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66924438 or ZAFARMA4@GMAIL.COM 

BANAN BEAUTY SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34373716 or HASAN.G.87@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33131412 or ENABLERSCONTRACTING@GMAIL.COM

LARINDA CAPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL & ADMINISTRATIVE OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 37778910

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

WHITE GIRAFFE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38880502 or FAISALASG00@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35012715 or AYAZ_WAHEED@HOTMAIL.COM 

AL NAMRA INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33086723 or TAMUERAMIR@GMAIL.COM 

RAFAY SUPPORT SERVICES ACTIVITY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38441357 or RAFAYSALMANSERVICES@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38881547 or ZESHANEBRAHIM49@GMAIL.COM 

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

 BANKING SECTOR TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 38881547 or ZESHANEBRAHIM49@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111343 or KAWKAB.914@HOTMAIL.COM 

ABDALI ABDULHUSAIN ABDALI HASAN  ALSANADI (158493) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or ABDALIALSANADI58@GMAIL.COM 

BRITISH COUNCIL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contact

 17261555 or HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39888014 or FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39629333 or arabpoul@hotmail.com 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DEPUTY CHIEF EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 39996611 or HBADER@RJBADER.COM 

IDEA Publicity & Advertising Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17550231 or TARADA14@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 
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طهران ـ وكاالت

بدأت إيران فـــي تخصيب اليورانيوم 
إلـــى درجـــة نقـــاء 60 % فـــي موقـــع 
باســـتخدام أجهـــزة  النـــووي،  فـــوردو 
الطرد المركـــزي “آي آر6”، وفق ما ذكر 
تلفزيـــون “إس إن إن” اإليراني، أمس 

الثالثاء.
وأضافـــت القناة التلفزيونية أن إيران 
“ســـتبني أيًضـــا مجموعـــة جديدة من 

أجهزة الطرد المركزي في الموقع”.
الوكالـــة  محافظـــي  مجلـــس  ووافـــق 
الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 
دولـــة، الخميس، على قرار يأمر إيران 
بـ”التعاون بشـــكل عاجـــل” مع تحقيق 
الوكالـــة في آثـــار اليورانيـــوم التي تم 

العثـــور عليها في 3 مواقع غير معلنة، 
وذلك حســـبما قال دبلوماسيون أثناء 
التصويـــت الـــذي جـــرى خالل جلســـة 

مغلقة.
ويعد هذا ثاني قرار يســـتهدف إيران 
هذا العام بشـــأن التحقيق الذي أصبح 
عقبـــة أمـــام محادثات إحيـــاء االتفاق 
النـــووي اإليرانـــي المبرم عـــام 2015، 

نظًرا لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، كشـــف تقريـــر 
ســـري للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، 
أن إيـــران تمضـــي قدًمـــا فـــي توســـيع 
فـــي  اليورانيـــوم،  تخصيـــب  أنشـــطة 

موقع نطنز النووي تحت األرض.

إيران تخّصب اليورانيوم لدرجة نقاء 60 %

الخرطوم ـ وكاالت

أكـــد رئيـــس مجلـــس الســـيادة وقائـــد 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
أن القـــوات المســـلحة ســـتفي بوعدها 
بالنـــأي عـــن السياســـة، وســـتعمل على 

حماية المرحلة االنتقالية.
وقـــال البرهـــان فـــي كلمـــة ألقاهـــا في 
فاتحـــة اجتماع تنســـيق أمني إفريقي 
إن  الثالثـــاء،  أمـــس  الخرطـــوم،  فـــي 
الشـــعب الســـوداني يتطلع إلـــى توافق 
وطني تشارك فيه كل القوى السياسية 

وصوال إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ويــأتــي خــطــاب الــبــرهــان وســط جدل 
كبير حول العملية السياسية الجارية 

يعيشها  ــتـــي  الـ األزمــــــة  لــحــل 
الــــــســــــودان مـــنـــذ أكـــثـــر 

مـــــــن عـــــــــام بـــســـبـــب 
ــرفـــض الــشــعــبــي  الـ
التي  لــإجــراءات 
الجيش  اتــخــذهــا 

في 25 أكتوبر 2021.
وتتزايد التكهنـــات بقرب توقيع اتفاق 
مبدئـــي بيـــن الجيـــش وقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر- المجلـــس المركـــزي، يمهـــد 
لتســـلم المدنيين الســـلطة على أساس 
اللجنـــة  أعدتهـــا  دســـتورية  وثيقـــة 
التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر 
والقـــت قبـــوال محليـــا ودوليا واســـعا، 
جماعـــة  بينهـــا  مـــن  مجموعـــات  لكـــن 
اإلخـــوان والحـــزب الشـــيوعي أعلنـــت 
رفضها للوثيقة. وكانت اآللية الثالثية 
المكونـــة من األمم المتحـــدة واالتحاد 
اإلفريقي ومجموعة اإليقاد قد أعلنت 
مؤخـــرا قبـــول الجيـــش بالوثيقة، 
وأشـــارت فـــي بيـــان الخميـــس 
إلى أن قـــادة الجيش أجروا 
التـــي  التعديـــالت  بعـــض 
تـــم التوافـــق عليها مع 

المدنيين.

البرهان: الجيش السوداني سينأى بنفسه عن السياسة
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إيران.. احتجاجات ساخنة واغتصاب محتجين بالسجون
في األســـبوع العاشـــر واليوم الســـابع 
التـــي  االحتجاجـــات  مـــن  والســـتين 
عّمت المـــدن اإليرانيـــة، كانت المدن 
الكرديـــة فـــي محافظـــات كردســـتان 
مـــن  الكـــردي  والجـــزء  وكرمانشـــاه 
فـــي  الغربيـــة  أذربيجـــان  محافظـــة 
وتضامنـــت  االحتجاجـــات  طليعـــة 
معها مدن عدة، منها بوشهر وطهران 
ومشـــهد وكـــرج وإيـــذج وقـــم، وفـــي 
تقريـــر لها كشـــفت قناة “ســـي إن إن” 
عن تعرض محتجين لالغتصاب في 

معتقالت النظام الديني في إيران.
أمـــس  المتحـــدة،  األمـــم  ونـــّددت   
ردهـــا  طهـــران  بـ”تشـــديد”  الثالثـــاء، 
علـــى التظاهـــرات مطالبًة الســـلطات 
اإليرانيـــة بإقرار تعليق فوري لعقوبة 

اإلعدام.
 وقال المتحدث باسم مجلس حقوق 
اإلنسان في األمم المتحدة جيريمي 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــالل  لورنـــس 
المفـــوض  إن  جنيـــف  فـــي  روتينـــي 
السامي لحقوق اإلنسان فولكر تورك 
“يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء 
التظاهـــرات فـــي إيـــران، ومـــن بينها 
وفـــاة طفليـــن فـــي نهايـــة األســـبوع، 
وتشـــديد رد قـــوات األمـــن، يشـــيران 

إلى أن الوضع حرج في البلد”.
علـــى  ســـلطاتكم  “نحـــث  وأضـــاف:   
تلبية مطالب الشـــعب في المســـاواة 
مـــن  بـــدال  والحقـــوق  والكرامـــة 
استخدام القوة غير الضرورية وغير 
المتكافئـــة لقمـــع االحتجاجات” الذي 
أســـفر عـــن مقتل مـــا يزيـــد على 300 
الماضييـــن.  الشـــهرين  فـــي  شـــخص 
وشـــّدد علـــى أن “غيـــاب المحاســـبة 
فـــي ما يتعلق باالنتهـــاكات الفاضحة 
لحقوق اإلنســـان فـــي إيـــران ال يزال 
الشـــكاوى  فـــي  ويســـاهم  ا  مســـتمرًّ

المتزايدة”.
وذكر المتحدث أن “متظاهرين قتلوا 
فـــي 25 مـــن محافظات إيـــران الـ31، 

بينهـــم أكثـــر مـــن مئـــة في سيســـتان 
بلوشستان”، مشيًرا إلى أن السلطات 
اإليرانية أفادت كذلك عن مقتل عدد 
مـــن عناصـــر قـــوات األمـــن منـــذ بدء 

االحتجاجات.
وفجـــر يـــوم أمـــس كان ســـاخًنا بكل 
مـــا تحمـــل هـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى 
حيث شـــن الحرس الثـــوري هجمات 
صاروخيـــة ومســـيراتية على مقرات 
العـــراق  فـــي  الكرديـــة  األحـــزاب 
مـــن  المبـــادرة  أخـــذه  مـــع  بالتزامـــن 
القوات األمـــن في قمع االحتجاجات 
في المـــدن الكردية في غـــرب البالد، 
النظـــام  إجـــراءات  تشـــديد  ضمـــن 

إلخماد االنتفاضة.
وفـــي طهـــران شـــهد أحيـــاء بوليفـــار 
فـــردوس وصادقيـــة وونـــك وغيشـــا 
وســـعادت آباد احتجاجات، كما شهد 
تظاهـــرات  بطهـــران  أفســـرية  حـــي 
فـــي الشـــوارع ألول مرة منـــذ اندالع 
االحتجاجـــات فـــي ســـبتمبر الماضي 
علـــى خلفيـــة مقتـــل الفتـــاة الكرديـــة 
جينا )مهســـا( أميني على يد شـــرطة 

اآلداب في طهران.

فيديـــو  ومقاطـــع  تقاريـــر  وأفـــادت 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  نشـــرت 
االجتماعي، أن مجموعات من أهالي 
طهـــران نزلت حتى الســـاعات األولى 
من فجر الثالثاء إلى الشـــوارع لدعم 

المدن الكردية.
مثـــل  هتافـــات  المحتجـــون  وردد 
و”المـــوت  للديكتاتـــور”  “المـــوت 
للباســـيج”  و”المـــوت  لخامنئـــي” 
و”مهاباد وكردســـتان نور عين إيران” 

في مظاهرات في الشوارع.
في تقرير اســـتقصائي، اتهمت شبكة 
العســـكرية  القـــوات  إن”  إن  “ســـي 
إلـــى  باللجـــوء  اإليرانيـــة  واألمنيـــة 
ضـــد  الجنســـي  واالعتـــداء  العنـــف 
المتظاهريـــن اإليرانييـــن فـــي مراكـــز 

االحتجاز.
ويقول مؤلفو هذا التقرير إنهم تلقوا 
العديـــد مـــن التقاريـــر عـــن ممارســـة 
العنف الجنسي ضد المتظاهرين في 
إيـــران وســـمعوا قصصـــا للعديـــد من 
ضحايا العنف الجنسي، وواحدة من 
الروايـــات على األقل تصف اغتصاب 
صبي مراهق، وضحية أخرى أصيبت 

بجروح خطيرة.
كمـــا نقلـــت ســـي إن إن عـــن مصـــادر 
مطلعة تحدثـــت مع الضحايا وكتبت 
أن عمالء النظام صوروا فيلًما لبعض 
مشـــاهد العنف الجنسي وحولوه إلى 
أداة البتزاز المتظاهرين وإســـكاتهم، 
ولـــم تـــرد الســـلطات اإليرانيـــة علـــى 
طلـــب “ســـي إن إن” بالـــرد علـــى هذه 

االتهامات.
المتظاهريـــن  آالف  واعتقـــل 
الســـلميين بينهـــم العديد من النســـاء 
والناشـــطين  واألطفـــال والمحاميـــن 
والصحافييـــن، بحســـب خبـــراء فـــي 
حقوق اإلنســـان في األمـــم المتحدة. 
ســـتة  اآلن  حتـــى  القضـــاء  وأصـــدر 
ارتبـــاط  علـــى  باإلعـــدام  أحـــكام 

بالتظاهرات.
لحقـــوق  العليـــا  المفوضيـــة  ودعـــت 
“كل  ســـراح  إطـــالق  إلـــى  اإلنســـان 
بممارســـة  ارتبـــاط  علـــى  المعتقليـــن 
حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلميا، 
إليهـــم”  الموجهـــة  التهـــم  وإســـقاط 
مطالبة إيران كذلك بأن “تصدر فورا” 

تعليقا لعقوبة اإلعدام.

عواصم ـ وكاالت

جانب من االحتجاجات في العاصمة طهران

عواصم ـ وكاالت

حـــّذر الكرمليـــن أمس الثالثاء تركيا من “زعزعة االســـتقرار” في 
شمال سوريا، حيث شّنت أنقرة عدة غارات جوية على مقاتلين 
أكـــراد، غداة طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتمال 

إطالق عملية برية في األراضي السورية.
وقـــال الناطق باســـم الكرمليـــن دميتري بيســـكوف للصحافيين: 
“نفهـــم مخاوف تركيـــا المرتبطـــة بأمنها.، لكن فـــي الوقت عينه، 
ندعو جميع األطراف إلى االمتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي 

إلى زعزعة خطيرة للوضع العام”.
يأتي هذا بينما نقلت وســـائل إعالم تركية عن أردوغان قوله إن 
العمليات العســـكرية التركية في شمال سوريا والعراق ال تقتصر 
على حملة جوية، وإنه ســـيتم إجراء مناقشـــات حول مشـــاركة 

القوات البرية فيها.
وطالبت تركيا أمس حلفاءها، وعلى رأســـهم الواليات المتحدة، 
بـــأن “يوقفـــوا كل دعم” لوحـــدات حماية الشـــعب، وهي الفصيل 
الكـــردي الرئيســـي فـــي ســـوريا وتعتبرها أنقـــرة “إرهابيـــة” فيما 

تدعمها واشنطن في محاربة تنظيم داعش.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: “نؤكد لجميع محاورينا، 
والواليـــات المتحـــدة على وجـــه الخصوص، أن وحـــدات حماية 

الشـــعب تعـــادل حـــزب العمـــال الكردســـتاني الذي تصنفـــه تركيا 
وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا، ونطالبهم بقوة بأن يوقفوا كل دعم 
لإرهابيين”. من جهتها، دعت الواليات المتحدة في وقت سابق 

من أمس إلى “خفض التصعيد” في سوريا.
وقـــال متحدث باســـم وزارة الخارجيـــة األميركيـــة إن الواليات 
المتحـــدة تعارض أي عمل عســـكري يزعزع اســـتقرار الوضع في 
سوريا، مضيفا أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديدة 

من تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم داعش.

تركيا تطالب الواليات المتحدة بالتوقف عن دعم “اإلرهابيين”

موسكو وواشنطن تعارضان “زعزعة” استقرار سوريا

التصعيد التركي في شمال سوريا يؤجج التوتر مع التحالف الدولي 
الداعم للمسلحين األكراد

عواصم ـ وكاالت

مثل أمس الثالثاء يوًما جديًدا من العملية العســكرية الروســية الخاصة 
فــي أوكرانيــا، إذ تقــوم وحــدات مــن الجيــش الروســي بمحاولــة بســط 
الســيطرة وضــرب مواقــع تمركــز القــوات األوكرانيــة، فيما تحــاول كييف 

استعادة أراضيها بمساعدة عسكرية من الغرب.

وفـــي آخـــر التطـــورات، قـــال المتحـــدث 
باســـم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس 
إنـــه يجـــب مطالبـــة أوكرانيا بســـحب ما 
وصفهـــا بأســـلحتها الثقيلة مـــن المنطقة 
المحيطـــة بمحطـــة زابوريجيـــا للطاقـــة 
النوويـــة. وطالـــب بيســـكوف أيضـــا في 
“ســـبوتنيك”  نقلتهـــا وكالـــة  تصريحـــات 
بوقـــف مـــا تقـــول موســـكو إنـــه قصـــف 

أوكراني للمحطة، األكبر في أوروبا.
وميدانيـــا، قصفـــت القـــوات األوكرانيـــة 
أحيـــاء بمدينـــة دونيتســـك، وقـــد خّلف 
القصـــف انقطاع الكهرباء والماء بشـــكل 
بأطـــراف  ياســـينفاتا  بلـــدة  عـــن  كامـــل 

المدينـــة، كمـــا أصـــاب القصـــف محطـــة 
تنقية مياه في دونيتسك.

العســـكرية  اآلليـــة  قصفـــت  وبالمقابـــل، 
الجيـــش  مراكـــز  الثقيلـــة  الروســـية 
األوكرانـــي في شـــمال دونيتســـك حيث 
ســـيلدار  ومدينـــة  باخمـــوت  مدينـــة 
فيمـــا  وياكوفلفـــكا،  أوبتنايـــا  ومناطـــق 
تقاتـــل قـــوات فاغنـــر الروســـية وســـط 

مدينة باخموت، بحسب شهود عيان.
وقبلهـــا، أفـــادت صحيفة “تليغـــراف” أن 
الســـلطات البريطانيـــة، ســـلمت الجانب 
“بريمســـتون2-”  صواريـــخ  األوكرانـــي 

عالية الدقة. 

“بريمســـتون”،  تصميـــم صواريـــخ  وتـــم 
أساســـا لتكـــون مضـــادة للـــدروع، ومـــع 
الوقت تطورت لتســـتطيع تدمير طائفة 

واسعة من األهداف.

وفي وقت ســـابق، أعلنـــت وزارة الدفاع 
البريطانيـــة أنهـــا ســـتنجز قريبا تســـليم 
نحو ألـــف صاروخ مضـــاد للطائرات إلى 

أوكرانيا.

كييف تتلقى صواريخ “بريمستون 2” عالية الدقة من بريطانيا

قصف متبادل.. وكارثة تلوح قرب محطة زابوريجيا النووية

دونيتسك تشهد قتاال ضاريا بين الروس واألوكرانيين

القاهرة - وكاالت

شـــهدت مصـــر أمس األول اإلثنين انطالق منـــاورة بحرية جوية 
في البحر األبيض المتوســـط مع 12 دولة تزامًنا مع بدء ســـلطنة 
عمـــان والهنـــد تدريًبا مماثاًل في نطاق بحري في الســـلطنة وفق 
بيانيـــن رســـميين وذلـــك فـــي خضم توتـــر وتصعيـــد إيراني غير 
مســـبوق خصوصا فـــي الخليج ومع اســـتمرار تداعيـــات الحرب 

الروسية األوكرانية.
غريـــب  العقيـــد  المصـــري  الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
عبدالحافـــظ، فـــي بيان “انطلقـــت فعاليات تدريـــب بحري جوي 
مشـــترك بنطاق مســـرح عمليات البحر المتوســـط بمصر”، مشيرا 
إلى أن المناورة “تســـتمر عدة أيام بمشـــاركة عناصر من القوات 
الجويـــة والبحريـــة والقـــوات الخاصـــة لـــكل من مصـــر واليونان 

وقبرص )الرومية( والسعودية والواليات المتحدة”.
كمـــا تشـــارك في المنـــاورة “كل من اإلمـــارات والبحريـــن وألمانيا 
وفرنســـا والمغـــرب واألردن والكونغـــو ورومانيا بصفـــة مراقب” 

وفق البيان.
ويشـــمل التدريـــب “تنفيـــذ إدارة أعمـــال قتـــال بحريـــة وجويـــة 
مشـــتركة لصقل المهارات في إدارة العمليات المشـــتركة وصوالً 

ألعلى معدالت الكفاءة واالستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة”.

وفي ســـياق آخر، أفادت وكالة األنبـــاء العمانية، بـ “بدء فعاليات 
التمريـــن البحـــري نســـيم البحر 2022، الذي يســـتمر حتـــى الـ 24 
ـــلطانية الُعمانية  مـــن هذا الشـــهر”. وينفذ التدريـــب “البحرية السُّ
بمشـــاركة نظيرتها الهندية وإســـناد من ســـالح الجو العماني في 
منطقتي الباطنة والوسطى البحريتين بالسلطنة”، وفق الوكالة.
ويشـــمل التدريـــب “العديد مـــن التطبيقـــات العســـكرية البحرية 
بين السفن واألطقم المشاركة، وفًقا للخطة المرسومة لفعاليات 

التمرين”، دون تفاصيل أكثر.

في خضم توتر وتصعيد إيراني غير مسبوق خصوصا في الخليج

مناورات في المتوسط ومياه عمان مع تنامي التهديدات

السياسة تخفت وتترك مكانها للقوة العسكرية

فــي  ســيانجور  بلــدة  فــي  الســلطات  أعلنــت 
إندونيســيا، أمــس الثالثــاء، ارتفــاع حصيلــة 
ضحايــا زلــزال وقــع أمــس االثنيــن إلــى 252 
أمــس  إندونيســي  مســؤول  وقــال  قتيــال. 
الثالثاء إن أطفاال لقوا حتفهم عندما انهارت 
مدارســهم كانــوا بيــن قتلى الزلــزال الذي دمر 
الغربيــة،  جــاوة  إقليــم  فــي  الواقعــة  البلــدة 
ويســابق رجــال اإلنقــاذ الزمــن للوصــول إلــى 
المحاصريــن تحــت األنقــاض. وأصيــب مئــات 
األشــخاص جــراء الزلــزال، وحــذر مســؤولون 

من أنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى.

سيانجور ـ أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كفى إرهاب إيران في المنطقة
دماء األبرياء التي أهرقت على أرض إيران، وأشـــاء النســـاء واألطفال 
التـــي تتناثـــر كل يوم والقمـــع والتعذيب، كلها شـــهادات دامغـــة لرجعية 
النظام اإليراني الذي يســـتخدم نهجا تكتيكيا وسياســـيا مفضوحا أمام 
العالم، ويفترض أن الوقت حان لتحرك المجتمع الدولي إلنقاذ الشـــعب 
اإليرانـــي الـــذي يقتل ويعذب، وإبعاد نظام المالـــي عن الحكم، والرؤية 
بمنظـــار قوي والخروج عن ميدان اإلدانـــات والتحرك على أرض الواقع 

بنظرية عملية، فقد حان الوقت ليقول العالم لنظام المالي.. “كفى”.
كفـــى هـــي الكلمة التي قالها مستشـــار األمن القومي في دولة إســـرائيل 
ايال هوالنا في حوار المنامة، حيث “شدد على أن التحدي األخطر لدول 
المنطقة يتمثل بإيران، ووصف مفاوضات “فيينا” حول النووي اإليراني 
بمضيعة الوقت، ال ســـيما أمام تجاهل إيران المفتشـــين الدوليين، بينما 
تستمر إيران بعملياتها اإلرهابية التي تستهدف المدنيين في عدة دول 

من العالم”.
وأضاف: كذلك الهجمات اإليرانية ضد السعودية واإلمارات، والمسيرات 
اإليرانيـــة التـــي تقتـــل المدنييـــن فـــي أوكرانيـــا، باإلضافة إلـــى امتاكها 

الصواريخ البالســـتية، وهجماتها ضد األوروبيين واألميركيين، جميعها 
محـــاوالت إرهابيـــة إيرانية تســـتهدف عـــدة دول في العالم، كمـــا لها يد 
طولى في قمع شعبها. وقال.. قلناها منذ فترة، “كفى” إرهاب إيران في 

المنطقة، حتى الناس في إيران يقولون كفى”.
نعـــم.. كفـــى.. البـــد مـــن مواجهة الموقـــف بحزم وقـــوة، فمصـــدر األزمة 
التـــي تعاني منها المنطقة معروف وعلـــى المجتمع الدولي المضي قدما 
فـــي خطـــة تحالفاته إلحبـــاط مؤامرة النظـــام اإليرانـــي الدكتاتوري في 
المنطقة، وجرائمه التي ال يمكن تخيلها، وإسقاطه، فإن كان هناك جديد 
فيتجلى بتخليص المنطقة من خامنئي وأتباعه، وعدم الســـماح بإطالة 
عمر هذا النظام وأربابه، فقد دلت كل التجارب على أن هذا النظام مثل 

الجرثومة التي تنشر التدمير والخراب بالمعنى الواسع.
كل األزمـــات واألحـــداث فـــي المنطقة ســـببها هذا النظام، فهـــو الجحيم 

بعينه، والهجوم على المعتدي ال يعتبر عدوانا، لكنه دفاع عن النفس.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

قدرات النساء ال حدود لها
فـــي ســـابقة ملفتـــة، بل ومذهلـــة، فجرت نســـاء البحرين مفاجأة فـــي انتخابات 
2022م، حيث حققت نساء البحرين اختراًقا كبيًرا في المنافسة، ومن مختلف 
محافظات المملكة، وقد تمكنت المرأة من تحقيق فوز في المسارات االنتخابية 
الســـابقة إال أن نتائج هذا الموســـم أذهلت الجميع وجعلت المرأة منافًسا للرجل 

يحسب له ألف حساب.
لقد أثبتت الســـنوات العشـــرين وفي المواسم االنتخابية الخمسة وهذا سادسها 
بـــأن المـــرأة البحرينية قادرة على أن تعد لنفســـها مقعًدا ســـواء فـــي البرلمان أو 
بالمجالـــس البلديـــة، وبالرغم من شـــكوك البعض وعدم رغبتهم بـــأن تنال المرأة 
ــــ إال أن ادعاءاتهم  ــــ ال تصلح لذلـــكـ  ــــ كمـــا يدعي البعضـ  هـــذه المكانـــة أو أنهـــاـ 
تاشـــت، ونالت المرأة مقاعد في المجلســـين وكان أداؤها ممتاًزا نيابًيا وبلدًيا. 
وبفضـــل الوعـــي المجتمعي البحريني وبمســـاندة نســـائية كبيـــرة ورجالية أيًضا 
نالت المرأة موقًعا ُمتقدًما في االنتخابات، فهذه الزيادة في التمثيل التي باتت 
تحظى بها نســـاء البحرين تشير إلى تنامى الوعي المجتمعي تجاه المرأة ورفع 

مؤشر الثقة بها مجتمعًيا.
بات المجتمع البحريني يدرك أن المرأة تمتلك قدرة كبيرة في العمل السياســـي 
وهي جديرة بذلك، والعدد ُيشـــير إلى قوة النســـاء داخل المجتمع البحريني، ما 
َيدُل على أن الشارع البحريني ليس ُمتعصًبا ضد النساء، وأنه يرغب بأن يكون 
للمـــرأة دور فـــي صياغة القرار الوطني، وُهن قـــادرات على التعاطي مع مختلف 

المواضيع التي ستتم مناقشتها في المجلسين.
يعتمـــد العمل البرلماني على النـــوع ال الكم ــ على ما يتمتع به النائب من الثقافة 
العامـــة والتشـــريعية والمجتمعية، ومـــدى فاعليته ودوره فـــي تقديم الخدمات 
والتشريعات لمختلف فئات المجتمع، بجانب دوره في مراقبة األداء الحكومي. 
والعمل البرلماني في البحرين ال يزال صعًبا بالنسبة للجنسين، وهذا ما الحظناه 
في األدوار الخمسة السابقة، حيث أخفق العديد من النواب في تشريع القوانين 
المتعلقة بتطوير االقتصاد الوطني وتحســـين مســـتوى معيشـــة أهـــل البحرين، 
والبد أن تكون للنساء الفائزات فاعلية في التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، 

وُهن قادرات على ذلك وأكثر، فقدرات النساء ال حدود لها.

*  كاتب وتربوي بحريني

 

*  عبدعلي الغسرة

أخطر أنواع األسر
األســـرة هـــي المـــاذ اآلمن لألفـــراد، والتي مـــن خالها تتـــم تلبية كل 
االحتياجات التي تســـاعد على بناء شـــخصية سليمة تتسم بالتوازن 
النفســـي واالجتماعـــي، لذلك فإن حدوث أي خلل ســـيؤثر على حياة 
األفراد ضمن نطاقها، ولعل أخطر أنواع األســـر تلك التي يتســـم فيها 
األبوان أو أحدهما بالشـــخصية النرجسية وهي نتاج حرمان عاطفي 
وإهمـــال بالـــغ فـــي مرحلة الطفولـــة ينعكس مســـتقباً على تأســـيس 
األســـرة وتربيـــة األبناء، ويوضـــح علماء النفس أن النرجســـية ترتكز 
على شـــعور منخفض للغاية بتقدير الذات ألن التركيز يتمحور حول 

صورة األفراد الشخصية.
تعـــد األســـر النرجســـية مصدرا لظهـــور الطفـــل الذي قد يكـــون كبش 
الفـــداء فـــي العائلـــة، وتبـــدأ معاناتـــه من خـــال شـــخصيته الضعيفة 
وشـــعوره بالدونيـــة وعـــدم القدرة على اتخـــاذ القرارات، كما يســـاهم 
األبـــوان النرجســـيان في ظهـــور متازمـــة الطفل الذهبي الذي ينشـــأ 
بســـمات العظمة والحساسية وعدم القدرة على التكيف مع المحيط، 
ومن هنا فإن أضرار نشـــوء الطفل في أســـرة نرجســـية  تكون كبيرة، 
خصوصـــا مـــع تشـــكل الشـــخصية التـــي تكون فاقدة أبســـط ســـمات 

الشخصية السوية.
تشـــير الدراســـات إلـــى أن هنـــاك قابليـــة كبيـــرة لوراثـــة الشـــخصية 
النرجســـية بين األجيال في األســـرة الواحدة، فعندما تظهر الســـمات 
فـــي أحد األبوين يكتســـبها األبناء كوســـيلة دفاع، لـــذا يجب معالجة 
مـــا يعتـــري الشـــخصية مـــن االضطرابـــات التـــي تمـــر بها فـــي مراحل 
مبكرة ويجب االنتباه لعقبات عدم التدخل المبكر لمســـاعدة األفراد، 
خصوصا أن هؤالء األفراد تلقى على عاتقهم مسؤولية تأسيس أسر 
ناجحـــة يفترض أن  يعيـــش أفرادها بحالة ســـوية، ويكونون عناصر 

فعالة في بناء المجتمع.

* كاتبة واختصاصية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم

عطفـــًا على ما ســـبق، نكمل خطة اللعب في ســـاحات الحياة وفـــق قراءتنا متطلبات 
المراحل المختلفة من العمر، وال نســـتهين أبدًا بقدراتنا مهما واجهتنا الصعوبات وال 
تضعـــف عزيمتنـــا ثرثة المتربصيـــن، فالفريق الـــذي يعمل بروح التعـــاون واإلخاص 

نادرًا ما يخسر.
المربع الثاني يتكون من ثاثة محاور ينبغي أن يتقنها الفرد إذا ما أراد خوض غمار 
ســـاحات المجتمـــع من حولـــه دون إصابات قدر المســـتطاع: أوالً، أن يكون مســـتمعًا 
جيدًا، يستطيع تلقي الجميل وتافي الرديء فا تغره الِدعايات الرخيصة والنغمات 
الزائفة التي تأتيه من الركات – الكرات - الطائشة. ثانيًا، أن يكون متفوهًا لبقًا يجيد 
النصـــح دون تجريح ومتمرن علـــى رد االنتقادات – الهجمات - دون تصريح، يعرف 
ما ُيقال متى ُيقال، دون الوقوع في مصيدة التسلل من ذوي المكر والخديعة. ثالثًا، 
أن يتقـــن لعبـــة الصمت، فيعرف متى يتكلـــم – يتحرك - ومتى يصمت، فلغة الصمت 
تحتـــاج إلـــى تدريـــب ومـــراس بحيث يســـتطيع الفرد الوصـــول ألهدافه المشـــروعة 

بمهارة دون الكشف عن أوراقه.
المربـــع المتقـــدم يحتوي على ثاثة عناصر رئيســـة ال غنى عنها تحت أي ظرف كان: 
أوال المبـــادرة، وهـــي بمثابة اســـتغال الفـــرص المتاحة في حينها وعدم التســـويف، 

إن أفضل وســـيلة للدفاع – المبادرة - الهجوم، فكلما كان اإلنســـان مبادرًا كلما كانت 
فرصـــه للنجـــاح وبلوغ األهـــداف أكبر. ثانيا فـــن التعامل مع اآلخريـــن وخصوصًا مع 
الفئات العمرية المختلفة، حيث يســـتطيع تخطي العقبات التي ربما تعترض طريقه 
حـــال تقدمـــه في اتجاه أهدافه. ثالثا العمل الجماعي، ذلك أن اإلنســـان إنما يســـتمد 
طاقته من التعاون والشـــراكة المجتمعية، فاالســـتعانة بخط الوسط من شأنه تغيير 

طريقة اللعب والبناء عليه لاستمرار والدفع نحو الهدف – المرمى - من جديد.
بقـــي عنصـــر أخيـــر في هذه الخطـــة وهو صمام األمـــان، حيث تركنـــاه آلخر المطاف 
ألهميتـــه في الســـاحة، فكل ما جئنا على ذكره آنفًا قابـــل للتصحيح والمراجعة حال 
اإلخفـــاق، إال االختـــراق الذاتـــي – حارس المرمى - فاليقظة والخـــروج في التوقيت 
المناســـب والمراقبـــة المســـتمرة لمجريـــات األحـــداث مـــن شـــأنها المحافظـــة علـــى 
المكتســـبات وهي بمثابة الضربات االستباقية، فا يعقل أن يتفانى الفريق في بلوغ 

األهداف وتنقلب النتيجة عكسية بسبب ضعف وتراخي حامي الشباك.

* كاتب بحريني

*  عصام عبداهلل

اللعب بطريقة 4-3-3... )2(

هل يمكن لقوة دولية ما، حتى إن كانت قطبية، أن تحدد لبقية دول العالم، خطوط 
طول وعرض سياســـاتها وتوجهاتها، السيما نحو قوى أخرى مغايرة، تسعى لتحدي 
وضعهـــا المنفرد بمقدرات العالم؟ عامة اســـتفهام مثيرة للتأمل في أوقاتنا الراهنة، 
ســـيما في ضوء التشـــارع والتنازع الحادث بين واشـــنطن وبكين، بوصفهما القطب 

القائم والقطب القادم.
فـــي هذا الصدد يبقى من الطبيعي جـــدا، أن تثور معارك خلفية على النفوذ العالمي، 
وهناك من التحليات السياســـية واالســـتراتيجية الدولية ما يتناول الفخ التاريخي 
المعـــروف باســـم، فخ ثيوســـيديديس، والذي يعـــود إلى الفترة التـــي تصاعدت فيها 
حدة المنافسة بين أثينا وأسبرطة، وأدت إلى الحرب بينهما، وكأن المقصود هنا، هو 
القول بحتمية الصراع بين واشنطن وبكين، وهو أمر وارد جدا، خصوصا في ضوء 

أزمة تايوان من ناحية، وبحر الصين الجنوبي من ناحية أخرى، وهذا حديث آخر.
يتســـاءل القارئ، وله في تســـاؤله ألف حق وحق، ما الذي جاء بالشـــرق األوسط في 
الوســـط من بكين وواشـــنطن؟ المؤكـــد أن التصريحات التي صـــدرت عن نائب وزير 
الدفـــاع األميركـــي، كولـــن كال، األيـــام الماضيـــة، والتي حـــذر فيها من أطلـــق عليهم 
الشـــركاء في الشـــرق األوســـط، من مغبة العاقات مع الصين، هي مرد ومرجع هذه 
الســـطور. مـــا هـــي جـــذور القصة قبـــل الحديث عـــن فروعهـــا؟ باختصار غيـــر مخل، 
تبـــدو البشـــرية أمام رؤيـــة كونية، تتبادل فيهـــا القوى الدوليـــة األدوار، والمراكز في 

ســـلم القطبيـــة الدولية، فمن زمن الفرس والـــروم، مرورا باإلنجليز والفرنســـيين، ثم 
األميركيين والســـوفييت، وصوال إلى الصينيين، تبـــدو المعادلة الكونية واحدة... ال 

قانون ثابت سوى قانون التغير.
فـــي هـــذا الســـياق، تعتبر واشـــنطن القـــوة القطبيـــة التي آلـــت إليها مقـــدرات األمور 
الدولية، بعد انهيار االتحاد الســـوفييتي في أوائل تســـعينات القرن المنصرم، أن كل 
مربـــع نفوذ تمأله بكين، هو اختصام من نفوذها في الحال، ومؤشـــر ســـيء لفقدانها 

وضعيتها المنفردة بالهيمنة على العالم في االستقبال. 
كولن كال، يكشـــف عن مخاوف اإلدارة األميركية بشـــأن النفوذ الصيني المتزايد في 
الخليـــج العربـــي والشـــرق األوســـط.. هل يعني ذلك أن واشـــنطن تـــود أن تمنع دول 
المنطقة من إقامة عاقات متميزة مع الصين؟ يبدو أن مخاوف كال، تتجاوز فكرة 
العاقات الدبلوماسية وحتى االقتصادية، وتتمحور المخاوف حول التعاون األمني، 
ذاك الذي يمكن أن يكون مهددا للحضور األميركي العســـكري في المنطقة، بعد نحو 
ثمانية عقود، من تجلي النفوذ األميركي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية. “المقال 

كاما في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

*  إميل أمين

واشنطن - بكين... والشرق األوسط



“جبـــل طويـــق” يحطـــم أسطــورة األرجنتيــن
السعودية تقلب الطاولة على “التانغو” وتحرز فوزا تاريخيا في بداية المشوار

حقـــق المنتخب الســـعودي أفضـــل انطالقاته فـــي تاريخه ببطوالت 
كأس العالـــم بعد فوزه علـــى األرجنتين 2 - 1 يوم الثالثاء في أولى 

مباريات المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والمكسيك.
وتكفـــل النجمـــان صالح الشـــهري وســـالم الدوســـري بقلـــب موازين 
اللقـــاء بعـــد أن تقـــدم ليونيـــل ميســـي لألرجنتيـــن بركلة جـــزاء في 
الشـــوط األول، وبذلـــك يتصـــدر المنتخب الســـعودي المجموعة في 

انتظار نتيجة منتخبي بولندا والمكسيك.
وسبق للمنتخب السعودي خوض 5 بطوالت كأس عالم قبل 2022، 
تعود األولى إلى كأس العالم 1994 التي استهلها األخضر بالخسارة 
من هولندا بهدفين لهدف سجله فؤاد أنور وهي النسخة التي وصل 
فيها الفريق اآلسيوي إلى ثمن نهائي البطولة ألول مرة في تاريخه.
وفي نســـخة 1998 بدأ المنتخب الســـعودي مشـــواره بخســـارة أمام 
الدنمـــارك بهـــدف دون رد قبـــل أن يخســـر بنتيجـــة كبيـــرة في أولى 

لقاءاته في مونديال 2002 من ألمانيا بـ 8 أهداف دون رد.
وســـجل المنتخب الســـعودي تعادله األول ضمن لقاءاته االفتتاحية 
عندما تعادل مع تونس في مونديال 2006 بهدفي ياسر القحطاني 
وســـامي الجابـــر، ليشـــهد مونديـــال 2018 الـــذي أقيـــم فـــي روســـيا 
الخســـارة بــــ 5 أهـــداف دون رد فـــي افتتـــاح البطولـــة مـــن أصحاب 

األرض.

 لعــّل أكثــر المتابعين لمباراة األرجنتين والســعودية ضمن منافســات كأس 
العالــم، تفاجــأ مــن النتيجــة التاريخيــة التــي حققهــا األخضــر أمام ميســي 
ورفاقه في افتتاح منافســات المجموعة c أمام أكبر حضور جماهيري في 

تاريخ دول مجلس التعاون والذي قّدر بـ 88 ألف متفرج.

فـــي  الســـعودي  المنتخـــب  ويقـــع 
جانـــب  إلـــى  الثالثـــة،  المجموعـــة 
وبولنـــدا  األرجنتيـــن  منتخبـــات: 

والمكسيك.
عـــن  بهـــدف  األرجنتيـــن  وتقّدمـــت 
طريـــق ركلـــة جـــزاء ســـجلها ميســـي 
فـــي الدقيقـــة 10 مـــن عمر المبـــاراة، 
عـــن  األزرق  الفريـــق  غـــاب  وبعدهـــا 
أدائـــه المعهود، بفضـــل تألق األخضر 
الســـعودي، الـــذي نجـــح فـــي تحييـــد 
بفضـــل  ورفاقـــه  ميســـي  خطـــورة 
التنظيـــم داخـــل الملعـــب واعتمـــاده 
علـــى ضبـــط مصيـــدة التســـلل التـــي 

أخرجت 3 أهـــداف أرجنتينية خارج 
المعادلة.

واســـتطاع المنتخـــب الســـعودي في 
الشـــوط الثانـــي من تعديـــل النتيجة 
عـــن  المبـــاراة  فـــي  التقـــدم  وبعدهـــا 
طريـــق نجومـــه صالـــح الشـــهري في 
الدقيقـــة 48 وســـالم الدوســـري فـــي 
الدقيقـــة 53 مـــن عمـــر المبـــاراة التي 
شـــهدت أكبر مفاجـــآت البطولة حتى 

اآلن.
وبالعـــودة إلى تحضيـــرات المنتخب 
الســـعودي للمبـــاراة نجـــد أنـــه حظي 
باســـتقبال من صاحب السمو الملكي 

األميـــر محمد بن ســـلمان ولي العهد، 
يحـــث  وهـــو  األميـــر محمـــد  وظهـــر 
العبي المنتخب السعودي بأن يلعبوا 
دون ضغـــوط خصوًصـــا وأن الفريق 
المنافـــس والمجموعـــة قويـــة وليس 
مطلوًبـــا مـــن المنتخب الســـعودي أن 

يفـــوز، بل عليـــه أن يلعب باســـتمتاع 
دون أن يتأثر بشدة المنافسة.

وطالـــب ولي العهد الســـعودي العبي 
منتخـــب بـــالده، خـــالل اســـتقبالهم، 
وأن  المباريـــات،  فـــي  بـ”االســـتمتاع” 
نفســـية”،  “ضغوطـــات  دون  يلعبـــوا 

قائاًل: “أول شيء ألف مبروك التأهل، 
ودائًما المنتخب والالعبون والفريق 
القائـــم والـــوزارة واالتحـــاد يقومون 
بجهـــد لضمـــان التأهل، وهـــذا أصبح 
شـــيًئا الزًما لنا كســـعودية وكمنتخب 

سعودي”.

وأضـــاف “أنـــا أعـــرف أن مجموعتنـــا 
أحـــد  ال  العالـــم،  كأس  فـــي  صعبـــة 
متوقـــع منـــا حتـــى نتعـــادل أو نفوز، 
مـــا أريـــد قوله هـــو خلكـــم مرتاحين، 
واســـتمتعوا فـــي البطولـــة، مجموعة 

صعبة فيها من أقوى فرق العالم”.
وتابع بالقول: “مـــا هو متوقع فوز أو 
تعـــادل، نريد منكـــم أن تلعبوا لعبكم 
المريح، وإن شـــاء هللا القادم أفضل، 
أنـــا مـــا أريد أحد يكـــون تحت ضغط 

نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي”.
وكان هذا ســـر الفـــوز، حيث لم يتأثر 
األخضر باسم منتخب األرجنتين أو 
حتـــى يتراجع بعـــد تأخـــره بالنتيجة 
في بداية الشوط األول وقاتل حتى 
الرمـــق األخير ليثبت علو كعب الكرة 
الســـعودية وقدرتهـــا علـــى اختـــالق 

المعاجز واألساطير.

فوز تاريخي لـ “األخضر” على ميسي ورفاقه في مباراة أسطورية

هذا ما فعلته كلمات األمير محمد بن سلمان على المنتخب السعودي
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أهـــدرت تونس فرصا خطيرة واكتفت بالتعـــادل دون أهداف مع الدنمارك بعد أداء 
حماسي؛ بفضل اآلالف من جماهيرها الشغوفة في أولى جوالت المجموعة الرابعة 

بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الثالثاء.
واكتســـت مدرجات اســـتاد المدينة التعليمية باللون األحمر وأعالم تونس، وبدا أن 

فريق المدرب جالل القادري يلعب على أرضه.

الدنمارك تنجو من مخالب “نسور قرطاج”

أحمد كريم

كأس العالم تحت المجهر
Û  ظهــر المنتخــب القطــري بصــورة ســيئة للغايــة

فــي المبــاراة االفتتاحيــة لــكأس العالــم 2022 
اإلكــوادور. امــام  ســهولة  بــكل  ســقط   عندمــا 
كان متوقعا أن تكون الرهبة حاضرة خصوصا 
وأن قطــر للمــرة األولى فــي تاريخها تلعب في 
كأس العالــم، ولكــن لــم يكــن منتظــرا أن يظهــر 
العنابــي بهــذا األداء الضعيــف والباهــت طوال 

أوقات المباراة.
Û  مهمة قطر ستكون معقدة للغاية، إذ ستصطدم 

بمنتخبــي هولنــدا والســنغال األكثر تمرســا من 
األكوادور، وهذا ما يشــير لضعف فرص تأهلها 

للدور الثاني.
Û  المنتخــب الفرنســي كان مــن أكبــر المرشــحين

كثــرة  أن  بيــد  المونديــال،  هــذا  بلقــب  للفــوز 
اإلصابــات التــي عصفــت بالمنتخــب قــد تؤدي 
البطولــة. فــي  نســبيا  حظوظــه  تراجــع   إلــى 

ففرنسا أعلنت أن كال من كريم بنزيما، نكونكو، 
كيمبيبــي باالضافة لكانتــي وبوغبا لن يتمكنوا 
مــن المشــاركة في البطولــة وجميعهــم مهمون 

جدا في حسابات المدرب ديشامب!
Û  بطولــة فــي  الفيفــا  يتخــذه  صــارم  قــرار  أول 

اإلنجليــزي  المنتخــب  منــع  هــو  العالــم  كأس 
مــن ارتــداء شــارة القيــادة الداعمــة للمثلييــن 
 كمــا أعلــن عنهــا االتحــاد اإلنجليــزي قبــل أيام.

وعلــى مــا يبــدو أن اإلنجليز قادمــون لقطر من 
أجل خلق الفوضى واالهتمام بالقضايا الثانوية 
أكثــر مــن التفكير بإمكانية فوز منتخبهم بلقب 
كأس العالــم والذي على مــا يبدو صعب المنال 

بالنسبة لهم.
Û  الفيفا احترم كثيرا رغبة القطريين في ضرورة 

والتقاليــد  العــادات  باحتــرام  الجميــع  التــزام 
العربيــة واإلســالمية؛ ولذلــك منــع اإلنجليز من 

الوصول لغاياتهم وهذا ما يبدو صائبا حتما!
Û  اإلعــالم األرجنتيني يعتقد أنــه لن تكون هناك

أي أعــذار مقبولــة أمــام المنتخــب األرجنتيني 
فــي حال فشــل فــي الفــوز بلقــب كأس العالم، 
البطولــة  فــي  بأنــه ال يوجــد  لالعتقــاد  وذلــك 
 منتخب واحد اقوى من التانغو على اإلطالق!

نفــس ســيناريو مونديــال 2002 يعــاد عندمــا 
قــدرة  علــى  األرجنتينــي  اإلعــالم  راهــن 
األرجنتيــن للذهــاب لكوريــا واليابــان والعــودة 
بالــكأس، ولكــن التانغو آنذاك ودع البطولة من 

دورها األول!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

المنتخب السعـودي جلــب الفخــر لقــارة آسيــا
شهد الفوز التاريخي لألخضر على األرجنتين... سلمان بن إبراهيم:

أعــرب رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولــي 
لكــرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة عن اعتزازه بالفــوز التاريخي الذي 
حققه المنتخب السعودي على نظيره األرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2022 
المقامة في دولة قطر، مؤكدا أن االنتصار الســعودي الباهر يعتبر مكســبا كبيرا لكرة 
القدم اآلســيوية ومؤشــرا على جهوزية “األخضر” لتحقيق ظهور مشرف في المحفل 

العالمي الكبير. 

وحـــرص الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة علـــى متابعـــة مبـــاراة المنتخبيـــن 
الســـعودي واألرجنتيني في استاد لوسيل 
دعـــم  علـــى  حرصـــه  إطـــار  فـــي  الدولـــي 
المنتخبات اآلســـيوية المشاركة في كأس 

العالم. 
وبارك الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الفوز الرائع للمنتخب السعودي قائال: قدم 
األخضـــر مبـــاراة للتاريخ جلب بهـــا الفخر 
لقـــارة آســـيا، وكان العبـــوه رجـــاال بمعنـــى 
الكلمـــة وهـــم يســـطرون ملحمـــة كرويـــة 
ســـيحفظها تاريخ كأس العالـــم، خصوصا 

وهـــم يواجهـــون أحـــد أقـــوى المنتخبـــات 
المرشحة للفوز بالبطولة. 

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  وأثنـــى 
القدم بالروح القتاليـــة العالية التي ميزت 
أداء المنتخـــب الســـعودي خـــالل مواجهة 
األرجنتيـــن، مشـــيدا برؤيـــة الجهـــاز الفني 
لتوليفـــة  الناجحـــة  وقيادتـــه  للمنتخـــب 

المنتخب على امتداد مجريات المباراة. 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وثمـــن 
خليفة دعم ومساندة الجماهير السعودية 
اليـــوم،  مبـــاراة  فـــي  لألخضـــر  والعربيـــة 
معربا عـــن ثقته أن هذا االنتصار ســـيمنح 

المنتخـــب الســـعودي المزيد مـــن الدافعية 
فـــي المباراتيـــن المقبلتيـــن أمـــام منتخبي 
أجـــل مواصلـــة  مـــن  بولنـــدا والمكســـيك؛ 

العـــروض المشـــرفة والنتائـــج اإليجابيـــة 
التـــي تمهـــد طريقـــه للتأهـــل نحـــو الـــدور 

الثاني من المسابقة.



فريق البحرين يشارك في نهائيات تحدي الروتاكس ماكس في البرتغال
يشـــارك فريق البحريـــن ضمن نهائيات 
ماكـــس  الروتاكـــس  تحـــدي  بطولـــة 
للكارتنج والتي انطلقت في بورتيماو 
في البرتغال، وبعد يومين من تسجيل 
الســـائقين وتوزيع ســـيارات الكارتنج، 
بـــدأت يوم االثنين منافســـات التحدي 
وتتواصـــل حتـــى الســـبت 26 نوفمبـــر 

الجاري.
وواجه ســـائقو فريـــق البحرين ظروًفا 
جويـــة صعبـــة، وعلـــى الرغم مـــن ذلك 
للفريـــق.  إيجابًيـــا  يوًمـــا  كان  انـــه  إال 
وبدأت النســـخة الثالثة والعشرون من 

النهائيـــات الكبرى علـــى مضمار ممطر 
استمر لفترة طويلة، وانطلقت الحصة 
أســـاس  بشـــكل  المخصصـــة  األولـــى 
للســـائقين إلعـــداد ســـيارات الكارتنـــج 
الجديدة ومحركات روتاكس الخاصة 
بهـــم، مـــن أجـــل الحصـــص التأهيليـــة 

والسباقات في األيام المقبلة.
وينطلـــق فريـــق البحريـــن هـــذا العـــام 
وضمـــن فئـــة المايكرو يوســـف الغيث، 
وضمـــن فئـــة المينـــي خالـــد نجـــار أمـــا 
والـــي  محمـــد  الجونيـــور  فئـــة  ضمـــن 
 DD2 ونجاشي رشـــدان وأخيرا فئة الـ

سليمان الكندري.
وعلـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الصعبـــة 

التـــي مر بهـــا الفريق البحرينـــي، أظهر 
محمـــد والـــي نتائج مميـــزة على مدار 

اليـــوم، إذ أنهى المركـــز الثالث في فئة 
البحريـــن  فريـــق  وأعطـــى  الناشـــئين، 
األمـــل في تحقيـــق نتيجة قوية ضمن 

فئة الجونيور ماكس.
من جانبه، قال مدير الشؤون التجارية 
فـــي حلبـــة البحرين الدوليـــة للكارتنج 
ومدير فريق البحرين حســـن الشهابي 
“المطـــر يمثـــل دائًمـــا تحدًيا للســـائقين 
غيـــر المقيميـــن فـــي أوروبـــا، لذلـــك لم 
يكن مفاجًئا أن بعض الســـائقين ضمن 
فريقنـــا كان متوتـــًرا، ولكن بمجرد بدء 
الحصـــص قدمـــوا جميًعـــا أفضـــل مـــا 

لديهم.
نحن سعداء للغاية بأداء محمد والي، 
فقد كان األسرع ضمن فريق البحرين، 
وعموما كان أداء الجميع رائعا، إذ يبدأ 
الجانـــب الجـــاد مـــن النهائيـــات الكبرى 
بعد يوم التدريب األخير يوم الثالثاء، 

نتمنى تقديم مزيد من اإلنجازات“.
ويعتبـــر يـــوم الثالثـــاء هـــو آخـــر يـــوم 
التدريـــب، تليـــه الحصـــص  أيـــام  مـــن 
مـــع  المقبلـــة،  األيـــام  فـــي  التأهيليـــة 
انطالق النهائيات يوم السبت الموافق 

26 نوفمبر الجاري.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

لقطة من السباقات األسبوعية
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 25 الموافـــق  الجمعـــة  يـــوم  عصـــر  تنطلـــق 
مـــن شـــهر نوفمبـــر الجـــاري أولـــى جـــوالت 
)أوتوكروس البحرين( في الموســـم الجديد 
بمواقـــف حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطـــن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط، حيث 
يتوقـــع أن تشـــهد أولـــى الجـــوالت مشـــاركة 
واســـعة ومنافســـات قوية؛ نظـــًرا لما حققته 
هذه الســـباقات من نجاح كبيـــر في األعوام 
الماضيـــة وانطالًقا من أول موســـم الذي زار 

في سباقاته جميع محافظات المملكة.

ويشـــمل الموســـم الجديد إقامـــة 4 جوالت، 
أولـــى الجـــوالت فـــي 25 نوفمبـــر الجـــاري، 
الجولـــة الثانيـــة 9 ديســـمبر المقبـــل، الجولة 
الثالثـــة 17 فبرايـــر 2023 والجولـــة الرابعـــة 
31 مارس 2023. وأكد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للســـيارات الشيخ عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أن اتحاد الســـيارات 
يفتخر بما وصلت إليه سباقات األتوكروس 
مـــن نجـــاح كبيـــر ومشـــاركة واســـعة، حيث 
كانـــت خطـــة االتحـــاد الناجحـــة فـــي زيـــارة 
الســـباقات لمحافظـــات المملكـــة قـــد حققت 

أهدافهـــا وجذبت وجوًها جديدة لســـباقاتها 
في موسمها األول، مما جعل مجلس اإلدارة 
يواصـــل إقامـــة هـــذه الســـباقات باســـتمرار 
روزنامتـــه  ضمـــن  البطولـــة  هـــذه  ويضـــع 

الرياضية السنوية.
ودعا اتحاد الســـيارات الراغبين بالمشـــاركة 
في الموسم الجديد وأولى الجوالت الجمعة 
المقبل، كما أن التســـجيل والفحص سيكون 
مفتوحا أمام المتسابقين يوم الجمعة وذلك 
ما بين الســـاعة 1 حتى 2:30 ظهًرا، على أن 
تنطلق التجارب عند الساعة الرابعة عصرا.

اتحاد السيارات يفتتح موسم “أوتوكروس البحرين” الجمعة

من منافسات الموسم الماضي   الشيخ عبدالله بن عيسى

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

اســتقبل وكيــل وزارة شــؤون مجلس الــوزراء نائب رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل 
 Arkady Dvorkovich خليفــة، رئيــس االتحــاد الدولــي للشــطرنج

الذي وصل إلى البحرين في زيارة عمل رسمية.

وحضر االســـتقبال األميـــن العام 
للجنـــة األولمبية فارس مصطفى 
الكوهجـــي وعضـــو مجلس إدارة 
اللجنـــة األولمبية الشـــيخة حصة 
بنـــت خالـــد آل خليفـــة ورئيـــس 
لأللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد 

الذهنية طارق الشيباني.
ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي بن خليفة آل خليفة برئيس 
للشـــطرنج،  الدولـــي  االتحـــاد 
المثمـــرة  بالجهـــود  مشـــيًدا 
الدولـــي  االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي 
للشـــطرنج فـــي ســـبيل النهـــوض 
باللعبـــة في مختلـــف دول العالم، 
مؤكـــًدا حـــرص اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة علـــى دعم ومســـاندة 
تلـــك الجهـــود بما يحقـــق الفوائد 
علـــى  اللعبـــة  لتطويـــر  المرجـــوة 
الصعيـــد المحلـــي بالتعـــاون مـــع 
لأللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد 

الذهنية.
 ARKADY وثّمـــن ســـموه جهـــود 
قيـــادة  فـــي   DVORKOVICH
االتحـــاد الدولـــي للشـــطرنج نحو 

المزيد من التقدم والنجاح، معرًبا 
عـــن تقديره لالتحـــاد الدولي في 
دعم منظومة اللعبة في مختلف 
دول العالم، مؤكًدا ســـموه أهمية 
تعزيز سبل التعاون المشترك بين 
االتحادين الدولي والبحريني بما 
ينعكس إيجاًبا على مســـيرة لعبة 

الشطرنج في المملكة.
 ARKADY أعـــرب  وبـــدوره، 
خالـــص  عـــن   DVORKOVICH
شـــكره وتقديره لمملكة البحرين 
علـــى حســـن الضيافـــة وحفـــاوة 
اهتمـــام  مؤكـــًدا  االســـتقبال، 
جســـور  بمـــد  الدولـــي  االتحـــاد 
التعاون والتنسيق مع االتحادات 
االتحـــاد  بينهـــا  ومـــن  الوطنيـــة، 
الذهنيـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
لتطويـــر لعبـــة الشـــطرنج وطرح 
العديـــد من األفـــكار والمقترحات 
البرامـــج  مـــن  سلســـلة  لتنفيـــذ 
مشـــيًدا  المشـــتركة،  والبطـــوالت 
لعبـــة  تشـــهده  الـــذي  بالتطـــور 
متمّنًيـــا  البحرينيـــة  الشـــطرنج 

للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس االتحاد الدولي للشطرنج
أكد أهمية تعزيز التعاون مع االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

ينّظـــم نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل يـــوم بعـــد غـــٍد الجمعـــة الســـباق 
الســـادس لهـــذا الموســـم والـــذي ســـيقام 
علـــى كـــؤوس شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
البتروكيماويـــات “جيبـــك”، وذلـــك علـــى 
الرفـــة  بمنطقـــة  النـــادي  ســـباق  مضمـــار 

بالصخير.
وسيشـــهد الســـباق مشـــاركة كبيرة بلغت 
86 جـــواًدا وســـط توقعـــات بمنافســـات 
قوية متكافئة في ظل تقارب مستويات 
الجيـــاد المرشـــحة للمنافســـة فـــي أغلب 
األشـــواط، حيث جـــاءت القائمة النهائية 

للجياد المشاركة على النحو التالي:
الشوط األول يقام لجياد الدرجة الرابعة 
والمبتدئـــات مـــن خيل البحريـــن العربية 

1400 متـــر  “الواهـــو” لمســـافة  األصيلـــة 
وبمشـــاركة 6 جياد هي “كروشان 1793، 
 ،M الجالبـــي833   ،1807 الصقـــالوي 
مصنـــان 1811، كحيـــالن ام زرير 1838، 

 .”M733 مصنان
الشـــوط الثانـــي يقـــام للجيـــاد المبتدئات 
متـــر   1800 لمســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج 
وبمشاركة 13 جواًدا هي “وثاب، أندنيت، 
باتل أوف تالس، أمواج، زيشان، جباره، 
ثـــارب، ذا بلـــوز مـــان، ذا غوســـت شـــب، 

أصاله، أرياف، بنت الجزيره، سهول”.
الشـــوط الثالث يقـــام للجيـــاد المبتدئات 
متـــر   1000 لمســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج 
هـــي  جـــواًدا   17 وبمشـــاركة  مســـتقيم 
بيســـيس،  مختـــار،  أطلســـي،  “تأميـــن، 

رصين، صخير ســـيكلون، صخر، ســـاليغ 
لنج، سترايســـتلي، غاره، نون، بيلي اوف 
ذا بـــول، برايلينت انغل، الفيندر، ريماس 

إيفنت، شو طيبه - واقيه”.

الشوط الرابع يقام لجياد جميع الدرجات 
“مســـتورد” لمسافة 1200 متر وبمشاركة 
كوتـــون،  هنـــري  “ســـير  هـــي  جيـــاد   6
مـــوف،  إنســـتنكتف  فـــورس،  دايناميـــك 

سهارا سبير، روزا مايستيكا، دايم”.
الشـــوط الخامس يقام على كأس شـــركة 
“جيبك” لجياد ســـباق التوازن “مستورد” 
لمســـافة 1200 متر مســـتقيم وبمشاركة 
10 جيـــاد هي “فايتر بايلوت، شـــايمغان، 
إنفيغـــل، لـــي فاكتـــور، أريبا أريبـــا، اليكو، 
إبـــن عربي، فارس كودياك، فولو ســـوت، 

كودي تايم”.
ســـباق  لجيـــاد  يقـــام  الســـادس  الشـــوط 
التـــوازن “مســـتورد” لمســـافة 1600 متـــر 
وبمشـــاركة 10 جيـــاد هـــي “غولد ســـبنر، 
جابـــر، ليفيـــل بيتـــش، إيشاســـي، راديـــو 
كارواليـــن، مبتدأ، بورغاتـــوري، باتيفورد 

بوي، ماجيك ايلوشن - سبيدتيل”.
الشوط السابع يقام لجياد سباق التوازن 
“مســـتورد” لمسافة 1600 متر وبمشاركة 

10 جياد هي “جوسبيرت، باور ستيشن، 
أوف  ســـن  ســـتار،  المختـــار  ملكـــي، 
نورمانـــدي، سســـبكت باكـــج، لي شـــيفر، 

امان، بارني بير، رايزنغ مون”.
الشـــوط الثامـــن يقـــام على كأس شـــركة 
“جيبـــك” لجيـــاد جميـــع الدرجـــات “إنتاج 
محلـــي” لمســـافة 1600 متـــر وبمشـــاركة 
8 جياد هـــي “كامبولينا، ديـــراب، صفوه، 
العافور، توباز، تاريس، فان هيلين، كيب 

هورن”.
الشوط التاســـع واألخير يقام على كأس 
شـــركة “جيبـــك” لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
“مســـتورد” لمسافة 2200 متر وبمشاركة 
6 جيـــاد هـــي “تـــول أوردر، آركتيك فيغا، 
ثهابي، ويســـت ســـوفولك، روال جام، بلو 

بوي”.

منافسات منتظرة بين الجياد على كؤوس شركة “جيبك”
في السباق السادس للخيل

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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“المعارض العالمي الجديد” سيعّزز تنافسية البحرين كموقع جاذب للمشاريع
سيضع المملكة على خارطة السياحة الدولية.. رجال أعمال لـ”^”:

 أكـــد رجـــال أعمـــال االنعكاســـات االقتصاديـــة اإليجابيـــة التي 
ستشـــهدها مملكـــة البحرين من خـــال مركز البحريـــن العالمي 
للمعـــارض الجديـــد والـــذي يعـــد األكبر علـــى مســـتوى المنطقة، 
الفتيـــن إلـــى أن المركـــز ســـيضع مملكـــة البحرين علـــى خارطة 
الســـياحة العالمية، وســـيعّزز تنافســـية البحريـــن كموقع جاذب 
للمشـــاريع االقتصاديـــة المســـتقبلية، فضـــًا عن كونه مشـــروًعا 

يفتح آفاًقا واعدة لاستثمار وفرص عمل نوعية.
 وقـــال رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـمير عبدهللا 
نـــاس أن افتتاح مركز البحرين العالمـــي للمعارض تحت رعاية 
كريمـــة من جالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك الباد 
المعّظـــم، وإنابة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ســـوف يساهم في 
جذب البحرين مزيـــًدا من الفعاليات اإلقليمية الدولية، وتعزيز 
موقع المملكة على خارطة سياحة المعارض العالمية من خال 
توفير كافة الفرص والمقومات الجاذبة للمســـتثمرين والسياح 
لتحقيق النمو االقتصادي. وأشـــار رئيس غرفة البحرين إلى أن 
وجـــود مركز معـــارض أكبر وأحدث بتقنيـــات عالمية ومتطورة 
على كافة األصعدة ســـوف يؤهل المملكة الســـتقطاب فعاليات 
وأحداث على مســـتوى عالمي أوســـع، إلى جانـــب توفير فرص 
عمل مناســـبة للبحرينيين، مؤكًدا في الوقت ذاته أن ما تشهده 
مملكـــة البحرين من تنمية في جميع المجاالت ســـوف يســـاهم 
حتًمـــا فـــي رفـــد المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد 
المعّظم حفظه هللا ورعاه، وتنويع مصادر الدخل لتحقيق آمال 

وتطلعات الوطن والمواطن على حد سواء.
وبّيـــن ناس أن الدعم والمســـاندة الكبيرة التـــي تقدمها القيادة 
ســـياحة  ومنهـــا  المختلفـــة  االقتصاديـــة  للقطاعـــات  الرشـــيدة 
المعارض ســـوف يصب في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 
للمملكة لعام 2030، موضًحا أن البحرين تسير بخطى ثابتة في 
االتجاه الصحيح بســـعيها نحو تنويع مصادر الدخل ومضاعفة 

دور قطاع السياحة في دعم االقتصاد الوطني.

أوجه التطوير

 مـــن جانبـــه، قـــال النائب األول لرئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، خالـــد محمـــد نجيبـــي، إن مركـــز البحريـــن العالمـــي 
للمعـــارض هو أحد أوجه التطوير التي شـــهدتها البنية التحتية 
فـــي المملكـــة، والتـــي بطبيعتهـــا تســـهم فـــي دعـــم االقتصـــاد 
الوطنـــي وقطاعـــات الســـياحة والصناعـــة والقطـــاع الفندقـــي، 
وزيـــادة القـــدرة التنافســـية والعمـــل علـــى جذب االســـتثمارات 
وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ورفـــع معـــدالت إقامـــة المعارض 
الدوليـــة، موضًحا ذلك يدفـــع بتعزيز تنافســـية مملكة البحرين 
كموقـــع جاذب للعمليـــات االقتصادية المختلفة. وأشـــار إلى أن 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين تدعـــم كافة االســـتراتيجيات 
الوطنيـــة الراميـــة لتحقيـــق التنويع فـــي مصـــادر الدخل وعلى 
رأســـها صناعة المعارض والمؤتمرات، وبما ينعكس على تنمية 
ا في التنمية  القطـــاع الخاص البحريني وجعله شـــريًكا أساســـيًّ

االقتصاديـــة المســـتدامة منّوًهـــا بـــأن الخطـــط االســـتراتيجية 
الحكوميـــة تعتبـــر خارطـــة طريـــق أساســـية للمضـــي قدمـــا في 
تنفيـــذ خطط تتواكب مع المتغيرات االقتصادية خال المرحلة 
القادمـــة، مشـــيًرا إلـــى أن الغرفة تبذل قصـــارى جهدها في دعم 
قطاعـــات األعمال وتنمية البيئة االقتصادية انســـجاًما مع رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030.  وأكد النائـــب األول لرئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين أن المرحلة المقبلة تتطلب تظافر أكبر 
للجهـــود لدعم صناعة المعـــارض والمؤتمرات فـــي البحرين من 
خال تقديم كل سبل الدعم والتسهيات لها، من خال الترويج 
ا، مبيًنا أن استقطاب هذا  ا واستثماريًّ ا وتجاريًّ للبحرين ســـياحيًّ
العدد الكبير من المشاركين في معرض الجواهر العربية وستي 
سكيب يؤكد سمعة البحرين العالمية، حيث إن تنظيم مثل هذه 
الفعاليات الكبيرة يؤكد الســـمعة المتميزة التي تتمتع بها مملكة 
البحريـــن باعتبارهـــا واحـــدة من المراكـــز الهامة في اســـتضافة 

وتنظيـــم فعاليـــات دولية وعالمية، فضًا عن دوره في ترســـيخ 
صورة وحضور البحرين في المحافل اإلقليمية والدولية.

آفاق مستقبلية

 بـــدوره، قـــال النائـــب الثانـــي لرئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
مركـــز  افتتـــاح  إن  الكوهجـــي،  عبدالجبـــار  محمـــد  البحريـــن، 
البحريـــن العالمـــي للمعـــارض ســـاهم فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكة 
البحريـــن كوجهة رائدة للمعارض والفعاليات واألعمال، وجذب 

االستثمارات والفعاليات السياحية المستقبلية إلى المنطقة.
وأفـــاد أن البحريـــن مقبلـــة علـــى آفـــاق مســـتقبلية واعـــدة في 
مجـــال صناعة المعارض والمؤتمرات، متطلًعا ومن خال مركز 
البحريـــن العالمـــي للمعارض أن تكـــون البحرين مركـــًزا لخدمة 
اقتصـــادات المنطقـــة، الفًتا إلـــى أن هذه الصناعـــة ذات ارتباط 
وثيق بصناعات وأنشطة الترفيه والسياحة وقطاعات الفنادق 
والمطاعم والخدمات وغير ذلك من المجاالت، وكل ذلك يخلق 

فرص عمل نوعية ألبناء البحرين.
إلـــى أن افتتـــاح مركـــز البحريـــن العالمـــي  وأشـــار الكوهجـــي 
للمعـــارض ســـينقل البحريـــن إلـــى مرحلـــة جديـــدة ترســـخ فيه 
مكانتهـــا االقتصاديـــة كمركـــز إقليمـــي وعالمـــي فـــي صناعـــة 
المعـــارض، وجعل البحرين مقصًدا لكبريات الشـــركات العالمية 
ا ألنشـــطتهم وأعمالهم، مما  والمنظميـــن التخـــاذ البحريـــن مقـــرًّ
ـــا للغايـــة لاقتصـــاد والتنمية  يجعـــل هـــذه الصناعـــة رافًدا مهمًّ

والسياحة وتنمية االستثمارات.
يذكر أن مشـــروع مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير 
يمتـــد على أرض تبلغ مســـاحتها 309,000 متـــر مربع، حيث تم 
تشـــييد المبنـــى على مســـاحة 149,000 متر مربع مـــن إجمالي 
مســـاحة األرض. ويضم المركـــز 10 قاعات للمعارض بمســـاحة 
إجماليـــة تبلـــغ 95,000 متـــر مربـــع مجهـــزة بأحـــدث الخدمات 
ومركـــز  العالميـــة،  والمعـــارض  الفعاليـــات  الحتضـــان  الازمـــة 
المؤتمرات الرئيســـي البالغة مساحته 4,500 متر مربع، ومجهّز 
بأكثر وســـائل العرض تطوًرا، ويتســـع لما يقارب 4000 شخص، 
إلى جانب تشـــييد 27 قاعة متنوعة االســـتخدامات بمساحات 

متوسطة وصغيرة.

الخياط: “سيتي سكيب” يدعم أهداف القطاع العقاري
“التخطيط والتطوير العمراني” تشارك في المعرض

أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني 
مشـــاركتها فـــي معـــرض ســـيتي ســـكيب 
 22 مـــن  الفتـــرة  فـــي  العقـــاري  البحريـــن 
لغايـــة 24 نوفمبر بمركـــز البحرين العالمي 
للمعارض في منطقة الصخير، والذي يقام 
تحـــت رعايـــة كريمة مـــن قبل ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وفـــي هذا الصـــدد، أكد الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد 
عبدالعزيـــز الخيـــاط، بأن تنظيـــم المعرض 
لـــه أهميـــة بالغـــة لكافـــة المعنييـــن بقطاع 
العقـــارات واالســـتثمارات؛ كونـــه الحـــدث 
العقـــاري األبـــرز فـــي تاريـــخ المملكـــة، كما 
أنـــه يدعـــم أهـــداف القطـــاع العقـــاري في 

مملكـــة البحريـــن ويرســـخ مكانـــة المملكة 
كمحطـــة مهمـــة لاســـتثمار العقـــاري على 
المستوى اإلقليمي والدولي خصوصًا وأن 
القطـــاع العقاري يعد أحد أهـــم القطاعات 
التنمويـــة الواعـــدة التي تســـهم في تنويع 
االقتصـــاد الوطنـــي، مؤكـــدًا مـــا تتمتـــع به 
مملكـــة البحريـــن مـــن بيئـــة آمنـــة وجاذبة 
لاســـتثمارات التي تخدم القطاع وتشجع 
على االســـتثمار واالبتكار وريادة األعمال 
بفضل وجود بنية تحتية تشـــريعية رائدة 
تعزز تســـهم في ترســـيخ ثقة المستثمرين 

بها.
ونـــوّه الخياط بـــأن المعرض يوفـــر العديد 
مـــن الفـــرص االســـتثمارية القيمـــة ويعـــزز 
المشـــاريع  مختلـــف  فـــي  االســـتثمارات 

العقارية، كما أنه يطرح مجموعة متنوعة 
من الخيارات أمام المستثمرين من داخل 
وخارج المملكة، األمر الذي سينعش سوق 
العقـــار البحرينية ويجعله رافدًا لمزيد من 
المشـــاريع القيمـــة التـــي تصـــب فـــي إطار 
تحقيق أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
2030. وثّمـــن الخياط الجهود والمســـاعي 
المخلصة التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة 
للمعـــرض برئاســـة رئيـــس جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري رئيـــس مجلس إدارة 
مؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ سلمان 
بـــن عبدللـــه بن حمـــد آل خليفـــة؛ من أجل 
إعـــداد وتنظيـــم هـــذا المعرض، وتســـليط 
الضـــوء على اإلمكانيـــات التـــي تتمتع بها 
مملكـــة البحريـــن والتـــي تجعلهـــا واحـــدة 

فـــي  االســـتثمارية  الوجهـــات  أهـــم  مـــن 
الشـــرق األوسط، مؤكدًا أهمية ما يتضمنه 
المعـــرض مـــن برامـــج وفعاليـــات تجعلـــه 

الحـــدث العقاري األبرز للترويج للمشـــاريع 
العقاريـــة، وحلقـــة وصـــل فعالـــة مـــا بيـــن 
مملكة البحرين والمستثمرين المحتملين.

وأشـــار الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني إلى أن هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي ستســـتعرض خـــال 
المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة  مشـــاركتها 
والخدمات اإللكترونية التي تّهم المعنيين 
بالقطاع العقاري، كما يمكن للزوار التعرف 
علـــى التســـهيات التي تقدمها في ســـبيل 
توفيـــر البيئـــة االســـتثمارية المائمة التي 
تدعم االقتصاد المحلي من خال المنصة 
اإللكترونية لخدمـــات التخطيط العمراني 
“تخطيط” Planning” التي ساهمت بشكل 
كبير في رفـــع مســـتوى األداء واإلنتاجية 

للخدمـــات التخطيطيـــة، وتقليـــص المـــدد 
الزمنيـــة لإلجراءات الخدميـــة الحكومية، 
علـــى  قـــرب  عـــن  التعـــرف  ويمكنهـــم 
االشـــتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف 
المناطـــق فـــي مملكـــة البحريـــن التـــي تـــم 
احتياجـــات  لتلبيـــة  مؤخـــرًا؛  اســـتحداثها 
القطاع العمرانـــي والعقاري، باإلضافة إلى 
إمكانيـــة االطـــاع علـــى أهـــم المخططات 
التـــي تـــم االنتهـــاء مـــن اعتمادهـــا والتـــي 
ســـوف تســـهم فـــي رفـــد الســـوق العقارية 
بالمزيـــد من الفـــرص االســـتثمارية القيمة 
وتتيـــح تنفيـــذ المزيـــد مـــن المشـــروعات 
العقاريـــة؛ لتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن 
بعجلـــة  الدفـــع  ســـبيل  فـــي  والمقيميـــن، 

التنمية العمرانية.

أحمد الخياط

“الجنسية والجوازات”: تعزيز البيئة االستثمارية بمجاالت عديدة
مشاركة في معرض سيتي سكيب البحرين 2022

والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  شـــاركت 
مملكـــة  حكومـــة  جنـــاح  فـــي  واإلقامـــة 
ســـكيب  ســـيتي  معـــرض  فـــي  البحريـــن 
البحريـــن 2022 الـــذي يقام تحـــت رعاية 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة حفظـــه هللا، ويســـتمر مـــن تاريخ 
وذلـــك  الجـــاري  نوفمبـــر   24 حتـــى   22
بمركز البحريـــن العالمي للمعارض. وتأتي 

الجنســـية والجـــوازات  مشـــاركة شـــؤون 
واإلقامة فـــي هذا الحـــدث العالمي إلبراز 
البيئـــة  تعزيـــز  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود 
االســـتثمارية في مجـــاالت عديدة، ومنها 
المجـــال العقـــاري، بمـــا يدعـــم االقتصـــاد 
الوطني وينســـجم مع تطلعـــات الحكومة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  ورؤيـــة 
باإلضافـــة إلى اســـتعراض أهـــداف خطط 
التطوير في شؤون الجنسية والجوازات 

بمـــا يعـــزز آليـــات التحـــول الرقمـــي فـــي 
اإلجـــراءات  وتقليـــل  اإلقامـــة  خدمـــات 
الروتينيـــة المعتـــادة. وتضمنت مشـــاركة 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة 
الذهبيـــة،  اإلقامـــة  لخدمـــة  الترويـــج 
مميـــزات  اســـتعراض  إلـــى  باإلضافـــة 
الخدمـــة وشـــروط االســـتفادة منها والتي 
تمنـــح ألصحـــاب العقـــارات وللمتقاعدين 
الـــزوج  بالتحـــاق  وللموهوبيـــن، وتســـمح 

أو الزوجـــة، واألبناء، والوالدين، بحســـب 
الشـــروط والمعاييـــر، وهـــي غيـــر مقرونة 
بفئة عمرية معينة. وتعد اإلقامة الذهبية 
نقلـــة نوعيـــة فـــي تعزيـــز جـــودة وكفاءة 
الخدمـــات المقدمـــة لإلقامـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، والـــذي ســـينعكس أثرهـــا على 
تعزيـــز مســـتوى المملكة فـــي التصنيفات 
الدولية ســـواء على المستوى االقتصادي 

أو المستويات األخرى.

ناس: المركز العالمي 
للمعارض الجديد 

يضعنا على خارطة 
السياحة العالمية

نجيبي: “الغرفة” 
تدعم االستراتيجيات 

الوطنية لتحقيق 
التنويع بمصادر الدخل

الكوهجي: “المعارض” 
يفتح آفاًقا واعدة 
لالستثمار وفرص 

العمل بالمملكة

محرر الشؤون االقتصادية



أكد الرئيس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
بمملكـــة  العقـــاري  القطـــاع  أن  خليفـــة، 
البحريـــن في نمو وتطور مســـتمر بفضل 
الـــذي  الالمحـــدود  والدعـــم  الرعايـــة 
يلقـــاه القطـــاع مـــن عاهل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مضيفا 
للقطاعـــات  داعـــم  العقـــاري  القطـــاع  أن 
حافـــزا  يمثـــل  مـــا  وهـــو  االقتصاديـــة، 
لتقديـــم مزيـــد مـــن المبـــادرات الجديدة 
والســـعي نحـــو االبتـــكار واتبـــاع أفضـــل 
الممارســـات لتطويـــر القطـــاع والوصول 
طموحـــات  تلبـــي  مســـتويات  إلـــى  بـــه 
الوطـــن والمواطنيـــن بما يحقـــق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لجاللة ملك 

البـــالد المعظم، وتنفيذا لخطط الحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء. 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
التنظيـــم العقـــاري عـــن الشـــكر والتقدير 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
تفضـــل  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
ســـموه برعايـــة وافتتاح معرض “ســـيتي 
ســـكيب - البحرين” أمس، الذي يعد أكبر 
حـــدث عقـــاري فـــي المملكة، حيـــث يقام 
فـــي مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعارض، 
ورعايتـــه الكريمـــة لمؤتمـــر قمـــة الشـــرق 
األوســـط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية 
)بروبتـــك( الـــذي عقـــد يـــوم اإلثنيـــن في 

فندق الفورسيزون. 
وأضـــاف أن نجـــاح النســـخة األولـــى من 
البحريـــن”   - ســـكيب  “ســـيتي  معـــرض 
الـــذي اشـــتمل علـــى مشـــروعات بقيمـــة 

893 مليـــون دينـــار بحرينـــي، وتم خالله 
إطالق 7 مشـــروعات عقارية كبرى، األمر 
الـــذي يمثـــل دافعـــا لجميـــع المشـــاركين 
نحـــو مضاعفة الجهود وتقديم مزيد في 
النســـخ المقبلة من المعرض الذي سيقام 

سنويا في مملكة البحرين. 

إطالق 7 مشروعات عقارية كبرى

الرئيس التنفيذي لـ “ريرا”: القطاع العقاري بالبحرين في نمو

طرحـــت “ديـــار المحـــرق” أمـــس المرحلة 
الثالثة من مشـــروع “فلل النســـيم” خالل 
مشـــاركتها فـــي معرض “ســـيتي ســـيكب 
البحريـــن”، والـــذي يقـــام ألول مـــرة فـــي 
المملكـــة. وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“ديار المحرق” أحمد العمادي، إن المرحلة 
الثالثـــة من “النســـيم” ســـتتكون من 115 
فيـــال، حيـــث تبلـــغ تكلفـــة هـــذه المرحلـــة 
نحـــو 25 مليـــون دينار. وضمـــت المرحلة 
األولـــى من مشـــروع النســـيم 75 فيال تم 
بيعهـــا بالكامل ومن المقرر تســـليمها قبل 
نهاية العام الجاري، في حين أن المرحلة 
الثانيـــة تضم 114 بيتا وســـيتم التســـليم 
في نهاية 2023. وأكد العمادي أن الشركة 
بـــدأت في حجوزات المرحلـــة الثالثة من 
“النســـيم”، حيث تم تلقـــي طلبات بالفعل 

للشراء.
وتتمتع فللل المشـــروع بإطالالت بحرية، 
حيـــث تبدأ األســـعار مـــن 199 ألـــف دينار 

بمساحات تبدأ من 260 مترا فأكثر.
وبين أن جميع مراحل مشـــروع “النسيم” 
تبلـــغ نحـــو 75 مليـــون دينـــار، إذ ســـيتم 
إرساء عقد البناء والبدء بأعمال التشييد 
بداية العام المقبل، على أن يتم البدء في 
علمية التسليم مطلع العام 2024. وكشف 
العمـــادي أن “ديـــار المحـــرق” تعاونت مع 
“اللـــئ المحمـــود” فـــي تصميم طقـــم لؤلؤ 
خاص ســـيحصل عليـــه كل مشـــتٍر جديد 

لفلل في مشروع النسيم. 
واشـــار إلـــى أن الجزيـــرة الجنوبيـــة مـــن 
نحـــو  تشـــكل  المحـــرق”  “ديـــار  مشـــروع 
 10 أصـــل  مـــن  مربعـــة  كيلومتـــرات   5
كيلومترات مربعة هي مســـاحة المخطط 

الرئيـــس للمشـــروع، مشـــيرا إلـــى أنـــه تم 
البنيـــة  95 % مـــن  االنتهـــاء مـــن قرابـــة 
حيـــث  كبيـــرة،  باســـتثمارات  التحتيـــة 
شـــملت الشوارع وشبكة الصرف الصحي 
االتصـــاالت  وشـــبكة  والمـــاء  والكهربـــاء 

وغيرها من الخدمات.

95 % نسبة إنجاز البنية التحتية بمساحة 5 كيلومترات مربعة

“ديار المحرق” تطرح المرحلة الثالثة من مشروع النسيم

أثنى رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبدهللا بن حمد آل خليفة، في تصريح 
لصحيفة “البـــالد”، على الجهود الدؤوبة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ من 
أجـــل ترســـيخ مكانـــة مملكـــة البحرين، 
بتوجيهات كريمة مـــن لدن عاهل البالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
جاء ذلـــك خالل افتتاح معرض “ســـتي 
ســـكيب العقـــاري” يـــوم أمـــس الثالثـــاء 
الـــذي  الجـــاري،  نوفمبـــر   22 الموافـــق 
يســـتمر حتى يوم الخميس الموافق 24 
من الشـــهر ذاته، بمركز البحرين العالمي 

للمعـــارض، تحت رعايـــة كريمة من لدن 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
عبـــدهللا  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وواصـــل 
الحديث مع “البالد”، قائال “نلمس حرص 
القيـــادة الرشـــيدة علـــى تطويـــر ونمـــو 
االســـتثمار فـــي مملكـــة البحريـــن علـــى 
كافـــة األصعـــدة والمجـــاالت”، مؤكدا أن 
قطاع المعـــارض قطاع واعد من شـــأنه 
جـــذب المســـتثمرين وتشـــجيعهم علـــى 
االستثمار في المملكة، األمر الذي يؤدي 

إلى نتائج طيبة.
وعن نظرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
العقـــاري  للقطـــاع  العقـــاري  التنظيـــم 
فـــي ظـــل التعافـــي التـــام مـــن جائحـــة 
كوفيـــد 19 تفضـــل بالقـــول: “إن حجـــم 
المشـــروعات القائمـــة المعروضـــة اليوم 

التـــي تصـــل تكلفتهـــا إلـــى 893 مليـــون 
دينار، وكذلـــك بالنظر إلى المشـــروعات 
تقـــدر  والتـــي  المســـتقبلية  العقاريـــة 
تكلفتهـــا بنحـــو 193 مليـــون دينار، بهذه 

األرقـــام الضخمة، فـــإن القطاع يتحدث 
عن نفســـه وهي مؤشرات مشجعة جدا 

لالستثمار في القطاع العقاري”. 
أمـــا عـــن توقعاتـــه لمؤشـــرات التـــداول 

العقـــاري في الفترة المقبلة، أكد الشـــيخ 
ســـلمان قائـــال: “إن مملكـــة البحرين منذ 
القـــدم مرغوبة ومكان محبـــب من قبل 
المستثمرين لالســـتثمار بكافة األصعدة 

والقطاعـــات، وعليه، فإننـــا نتوقع زيادة 
فـــي المشـــروعات العقاريـــة الســـيما مع 
تحســـن البنيـــة التحتية التي من شـــأنها 

تشجيع زيادة العمل بالمشروعات”.

توجيهات الملك المعظم وجهود سمو ولي العهد ترسخ مكانة البحرين كدولة جاذبة لالستثمار
893 مليون دينار قيمة المشروعات العقارية المعروضة

أكدت وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر 
ومعــرض تكنولوجيــا العقــارات “بروبتيــك” - “ســيتي ســكيب”، الذي يقام تحت رعايــة كريمة من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، يعكس 
المكانة الدولية المتقدمة لمملكة البحرين على صعيد القطاع العقاري، الذي يشهد تطوًرا كبيًرا 
بفضل المناخ االســتثماري الذي توفره المملكة لهذا القطاع، والبنية التحتية التشــريعية الرائدة 

التي تخدم هذا القطاع، وتوفر الحماية والشفافية لحقوق جميع األطراف وذوي الصلة. 

إن  الرميحـــي  آمنـــة  الوزيـــرة  وقالـــت 
القطـــاع العقـــاري يمثـــل أحـــد الروافـــد 
األساسية لالقتصاد الوطني، خصوصا 
مـــع توجـــه الحكومـــة؛ لتعزيز الشـــراكة 
مع القطـــاع الخاص في مجال الســـكن 
االجتماعـــي، مشـــيرة إلـــى أن التطـــور 
الـــذي يشـــهده هـــذا القطاع يمثـــل أحد 
مخرجـــات رؤية البحريـــن االقتصادية 
2030، والتـــي أولت هـــذا القطاع جزًءا 

كبيًرا من أهدافها. 
الكبيـــر  بالمشـــاركة  الوزيـــرة  وأشـــادت 
مـــن قبـــل المتخصصيـــن فـــي القطـــاع 
العقـــاري وكبار المتحدثيـــن في مؤتمر 
تكنولوجيـــا العقـــارات، منوهـــًة إلـــى أن 
تلك المشـــاركات الثرية تسهم في رفد 

الخطط العقارية في المملكة بالخبرات 
المتنوعـــة، من خـــالل النقـــاش وأوراق 
العمل التي تتضمن التجارب والخبرات 
الدوليـــة فـــي هـــذا المجـــال، مثمنة في 
الوقت ذاته حرص القطاعين الحكومي 
والخـــاص على المشـــاركة فـــي معرض 
سيتي سكيب، األمر الذي يدعم جهود 
فـــي  المســـتدامة  الممارســـات  تطبيـــق 

القطاع العقاري بالمملكة. 
وأشـــارت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي إلـــى حـــرص الـــوزارة وهيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي وبنك 
هـــذا  فـــي  المشـــاركة  علـــى  اإلســـكان 
الحـــدث العقـــاري المهـــم؛ إلبـــراز جهود 
الحكومـــة مجـــال تعزيـــز الشـــراكة مـــع 

الســـكن  وتوفيـــر  الخـــاص،  القطـــاع 
والجهـــود  للمواطنيـــن،  االجتماعـــي 
التخطيطيـــة والعمرانية التي تقوم بها 
هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمراني، 
والتعريـــف بالمشـــاريع العقاريـــة التـــي 

ينفذها بنك اإلسكان.  
وأوضحت الوزيـــرة آمنة الرميحي إلى 
أن جنـــاح الـــوزارة يتضمن اســـتعراض 
األراضـــي  تطويـــر  حقـــوق  برنامـــج 
الحكومية، الذي تم اإلعالن عن تضمنه 
فرًصا اســـتثمارية أمام القطاع الخاص 

لبناء 19 ألف وحدة ســـكنية على مدى 
بالتعـــاون  المقبلـــة  العشـــرة  الســـنوات 
مـــع شـــركات التطويـــر العقـــاري، حيث 
ســـيتم إطـــالع ممثلي القطـــاع الخاص 
والمواطنيـــن على رؤى الـــوزارة لتنفيذ 

هذا البرنامج الطموح. 
لتعريـــف  ركًنـــا  الجنـــاح  يتضمـــن  كمـــا 
الـــزوار بالخدمـــات التمويليـــة الجديدة 
التـــي طرحتها الـــوزارة مؤخـــًرا، والتي 
تتضمن برنامج “تســـهيل” و”مزايا الفئة 
المستحدثة”، حيث تسعى الوزارة إلى 

امتـــداد النجـــاح الـــذي حققـــه معـــرض 
نظمتـــه  الـــذي  اإلســـكانية  التمويـــالت 
الـــوزارة فـــي الفتـــرة مـــن 2 وحتـــى 8 
نوفمبـــر الجـــاري إلـــى معـــرض ســـيتي 
ســـكيب، وذلك في إطار خطة وضعتها 
الـــوزارة؛ للتعريـــف بأنـــواع التمويـــالت 

وأغراضها المختلفة. 
الجنـــاح  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأردفـــت 
يتضمن أيًضا مشـــاركة هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي من خـــالل عرض 
مخططـــات المشـــاريع التنمويـــة التـــي 

مشـــروع  ومنهـــا  الهيئـــة،  أنجزتهـــا 
بحريـــن مارينـــا، والعريـــن الصحـــراوي، 
والواجهـــات البحرية لخليـــج البحرين، 
الجزائـــر،  وبـــالج  قاللـــي،  وســـاحل 
باإلضافة إلى مخطط الســـاية، وشاشة 
تفاعليـــة تســـتعرض من خاللهـــا الهيئة 
التخطيـــط  مجـــال  فـــي  مشـــاريعها 
والتطويـــر العمرانـــي، فيمـــا يقـــدم بنك 
اإلســـكان من خالل مشاركته بالمعرض 
القســـائم المتبقيـــة بمخطط المســـيان، 
والمرحلـــة الثانيـــة من مشـــروع دانات 

السيف. 
وأكـــدت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمراني حرص الوزارة على المشاركة 
الفاعلـــة فـــي مثـــل تلك االســـتحقاقات 
المهمـــة، التي تبرز المكانـــة الدولية من 
جهـــة، وتســـهم فـــي تقديـــم الخدمـــات 
عـــن  معربـــة  للمواطنيـــن،  العقاريـــة 
تطلعاتهـــا ألن يحـــق المؤتمر والمعرض 
أهدافهما، بما يســـهم في إثراء الخطط 

العقارية بالمملكة.

الرميحي: استضافة “تكنولوجيا العقارات” و ”سيتي سكيب” تعكس مكانة البحرين بمجال التطوير العقاري
أكدت حرص الوزارة وهيئة التخطيط العمراني وبنك اإلسكان على المشاركة الفاعلة بالمعرض
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أمل العرادي I تصوير: خليل إبراهيم

تصوير: خليل إبراهيم

أكـــدت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي آمنة الرميحـــي، أن الوزارة 
ســـتقوم باإلعداد لمزايـــدات؛ من أجل 
طرحهـــا علـــى القطـــاع الخـــاص ضمن 
الخطـــة التـــي ُأعلـــن عنها لتشـــييد 19 
مـــع  بالتعـــاون  ســـكنية  وحـــدة  ألـــف 
القطـــاع الخـــاص. وأشـــارت الوزيـــرة 
علـــى هامـــش مشـــاركتها فـــي افتتاح 

العقـــاري  ســـكيب”  ســـيتي  “معـــرض 
أمـــس، أن تنفيـــذ الخطـــة ســـيتم على 

مدى 10 أعوام.
وتضـــم الحزمـــة األولـــى التـــي ســـيتم 
طرحها ضمن مشـــاريع برنامج حقوق 
تنفيـــذ  الحكوميـــة  تطويـــر األراضـــي 
131 وحدة سكنية و360 شقة تمليك 
بمدينـــة ســـلمان، باإلضافـــة إلـــى 280 

وحدة سكنية في مدينة خليفة.
طـــرح  توقيـــت  أن  الوزيـــرة  وبينـــت 

نســـب  علـــى  ســـيعتمد  المزايـــدات 
اإلنجاز في كل مشـــروع بحيث يكون 
ويتناســـب  مســـتمر  معـــروض  هنـــاك 
مع مســـتوى الســـوق. وأكدت الوزيرة 
أن الـــوزارة ســـتقوم بدراســـة الســـوق 
قبـــل طـــرح المزايـــدات، مشـــيرة إلـــى 
أن الـــوزارة تتعاون مع عـــدد كبير من 
المطوريـــن، حيث إن جميع المطورين 
المؤهليـــن ضمـــن الفئة “أيـــه” يمكنهم 
مشـــروع  ضمـــن  والدخـــول  التعـــاون 

الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، حيث 
سيكون لهم األفضلية.

وتأتـــي الخطـــة ضمن برنامـــج حقوق 
تطوير األراضـــي الحكومية الذي يعد 
أحـــد البرامج التـــي أطلقتها الحكومة 
في إطار رؤيتها للتوســـع في الشراكة 
مع القطـــاع الخاص؛ لتوفير الوحدات 
الســـكنية للمواطنين المستفيدين من 
التمويـــالت اإلســـكانية التـــي تقدمهـــا 
الـــوزارة مـــن خـــالل برامج “تســـهيل” 

و”مزايا”.
وجـــاء تصريـــح الوزيـــرة مـــع إطـــالق 
خطة مشـــاريع برنامـــج حقوق تطوير 
األراضي الحكومية بعد نجاح المرحلة 
التجريبيـــة للبرنامـــج، والتي شـــهدت 
إتمام تنفيذ مشـــروع مكـــون من 132 
وحدة ســـكنية بمنطقة اللوزي، والذي 
مـــن المؤمل أن يتم البدء في تســـليم 
الوحدات فيه إلى المستفيدين خالل 

الربع األول من العام المقبل.

 19 تنفيـــذ  خطـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
علـــى  ســـتوفر  ســـكنية  وحـــدة  ألـــف 
مـــدار األعـــوام المقبلـــة 6168 وحـــدة 
وشـــقة ســـكنية فـــي مدينـــة ســـلمان، 
خليفـــة،  بمدينـــة  وحـــدة  و3331 
وثالثـــة آالف وحـــدة بالمرحلة الثانية 
لمشـــروع ضاحيـــة الرملـــي، فضاًل عن 
تنفيـــذ 6750 وحـــدة بمواقـــع شـــريط 
العمارات السكنية في مواقع مختلفة 

بمحافظات المملكة.

وزيرة اإلسكان: طرح مزايدات سنوية للقطاع الخاص لتنفيذ 19 ألف وحدة سكنية
علي الفردان



شــاركت بنفــت، حديثــا، فــي مؤتمــر “ســيملس الريــاض” الــذي أقيم فــي مركز 
الريــاض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية الســعودية بتاريخ 2 
و3 من شــهر نوفمبر الجاري، إذ شــاركت الشــركة في جلســة حوارية بعنوان 

“إنشاء إطار للتعاون عبر الحدود: تجاوز الحدود باالبتكار”. 

وشارك مدير الشراكات والعالقات في 
بنفت تركي األحمد، في الجلســـة إلى 
جانب أعضاء آخرين من بينهم رئيس 
إدارة المنتجات والتكنولوجيا المالية 
الســـعودية، ومديـــر الســـيولة العالمية 
الســـعودي  البنـــك  فـــي  النقـــد  وإدارة 
البريطانـــي )ســـاب(، ومديـــر االبتـــكار 
الرقمي في البنك السعودي البريطاني 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب  )ســـاب(، 
ورئيس إدارة المرافق والهندســـة في 
والمديـــر  الســـعودي،  الوطنـــي  البنـــك 
العام لمنطقة الشـــرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا ونائـــب الرئيـــس للحســـابات 
اإلســـتراتيجية فـــي تيـــرا باي الشـــرق 

المديـــر  قـــام  حيـــن  فـــي  األوســـط، 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  اإلقليمـــي 
وأفريقيـــا فـــي شـــركة Qorus بـــإدارة 

الجلسة.
خـــالل الجلســـة، تطرق تركـــي األحمد 
لرؤيـــة ومبـــادرات شـــركة بنفت حول 
ألنظمـــة  البينـــي  التشـــغيل  قابليـــة 
التحويـــل المحليـــة، مـــا ســـيعزز مـــن 
تمكيـــن  عبـــر  الدوليـــة،  التحويـــالت 
األنظمـــة المحليـــة مـــن التواصـــل مـــع 
عمليـــات  لتســـهيل  البعـــض  بعضهـــا 
تحويـــل األموال بشـــكل أســـرع وأكثر 
أماًنا بين الـــدول، إضافة إلى المبادرة 
الخاصة بتطبيق بنفت بي التي تسمح 

لشـــركات الصرافـــة بتســـجيل العمالء 
وتقديم خدمـــات التحويالت الدولية 
مباشـــرة على التطبيق بطريقة سلسة 

وشفافة.
وقـــال األحمـــد “تأتـــي مشـــاركة بنفت 
فـــي فعالية ســـيملس الريـــاض 2022 
لعرض حلولنا المبتكرة وزيادة الوعي 
حـــول مســـاهماتنا فـــي هـــذا المجـــال 

على الصعيدين المحلي والدولي. لقد 
وفـــرت الفعالية فرص قيمة لتوســـيع 
شـــبكة اتصاالتنا وتطوير عالقاتنا مع 
الشركات الرائدة، إضافة إلى االطالع 
على آخر التحديثات التقنية والفرص 
المدفوعـــات،  قطـــاع  فـــي  الناشـــئة 
الماليـــة،  المؤسســـات  ســـيدفع  ممـــا 
االبتـــكار  إلـــى  بنفـــت،  شـــركة  ومنهـــا 

وشـــفافة  سلســـة  مدفوعـــات  نحـــو 
ومســـتوى أعلـــى من األمـــان، وأفضل 
الممارســـات المتمحورة حول تجارب 

المستخدمين”. 
وأضـــاف “انطالًقـــا مـــن كونهـــا شـــركة 
رائـــدة في قطـــاع التكنولوجيا المالية 
والعب رئيســـي في الحلـــول الرقمية 
المبتكـــرة، قدمـــت شـــركة بنفـــت رؤى 
قيمة ومعرفة أساسية في واحدة من 
أكبـــر الفعاليـــات فـــي المملكـــة العربية 
أحـــدث  تغطـــي  والتـــي  الســـعودية، 
االبتـــكارات فـــي مجـــال المدفوعـــات 
والتكنولوجيـــا الماليـــة، بمـــا فـــي ذلك 
فتح مجاالت التمويل وإدارة التمويل 
الشـــخصي، والتـــي تدعمها مبـــادرات 
مثل تعزيـــز الثقافة المالية. وتضمنت 
الفعاليـــة مؤتمًرا عالمًيـــا لمدة يومين، 

ومعرًضا وفرًصا قّيمة للتواصل”.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن شـــركة بنفت 

الحلـــول  فـــي  باســـتمرار  اســـتثمرت 
المبتكرة القيمـــة، وقد ُترجم ذلك عبر 
إطالقهـــا للعديـــد مـــن المبـــادرات غير 
النقديـــة، بما في ذلك ميـــزات تطبيق 
الرقميـــة،  للمدفوعـــات  بـــي”  “بنفـــت 
وإطـــالق خدمـــة الشـــيك اإللكتروني، 
الجديـــدة  االســـتراتيجية  تركـــز  كمـــا 
على دعمها للنظام البيئي للمؤسسات 
خـــالل  مـــن  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
تقديـــم المعلومـــات الماليـــة الشـــاملة 
حـــول هـــذه المؤسســـات عبـــر إنشـــاء 
منصة المعلومـــات المالية واالئتمانية 
الشـــاملة بشـــأن المؤسســـات الصغيرة 
وخدمـــات   )SME360( والمتوســـطة 
لقطـــاع  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات 
األعمال والتحســـينات المستمرة على 
خدمـــات مركـــز البحريـــن للمعلومـــات 
عميلـــك  “اعـــرف  االئتمانيـــة ومنصـــة 

إلكترونًيا – eKYC”، وغيرها المزيد.

“بنفت” تشارك في مؤتمر “سيملس الرياض” 2022
قدمت خاللها رؤى قّيمة ومعرفة أساسية

وقــع صنــدوق العمــل “تمكيــن” اتفاقية تعاون اســتراتيجية مع زيــن البحرين لتوظيف 
وتدريــب البحرينييــن فــي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت الواعد من خالل 
برنامج زين “كود 2030”. وتأتي هذه المبادرة تماشــيا مع أهداف تمكين المتمثلة في 
جعــل المواطــن البحرينــي الخيار األمثل للتوظيف في القطاع الخاص من خالل دعم 

فرص التدريب والتوظيف التي تعزز قدرتهم التنافسية.

ويهدف برنامج “كود 2030” إلى توظيف 
وتعزيـــز الكفـــاءات الوطنيـــة فـــي مجـــال 
تطويـــر  فـــي  والمســـاهمة  التكنولوجيـــا 
وتـــم  البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  الكفـــاءات 
تصميـــم البرنامـــج لخريجـــي الجامعـــات 
والموظفين المحتملين المتخصصين في 
مجـــال التكنولوجيا، إذ ســـيكون البرنامج 
لفترة 18 شـــهرا ويشـــمل دورات تدريبية 
مكثفـــة وشـــهادات احترافية للمشـــاركين 
والتدريـــب علـــى رأس العمـــل في شـــركة 

زين. 
وبهـــذه المناســـبة، أكـــدت القائـــم بأعمـــال 
العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس 
“تمكين” مها مفيز على الدور الفاعل الذي 
تؤديـــه تمكين في صقل مهـــارات الكوادر 
البحرينية فـــي قطـــاع التكنولوجيا قائلة 

البحرينيـــة  الشـــبابية  بالطاقـــات  “نؤمـــن 
ودورها في دفع عجلة االبتكار واإلنتاجية 
فـــي المؤسســـات التـــي يعملـــون بهـــا. إن 
توفيـــر التدريـــب والـــدورات المتخصصة 
للكـــوادر الوطنيـــة تســـاعد فـــي إعدادهم 
وتأهليهم لمتطلبات الســـوق المســـتقبلية 
وتساعدهم في تحديد مسارات وظيفية 

مستدامة”.
وأضافـــت “نحـــن نركز جهودنـــا في تعزيز 
مكانـــة المملكـــة كمركـــز تكنولوجـــي فـــي 
المنطقـــة مـــن خـــالل التركيز علـــى تقديم 
أفضل مســـتوى لتدريب كوادرنا الوطنية 
وإقامـــة شـــراكات مثمـــرة مـــن شـــأنها أن 
تســـرع من نموهـــم وتطورهـــم الوظيفي، 
والـــذي بـــدوره يطـــور قطـــاع تكنولوجيـــا 
مملكـــة  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

البحرين”.
وقـــال المديـــر المنتدب في زيـــن البحرين 
محمـــد زيـــن العابديـــن “نحـــن فخـــورون 
لإلعـــالن  تمكيـــن  مـــع  بالتعـــاون  للغايـــة 
عـــن البرنامـــج التكنولوجـــي الجديد كود 
2030. وتأتـــي هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار 
التزام زين البحرين المســـتمر باالســـتثمار 
في دعم وتمكين الشـــباب، وخلق الفرص 
لهم لالســـتفادة من مجموعة واســـعة من 

الخبرات الفريدة لمساعدتهم على تطوير 
وبنـــاء مهاراتهـــم المســـتقبلية. باإلضافـــة 
إلـــى اســـتمرارنا في توســـيع اســـتثماراتنا 
االحتياجـــات  لتلبيـــة  التكنولوجيـــا  فـــي 
المســـتقبلية التكنولوجية للمملكة، والتي 

تتماشى مع رؤية 2030”.
وحرصـــت زيـــن البحريـــن علـــى تدريـــب 
فـــي  واالســـتثمار  الوطنيـــة،  الكـــوادر 
المهـــارات  مـــن  وتمكينهـــم  مســـتقبلهم، 

الوظيفيـــة  االحتياجـــات  لدعـــم  التقنيـــة 
المســـتقبلية فـــي مختلـــف المجـــاالت في 
مملكـــة البحريـــن. إلـــى جانـــب ذلـــك، فإن 
مفتـــوح  زيـــن  مـــن   2030 كـــود  برنامـــج 
أعمارهـــم  تتـــراوح  ممـــن  للبحرينييـــن 
تخرجـــوا  والذيـــن  عامـــا،  و27   21 بيـــن 
الثـــالث  الســـنوات  فـــي  الجامعـــة  مـــن 
الماضية. وســـيركز على المهارات التقنية 
المســـتقبلية مثل تحليل البيانات، وأتمتة 

العمليـــات، والتكنولوجيـــا المالية، واألمن 
الســـيبراني، تصميـــم واجهـــة المســـتخدم 
 ،)UX( وتصميـــم تجربـــة المســـتخدم )UI(
اآللـــي.  والتعلـــم  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
وفـــي نهاية البرنامج ســـيتم تقديم فرص 
وظيفية للمشـــاركين لســـد فجوات سوق 

العمل في مختلف القطاعات. 
ولالطـــالع علـــى تفاصيل البرنامـــج “كود 

2030” يمكن زيارة موقع زين البحرين.

“تمكين” يدعم توظيف وتدريب الكوادر الوطنية بمجال التكنولوجيا
من خالل برنامج زين “كود 2030”
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 ،”Visa“ أعلــن بنــك الســالم عــن توقيــع اتفاقيــة شــراكة حصريــة لتجديــد تعاونــه مــع
الشــركة الرائدة عالمًيا في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وذلك بعد اســتكمال عملية 

استحواذ البنك على قطاع الخدمات المصرفية لألفراد التابع لبنك اإلثمار.

وتهدف االتفاقية لتقديم تجربة مصرفية 
للدفـــع  منوعـــة  وطـــرق  الجـــودة  عاليـــة 
لحاملـــي بطاقـــات “Visa” الحاليين ولدعم 
البنـــك خالل عملية دمج محفظة بطاقات 
الزبائـــن بعد عملية االســـتحواذ وذلك عبر 
العالميـــة  التكنولوجيـــا  أفضـــل  توظيـــف 
واإلمكانـــات الرقميـــة لشـــركة “Visa” فـــي 
تقديـــم مختلـــف خدمـــات البطاقات. ومن 
خالل تجديد الشـــراكة، سيستفيد الزبائن 
من تجربة مصرفية مطّورة، باإلضافة إلى 
طرق دفع ســـهلة ومنوعة تتميز بقدر عاٍل 

من الكفاءة. 
وفـــي إطار هـــذه االتفاقية، ســـيعتمد بنك 
الســـالم بطاقـــات “Visa” بشـــكل حصـــري 
مواءمـــة  فـــي  البنـــك  ســـيبدأ  إذ  لزبائنـــه، 
محفظـــة البطاقـــات االئتمانيـــة وبطاقـــات 
الصـــراف اآللـــي وبطاقات الدفع المســـبق، 
 .”Visa“ شـــبكة  ضمـــن  حصريـــة  لتكـــون 
إضافة إلى أن “Visa” ستقدم الدعم الالزم 
للبنـــك في عملية دمـــج محفظة البطاقات 
لقاعدة الزبائن الجديدة والمّوسعة، وذلك 
بعـــد االســـتحواذ علـــى قطـــاع الخدمـــات 

المصرفيـــة لألفـــراد التابـــع لبنـــك اإلثمـــار. 
كما وســـتواصل “Visa” التعـــاون مع البنك 
في تقديـــم مختلف العـــروض والخدمات 
للزبائـــن  المصرفيـــة  التجربـــة  لتطويـــر 

الحاليين.

وفـــي تعليقـــه حـــول هـــذه الشـــراكة، قـــال 
رئيـــس الخدمـــات المصرفية لألفـــراد في 
“يســـعدنا  الســـالم محمـــد بوحجـــي  بنـــك 
تجديد تعاوننا مع شركة “Visa” ومواصلة 
النجاحـــات التـــي حققتهـــا الشـــراكة التـــي 

تجمعنـــا معها في هـــذا المجال منذ أعوام، 
لنســـتمر مًعا في تقديـــم خدمات وتجارب 
مبتكرة تحظى بثقة وقبول زبائننا الكرام. 
ومـــن خالل شـــراكتنا مع “Visa” ســـنتمكن 
من تقديم تجربة مصرفية مميزة لزبائننا، 
تقديـــم خدمـــات  بمواصلـــة  التزامنـــا  مـــع 
ومنتجـــات تلبـــي تطلعاتهـــم. وتأتـــي هذه 
االتفاقيـــة في ســـياق اســـتراتيجية البنك 
للرقمنـــة، التـــي تركـــز على االســـتفادة من 
المبتكـــرة،  الماليـــة  والحلـــول  التقنيـــات 
 ”Visa“ونحن نتطلع من خالل شراكتنا مع
لالســـتفادة من خدماتهـــا المطّورة لتطوير 
وإثراء التجربة المصرفية لزبائننا، إضافة 
إلى تقديـــم الدعم للبنك خـــالل مرحلة ما 
بعد االستحواذ، التي تعد مرحلة في غاية 

األهمية بالنسبة لنا”. 
مـــن جهتـــه، قـــال المديـــر العـــام اإلقليمـــي 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومملكة 
 ”Visa“ البحريـــن وســـلطنة عمـــان بشـــركة
علـــي بيلون “نمتلك عالقات شـــراكة قوية 
مـــع بنـــك الســـالم، ويســـعدنا توقيـــع هـــذه 
االتفاقيـــة للشـــراكة الحصرية، فقـــد عملنا 
مًعـــا علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة لتطوير 
منتجـــات وبرامج فريدة مـــن نوعها تقدم 
ومجزيـــة  وآمنـــة  سلســـة  دفـــع  تجـــارب 
لحاملي بطاقات بنك السالم. وفيما نجدد 
اليوم شـــراكتنا، ســـنظل ملتزميـــن بتقديم 
المزيد من المنتجات المبتكرة إلى السوق 
بالتنســـيق معهم، والحلـــول التي تتمحور 

حول تلبية تطلعات الزبائن”.

“السـالم” و“Visa” يوقعـان اتفاقيـة شـراكـة حصـريـة
تقديم تجربة مصرفية عالية الجودة وطرق منوعة للدفع

وقــع بنــك البركــة اإلســالمي، اتفاقيــة تعاون مشــتركة مع شــركة ســداد لنظــام الدفع 
اإللكترونــي، الشــركة الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة. وُتعــد هــذه الشــراكة 
الخطــوة األولــى نحــو تقديــم خدمــات مصرفيــة مبتكــرة من شــأنها االرتقــاء بتجربة 

العمالء الرقمية.

اســـتناًدا إلى هذه الشـــراكة االستراتيجية 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح  للبنـــك، 
قائـــاًل  العقـــاب،  حمـــد  اإلســـالمي  البركـــة 

“يســـرني أن أعلن عن كوننـــا أول بنك في 
المملكـــة يتعـــاون اســـتراتيجيُا مـــع ســـداد 
البحريـــن، ويأتي هذا التعاون تماشـــًيا مع 

ســـعي البنك المستمر نحو تقديم خدمات 
مبتكـــرة  رقميـــة  مصرفيـــة  ومنتجـــات 
احتياجـــات  لتلبيـــة  خصوًصـــا  ومصممـــة 

عمالئنا في ظل التحول الرقمي”. 
وأضاف عضو مجلس اإلدارة بشركة سداد 
البحريـــن محمـــد رفعـــت الكاشـــف “نحـــن 
ســـعداء للغايـــة بتوســـيع نطاق شـــراكاتنا 
وصواًل للبنوك والمؤسســـات المالية وبدًءا 

مع بنك البركة اإلســـالمي. نقوم في سداد 
البحرين بتوفير الوقـــت والمجهود لزبائن 
البنـــك كافـــة علـــى حـــد ســـواء. وتهـــدف 
هـــذه الشـــراكة االســـتراتيجية إلـــى توفير 
الوقت وتســـهيل وتبسيط جميع العمليات 
المختلفـــة لعمـــالء البركـــة. ونتطلـــع إلـــى 
االرتقـــاء بهـــذه الشـــراكة إلـــى مســـتويات 

أعلى في المستقبل”.

“البركة اإلسالمي” أول بنك يقدم خدماته المصرفية مع “سداد” البحرين
البنك وشركة الدفع اإللكتروني يوقعان اتفاقية تعاون
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أكد رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة 
حـــرص مملكة البحريـــن على تســـخير التقدم 
التكنولوجـــي في تعزيـــز التنمية وجذب مزيد 
من االستثمارات في القطاع العقاري، مستندة 
في ذلك إلى تطوير البيئة الجاذبة لالســـتثمار 
العقاري في البالد، في ظل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ومتابعـــة ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة. 
 جـــاء ذلك خـــالل كلمة ألقاها الشـــيخ ســـلمان 
بن عبدهللا في قمة الشـــرق األوسط وإفريقيا 
للتكنولوجيـــا العقاريـــة “بروبتـــك” التي ُعقدت 
فـــي يومي 21 و22 نوفمبر 2022 على هامش 
معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 2022، 
الذي يقام برعاية صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، خالل الفترة من 
22 وحتـــى 24 نوفمبـــر 2022 بمركـــز البحرين 
فريـــق  بـــأن  نـــوه  حيـــث  للمعـــارض،  العالمـــي 
البحرين يعمل وبإتقان وبكل عزيمة وإخالص 
علـــى تنفيـــذ حزمـــة من الخطـــط والمبـــادرات 
العقـــاري  القطـــاع  تقـــدم  لتعزيـــز  الطموحـــة 

وترجمة الرؤى والتطلعات المنشودة.
وأكـــد مـــا تمتلكـــه البحريـــن مـــن بنـــاء راســـخ 
للتشـــريعات المتطورة والعصرية واإلجراءات 
المشـــجعة علـــى االســـتثمار، والميســـرة لرواد 

األعمـــال، إلى جانـــب البنية التحتيـــة المؤهلة 
والمتطـــورة التـــي تم إنجازهـــا ومنها في طور 
اإلنجاز، لخدمة الخطط المتوســـطة والبعيدة 
المـــدى، معربا عـــن اعتزازه بالـــدور المهم الذي 
يضطلـــع به العنصر البشـــري، والذي هو المورد 
األساسي لديمومة العمل في المملكة، ومشيدا 
بما تزخر به المملكـــة من طاقات مؤهلة تمتاز 
بقـــدرات وإمكانـــات متقدمـــة وإخالصهـــا في 

العمل لكل ما من شأنه رفعة وازدهار البالد.
 وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكـــد الشـــيخ ســـلمان 
بن عبـــدهللا أهمية عقد قمة الشـــرق األوســـط 
“بروبتـــك”  العقاريـــة  للتكنولوجيـــا  وإفريقيـــا 
ودورهـــا فـــي مناقشـــة مفهـــوم التكنولوجيـــا 
العقاريـــة وتعظيم االســـتفادة من هـــذا التقدم 
فـــي القطـــاع العقـــاري لتدخـــل فـــي مختلـــف 
عملياتـــه، بدءا مـــن التخطيط واالستشـــارات 
الهندســـية، ومرورا بعمليات البناء والتسويق، 
والتملـــك واالســـتئجار، واســـتخدامات الطاقة 
النظيفة، وإيجاد المساحات الخضراء، وصوال 

لتحقيق االستدامة كهدف أسمى.
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  وأشـــار 
فـــي  دخلـــت  التكنولوجيـــا  أن  إلـــى  العقـــاري 
جميـــع مناحـــي القطاعات، ومن بينهـــا القطاع 
العقـــاري ليســـتفاد منهـــا بالصـــورة المثلـــى بما 
يواكب مختلف المستجدات والتطورات التي 
نشـــهدها، مشـــددا على ضـــرورة العمل في كل 
ما يحقق اســـتدامة مـــوارد الحيـــاة والثروات 
المكتســـبات  النمـــو حفاظـــا علـــى  واســـتدامة 
لمواصلـــة  القادمـــة  األجيـــال  إلـــى  ونقلهـــا 

واستكمال مسيرة التقدم اإلنساني.
 وانطلقـــت قمـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا 
للتكنولوجيـــا العقاريـــة “بروبتـــك” أمس األول 
21 نوفمبـــر 2022، واختتمت فعالياتها بنجاح 
أمـــس 22 نوفمبـــر 2022، حيـــث جمعت تحت 
التكنولوجيـــا  رواد  مـــن   400 واحـــد  ســـقف 
العقاريـــة فـــي المنطقـــة، بمـــا في ذلـــك خبراء 
العقارات وقـــادة ومطوري “بروبتك” للتواصل 
فـــي  العالميـــة  التطـــورات  أحـــدث  ومشـــاركة 

مجال التكنولوجيا العقارية.
أحـــدث  جلســـاتها  عبـــر  القمـــة  واســـتعرضت 
االتجاهـــات فـــي هذا القطـــاع القـــاري، بما في 
ذلـــك الـــذكاء االصطناعـــي وإنترنت األشـــياء 
)IoT( والواقـــع االفتراضي )VR(، وبلوكتشـــين 

وغيرها.

أعلنت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة األهلية عن استكمال الجامعة األهلية استعداداتها 
لالحتفــاء بالفــوج الســابع عشــر مــن الخريجيــن فــي 14 مــن شــهر ديســمبر 2022 المقبــل.  
وقالــت مســاعدة رئيس الجامعة للتســويق والعالقات العامة واإلعــالم بالجامعة األهلية 
ثائرة الشيراوي إن حفل التخريج يتزامن مع االحتفال باألعياد الوطنية لمملكة البحرين 
مــا يزيــد مــن بهائــه وجمالــه، حيث تحــرص الجامعة على أن يجســد الحفــل روح االنتماء 
للوطن والوفاء لقيادته الحكيمة، وأن يتضمن كل معاني المحبة والتآخي التي تتمتع بها 
أجــواء الجامعــة األهلية، مشــددة علــى عناية إدارة الجامعة بجعل حفــل التخرج المقبل 

مميزا وبحلة جديدة لرسم البسمة والفرحة على وجوه الخريجين وعائالتهم.

ودعت الشـــيراوي جميـــع الطلبة الخريجين 
ممن أنهوا جميع متطلبات التخرج واجتازوا 
بنجـــاح جميع الســـاعات الدراســـية المقررة 
القبـــول  إدارة  بمراجعـــة  المســـارعة  إلـــى 
والتسجيل بعمادة شـــؤون الطلبة؛ من أجل 

إتمام إجراءات التسجيل في الحفل.
وأضافـــت: “نســـتعد لتخريج الفوج الســـابع 
عشـــر من الخريجين بدرجات البكالوريوس 
والماجســـتير الدكتوراه من 5 كليات علمية، 
هـــي: كليـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات، كليـــة 
اآلداب  وكليـــة  والماليـــة،  اإلداريـــة  العلـــوم 
والعلوم، وكلية الهندســـة، وكلية الدراســـات 
العليـــا والبحـــوث. إذ تحـــرص الجامعة منذ 
نشـــأتها إلـــى تقديم نمـــوذج راق من التعليم 

ذي الجـــودة العاليـــة فـــي إطار تعزيـــز الدور 
الريادي لمملكـــة البحرين في مجال التعليم 

العالي”.
وأكدت مســـاعدة رئيس الجامعة للتســـويق 
الجامعـــة  أن  العامـــة واإلعـــالم  والعالقـــات 
تســـعى لالرتقـــاء بالتعليم بمملكـــة البحرين 
وعمـــوم المنطقـــة وتوفير مخرجـــات قادرة 
علـــى التنافـــس بأســـواق العمـــل فـــي ظـــل 
الطفـــرة التكنولوجيـــة التي يشـــهدها العالم 
والمتغيرات الدولية مع ما تملكه من تعاون 
أكاديمـــي وبحثـــي مـــع عـــدد مـــن الجامعات 
العريقـــة في الواليـــات المتحـــدة األمريكية 

وأوروبا.
ويأتـــي حفـــل تخريـــج الفوج الســـابع عشـــر 

بعـــد 16 فوجـــا مـــن الطلبة الذيـــن خرجتهم 
الجامعـــة فـــي الســـنوات الماضيـــة، بحضور 
عدد من كبار المســـؤولين وأعضاء مجلسي 
الشورى والنواب ومجلس إدارة األكاديمية 
والبحـــوث،  التعليميـــة  للخدمـــات  العربيـــة 
الشركة القابضة للجامعة األهلية، والوجهاء 
األكاديميـــة  الهيئتيـــن  وأعضـــاء  واألعيـــان 
واإلداريـــة بالجامعـــة وأوليـــاء أمـــور الطلبة 

الخريجين.

خالل كلمته في قمة الشرق األوسط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية “بروبتك”

بالتزامن مع احتفاالت البحرين باألعياد الوطنية

رئيس “المساحة والتسجيل العقاري” يؤكد أهمية 
استخدامات التكنولوجيا لتعظيم دور القطاع العقاري

“األهلية” تستعد لتخريج الفوجين السابع عشر في 14 ديسمبر

ثائرة الشيراوي

الشيخ سلمان بن عبدالله 

1.027316,008.10  دوالر0.9733 يورو18.600 دينار

22 نوفمبر 2022

33,700.28

7,426.42

65.96

28,115.74

3,088,94 6.679 دوالر

88.79 دوالر
81.24 دوالر

22 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 0.096

 

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 $ 0.265

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.60

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 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.756

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377
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أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تمـــت 
تغطيـــة اإلصدار رقـــم 98 من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصرف 
البحريـــن المركـــزي نيابة عن حكومـــة مملكة 

البحرين.
وتبلـــغ قيمة هـــذا اإلصدار 100 مليـــون دينار 
بحريني لفترة اســـتحقاق 12 شهرًا تبدأ فــــي 
24 نوفمبـــر 2022 وتنتهـــي فـــي 23 نوفمبـــر 

2023، كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائدة على هذه 
األذونات 6.03 % مقارنة بسعر الفائدة 5.83 
% لإلصدار السابق بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 94.256 % وتـــم 

قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.146 %.
علما أنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 141 %.
وبلغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

كشــف الرئيــس التنفيــذي لمجوهــرات الزيــن ثيو ســوارت لـ “البــاد االقتصادي” عن أن أجنحــة الزين في 
معــرض الجواهــر العربيــة ضمــت هــذا العــام أطقًمــا تختلف في الشــكل ولكن تتشــابه فــي أن التصاميم 
مستوحاة من تراث البحرين وحضارتها وتتماشى مع جميع األعمار ومن أبرزها مجموعة المشبك، التي 
تعتبــر مــن المجوهــرات الفاخــرة والمرصعــة باأللمــاس، الفتــا إلى أن مجموعــة حب الهيــل الملونة تعتبر 
تجربة جديدة مرحة تســتهدف عماء الزين من فئة الشــباب باإلضافة إلى تصاميم الذهب من عيار21 

قيراطــا التــي تســرد مــن خالها قصصا تاريخية وشــعبية عريقــة. كما أوضح ســوارت أن تصميم الجناح 
الخاص بمجوهرات الزين تم بناؤه بشــكل بيت الزين وكل غرفة في هذا البيت تســرد قصة ما من التراث 

القديــم ممزوجــا بالحاضــر المعاصــر. وأضــاف الرئيــس التنفيذي لمجوهــرات الزين “هذا العــام يضم معرض 
الجواهــر العربيــة جناحيــن لمجوهــرات الزين، جناح مقســم إلــى جزءين األول لفئــة المجوهرات 

الفاخرة، وقســم ثان للفئة الشــبابية، بينما الجناح اآلخر يضم المجوهرات من عيار 
21 قيراطــا”، مشــيرا ســوارت إلــى أن هنــاك مشــاركة فــي قاعــة اكتشــاف اللؤلــؤ 

pearl discovery حيث تم عرض قطع من تصاميم الزين مرصعة باللؤلؤ. 

مجموعة المشبك فاخرة ومرصعة باأللماس في أجنحة مجوهرات الزين بـ “الجواهر العربية”
وتابع ســوارت “قصة نجاح الزين لن تنتهي، فدائما 
هناك الجديد الذي تقدمه الزين لعمالئها”، مؤكدا أن 
مجوهــرات الزيــن تفخــر دائًمــا بأن تكــون جزءا من 
تنشــيط المجــال الســياحي واالقتصــادي والتجاري 

لمملكة البحرين.
ويؤكــد ســوارت أن الســر خلــف العالقــة الوطيــدة 
بيــن العالمة التجارية وعمالئها يكمن في محافظة 
اليدويــة  الحرفــة  مهنيــة  فــي  قيمهــا  علــى  الزيــن 
مســتلهمة  الســنين،  مــر  علــى  الدقيــق  والتصميــم 
مــن التــراث العربــي الغنــي، جميــع تصاميــم الزيــن 
الفريــدة التي تصنع فــي مصنعها المحلي، والذي ما 

زال موجــوًدا فــي البحريــن. هــذه العمليــة الحميمة 
والقريبــة مــن الجمهور أبقت على أصالــة الزين عبر 

تاريخها المهني.
وعن النقلة النوعية في انتقال معرض المجوهرات 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  الصخيــر،  أرض  إلــى 
لمجوهــرات الزيــن “هــذه نقلــة مميــزة جــًدا وتطــور 
فخــورون  ونحــن  المعــارض،  مجــال  فــي  ملحــوظ 
بمشــروعات مملكــة البحرين واإلنجــازات التي تتم 
فــي عهد ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة”. 
وبســؤال ســوارت عن انطباعه عن معرض الجواهر 

مــن  األول  اليــوم  “شــهد  قــال  العــام،  هــذا  العربيــة 
كان  ولكــن  الزبائــن،  مــن  بســيطة  المعــرض حركــة 
لهــا أثــر إيجابــي، حيــث وجدنــا جديــة في الشــراء، 
ونتوقع أن تشــهد األيام المقبلة كثافة في الحضور 

من داخل وخارج البحرين”.
ويقــول ســوارت “بــدأت الزيــن مشــوارها منــذ العام 
1930، حيــن بــدأت تصنــع الذكريــات الجميلــة مــن 
خــالل قطــع المجوهــرات الفريــدة والملهمــة. ولــم 
يقتصر هذا المشــوار الحافل على كونه قصة نجاٍح 
بحرينيــة خاصــة، بــل يمتــد ليكــون مثــااًل للشــغف، 

التفاني واالعتزاز بمهنة تصنيع المجوهرات”.

وأضاف: يتكون فريق إدارة الزين من مجموعة من 
المحترفيــن الناشــطين، كل فــي مجــال اختصاصه، 
ليشــّكلوا الجيــل الرابــع من عائلة الزيــن، والحاملين 

لشعلة نجاحهم.
وتقــدم مجوهــرات الزيــن عــدًدا مــن المجموعــات 
تتميــز  عالميــة،  جوائــز  علــى  والحائــزة  األصيلــة 
بطابع شــخصي، وُيســتلهم من زبائنها على اختالف 
ثقافاتهــم. وتتنوع مجموعات الزين من مجوهرات 
األلماس إلى األحجار الكريمة، ولكنها ما زالت تبقي 
علــى مكانة خاصة لمجموعــات اللؤلؤ، والتي انبثق 

عملها منها في األساس.

هبة محسن

ثيو سوارت
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إسهامات جليلة لألمير خليفة بن سلمان في نجاح معرض الجواهر على امتداد 30 عاما
البحرين ماضية في جهود التطوير باعتباره عملية مستمرة ال تقف عند حد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

إعداد: دليلة أرناؤوط    |    إخراج: كوثر جاسم

Faberge

معــرض الجواهــر العربـيـــة 2022  -  مـن 22 - 25 نوفمبـر

Anniversary

th

األربعـــاء 23 نوفمبـــر 2022 - 29 ربيـــع اآلخـــر 1444 - العـــدد 5153

أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن مملكــة البحريــن ماضيــة فــي جهودهــا 
لمواصلة التطوير؛ باعتباره عملية مستمرة ال تقف عند حد، ولذلك فإن 
المســاعي تــزداد إرادة وعزيمــة للدفــع بالتنميــة نحــو أفــق أكثــر ازدهاًرا 
وتقدًمــا تحقيًقــا للــرؤى الملكيــة الســامية لملــك البــاد المعظــم صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، الفًتــا ســموه إلــى أن مملكة 
البحريــن لديهــا القــدرة واإلمكانــات التي تعزز تنافســيتها علــى مختلف 
المســتويات، يدعمهــا كــوادر وطنيــة تعلي مــن اإلنجاز هدًفــا وتتخذ من 

التميز شعاًرا وصواًل إلى األهداف المنشودة.

جــاء ذلــك لــدى تفضــل ســموه أمــس بافتتــاح معــرض الجواهــر العربية 
2022، فــي مركــز البحرين العالمــي للمعارض بمنطقــة الصخير، بحضور 
المســؤولين  الســمو والمعالــي والســعادة مــن كبــار  عــدد مــن أصحــاب 

بالمملكة.
وأشــار ســموه إلــى أهميــة معــرض الجواهــر العربيــة وتاريخــه الممتــد لـ 
30 عاًمــا فــي مملكــة البحرين باعتباره أحد الشــواهد على عراقة مملكة 
البحريــن فــي صناعــة المعــارض، مســتذكًرا ســموه بالتقدير اإلســهامات 
الجليلة لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه 

هللا( في دعم نجاحات هذا المعرض منذ انطاقته بمملكة البحرين.

المنامة - بنا
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لــم تعــد براعــة الشــركة المصنعة للســاعات ُتقاس فقــط برقّي الحركات التــي ُتنتجها أو دّقــة تصميمها. ففي ظل 
ل االنتباه إلى الممارســات التي تحــّد من األثر البيئي  الحاجــة إلــى ابتــكار حلــول للتحديــات البيئية العميقة، َتحوَّ

في كل وجه من أوجه تصنيع الساعات.

وعليــه، تلتــزم بانيــراي بتطويــر االســتراتيجيات التــي تضمــن 
النفايــات  مــن  الحــّد  مجــال  فــي  للبشــرية  مســتدام  مســتقبل 

والترويج إلعادة استخدام المواد.
 Panerai Submersible™ ســاعة  تراعــي 
المســتدامة  األهــداف  أهميــة   QuarantaQuattro eSteel
الفنيــة  والبراعــة  العريقــة  التصميــم  قواعــد  علــى  وتحافــظ 
 Submersible ســاعة  مــن  غ   72 ُصنــع  فقــد  العالمــة.  لــدى 
QuarantaQuattro eSteel™ مــن مــواد ُمعــاد تدويرها، أي 

ما يعادل 52 % من وزنها اإلجمالي البالغ 137 غ.

وســتكون هــذه الســاعات متوافــرة حصري فــي متاجــر بانيراي 

 .panerai.com وعلى اإلنترنت عبر موقع

تمتــاز مــادة ™eSteel بخصائــص الفوالذ التقليدي نفســها من 

حيث الســلوك الكيميائــي المتماثل والبنيــة الفيزيائية ومقاومة 

التــآكل، مــا يجعل مــن المعدن مرافــق مثالي لمجموعة ســاعات 

.Submersible ،الغطس األسطورية

ُيشــار إلــى وجــود مادة ™eSteel عبر نقــش على جهاز حماية 

التاج واألحرف المكتوبة على القرص.

تمثــل مجموعــة “فــاي بــاي نايــت” امتــداًدا لقــدرة ويبســتر علــى حكايــة 
روايــات خالدة باســتخدام أرقى المجوهرات، فقد اســتوحيت المجموعة 
مــن الطيــور والحشــرات الليلية التــي تعيش في أعماق الغابــات المظلمة، 
ولذلك تمّيزت باستخدام الذهب األسود في إشارة إلى الليل الحالك الذي 

تحلق فيه طيور مرصعة باألحجار الكريمة.
تمثــل هــذه المجموعــة رواية خياليــة مكتملة األركان، وهــو ما يتجلى في 

التفاصيل الدقيقة ألجنحة فراشة العثة.
وتمثــل هــذه المجموعة بما تحمله من معاٍن وإيحاءات دليًا متجدًدا على 
قدرة ستيفن ويبستر على تقديم مجوهرات غنّية بالحكايات واإليحاءات 

الخيالية التي اعتاد عماؤنا عليها.

يســر الشــركة السويســرية المصنعة للســاعات الراقية “ٔاوديمار بيغه”، ٔان تقدم 5 طرازات جديدة من 
ساعة “رويال ٔاوك ٔاوفشور” بقياسين: 37 مم و43 مم، وبمواد مختلفة. طرازان من التيتانيوم، وطرازان 

من الذهب األبيض عيار 18 قيراطا مرصعان باألحجار الكريمة، وطراز واحد بالسيراميك األسود. الموانئ 
فــي هــذه الطــرازات بنمــط التقطيعــات المربعــة المميــز “تابيســري” وتحمــل نمــط المعــادل )ٔاو مقيــاس VU ٔاي 

مقيــاس وحــدة الصــوت(، مثل ذلك الموجود في أســتوديوهات التســجيل. لقد تم تجهيز هــذه الطرازات بحركاٍت 
أوتوماتيكيــة تديــر عقــارب الســاعات والدقأيــق والثواني، وهــي الحركة - كاليبــر 5909 لطرازات 37 مــم، والحركة 

- كاليبــر 4309 مــم لطــرازات 43 مــم. وتحتفــي هذه الطــرازات الجديــدة بتصميمها األصلي، بالتضافــر اإلبداعي الذي 
لطالما دٔاب المصنع على ترسيخه مع عالم الموسيقى لسنوات عدة.

يتضمــن الخــط الجديــد مــن ســاعات “رويــال ٔاوك ٔاوفشــور ٔاوتوماتيــك ميوزيــك ٕايديشــن” أيضــا 
طرازيــن مــن الذهــب األبيض، 37 و43 مــم، وفيهما رصع كال من الميناء والطوق باألحجار الكريمة 
الملونــة المقطوعــة علــى طــراز “التناغــم، هارمونــي – Harmony”. يضــم كال الطرازيــن مينــاء من 
زجــاج األفينتوريــن األزرق يصــور مقيــاس وحــدة الصــوت – UV الموســيقي، تماًما كمــا هو الحال 
في طرازات التيتانيوم. تتشكل األعمدة باأللوان العشرة، في محاكاة للمعادل الصوتي، من خالل 
اســتخدام تقنية الترصيع المخفي للعديد من األحجار الكريمة: الياقوت والزبرجد والتســافوريت 
)الياقــوت  المماثلــة  الملونــة  تزيــن األحجــار  الخضــراء والزرقــاء والبرتقاليــة.  الســافير  ؤاحجــار 
والتســافوريت والســافير األصفر والبرتقالي واألخضر واألزرق( الطوق في كال الطرازين، وتتناغم 

بشكل رأيع مع الظالل اللونية على الميناء.
تــم تطويــر قطــع “هارمونــي – Harmony” فــي الصناعــة إلضفــاء مزيــد مــن الحياة علــى األحجار 
الكريمة بالغة الدقة والرقة. وفي هذا السياق، تم تعديل زوايا القطع في كل حجر، في ٔاوجه القسم 
السفلي منها – باڨليون – لتوفير انعكاس ضوئي مثالي مع االحتفاظ بالحد األقصى من اللون على 
الرغــم مــن الرقــة البالغة لألحجار)0.65مم للمينــاء(. تتيح هذه التقنية ٔايضا ٕاخفــاء األخاديد التي 

يتطلبهــا الترصيــع المخفي المســتخَدم 
نحيــف  تٔاثيــر  لتحقيــق  المينــاء  عْلــى 

)0.85 مــم كحــد ٔاقصــى للمينــاء(. إلعادة 
ٕانتــاج التالعــب الضوئــي علــى المينــاء، 
تٔاتــي األحجــار التي تزيــن الطوق بقطع 

“هارموني – Harmony” ٔايضا – وهي المرة األولى في الصناعة لألحجار الكبيرة.
يــزدان طــراز 37 مــم بـــ 166 حجًرا بوزن ٕاجمالــي يبلغ حوالي 3.7 قيراط، بينمــا يتوهج طراز 43 

مــم بـــ 230 حجًرا بــوزن ٕاجمالي يبلغ حوالي 6.15 قيراط. وكما هو الحال في طرازات التيتانيوم، 
يظهر على هذين الطرازين الشعار المتمثل بالحرفين األولين من اسم ٔاوديمار بيغه AP المصقول 
صقــاًل المًعــا والواقــع عنــد موضع الســاعة 12، إضافة ٕالى عالمات الســاعات والعقــارب المصنوعة 
مــن الذهــب األبيــض عيار 18 قيراطا. يكتمل الطرازان بالحــزام األزرق القابل للتبديل – مع تزيين 
تٔاثيــر “الفسيفســاء – mosaic” وذلــك للطــراز 37 مم – وهناك 3 ٔاحزمــة مطاطية ٕاضافية األلوان: 

الفيروزي، واألصفر، واألخضر.

™eSteel تنضم إلى 
 Submersible مجموعة

يقّدم “فالي باي نايت”
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خال معرض الســاعات Watches & Wonders، إذ تســلط “Zenith” كونها “Master of Chronographs” الضوء، وتعرض مؤكدًة دورها ومســارها في ابتكار الكرونوغراف 
األوتوماتيكي، وتكشف عن أحدث جيل من مجموعة ساعات Chronomaster Open ومينا ساعة ثاثي األلوان يكشف بشكل مبتكر عن قلب ذات ترددات عالية.

 Master of“ بصفتهــا   ،Zenith إلــى  بالنســبة 
Chronographs” شهادة تؤكد ماضيا عريقا من التصنيع 
الالمــع واإلنجــازات التــي ال حصــر لهــا والتي ســاهمت فيه 
عاًمــا.  50 مــن  ألكثــر  الميكانيكــي  الكرونوغــراف  بتقــدم 
ويســلط هــذا األمــر الضــوء علــى التــزام Zenith بالســعي 
وراء االبتــكار الدائم عندما يتعلق األمر بالتعقيدات األكثر 
تميزا في صناعة الســاعات المطلوبة والمرغوبة جدا. منذ 
إطــالق معيــار El Primero الثوري في العــام 1969 كأول 
حركــة كرونوغــراف أوتوماتيكيــة عاليــة التــردد متكاملــة 
فــي العالــم، حافظــت Zenith على روح االبتــكار وصقلتها 
دون أن تتوقــف أبــًدا علــى تخطــي الحــدود ورســم آفــاق 
جديــدة أظهــرت مــن خاللهــا علــى تقديم أعلى مســتويات 
مــن الدقــة واألداء. لقــد أتقنــت ليــس فقــط الكرونوغــراف 
األوتوماتيكــي، ولكــن أيًضــا القيــاس الجزئــي للوقــت مــن 
خالل تقديم معايير عالية التردد تصل إلى 1/   10 و 1/   100 

من الثانية.

لكــن األداء والدقــة ليســا المجــال الوحيد الــذي تركت فيه 
Zenith بصمتها في عالم الكرونوغراف. بعد كل ذلك، فإن 
هذه الحركات الرائدة المبتكرة تستحق أن تقّدم من خالل 
تصاميــم ملهمــة وغيــر مســبوقة إلبــراز براعتهــا المجــردة 

والســباقة بالكامل. في العام 2003، قدمت Zenith ســاعة 
النابــض  القلــب  جعــل  بهــدف   Chronomaster Open
العالــي التــردد لمعيــار El Primero  مرئًيا بشــكل بارز قدر 
اإلمــكان. كانــت هــذه هــي المرة األولــى في تاريــخ صناعة 
الســاعات التــي يتميــز فيهــا الكرونوغــراف بقــرص مفتوح 
جزئًيــا فقط للكشــف عن العضــو المنظم والميــزان. حققت 
ســاعة Chronomaster Open نجاًحا فورًيا، وقد أشــيد 
بتصميمهــا الجــريء الــذي غالًبــا مــا يتــم تقليــده، ولكــن ال 
 ،  Zenithإلــى بالنســبة  اإلطــالق.  علــى  مضاهاتــه  يمكــن 
أصبح مينا الســاعة المفتوح جزئًيا ذات ســمة بارزة، وظّل 
 Chronomaster أسلوبًا مرغوبًا به في العديد من مراجع

الخاصة بهذه المجموعة لما يقارب الـ 20 عاًما.

مع طرح العام 2021 لســاعة El Primero 3600 الجديدة 
والمحّســنة التي تتميز بوظيفــة الكرونوغراف بدقة 1/   10 
مــن الثانيــة وكفــاءة محّســنة، حــان الوقــت للتكيــف مــع 
 Chronomaster أحــدث التطــورات ودمجهــا فــي ســاعة
Open الرمزيــة. أكثــر مــن مجــرد عمليــة تجميــل بســيطة، 
الجديــدة   Chronomaster Open ســاعة  فــإن 
مــن مجموعــة  مشــبعة بخطــوط وســمات ألحــدث جيــل 
الرياضــي  الطابــع  بيــن  مــا  مــكان  فــي   .Chronomaster

الرياضيــة   Chronomaster Sport لســاعة  األنيــق 
المســتوحى   Chronomaster Original وأســلوب 
والحديــث  المميــز  واالســتخالص  الدمــج  جــاء  تاريخًيــا، 

لكرونوغراف Zenith El Primero الرئيسي.

مــن خــالل إعادة النظــر في التكوين األيقونــي لقرص مينا 
الســاعة الثالثــي األلــوان، الــذي ظهــر ألول مــرة مــع ســاعة 
A386 األيقونيــة فــي العــام 1969، وتعتبــر ســمة التصميم 
عليهــا  التعــرف  يمكــن  والتــي   El Primero لـــ  المميــزة 
علــى الفــور، يحتفــظ أحــدث إبــداع وإعــادة ابتكار لســاعة 
Chronomaster Open بهــذه الميــزة بالكامــل إنمــا مــع 
لمسة شفافة. بدالً من االستغناء عن عداد الثواني الصغير 
عند موضع الســاعة 9 تماًما كما كان الحال مع اإلصدارات 
يتــم   ،Chronomaster Open ســاعة  مــن  الســابقة 
االحتفاظ بألوان العدادات الثالثة بفضل عنصر كريســتال 
هســاليتي يعمــل بمثابــة قــرص فرعــي قابــل للقــراءة مــع 
الســماح بمشــاهدة عجلــة الميــزان مــن الســيليكون علــى 
شــكل نجمة. كما تم إعادة ابتكار الفتحة نفســها، متجاوزة 
“اإلطــار” المطبــق فــي اإلصــدار الســابق واختارت بــدالً من 
ذلــك فتحــات دائريــة ذات حــواف مشــطوبة، لتكشــف عن 

الحركة بجسور أكثر استقامة ونغمة رمادية أكثر حداثة.

Chronomaster Open مجموعة
تم تجديدها حديثا

تكشف النقاب عن طرازات جديدة من ساعة رويال 
الموسيقى عالم  من  بألوان  تزدان  أوفشور  أوك 

Zenith AUDEMARS PIGUET

STEPHEN WEBSTER
Panerai
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تتمتع دار ٔاي دبليو ســي شــافهاوزن بتاريخ طويل وحافل باإلنجازات في تطوير ومعالجة مواد علب الســاعات 

الجديــدة المبتكــرة. وكانــت الــدار من رواد اســتخدام التيتانيوم والســيراميك في ثمانينات القــرن الماضي. ومع 

ابتــكار مــادة الســيراتنيوم، اســتطاع مهندســو المــواد لــدى دار ٔاي دبليو ســي تطوير مــادة جديدة غير مســبوقة 

تجمــع بيــن المزايــا الفريــدة للتيتانيــوم والســيراميك ومــا يتمتعان به مــن مقاومة فائقــة للتٓاكل. وبفضــل ٕامكان 

تصنيــع األجــزاء اإلضافيــة، مثــل تاج الضبــط واألزرار االنضغاطيــة واإلبزيم من مادة الســيراتنيوم، فقد مهدت 

هذه الخطوة الطريق إلنتاج ساعات تتميز بتصميم فاخر باللون األسود المطفٔا بالكامل دون الحاجة ٕالى طالئه.

ٔاي دبليــو  الماضــي، شــرعت دار  القــرن  فــي ســبعينات 

ســي فــي البحــث عن طــرق لتحســين المــواد الموجودة 

هــذه  ٔاحــد  واســتهدف  جديــدة.  مــواد  واســتخدام 

المشــروعات زيــادة مقاومــة االســتانلس ســتيل الناعــم 

نســًبيا ضد الخدش من خالل تقويته باســتخدام عنصر 

التنجستن. 

ضــوء  فــي  المهندســين  انتبــاه  التيتانيــوم  ٔاثــار  وقــد 

التعــاون مــع اســتوديو Porsche Design. وفــي العام 

ســاعة  عــن  الســتار  ســي  دبليــو  ٔاي  دار  ٔازاحــت   1980

Porsche Design Titanium Chronograph، وهــي 

ٔاول ســاعة يد في العالم تتمتع بعلبة وســوار مصنوعان 

مــن التيتانيــوم. ولــم يســتغرق العرض التالــي كثًيرا في 

 Da Vinci العــام1986، طرحــت ســاعة  ففــي  الظهــور، 

ذات  الســاعات  ٔاولــى  وهــي   ،Perpetual Calendar

الزركونيــوم  ٔاكســيد  ســيراميك  مــن  المصنوعــة  العلبــة 

األسود.

بســماتها  وتتميــز  مختلــف  بطابــع  مــادة  كل  وتحظــى 

الخاصة.فالتيتانيــوم مًثال خفيف الوزن ومضاد للكســر، 

بينما الســيراميك مقــاوم للتٓاكل عمليــا ويتمتع بمقاومة 

فائقة للخدوش. فما بالك لو جمعنا مزايا هاتين المادتين 

العريقتيــن مــن دار ٔاي دبليو ســي؟ وبعد خمس ســنوات 

مــن التطويــر المســتمر، اســتطاع مهندســو المــواد لــدى 

دار ٔايدبليوســي ٔاخيــًرا تحقيــق هذا اإلنجاز االســتثنائي 

بابتكار مادة السيراتنيوم. وهذه المادة الجديدة خفيفة 

الــوزن ومتينــة مثــل التيتانيــوم ولكنهــا تتمتــع بصالبــة 

ومقاومة للخدوش مثل السيراميك.

نــروي فــي الســطور اآلتيــة حكايــة تعــاون عظيم بين تاجر ألمــاس ودار مجوهرات راقيــة، يقوم على 4 قيم هي الشــغف والمعرفة 
وتبادل الخبرات والشفافية. وما حكاية هذه األلماسة االستثنائية إال خير دليل على خبرة غير مسبوقة في عالم المجوهرات.

تــِزن  التــي  الخــام  األلماســة  مغامــرة  بــدأت 
110 قراريــط فــي منجــم Lucara في 

تجــار  مــن  قليلــة  قلــة  بوتســوانا. 
الوصــول  يســتطيعون  األلمــاس 

إلــى هــذا النــوع مــن األحجــار، 
ألن هــذا الصنــف مــن األلماس 
ُيســتخرج مــن منجميــن فــي 
 Gem Diamonds العالم هما
 .Lucara في ليسوثو ومنجم
اشــترى إيالن ميســيكا، شقيق 

ڤاليــري ميســيكا، هذه األلماســة 
لحظــة  فــي  االســتثنائية  الخــام 

البــالد  إقفــال  فتــرة  ُقبيــل  حاســمة، 
والحــدود التــي فرضتها جائحــة كورونا العام 

.2020

كان ال بــد مــن التحلــي بالخبــرة والشــغف والمصداقيــة 
وروح المجازفــة للتفــوق علــى المنافســين وشــراء هــذه 

األلماســة الُتــي ُلقبت بـــ Tender. لذا شــكلت هذه الصفقة 
نجاًحــا كبيــًرا، ويقــول إيــالن بهــذه المناســبة: “عندما فزنا 
بصفقــة شــراء ألماســة Tender، غمرنــا شــعور بالســعادة 

والمفاجأة. فكانت المرة األولى التي نفوز بها بألماســة خام 
بهذا الحجم وهذه الجودة”.

باختصار، لقد كانت ضربة معلم لتاجر األلماس في بداية مسيرته 
المهنية.

أمام ألماسة خام بهذه المواصفات وهذا الحجم، السؤال البديهي 
كان، أي قصــة يتــم اعتمادهــا؟ وكــم ألماســة ُيمكــن تقطيعها وبأي 

جــودة؟ لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، مســح تاجــر 
األلمــاس فــي البدايــة الحجــر بواســطة آلــة 
متطــورة جــًدا. تتيــح لــه هــذه الخطوة 
رســم خارطة األلماسة بدقة وتحديد 
هــذه  ضــوء  وعلــى  “هويتهــا”. 
المعلومــات المتطــورة، يمكن لتاجر 
األلمــاس تحديــد خياراتــه. ويقــول 
إيــالن: “هنــا تبــدأ رحلــة البحث عن 

الكنز”.

بعــد هــذا التخطيط الدقيق لأللماســة، 
ألماســة خــام  مــن  تأتــي لحظــة تحولهــا 
وزنهــا 110 قراريــط إلــى 15 ألماســة. تتطلــب 
هــذه المهمــة الكثيــر من الدقة، من وحــي طبيعة هذه 
األلماســة الخــام التــي تفــرض األشــكال الواجــب اعتمادهــا. 
وفــي حيــن اختيــرت القصــات الكالســيكية لبعــض األحجار، 
األحجــار  اتســمت  قيراطــا،   33 تــِزن  التــي  األلماســة  ومنهــا 

األخرى بقصات مبتكرة وغريبة.

تستمر حكاية هذا الحجر الملهم مع قرار فاليري ميسيكا بشراء 
جميــع األلماســات الـــ15. فهكــذا قــرار نــادر وجــريء فــي مجــال 
المجوهــرات الراقيــة، واألهم أنه شــكل لفتة مميزة تجاه شــقيقها. 
من خالل شــراء عائلة األحجار برمتها، شــجعت ميســيكا شــقيقها 
إيالن وزادت من عزمه ليتابع مشروعاته العظيمة ويلحق شغفه.

لقــد تالقــت خبرة تاجــر األلمــاس وتفانيه لعمله مع جــرأة مصممة 
المجوهــرات إلعــادة إحيــاء هــذه األلماســة الخــام التــي تــِزن 110 
قراريــط فــي طقــم يخطــف األنفــاس وُيشــكل محطــة فارقــة فــي 

تاريخ دار ميسيكا.

األفضل
في عالمين مختلفين

IWC

Akh-Ba-Ka حكاية ألماسة استثنائية

Messika
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A L P I N E  E A G L E

With its pure and sophisticated lines, Alpine Eagle offers a contemporary reinterpretation  
of one of our iconic creations. Its 41 mm case houses an automatic, chronometer-certified  

movement, the Chopard 01.01-C. Forged in Lucent Steel A223, an exclusive ultra-resistant metal  
resulting from four years of research and development, this exceptional timepiece, proudly  
developed and handcrafted by our artisans, showcases the full range of watchmaking skills  

cultivated within our Manufacture.

سمـو ولي العهــد رئيــس الوزراء 
يزور جنــاح مركـز البحريـن للمجوهــرات

2022 العربية  الــجــواهــر  مــعــرض  ســمــوه  افــتــتــاح  لــدى 

معرض الجواهر العربية 2022  -  من 22-26 نوفمبر
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YOUR STORIES OF LIENS

Liens Col lect ion

BIG BANG INTEGRATED 
TIME ONLY TITANIUM

معرض الجواهر العربية 2022  -  من 22-26 نوفمبر

بيغ بانغ توربيون اوتوماتيك 
بوربل صفير من “هوبلو”

ال يختلــف اثنــان علــى ٔان ســاعة بيــغ 
بالصفيــر  ٔاوتوماتيــك  توربيــون  بانــغ 
البرتقالــي هــي قطعــة اســتثنأيية، ٕاال 
ٔانهــا تطــل اآلن بحلــة جديــدة تخطت 
جميــع التوقعات. ليــس االبتكار وجهة 
بحــد ذاتهــا، ٕانمــا درب طويــل وعمليــة 
بحــث دأيمة، ال بــل حالة ذهنية لطالما 
شــكلت حــاف از لدار هوبلــو طوال ٤۰ 

سنة.
توربيــون  بانــغ  بيــغ  ســاعة  تتميــز 
الجديــدة  صفيــر  بوربــل  ٔاوتوماتيــك 
بنسخة حصرية من الصفير البنفسجي 
االصطناعي، هي األولى من نوعها في 
العالم، ولونها البنفسجي الشفاف غير 
مســبوق فــي مجــال صناعة الســاعات 

الفاخرة.

ساعة هوبلو كالسيك فيوجن اورلينسكي تيتانيوم
بعــد 5 ســنوات مــن التعــاون، تكشــف هوبلــو جنًبــا 
عــن  ٔاورلينســكي  ريشــار  الفنــان  مــع  جنــب  ٕالــى 

الحلقة المفقودة من مجموعتهما المشتركة: وهي 
مجموعــة مــن الســاعات المزينــة بحــزام معدنــي 

الشــهيرة  المنحوتــات  وجيهــات  بواســطة  جديــد 
للفنان الفرنسي.
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 )Graff( غـــراف  حملـــة  تســـعى 
الراقيـــة  للمجوهـــرات  الجديـــدة 
الخيالـــي  الجمـــال  مـــن  لالســـتفادة 
مجموعـــات  وأعظـــم  أروع  إلحـــدى 
اإلطـــالق  علـــى  الكريمـــة  األحجـــار 
التـــي تأتـــي فـــي تشـــكيلة مجوهـــرات 

راقيـــة.
إنهـــا تجســـيد لقـــوة الطبيعـــة الهائلـــة 
وعظَمـــة المـــاس واألحجـــار الكريمـــة 
الطبيعيـــة، حيـــث تعـــد حملـــة غـــراف 
 2022 للعـــام  الراقيـــة  للمجوهـــرات 

بمثابـــة عـــرض ال مثيـــل لـــه لعجائـــب 
المجوهـــرات الراقيـــة التـــي تعبـــر عـــن 
الخيـــال الخالـــص ألروع المجوهـــرات 

ــا فـــي العالـــم.  وأجملهـ
النجمـــة  كاميـــرا  وبعدســـات 
الصاعـــدة كارليـــن جاكوبـــس، تقـــدم 
ال  تشـــكيلة   GRAFFABULOUS
مثيـــل لهـــا مـــن األحجـــار االســـتثنائية 
ــا  ــم عرضهـ ــي يتـ ــة، والتـ ــر العاديـ وغيـ
مـــن  قطعـــة   80 مـــن  أكثـــر  عبـــر 
لـــكل  حيـــث  الراقيـــة،  المجوهـــرات 

وتبـــرز  الخاصـــة.  قصتهـــا  قطعـــة 
الكريمـــة  األحجـــار  جميـــع  الحملـــة 
“هـــاوس”،  بهـــا  اشـــتهرت  التـــي 
لتكشـــف عـــن مجموعـــة كاملـــة مـــن 
غـــراف.  لـــدى  النـــادرة  الُمنتجـــات 
قيـــراط   3600 الحملـــة  تعـــرض  كمـــا 
غيـــر مســـبوقة مـــن المـــاس والزمـــرد 
والياقـــوت األحمـــر والياقـــوت األزرق، 
مـــا يجعلهـــا مـــن بيـــن أعظـــم تشـــكيالت 
األحجـــار الكريمـــة علـــى اإلطـــالق فـــي 
حملـــة واحـــدة للمجوهـــرات الراقيـــة.
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Chopard من ”Ice Cube“ مجموعة
أســاور من الذهب األخالقي األصفر واألبيض والوردي عيار 18 قيراطا

 ”Ice Cube“ مجموعــة  توســع 
مجوهراتهــا  تشــكيلة  نطــاق 
األســاور  مــن  سلســلة  بتقديــم 
الصلبة المكونة من صفوف من 
المكعبات الصغيــرة التي كانت 
الســبب وراء نجــاح المجموعــة 
بمــا تضمــه مــن خواتم وأســاور 
وتشــكل  وقالئــد،  وأقــراط 
 Ice“ مجوهــرات  إبداعــات 

عصريــة  أكسســوارات   ”Cube
مثاليــة بحيــث يمكــن ارتداؤهــا 
منفــردة أو مجتمعــة. وتتوافــر 
 9 فــي  الجديــدة  األســاور 
إصدارات مصنوعة من الذهب 
األخالقــي الــوردي أو األبيــض 
أو األصفر من عيار 18 قيراطا، 
وإما مصقولة المعة أو مرصعة 

باأللماس.

Graff
تجسيــــد لقــــوة الطبيـعــــة الهائـلـــــــة

Roberto Coin من ”LOVE IN VERONA“ مجموعة
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