
أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة عن 
الفخــر واالعتــزاز بمــا تمتلكه مملكة البحرين من ثروة غنية متمثلة في كوادرها الوطنية التي حبها 
اإلبداع وشــغفها اإلنجاز، وذلك في رســالة وجهها ســموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد 

اإللكتروني.

وقال ســـموه في رســـالته: نتطلع بكل شـــوق 
وترقـــب فـــي قـــادم األيـــام إلـــى المزيـــد مـــن 
مشـــاركاتكم في مســـابقة )فكـــرة(، وندعوكم 
بروحكم التواقـــة دوًما نحو التميز إلى طرح 
أفـــكاٍر خالقـــة لتكـــّون قصص نجـــاٍح جديدة 
فـــي التميز نفخر بها جميًعـــا، وثقوا كل الثقة 
بـــأن أفكاركم اليـــوم هي األســـاس إلنجازات 
وطنيـــة فـــي الحاضـــر وســـتعتز بهـــا أجيـــال 

المستقبل.
وأضاف ســـموه أن “طموحنا وســـعينا لمواصلة 

تطويـــر العمل الحكومـــي وتحســـين الخدمات 
المقدمة للمواطنين ليس له حد، ويأتي اإلبداع 
واالبتـــكار كأحد الروافد الرئيســـية إلســـهامات 
للعمـــل  العاشـــقة  المبدعـــة  الوطنيـــة  كوادرنـــا 
واإلنجـــاز فـــي كافـــة ســـاحات العمـــل الوطنـــي 
وميادينه، لتأمين التميز الذي عهدناه ونســـعى 
الســـتدامته لمملكـــة البحريـــن، وفـــق تطلعـــات 
وأهـــداف المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة”.

نفخر بكوادرنا الوطنية الغنية باإلبداع 
وأفكاركم محل اعتزاز األجيال

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه رسالة لموظفي الحكومة للمشاركة في “فكرة”:

المنامة - بنا
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الملك المعظم: شراكة استراتيجية قوية مع واشنطن
المنامة - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  أعـــرب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لـــدى اســـتقباله أمس في قصـــر الصافرية 
ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركية لدى 
المملكة ســـتيفن كريغ بوندي، عن اعتزازه 
بمـــا يجمع بين مملكـــة البحرين والواليات 
المتحدة األميركيـــة من عالقات تاريخية 
وشـــراكة اســـتراتيجية قوية تمتد لتاريخ 
طويل مـــن التفاهـــم واالحتـــرام المتبادل 
والتنســـيق والتعاون المشـــترك بما يخدم 

)02(المصالح المتبادلة.

تنافســـت 3 شركات في جلســـة مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، على 
مناقصـــة لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة لتعيين مقـــاول لتوفير خدمـــات التدبير 
المنزلـــي وإدارة النفايـــات والتنظيـــف فـــي الحلبة، وكان أقل عطاء لشـــركة 
أوربيـــزر البحريـــن بنحـــو 1.5 مليون دينار، فـــي حين بلغ أكبرهـــا قرابة 1.7 

مليون دينار.
كما تنافســـت 13 شركة على مناقصة لوزارة األشغال؛ لتحسين شارع الدير 
فـــي المجمعـــات 231 و232 و233 بطول 600 متر، وكان أقل عطاء لشـــركة 
ريدكـــس للصناعـــات بنحـــو 236.9 ألـــف دينـــار، في حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابة 
490.9 ألف دينار. وتشـــمل األعمال إعادة إنشـــاء الشارع، وتحسين شبكات 
تصريـــف مياه األمطار، وممرات المشـــاة، توفير مواقف الســـيارات، وأعمال 
تحســـين إنـــارة الشـــوارع ووضـــع العالمـــات واإلشـــارات المروريـــة الالزمة 

لتحقيق السالمة المرورية، وغيرها من األعمال ذات الصلة.
وتـــم إجمـــاال فتـــح 8 مناقصات تابعة لــــ 7 جهات حكومية بإجمالـــي 47 عطاء، 

وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 5.3 مليون دينار.

1.5 مليون دينار لخدمات التدبير المنزلي 
وإدارة النفايات وتنظيف “الحلبة”

التمييـــز  محكمـــة  حـــددت 
نوفمبـــر   29 )الثالثـــاء(  اليـــوم 
الجاري، جلســـة لـــرد المحامي 
علي القطاف وكيل المترشـــح 
حســـين إضرابوه، علـــى ممثل 
جهاز قضايـــا الدولة الذي جاء 
في رده بأن المترشـــح النيابي 
الفائـــز بمقعـــد ثامنـــة العاصمة 
جليلـــة الســـيد علـــوي ليســـت 
عضـــوا فـــي جمعية سياســـية 
قضائـــي،  بحكـــم  منحلـــة 
بحســـب ما أفاد مكتب شؤون 
الجمعيـــات السياســـية بوزارة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 

واألوقاف.

“قضايا الدولة”: 
السيد ليست 

عضوا بجمعية 
منحلة
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أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك “تمديد 
عقود شـــركات النظافة لمدة ســـنة إضافية، لضمان اســـتمرار تقديم 
هـــذه الخدمـــات المهمـــة للفـــرد والمجتمع”. جـــاء ذلك علـــى هامش 

الجلسة األولى ألمانة العاصمة.
ولفـــت فـــي تصريـــح لـ”البـــالد” إلـــى أن “الـــوزارة تعمـــل حالًيـــا علـــى 
مناقصة جديدة تتضمن تغطية التوســـع العمراني والســـكاني الذي 

تشهده المملكة”.
واســـتهلت أمس أعمال مجلس أمانة العاصمة ألداء القسم بحضور 

الوزير ورئيس المجلس صالح طرادة.

تمديد عقود شركات النظافة لسنة إضافية
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تسجيل ارتفاع في العديد من المؤشرات االقتصادية... مجلس الوزراء:

استكمال 21 برنامجا من أصل 27 
ضمن خطة التعافي االقتصادي

المنامة - بنا

تابـــع مجلـــس الـــوزراء مـــا تـــم على 
التعافـــي  خطـــة  تنفيـــذ  صعيـــد 
 5 علـــى  ترتكـــز  التـــي  االقتصـــادي 
أولويات تضم 27 برنامًجا متكاماًل، 
المذكـــرة  اســـتعراض  ضـــوء  فـــي 
مـــن  الخصـــوص  بهـــذا  المرفوعـــة 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني، 
والتـــي أظهرت أنه تـــم االنتهاء من 
21 برنامًجـــا مـــن أصـــل 27 برنامًجا 
تضمنتهـــا الخطـــة، وأن العمـــل جاٍر 
علـــى االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ 6 برامج 
متبقيـــة فـــي الفتـــرة المقبلـــة، كمـــا 
أظهرت تســـجيل ارتفاٍع في العديد 

من المؤشرات االقتصادية.
وكان نائـــب رئيـــس مجلس الوزراء 

الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  تـــرأس  قـــد 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء، الذي 

عقد أمس بقصر القضيبية.

وفـــاة  حـــادث  المجلـــس  وتابـــع 
عامـــل وإصابـــة آخريـــن فـــي أحـــد 
مشـــروعات تصريف ميـــاه األمطار 
الجهـــات  اللـــوزي، ووجـــه  بمنطقـــة 
المختصة لمواصلة إجراء التحقيق 
التفصيلـــي للوقوف على األســـباب 
التـــي أدت إلـــى الحـــادث المؤســـف 
القانونيـــة؛  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
مســـتقباًل  تكـــراره  عـــدم  لضمـــان 
فـــي مواقـــع أخـــرى، والتنبيـــه على 
العمـــال وأصحـــاب  أهميـــة توعيـــة 
العمل بمراعاة اشـــتراطات السالمة 
والصحـــة المهنيـــة، وذلك في ضوء 
االطـــالع علـــى تقريـــر مرفـــوع مـــن 

وزير األشغال بهذا الشأن.

الشيخ خالد بن عبدالله

دراسة تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع الفلسطيني... أمين “الملكية اإلنسانية” لـ“^”:

تركيب أطراف صناعية لـ 1200 شخص بمركز البحرين الصحي في فلسطين
قال األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد لصحيفة “البالد” إن “المؤسسة تعمل حالًيا 
على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، ونعمل على جانبين جانب إغاثي سريع 

تحتمه الظروف، وجانب تنموي بعيد المدى يعمل على خدمة المتضررين على المدى البعيد”.

جاء ذلك في حوار أجرته “البالد” مع الســـيد بمناســـبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف 29 

نوفمبر من كل عام. 
 وأشار إلى أن مملكة البحرين نفذت العديد من المشروعات 
التنموية لصالح األشـــقاء في فلسطين كان من أهمها إقامة 
مركـــز ثقافـــي بحرينـــي ومكتبـــة ثقافية في مدينـــة القدس 
المحتلـــة، ونفذت المؤسســـة الملكية عدًدا من المشـــروعات 
التنمويـــة في قطاع غزة، مثل بناء مدرســـة مملكة البحرين 
فـــي تل الهوى، ومركز مملكة البحرين الصحي بخان يونس 
وبناء مكتبة البحرين العامة في مدرسة الفاخورة، وتركيب 

أطـــراف صناعيـــة ألكثـــر مـــن 1200 معوق من 
النســـاء واألطفال والرجـــال مع تأهيلهم 

نفســـًيا ومهنًيـــا باإلضافة إلـــى تجهيز 
المختبـــرات العلميـــة فـــي الجامعـــة 

اإلســـالمية فـــي غـــزة وغيرها من 
المشروعات المهمة.

مصطفى 
السيد 

)22(
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أمل الحامد
ريناتا عزمي

ريناتا عزمي | تصوير: خليل إبراهيم

حسن عبدالرسول

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة أمـــر ملكي رقم 
)42( لســـنة 2022 بتعييـــن رئيس 

مجلس الشورى، جاء فيه:
المادة األولى:

يعين معالي السيد علي بن صالح 

الصالح رئيًسا لمجلس الشورى.

المادة الثانية:
ُيعمل بهذا األمـــر اعتباًرا من تاريخ 
بـــدء الفصـــل التشـــريعي الســـادس 
لمجلسي الشـــورى والنواب، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

الصالح رئيسا لـ “الشورى”

رفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
الصالح وأعضاء المجلس أسمى آيات 
الشـــكر واالمتنان إلى المقام الســـامي 
لعاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وإلى مقام ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، بمناســـبة 
صدور األمـــر الملكـــي بتعيين أعضاء 
مجلـــس الشـــورى للفصل التشـــريعي 
الســـادس، مؤكدين أن الثقـــة الملكية 
الســـامية وســـام وطنـــي وحافـــز نحو 
بـــذل مزيد في ســـبيل خدمـــة الوطن 

والمواطن.

رئيس وأعضاء “الشورى”: 
الثقة الملكية وسام فخر

محرر الشؤون المحلية
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اســـتقبل عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، بحضـــور الممثـــل الشـــخصي 
لجاللـــة الملـــك المعظم ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة ووزيـــر 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الملكـــي  الديـــوان 
أحمـــد آل خليفـــة ووزيـــر الخارجيـــة 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس في قصر 
الصافريـــة، ســـفير الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة لدى المملكة ســـتيفن كريغ 

بوندي.
مـــع  الجاللـــة  صاحـــب  واســـتعرض 
اللقـــاء  خـــالل  األميركـــي  الســـفير 
العالقات الثنائية الوثيقة وما وصلت 
إليـــه مـــن تقـــدم رفيـــع فـــي مختلـــف 

جوانب التعاون المشترك بين البلدين 
الصديقين.

وأعـــرب جاللـــة الملـــك المعظـــم عـــن 
اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
وشـــراكة  تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن 
استراتيجية قوية تمتد لتاريخ طويل 
المتبـــادل  واالحتـــرام  التفاهـــم  مـــن 
بمـــا  المشـــترك  والتعـــاون  والتنســـيق 

يخدم المصالح المتبادلة.
كمـــا أشـــاد جاللتـــه بالـــدور المحـــوري 
اإلدارة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الفاعـــل 
األميركيـــة في ترســـيخ دعائـــم األمن 
واالســـتقرار وتعزيـــز الســـلم اإلقليمي 

والعالمي.

المنامة - بنا

تجمعنا مع أميركا شراكة استراتيجية تمتد لتاريخ طويل من التفاهم واالحترام
دور محوري فاعل لواشنطن في ترسيخ دعائم األمن واالستقرار العالمي... الملك المعظم:
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المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة 
رئيـــس  مـــن  وتقديـــر  شـــكر 
وزراء اليابـــان فوميو كيشـــيدا، 
أعـــرب فيهـــا عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لجاللته علـــى تكليف 
جاللتـــه لوفـــد مملكـــة البحرين 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الرســـمي 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
لحضـــور  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
مراسم الجنازة الرسمية لرئيس 
الوزراء الياباني الســـابق شينزو 
آبي، والتي أقيمت في العاصمة 

اليابانية طوكيو أخيرا.
وأشـــاد رئيس الـــوزراء الياباني 

البـــادرة  بهـــذه  برقيتـــه  فـــي 
الطيبـــة  واللفتـــة  الكريمـــة 
والمعبـــرة من لـــدن جاللة الملك 
المعظم، والتي كان لها بالغ األثر 
لدى الشـــعب الياباني وساهمت 
بشـــكل كبير في تعزيـــز وتنمية 
الوثيقـــة  التاريخيـــة  العالقـــات 
القائمة بين البلدين الصديقين.

وأكد أنه ســـيبذل قصارى جهده 
الثنائيـــة  العالقـــات  لتقويـــة 
البحريـــن  مملكـــة  مـــع  المتينـــة 
والتـــي أرســـى دعائمهـــا رئيـــس 
الـــوزراء الســـابق، منوهـــا بهـــذه 
الخمســـين  بالذكـــرى  المناســـبة 
إلقامـــة العالقات الدبلوماســـية 
بين البلدين والتي تصادف هذا 

العام.

رئيس وزراء اليابان: سأبذل قصارى 
جهدي لتقوية العالقات مع البحرين

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بعثت قرينة عاهل البالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
عضـــوات  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــات 
مجلس الشـــورى بمناسبة صدور 
األمـــر الملكـــي رقـــم )41( بتعيين 

أعضاء المجلس.
تتحلـــى  بمـــا  ســـموها  وأشـــادت 
بـــه العضـــوات من خبرة واســـعة 
ألداء  تؤهلهـــن  عاليـــة  وكفـــاءة 
هـــذا  فـــي  بهـــن  المنـــوط  الـــدور 
الموقـــع الرفيـــع مـــن مواقع صنع 
القـــرار متمنيـــة ســـموها أن تكلل 
مسيرة العضوات الجدد بالنجاح 
والتوفيـــق لتقديـــم المزيـــد مـــن 

الوطـــن  خدمـــة  فـــي  العطـــاء 
العزيـــز، إثراًء للعمل التشـــريعي، 
صاحـــب  لتطلعـــات  وتحقيقـــًا 
الجاللة عاهل البالد المعظم، في 
مواصلة البناء على ما تحقق من 

إنجازات ومكتسبات وطنية.

قرينة العاهل المعظم: الشوريات 
يتمتعن بالخبرة الواسعة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

نفخر بكوادرنا الوطنية الغنية باإلبداع 
وأفكاركم ستكون محل اعتزاز أجيال المستقبل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه رسالة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في “فكرة”:

أعرب ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة عـــن الفخر واالعتزاز 
بمـــا تمتلكـــه مملكـــة البحريـــن مـــن ثروة 
غنية متمثلـــة في كوادرها الوطنية التي 
حبها اإلبداع وشـــغفها اإلنجاز، وذلك في 
رسالة وجهها سموه إلى موظفي القطاع 
الحكومي عبر البريد اإللكتروني، إذ قال 
ســـموه: نتطلـــع بـــكل شـــوق وترقـــب في 
قـــادم األيـــام إلى المزيد من مشـــاركاتكم 
في مســـابقة )فكـــرة(، وندعوكم بروحكم 
التواقة دوًما نحو التميز إلى طرح أفكاٍر 
خالقـــة لتكـــّون قصـــص نجـــاٍح جديـــدة 
فـــي التميـــز نفخر بهـــا جميًعـــا، وثقوا كل 
الثقـــة بـــأن أفكاركـــم اليوم هي األســـاس 
إلنجـــازات وطنية في الحاضر وســـتعتز 

بها أجيال المستقبل.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات الكرام

أعضاء فريق البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

إن طموحنـــا وســـعينا لمواصلـــة تطويـــر 
العمـــل الحكومـــي وتحســـين الخدمـــات 
المقدمة للمواطنيـــن ليس له حد، ويأتي 
اإلبداع واالبتكار كأحد الروافد الرئيسية 
المبدعـــة  الوطنيـــة  كوادرنـــا  إلســـهامات 

كافـــة  فـــي  واإلنجـــاز  للعمـــل  العاشـــقة 
ساحات العمل الوطني وميادينه، لتأمين 
التميز الذي عهدناه ونســـعى الســـتدامته 
لمملكـــة البحرين، وفق تطلعات وأهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البالد المعظم حفظه هللا 

ورعاه.
 يسعدني أننا نشهد اليوم للعام الخامس 
علـــى التوالـــي إطـــالق مســـابقة االبتـــكار 
الحكومـــي )فكـــرة(، مســـتذكرين باعتزاز 
بالـــغ وتقديـــر كبيـــر مـــا شـــهدته النســـخ 
األربـــع الســـابقة مـــن مشـــاركات مميـــزة 

وأفـــكار ســـاهمت فـــي تطويـــر الخدمات 
ومخرجات العمل الحكومي.

 العالـــم اليـــوم يمـــر بتحوالت متســـارعة 
وتحديـــات متنوعة، فما هـــو مميٌز اليوم 
بخطـــوات  تطـــور  يواكبـــه  أن  يتطلـــب 
لتعزيـــز  الخالقـــة  األفـــكار  مـــن  عمالقـــة 
النوعيـــة  الفـــرص  وخلـــق  التنافســـية 
للجميـــع، وللـــه الحمـــد نحـــن نفتخـــر بمـــا 
تمتلكـــه مملكـــة البحرين من ثـــروة غنية 
التـــي  الوطنيـــة  كوادرهـــا  فـــي  متمثلـــة 
تحب التحدي وتعشـــق اإلنجاز، وتنطلق 
دوًمـــا وعينها على ريـــادة وطنها وتميزه 
وحـــدود طموحهـــا الســـماء، لتخـــط على 

الـــدوام فصول تثـــري المســـيرة الوطنية 
التنموية الشاملة.

نتطلع بكل شوق وترقب في قادم األيام 
إلى المزيد من مشـــاركاتكم في مســـابقة 
)فكرة(، وندعوكم بروحكم التواقة دوًما 
نحو التميز إلى طرح أفكاٍر خالقة لتكون 
قصـــص نجاٍح جديـــدة فـــي التميز نفخر 
بها جميًعا، وثقـــوا كل الثقة بأن أفكاركم 
اليوم هي األساس إلنجازات وطنية في 

الحاضر وستعتز بها أجيال المستقبل.

دمتم بحفظ هللا سالمين موفقين
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

الحكومـــي  االبتـــكار  مســـابقة  أن  يذكـــر 
“فكـــرة” مســـتمرة للعـــام الخامـــس علـــى 
التوالـــي، وتهـــدف إلـــى تحفيـــز اإلبـــداع 
القطـــاع  موظفـــي  لـــدى  واالبتـــكار 
أمامهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة  الحكومـــي 
للتنافـــس فـــي تقديـــم مقترحـــات فاعلة 
ويمكـــن  الحكومـــي،  األداء  لتطويـــر 
للموظف الحكومي التقـــدم بالمقترحات 
عبـــر  المســـابقة  هـــذه  فـــي  للمشـــاركة 
pmo.gov. / /:https :الموقع اإللكترونـــي

.Fikra /category /bh

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، برقية شـــكر جوابية من رئيـــس وزراء جمهورية كوريا 
هان داك سو، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة 

ذكرى يوم التحرير لجمهورية كوريا.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى شكر رئيس وزراء كوريا

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، برقية شـــكر جوابية مـــن رئيس وزراء مملكة إســـبانيا 
الصديقة بيدرو سانشـــيز؛ وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها ســـموه 

إليه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة إسبانيا.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى شكر رئيس وزراء إسبانيا

المنامة - بنا
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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة االجتماع االعتيادي األســـبوعي 
لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
فـــي بداية االجتمـــاع، رفـــع المجلس أســـمى آيات 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
لملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة علـــى الثقة الملكيـــة الغالية 
بإصـــدار جاللتـــه مرســـوًما ملكًيا بتشـــكيل الوزارة 
الجديـــدة، مؤكـــًدا الحـــرص علـــى تعزيـــز الجهـــود 
لتتسق مسارات العمل الحكومي مع الرؤى الملكية 
الســـامية وتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والبنـــاء علـــى مخرجـــات ورش 
عمـــل التطلعات المســـتقبلية بما يضمن اســـتدامة 
التنميـــة والتطوير والتعامل المتقـــن مع متطلبات 
المرحلة ويعود بالنفع على الوطن والمواطن، الفًتا 
إلـــى االلتـــزام بالمســـؤوليات الوطنيـــة وأولويـــات 
العمـــل الوطنـــي على صعيـــد التنميـــة االقتصادية 
واالجتماعيـــة والخدمـــات الحكوميـــة، وأن يكون 
اإلنجاز شعاًرا دائًما والتميز هدًفا والتطوير عنواًنا 
للمرحلة المقبلة؛ من أجل تحقيق كل ما فيه الخير 

والنماء لمملكة البحرين وأبنائها الكرام.
وفي هذا الســـياق أشـــاد المجلس بجهـــود الوزراء 
الســـابقين فـــي ترجمـــة توجهـــات الحكومـــة فـــي 
تطويـــر األداء في المجـــاالت التعليمية والتجارية 
والصناعيـــة والرياضية والشـــبابية، متمنًيا لهم كل 

التوفيق والنجاح.
ثـــم أكـــد المجلس أهميـــة مركـــز البحريـــن العالمي 
للمعارض الذي أقيم حفل افتتاحه برعاية ســـامية 
مـــن صاحـــب الجاللة ملك البـــالد المعظم وحضور 
صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي تعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن في 
صناعـــة المعـــارض والمؤتمـــرات، مشـــيًدا بالجهود 
التـــي بذلتهـــا الجهـــات ذات العالقـــة وعملها بروح 
الفريـــق الواحـــد إلظهـــار هـــذا المشـــروع الحيـــوي 

بالكفاءة التي تعكس الطموح المنشود.
ثم أشـــاد المجلس بما حققه معرض سيتي سكيب 
البحريـــن 2022 ومعـــرض الجواهـــر العربية 2022 
اللـــذان يعتبران باكـــورة الفعاليات التي احتضنهما 
مركـــز البحريـــن العالمي للمعارض مـــن نجاح كبير 
علـــى مســـتوى المشـــاركة والحضـــور بمـــا يعكـــس 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن ومـــا يشـــهده القطاعيـــن 

العقاري والتجاري من نمو وتطور.
بعدهـــا هنـــأ المجلـــس قرينـــة ملـــك البـــالد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة؛ 
بمناســـبة صـــدور األمـــر الملكـــي الســـامي بتعييـــن 
عملـــه  لـــدورة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أعضـــاء 
الثامنة، وبمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية، منوها 
بـــدور المجلس األعلى للمرأة في تعزيز دور المرأة 

البحرينية في مختلف مسارات العمل الوطني.
بعـــد ذلـــك هنـــأ المجلس أعضـــاء مجلس الشـــورى 
علـــى الثقة الملكية الســـامية، متمنًيـــا لهم التوفيق 
والسداد لالضطالع بمهامهم التشريعية والرقابية، 
مؤكـــًدا حـــرص الحكومـــة علـــى اســـتمرار التعاون 
المثمـــر والبنـــاء مع الســـلطة التشـــريعية بما يخدم 

الوطن والمواطن.
بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ خطة 
التعافـــي االقتصـــادي التي ترتكز علـــى 5 أولويات 
فـــي ضـــوء  برنامًجـــا متكامـــاًل، وذلـــك   27 تضـــم 
اســـتعراض المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من 
وزير المالية واالقتصاد الوطني والتي أظهرت أنه 
تـــم االنتهاء من 21 برنامًجـــا من أصل 27 برنامًجا 
تضمنته الخطـــة، وأن العمل جاٍر على االنتهاء من 
تنفيـــذ 6 برامـــج متبقيـــة في الفتـــرة المقبلـــة، كما 
أظهرت تســـجيل ارتفاٍع في العديد من المؤشرات 
االقتصادية، حيث أشـــاد المجلس بجهود الجهات 
المعنيـــة مجتمعـــة والتـــي عملـــت بـــروح الفريـــق 
الواحـــد؛ لتحقيق األهـــداف المرســـومة والوصول 
إلـــى النتائـــج المرجـــوة، منوًهـــا بالتعـــاون البّنـــاء 
التنفيذيـــة والتشـــريعية وبـــدور  بيـــن الســـلطتين 
القطـــاع الخاص في تنفيذ أولويات خطة التعافي 

االقتصادي وبرامجها.
ثـــم هنأ المجلـــس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة رئيًســـا وحكومًة وشـــعًبا بمناســـبة اليوم 
الوطنـــي الحـــادي والخمســـين، متمنًيـــا لإلمـــارات 

الشقيقة مزيًدا من النماء واالزدهار.
بعدهـــا تابـــع المجلس حـــادث وفاة عامـــل وإصابة 
آخريـــن في أحـــد مشـــاريع تصريف ميـــاه األمطار 
بمنطقة اللوزي، ووجه الجهات المختصة لمواصلة 
إجراء التحقيق التفصيلي للوقوف على األســـباب 
التـــي أدت إلـــى هـــذا الحـــادث المؤســـف واتخـــاذ 
اإلجراءات القانونية؛ لضمان عدم تكراره مستقباًل 
فـــي مواقـــع أخـــرى، والتنبيه علـــى أهميـــة توعية 
اشـــتراطات  بمراعـــاة  العمـــل  وأصحـــاب  العمـــال 
ضـــوء  فـــي  وذلـــك  المهنيـــة،  والصحـــة  الســـالمة 
االطالع على تقرير مرفوع من وزير األشغال بهذا 

الشأن.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أوًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية  «
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن قرار يصدر 

عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل لدعم مسارات تطوير سوق العمل.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية  «
والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق 

على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري 
والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

سلطنة عمان الشقيقة.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية  «
والتشريعية بشأن النموذج الموحد إلطار 

العمل المزمع إبرامه بين وزارة شؤون الكهرباء 
والماء والجهات الحكومية لتقديم الدعم 

الفني في مجاالت الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة.

4. مذكرة بشأن اعتماد تقارير هيئة جودة  «
التعليم والتدريب.

ثـــم أخذ المجلس علًما من خـــالل التقارير الوزارية 

المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن نتائج 

اســـتضافة مملكة البحرين لمعرض العطور العربية 

والمشـــاركة في االجتماع 25 لوزراء اإلعالم بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركات 

الخارجية للوزراء وزيـــارات الوفود الخارجية إلى 

مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2022.

المنامة - بنا

استكمال 21 برنامجا من أصل 27  ضمن خطة التعافي االقتصادي
مواصلة إجراء التحقيق التفصيلي واتخاذ اإلجراءات القانونية في حادث اللوزي... مجلس الوزراء:

تسجيل ارتفاع في العديد من المؤشرات االقتصادية والموافقة على دعم مسارات تطوير سوق العمل

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 28 نوفمبر 2022:

رفع أســـمى آيات الشكر إلى جاللة الملك المعظم على الثقة الملكية الغالية بإصدار جاللته 
مرسومًا ملكيًا بتشكيل الوزارة الجديدة.

التأكيـــد علـــى أهمية مركـــز البحرين العالمـــي للمعارض، الـــذي افتتح برعايـــة جاللة الملك 
المعظم وحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

اإلشادة بما حققه معرض سيتي سكيب البحرين 2022 ومعرض الجواهر العربية 2022 من 
نجاح كبير.

تهنئـــة صاحبة الســـمو الملكـــي قرينة ملك البالد المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
بمناســـبة صدور األمر الملكي الســـامي بتعيين أعضاء المجلـــس األعلى للمرأة لدورة عمله 

الثامنة، وبمناسبة يوم المرأة البحرينية.

متابعة ما تم على صعيد تنفيذ خطة التعافي االقتصادي حيث تم االنتهاء من 21 برنامجًا من 
أصل 27 برنامجًا تضمنته الخطة.

تهنئة أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية السامية.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 
الحادي والخمسين.

متابعـــة حادث وفـــاة عامل وإصابـــة آخرين في أحد مشـــاريع تصريف مياه األمطـــار بمنطقة 
اللوزي، والتوجيه باتخاذ اإلجراءات القانونية لضمان عدم تكراره.

:

قرار يصدر عن سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لدعم مسارات 
تطوير سوق العمل.

مشـــروع قانون بالتصديق علـــى اتفاقية التعاون فـــي مجال النقل البحـــري والموانئ بين 
حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الشقيقة.

النمـــوذج الموحـــد إلطار العمل المزمـــع إبرامه بين وزارة شـــؤون الكهرباء والمـــاء والجهات 
الحكومية لتقديم الدعم الفني في مجاالت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب.
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

تحـــت رعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن 
لـــدن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبتنظيم مـــن وزارة العدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
للشـــؤون  األعلـــى  والمجلـــس 
اإلســـامية، اختتمت إدارة شـــؤون 
أخيـــرا  بالـــوزارة  الكريـــم  القـــرآن 
تصفيـــات مســـابقة أجـــران، وهـــي 
إحـــدى مســـابقات جائـــزة البحرين 
الكبـــرى للقـــرآن الكريم فـــي دورتها 
الســـابعة والعشرين وتختص بذوي 
اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة، وذلك 
بمركز شـــيخان الفارسي للتخاطب 
الوكيـــل  بذلـــك  صـــرح  الشـــامل. 
اإلســـامية  للشـــؤون  المســـاعد 
بالـــوزارة محمـــد القطـــان، وأضاف 
أن الرعايـــة الملكيـــة الســـامية لهذه 
الجائزة على مدى 27 عاًما، تعكس 
اهتمـــام وحـــرص القيـــادة الحكيمة 
على خدمة كتاب هللا تعالى ونشـــر 
تعاليمـــه وقيمه بيـــن مختلف فئات 
المجتمـــع والعنايـــة بحفـــاظ القرآن 
الكريم وحملته وطباعة المصحف، 
مســـتذكًرا فـــي ذات الســـياق الدور 
الرائـــد للمغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد آل 
خليفة باعتباره المؤسس األول لها، 
إذ ارتقـــت وتطـــورت هـــذه الجائزة 
تحـــت إشـــرافه ورؤيته الســـديدة، 
ويواصل المســـيرة فـــي ذلك رئيس 

المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن 
العـــدل  ووزيـــر  خليفـــة،  آل  راشـــد 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 

نواف بن محمد المعاودة.
الجائـــزة  أن  القطـــان  وأوضـــح 
شـــهدت تطوًرا ملحوًظا، من حيث 
تحولهـــا لمظلـــة كبيرة تضـــم تحتها 
كل  تضـــم  كمـــا  مســـابقات،  ســـبع 
مســـابقة عـــدًدا من الفـــروع للذكور 
واإلنـــاث، الفًتا إلى أن إجمالي عدد 
المشاركين في الجائزة بلغ )4063( 
متسابًقا ومتســـابقة، بواقع )2003( 
مـــن الذكـــور و)2060( مـــن اإلنـــاث، 
موزعيـــن علـــى مختلف مســـابقات 
الجائـــزة، وقد بلغ عدد المشـــاركين 
في مســـابقة أجـــران )68 متســـابًقا 
ومتســـابقة(، بواقع )46( من الذكور 

و)22( من اإلناث.
الجديـــر بالذكر أن جائـــزة البحرين 
الكبرى انطلقت فـــي العام 1996م، 
ا بتنظيـــم مـــن وزارة  وتقـــام ســـنويًّ
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف، بالتعـــاون مـــع المجلس 
اإلســـامية،  للشـــؤون  األعلـــى 
مـــع  بشـــراكة مجتمعيـــة  وتحظـــى 
ووزارة  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
التنميـــة  ووزارة  الداخليـــة، 
االجتماعيـــة. وتهـــدف الجائزة منذ 
انطاقهـــا إلـــى تبني حفظـــة القرآن 

الكريم المتميزين.

“جائزة البحرين” تختتم تصفيات مسابقة أجران

البحرين وضعت بصمة في مستقبل اإلدارة العامة بالمنطقة
أكـــد المدير العام لمعهد اإلدارة 
شـــبكة  رئيـــس  )بيبـــا(  العامـــة 
مينابار ورئيس المعهد الدولي 
للعلوم اإلدارية رائد بن شمس، 
أن مملكة البحرين اســـتطاعت 
أن تضـــع بصمـــة واضحـــة في 
قيادة مســـتقبل اإلدارة العامة 
فـــي المنطقة، موضًحـــا أهمية 
البحثيـــة  الخبـــرات  تبـــادل 
اإلدارة  فـــي مجـــال  والعلميـــة 
العامة التي تســـهم بدورها في 

صناعة سياسات عامة لخدمة 
العماء والزبائن من مواطنين، 
ومقيميـــن، وزائريـــن باإلضافة 
الحكوميـــة  المؤسســـات  إلـــى 
ومؤسســـات  الخاص  والقطاع 
المجتمع المدني، مستندة على 
أســـس وأدّلـــة واضحـــة ترمـــي 
إلى اســـتحداث آليات ممنهجة 
في هذا المجال على األصعدة 
المحلية، واإلقليمية والدولية.

جاء ذلك خال حفل االفتتاح 

المؤتمـــر  ألعمـــال  الرســـمي 
الشـــرق  لشـــبكة  الخامـــس 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
لبحـــوث اإلدارة العامة مينابار 
يقـــام  والـــذي   ،)MENAPAR(
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 27 و30 
مدينـــة  فـــي  الجـــاري  نوفمبـــر 
الجزائر بالجمهورية الجزائرية 
الديمقراطيـــة الشـــعبية، تحت 
والرقمـــة  “اإلقليـــم  عنـــوان 
تكامـــل  المحليـــة:  والتنميـــة 

وذلـــك  مســـتقبلية”،  وآفـــاق 
مـــن  واســـتضافة  بتنظيـــم 
المدرســـة الوطنية لإلدارة في 
مدينـــة الجزائـــر، وتعـــاون مـــع 
معهـــد اإلدارة العامة )بيبا( في 

مملكة البحرين.
وأشار بن شمس إلى أن شبكة 
مينابـــار تحرص من خال هذا 
المؤتمر الدولي على استعراض 
البحثيـــة  الملخصـــات  ُفضلـــى 
والعلمية والممارسات اإلدارية 

علـــى مســـتوى منطقة الشـــرق 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
وتبادل الخبرات مـــع المجتمع 
الدولـــي،  واإلداري  البحثـــي 
بهدف االســـتفادة من الخبرات 
والممارســـات  التراكميـــة 
التطبيقيـــة وتحســـينها، وفتح 
البـــاب لكل الـــدول لاســـتفادة 
يخـــدم  بمـــا  وتطويعهـــا  منهـــا 
المواطنيـــن فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.

أم الحصم - معهد اإلدارة العامة

البحرين تمكنت من تجاوز آثار الجائحة والعودة إلى العمل الطبيعي
ال تمييز بين مواطن ومقيم في تقديم العالجات المجانية... العصفور:

المعّظـــم  البـــاد  ملـــك  مـــن  بتكليـــف 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة، شارك وزير التنمية 
االجتماعيـــة، أســـامة العصفـــور، فـــي 
والثاثيـــن  الثامنـــة  الـــدورة  أعمـــال 
للجنـــة الدائمـــة للتعـــاون االقتصـــادي 
والتجاري لمنظمة التعاون اإلســـامي 
تركيـــا  فـــي  المنعقـــدة  “الكومســـيك”، 
برئاســـة رئيـــس الجمهوريـــة التركيـــة 
رجب طيب أردوغـــان، والتي امتدت 
على مدى 4 أيـــام، وذلك خال الفترة 

26 - 29 نوفمبر الجاري.
وبهـــذه المناســـبة، ألقى وزيـــر التنمية 
االجتماعيـــة، كلمـــة مملكـــة البحريـــن 
صاحـــب  تحيـــات  فيهـــا  نقـــل  حيـــث 
الجالـــة الملـــك المعظم، إلـــى الرئيس 
لهـــذا  جالتـــه  وتمنيـــات  أردوغـــان، 
االجتمـــاع بالنجـــاح والتوفيـــق، معرًبا 
الشـــكر  بالـــغ  عـــن  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
والتقديـــر للجمهوريـــة التركيـــة علـــى 
حفـــاوة االســـتقبال وحســـن التنظيـــم 

لهذا الحدث.
 وأكـــد العصفـــور أهميـــة موضوعـــات 
االجتمـــاع، والتي تأتي فـــي مقدمتها 
توفيـــر المســـاعدة االجتماعية الفعالة 
والتمكيـــن االجتماعـــي واالقتصـــادي 
فـــي ضوء االنتشـــار العالمـــي لجائحة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
والتخفيف من حدة الفقر، مســـتعرًضا 
في هذا الصدد تجربة مملكة البحرين 
االجتماعيـــة،  الحمايـــة  مجـــال  فـــي 
التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
اتخذتها لمواجهة هذه التحديات عبر 
الفترة االســـتثنائية التي مر بها العالم 
خال انتشـــار الجائحة، حيث أطلقت 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن وبتوجيـــه 
ملكي من عاهل الباد المعّظم، حزمة 
مالية تتجاوز 12 مليار دوالر أميركي، 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  لدعـــم  هـــت  ُوجِّ

ولتعزيـــز كفـــاءة القطـــاع الصحي في 
مجانـــًا  العاجيـــة  الخدمـــات  تقديـــم 

للمواطن والمقيم دون تمييز.
كما وأشار إلى ما تم اتخاذه من تدابير 
عـــدة لدعـــم المواطنيـــن فـــي فواتيـــر 
الكهربـــاء والماء، ورفع حجـــم المبالغ 
الشـــهرية المخصصـــة لكفالـــة األيتـــام 
والوفـــاء   ،%  20 بنســـبة  واألرامـــل 
بصرف مســـتحقات المســـتفيدين من 
موعـــد  فـــي  المحـــدود  الدخـــل  ذوي 
بدفـــع  الحكومـــة  وتكفـــل  صرفهـــا، 
رواتـــب المواطنين المؤمن عليهم في 
المنشـــآت األكثـــر تضـــرًرا فـــي القطاع 
الخاص، عاوة علـــى التحول الرقمي 
بنســـبة كبيـــرة لضمان ســـرعة وكفاءة 

تقديم هذه المبادرات.
التنميـــة  وزيـــر  واســـتعرض  كمـــا   
االجتماعيـــة المبادرات التـــي أطلقتها 
حكومـــة مملكة البحرين برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
سلســـلة  تضمـــن  والتـــي  خليفـــة،  آل 
مـــن السياســـات والبرامج المدروســـة 

والموجهـــة إلـــى الفئـــات األقـــل دخـــًا 
الحكومـــي،  للدعـــم  حاجـــًة  واألكثـــر 
الحمايـــة  منظومـــة  ضمـــن  وذلـــك 
كان  والتـــي  المتكاملـــة،  االجتماعيـــة 
آخرهـــا رفـــع الحـــد األدنى للمســـاعدة 
االجتماعيـــة والدعـــم المالـــي، عـــاوة 
علـــى مشـــروعات دعم وتنمية األســـر 
المنتجة سعًيا إلى إحداث تغيير كمي 
فـــي األوضـــاع االقتصاديـــة  ونوعـــي 
والمعيشية لهذه الفئة من المواطنين، 
مؤكـــًدا فـــي هـــذا الســـياق أن مملكـــة 
البحريـــن تمكنت من تجـــاوز العقبات 
واآلثـــار الســـلبية للجائحـــة والتعافـــي 
والعـــودة إلى حيـــاة العمـــل الطبيعية، 
متمّنًيـــا لهذه الدورة الخـــروج بأفضل 
الصائبـــة،  والقـــرارات  التوصيـــات 
بشـــأن  مثمـــرة  آليـــة  إلـــى  والوصـــول 
تعزيـــز التعـــاون بين الدول المشـــاركة 
عبـــر تبـــادل الخبـــرات بمـــا يســـهم في 
المجتمعـــي  الخيـــر واألمـــان  تحقيـــق 

للدول اإلسامية وشعوبها.
وخلصـــت أعمـــال اجتمـــاع الـــدورة الــــ 
38 للجنة الـ ”كومســـيك” إلى مجموعه 

مـــن التوصيـــات المهمـــة، والتـــي مـــن 
أبرزهـــا تحديـــد الحمايـــة االجتماعيـــة 
فـــي  رئيســـية  كأولويـــة  المتكاملـــة 
برامـــج  وإطـــاق  العامـــة،  السياســـة 
تبادل وتدريـــب الموظفين بين الدول 
األعضاء، وتعزيز أوجه التنســـيق بين 
فـــي  المتخصصـــة  الجهـــات  مختلـــف 
إدارة برامج المســـاعدات االجتماعية 
في هيكل حوكمة تعاوني، مع تحديد 
جميع البيانات المتاحة التي يجب أن 
تكـــون مرتبطـــة بالبرامـــج االجتماعية 
مثـــل الســـجات المدنيـــة والســـجات 
العناويـــن  وســـجات  الضريبيـــة 
وشهادات المياد وحالة الدخل. فضًا 
عن اســـتحداث وتبني أنظمة متكاملة 
فعالة ومرنة تتميز بدمج المستفيدين 
فـــي منصـــة بيانـــات واحـــدة لتقديـــم 
المســـاعدات االجتماعيـــة لاســـتجابة 
للصدمات المفاجئة وحماية الشـــرائح 
األكثر هشاشة في المجتمع؛ استعداًدا 
لحـــدوث أي كـــوارث طبيعيـــة بوتيرة 
أعلـــى في دول األعضـــاء خاصة وفي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم عامـــة، خصوًصا 
مـــع التغييـــرات المرصودة فـــي المناخ 
واالحتبـــاس الحـــراري والتـــي وصلت 

عند مستويات تنذر بالخطر.
يشـــار إلـــى أن اللجنة الدائمـــة للتعاون 
االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون 
اإلســـامي “الكومســـيك” تأسست في 
مؤتمـــر القمة اإلســـامي الثالـــث الذي 
انعقـــد فـــي مكـــة المكرمة عـــام 1981 
بهدف مناقشة الموضوعات ومعالجة 
المشـــكات التنمويـــة المشـــتركة التي 
وبحـــث  اإلســـامية  األمـــة  تواجههـــا 
ســـبل حلها. وتضم الـ “كومســـيك” في 
عضويتهـــا 57 دولة عضـــًوا، باإلضافة 
إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون 
قـــارات أربـــع. علًما بـــأن اللجنة عقدت 

37 دورة حتى اآلن.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية
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“الجنوبية” تحاضر عن “التمويالت اإلسكانية الجديدة”
ضمن توجيهـــات محافـــظ المحافظة 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ومـــن منطلـــق 
التعاون مع وزارة اإلســـكان والتنسيق 
المشـــترك عبـــر المجلـــس التنســـيقي، 
نّظمـــت المحافظة الجنوبية محاضرة 
تعريفيـــة لمنتســـبيها بحضور عدد من 
األهالـــي حول “التمويات اإلســـكانية 
الجديـــدة”، وذلك بالتعـــاون مع وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني، بقصد 
التعريف بأحكام وشروط وتسهيات 
التمويات اإلسكانية الجديدة، والتي 
تأتـــي ضمن برنامج متكامل يســـتفيد 

منه المواطنون.
قّدمـــت  المحاضـــرة،  بدايـــة  وفـــي   
بـــوزارة  العامـــة  العاقـــات  رئيـــس 

اإلســـكان والتخطيط العمراني جميلة 
النشـــابة شـــرًحا مختصًرا حـــول فكرة 
التمويـــات اإلســـكانية والهـــدف منها 
وطريقة التواصل مع الوزارة وأهمية 
المواطنيـــن  مـــع  المباشـــر  التواصـــل 
لنشـــر الثقافة اإلســـكانية حول برامج 

الوزارة المستحدثة.
رئيـــس  المحاضـــرة  قدمـــت  بعدهـــا،   
اإلســـكان  ببنـــك  القانونيـــة  الشـــؤون 
تناولـــت  حيـــث  المدنـــي  هيفـــاء 
اإلســـكانية  التمويـــات  محاورهـــا 
الجديـــدة، والخدمـــات التـــي تقدمهـــا 

وزارة اإلســـكان للمواطنيـــن من خال 
تلـــك التمويـــات، فضًا عـــن التعريف 
بالفئـــات المســـتفيدة مـــن التمويات، 
فيمـــا قامـــت بالـــرد على استفســـارات 
وأسئلة منتسبي المحافظة وتوضيح 

كل ما هو متعلق بهذه التمويات.

المنامة - وزارة الداخلية

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

نظمـــت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
المحافظـــة  فـــي  تفتيشـــية  حملـــة 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  الجنوبيـــة 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
بوزارة الداخلية، ومديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبية، شـــملت عددًا 
مـــن المحـــات التجاريـــة ومواقـــع 
العمل ومواقع تجمع العمالة، بهدف 
بالقوانيـــن  االلتـــزام  مـــن  التحقـــق 
واالشـــتراطات النافذة فـــي مملكة 

البحرين. 
وقـــد أســـفرت الحملـــة التفتيشـــية 
مخالفـــات  مـــن  عـــدد  رصـــد  عـــن 
أصحـــاب األعمـــال والعمالـــة التـــي 
العمـــل  تصريـــح  بشـــروط  تتعلـــق 
واإلقامة في البحرين، وجاٍر اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم. 
وأكـــدت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
أن اســـتمرار الحمـــات التفتيشـــية 
المكثفـــة فـــي مختلـــف محافظـــات 

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

والعدالة. 
وجددت هيئة تنظيم ســـوق العمل 
دعوتها جميـــع أفـــراد المجتمع إلى 
الحكوميـــة  الجهـــات  جهـــود  دعـــم 
للتصدي للممارســـات غير القانونية 
غيـــر  والعمالـــة  العمـــل  فـــي ســـوق 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة 
داعيـــة الجمهـــور لإلبـــاغ عـــن أيـــة 
شـــكاوى تتعلـــق بمخالفـــات ســـوق 
العمـــل والعمالـــة غيـــر النظامية من 
خال ملء االســـتمارة اإللكترونية 
المخصصـــة لإلبـــاغ علـــى الموقـــع 
الرســـمي للهيئة www.lmra.bh أو 
االتصـــال على مركز اتصـــال الهيئة 
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ضبط مخالفين لقانون اإلقامة

رائد بن شمس
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أطلقت مراكز الرعاية الصحية 
في مختلـــف مراكزها بالمملكة 
البروســـتات؛  فحـــص  حملـــة 
بهـــدف التوعية بصحـــة الرجل 
وسرطان البروستات وسرطان 
الخطـــورة  وعوامـــل  الخصيـــة 
باإلصابـــة، ورفـــع الوعـــي حول 
الصحـــي؛  الفحـــص  أهميـــة 
الســـرطان  أمـــراض  لتالفـــي 
لالهتمـــام  الرجـــال  وتشـــجيع 

بصحتهم. 
ويتـــم حـــث المراجعيـــن فـــي 
المراكـــز الصحيـــة إلـــى أهمية 
اتبـــاع نمط حياة صحي بعيدًا 
عن اإلفراط في تناول اللحوم 
الحمـــراء وتجنب زيادة الوزن 
األطعمـــة  بعـــض  تنـــاول  عبـــر 
المـــواد  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
المســـرطنة مـــن شـــأنها ترفـــع 

خطـــر اإلصابـــة بـــأي نـــوع من 
أنواع السرطانات.

وتوفـــر المملكة عالج ســـرطان 
البروستات لســـرطان الخصية 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
المرضـــى  تحويـــل  يتـــم  كمـــا 
الذيـــن يحتاجـــون إلـــى رعاية 
البحريـــن  مركـــز  إلـــى  صحيـــة 
لألورام بمستشفى الملك حمد 

الجامعي.
يشار إلى أن 1 من كل 6 رجال 
يصابون بســـرطان البروســـتاتا 
ممن تجاوزا 65 ستة فما فوق.

المراكز الصحية تطلق حملة 
للحفاظ على سالمة “الخصية”

أشاد وزير التربية والتعليم محمد جمعة 
بالمركـــز  بحرينيتيـــن  مدرســـتين  بفـــوز 
الثالث على مســـتوى الوطـــن العربي في 
مســـابقة الشـــيخة فاديـــة الســـعد الصباح 
العلميـــة )ابتكار الكويت( للعام الدراســـي 
2021 / 2022، وهمـــا زنوبيـــا اإلعداديـــة 
المتوســـطة  المرحلـــة  فئـــة  عـــن  للبنـــات 
بمشروع المزرعة الذكية، والحد الثانوية 
للبنات عن فئة المرحلة الثانوية بمشروع 
إعادة تدويـــر النفايات البالســـتيكية إلى 

طوب صالح للبناء.
وأكـــد أن هـــذا اإلنجـــاز المشـــرف يعكـــس 

حجـــم الجهـــود التي تبذلها الوزارة لنشـــر 
ثقافة االبتكار واإلبـــداع والبحث العلمي 
في جميع المدارس الحكومية، من خالل 
المناهج الدراســـية، واألنشـــطة والبرامج 
والفعاليات المتنوعة التي تنمي القدرات 
الطالبيـــة على هذا الصعيـــد، خصوصا ما 
يقدمـــه مركز رعايـــة الطلبـــة الموهوبين، 
ومركـــز العلـــوم والبيئـــة )غلـــوب(، معربـــًا 
عن خالـــص تهانيه لمديرتي المدرســـتين 
الفائزتيـــن وهما نســـرين عبدالرضا حيدر 
مديرة مدرســـة زنوبيـــا اإلعدادية للبنات، 
وباســـمة فيصل الصديقي مديرة مدرسة 

الحد الثانوية للبنات.

كمـــا أثنـــى الوزير على جهـــود إدارة مبرة 
الســـعد للمعرفـــة والبحـــث العلمـــي بدولة 
الكويت الشـــقيقة برئاسة الشيخة فادية 
فـــي  الصبـــاح،  الســـالم  العبـــدهللا  الســـعد 
تنظيـــم هذه المســـابقة اإلقليميـــة المهمة 
التـــي حققـــت نتائـــج طيبـــة علـــى مـــدى 
23 ســـنة مـــن العمـــل الـــدءوب والجهـــد 
المتواصـــل لرعايـــة الطالبـــات المبتكرات 
في مجال العلـــوم والتكنولوجيـــا، والتي 
ســـاهم نجاحها على المســـتوى الخليجي 
في توســـعها لتشـــمل العالـــم العربي للعام 

الثالث على التوالي.
وقد تم تكريم المدرســـتين البحرينيتين 

الفائزتيـــن مؤخـــرًا فـــي الحفـــل الختامي 
الـــذي أقامتـــه الجهـــة المنظمة للمســـابقة 

بدولة الكويت.
يذكر أن مشروع المزرعة الذكية إلعدادية 
زنوبيـــا للبنـــات هو مـــن تنفيـــذ الطالبتين 
دانـــة المالكـــي، وماريـــا الحداد، بإشـــراف 
معلمـــة العلـــوم فاطمـــة المطـــوع، ويتميز 
بعمله بالطاقة الشمســـية، واحتوائه على 
درجـــات  ارتفـــاع  الستشـــعار  حساســـات 
الحـــرارة والرطوبـــة، ويهدف الســـتدامة 
القطاع الزراعي في مملكة البحرين، عبر 
العمل طوال أيام الســـنة؛ لتحقيق اكتفاء 
ذاتـــي مـــن المنتجـــات الزراعيـــة، وتقليل 

اســـتيرادها، والحد من أثـــر الطقس على 
هذا القطاع بالمملكة.

أما مشـــروع ثانوية الحد للبنات، فهو من 
تنفيـــذ الطالبـــات: زينـــب علـــي، والجازي 
بإشـــراف معلمـــة  والعنـــود خالـــد،  علـــي، 
الكيمياء هدى ســـلمان، وهـــو يعتمد على 
البالســـتيكية؛  النفايـــات  تدويـــر  إعـــادة 
إلنتـــاج طوب بناء بجـــودة عالية وتكلفة 
منخفضـــة، والتقليل من تراكـــم النفايات 
معـــدل  وخفـــض  للتحلـــل،  القابلـــة  غيـــر 
اســـتهالك الرمـــال المســـتخرجة مـــن قاع 
البيئـــة والثـــروات  البحـــر؛ حفاظـــًا علـــى 

الطبيعية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

َمدرستان بحرينيتان الثالث عربيا في مسابقة “ابتكار الكويت”
عن مشروعي تدوير النفايات إلى “طابوق” وتصميم المزرعة الذكية المعتمدة على الطاقة

تكريم الفريقين الفائزين فريق مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات فريق الحد الثانوية للبنات

تأكيد دور “الخاص” في تعزيز منظومة قطاع السكن االجتماعي
مراعاة توفير التسهيالت لالستثمار بالقطاع العقاري... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي أهميـــة ودور 
التطويـــر  وشـــركات  الخـــاص  القطـــاع 
العقاري في تعزيز منظومة قطاع السكن 
االجتماعي بمملكة البحرين، مشـــيرة إلى 
أّن برامـــج الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
تحظـــى باألولويـــة فـــي خطـــط الـــوزارة 
االجتماعـــي  الســـكن  خدمـــات  لتوفيـــر 
الفوريـــة للمواطنيـــن بمـــا يحقـــق الغايات 

والتطلعات المنشودة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع عمـــل موســـع 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  عقدتـــه 
العمرانـــي مـــع رئيـــس جمعيـــة التطويـــر 
العقاري عارف هجرس، وعدد من أعضاء 
المســـؤولين  كبـــار  بحضـــور  الجمعيـــة، 
والتطويـــر  التخطيـــط  وهيئـــة  بالـــوزارة 
العمرانـــي وبنـــك اإلســـكان، وذلـــك لبحث 
بيـــن  الشـــراكة والتعـــاون  تعزيـــز  فـــرص 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص لتطوير 

القطاع العقاري بالمملكة.
وخـــالل االجتمـــاع نوهـــت الوزيـــرة إلـــى 
األراضـــي  تطويـــر  حقـــوق  برنامـــج  أن 
الحكوميـــة الـــذي أعلنـــت عنـــه الـــوزارة، 
يمثـــل فرصـــة لتعزيـــز شـــراكة فعلية بين 
القطاعين الحكومي والخاص، من خالل 
مشـــاركة شـــركات التطويـــر العقـــاري في 
تنفيـــذ الوحدات الســـكنية، والتي ســـيتم 
توجيههـــا للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن 
تناســـب  بأســـعار  اإلســـكانية  التمويـــالت 

قيمة التمويـــالت، منوهة إلى أن الفرصة 
مواتيـــة أمـــام شـــركات التطويـــر العقاري 
لالضطـــالع بـــدور رئيســـي فـــي منظومة 
الفوريـــة  اإلســـكانية  الخدمـــات  توفيـــر 

للمواطنين.
الوزيـــرة  أكـــدت  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
الرميحـــي أن هيئـــة التخطيـــط العمراني 
االشـــتراطات  إعـــداد  لـــدى  حرصـــت 
التنظيميـــة للتعمير بمختلـــف محافظات 
المملكة على مراعاة الجوانب التطويرية 
التي تسهم في تســـهيل تطوير المشاريع 
العقارية من قبل شركات القطاع الخاص، 
مؤكدًة أن منصة خدمات “تخطيط” التي 
دشنت أخيرًا ســـاهمت في تسريع وتيرة 
بســـرعة  للطلبـــات  واالســـتجابة  العمـــل 
قياســـية، بهدف تشجيع شركات التطوير 
العقاري على االســـتثمار فـــي هذا القطاع 
الحيـــوي الـــذي يرفـــد االقتصـــاد الوطني 

للمملكة.
وقد أشـــادت وزيرة اإلسكان والتخطيط 

العمرانـــي بدور جمعيـــة التطوير العقاري 
المشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  البحرينيـــة 
العقارية بالمملكة، واالستجابة الواضحة 
لمشـــاركة حكومـــة مملكـــة البحريـــن في 
للمواطنيـــن  اإلســـكانية  الحلـــول  توفيـــر 
الســـكن  خدمـــات  مـــن  المســـتفيدين 
االجتماعـــي، منوهـــة باإلمكانـــات الكبيرة 
القطـــاع  مؤسســـات  بهـــا  تضطلـــع  التـــي 
الخاص، والتي تؤهلها لتنفيذ مشروعات 
الخطـــط  وفـــق  االجتماعـــي  الســـكن 
والبرامج الموضوعة، وبما يحقق أهداف 

الحكومة.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس جمعيـــة التطوير 
العقـــاري عـــارف هجرس تنامي الشـــراكة 
مع وزارة اإلســـكان والتخطيط العمراني 
وهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي، 
األولويـــات  حصـــر  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا 
للقطاع العقـــاري، وتبني المبـــادرات التي 
تســـهم فـــي توفيـــر المزيد مـــن الخدمات 

السكنية للمواطنين.

وأشـــار هجـــرس إلـــى وجـــود العديـــد من 
الفـــرص التطويريـــة في القطـــاع العقاري 
بالمملكة، مشـــيدًا بزيـــادة معدالت تنظيم 
المعـــارض العقاريـــة فـــي المملكـــة أخيرًا، 
والتي تســـاهم فـــي زيادة نشـــاط القطاع 

العقاري خالل الفترة المقبلة.
وتقـــدم رئيس وأعضاء جمعيـــة التطوير 
العقاري البحرينية بعـــدد من المقترحات 
القطاعيـــن،  بيـــن  الشـــراكة  لتوســـيع 
مؤكديـــن تضافـــر الجميع مـــن أجل وضع 
المســـتجيبة  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط 
وتطويـــر  العقـــاري  الســـوق  لمتطلبـــات 
الســـكن االجتماعي، والعمل مع الحكومة 
لدعـــم برنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضي 
الحكومية، وإيجاد المبادرات واســـتثمار 
الفرص التي تعود بالنفع على المواطنين.

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  أن  يذكـــر 
تطويـــر  علـــى  حاليـــًا  تعمـــل  العمرانـــي 
مخرجات برنامج حقوق تطوير األراضي 
الحكوميـــة، الذي من المقـــرر أن يوفر 19 
ألف وحدة ســـكنية، حيـــث قامت الوزارة 
أخيرًا بطرح الحزمة األولى من البرنامج 
والتي تتضمن تنفيذ 131 وحدة ســـكنية 
و360 شـــقة بمدينة سلمان، و280 وحدة 
إلـــى  مشـــيرة  خليفـــة،  بمدينـــة  ســـكنية 
أن حـــزم تنفيـــذ المشـــروعات فـــي مـــدن 
البحرين اإلسكانية، والمواقع المخصصة 
لشـــريط العمارات السكنية سيتم طرحها 

تباعًا وفقًا للجدول الزمني للبرنامج.

المنامة - وزارة اإلسكان

الكنار... فاكهة الشتاء المنتظرة
يســـتعد بائـــع الخضـــار إبراهيـــم 
الـــذي  الكنـــار  لموســـم  العريبـــي 

سيبدأ في يناير العام المقبل. 
“المتوافـــر  أن  العريبـــي  وذكـــر 
البحرينيـــة  األســـواق  فـــي  اآلن 
هـــو الكنـــار الهنـــدي، أمـــا الكنـــار 
والســـعودي فموسمه  البحريني 

لم يأت بعد”. 
 وأشار إلى أن أسعار الخضراوات 
والفواكه في مجملها لم تختلف 
عن أســـعار العـــام الماضي، الفًتا 
يكـــون  الكنـــار  “ســـعر  أن  إلـــى 
مرتفًعا في البداية ثم يعود إلى 

االنخفاض”. 
األمطـــار  موســـم  أن  ويبـــدو   
سيكون شحيًحا هذا العام، األمر 

الذي اعتبـــره العريبي مشـــّجًعا، 
أصنـــاف  “جميـــع  أن  أوضـــح  إذ 
الفواكـــه والخضـــار تحتـــاج إلى 
الكنـــار  ثمـــر  إال  األمطـــار،  ميـــاه 
فهطول األمطار يفسد موسمه”. 
العجيمـــي  محمـــد  البائـــع  أمـــا 
العســـل  تجـــارة  فـــي  فينشـــط 
مـــن  يشـــتريه  الطبيعـــي حيـــث 
ويبيـــع  المختلفـــة  المـــزارع 
الكيلوغرام منه بـ 30 ديناًرا، أما 
الكنـــار األصلـــي فيبيعـــه بحدود 
الدينـــار والنصف إلى الدينارين، 

والكنار العادي بدينار واحد.
 وتعـــد فاكهـــة الكنـــار من أشـــهر 
الفواكـــه فـــي مملكـــة البحريـــن، 
ولهـــا أســـماء أخـــرى منهـــا النبق 

التـــي  الشـــجرة  وهـــي  والســـدر 
 4 الكريـــم  القـــرآن  فـــي  ذكـــرت 

مرات. 
وللكنـــار فوائـــد غذائيـــة عديدة 
حيث يحتوي على الفيتامينات 
إلـــى  باإلضافـــة  وب(  أ،  )ســـي، 
المعادن المختلفة كالبوتاســـيوم 
والحديد والكالسيوم، واحتوائه 
على نسبة عالية الكربوهيدرات.

موسمه يبدأ في 
يناير... والباعة 

يؤكدون استقرار 
األسعار
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وزير التربية والتعليم

حسن عبدالرسول

1 من كل 6 رجال 
يصابون بسرطان 

البروستاتا

ريناتا عزمي



رئيسة جامعة البحرين: الفن يعزز قيم المواطنة والوالء
افتتاح معرض “فارس وعلم” ضمن مبادرات “بحريننا”

افتتحت رئيســـة جامعة البحرين جواهر 
وبحضـــور  األول،  أمـــس  المضاحكـــة، 
المشـــرف العـــام علـــى المكتـــب التنفيـــذي 
للخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء الوطني 
وترســـيخ قيم المواطنة )بحريننا(  العميد 
محمـــد بـــن دينه، معـــرض “فـــارس وعلم” 
للمصـــور الفوتوغرافـــي محمد بو حســـن، 
ضمن االحتفاالت بالعيد الوطني المجيد، 
وذكرى تولي جاللة الملك المعظم، مقاليد 

الحكم.
ويهـــدف المعـــرض - والـــذي يأتـــي تنظيم 
مـــن  انطالقـــا  لـــه،  التنفيـــذي  المكتـــب 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة رئيـــس لجنة 
متابعـــة تنفيذ الخطة الوطنيـــة “بحريننا” 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة  - إلـــى تعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي، 
المواطنـــة  بقيـــم  يؤمـــن  جيـــل  وإعـــداد 

فـــي  المعـــرض  يحمـــل  حيـــث  والـــوالء، 
طياته رســـالة وطنية ذات طابع فني، من 
خالل تالقى رمزية الفروســـية بما تحمله 
مـــن قـــوة وأصالـــة وروح قياديـــة مع علم 

الوطن.
خـــالل  الجامعـــة،  رئيســـة  واســـتمعت 
جولـــة قامـــت بهـــا فـــي زوايـــا المعـــرض، 
واألكاديمييـــن  نوابهـــا  مـــن  عـــدد  برفقـــة 
مـــن  مســـتفيضة  شـــروح  إلـــى  والطلبـــة، 
المصـــور الفوتوغرافـــي محمد بو حســـن، 
حـــول رمزية الصـــورة، ومضمونهـــا الفني 
والداللـــي في االرتبـــاط بالوطـــن، وتعزيز 

قيم المواطنة األصيلة.
المســـتوى  علـــى  المضاحكـــة  وأثنـــت 
“بحريننـــا”،  لمعـــرض  والتنظيمـــي  الفنـــي 
مشـــيدة بمحتوى الصـــورة، والداللة التي 
قدمهـــا المصـــور، عبـــر اســـتثماره الكاميرا 

االحتفـــاظ  فـــي  المونتـــاج  وتكنولوجيـــا 
بحاضـــر  وربطـــه  البحرينـــي،  بالتـــراث 
المملكـــة، وإنجازاتها الملموســـة في العهد 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  لملـــك  الزاهـــر 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.  
وأكـــدت، أهميـــة مضامين الفن، ورســـالته 
في تعزيز قيم المواطنة والوالء، مشـــيرة 

إلـــى أن إمكانـــات الفنـــان البحرينـــي فـــي 
فـــي  لديـــه  مـــا  اإلبـــداع وتقديـــم أفضـــل 
تجســـيد المواطنـــة، حـــال توفـــرت البيئة 
الحاضنـــة والداعمـــة، منوهـــة إلى حرص 
البحريـــن علـــى دعـــم وتشـــجيع  جامعـــة 
المواهـــب الفنيـــة في مختلـــف المجاالت، 
والسعي إلى صقل مهارات الطلبة وتنمية 

مواهبهـــم؛ مـــن أجل اإلســـهام فـــي خدمة 
الوطن.

ومـــن جهته، أكـــد العميد محمـــد بن دينه، 
التعاون الوثيق بين )بحريننا( والجامعات 
للوصـــول إلـــى الشـــباب، مثمنـــا الشـــراكة 
البنـــاءة مع جامعة البحريـــن والتي تعتبر 
الشـــبابية،  المجتمعـــات  ألكبـــر  حاضنـــة 

وهـــو مـــا يعتبر نموذجـــا متميزا للشـــراكة 
لإلنجـــاز  متقدمـــا  وشـــكال  المجتمعيـــة، 

المتكامل في أركانه وأهدافه.
وأضـــاف أن هـــذا المعـــرض، يأتـــي ضمـــن 
عـــدة مبـــادرات وفعاليـــات مدرجـــة فـــي 
خطة عمل طويلة األمـــد؛ لتعزيز االنتماء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
يذكر أن الخطـــة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(، 
التـــي تـــم تدشـــينها فـــي مـــارس 2019م، 
تشـــمل أكثر من 100 مبادرة، وتشارك في 
تنفيذهـــا 27 جهـــة ومؤسســـة حكوميـــة، 
عبـــر 5 مـســــارات أساســـية، تتمحـــور في 
العالقـــات  وحمـــالت  االنتمـــاء،  برامـــج 
العامة، ومبادرات اإلعـــالم، باإلضافة إلى 
مبادرات المناهج والمقـــررات، ومبادرات 

التشريعات واألنظمة.

الصخير - جامعة البحرين

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة، امـــس، مديـــر عـــام اإلدارة 
العامـــة للشـــرطة النســـائية العميـــد 
منـــى عبدالرحيم، والتـــي قدمت له 
العريف ســـارة عبدهللا عبدالرحمن، 
المركـــز  علـــى  حصولهـــا  بمناســـبة 
الثالث فـــي الدورة الثالثـــة لبرنامج 
تدريب المرأة على العمل العســـكري 

وحفظ السالم، والتي أقيمت بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

الداخليـــة،  وزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
حققتـــه  الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى 
والـــذي  عبـــدهللا،  ســـارة  العريـــف 
يعكـــس إمكانات وقدرات الشـــرطة 
النســـائية وما تتمتع به من جاهزية 
واســـتعداد لتقديـــم خدمـــات أمنية 

متقدمة.

وكيل الداخلية يشيد بجاهزية الشرطة النسائية
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الشباب العنصر األساس القادر على تعزيز مسيرة التقدم
تكريس الجهود لدعم إبداعات الشباب... الخليف:

أكـــدت وزيـــرة التنميـــة المســـتدامة 
نور الخليـــف حرص مملكة البحرين 
على تكريس الجهود لدعم إبداعات 
باعتبارهـــم  وطموحاتهـــم  الشـــباب 
ثـــروة األوطـــان والعنصـــر األســـاس 
القـــادر علـــى إثـــراء وتعزيز مســـيرة 
تحقيق التقدم للبالد وبناء مستقبل 
المختلفـــة،  المجـــاالت  فـــي  واعـــد 
الســـيما في ظل ما يحظى به شباب 
البحريـــن مـــن رعايـــة واهتمـــام مـــن 
ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ومتابعـــة مســـتمرة مـــن ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ودعـــم مـــن ممثل جاللة 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال وزيـــرة 
التنميـــة المســـتدامة، بمكتبها أمس، 
حمـــد  الملـــك  بجائـــزة  الفائزيـــن 
لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المســـتدامة، وهم: جيراردو 
خمينيـــز من المكســـيك عـــن مبادرة 
ReciclApp بفئـــة جائـــزة الكوكـــب، 
مبـــادرة  عـــن  كنـــدا  مـــن  وأليزالتـــار 
The Starving Artist بفئـــة جائـــزة 

الشـــعوب، وكريستيان جايكوبسون 
Sustain-  مـــن فنلنـــدا عـــن مبـــادرة

بجائـــزة   able Venture Creation
البحريـــن  نفـــط  وشـــركة  الشـــراكة، 
بابكو من مملكة البحرين عن مبادرة 
The Bapco of Tomorrow ضمـــن 
فئة المؤسســـات التي تمنح مساحة 
للشباب لصناعة القرار وخلق الفرص 
للعمل الشبابي، وروما مخرجين من 

الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة عـــن 
Asante Africa Founda-  مبـــادرة

tion ضمـــن فئـــة موفـــري التقنيـــات 
الفنية الداعمة للشباب.

ونّوهت الخليف بـــدور جائزة الملك 
لتحقيـــق  الشـــباب  لتمكيـــن  حمـــد 
فـــي  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
علـــى  العالمـــي  الشـــباب  تشـــجيع 
رفاهيـــة  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة 
مجتمعاتهـــم وتنمية ثقتهـــم بأهمية 
دورهـــم فـــي المجتمعـــات، مشـــيرة 
إلـــى أهمية تعزيـــز الوصول ألهداف 
خصوصـــا  المســـتدامة،  التنميـــة 
مـــن خـــالل تحفيز الشـــباب وحشـــد 
طاقاتهـــم لطـــرح المشـــروعات التي 
مـــن شـــأنها توظيـــف إمكاناتهم في 
لتعزيـــز  والريـــادة  االبتـــكار  مجـــال 
 2030 المتحـــدة  األمـــم  أجنـــدة 

ألهداف التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

الخليف تستقبل الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب

الثالثاء 29 نوفمبر 2022 - 5 جمادى األولى 1444 - العدد 5159

تمكن المحامي عيسى عبدالنبي من كسب حكم البراءة لصالح موكله بعد 
المعارضة على حكم أول درجة بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا بعدم جواز 

نظر الدعوى لسبق الفصل في قضية حيازة مواد مخدرة.
وكانــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولــى حكمــت علــى المتهــم غيابيــًا 
بالحبــس لمــدة ســنة وقدرت كفالــة 500 دينار لوقف التنفيــذ وغرامة 500 
دينــار عما أســند للمتهم وبمصــادرة المضبوطات عن تهمــة حيازة وإحراز 
مــواد مخــدرة بقصــد التعاطــي وبنــاء علــى الحكــم تواصــل المحكــوم مــع 

المحامي عيسى عبدالنبي؛ لتمثيله في استئناف الدعوى.

وقائع القضية

وتتحصـــل وقائـــع القضيـــة فـــي أن 
النيابـــة العامة أســـندت إلـــى المتهم 
التعاطـــي  بقصـــد  وإحـــراز  حيـــازة 
“الحشـــيش  مخدرتيـــن  مادتيـــن 
عقلييـــن  ومؤثريـــن  والهرويـــن” 
البريجابليـــن”،  و  “الميتامفيتاميـــن 
الصغـــرى  المحكمـــة  قضـــت  وعليـــه 
الجنائيـــة غيابيًا بحبس المتهم لمدة 
سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف 
التنفيـــذ و500 دينار عما أســـند اليه، 
ولم يـــرض المتهم المعـــارض الحكم 
الصـــادر غيابيًا فـــي مواجهته، فقرر 

الطعن.
وعندما اتصـــل المتهم إلى المحامي 
وقـــرر بأنـــه قـــد أفـــرج عنـــه لتنفيـــذ 
محكوميتـــه لعـــدم ســـداد الغرامـــة، 
أبلغـــوه بوجـــود حكـــم قضائـــي فـــي 
مواجهته ولـــن يقوموا باألفراج عنه 
وبعد البحث والتأكد من المعلومات 
تبيـــن بأن قد صدر حكم ضد المتهم 
بالرغـــم مـــن وجـــوده فـــي الســـجن 
إال أنـــه لـــم يبلـــغ بالقضيـــة، حيث إن 
الحكـــم صـــدر فـــي تاريـــخ 9 أبريـــل 
2022 والذي جاء بمنطوقه “حكمت 

المحكمـــة حضوريـــًا اعتباريًا بحبس 
المتهم 6 أشـــهر مع النفـــاذ وبتغريمه 

500 دينار”.
وعنـــد القيام بالبحـــث عن معلومات 
القضيـــة تم التوصل بـــأن المتهم قد 
قيـــدت بحقة قضيتـــي تعاطي مواد 

مخدرة.

محضر الضبط 

وجـــاء في محضر الضبـــط أنه أثناء 
أخذ المتهم إلى التوقيف تم تفتيشه 
أقـــراص طبيـــة  علـــى  العثـــور  وتـــم 
التعاطـــي  فـــي  تســـتخدم  وأدوات 
وبفحصهـــا تبيـــن أنهـــا تحتـــوي على 
“الحشـــيش  مخدرتيـــن  مادتيـــن 
العقليـــة  والمؤثـــرات  والهرويـــن”، 
البريجاباليـــن”،  و  “الميتامفيتاميـــن 
وقبـــل إدخـــال المتهم إلـــى التوقيف 
تم تفتيشه وتم العثور على أقراص 
طبية وقارورة ماء خالية بها أنبوب 
بالســـتيكي وأدوات تســـتخدم فـــي 
التعاطـــي، والتـــي صدر فيهـــا غيابيًا 
بحبـــس المتهم ســـنة وقـــدرت كفالة 
500 دينـــار لوقف التنفيـــذ والغرامة 
للمتهـــم  أســـند  عمـــا  دينـــار   500

ومصادرة المضبوطات.
وجاء فـــي مذكـــرة دفـــاع المحامي 
عيســـى عبدالنبـــي بـــأن المتهـــم “لم 
أيـــة مـــواد مخـــدرة  يكـــن بحوزتـــه 
أثنـــاء القبـــض عليه وتفاجـــأ المتهم 
أثنـــاء إجـــراءات اإلفـــراج عنـــه في 
الحكم الخاص بعدم سداده للغرامة 
بوجـــود حكـــم آخر بحقـــه، فمن غير 
المعقـــول معاقبة متهم مرتين على 

واقعـــة واحـــدة، خصوصـــًا أنه 
تـــم أخـــذ عينتـــي إدرار من 

يوميـــن،  خـــالل  المتهـــم 
واستقرت آراء األطباء 

إدرار  بأن  المختصين 
يحتـــاج  المتهـــم 
علـــى أقـــل تقدير 4 
أسابيع؛ لكي يكون 
خاليـــا مـــن المـــادة 
وأن  ســـبق  التـــي 

تعاطاها المتهم”. 
المحامي  وبحسب 

عبدالنبـــي  عيســـى 

تبين بعد اســـتالم القضية أن الحكم 
صدر في غيبة المحكوم عليه وبعد 
بالمعارضـــة  الحكـــم  علـــى  الطعـــن 
مـــن بعـــد طلـــب الســـماح للمحكـــوم 
عليـــه توقيـــع ســـند الوكالـــة لصالـــح 
المحامي، وعند اســـتالم الوكالة من 
إدارة التوثيـــق تم الطعن على حكم 
المعارضـــة وتـــم تحديد جلســـة في 
المحكمـــة؛ للنظر فـــي القضية وبناء 
علـــى االجتماع مع المتهم والســـماع 
للتعليـــق علـــى حيثيـــات الواقعة بما 
هي حيازة وإحراز مخدر الحشيش 

بغير األحوال المصرح بها قانونًا.

فحص اإلدرار 

وذكر المحامي عبدالنبي بناء على 
مـــا أقره المتهـــم بشـــأن الواقعة تم 
تأســـيس الدفاع على براءة المتهم 
بالمعارضة من االتهام المســـند إليه 

نظـــر  جـــواز  لعـــدم 
الدعوى 

إن  حيـــث  فيهـــا،  الفصـــل  لســـبق 
المشرع أســـس اإلدانة على نتيجة 
تقريـــر فحـــص إدرار المتهـــم، فيتم 
إدانته بحال كانت إيجابية ويحكم 
النتيجـــة  جـــاءت  بحـــال  ببراءتـــه 
ســـالبة للمـــواد المخـــدرة، وأن ذلك 
يعني من غير الممكن إدانة شخص 
بحكميـــن قضائيين بتهمـــة تعاطي 
إذا  “الحشـــيش”  المخـــدرة  المـــواد 
كانـــت الواقعتيـــن خـــالل مـــدة 45 
يومـــًا، حيـــث توصلـــت الدراســـات 
فـــي مجـــال الطـــب إلـــى أن مـــادة 
الحشيش المخدرة THC تبقى في 
عينـــة اإلدرار لمدة 45 يومًا، وعليه 
جريمـــة  الرتكابـــه  المتهـــم  إدانـــه 
تعاطي المواد المخـــدرة بقضيتين 
مختلفتيـــن وبحكميـــن مختلفيـــن، 
يكون بذلك الحكم الالحق قد جاء 
بالمخالـــف للقانـــون وللمبـــدأ الـــذي 
يقضي بعدم جواز معاقبة المتهم 
على جريمة واحدة 

مرتين.

 45 يومًا

وقـــال المحامـــي إن القضيـــة الماثلة 
أســـند فيها للمتهـــم ارتكابـــه جريمة 
بتاريـــخ  المخـــدرة  المـــواد  تعاطـــي 
21 ديســـمبر 2021 فـــي دائـــرة أمـــن 
محافظـــة العاصمة، وتـــم على إثرها 
أخذ عينـــة من إدرار المحكوم عليه، 
وتـــم تشـــكيل قضيـــة بموجبهـــا في 
تاريـــخ 22 ديســـمبر 2021، وأســـند 
للمحكوم عليه جريمة حيازة وإحراز 
التعاطـــي  بقصـــد  المخـــدرة  المـــواد 
بدائـــرة أمن محافظـــة المحرق، وتم 
أخذ عينة مـــن إدراره “المتهم”، وتم 
تشـــكيل قضية أخرى في مواجهته، 
إذ ال يمكن بأية حال اعتبارها واقعة 
جديدة وذلك لكون إدرار المتهم من 
الناحيـــة الطبية يحتاج إلى نحو 45 
يومـــًا للتخلص من المـــواد المخدرة، 
وبالتالـــي ال يمكـــن اعتبـــار القضيـــة 
جديـــدة، حيـــث ال يوجـــد مـــا يؤكـــد 
قيـــام المتهـــم بالتعاطـــي ســـواء من 
خالل عينيـــة اإلدرار والتي ال يمكن 
إدانـــة المتهـــم عليهـــا لســـبق الفصل 
فـــي موضوعهـــا، “وال يجـــوز معاقبة 
شخص فعل واحد مرتين، إذ تتأذى 
العدالـــة بذلـــك بحســـب مـــا ورد في 

أسباب حكمها”.
ولفـــت محامـــي المتهـــم إلـــى أن 
المحكمـــة أوضحـــت أن حكـــم 
البـــراءة أصبـــح نهائيـــًا وباتـــًا، 
وأنه بمطالعة القضية السابقة 
الســـبب  متحـــدة  أنهـــا  تبيـــن 
والخصـــوم والموضـــوع، ممـــا 
يتعيـــن القضـــاء بعـــدم جـــواز 
نظـــر الدعـــوى لســـبق الفصـــل 

فيها.

تفاجأ بقضية مخدرات قبل الخروج من السجن ... والمحكمة تبرئه

المحامي عيسى عبدالنبي

حسن عبدالرسول
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المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
الوطنـــي للفنون، الرئيـــس الفخري 
لجمعية البحرين للفنون التشكيلية 
الشـــيخ راشد بن خليفة آل خليفة، 
تقيـــم جمعية النـــور للبـــر المعرض 
الفنـــي لصـــور المغفـــور لـــه صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
هللا(  )رحمـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان 
المعرض التشـــكيلي الـــذي يتضمن  
المراحـــل العمرية لصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيب هللا ثـــراه، للفنانة 
التشـــكيلية شـــيخة جناحي، وذلك 

فـــي تمام الســـاعة الحادية عشـــرة 
مـــن صباح اليـــوم )الثالثـــاء( وذلك 
الجمعيـــة،  بمقـــر  الكبـــرى  بالقاعـــة 
وســـيكون المعرض مفتوحًا يوميًا 
من الساعة العاشرة صباحًا وحتى 
الثانية عشـــرة صباحًا ومن الرابعة 
الثامنـــة مســـاء  والنصـــف وحتـــى 
ديســـمبر   5 االثنيـــن  يـــوم  لغايـــة 

المقبل.
النـــور  جمعيـــة  رئيســـة  وعبـــرت 
للبـــر الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة، عـــن ســـعادتها بتنظيم 
الفنـــي  المعـــرض  لهـــذا  الجمعيـــة 

ضمـــن  يأتـــي  الـــذي  التشـــكيلي، 
الفعاليـــات التـــي تقدمهـــا الجمعية 
في ذكـــرى رحيل المغفـــور له بإذن 
هللا تعالـــى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه وتخليدًا لذكراه لما 
قـــدم من عطـــاء ودعم في ســـبيل 
االرتقاء بمملكة البحرين وشـــعبها، 
كمـــا أنهـــا تأتـــي ضمـــن العديـــد من 
الفعاليـــات التـــي تقيمهـــا الجمعيـــة 

ضمن الموسم الحالي.
التشـــكيلية  الفنانـــة  فيمـــا أعربـــت 
شـــكرها  عـــن  جناحـــي  شـــيخة 

للبـــر  النـــور  لجمعيـــة  وامتنانهـــا 
ولرئيســـة الجمعية الشـــيخة لمياء 

بنت محمـــد آل خليفة لمنحها هذه 
الثقـــة الكبيرة فـــي إقامة مثل هذا 
المعـــرض والـــذي يضـــم 13 لوحـــة 
فنيـــة تلقـــي الضـــوء علـــى بعـــض 
المحطـــات مـــن المســـيرة الخالـــدة 
لـــه  المغفـــور  للراحـــل  والمعطـــرة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن ســـلمان طيـــب هللا ثراه، 
متمنيـــة أن ينـــال المعرض إعجاب 

ورضا الحاضرين. 
وقدمـــت الشـــكر والتقديـــر لرئيس 
المجلـــس الوطنـــي للفنون الشـــيخ 
راشـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة على 
رعايته وافتتاحه المعرض، والذي 

األول  الشـــخصي  المعـــرض  يعـــد 
للفنانة في مملكة البحرين.

شـــيخة  التشـــكيلية  والفنانـــة 
عضـــو  جناحـــي  علـــي  إســـماعيل 
للفنـــون  الســـعودية  بالجمعيـــة 
منـــذ  بالرســـم  بـــدأت  التشـــكيلية 
صغرها وواصلت مســـيرتها بنجاح 
كفنانة تشكيلية من رواد المدرسة 
الواقعية الكالسيكية ولها بصمتها 
الخاصة في لوحاتها التشكيلية في 
هـــذا الجانب، كما شـــاركت بالعديد 
من المعارض الفنية التشكيلية في 

البحرين ودول الخليج.

المنامة - جمعية النور للبر

إقامة المعرض الفني األول لصور سمو األمير خليفة بن سلمان اليوم
13 لوحة فنية تلقي الضوء على محطات المسيرة الخالدة للراحل العظيم

الثقة الملكية وسام فخر وحافز نحو بذل مزيد من العطاء
رفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
الصالـــح وأعضـــاء المجلـــس أســـمى 
آيـــات الشـــكر واالمتنان، إلـــى المقام 
الســـامي لملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وإلى مقام ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، بمناســـبة صدور األمر الملكي 
الشـــورى  مجلـــس  أعضـــاء  بتعييـــن 
للفصل التشريعي السادس، مؤكدين 
وســـام  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  أن 
وطنـــي وحافـــز نحـــو بـــذل مزيد في 

سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وأعـــرب الصالـــح عـــن تقديـــره البالغ 
لرئاســـة  بتكليفـــه  الســـامي  لألمـــر 
الثقـــة  أّن  مبينـــا  الشـــورى،  مجلـــس 
مصـــدر  تشـــكل  الســـامية،  الملكيـــة 
اعتـــزاز وفخـــر كبيريـــن، وُتعـــد نـــواًة 
ومحـــوًرا ودافًعـــا لمواصلـــة العطـــاء 
الوطنـــي، وبـــذل الجهود والمســـاعي 
التي تعّمق منجزات ونجاحات النهج 
الديمقراطي لجاللته، وحافًزا للمضي 
قدًمـــا مـــع أعضـــاء مجلس الشـــورى 
لتنفيـــذ رؤى وتطلعـــات جاللتـــه، في 
تعزيز النظام الديمقراطي ومواصلة 
المكتسبات التنموية والنقلة النوعية 
في شتى مجاالت التنمية واالزدهار. 
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
عن الشـــكر والثناء الرفيـــع لما يوليه 
جاللتـــه مـــن رعاية ودعم ومســـاندة 
لـــكل مســـارات التقـــدم والتطـــور في 
لجاللتـــه  مجـــدًدا  البحريـــن،  مملكـــة 
عنـــد  يكـــون  وأن  والـــوالء،  العهـــد 
حســـن ظن جاللتـــه، من خـــالل أداء 
بأمانـــة  الدســـتورية  الصالحيـــات 
ومســـؤولية، واضًعا تطلعات جاللته 
في صلب العمل التشريعي، لمواجهة 
التحديات، وتحقيق اإلنجازات، وأن 
تكـــون الغايـــة األولـــى هـــي مصلحـــة 

الوطن والمواطنين.

وأكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى على 
التنسيق والتعاون البنَّاء مع الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  برئاســـة 
مجلس الـــوزراء، مثمًنا متابعة ودعم 
ســـموه للسلطة التشـــريعية، وتوجيه 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الـــوزارات 
إنجـــازات  يعّظـــم  بمـــا  للتعـــاون 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأشـــارت 
أن  إلـــى  العباســـي،  كريمـــة  الشـــورى 
الفصل التشـــريعي الســـادس يشـــكل 
عهًدا جديًدا من الحياة الديمقراطية 
البحريـــن بفضـــل دعـــم  فـــي مملكـــة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  ورعايـــة 
مـــن  التشـــريعية؛  للســـلطة  المعظـــم 
أجـــل اســـتمرار وتقدم مســـيرة العمل 
الوطني التي أرسى قواعدها جاللته 
منـــذ انطـــالق المشـــروع اإلصالحـــي 

الشامل.
وأكدت العباسي حرص األمانة العامة 
لمجلس الشـــورى علـــى تقديم الدعم 
الفاعـــل والمتميـــز ألعضـــاء المجلس 
خـــالل الفصل التشـــريعي الســـادس، 
لتمكينهم من القيام بواجبهم الوطني 
ومهامهـــم التشـــريعية، التـــي تصـــب 
ومخرجـــات  القوانيـــن  تطويـــر  فـــي 
الســـلطة التشـــريعية، وتمثيل مملكة 
البرلمانيـــة  المحافـــل  فـــي  البحريـــن 
اإلقليميـــة والدوليـــة، الفتـــة إلـــى أن 
الشـــورى  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 

أعـــدت خطة متكاملـــة لتقديم جميع 
أوجـــه الدعم المتخصص؛ اســـتعداًدا 
للمرحلة المقبلة من العمل التشريعي 
ولقد انتهت من جميع االســـتعدادات 

الخاصة بالفصل التشريعي.
بـــدوره، أكـــد عضـــو مجلس الشـــورى 
الملكيـــة  الثقـــة  أن  الكعبـــي،  جمعـــة 
الســـامية مـــن لـــدن جاللتـــه، بتجديد 
الشـــورى،  بمجلـــس  عضـــًوا  تعيينـــه 
ُتعتبـــر وســـاًما وطنًيـــا وحافـــًزا نحـــو 
مزيد مـــن البذل والعطاء في ســـبيل 
خدمـــة الوطن والمواطـــن، معرًبا عن 
فخـــره واعتـــزازه بالمشـــاركة الفاعلة 
في النهضة الحضارية التي تشـــهدها 
مملكـــة البحريـــن فـــي العهـــد الزاهـــر 

لجاللة الملك المعظم.
وأشـــاد الكعبي باإلنجـــازات المتميزة 
التشـــريعية  الســـلطة  التـــي حققتهـــا 
طـــوال 5 فصول تشـــريعية، والقائمة 
المشـــترك  والعمـــل  التعـــاون  علـــى 
والمتكامل مع الحكومة برئاسة سمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
مبيًنـــا أن اســـتمرار العملية البرلمانية 
يمثـــل بحد ذاتـــه نجاًحـــا ُيضاف إلى 
الديمقراطيـــة  اإلنجـــازات  ســـجل 
للمملكة، والتي تعكس ثبات وتوازن 
الســـلطة التشريعية في أداء مهماتها 

الوطنية.
علـــى  الحـــرص  الكعبـــي  وأبـــدى 
اســـتمرار تضافـــر الجهـــود للنهـــوض 

أكثر بمخرجات الســـلطة التشـــريعية 
والقوانيـــن  التشـــريعات  خـــالل  مـــن 
والتـــي  والعصريـــة،  الحديثـــة 
واالحتياجـــات  المتغيـــرات  تواكـــب 
االقتصاديـــة والسياســـية والتنموية، 
أداء  علـــى  الحكومـــة  وتســـاعد 
التزاماتهـــا وتنفيـــذ خططهـــا وبرامج 
عملها، متمنًيا لجميع أعضاء السلطة 
التشـــريعية التوفيـــق والســـداد فـــي 

مسيرة خدمة الوطن.
وأكـــد عضـــو مجلـــس الشـــورى رضـــا 
منفـــردي أن الثقـــة مـــن لـــدن القيادة 
الحكيمـــة تعد وســـام شـــرف وتكريم 
معاهـــدا  واعتـــزاز،  فخـــر  ومصـــدر 
الملـــك المعظـــم، وســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، علـــى بذل 
كل الجهـــود المتاحـــة لخدمـــة مملكة 
البحريـــن وشـــعبها الكريـــم، فـــي ظل 
المشـــروع اإلصالحي الكبيـــر لجاللة 

الملك المعظم.
وأعـــرب منفـــردي عـــن تطلعـــه للعمل 
مع أعضاء مجلس الشـــورى لتحقيق 
تطلعـــات القيـــادة الحكيمـــة وشـــعب 
البحريـــن الوفـــي، والعمـــل لمواصلـــة 
سن التشريعات والقوانين بما يراعي 
المصلحـــة الوطنية ويحقـــق للمملكة 

مزيدا للتقدم واالزدهار.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء معهـــد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية عضـــو 
مجلـــس الشـــورى علـــي الرميحي أن 

الثقـــة الملكية الســـامية تمثل مصدر 
فخـــر واعتزاز لـــه، وحافـــز على بذل 
مزيد مـــن الجهود للقيـــام بمهام هذه 
األمانـــة والمســـؤولية الوطنيـــة على 
الوجـــه األكمل، وبما يلبي رؤى جاللة 
الحكومـــة  المعظـــم، وجهـــود  الملـــك 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، لما فيه 

الخير للوطن والمواطن.
وقال الرميحي إن ما تشـــهده مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور في ظـــل قيادة 
جاللتـــه الحكيمة ورعاه، الســـيما في 
والبرلمانـــي،  الديمقراطـــي  المجـــال 
هـــو ثمـــرة مباشـــرة لمشـــروع جاللته 
التنموي الشـــامل، والذي رسخ أسس 
دولـــة القانون والمؤسســـات والفصل 

بين السلطات
بغرفتيـــه  البرلمـــان  أن  وأضـــاف 
مـــدى  وعلـــى  والنـــواب،  الشـــورى 
أن  اســـتطاع  الزمـــان،  مـــن  عقديـــن 
يرتقـــي بالممارســـة الديمقراطية في 
بالـــرؤى  مســـتنيًرا  البحريـــن  مملكـــة 
الملكيـــة الســـامية، وفـــي إطـــار مـــن 
التعاون البناء واإليجابي مع السلطة 

التنفيذية.
وأعـــرب الرميحـــي عـــن تطلعـــه إلـــى 
العمـــل مع زمالئه من أعضاء مجلس 
النـــواب،  مـــع  وبالتعـــاون  الشـــورى، 
مـــن أجـــل اســـتكمال البنـــاء علـــى ما 
تحقق للوطن وشـــعبه من مكتسبات 

في شـــتى المجـــاالت، متطلًعـــا أيًضا 
التشـــريعي  الفصـــل  يكـــون  أن  إلـــى 
السادس استمراًرا ومواصلًة للعملية 
تشـــهدها  التـــي  الرائـــدة  البرلمانيـــة 
المملكة وســـن التشريعات والقوانين 
التي تحقق األهداف الوطنية وتلبي 

تطلعات المواطنين.
إلـــى ذلك، رفـــع عبدالرحمن جمشـــير 
وافـــر الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان إلى 
الجاللـــة  لصاحـــب  الســـامي  المقـــام 
صـــدور  لمناســـبة  المعظـــم،  الملـــك 
األمر الملكي الســـامي وتجديد الثقة 
الشـــورى  بمجلـــس  عضـــو  بتعيينـــه 

للفصل التشريعي السادس.
وأشـــار جمشير إلى أن هذه المناسبة 
تعتبـــر فرصـــة لتجديد العهـــد لجاللة 
الملـــك، والمضـــي قدًمـــا في مســـيرة 
اإلصـــالح والتحديـــث التـــي يقودها 
جاللته بكل حنكـــة وحكمة واقتدار، 
مزيـــد  تحقيـــق  إلـــى  ترمـــي  والتـــي 
مـــن التطـــور والنمـــاء وتعزيـــز األمن 
المســـتدامة  والتنميـــة  واألمـــان، 
التـــي تشـــهدها المملكة، علـــى جميع 
األصعـــدة االجتماعيـــة واالقتصادية 
والسياســـية، وصـــوال إلـــى مزيـــد من 
المولـــى  داعًيـــا  واالزدهـــار،  الرفعـــة 
عز وجـــل أن يحفظ جاللتـــه ويرعاه 
ويطيـــل في عمـــره ويمتعـــه بموفور 
الصحة والعافية، ويسدد على طريق 

الخير خطاه.

 علي الصالح
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عهد جديد من الديمقراطية ينطلق بدعم الملك المعظم... رئيس وأعضاء الشورى:

رضا منفرديجمعة الكعبيكريمة العباسي عبدالرحمن جمشير

محرر الشؤون المحلية



ريناتا عزمي

قــال األميــن العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد لصحيفــة “البالد” إن 
ا على دراســة تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم المجتمع الفلسطيني،  “المؤسســة تعمل حاليًّ
ونعمــل علــى جانبيــن جانــب إغاثي ســريع تحتمه الظــروف، وجانب تنموي بعيــد المدى يعمل 
علــى خدمــة المتضرريــن على المدى البعيد”.  وأشــار إلى أن مملكــة البحرين نّفذت العديد من 

المشــاريع التنمويــة لصالــح األشــقاء فــي فلســطين كان من أهمهــا إقامة مركز ثقافــي بحريني 
ومكتبة ثقافية في مدينة القدس المحتلة، ونفذت المؤسسة الملكية عدًدا من المشاريع التنموية 

في قطاع غزة، مثل بناء مدرســة مملكة البحرين في تل الهوى، ومركز مملكة البحرين الصحي بخان 
يونس وبناء مكتبة البحرين العامة في مدرسة الفاخورة، وتركيب أطراف صناعية ألكثر من 1200 معاق من النساء 
ــا باإلضافة إلى تجهيــز المختبرات العلمية في الجامعة اإلســالمية في  ا ومهنيًّ واألطفــال والرجــال مــع تأهيلهم نفســيًّ
غزة وغيرها من المشــاريع الهامة”. جاء ذلك في حوار أجرته “البالد” مع الســيد بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام. وفيما يأتي نص اللقاء:

النموذج األبوي

ما أهمية اليوم العالمي للتضامن  «
مع الشعب الفلسطيني؟

المناســـبة  بهـــذه  أتقـــّدم  أن  أود  بدايـــة   -
بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المعّظـــم حفظـــه 
هللا ورعـــاه، الـــذي يعتبـــر القائد اإلنســـاني 
والنمـــوذج األبـــوي للعطـــاء الـــذي يحرص 
علـــى االهتمـــام بالجميـــع، ونســـتذكر بـــكل 
فخـــر واعتزاز المواقـــف العظيمة للبحرين 
ودعمهـــا المتواصل للقضية الفلســـطينية، 
ودعم حق الشـــعب الفلسطيني في جميع 
المحافـــل الدوليـــة والظـــروف اإلنســـانية، 
حيـــث كانـــت مملكـــة البحريـــن مـــن أوائل 
الداعمين والمؤيدين للشـــعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
 فاليـــوم العالمـــي للتضامـــن مـــع الشـــعب 
تذكرنـــا  هامـــة  مناســـبة  الفلســـطيني 
بمســـؤولية األمـــم المتحـــدة الدائمـــة إزاء 
ا  قضية الشـــعب الفلســـطيني وحلها ســـلميًّ
بجميـــع جوانبهـــا على نحو عادل وشـــامل 

ضمن قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، كما أن 
هذه المناسبة تجّسد التزام األسرة الدولية 
بالدعم المســـتمر للشـــعب الفلسطيني في 
قضيتـــه العادلة لنيـــل حقوقه المشـــروعة 
من أجل حريته والحصول على استقالله، 
تقريـــر  فـــي  المشـــروع  حقـــه  وممارســـة 
المصيـــر والعودة وإقامة دولته المســـتقلة 
فوق ترابـــه الوطنـــي، وعاصمتهـــا القدس 

الشريف.

تسوية سلمية

ما أشكال وصور التضامن الممكنة  «
مع الشعب الفلسطيني؟

يكـــون  ال  التضامـــن  بـــأن  شـــك  ال   -
االحتفـــاالت  وتنظيـــم  الشـــعارات  برفـــع 
والمهرجانـــات فقـــط، وإنما يكـــون بالعمل 
الشـــعب  بحـــق  االنتهـــاكات  إنهـــاء  علـــى 
معاناتـــه  مـــن  والتخفيـــف  الفلســـطيني 
والوقـــوف إلـــى جانبـــه فـــي محنتـــه التي 
طالت وضـــرورة عـــودة الالجئين وإيقاف 
طرد الفلســـطينيين من منازلهم ومصادرة 
علـــى  والعمـــل  وممتلكاتهـــم  أراضيهـــم 

توفيـــر التســـهيالت الالزمة لنيل الشـــعب 
والتوصـــل  الثابتـــة  حقوقـــه  الفلســـطيني 
إلى تســـوية ســـلمية عادلة للصراع العربي 
المجتمـــع  قـــرارات  وتنفيـــذ  اإلســـرائيلي 
الدولي الداعية إلى قيام دولة فلسطينية 

مستقلة.

مشروعات بحرينية 

ما دور المؤسسة الملكية لألعمال  «
اإلنسانية في يوم التضامن مع 

الشعب الفلسطيني؟

- لقد قامت مملكة البحرين بتنفيذ العديد 
مـــن المشـــاريع التنمويـــة لصالح األشـــقاء 
فـــي فلســـطين كان من أهمهـــا إقامة مركز 
ثقافي بحريني ومكتبة ثقافية في مدينة 
القـــدس المحتلـــة، حيث يهدف المشـــروع 
إلـــى تفعيـــل دور الثقافـــة للمســـاهمة فـــي 
الحفاظ علـــى الهوية الثقافية العربية في 
القـــدس الشـــريف، كمـــا نفـــذت المؤسســـة 
الملكيـــة عدًدا من المشـــاريع التنموية في 
قطـــاع غزة، حيث شـــملت هذه المشـــاريع 
بناء مدرسة مملكة البحرين في تل الهوى، 

ومركـــز مملكـــة البحريـــن الصحـــي بخـــان 
يونـــس وبنـــاء مكتبة البحريـــن العامة في 
مدرســـة الفاخورة، كما تم تركيب أطراف 
صناعية ألكثر من 1200 معاق من النساء 
ا  واألطفـــال والرجـــال مـــع تأهيلهـــم نفســـيًّ
ـــا باإلضافة إلى تجهيـــز المختبرات  ومهنيًّ
العلميـــة في الجامعة اإلســـالمية في غزة 
وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الهامـــة. كمـــا تـــم 
إرســـال أربـــع شـــحنات إغاثيـــة عاجلة الى 
قطـــاع غـــزة تضمنـــت العديـــد مـــن المواد 
الطبية واإلغاثية وإرسال البعثات الطبية 
والعالجيـــة للعمل في قطاع غزة جنًبا إلى 
جنـــب مـــع األشـــقاء الفلســـطينيين لعالج 
الجرحـــى والمصابيـــن، عبـــر التنســـيق مع 
الجهـــات ذات االختصاص والهالل األحمر 
الفلســـطيني. كما قامت المؤسسة الملكية 
جريـــح   100 بعـــالج  اإلنســـانية  لألعمـــال 
من مصابي غزة في مستشـــفى فلســـطين 
بجمهوريـــة مصرالعربيـــة، حيـــث تـــم نقل 
الجرحـــى من غـــزة إلى القاهرة بالتنســـيق 
مـــع الســـلطات المصريـــة وتقديـــم العـــالج 

ا. ا وجسديًّ الالزم لهم وتأهيلهم نفسيًّ
نفذتهـــا  التـــي  الهامـــة  المشـــاريع  ومـــن 
المؤسســـة فـــي جامعـــة غـــزة اإلســـالمية، 

هي مشـــروع مركز التقنيـــات الذي يهدف 
إلى مســـاعدة الطلبة المكفوفين بالجامعة 
اإلســـالمية، وذلك ضمن برنامـــج لتدريب 
وتأهيل المكفوفين الذي تموله المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية فـــي الجامعة. 
كما قامت المؤسســـة بتجهيـــز المختبرات 
العلميـــة في الجامعة بهـــدف توفير كل ما 
يلـــزم من معدات متكاملة ومناخ مناســـب 
لتشجيع الطلبة على االنخراط في البحث 
العلمـــي، وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 

مجلس أمناء الجامعة.

خدمة فلسطين

هل هناك مشاريع مستقبلية  «
تعملون على تنفيذها في 

فلسطين؟

ـــا علـــى دراســـة تنفيـــذ عـــدد  - نعمـــل حاليًّ
المجتمـــع  تخـــدم  التـــي  المشـــاريع  مـــن 
بأهميـــة  نؤمـــن  إننـــا  الفلســـطيني، حيـــث 
األعمـــال التنموية المســـتديمة إضافة إلى 

العمل اإلغاثي العاجل. 
ولو نظرت إلى مساعداتنا السابقة تجد أن 
معظم تلك المســـاعدات كانت على شـــكل 
مشـــاريع مؤسســـية لها ديمومتهـــا كمصنع 

األطـــراف الصناعية ومستشـــفى ومكتبة 
ومدرسة، فنحن نعمل على جانبين جانب 
إغاثـــي ســـريع تحتمـــه الظـــروف، وجانب 
تنمـــوي بعيـــد المـــدى يعمـــل علـــى خدمـــة 

المتضررين على المدى البعيد. 

قضية عادلة

هل لديكم كلمة أخيرة بهذه  «
المناسبة؟

- نحـــن نســـتمد العمل الخيـــري من الرؤية 
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك المعّظـــم حفظه 
هللا ورعاه، الذي يوّجهنا دائًما إلى ســـرعة 
تقديـــم المســـاعدة واالهتمـــام بالمشـــاريع 
الكرامـــة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع  التنمويـــة 
فلســـطين  قضيـــة  تمثلـــه  لمـــا  اإلنســـانية 
العـــرب  لـــدى  العادلـــة مـــن أهميـــة كبـــرى 
والمســـلمين، وحرص جاللتـــه الكبير على 
أن ينال الشـــعب الفلســـطيني حقه الكامل 
في إقامة دولته المستقلة. فضاًل عن كون 
العمـــل الخيري واجـــب يحّتمه علينا ديننا 
اإلســـالمي الحنيـــف وإنســـانيتنا وأخوتنا 
لجميع شـــعوب العالـــم دون مّنة وال فضل 
بـــل هـــو شـــرف لنـــا أن نســـاعد أشـــقاءنا 

وأصدقاءنا.

تركيب أطراف صناعية          
لـ 1200 شخص بمركز البحرين 

الصحي في فلسطين

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لـ “^”:

مصطفى السيد 

أكـــد ســـفير دولـــة فلســـطين لـــدى مملكة 
البحرين طـــه عبدالقادر لصحيفة “البالد” 
أهمية تحقيق السالم العادل الذي يحفظ 
حقوق الشعب الفلسطيني كافة، ويضمن 
المســـتقلة  الفلســـطينية  الدولـــة  إقامـــة 
حسب القرارات الدولية ومبادرة السالم 

العربية. 
واســـتبعد “تحقيـــق هذا الهـــدف في ظل 
حكومـــة نتنياهـــو اليمينيـــة المتطرفـــة”، 
إلـــى ممارســـة  داعًيـــا المجتمـــع الدولـــي 
إللزامهـــا  إســـرائيل  علـــى  الضغوطـــات 
باحتـــرام القـــرارات الدوليـــة، إذ أوضـــح 
الســـفير أن األمم المتحـــدة أصدرت 800 
قـــرار تتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية ولم 
تلتزم إســـرائيل بأي منها، مشـــيًرا إلى أن 
إســـرائيل تتصـــرف وكأنها فـــوق القانون 

وفوق الشرعية الدولية.
وتعقيًبا على رسالة األمين العام لمنظمة 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة  األمـــم 
الشـــعب  مـــع  التضامـــن  يـــوم  بمناســـبة 
الفلســـطيني والتـــي ذكـــر فيهـــا أن فرص 
الســـالم باتت ضئيلة، قال السفير “أعتقد 

أن األميـــن العـــام يشـــعر باأللـــم جـــراء ما 
يحدث فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة 
من صنوف المعاناة المستمرة التي حيث 
تصادر يومًيا حقوق الشـــعب الفلسطيني 

بفئاته كافة”. 
المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  وأشـــاد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الشـــعب  لقضيـــة  الداعمـــة  خليفـــة  آل 

الفلسطيني.
الشـــعب  لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  وثمـــن 
البحريني عما يجري على أرض فلسطين 

من انتهاكات متواصلة.
ولفـــت إلـــى أن صـــور التضامـــن متعددة، 
“فرفـــع العلـــم تضامن، إعـــالء كلمة الحق 
تضامن، المســـاندة السياســـية والمعنوية 
تضامـــن، دور الصحافـــة في نشـــر الوعي 

عن القضية شكل من أشكال التضامن”.

حكومة نتنياهو متطرفة... السفير الفلسطيني لـ “^”:

إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي

طه عبدالقادر
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مركز ثقافي بحريني ومكتبة بالقدس المحتلة

ما قصة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني؟

أقرت منظمة األمـــم المتحدة الـ 29 من نوفمبر من 
كل عـــام يوًمـــا للتضامـــن مع الشـــعب الفلســـطيني، 
والـــذي يذكـــر بما حدث عـــام 1947 حيـــن أصدرت 
األمـــم المتحـــدة قـــرار رقـــم 181 الـــذي نـــص علـــى 
أن ُتنشـــأ فـــي فلســـطين التاريخية دولـــة )يهودية( 
وأخـــرى )عربيـــة(، وأصبح هذا القـــرار ُيعرف الحًقا 
بقرار التقســـيم، مـــع اعتبار القـــدس خاضعة لنظام 
دولـــي خـــاص. لكن من ضمـــن الدولتيـــن المفترض 
إنشـــاؤهما لـــم تقـــم إال دولـــة واحدة عرفت باســـم 
)إســـرائيل(، فيما يناضل الشـــعب الفلســـطيني منذ 
نكبـــة 1948 إلـــى هـــذا اليـــوم ألجـــل إنشـــاء دولـــة 

مستقلة تحفظ حقوقه، وتصون مقدساته. 
هنـــا يجيئ هذا اليوم للتذكير بأن قضية فلســـطين 
لـــم تحل بعد، وأن الشـــعب الفلســـطيني لم يحصل 
علـــى حقوقـــه غير القابلـــة للتصرف والتي تشـــمل: 

الحـــق فـــي تقريـــر المصيـــر دون تدخـــل خارجـــي، 
الحـــق فـــي االســـتقالل الوطنـــي والســـيادة، وحـــق 
الفلســـطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا 
منهـــا جراء حمـــالت التطهير العرقـــي التي حدثت 
فـــي العـــام 1948 علـــى يـــد العصابـــات الصهيونية 
والمســـتمرة بأشـــكال جديدة ومتعـــددة إلى يومنا 
هـــذا. لـــذا تبقى قضية الشـــعب الفلســـطيني قضية 
الشـــعب الوحيد في القرن الواحد والعشـــرين الذي 

لم ينل استقالله بعد. 
وفـــي مقر األمـــم المتحـــدة بنيويورك تعقد جلســـة 
خاصـــة ســـنوًيا تهـــدف إلـــى توعيـــة الـــرأي العـــام 
العـــام  بالقضيـــة الفلســـطينية. وســـتركز فعاليـــات 
علـــى: تكريـــم إرث الصحافيـــة شـــيرين أبوعاقلـــة، 
وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان، 
وعـــرض قصص منســـية فـــي الصراع اإلســـرائيلي 
الفلســـطيني، ومناقشـــة عـــن الصحفيين الشـــباب.. 

الفرص والتحديات.

ريناتا عزمي
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بدر الحايكي

وافــــــقــــــت الـــهـــيـــئـــة 
لتنظيم  ــيــة  ــوطــن ال
الــمــهــن والــخــدمــات 
 )NHRA( الصحية 
ــتـــخـــدام  عـــلـــى االسـ
ــارئ لــتــطــعــيــم  ــ ــطـ ــ الـ

فايزر- بيونتك المطور ضد فيروس كورونا )كوفيد 19(، من خالل 
إتاحته أمام الفئات العمرية من 12 عاما فما فوق.

فايزر-  لتطعيم  الطارئ  االستخدام  على   ”NHRA“ موافقة  وتأتي 
كجرعة   ،)19 )كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  المضاد  المطور  بيونتك 
منشطة، إذ يجمع التطعيم بين مكونات التطعيم السابق مع إضافة 
من  الوقاية  درجـــات  أعلى  توفير  بهدف  أومــيــكــرون؛  مكون  إلــى 

الفيروس ومتحوراته.
جاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم 
التطعيمات بوزارة الصحة على  المهن والخدمات الصحية ولجنة 
التي  النتائج  بشأن  فــايــزر  شركة  وفرتها  التي  المعلومات  ضــوء 
ذلك  جانب  إلــى  والفاعلية،  السالمة  حيث  من  للتطعيم  رصدتها 
الشركة  قدمتها  التي  الوثائق  لدراسة  مكثفة  اجتماعات  عقد  تم 
والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السالمة خالل الفترة 
الشركة  فريق  مع  موسعة  اجتماعات  الهيئة  عقدت  كما  الماضية، 

وممثليها لإلجابة على جميع االستفسارات التي قدمتها الهيئة.
الشركة  مــع  بالتنسيق  الــطــارئ  االســتــخــدام  ترخيص  ويــتــم  هـــذا، 
واألمــان  الــجــودة  مراقبة  إجـــراءات  من  العديد  لتطبيق  المصنعة 
والفعالية للتطعيم، علما أنه سيتم اإلعالن عن مواعيد البدء بتوافر 
المخصصة  المركز  من خالل  التطعيم  أخذ  في  للراغبين  التطعيم 

للتطعيم.
البحرين،  المطور في مملكة  للتطعيم  الطارئ  وبإجازة االستخدام 
على صحة  للحفاظ  المملكة  توليه  الــذي  الحرص  يؤكد  ذلــك  فــإن 
فيروس  انتشار  من  والحد  والمقيمين  المواطنين  جميع  وسالمة 

كورونا.

البحرين تجيز االستخدام الطارئ
6 مناصب قيــاديــة شــاغــرة بـ ”الشـــورى” لـ “فايزر بيونتك” المطور ضد “كوفيد 19”

بعد مغادرة أصحابها التشكيلة الجديدة

لمجلس  الـــجـــديـــدة  الــتــشــكــيــلــة  أمـــاطـــت 
أعضاء من   6 مــغــادرة  اللثام عن  الــشــورى 
من  بالمجلس،  الــقــيــاديــة  المناصب  ذوي 
الجديدة  التشكيلة  غــادروا  13 عضوًا  بين 

للمجلس.
الثاني  النائب  مناصب  التعديالت  وطالت 
الخارجية  لجنة  ورئيس  المجلس،  لرئيس 
ورئيس  ونائبه،  الوطني  واألمــن  والــدفــاع 
لجنة حقوق اإلنسان ونائبه، ونائب رئيس 

لجنة شؤون المرأة والطفل.
وفيما احتفظ رئيس المجلس علي الصالح 
الثقة  تجديد  مع  للمجلس،  رئيسًا  بمنصبه 
بالعضو جمال فخرو الذي يحتفظ بمنصب 
العام  منذ  المجلس  لرئيس  األول  النائب 

.2006
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في  الــشــنــو  عبدالحكيم  الــنــائــب  غـــرد   
رئيس  “اخــتــيــار  بــأن  بالتويتر  حسابه 
ــلـــس الـــــنـــــواب ســـيـــكـــشـــف نـــوايـــا  مـــجـ
ــواب، حيث  ــ ــن ــ ومــصــداقــيــة اإلخـــــوة ال
بأنهم سوف  األمــور واضحة وال أعتقد 
الشخصية  المصالح  وراء  ينجرفون 
جاء  الشعب”،  جهود  تهدر  وتحالفات 
ذلك بعد إعالن النائب الشنو الرغبة في 

الترشح لرئاسة مجلس النواب.
بالنشاط  المهتمين  مــن  عــدد  وتــنــاقــل   
منصات  في  النيابي  والعمل  السياسي 
الـــتـــواصـــل الـــرقـــمـــيـــة مـــثـــل واتـــســـاب 
و”تويتر” السيرة الذاتية وأبرز إنجازات 
متقاعد  بحري  الركن  العقيد  ومؤهالت 
المجلس  ــيــس  رئ الــشــنــو  عــبــدالــحــكــيــم 
الـــدولـــي لــلــريــاضــة الــعــســكــريــة ســابــًقــا، 
وآسيوي  عربي  رئيس  أول  كــان  حيث 
الدولي  المجلس  رئاسة  منصب  يتقّلد 
المجلس في  تــأســيــس  مــنــذ  الــعــســكــري 
1948، ومقره في بلجيكا، والذي  العام 
يعتبر ثالث أكبر منظمة دولية في العالم 

)بعد اللجنة األولمبية الدولية والفيفا(.
تــــــدّرج في  الــشــنــو  إلــــى أن   ولـــفـــتـــوا 
إدارة  بمجلس  كعضو  المناصب  ســّلــم 
المجلس الدولي للرياضة العسكرية في 

لقارة  رئيًسا  2010، وبعدها أصبح  عام 
رئيًسا  ثــم  2011 ومــن  الــعــام  فــي  آسيا 
العسكرية،  للرياضة  الــدولــي  للمجلس 
االنتخابات  ســبــاق  فــي  خــاض  أن  بعد 
 2014 الــعــام  مــن  “كيتو”  فــي  الرئاسية 
واستطاع الفوز على جميع المتنافسين 
من قارة افريقيا وأوروبا، وترأس الشنو 
 4 كاملة مدتها  لــدورة  الدولي  المجلس 
سنوات، ومن بعدها أحيل إلى التقاعد.

إنجازات

أن  المتداولة  الرسالة  وجاء في نص 
الشنو تمّكن من تطوير العمل اإلداري 
من خالل جمع الكوادر العسكرية في 
الميادين الرياضية والتنافسية لتعزيز 
السالم  ونشر  الرياضة  عبر  الصداقة 
العالقات  توطيد  خــالل  من  العالمي 
بين الدول، مما مّكنه ذلك من توحيد 
المجلس  فــي  والتوجهات  الصفوف 
الدولي للرياضة العسكرية، ومن أبرز 
االتحادية  روسيا  موافقة  اإلنجازات 

في سوريا خالل  النار  إطــالق  لوقف 
الثالثة  الشتوية  األلعاب  دورة  فترة 
ــي شهر  الـــتـــي أقــيــمــت بــســوتــشــي فـ
وبــطــولــة   ،2017 الـــعـــام  مـــن  ــرايــر  فــب
أقيمت  التي  للسالم  األقصى  الشرق 
دولة  منغوليا وشهدت  في جمهورية 

يده  على  المنظمة  دخـــول  فلسطين 
بعد أن كان دخولها صعًبا.

رئيس مميز

إبراهيم  المحامي  ذلك، كتب  إلى 
منصة  على  حسابه  في  المناعي 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي “تــويــتــر” 
رئيس  إلــى  تتطلعون  كنتم  “إذا 
 2022 ــواب  ــ ــن ــ ال لــمــجــلــس  مــمــيــز 
لكم  أرّشــــــح  أن  لـــي  فــاســمــحــوا 
وذلك  الشنو،  عبدالحكيم  النائب 
العتبارات موضوعية كثيرة: علم 

وثــقــافــة وتــراكــم خــبــرات علمية، 
دورات تخصصية وجوائز محققة 

للبحرين وانتصارات.

الشنو من رئاسة ثالث أكبر منظمة دولية إلى منصة البرلمان
شارك بتحرير الكويت... وغرد: اختيار الرئيس سيكشف مصداقية النواب

محرر الشؤون المحلية

عبدالحكيم الشنو

علمية  مــؤهــالت  الــشــنــو  عــبــدالــحــكــيــم  الــنــائــب  يمتلك 
وأكــاديــمــيــة، وأبـــرزهـــا: بــروفــســور فــي جــامــعــة انتشن 
الوطنية بجمهورية كوريا، دكتوراه فخرية من جامعة 
جــائــغ وان فــي الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، مــاجــســتــيــر في 
في  بكالوريوس  ُعمان،  سلطنة  من  العسكرية  العلوم 
الدولية  المالحة  دبلوم  باكستان،  من  البحرية  العلوم 
في  لدبلوم  إضافة  ومصر،  وبريطانيا  كاليفورنيا  من 
العلوم الرياضية ودورات متقدمة في العلوم الرياضية 

واإلدارية والرياضية والتدريب.
عبدالحكيم  النائب  تقلدها  التي  المناصب  أبــرز  ومــن 
من  العسكرية  للرياضة  الدولي  المجلس  رئيس  الشنو 

الدولية  األولمبية  باللجنة  عضو   ،2017 ولغاية   2014
الــدولــي  بالمجلس  آســيــا  قـــارة  رئــيــس   ،2017  -  2014
باللجنة  عــضــو   ،2013  -  2010 الــعــســكــريــة  لــلــريــاضــة 
تنفيذّي  عضو   ،2017  -  2014 البحرينية  األولــمــبــيــة 
 ،2012  -  2009 العسكرية  للرياضة  الدولي  بالمجلس 
دفــاع  بــقــوة  العسكرية  الــريــاضــيــة  المنتخبات  رئــيــس 
ســالح  فــي  بــحــري  قــبــطــان   ،2012  -  2003 الــبــحــريــن 
جامعة  في  بروفسور   ،2003  -  1990 الملكية  البحرية 
وان  جائغ  وجامعة  كوريا  بجمهورية  الوطنية  انتشن 

بنظام جزئي 2018 - 2020.
وشارك الشنو في حرب تحرير دولة الكويت في العام 

التحالف  ضمن  الــعــراق  حــرب  فــي  والمشاركة   ،1991
الدولي بعام 2003.

كما أنه حاصل على عدد من الجوائز الدولية والوطنية 
جائزة  على  حصل   2014 العام  في  منها  والميداليات، 
محمد بــن راشـــد الــدولــيــة لــإلبــداع الــريــاضــي، وجــائــزة 
مجلس التعاون الخليجي للرياضة والبيئة، وفي العام 
2016 حصل على جائزة الشيخ عيسى بن راشد للتميز 
الرياضي، ووسام جمهورية منغوليا من الدرجة األولى، 
األولــى، ووسام  الدرجة  العسكري من  البرازيل  ووسام 
األوسمة  من  عدد  إلى  باإلضافة  الكويت  دولــة  تحرير 

الوطنية والخليجية.

بروفايل

سيدعلي المحافظة

يوسف الغتم

أحمد الحداد

فيصل النعيمي

منى المؤيد

جميلة سلمان

درويش المناعي

أحرز موافقة روسية لوقف إطالق النار بسوريا في فترة دورة األلعاب الشتوية
نجـــح فـــي ضـــم فلســـطين لعضويـــة المجلـــس الدولـــي للرياضـــة العســـكرية

السؤال األول:

هل من الممكن رفع قضية يتم فيها تغيير  «
االسم في البطاقة الشخصية من 5 أو 

6 أسماء تشمل االسم واسم األب والجد 
واللقب إلى اسم مكون من 4 أسماء تشمل 

االسم واسم األب والجد واللقب، نرجو الرد 
عبر محام؟

األسماء واأللقاب في  القانون نظم تسجيل 
سجالت مملكة البحرين واإلضافة، وحددها 
ــى مــن قــانــون  ــ بــمــا تــنــص عليه الـــمـــادة األول

اكتساب األلقاب وتعديلها الصادرة.
اسمه  مــن  يتكون  اســم  شخص  لكل  يــكــون 
ولقب  ألبيه،  وجــده  أبيه،  واســم  الشخصي، 

اسمه  فيكون  لقب  لــه  يكن  لــم  فــإن  عائلته، 
أو  باسم شقيق  رباعيا وال تسجيل لشخص 
شخص  تسجيل  يجوز  وال  أبيه.  من  له  أخ 

باسم شقيق أو أخ له من أبيه.
الشخص  أصول  أسماء  تعديل  يجوز  ال  كما 
ــرســمــيــة بــاإلضــافــة  ــســجــالت ال ــال ــتــة ب ــثــاب ال
أو  شــهــرة  أســمــاء  تضمينها  أو  ــحــذف  ال أو 
مــســتــعــارة، وال يــجــوز طــلــب تــعــديــل االســم 
الكامل للشخص بما في ذلك لقب العائلة إال 
في حالتين؛ أما الحالة األولى فهي في حال 
ثبوته،  أو  النسب  بنفي  نهائي  حكم  صــدور 
إلى  الــديــن  تغيير  عند  هــي  الثانية  والحالة 
اإلســالم، وبالتالي ال يجوز رفع دعوى السم 
اللقب  شاملة  أسماء   4 من  أكثر  من  مكون 

الموجود في االسم.

السؤال الثاني:

في حالة زواج األوالد الذين تدفع لهم  «

نفقة، كيف يمكنني إلغاء النفقة؟

النفقة تسقط بعمل األوالد، وفي حال البنت 
تسقط نفقتها بأحد أمرين؛ إما بزواج البنت 
دعوى  ترفع  النفقة  إلغاء  بشأن  بعملها،  وإما 
من  نفقة  تسقط  شــأنــهــا  مــن  نفقة  إســقــاط 
بالعمل  النفقة  إسقاط  شــروط  فيه  توافرت 
بالنسبة إلى الولد الذكر، واألنثى إما بالزواج 

أو العمل.

تســتقبل “^” مختلف االستفســارات وطلبات االستشــارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة 
علــى اإلجابــة عــن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعــدَّ الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل 

المحامي السيد محمد الموسوياالجتماعي. وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   

“الصحفيين“ تشارك في اجتماع لجنة الحريات بـ“الصحفيين العرب”
ــة الــصــحــفــيــيــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــارك جـ ــ ــشــ ــ ــ ت
الــبــحــريــنــيــة فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
الــدائــمــة لــلــحــريــات بــاالتــحــاد الــعــام 
للصحفيين العرب، والذي يعقد في 

القاهرة يوم الجمعة 2 ديسمبر.
ويــمــثــل جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن في 
الــحــريــات  رئــيــس لجنة  االجــتــمــاع، 

الصحافي محمد الساعي.
وتــنــاقــش الــلــجــنــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 

بحرية  المتعلقة  الملفات  من  عــددا 
الــصــحــافــة واإلعـــــــالم فـــي الــــدول 
تواجه  التي  والتحديات  العربية، 
استعراض  يتم  كما  الحريات.  هذه 
في  الصحافة  حريات  حول  تقارير 
لجان  ودور  العربية،  الـــدول  بعض 
والنقابات  الجمعيات  في  الحريات 
ــي حـــمـــايـــة حــقــوق  الــصــحــافــيــة فــ
الصحافيين، الى جانب دور االتحاد 

دعم  في  العرب  للصحافيين  العام 
الــمــؤســســات الــنــقــابــيــة فــي الــوطــن 

العربي.
ــيــن  ــي ــصــحــف وتـــعـــتـــبـــر جـــمـــعـــيـــة ال
البحرينية عضوا فاعال في االتحاد 
ــعــــرب، وهــو  ــ ــام لــلــصــحــفــيــيــن ال ــعـ الـ
في  الــدائــم  مقرها  مهنية  مؤسسة 
نحو  عضويتها  في  وتضم  القاهرة، 

19 نقابة وجمعية صحافية.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

محمد الساعي

المنامة - نهرا



“قضايا الدولة”: جليلة السيد ليست عضوا في جمعية سياسية
محكمة التمييز تنظر اليوم في رد المحامي القطاف

نظـــرت محكمـــة التمييز في جلســـتها التي 
انعقـــدت أمس )االثنيـــن( في الطعن المقدم 
مـــن قبـــل المحامـــي علـــي القطـــاف وكيـــل 
المترشح للمجلس النيابي حسين اضرابوه 
ضـــد المترشـــح النيابي الفائـــز بمقعد ثامنة 

العاصمة جليلة السيدعلوي.
وحـــددت محكمـــة التمييز اليـــوم )الثالثاء( 
29 نوفمبـــر الجـــاري، جلســـة لـــرد المحامي 
حســـين  المترشـــح  وكيـــل  القطـــاف  علـــي 
اضرابـــوه، علـــى ممثل جهاز قضايـــا الدولة 

الـــذي جاء في رده بأن جليلة الســـيدعلوي 
ليســـت عضوًا في جمعية سياســـية منحلة 
بحكـــم قضائـــي، بحســـب مـــا أفـــاد مكتـــب 
شـــؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
وطلـــب المحامـــي مهـــدي البصـــري وكيـــل 
النائب جليلة الســـيدعلوي في جلسة أمس 

أجالً لالطالع والرد.
إلـــى ذلك قال المحامي علي القطاف خالل 
اتصـــال هاتفي أمـــس )االثنين( مـــع “البالد” 
إنه تـــم التأجيل من قبل المحكمة لالطالع 
والرد، وســـيتم تقديم رد على مذكرة ممثل 

جهـــاز قضايـــا الدولـــة، الفتًا إلى أنه اســـتند 
في الالئحـــة المقدمة لمحكمة التمييز على 
تـــداول مقاطـــع فيديـــو وصلـــت للمترشـــح 
جليلـــة  عالقـــة  حـــول  اضرابـــوه  حســـين 
السيدعلوي بجمعية سياسية منحّلة بحكم 
قضائـــي، وتـــم إرفاق مســـتندات أخرى من 
صـــور وغيرها تعـــزز موقف وكيلـــه بوجود 
خطـــأ فـــي تطبيـــق القانـــون المتمثـــل بمنع 
المطعـــون ضدهـــا من الترشـــح لالنتخابات 
وفقـــًا ألحـــكام المـــادة رقـــم 3 مـــن القانون 
لمباشـــرة األحكام السياســـية، مما أدى ذلك 

مهدي البصريعلي القطافحسين اضرابوهجليلة السيد إلى المساس بسالمة عملية االنتخاب.

الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة  ناقشـــت 
الخليجـــي أمـــس األحـــد فـــي “الملتقى 
االستراتيجي لعام 2023” خطط العمل 
للربط الكهربائي الخليجي للعام المقبل 
2023 حسب استراتيجية عمل الهيئة 
األهـــداف  لتحقيـــق   ”2024  –  2020“
الخليجيـــة المرجـــوة والمقترحـــة التي 
تتضمن عـــدًدا من المحاور والمبادرات 
التي تتماشـــى مـــع أفضل الممارســـات 
والتوجيهـــات العالميـــة فـــي مجـــاالت 
الربـــط  شـــبكات  وإدارة  تشـــغيل 

تجـــارة  األصـــول،  إدارة  الكهربائـــي، 
وتبـــادل الكهربـــاء، السياســـات المالية 
“األمن السيبراني” والسياسات البيئية 

االجتماعية والحوكمة.
أمـــس  يـــوم  المجتمعـــون  وناقـــش   
األول األحـــد 27 نوفمبـــر الجاري أثناء 
االجتمـــاع المنعقد بمدينـــة الدمام في 
المنطقـــة الشـــرقية بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، تقييـــم عمـــل هيئـــة الربط 
مـــن  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي  الخليجـــي 
خـــالل تحقيق إنجاز برامج ومشـــاريع 

علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  أدت  مختلفـــة 
موثوقيـــة الربـــرط الكهربائـــي وتطوير 
خدمات الربط الكهربائي بما يتماشـــى 
مع التطور في قطـــاع الكهربائي لدول 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربي 
وفـــق خطة التحول العالمي في مجال 
الطاقة، والســـعي إلى مضاعفة الجهود 
الخليجـــي  للربـــط  األهـــداف  لتحقيـــق 
المشترك للكهرباء في السنوات المقبلة 
المنظومـــة  دول  وتطلعـــات  لتحقيـــق 

الخليجية.

خطة لتبادل الكهرباء بين دول الخليج

يـــؤّدي اليـــوم الثالثاء أعضـــاء مجلس 
بلدي الشـــمالية القســـم وسط خالفات 

على اختيار الرئيس ونائب الرئيس.
عبـــدهللا  األعضـــاء  مـــن  لـــكل  وســـبق 
جاســـم  الـــدرازي،  زينـــب  القبيســـي، 
هجـــرس، وشـــبر الوداعـــي أن أعلنـــوا 
نيتهـــم للترشـــح لمنصـــب الرئيـــس من 

أصل عدد 12 مرشًحا.
وسوف يتم بعد أداء القسم، التصويت 

على اختيار الرئيس ونائبه، في الوقت 
بأنـــه تجـــري هـــذه األيـــام تحالفات من 
الباطن لضمان األصوات الكافية للفوز، 
والتي ستسحب على األصوات األكثر، 
فحين ســـيتم إعادة التصويـــت إذا تم 

تحقيق نسبة التعادل لكل مرشح.
ويتوّقع أن يعلن شخص آخر غًدا نيته 
الترشـــح للرئاســـة أيًضا، كمـــا ذكر أحد 
األعضاء للبـــالد والذي رفض اإلفصاح 

عن اسمه.

ينافس القبيسي والدرازي وهجرس والوداعي

مرشح خامس مفاجئ لرئاسة بلدي الشمالية
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أعضاء أمانة العاصمة يقسمون.. و40 % من األعضاء نساء
وزير البلديات: حرص على تطوير العمل الخدمي

استهلت أمس أعمال مجلس أمانة العاصمة ألداء القسم بحضور وزير شؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك ورئيس المجلس صالح طرادة.

 وهنـــأ وزيـــر البلديات األعضـــاء الجدد 
بمناســـبة حصولهم علـــى الثقة الملكية 
متابعـــة  ضـــرورة  مؤكـــًدا  الســـامية، 
الســـابق  المجلـــس  أعضـــاء  إنجـــازات 
الذيـــن وّجـــه لهـــم الوزيـــر الشـــكر لمـــا 
قدمـــوه مـــن جهـــود للنهـــوض بالعمـــل 

البلدي.
وأكد وزير البلديات أن وزارته ستسّخر 
كل اإلمكانيات للعمل البلدي بما يحقق 

األهداف التنموية المستدامة.
وأضـــاف أن تعييـــن أعضـــاء مجلـــس 
أمانـــة العاصمـــة يعكس الحـــرص على 
تطويـــر مســـتوى العمـــل الخدمـــي في 
وبالمحافظـــة  عـــام  بشـــكل  المملكـــة 
باعتبارهـــا  خـــاص،  بشـــكل  العاصمـــة 
ممـــا  للمملكـــة،  الحضاريـــة  الواجهـــة 
يجعلهـــا فـــي مصـــاف عواصـــم الـــدول 

المتقدمة.
 وألقـــى رئيس مجلس أمانـــة العاصمة 
صالـــح طـــرادة كلمـــة أكـــد فيهـــا أهمية 
تمثيـــل المرأة فـــي المناصـــب القيادية 
والذي تجّســـده رؤية الحكومة بقيادة 
جاللة الملك المعظم والمجلس األعلى 
للمرأة، مؤكًدا كفاءة المرأة البحرينية.

 وأشـــاد رئيس المجلس بأداء المجلس 
وتمنـــى  البلـــدي  العمـــل  فـــي  الســـابق 
والنجـــاح  التوفيـــق  الجـــدد  لألعضـــاء 
لمزيـــد من اإلنجازات بما يحقق الرؤية 

بجهـــود  مشـــيًدا   ،2030 االقتصاديـــة 
واكبـــت  التـــي  البحرينيـــة  الصحافـــة 
ومازالت تفاصيل ومســـتجدات العمل 

البلدي.
ا جاء   وأّدى األعضاء الجدد قسًما علنيًّ
نّصـــه: “أقســـم باللـــه العظيـــم أن أكون 
مخلًصـــا للوطـــن والملـــك، وأن أحتـــرم 
الدســـتور وقوانيـــن الدولـــة، وأن أؤدي 

أعمالي باألمانة والصدق”. 
ونـــّوه رئيس المجلس أنه ســـيتم إبالغ 
األعضاء بموعد االجتماع األول خالل 

مدة ال تتجاوز 30 يوًما.
وبمناســـبة قرب االحتفـــال بيوم المرأة 
البحرينية اشـــاد طـــرادة بتمثيل المرأة 
فـــي مجلس أمانـــة العاصمـــة وقال إن 
هذا التعيين للمرأة في مجلس األمانة 
يحظـــى بالتقديـــر واإليمـــان بكفاءتهـــا 

وقدراتها ويجسد أهداف القيادة التي 
حملهـــا المجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة عاهل 
البالد المعظم لتمكين المرأة البحرينية 
التـــي شـــقت طريقها للنجـــاح في كافة 
األصعـــدة والمجـــاالت، ويعـــد مجلـــس 
أمانـــة العاصمة نموذجـــا رائدا في هذا 
المجال، فعلى المستوى الوطني فازت 
8 نساء في انتخابات المجلس النيابي 

بما يمثـــل %20 من أعضـــاء المجلس، 
انتخابـــات  فـــي  نســـاء   3 وفـــازت 
 ،10% يمثـــل  بمـــا  البلديـــة  المجالـــس 
ليكـــون النصيـــب األكبر لتمثيـــل المرأة 
في مجلس األمانة بما يمثل 40% من 

اعضاء مجلس أمانة العاصمة.
يذكر أن القاعة التي عقدت فيها جلسة 
أمانـــة العاصمـــة، وأدى فيهـــا األعضاء 
القســـم كانت مهد انطالق أول حكومة 
في تاريخ مملكة البحرين عام 1973.

صورة جماعية مع الوزير

ريناتا عزمي  |  تصوير خليل إبراهيم

ريناتا عزمي  |  تصوير خليل إبراهيم

آل عباس ووكيل البلديات والديري

 طرادة يلقى كلمته

العضوات النساء بالمجلس

أكـــد وزير شـــؤون البلديـــات والتخطيط العمرانـــي وائل المبـــارك “تمديد 
عقود شـــركات النظافة لمدة ســـنة إضافية، لضمان اســـتمرار تقديم هذه 
الخدمات المهمة للفرد والمجتمع”. جاء ذلك على هامش الجلسة األولى 

ألمانة العاصمة.
ولفـــت في تصريـــح لـ”البالد”، إلـــى أن “الوزارة تعمل حالًيـــا على مناقصة 
جديدة تتضمن تغطية التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده المملكة”.
كمـــا وعـــد الوزيـــر باســـتمرار “تقديـــم خدمـــات النظافـــة لجميـــع المناطق 

الجفرافية في مملكة البحرين”.

تمديد عقود شركات النظافة لسنة إضافية

وزير البلديات متحدثا للبالد

إبراهيم النهام

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

عبدالله القبيسي

زينب الدرازي

جاسم هجرس

شبر الوداعي

لست حاقدة عليه ... والرد سيكون عبر المحامي اليوم
السيد ردا على دعوى الطعن من المترشح إضرابوه:

علـــوي  الســـيد  جليلـــة  البرلمانيـــة  أكـــدت 
أنهـــا ال تحمـــل أيـــة ضغينة ضد المترشـــح 
حســـين إضرابـــوه، مبينـــة أنهـــا دعتـــه في 
علـــى  الجلـــوس  إلـــى  االنتخابـــات  فتـــرة 
مائدة واحـــدة لإلفطار حتـــى يعكس ذلك 

المشـــاعر اإليجابية تجـــاه الناخبين وذلك 
هو تفكيري في أغلب األحيان.

وأوضحـــت علـــوي “أنني متفاجئة بســـبب 
إقامـــة الدعـــوى علّي وخصوصـــا أن ممثل 
جهـــاز قضايا الدولـــة أثبت عدم انتســـابي 

ألي جمعية سياسية منحلة”.

وأضافـــت علوي بأنهـــا عازمة وبكل إصرار 
على عدم االلتفات والنظر خلفها واشتغالها 
بأمـــور ال تخـــدم الناس، وبينت الســـيد أن 
اهتمامـــي األول اآلن هو النظر نحو كيفية 
تحقيـــق احتياجـــات النـــاس والبحـــث في 
مصالحهـــا، فالدائـــرة التـــي أمثلهـــا تحتاج 

إلـــى المزيد من العمـــل والجهد وليس لدي 
الوقت الكافي للدخول في معارك جانبية 
يكون الخاسر األكبر فيها هم المواطنون.

وأشـــارت الســـيد علـــوي فـــي تصريحات 
لــــ “البـــالد” بأنهـــا تثق فـــي عدالـــة القضاء 
ردا  هنـــاك  ســـيكون  واليـــوم  البحرينـــي، 

مـــن محامـــي النائـــب جليلة الســـيد حول 
الدعـــوى المقدمـــة ضدهـــا من المترشـــح 
حســـين إضرابـــوه. وتابعت علـــوي “حتى 
وبعـــد الـــذي يجـــري اآلن أننـــي ال أنـــوي 
إال خيـــرا ألهـــل دائرتـــي الكـــرام وحتـــى 
للمترشـــح حســـين إضرابـــوه، وإن احتاج 

مساعدتي في يوما ما، فإن يدي ممدودة 
لـــه، ورســـالتي له أن تعـــال وضع يدك في 
يـــدي لنحقـــق مكتســـبات لدائرتنـــا، فهـــي 
تبحـــث عن مصالحها منـــذ أعواما طويلة 
الذيـــن  للنـــواب  الشـــديد  احترامـــي  مـــع 

تناوبوا على الدائرة”.

بدر الحايكي
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للتواصل: 17111483

هذا العصر بتعقيداته يحتاج إلى شكل مسرحي جديد
إذا كان األدب ينســـج خيوطـــه مـــن واقع اإلنســـان، فإن المســـرح 
يمكنـــه الذهـــاب إلى أبعد من ذلك بكثيـــر، وأقف في صف جماعة 
المســـرح التجريبي الذين يحاولـــون بأعمالهم خلق منهج تعليمي 
يركز على العرض الفني وانسجام الحركة ولغة الجسد وخروجهم 

عن المسرح التقليدي.
عندما بدأ كتاب مدرســـة الالمعقول يكتبون مســـرحياتهم، كانت 
في أذهانهم مفاهيم معينة وأهداف يرمون إلى تحقيقها من وراء 
هذا الشكل الجديد الذي اختاروه قالبا يصبون فيه أفكارهم، هم 
إذا لـــم يختاروا هذا الشـــكل لمجرد التجديد فـــي حد ذاته أو بعد 
ملل أصابهم من الشكل التقليدي، بل اختاروه ألنهم رأوا فيه خير 
وســـيلة يعبـــرون مـــن خاللها عن مجتمـــع ما بعد الحـــرب، مجتمع 

القلق والحيرة والعذاب، مجتمع الخوف والنفور واالنطواء.
لقـــد وجـــد هؤالء الكتـــاب أن المســـرح التقليدي ليس هو الشـــكل 
األمثل للتعبير عن مثل هذه األفكار الجديدة، أو كما قال يوجين 
يونيســـكو فـــي إحدى المرات.. إنـــه لم يعد كافيـــا أن نعرض على 

المتفرج مشكلة تتدرج من البداية والوسط والنهاية كما هو الحال 
في المســـرح التقليدي، فليس هو مســـرح هذا العصر، فهذا العصر 
بتعقيداته التي ال تنتهي يحتاج إلى شـــكل جديد.. ال نعرض فيه 
قطعة عن الحياة يجلس المشـــاهد ليشـــاهدها وهـــو يعرف حلها، 
بل أصبح واجبا أن يلقي الضوء على جوانب اإلنســـان الغامضة، 
أن يبـــرز له المشـــكالت التي يعاني منهـــا كل يوم دون أن يجد لها 

تعليال معقوال.
إن عـــرض المشـــكلة وتذليلهـــا بالحل ليس هو مســـرح هذا العصر 
وهو في رأي يونيســـكو أبعد األشـــكال المســـرحية عـــن الجمهور، 
ومن أجل هذا اختار كتاب الالمعقول هذا الشـــكل ألنهم رأوا فيه 
مـــادة جيـــدة التوصيل ألفكارهم، ومن أجل هـــذا أيضا يعتبر هذا 
المســـرح مســـرحا أصيـــال ألنـــه نابع من أحاســـيس تعيـــش واقعها 

وتتفاعل معه.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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يعد الُعنف ضد المرأة أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاًرا واستمراًرا، 
ومـــع وجـــود القوانين الوطنيـــة والتشـــريعات الدولية التي تحمي اإلنســـان 
ومنهـــا المـــرأة إال أن هـــذه القوانين والتشـــريعات ال تكـــون رادعة لوقف هذا 
الُعنـــف بحـــق المرأة. ومن أســـباب هذا الُعنـــف “الكراهية، االســـتبداد، ضعف 
المـــرأة وخضوعهـــا للرجـــل والعائلـــة” وغيرها من األســـباب التـــي تجعل من 
المـــرأة مع األســـف في عالقة غيـــر متكافئة مع الرجل فـــي المجتمع، ويأتي 
تزويج المعتدي جنســـًيا على المرأة كوســـيلة غير شـــرعية إلفالت المعتدي 

من عقوبة جريمة االعتداء التي البد أن ُيعاقب عليها.
يأخـــذ الُعنـــف ضد المرأة أشـــكااًل متعـــددة “كالضرب والقتل بداعي الشـــرف 
أو الغيـــرة، والحرمـــان مـــن الحقـــوق واألوالد واإلرث، والتحـــرش الجنســـي 
واالغتصـــاب والزواج القســـري ودون الِســـن القانوني، والحرمان التعســـفي 
مـــن الحريـــة الخاصـــة والعامة ســـواء فـــي البيـــت أو المجتمـــع”، وتنجم عن 
الُعنف تداعيات جسدية واقتصادية واجتماعية وسلوكية وعقلية ونفسية 
خطيرة قصيرة وطويلة األجل على المرأة واألسرة والمجتمع. َيذكر تعريف 
الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحدة ــ الُعنف ضد النســـاء ــ علـــى أنه )أي اعتداء 
ضد المرأة مبني على أســـاس الجنس، والذي يتســـبب بإحداث إيذاء أو ألم 

جســـدي، جنسي أو نفســـي للمرأة(. ويشـــمل أيًضا )التهديد بهذا االعتداء أو 
الضغـــط أو الحرمـــان التعســـفي للحريات ســـواء في إطار الحيـــاة العامة أو 
الخاصـــة(، كما نوه “اإلعالن العالمي لمناهضة كل أشـــكال العنف ضد المرأة” 
الصـــادر عـــام 1993م بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من الجنســـين أو 
أعضـــاء في األســـرة أو العائلة أو حتـــى الدولة ذاتها”. ويأتـــي القرار األممي 
بتحديد يوم عالمي للقضاء على “الُعنف ضد النساء” من أجل مكافحة هذا 
الُعنـــف وردع األطراف التي ُتعنف النســـاء وإرجاع الحقـــوق إلى الُمعنفات، 
ويتطلـــب ذلك إصـــدار قوانين وتشـــريعات ُتجرم هذا الُعنف لحفظ النســـاء 
ومنـــع االعتـــداء عليهـــن، فـــال خيـــر لمجتمع وال تقدم لـــه إن لم تعـــش المرأة 

بكرامتها وعزتها، فكرامتها كرامة للعائلة والمجتمع.
ُيعتبـــر الُعنف ضد المرأة إســـاءة للمرأة والمجتمع والدين، وإن كان منتشـــًرا 
فـــي جميع دول العالم إال أنه ظاهرة ســـلوكية ســـيئة جـــًدا، ومرفوضة جًدا، 
ويجب أن توضع لها حلول أســـرية ومجتمعية وقانونية لردعه، حلول ترفع 

قدر المرأة وسمو وجودها.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

لماذا الُعنف ضد المرأة؟

تلقيت مقطع فيديو في وسائل التواصل االجتماعي ال أعلم مناسبته، ويظهر 
في الفيديو صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، وزيـــر الطاقـــة الســـعودي وهـــو يـــرد علـــى طلـــب إحـــدى األخوات 
السعوديات وذلك لتبني سموه لها وتوظيفها. وأعجبت كثيًرا برد سموه الذي 
اتســـم باالحترافية اإلدارية والحكمة والحنكة، إذ قال سموه بالحرف الواحد 
“عنـــدي ثقة واعتزاز وفخـــر وعندي منظومة يجب أن تتبناك أفضل مني، فال 
تعولي على األشـــخاص، عولي على العمل المؤسســـي المســـتدام، وال أحد منا 
يجـــب عليه أن يتشـــرف أو يفخر أو يفرح بأنه هـــو الذي كون كذا وكذا، وهل 
في حالة ذهابك أو رحيلك سيتهاوى هذا الحصن العظيم؟ وهذا يعني أنه لم 

يفعل شيًئا، ما هو مهم للناس أنك تبني مؤسسات مستدامة”.
في اعتقادي الشـــخصي أن ســـمو األميـــر بكلماته هذه أعطى درســـا وال أروع 
في اإلدارة والقيادة الحكيمة التي مع األسف نفتقدها في عالمنا العربي الذي 
يعتمد على أشخاص، أو باألحرى على شخص واحد، فال خير ألية مؤسسة ال 
تقوم على مبادئ وأسس وقوانين تحفظ حقوق الجميع، فإذا أردنا أن نتطور 
ونكـــون منتجيـــن ومنصفين، وجب علينـــا تغيير الكثير من القيـــم والمفاهيم 

والممارســـات اإلدارية المتبعة. فمفهوم ثقافة المؤسسة يشير إلى الُمعتقدات 
والسلوكيات والخبرات وفلسفة المؤسسة التي ُتحدد أسلوب وكيفية تعامل 
موظفيهـــا واإلدارة وعمليـــة التفاعـــل الخارجـــي أيضا الذي يكون على شـــكل 
معامالت في كثير من األحيان. وغالبًا ما تكون ثقافة المؤسسة ضمنية وغير 
واضحة أو محددة بمرسوم ما، لكنها تتطور مع مرور الوقت كنتيجة للسمات 

التراكمية لألشخاص الذين يعملون في المؤسسة أو الشركة.
إذا فإن ثقافة المؤسســـة لها دور كبير ورئيســـي في نجاح أو فشـــل المؤسسة 
ومن أهم مكونات ثقافة المؤسسة وجود الرؤية الواضحة وهي سبب إنشاء 
المؤسســـة وســـبب رئيـــس فـــي اســـتمرارية تطورهـــا، فقيم المؤسســـة جوهر 
رؤيتها، وجوهر ثقافتها، فُتقدم القيم مجموعة من اإلرشـــادات والســـلوكيات 
واألفكار الالزمة لتحقيق الرؤية. أما الُممارســـة فهي تطبيق القيم النابعة من 
الرؤية داخل المؤسســـة وخارجها، فلن تكون القيم ذات قيمة إال اذا تم نقلها 

من الورق إلى الواقع.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

العمل المؤسسي المستدام

المرأة البحرينية... انطالقة جديدة
تأتـــي مناســـبة االحتفال بذكـــرى األول من ديســـمبر الذي يصادف 
يـــوم المرأة البحرينية في هذا العـــام بالتحديد محملة بالكثير من 
اإلنجازات التي تعزز مكتسبات المرأة البحرينية ومجاالت تقدمها 
فـــي مختلـــف المواقـــع في ظل المشـــروع التنموي الشـــامل لجاللة 
الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، وتعود جميعها لما أســـداه جاللته 
من توجيهات ملكية ســـامية لتعزيز مشـــاركة المرأة البحرينية في 
مواقع العمل ورفع مشـــاركتها فـــي المناصب القيادية. وقد جاءت 
الترجمة الســـامية لتلك الرؤى والتطلعات واقًعا وطنًيا باســـتدامة 
ووفـــق أســـس مـــن العدالـــة والتنافســـية مـــن قبـــل صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة قرينة ملك البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة حفظهـــا هللا، والتي أثبتت 
بكل اســـتحقاق قدرة المجلـــس األعلى للمرأة في تحقيق نجاحات 
مكنـــت المرأة البحرينيـــة من الوصول إلى درجة اســـتحقاق عالية 
فـــي مختلـــف مواقـــع صناعـــة القـــرار، وكما هـــي اليوم وبـــكل فخر 

واعتزاز تساهم في مسيرة التنمية الشاملة بكل جدارة واقتدار.
لذا، جلي بنا أن نسلط الضوء وفي مختلف المناسبات الوطنية على 
تلك الجهود البارزة التي تؤكد عبق العطاء المؤثر للمرأة البحرينية 
في مسيرة التنمية الوطنية، والتي تسير وفق استراتيجية وطنية 
نحـــو مســـتقبل أكثر عطـــاًء، وها قـــد جـــاءت نتائجهـــا متمثلة في 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية األخيرة، والتعيينـــات الوزارية التي 
أكدت الدور الريادي للمرأة، كل ذلك بفضل جهود الحكومة الموقرة 
فـــي دمـــج احتياجـــات المـــرأة البحرينية فـــي الخطـــط الحكومية 
التنمويـــة، لتكون دليالً إضافًيا على مســـتوى التقدم المحرز للمرأة 
البحرينية في المؤشـــرات الوطنيـــة والتقارير اإلقليمية والدولية.. 
وذلك برمته هو ما جعل مملكة البحرين مركًزا للخبرة النوعية في 
مجـــال تمكين المـــرأة، لذلك ال يمكـــن أن تمر هذه الذكـــرى المميزة 
إال برفـــع درجـــات التقدير لمن له الفضـــل والمنة في وصول مملكة 
البحرين إلى صياغة نموذج وطني للتوازن بين الجنسين باعتباره 
نظاًما شامالً يعمل على تعزيز الشراكات وحوكمة تطبيقات تكافؤ 
الفـــرص لتكـــون البحريـــن بيـــت خبـــرة عالميـــة يحتذى بـــه في كل 
المجاالت، ودليالً ترسخ من خالله أبعاًدا واسعة المدى في صياغة 

قصة نجاح مستمرة.. فهنيًئا لنا.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

هدف سعودي يعيد األمل في وحدة الشعوب
ســـجل السعوديون هدفين خالل فوزهم التاريخي على األرجنتين، في 
منظـــوري رأيـــت الفوز مـــن زاوية أخـــرى، فقد كان انتصارهـــم الحقيقي 
وحـــدة الشـــعوب العربيـــة واصطفافهـــم احتفاء بإســـقاط رفـــاق ليونيل 
ميســـي، لقـــد احتفل الســـعوديون بانتصارهم على األرجنتين بمشـــاركة 
مشـــجعين مـــن عـــدة دول عربية، كانـــوا يرفعون أعـــالم بلدانهـــم، بينها 

تونس والمغرب ومصر ولبنان واألردن.
 فعـــالً هـــذا هـــو االنتصار الذي شـــمل كل العـــرب، لقد كان فـــوز المنتخب 
الســـعودي إثباتا للذات العربية، خصوًصا أنه جاء عن اســـتحقاق وأمام 
فريـــق كبيـــر، وأثبت هذا الفوز أن بإمكاننا أن نتوحد ونتفق على توحيد 
صفوفنـــا وأهدافنـــا وســـعادتنا، وأن لدينـــا الكثيـــر الـــذي يجمعنـــا عن ما 
يفرقنـــا، مـــن ســـوريا إلى غـــزة وصوالً إلى مصـــر وشـــعوب دول المغرب 
العربـــي الذيـــن أبدوا ســـعادتهم وفخرهـــم واعتزازهم بـــكل حب، حيث 
ذرفـــوا دمـــوع الفرح بشـــعور ال يمكن وصفه بما حققتـــه المملكة العربية 

السعودية.
ينقسم العالم العربي بسبب الكثير من النزاعات والقضايا، إال أن الرياضة 
أصبحت اليوم عامال موحدا للشعوب العربية المتلهفة للفوز واالنتصار، 
فعـــالً لقـــد أعدتـــم يا صقـــور المملكـــة رســـم الحـــدود العربيـــة بأيدييكم 

وأقدامكم.. إنها فرحة األمل بتكاتف ووحدة الشعوب والقلوب.
نشـــكر هللا على تلك النعم، ونبارك ألبناء المملكة العربية الســـعودية هذا 
النصـــر، وتمنياتنـــا أن تكون فاتحة خيـــر على أمتنا العربيـــة بالمزيد من 
التقـــارب والبعد عن االســـتخفاف بـــاإلرادة العربية.. بارك هللا من رســـم 

مالمح هذه الفرحة على وجوهنا.

* كاتبة بحرينية

fatin.hamza@gmail.com

* فاتن حمزة
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تونس ـ وكاالت

راشـــد  النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  مثـــل 
الغنوشـــي مجدًدا أمـــس )االثنين( أمام 
قاضـــي التحقيـــق المتخصـــص بقضايا 
اإلرهاب الســـتجوابه في قضية تتعلق 

بتهم “تســـفير متشددين” من تونس 
إلى ســـوريا والعـــراق، على ما 

أفاد محاميه.
الدفاع  وقال محامـــي 
المختـــار الجماعـــي لــــ 
إن  بـــرس”  ”فرانـــس 

إلـــى  وصـــل  الغنوشـــي 
وحدة التحقيق بالعاصمة 

تونس.
وبـــدأ التحقيـــق مـــع الغنوشـــي )81 

عاًمـــا( ونائبـــه رئيس الحكومة الســـابق 
علي العرّيـــض في هذه القضية في 21 
ســـبتمبر الفائـــت، في الوحـــدة الوطنية 
للبحث فـــي جرائم اإلرهـــاب بالعاصمة 
وتـــم اســـتجوابه لســـاعات طويلة قبل 

أن يقـــرر القاضـــي تحديـــد تاريـــخ يوم 
االثنين لدعوته مجدًدا.

ونفـــى الغنوشـــي التهمـــة الموجهة إليه 
وقال في وقت ســـابق إنهـــا “محاوالت 
إلقصـــاء خصـــم سياســـي” مـــن قبـــل 

الرئيس قيس سعّيد.
وبـــدأت التحقيقـــات فـــي هذه 
يوليـــو   25 بعـــد  القضيـــة 
2021. وكانـــت الســـلطات 
أعلنـــت  قـــد  التونســـية 
مكافحـــة  قضـــاء  أن 
اإلرهاب أمـــر بتجميد األرصدة 
المالية والحســـابات المصرفية لعشـــر 
شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس 

الحكومة السابق حمادي الجبالي.
أصـــدر القضاء التونســـي في 27 يونيو 
قـــراًرا بمنـــع ســـفر الغنوشـــي فـــي إطار 
تحقيـــق باغتياالت سياســـية تّمت في 

.2013

“قضاء اإلرهاب” يحقق مجددا مع الغنوشي

“يوروبول” تفكك شبكة 
ضخمة لتهريب المخدرات

ــول” أمــس  ــوروبـ أعــلــنــت الــشــرطــة األوروبـــيـــة “يـ
اإلثنين أن الشرطة قامت بتفكيك شبكة ضخمة 

لتهريب المخدرات في دبي ودول أوروبية. 
دول  من  به  مشتبها   49 توقيف  تم  إنــه  وقالت 
مهمة”  “أهــدافــا  يعتبرون  ستة  بينهم  مختلفة 
التي  الشبكة  في  بتورطهم  لالشتباه  دبــي؛  في 

تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في العالم.
للتعاون فــي مجال  ــيــة  الــوكــالــة األوروب وقــالــت 
إنفاذ القانون في بيان إنه تمت في إطار العملية 
المخدرات،  الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من 
فــيــمــا أوقــــف مــشــتــبــه بــهــم فـــي كـــل مـــن فرنسا 

وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

استدعت السفير األلماني وجددت اتهامها للغرب بالوقوف وراء االحتجاجات

إيران ترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق األممية
أكد متحدث باســـم وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة على أن طهران لن تتعاون 
مع بعثـــة تقصي الحقائق التي وافق 
مجلس حقوق اإلنســـان التابع لألمم 
المتحـــدة علـــى تشـــكيلها بخصوص 

االحتجاجات األخيرة في البالد.
وأضاف متحدث الخارجية اإليرانية 
ناصـــر كنعانـــي “لـــن نتعاون أبـــدا مع 
بعثـــة تقصـــي الحقائق حـــول قضايا 

حقوق اإلنسان المزعومة”.
وكان مجلس حقوق اإلنسان األممي 
وافق األسبوع الماضي على تشكيل 
مـــا  بشـــأن  الحقائـــق  لتقصـــي  بعثـــة 
وصفهـــا بمزاعم ارتـــكاب “انتهاكات” 
تشـــهدها  التـــي  االحتجاجـــات  فـــي 

إيران منذ أكثر من شهرين.
اندلعـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وفـــي 
احتجاجـــات فـــي عدة مـــدن إيرانية 
وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة 
مهســـا أميني بعد احتجازها بدعوى 
ارتدائها حجابا بشكل غير الئق، رغم 
أن الســـلطات تنفـــي تعـــرض أمينـــي 

للضرب على يد الشرطة.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 

اإليرانية ســـفير ألمانيـــا هانس أودو 
علـــى  لالحتجـــاج  أمـــس  موتســـل 
تصريحات مسؤولين ألمان اعتبرتها 

طهران “تدخال” في شؤون البالد. 
وأوضحـــت وكالـــة تســـنيم اإليرانية 
الســـفير جـــاء “عقـــب  أن اســـتدعاء 
قيام ألمانيا بعقـــد االجتماع الخاص 
بشـــأن  اإلنســـان  حقـــوق  لمجلـــس 

األحداث األخيرة فـــي إيران وتكرار 
التصريحات التدخلية التي ال أساس 

لها من قبل المسؤولين األلمان”.
الســـفير  إبـــالغ  جـــرى  أنـــه  وذكـــرت 
األلمانـــي بأن القـــرار األخيـــر الصادر 
عن اجتماع مجلس حقوق اإلنســـان 
التابـــع لألمـــم المتحـــدة هـــو “خطوة 
خاطئـــة تســـتند إلـــى نهـــج سياســـي 

تمامـــا واســـتغالل لحقـــوق اإلنســـان 
كأداة، وهو مرفوض من األساس”.

والحقـــا، أكـــد متحـــدث باســـم وزارة 
إيـــران  أن  األلمانيـــة  الخارجيـــة 
اســـتدعت الســـفير األلمانـــي، وســـط 
البلديـــن  بيـــن  دبلوماســـي  خـــالف 
قمـــع  لحملـــة  برليـــن  إدانـــة  بســـبب 

االحتجاجات.

طهران ـ وكاالت

استمرار االحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران 

إسطنبول ـ وكاالت

ذكـــرت مصادر لرويتـــرز، أمس االثنيـــن، أن المخابرات التركية 
والمصريـــة عقدتـــا محادثات بعـــد اللقاء بيـــن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 

الدوحة.
وقـــال وزيـــر الخارجية التركي مولود تشـــاويش أوغلو إنه من 
الممكـــن أن تعيـــد تركيـــا ومصر تبادل الســـفراء خالل األشـــهر 

المقبلة.
وفـــي وقت ســـابق، تحدث أردوغـــان أن عملية بنـــاء العالقات 
مع مصر ســـتبدأ باجتماع وزراء مـــن البلدين، وإن “المحادثات 

ستتطور انطالقا من ذلك”.
وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان السيسي 
فـــي قطر، الشـــهر الجاري، فيمـــا وصفه بيان للرئاســـة المصرية 

بأنه بداية جديدة في العالقات الثنائية بينهما.
وفـــي برنامـــج حـــواري تلفزيونـــي تم تســـجيله فـــي محافظة 
تركية، قال أردوغان إنه تحدث مع السيســـي لنحو 30 إلى 45 
دقيقـــة في ذلك اللقـــاء، على هامش افتتـــاح كأس العالم لكرة 

القدم.
وأضاف “لقد ركزنا المحادثات مع الســـيد السيســـي هناك وقلنا 
لنتبادل اآلن زيارات الوزراء على مســـتوى منخفض. بعد ذلك، 
دعونا نوســـع نطاق هذه المحادثات”، وأشار أيضا إلى إمكانية 

تحسين العالقات مع سوريا.
وأوضـــح “يمكـــن أن تعـــود األمـــور إلـــى نصابها مع ســـوريا في 

المرحلة المقبلة مثلما جرى مع مصر”.
ودعا الرئيس التركي، أمس اإلثنين، الدول اإلسالمية إلى بذل 

مزيد من الجهد لتخليص سوريا من دوامة الصراع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته في افتتاح االجتماع 
38 اللجنـــة الوزارية االقتصاديـــة التجارية في منظمة التعاون 

اإلسالمي المنعقدة في إسطنبول.
وقـــال بهـــذا الخصوص “يجب على الدول اإلســـالمية أن تبدي 

إرادة أقـــوى وأن تدعـــم جهـــود الحـــل السياســـي فـــي ســـوريا 
لتتخلص البلد من دوامة الصراع واألزمة اإلنسانية واإلرهاب”.
وشـــدد علـــى ضـــرورة إنهـــاء لعبـــة دعـــم تنظيـــم “بي كـــي كي” 
اإلرهابي وامتداداتها التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم 

“داعش”.
تســـتهدف  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  أن  إلـــى  أردوغـــان  ولفـــت 
اإلســـالم والمسلمين، رغم اختالف أسمائهم وأهدافهم والبقاع 

الجغرافية التي ينشطون فيها.
وشـــدد على أن بالده عازمة على اســـتئصال جذور التنظيمات 
اإلرهابيـــة التي تشـــكل تهديدا لوحدة أراضي ســـوريا والعراق 

وتركيا أيضا.
وأردف “أينما وجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعا وعطشا، 

فجميعنا سيتّحمل وزر ذلك”.
وأكد أن الوضع االجتماعي واالقتصادي واإلنساني في سوريا 
أصبح أكثر مأســـاوية مع تفشـــي وباء كورونـــا، مبينا أن تركيا 
تحتضـــن أكثر مـــن 3.5 ماليين ســـورًيا داخـــل أراضيها وتقوم 
بوظيفتها اإلنسانية تجاه الماليين في الداخل السوري. ولفت 
إلـــى أن األمـــة اإلســـالمية تتحلـــى بروابـــط األخوة وبوســـائل 
القـــوة والمعرفـــة التي تمكنها من التغلب علـــى كافة الخالفات 

والتباينات”.

أردوغان يدعو العالم اإلسالمي لتخليص سوريا من دوامة الصراع

“اجتماع مخابراتي” بين مصر وتركيا.. وحديث عن عودة السفراء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عواصم ـ وكاالت

يـــوم جديـــد دخلتـــه العمليـــة العســـكرية 
الروســـية فـــي أوكرانيـــا، أمـــس االثنين، 
الجيـــش  مـــن  وحـــدات  قامـــت  حيـــث 
الســـيطرة  بســـط  بمحاولـــة  الروســـي 
وضرب مواقع تمركز القوات األوكرانية، 
فيمـــا تســـتمر كييف فـــي مقاومـــة الدب 
أراضيهـــا  اســـتعادة  الروســـي ومحاولـــة 
بمســـاعدة مادية وعســـكرية مـــن الغرب. 
وقـــد زاد البرد القارس وتســـاقط الثلوج 
من معانـــاة األوكرانيين في ظل انقطاع 
الكهربـــاء فـــي أماكـــن عديدة مـــن البالد 
جراء القصف الروسي واستهداف البنية 

التحتية األوكرانية.
األوكرانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وحـــذرت 
مـــن أن “تدخـــل بيالروســـيا فـــي الحرب 
ســـيكون انتحـــارا لهـــا”. يأتـــي ذلـــك فيما 
أعلنت وزارة الدفاع الروســـية إسقاط 7 

مســـيرات أوكرانيـــة وتدميـــر 8 مدرعات 
فـــي دنيبروبتروفســـك، مشـــيرة إلـــى أن 
ســـالح الجو نفذ ضربات جوية أســـفرت 

عن مقتل 100 جندي أوكراني.
إن  البريطانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
خيرســـون تعانـــي من القصـــف المدفعي 

الروســـي يوميـــا، وإنهـــا معرضـــة لخطـــر 
بالـــغ ألنهـــا فـــي نطـــاق أنظمـــة المدفعية 
الروســـية. وأضافـــت أن روســـيا تقصـــف 
خيرسون بالمدفعية من الضفة الشرقية 
تســـتخدم  روســـيا  وأن  دنيبـــرو،  لنهـــر 
اإلطـــالق  متعـــددة  صواريـــخ  قاذفـــات 

وتسبب ضررا كبيرا في خيرسون.
هـــذا ونفـــت إدارة زابوريجيـــا المواليـــة 
لروســـيا تقاريـــر أوكرانيـــة بشـــأن فقدان 
موســـكو الســـيطرة علـــى إدارة المحطـــة 
النوويـــة. ووصفـــت فـــي بيـــان لهـــا هـــذه 
األنبـــاء بأنهـــا عاريـــة عن الصحـــة، وذلك 
الطاقـــة  شـــركة  رئيـــس  أشـــار  أن  بعـــد 
النوويـــة األوكرانية التـــي تديرها الدولة 
إلى مؤشـــرات على أن القوات الروســـية 

ربما تستعد إلخالء المحطة.
فـــي غضون ذلـــك، تـــدرس وزارة الدفاع 
األميركيـــة، اقتراحـــا مـــن شـــركة بوينـــغ 
لتزويـــد أوكرانيـــا بقنابل دقيقـــة صغيرة 
ورخيصـــة يتـــم تثبيتهـــا علـــى صواريخ 
لكييـــف  يســـمح  ممـــا  بكثـــرة،  متوفـــرة 
الخطـــوط  خلـــف  ضربـــات  بتوجيـــه 

الروسية.

البنتاغون يدرس عرض “بوينغ” لتزويد كييف بقنابل “دقيقة”

قصف عنيف على مواقع أوكرانية... وروسيا تنفي مغادرة زابوريجيا

مشاهد من آثار القصف الروسي على أوكرانيا
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الهاي ـ أ ف ب

عواصم ـ وكاالت:  وقع التظاهرات  «
العارمة التي عمت المدن اإليرانية، 

لجأ النظام اإليراني إلى استدعاء 
النشطاء والسياسيين اإلصالحيين 
بعد دعمهم االحتجاجات السلمية 

للمواطنين اإليرانيين الرافضين 
لتعامل األجهزة األمنية معهم، بعد 
مقتل الشابة الكردية مهسا أميني 
ومقتل عدد كبير من المتظاهرين 

في أعقاب التظاهرات التي انطلقت 
في شهر سبتمبر الماضي. وكشفت 

وسائل إعالم إيرانية محسوبة على 
المعارضة، إن سلطات التحقيق 
اإليرانية استدعت عددا من قادة 
التيار اإلصالحي في إيران وعلى 

رأسهم النائبان السابقان في مجلس 
الشورع اإلسالمي محمود صادقي، 

وبروانة سلحشوري. ووجهت سلطات 

التحقيق للنائبين السابقين تهمة 
دعم المتظاهرين والتحريض على 

ارتكاب أعمال شغب، في ظل استمرار 

التظاهرات المنددة بسياسات 
النظام اإليراني الحالي في أعقاب 

تسجيل أكثر من 45 حالة وفاة بين 
المتظاهرين، والتي أسفرت عن إعالن 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق 
إلى إيران للتحقيق في تلك الوقائع. 
وكانت السلطات اإليرانية قد سبق 
أن استدعت عددا من السياسيين 
المحسوبين على التيار اإلصالحي 
ووجهت لهم تهما تتعلق “بنشر 

محتوى غير موثق أو مسيء” على 
وسائل التواصل االجتماعي؛ إلشعال 

التظاهرات التي عمت المدن اإليرانية.

اإلصالحيون في مرمى سهام النظام اإليراني بـ “تهم التحريض”

عناصر من األمن اإليراني بالشوارع

العربية.نت

قالـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة فـــي 
بيان، أمس اإلثنين، إن المبعوث األميركي 
الخـــاص تيـــم ليندركينـــغ ســـيتوجه إلـــى 
الســـعودية وســـلطنة عمان هذا األسبوع 

لدعم جهود السالم في اليمن.
ودعـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة في 
الوقـــف  إلـــى  الحوثـــي  ميليشـــيا  بيـــان، 
الفـــوري لهجماتهـــا على الموانـــئ اليمنية 
التـــي قالـــت إنهـــا تعطـــل تدفـــق المـــوارد 
وتزيـــد مـــن المعانـــاة فـــي جميـــع أنحـــاء 

البالد.
تدعـــو  الخارجيـــة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الســـالم  فرصـــة  الغتنـــام  الحوثييـــن 
والتعـــاون مـــع األمم المتحـــدة وقبول أن 
السبيل الوحيد لحل األزمة هو من خالل 

وشـــاملة  تفاوضيـــة  سياســـية  “تســـوية 
بقيادة يمنية”.

وجـــاء فـــي البيـــان: “فـــي هـــذه اللحظـــة 
الحرجـــة، نذكـــر الحوثيين بـــأن اليمنيين 
يطالبـــون بالســـالم وليـــس بالعـــودة إلـــى 
الحـــرب. وتحقيقـــًا لهـــذه الغايـــة، ندعـــو 
الحوثييـــن إلى الوقـــف الفوري لهجماتهم 
علـــى الموانئ اليمنية التـــي تعطل تدفق 
اإلمـــدادات التـــي تشـــتد الحاجـــة إليهـــا، 
وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن”.

يأتي هذا بينما هاجمت مسيرات حوثية 
مينـــاء الضبـــة النفطـــي فـــي حضرمـــوت 
)شـــرق اليمـــن( األســـبوع الماضـــي، وذلك 
بعد نحو شـــهر من هجوم آخر طال نفس 

الميناء.

أميركا تدعو الحوثيين وقف هجماتهم على الموانئ

أنقرة ـ رويترز

أفـــادت وســـائل إعالميـــة نقـــالً عـــن مصادر 
بأن القوات المســـلحة التركية أوشكت على 
االنتهـــاء من االســـتعدادات لعملية برية في 

سوريا وتنتظر فقط قرار رئيس الدولة.
وبحســـب رويتـــرز، نقـــالً عـــن مصـــدر تركي 
مطلع، “كل االســـتعدادات انتهت. اآلن هناك 
حاجة إلى قرار سياسي”. وأشار مصدر آخر 
إلـــى أن االســـتعدادات النهائية ستســـتغرق 

بضعة أيام أخرى.
وأضـــاف “لم يبـــَق الكثير قبل بـــدء العملية. 

األمر يتوقف اآلن على قرار الرئيس”.
ووفـــق مصـــادر “رويتـــرز”، ســـتكون أهداف 
العملية مـــدن منبج وعين العـــرب )كوباني( 

وتل رفعت.
وألمحت المصـــادر إلى أن قرار بدء العملية 

قد يتخذ في اجتماع الحكومة اليوم.
وتشـــّن تركيـــا منذ 20 نوفمبـــر عملية جوية 
فـــي شـــمال ســـوريا والعـــراق ضـــد الجنـــاح 

السوري لحزب العمال الكردستاني.

الجيش التركي جاهز 
لعملية برية في سوريا
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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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وزارة الصناعة والتجارة    -    إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري

لفرع في شركة شركة المستقبل لالتصاالت البحرين  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة )شركة 
طالبين   ،)51232( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(   ) البحرين  لالتصاالت  المستقبل 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم )9(
LEMAK MEDIA W.L.L   -    من: لماك ميديا ذ.م.م

الى: المستقبل بزنس سلوشنز ذ.م.م
FUTURE BUSINESS SOLUTIONS 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.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل   -   إعالن تصفية
مطعم قباء ذ.م.م

سجل تجاري رقم 133020

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تصفية  بطلب   ،133020 رقم  القيد  بموجب  ذ.م.مالمسجلة  قباء  مطعم  شركة 
الذوادي  متعب  محمد  ناصر  وفاء  السيدة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

وفاء ناصر محمد متعب الذوادي
tvnlegals@gmail.com  -    39009991

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 170966( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جمال علي عبدهللا صباح

االسم التجاري الحالي: مطعم دار بو سلمان
االسم التجاري الجديد: مطعم اندوكس

رقم القيد:  22-25053 

وزارة الصناعة والتجارة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة شركة العقرب للنظافة - تضامن بحرينية

العقرب  إليها شركة شركة  تقدم  قد  بٔانه  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
االسم  تغيير  طالبين   95025-1 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  بحرينية  تضامن   - للنظافة 

التجاري للفرع رقم )1( من:
شركة العقرب للنظافة - تضامن بحرينية

SCORPION FOR CLEANING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP
الى: العقرب للمقاوالت العامة شركة تضامن بحرينية

 SCORPION FOR GENERAL CONTRACTING BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -      إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية وتحويل القيد إلى ذات مسئولية محدودة

إليها  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت  تعلن 
للسيد/السيدة  والمملوكة  الجشي   مقاوالت  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك 
محمد سعيد علي مسعود الجشي  والمسجلة بموجب القيد رقم 13318-2 ، 
إلى ذات  القيد  المذكور وتحويل  الفردية  المٔوسسة  التجاري  المحل  بطلب بيع 
مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   1000 وقدره  برٔاسمال  محدوده  مسٔيولية 
والتزامات  وموجودات  ٔاصول  كافة  عن  الفردية  المٔوسسة  التجاري  المحل 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
محمد سعيد علي مسعود الجشي بنسبة 51 %

KAMAL AHMED BASHARAT AHMED  بنسبة 49 %

القيد : 71683 التاريخ : 27/11/2022
وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن رقم )165350( لسنة 2022

بشٔان تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السادة  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ٔاصحاب شركة كولومبو للشحن المسجلة بموجب القيد رقم 71685، طالبين 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

برٔاسمال وقدره 1500 دينار، بين كل من:
١- ابراهيم علي ابراهيم جبيل بنسبة %100

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
)CR2022-173898 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : راضي اسماعيل رضي اسماعيل

االسم التجاري الحالي: سفريات السامر
االسم التجاري الجديد: السامر للسفر والسياحة

رقم القيد:  40550-11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     
)173698-CR2022( إدارة التسجيل إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة مواش جودري ذوالفقار علي ميرزا خان عيسى شير خان 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد جودري ذوالفقار علي ميرزا 

خان شيرخان
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: صالون راجاستان للحالقة الرجالية

رقم القيد:  4-96962 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ترن اروند للتسويق ذ.م.م  \

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  بالل محمد على لبيب احمد   باعتباره المصفي القانوني  شركة 
ترن اروند للتسويق ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم   -1  106438 طالبا 
السجل  اختيارية  وشطبها من  الشركة تصفية   أعمال تصفية  انتهاء  إشهار 
بالمرسوم  الصادر   . التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة  2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة االفق للبيطره ذ.م.م  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مور ستيفنيز تضامن مهنية متخصصة باعتباره المصفي القانوني شركة االفق 
انتهاء  130828 طالبين إشهار  القيد رقم   ذ.م.م والمسجلة بموجب  للبيطره 
أعمال تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
 21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر   . التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا 

لسنة  2001

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة هاوس اوف سكايالبيليتي ذ.م.م ( سجل تجاري رقم )136419( تعلن 
)شركة  شركة  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة 
 ،)136419( رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ) ذ.م.م  سكايالبيليتي  اوف  هاوس 
ٔادكون غلف  بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )شركة 

لإلستشارات ذ.م.م( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)شركة ٔادكون غلف لإلستشارات ذ.م.م (
a_hage@adcongulf.com  -   ) 36937988(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية
وتحويل القيد إلى شرك ذات مسٔوولية محدودة

إليها  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت  تعلن 
مالك المٔوسسة الفردية المسماة كيه جيه للعمارة والمملوكة للسيد/السيدة خالد 
بطلب   ،١٣٩٥٨٤ رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الجناحي  محمد  عبدالرحمن 
بيع المحل التجاري المٔوسسة الفردية المذكور وتحويل القيد إلى شركة ذات 
مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره ١٠٠٠ دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك 
والتزامات  وموجودات  ٔاصول  كافة  عن  الفردية  المٔوسسة  التجاري  المحل 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
خالد عبدالرحمن محمد الجناحي بنسبة ١٠٠ %

تاريخ : 20/4 / 2022
  CR2022-54603   إعالن رقم
تنازل     او بيع  عن المحل التجاري

 : التالي  التجاري  المحل  بتحويل  مكي حسن  عبد هللا  مكي  السيد   إلينا  تقدم 
إلى   علي عبد هللا مكي محمد حسن   فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 82502 – 1   

االسم التجاري : تفاصيل أبيات للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان وتحويل قيد المٔوسسة الفردية
)عذبي مارت ( إلى )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المٔوسسة الفردية المسماة )عذبي مارت( والمملوكة للسيد/السيدة )خالد خليفه 
علي البنغدير الدوسري ( والمسجلة بموجب القيد رقم )10-23987(،الحدى 
الفروع بطلب تحويل قيد المٔوسسة الفردية المذكور إلى )شركة ذات مسٔيولية 
ٔاصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1000( وقدره  برٔاسمال  محدودة( 

وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ليمرا لمواد البناء ذ.م.م

JA-  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد
SIM UDDIN MALEK MEAH باعتباره المصفي القانوني لشركة 
ليمرا لمواد البناء ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 145757 1- ، طالبين 
السجل  من  وشطبها  اختيارية   تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة اوسيس تريدينغ ذ.م.م
  سجل تجاري رقم   134010

السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
LUJIAN YE نيابة عن السادة شركة  شركة اوسيس تريدينغ ذ.م.م  المسجلة 
القيد رقم134010 بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السيد   بموجب 
LUJIAN YE   للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون 
يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  عمال  و   ،  2001 لعام   )  21  ( رقم 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
LUJIAN YE   -  :عنوان المصفي

ibrahemsedelahl@gmail.com    -    36208199 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة   -   إدارة السجــــل التجــاري
إعالن رقم )CR2022- 171202 (  -   تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  منى عبدهللا هالل عبدهللا

االسم التجاري الحالي: تنجيدات الثراء
االسم التجاري الجديد: ٔاشقاء تنجيدات الثراء

رقم القيد: 40889-6

وزارة الصناعة والتجارة   -    إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

الفردية  المٔوسسة  مالك  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اسماعيل  عبدهللا  حسن  )جعفر  للسيد/السيدة  والمملوكة  خديجه   مجوهرات  المسماة 
القيد رقم )19523(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزء  الصائغ( والمسجلة بموجب 
من )المٔوسسة الفردية( تحت رقم قيد ) 1-19523 ( المذكور وتحويله الى )شركة ذات 
من  جزء  عن  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   )2000( وقدره  برٔاسمال  محدودة(  مسئولية 
التجاري  المحل  وموجودات  ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل 

ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
)جعفر حسن عبدهللا اسماعيل الصأيغ( بنسبة )1( %

)MOHAMMED SHANU CHUNGATH( بنسبة )99( %

الثالثاء 29 نوفمبر 2022 - 5 جمادى األولى 1444 - العدد 145159



15 الثالثاء 29 نوفمبر 2022 - 5 جمادى األولى 1444 - العدد 5159 Vacancies Available
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

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 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 

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 

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

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 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 

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 

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

 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

 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

 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 

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 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.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 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

IMAGE MAKER PROMOTION AND SALES 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39288259 or Amir.Shah@impsbh.com 

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

 MEDICAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17217686 or aboujakli@hotmail.com 

S JOLLY PASTRY AND SWEET 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33303377 or K.ALWESAIBEI@GMAIL.COM 

Eventos event management 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST
 suitably qualified applicants can contact

 36003001 or zainab@gbl-group.co 

A. A. Car Rental Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17300322 or ali.h@aarentalbh.com 

RED CROSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33650789 or Waqasanjam786@yahoo.com 

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35457897 or TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM 

1991 laundry 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36366777 or ABDULLAALBASTAKII@ICLOUD.COM 

Aryam beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36226215 or om_ahmed100@hotmail.com 

BLUE WATER SEWAGE TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR SERVICES
 suitably qualified applicants can contact

 38416314 or BLUEWTER@BATELCO.COM.BH 

Cuba Garage Auto Repair 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 33354499 or CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@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 

Bahrain Drone Studios 
has a vacancy for the occupation of

 CAMERAMAN(VIDEO)
 suitably qualified applicants can contact
 36663002 or INFO@BAHRAINDRONE.CO 

Full Relax Construction Solutions Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 35009278 or MBUBSHAIT@FRCSC.CO 

CITY MAX FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39118999 or ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

MAAN LOGISTICS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39045784 or JAGTARGOLDY21@GMAIL.COM 

Rameen Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33790198 or DEFCON1981@HOTMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37767097 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

TORONTO REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.COM 

ABBRUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33590901 or ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

Sonaj Jewellers Gold & Diamonds WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33777916 or sonajewellersbuh@gmail.com 

Mishals beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39447732 or MASHAELALHARBI81@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

Gulf Entertainment Experience W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 39619169 or famohammed@altayer.com 

GARAGE MANHATTAN 96 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 36671182 or AZUZ1989@GMAIL.COM 

DR CARS AUTO SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33670729 or Mohammedsayeed@outlook.com 

True World Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39285469 or Korothshamseer@gmail.com 

ITSUMO JAPANESE RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39534210 or MELANIEGANDA@YAHOO.COM 

International  health marketing Company Bahraini Partnership Com 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 17100032 or WALEED@IMHESA.COM 

SPARTAN AUTO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(VEHICLES)
 suitably qualified applicants can contact

 33705450 or ALROHAIL.INT@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 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MASHARIQ SAUDI FOR TRADING & CONTRACTING BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33332973 or SAAD@ALMASHARIQ.COM 

KENZ AL BAHRAIN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17715992 or INFO@KENZALBAHRAIN.COM 

LIBERTY AUTO SERVIES 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL PARTS)
 suitably qualified applicants can contact

 39993030 or LIBERTYAUTOSERVICES1@GMAIL.COM 

WANIYA AND DANIYA CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33654978 or ANSAR.MUSHTAQ77@GMAIL.COM 

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 36003001 or zainab@gbl-group.co 

AL FAJAR CONSULTANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35445369 or YASIRWAQAS79@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FASHION SENSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

TRAVELER CAFE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34185885 or alasbaaco@outlook.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33217755 or SHAI_ABELLA@YAHOO.COM 

GUJI SPECIALTY COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 36949192 or GUJI.BHR@GMAIL.COM 

SKY KABUL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37571166 or ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

REEMA STATIONERY AND COMPUTER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 36442818 or eyadqarooni@gmail.com 

REAL ARABIC RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34619886 or ALMEEZANOMAN@GMAIL.COM 

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

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

CHAK 44 BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34128860 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

CHAK 44 BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34128860 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

DAR ALHABEEB TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39443892 or SHABIBMW@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38191112 or ABDULLA@AMMARI.BH 

VIOLET ART WORLD GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 37238593 or ABIDSHAK91@GMAIL.COM 

JAMAL JASIM BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38980439 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

TAHZIB CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36232297 or SYEDTAHZIB12@GMAIL.COM 

GREEN HOUSE INTERIOR DECORATION ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33909427 or NAVEEDNAZEER024@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 37433307 or FAIYAZ0987@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

DELIER SUPER FACILITIES SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32122709 or RAJADLAIR@GMAIL.COM 

BANNU BEEF PULAO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33224880 or BANNUBEEF10@GMAIL.COM 

DOUNIA ELMAGHREB FOR GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 34385555 or DIDOFIDO2004@GMAIL.COM 

HAROON MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33032025 or HAROON.MANAGMENT@YAHOO.COM 

MUHAMMAD ILYAS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37132645 or MAQSOODSERVICES@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33621007 or ARSLANBH20@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.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 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

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

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 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SHIP RIGGER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.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 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

UMAIR ELECTRICAL REPAIRNG W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33043503 or MIANZEESHAN586@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33621007 or ARSLANBH20@GMAIL.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 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17232610 or MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

SIL VER ROSE SPA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39383833 or A_ALYOUSHA@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39158605 or KOLPURBUSINESS@GMAIL.COM 

KENAAN DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66629427 or ADEELAFZALSHK@GMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALLIED MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17534926 or METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17224615 or mao@ucc-bh.com 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 orSKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

POWER CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39000770 or KBUHASAN79@GMAIL.COM 

TWISTER LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36669292 or Oldmaaaan@hotmail.com 

BROWN STONE HOUSEHOLD FUEL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39865798 or ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

AL HARAMAIN ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39665144 or ALHARAMAINELECTRICAL@GMAIL.COM 

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

 DATA ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com 

RAHAL FITTING AWNINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39661446 or ADICHOODAN@YAHOO.COM 

Mandeena restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact
 33663390 or ADMIN@MANDEENA.COM 

Elite Airborne Express W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 66994222 or MOIDEEN.KODIYIL@ELITE-CO.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 17581144 or HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET 

Sharon Trading & Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17226757 or INFO@SHARONWLL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Pearla Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 77363335 or prabhakaran629@gmail.com 

Al rayah catering w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39444681 or RASHEED@UNIQUEWLL.COM 

NICK MACK INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 35642975 or SHANI.JIGAR1987@GMAIL.COM 

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

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 36344482 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM 

SALEH RAMADHAN ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39642742 or SALEHRAMADHAN63@GMAIL.COM 

M1 MOTORS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34177755 or M1MOTORS.BH@GMAIL.COM 

SECCO BY COFFEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33332028 or HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

UNITECH WELDING AND FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17789407 or UNITECHFABBH@GMAIL.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 

DAAEM 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 13300066 or INFO@DAAEM.COM.BH 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 AIRCONDITIONERS MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com 

MOHAMMED JALAL CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.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 

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39841111 or FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.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 

Unicorp Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 MACHINIST
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.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 

BNP PARIBAS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17866188 or MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

HANGRARIYA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39777758 or RI8O_27@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 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.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 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.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 

DEMYAT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458577 or dimyatgroup@gmail.com 

Very Low Price Line Traders 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33323566 or SJ.EA@LIVE.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.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 

ALFADHEL SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32014386 or FADHEL-11@HOTMAIL.COM 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39813203 or acityglass@yahoo.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 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17346157 or jac.servicesbh@gmail.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 

Barbeer Green Contracting - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34384278 or n123.nawaz@gmail.com 

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 

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

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

EAGLE LINES DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34585817 or SAMI.ULLAH23321@GMAIL.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 

AHMED MOHAMED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 35306735 or DAMESBH1@GMAIL.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 

MINACO GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36668189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.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 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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 

Blue Sky Laundry 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39091518 or UM-MARWAH@HOTMAIL.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 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 39697800 or DM@mannaigroup.net 

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 

ALSEEF & ALHOSEN ALMANEE FURNITURE S 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact
 17780065 or MUABALK@HOTMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL SULTAN GATE GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39383843 or AHMEDS4U@HOTMAIL.COM 

CASINO PEST CONTROL- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39839861 or CASINOPESTCONTROLBH@GMAIL.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 orSKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

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

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17252683 or jpd@cactus.bh 

Princess Paradise Beauty Spa and Fitness 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33792529 or alwahacity@gmail.com 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33379334 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

HAREER ALSULTAN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39776609 or CHROMEPCC@GMAIL.COM 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO 

SUPER VALUE MARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17295488 or ATLASBMS@GMAIL.COM 

WADI ALGADEER BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MAJEED_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

MINACO GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36668189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

SALEEM ELECTRONICS TWO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33749292 or RAJASAJJADIQBAL@GMAIL.COM 

TOP PLAYERS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17280049 or HISHAMKHAWAJA85@GMAIL.COM 

AMBER QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 33700712 or RANA_JIM@YAHOO.COM  



اللجنة اإلعالمية

ـــا مـــن فريـــق البحريـــن  شـــارك 13 رياضيًّ
فـــي  قوتهـــم  بكامـــل   13 فيكتوريـــوس 
العالـــم  النهائـــي الكبيـــر لسلســـلة بطولـــة 
للترياثلـــون في أبو ظبـــي، حيث أحرزت 
جورجيـــا تيلور بـــراون الميدالية الفضية 
فـــي الترتيب العـــام، فيما اســـتطاع باقي 

الفريق أن يحقق نتائج إيجابية.
الفضيـــة  بالميداليـــة  الفائـــزة  ودخلـــت 
والذهبيـــة األولمبيـــة وبطلـــة العالـــم لعام 
2020 في منافســـة قوية مع فلورا دافي، 
والتـــي تنافســـت معهـــا أيًضـــا للحصـــول 
على المركز األول فـــي التصنيف العالمي 
النهايـــة  فـــي  ولكنهـــا  العالمـــي.  واللقـــب 
نجحت بالفوز بالميدالية الفضية. وقالت 
بعد نهاية الســـباق: “لقد مرت بضعة أشهر 
صعبة على الُمستوى الشخصي وحاولت 
للتـــو وضـــع كل شـــيء في طي النســـيان 
ا  والتركيـــز علـــى الســـباق. أنا فخـــورة حقًّ
بوســـعي  مـــا  كل  فعلـــت  ألننـــي  بنفســـي 
بالمركـــز  اإلنجـــاز والفـــوز  هـــذا  لتحقيـــق 
الثانـــي”. وحصلـــت كاســـاندري بوغرانـــد 

علـــى المركز العاشـــر، واختتمت العام في 
المركز الخامس بالتصنيف العام.

في سباق الرجال، احتل فينسينت لويس 
المركز الســـابع بعد أن ســـجل ثاني أسرع 
ا على الدراجة.  زمن بالســـباحة وأداًء قويًّ
وبذلـــك، ارتفع بالتصنيـــف الدولي للمركز 

الخامس.

في غضون ذلـــك، أنهى زميله في الفريق 
كريستيان بلومينفيلت السباق في المركز 
الثامـــن، فيما أنهى العـــام بالتصنيف الـ29 
ا، وســـيكون تركيزه على الســـباقات  عالميًّ
الطويلـــة والتي يتمتع بُمســـتوى عال بها. 
وحصل هينري شـــومان على المركز الـ11 

في السباق.

فريق البحرين فيكتوريوس 13 يحقق 
فضية بطولة العالم للترايثلون

اللجنة اإلعالمية

حقـــق الفـــارس أحمد الجهرمي نتائـــج متقدمة في بطولة 
العيـــن لقفز الحواجز التـــي أقيمت في مدينة العين بدولة 
االمارات العربية المتحدة الشقيقة وسط مشاركة واسعة 

من الفرسان من مختلف دول العالم. 
 واســـتطاع أحمـــد الجهرمـــي مـــن تحقيـــق المركـــز الثاني 
والمركز الرابع خالل مشـــاركته في البطولة، حيث شـــارك 
فـــي فئـــة ارتفاع 130 - 135 ســـم وحقق هذيـــن المركزين 

المتقدمين. 
 كمـــا شـــهدت البطولة مشـــاركة الفـــارس أحمـــد أكبر الذي 
استطاع أن يحقق المركز الخامس في فئة 1.15 سم بعد 

منافسة قوية ومثيرة. 
عـــن شـــكرهما  أكبـــر  الجهرمـــي وأحمـــد   وأعـــرب أحمـــد 
وتقديرهما إلى ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة على 
دعـــم ســـموه واهتمامـــه ومســـاندته لمشـــاركات الفرســـان 
البحرينييـــن فـــي المحافـــل الخارجيـــة، مؤكديـــن أن هذه 
النتائج حافز للفرسان لمواصلة تحقيق النتائج اإليجابية 
لقفـــز الحواجز البحرينية فـــي المحافل الخارجية القادمة 

وتأكيد ما تتمتع به هذه الرياضة من تطور مستمر.
 وأكد أحمد الجهرمي وأحمد أكبر أن المنافســـة قوية في 
البطـــوالت التـــي تقام علـــى أرض دولة اإلمـــارات في ظل 

المشـــاركة الواســـعة التـــي تشـــهدها البطـــوالت خصوًصـــا 
بطولـــة العيـــن التـــي يحـــرص فيهـــا فرســـان العالـــم علـــى 

المشاركة نظًرا لقوتها.

أحمد الجهرمي يحقق المركزين الثاني    
في بطولة العين لقفز الحواجز

االطالع على التحضيرات اإلعالمية لبطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3
بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، رفعــت اللجنــة المنظمة لبطولة الشــرق 
األوســط للرجل الحديدي 70.3 التي ســتقام في البحرين خالل الفترة من 
7 حتى 9 ديسمبر 2022 بتنظيم من فعاليات، وتيرة االستعدادات المثالية 
لتنظيم الحدث العالمي الكبير بعد عودتها إلى المملكة بعد توقفها لعامين 

بسبب الكورونا.

 وشـــهد موقع البطولة بالقرب من مجمع 
الســـيتي ســـنتر زيـــارة وفـــد مـــن اللجنة 
مديـــر  الصالحـــي  وتوفيـــق  المنظمـــة، 
المكتـــب اإلعالمـــي لســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ومركـــز المعلومات 
وأحمـــد الحـــاج مديـــر البطولـــة وحمـــود 
الجيـــب رئيـــس قناة البحريـــن الرياضية 
إلـــى  إضافـــة  اإلعـــالم  شـــئون  بـــوزارة 
عـــدد من المســـئولين فـــي القســـم الفني 
وقنـــاة  والعمليـــات  اإلعـــالم  بـــوزارة 
البحرين الرياضيـــة، وذلك لالطالع على 

ســـترافق  التـــي  الخاصـــة  التحضيـــرات 
الكاملـــة  الترتيبـــات  ووضـــع  البطولـــة 

للتغطية اإلعالمية والنقل التلفزيوني.
 وأعـــرب توفيـــق الصالحـــي عـــن شـــكره 
اإلعـــالم  شـــئون  وزيـــر  إلـــى  وتقديـــره 
الدكتـــور رمـــزان عبـــدهللا النعيمـــي على 
تعاون الوزارة الدائم والحرص على نقل 
الفعاليـــات التي تقـــام على أرض المملكة 
ومواكبة هذه األحداث إلبراز النجاحات 
البحرينية في تنظيم الفعاليات الكبرى.

 واطلـــع توفيـــق الصالحـــي مـــع اللجنـــة 

المنظمة على كافة االحتياجات الخاصة 
ســـمو  أن  وأكـــد  اإلعالميـــة،  بالتغطيـــة 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد وّجه 
بتقديـــم كامـــل الدعـــم للقنـــاة الرياضيـــة 
مـــن أجل إخراج البطولـــة بأفضل صورة 

إعالمية.

 الحاج: ماضون في االستعداد

 من جانبه، أكد أحمد الحاج مدير البطولة 
أن اللجنـــة المنظمة حريصـــة على تنفيذ 
توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالتنظيم المثالـــي للحدث، حيث 

إن اللجنة حرصت على بذل الجهود في 
الفترة الماضية ورفعت من وتيرة عملها 
مـــن أجل الوصـــول إلى كامـــل الجهوزية 
مـــع اقتراب الحـــدث العالمـــي، مبينا إلى 
أن متابعـــة ودعم ســـموه أعطـــى اللجنة 
حافـــًزا لمواصلـــة العمل بتفان وســـتعمل 
علـــى تجهيز الموقع خـــالل األيام القليلة 

المقبلة. 

علـــى  “نحـــرص  الحـــاج  أحمـــد  وقـــال   
زيـــارة الموقـــع باســـتمرار واالطالع على 
التجهيـــزات والتحضيـــرات مـــن شـــركة 
فعاليـــات التي تعمل باســـتمرار من أجل 
الوصـــول إلى كامـــل الجهوزيـــة، وأنهينا 
لمواقـــع  المخصصـــة  التصاميـــم  كافـــة 
البطولة، وســـوف يســـتغرق العمل لبضع 
أيـــام قادمـــة قبـــل االنتهـــاء مـــن وضـــع 

كافـــة المواقـــع التي ستســـتقبل األدوات 
المخصصـــة للســـباقات الثالثة الســـباحة 
والجري والدراجات، فضاًل عن مسابقات 
األكواثلـــون واآليـــرون كيـــدز واآليـــرون 

غيرلز”.
 وتابع “ستشهد البطولة أماكن مخصصة 
للمعـــرض المصاحـــب “األكســـبو”، إضافة 
للتســـجيل  مخصصـــة  أماكـــن  إلـــى 
والتدريبـــات والفرق الطبيـــة والترفيهية 
علـــى  وســـنحرص  وغيرهـــا،  والمطاعـــم 
تجهيز األمور كافة قبل فترة من انطالق 

الحدث”.

 نقل مباشر للحدث

 وستشهد البطولة نقل تلفزيوني مباشر 
علـــى قنـــاة البحريـــن الرياضيـــة بعـــد أن 
وضعت القناة خطتها الكاملة إضافة إلى 

استوديو تحليلي مباشر.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

بتوجيهات من 
ناصر بن حمد وبعد 

عودتها للبحرين

اللجنة اإلعالمية

الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  نجـــح 
للترايثلون البطل عبدالرحمن الحســـن 
مـــن تحقيـــق المركـــز األول فـــي الفئـــة 
العمريـــة مـــن 16 ولغايـــة 19 عاًمـــا في 
بطولـــة العالم للترايثلـــون التي أقيمت 
فـــي إمـــارة أبوظبـــي بدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة والتي أقيمت خالل 
نوفمبـــر   26 ولغايـــة   23 مـــن  الفتـــرة 
الجـــاري، ليرفع الحســـن علـــم البحرين 

عالًيا في المحفل العالمي.
فيما حقق زميله فـــي المنتخب البطل 
عبدالعزيـــز مصطفى المركـــز الرابع في 
إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات 
المحافـــل  فـــي  الترايثلـــون  رياضـــة 

الدولية.
فـــي  البحرينيـــة  المشـــاركة  وأوفـــت 

البطولة العالمية بالتوقعات واألهداف 
التـــي وضعهـــا مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي للترايثلون برئاســـة ســـعادة 
الســـيد عبـــدهللا عبدالســـالم بتحقيـــق 
الفئـــة  فـــي  والرابـــع  األول  المركزيـــن 
عاًمـــا،   19 ولغايـــة   16 مـــن  العمريـــة 
خصوًصـــا في ظـــل المشـــاركة الكبيرة 
التي شهدتها البطولة من جانب أفضل 

الالعبين العالميين.
وتأتي مشاركة المنتخب ضمن سياسة 
بالبطـــوالت  التواجـــد  فـــي  االتحـــاد 
لزيـــادة  للعبـــة،  والقاريـــة  العالميـــة 
االحتـــكاك بأفضل الالعبيـــن العالميين 
المشـــاركين في هذه البطولة العالمية، 
إضافـــة إلـــى أهميتهـــا فـــي التصنيـــف 

العالمي لالعبين.

وتكـــّون وفـــد المنتخب المشـــاركة في 
البطولـــة مـــن المـــدرب مبـــارك محمـــد 
مبـــارك باإلضافـــة إلـــى 5 العبيـــن هـــم: 
عمـــر عبدهللا حمزة، عبدالرحمن مبارك 
محمـــد، عبدالرحمـــن حســـن الحســـن، 
عبدالعزيـــز مصطفى عبدالعزيز وأحمد 

طارق الحالق.
االتحـــاد  رئيـــس  أهـــدى  ومـــن جانبـــه، 
رئيس الوفد عبدهللا عبدالسالم اإلنجاز 
الذي حققه البطل عبدالرحمن الحســـن 
إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة وإلى ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية، وقال “هذا 
اإلنجـــاز يأتـــي ثمرة الدعـــم الالمحدود 
الـــذي يتلقاه االتحاد من ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، واالهتمام 
الكبيـــر والمتابعـــة الحثيثـــة مـــن ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة”.
الظهـــور  علـــى  عبدالســـالم  وأثنـــى 
المشـــرف الـــذي قدمه أبطـــال البحرين 
في هـــذا االســـتحقاق العالمـــي، مؤكًدا 
أن تحقيق البطل عبدالرحمن الحســـن 
للمركـــز األول فـــي فئتـــه العمرية يعزز 
رياضـــة  فـــي  البحريـــن  مكانـــة  مـــن 
الترايثلـــون علـــى الخريطـــة العالميـــة، 
فـــي  االتحـــاد  مـــن طموحـــات  ويزيـــد 
تحقيـــق أفضـــل النتائـــج فـــي مختلف 

عبدالرحمن الحسنالمشاركات الدولية.

للفئة العمرية من 16 حتى 19 عاما

عبدالرحمن الحسن يحقق المركز األول في بطولة العالم للترايثلون
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اإلكوادور - السنغال18.00  
هولندا - قطر18.00
إيران - أميركا10.00
ويلز - إنجلترا10.00
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مباريات اليوم - كأس العالم



وكاالت:

يعتقد جوان البورتا رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم 
المنتخب  مع  المتواجدين  األقوياء  فريقه  العبي  مجموعة  أن 
اإلسباني يمكن أن تساعد في دفع المنتخب الوطني للفوز بلقب 

كأس العالم.
وفاز المنتخب اإلسباني على منتخب كوستاريكا 7 - صفر ثم 
تعادل مع المنتخب األلماني 1-1 ليصبح بطل العالم في 2010 

على أعتاب التأهل لألدوار اإلقصائية في مونديال قطر.
وجذب ثنائي برشلونة الشاب، غافي وبيدري، األنظار في وسط 
الملعب في المباراتين االفتتاحيتين، فيما سجل فيران توريس 

هدفين أمام كوستاريكا.
األداء اإليجابي  أن  بأدائهم، ويعتقد  وأعرب البورتا عن فخره 
مستوى  على  لتشافي  الجيد  للعمل  يعود  اإلسباني  للمنتخب 

النادي.
وقال لصحيفة “آس” اإلسبانية: أعتقد أنه أمر رائع. هذا يعطي 
الفخر لبرشلونة لرؤية كيفية لعب المنتخب اإلسباني وما يفعله 

العبونا.
قادرا  اإلسباني  المنتخب  إنريكي مدرب  لويس  كان   : وأضاف 
من  الضغوط  لتحفيف  الضغوط، وهي طريقة  كل  تحمل  على 
على الالعبين، كان شجاعا للغاية لكي يراهن على العبين صغار 
جدا بدأوا يشعرون بحب العالم، وبالصدفة أغلبهم من برشلونة.

وأردف : يرجع الفضل للشكل الجيد للمنتخب اإلسباني بقيادة 
في  تشافي  بــه  يقوم  ــذي  ال الجيد  العمل  إلــى  إنريكي،  لويس 
برشلونة، حيث يضم المنتخب عددا كبيرا من العبي برشلونة.

هم  وفرنسا  البرازيل  بجانب  إسبانيا،  لــي،  بالنسبة   : وأضــاف 
المرشحون األوفر حظا لنيل اللقب.

ــمــنــتــخــب  ــقـــي ال ــتـ ــلـ ويـ
اإلســــــــبــــــــانــــــــي فـــي 
ــرة  ــيــ ــه األخــ ــ ــارات ــ ــب مــ

مع  المجموعات  بدور 
ــيــابــانــي،  الــمــنــتــخــب ال

والـــــفـــــوز بـــهـــا يــضــمــن 
للمنتخب  الصدارة 

اإلسباني.

البورتا: العبــو بــرشلــونــة 
سبب تـألق منتخب إسبـانيــــا

أسدل الستار مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري 
على منافســات الســباق األول لـ”أوتوكروس البحرين” بمواقف حلبة البحرين 
الدوليــة موطــن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط، حيث شــهد الســباق 
االفتتاحي مشــاركة واســعة من المتســابقين والذين قدموا مســتويات فنية 

عالية في المضمار.

نتائج الفئات

المركز  فقد حقق  السباق  فئات  وضمن 
حمد  الــمــتــســابــق   SA فــئــة  فـــي  األول 
البلوشي محققًا أفضل زمن بلغ 40.999 
كرمستاجي  وائل  الثاني  المركز  ثانية، 
ثانية   41.949 بلغ  زمــن  أفضل  وحقق 
المتسابق  ــاء  جـ الــثــالــث  الــمــركــز  ــي  وفـ
ثانية،   43.008 بلغ  بزمن  جمال  خالد 
الــمــركــز األول  ــرز  SB أحــ فــئــة  وضــمــن 
أفضل  محققًا  محمد  خــالــد  المتسابق 
المركز  فــي  ثــانــيــة،   41.31 وبــلــغ  زمـــن 
شويطر  محمد  المتسابق  جــاء  الثاني 
المركز  وفــي  ثانية   43.381 بلغ  بزمن 

علي  عبدالحميد  المتسابق  الثالث جاء 
 MA فئة  وضمن  ثانية،   43.727 بزمن 
عبدهللا  المتسابق  األول  المركز  أحــرز 
ثانية،   39 وبلغ  زمن  بأفضل  الدوسري 
أنس  المتسابق  جاء  الثاني  المركز  في 
 39.393 بــلــغ  بــزمــن  الــطــلــحــي  حــمــدان 
ثانية وفي المركز الثالث حل المتسابق 
عبدهللا عيسى البنعلي بزمن بلغ 40.44 
ثانية، وضمن منافسات فئة MB خطف 
محمود  عيسى  المتسابق  األول  المركز 
ثانية،   37.33 بلغ  زمــن  أفضل  محققًا 
في المركز الثاني جاء المتسابق محمد 
وفي  ثانية   38.984 بلغ  بــزمــن  عــلــوي 

سلطان  المتسابق  جــاء  الثالث  المركز 
وفي  ثانية،   43.671 بلغ  بزمن  محمد 
منافسات فئة SUA حقق المركز األول 
المتسابق علي جاسم بزمن بلغ 44.817 
ثانية، وضمن فئة UL فقد أحرز المركز 

ــرامــح  ال عــبــدالــعــزيــز  الــمــتــســابــق  األول 
وبأفضل زمن بلغ 37.369 ثانية، المركز 
الثاني سلمان محمود بزمن بلغ 37.799 
إبراهيم  المتسابق  الثالث  المركز  وفي 

الزايد بزمن بلغ 39.224 ثانية.

وقد أعرب المتسابقون عن بالغ شكرهم 
وتقديرهم لالتحاد البحريني للسيارات 
على  والــدريــفــت  األوتـــوكـــروس  ولجنة 
تنظيمهم هذه السباقات بأفضل صورة 
الحثيث الستحضار  وسعيهم  تنظيمية 

فتحت  فقد  فيها،  النجاح  عــوامــل  كــل 
مهاراتهم  إطــالق  أجل  من  المجال  لهم 
جميع  بوجود  المضمار  على  وتنميتها 
ــة، وشــهــدت  ــالمـ ــسـ ــل األمـــــن والـ ــوامـ عـ
الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة مــنــافــســات قوية 
أزمنة  سجلوا  الــذيــن  المتسابقين  بين 
متقاربة فيها بينهم، وتوج المتسابقون 
الـــفـــائـــزون بـــالـــمـــراكـــز الـــثـــالث األولــــى 
إدارة  مجلس  عضو  غلوم  عبدالرحمن 
االتــحــاد الــبــحــريــنــي لــلــســيــارات رئيس 
لجنة األوتوكروس والدريفت وأعضاء 

اللجنة.
الوطنية  البحرين  ويضم موسم بطولة 
لــســبــاقــات األوتـــــوكـــــروس عــلــى أربـــع 
أقيمت يوم  ــى  األولـ الــجــولــة  جــوالتــهــا، 
الــجــاري،  نوفمبر   25 الماضي  الجمعة 
الجولة الثانية 9 ديسمبر المقبل، الجولة 
الثالثة 17 فبراير 2023 والجولة الرابعة 

31 مارس 2023.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

“أوتوكروس البحرين” يشهد مشاركة واسعة في سباقه االفتتاحي

محمد والي سابًعا في نهائيات الكارتنج بالبرتغال
من بين 72 سائًقا في فئة جونيور ماكس

البحريني من تحقيق  الفريق  تمّكن 
نتائج الفتة ومتقدمة، وذلك خالل 
نــهــائــيــات بــطــولــة روتـــاكـــس ماكس 
والــتــي  ــلــكــارتــنــج،  ل ــرى  ــكــب ال  2022
انطلقت مؤخًرا في مدينة بورتيماو 

البرتغالية.
المملكة  علم  البحرين  فريق  ورفــع 
عــالــًيــا فــي الــنــهــائــيــات الــكــبــرى لهذا 
الـــعـــام، حــيــث احــتــل مــحــمــد والـــي 
المركز السابع من بين 72 سائًقا في 
فئة جونيور ماكس، ويوسف الغيث 
فــي الــمــركــز الـــ 29 مــن إجــمــالــي 36 

سائًقا في فئة مايكرو ماكس.
وأظهر محمد والي طوال منافسات 
الـــجـــولـــة أنــــه مـــن بــيــن أفـــضـــل 10 
ــدة  ــ ــدي ــة شــ ــ ــئ ــ ــن ف ــمــ ــيــــن ضــ ــقــ ــ ــائ ســ
وبين  بينه  فصل  حيث  التنافسية، 
منافسيه أقل من ثانية ضمن أفضل 
20 سائًقا، وانطلق محمد من المركز 

التاسع على خط االنطالق، وتنافس 
السابع  المركز  ليحتل  السباق  فــي 

ضمن فئته.
مــاكــس تمكن  مــايــكــرو  وضــمــن فئة 
 29 الــــ  الــمــركــز  يــوســف مــن تحقيق 
لــنــهــائــيــات  36 مـــتـــأهـــاًل  مـــن أصــــل 
بين  من  العالمية،  الكارتنج  بطولة 
ســائــقــي فــريــق الــبــحــريــن اآلخــريــن 

الذين شاركوا في البطولة األسبوع 
من  يتمكنوا  لــم  والــذيــن  الــمــاضــي، 
حقق  البطولة،  لنهائيات  الــوصــول 
خالد النجار المركز الـ 68 من بين 72 
بينما  ماكس،  ميني  فئة  في  سائًقا 
45 من  المركز  في  رشــدان  نجاشي 
سينيور  فئة  ضمن  ســائــًقــا   72 بين 
الكندري في  ماكس، وجاء سليمان 

في  سائًقا   72 بين  مــن   70 المرتبة 
فئة دي دي 2.

الشهابي  ــد حــســن  أكـ جــانــبــه،  ومـــن 
حلبة  فــي  التجارية  الــشــؤون  مدير 
قــائــاًل:  للكارتنج  الــدولــيــة  البحرين 
لحصوله  ــي  والـ محمد  تهنئة  ــود  “نـ
أفضل  ليسجل  السابع،  المركز  على 
نتيجة لهذه البطولة لفريق البحرين، 
نحن فخورون بما حققه والمستوى 

العالي الذي قدمه طوال األسبوع”.
يوسف  حققه  بما  نفخر  “كما  وتابع 
الــغــيــث عــلــى الــرغــم مــن صــغــر سنه 
وأظهر  كبير  بتنافس  شــارك  أنــه  إال 
ــن الــمــنــافــســة،  مـــســـتـــوى عـــالـــًيـــا مــ
بالنسبة  الــمــشــاركــة  هــذه  وســتــكــون 
البطوالت  ضمن  ستفيده  تجربة  له 
أن  رائًعا  إنجاًزا  ذلك  ويعد  المقبلة، 
شابًّا  سائًقا   30 أفضل  ضمن  يكون 

في العالم، ونحن فخورون به”.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:-
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ليونيل ميسي، العب  إلى  ألفاريز تحذيرا  كانيلو  المكسيكي  المالكم  وجه 
المنتخب األرجنتيني لكرة القدم حيث اتهمه بأنه ال يحترم العلم المكسيكي 
كأس  بطولة  في  والمكسيك  األرجنتين  جمعت  التي  المباراة  عقب  وذلك 

العالم.
كأس  بطولة  بلقب  التتويج  في  آماله  على  األرجنتيني  المنتخب  وأبقى 
التقدم  - صفر، وسجل ميسي هدف   2 المكسيك  على  فــوزه  العالم عقب 

وصنع اآلخر إلنزو فيرنانديز.
وأثار ميسي غضب المالكم المكسيكي بعدما أظهرت لقطات لقائد منتخب 
األرجنتين وأمامه قميص المنتخب المكسيكي على األرض في غرفة خلع 
المالبس خالل االحتفال بعد المباراة عندما خلع ميسي حذاءه، ظهر وأنه 

أمسك القميص بقدمه وهذا شيء لم يعجب كانيلو.

منتخبنا  بقميص  األرض  ينظف  ميسي  رأيــتــم  “هــل  “تــويــتــر”:  على  ونشر 
أن تحترم  يــجــب  األرجــنــتــيــن،  احــتــرم  مثلما  ــده،  أجــ أال  أتــمــنــى  وعــلــمــنــا؟ 

المكسيك!! ال أتحدث عن البلد )األرجنتين(، أتحدث عن ميسي”.
وكتب كانيلو، الذي كانت تغريداته مليئة بالشتائم، في منشور آخر “طالما 

أن قميص المنتخب المكسيكي على األرض، فإنها إهانة بالفعل”.
ويدخل المنتخب األرجنتيني مباراته األخيرة في المجموعة أمام المنتخب 
البولندي، المتصدر وهو يعلم أن الفوز فقط سيؤهله لدور الـ 16، بينما من 
المكسيكي مع نظيره  المنتخب  إذا تعادل  التعادل كافيا  الممكن أن يكون 

السعودي.
للتأهل،  الفرصة  لديه  ليكون  الفوز  لتحقيق  المكسيكي  المنتخب  ويحتاج 

بشرط الحصول على مساعدة من منتخب بولندا.

مالكم مكسيكي “غاضب” يتوعد ميسي: أتمنى أال أجدك
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انطالق فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو مساء اليوم
فعاليات  من  جديدة  فعالية  تنطلق 
)الــدراغ  لـ  كانو  إبراهيم خليل  ليالي 
والدرفت( على مضمار حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات في 
الشرق األوسط” والتي ستقام مساء 
نوفمبر   29 الموافق  الثالثاء  اليوم 

الجاري على مضمار الصخير.
في  الراغبين  إلــى  الفرصة  وستتاح 
الــمــشــاركــة بــســيــاراتــهــم ودراجــاتــهــم 
ــنــاريــة الــخــاصــة الــمــشــاركــة ضمن  ال
مضمار  على  وذلـــك  ــدراغ”  ــ ال “ليالي 
الربع ميل في حلبة البحرين الدولية 
بـــالـــصـــخـــيـــر، حـــيـــث ســـتـــكـــون هـــذه 
السرعة  لــعــشــاق  حقيقية  الــتــجــربــة 
لن  فقط  الفعالية  وهــذه  والتسابق، 

نشهد انطالق فعاليات الدرفت.
بتجربة  للمشاركين  الحلبة  وتتيح 
مضمار السرعة وضمن فعالية الدراغ 
بسياراتهم أو دراجاتهم النارية فقط 

بـ 8 دنانير بحرينية.
في  للفعالية  التسجيل  وســيــكــون 
مــوقــع الـــحـــدث بـــــدءًا مـــن الــســاعــة 
شــارة  تطلق  فيما  مــســاء،  الخامسة 
ــســاعــة الــســادســة  ــالق عــنــد ال ــطـ االنـ
وحتى الحادية عشرة قبل منتصف 

المشتركين  على  يتعين  كما  الليل. 
إلــزامــي  الــســالمــة  الــخــضــوع لفحص 
ــســيــاراتــهــم قــبــل الــمــشــاركــة على  ل

المضمار.
وسيتمكن المرافقين من الركوب مع 
السائقين في سياراتهم أيضًا لعيش 

دينار   4.500 بمبلغ  وذلـــك  اللحظة 
بحريني، بينما الجماهير سيتمكنون 
الــفــعــالــيــة بمبلغ  مــن مــتــابــعــة إثــــارة 

وقدره 2 دينار بحريني فقط.
على  الدولية  البحرين  حلبة  وتقدم 
أمام  فريدة  فرصة  الفعالية  هامش 
الحضور وجماهير سباقات السرعة، 
بــتــخــصــيــص عـــــدد مــــن ســــيــــارات” 
الـــدراغـــســـتـــر“الـــمـــعـــروفـــة بــســرعــتــهــا 
البالغة  الحصانية  وقوتها  الخارقة 
1000 حصان للركوب بجانب سائق 
محترف يقودك في رحلة تنطلق من 
100 ميل في الساعة  الصفر وحتى 
في ثانية واحدة فقط لتجربة العمر 
للشخص  ــارا  ــنـ ديـ  44 بــمــبــلــغ  ــك  ــ وذل
ــذي  ــعــرض ال الـــواحـــد، إلـــى جــانــب ال
أخرى  مرة  التجربة  لخوض  يؤهلك 
بنصف المبلغ، أي 22 دينارا بحرينيا 

فقط.

الصخير - حلبة البحرين الدولية:
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طارق البحار

تصّدر فيلم “بالك بانثر: 
واكاندا فوريفر” شباك 

التذاكر في صاالت السينما 
األميركية لألسبوع الثاني 
على التوالي محققًا 67,3 

مليون دوالر، وفق األرقام 
التي أعلنتها شركة إكزبيتر 

ريليشنز المتخصصة.

tariq_albahhar

ــي  ــام فـ ــر يقـ ــي عشـ ــي الثانـ ــعر الخليجـ ــى الشـ ملتقـ
المنامـــة ويقـــّدم أصواتـــًا شـــعرية خليجيـــة وعربيـــة

انطلقت فعاليات ملتقى الشعر الخليجي في نسخته الثانية عشرة وذلك يوم الثالثاء 
الموافق 21 نوفمبر في مسرح البحرين الوطني، بحضور ضيوف الملتقى من الشعراء 
واألدبــاء والكتــاب مــن مملكــة البحريــن، دول الخليج وبلــدان عربية أخــرى، والعديد 
مــن المهتمين بالشــأن الثقافي فــي المملكة. ويقام الملتقى بتنظيــم من هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار بالتعاون مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون وجامعة البحرين. 

ومثلـــت مديـــرة إدارة الثقافـــة والفنون 
هيئـــة الثقافة فرح مطر خالل االفتتاح، 
إذ ألقـــت كلمـــة رحبـــت فيهـــا بالضيوف 
مجلـــس  دول  أبنـــاء  مـــن  وبالمبدعيـــن 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ومـــن 
الدول العربية الشقيقة. وأشارت إلى أن 
الملتقى جاء لتعزيز دور الشعر والثقافة 
العربيـــة واالرتقـــاء بالحركـــة الشـــعرية 
فـــي المنطقـــة، شـــاكرة األمانـــة العامـــة 
لمجلس التعاون وجامعة البحرين على 

المساهمة في إنجاح الفعالية. 
وألقـــى رئيـــس قســـم الثقافـــة والفنـــون 
باألمانـــة العامة لمجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة بنـــدر المخليفـــي كلمة 
توجـــه فيها بالشـــكر إلى هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار على اســـتضافة ملتقى 
الشـــعر الخليجـــي فـــي نســـخته الثانيـــة 
عشرة، مؤكدًا أن لمملكة البحرين جهود 
عظيمـــة فـــي االرتقـــاء بالعمـــل الثقافي 
الملتقـــى  تنظيـــم  إن  وقـــال  المشـــترك. 
يأتـــي تنفيـــذًا لالســـتراتيجية الثقافيـــة 
التي تفضل باعتمادها أصحاب الجاللة 
والســـمو قـــادة دول مجلـــس التعـــاون، 
الســـمو  أصحـــاب  قـــرارات  وكذلـــك 
والمتضمنـــة  الثقافـــة  وزراء  والمعالـــي 
مشـــتركة  ثقافيـــة  وفعاليـــات  أنشـــطة 
تقام بشـــكل دوري. وأوضح أن الملتقى 

المســـتمر  الثقافـــي  التعـــاون  يجســـد 
وتبـــادل الخبرات والتجـــارب من خالل 
الندوة النقدية للشعر الخليجي المعاصر 
الجماليـــة  اإلمكانـــات  علـــى  والتعـــرف 

واإلبداعية لدى الشعراء. 
وخالل األمسية األولى للملتقى يوم 21 
الشـــهر الجاري، والتـــي أدارها اإلعالمي 
صالـــح يوســـف، شـــارك 4 من الشـــعراء. 
بدايـــة مـــن أمـــل الســـهالوي مـــن دولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة وهي شـــاعرة 
تكتب الشعر العربي الكالسيكي والشعر 
الحر، كما وشـــاركت في األمسية األولى 
الشـــاعرة البحرينيـــة الدكتـــورة برويـــن 
حبيب وهي أول شـــاعرة عربية تشارك 
في صالون الشعر األلماني العربي العام 
2006م ولديهـــا العديـــد مـــن المؤلفـــات 
والكتب واإلصدارات الشـــعرية كديوان 
“رجولتـــك الخائفة، طفولتـــي الورقية”. 
ومن المملكة األردنية الهاشـــمية شـــارك 
الشـــاعر علـــي الفاعـــوري، الـــذي أصـــدر 
ممـــا  “أزرق  منهـــا  شـــعرية  مجموعـــات 
تظـــن” و”آيـــل للصعود”، أما مـــن المملكة 
المغربيـــة فشـــارك الشـــاعر عمـــر الراجي 

الذي أصدر مجموعتين شعريتين. 
أقيمـــت  التـــي  الثانيـــة  األمســـية  أمـــا 
يـــوم 22 نوفمبـــر وأدارهـــا الشـــاعر فواز 
الشروقي، وشارك فيها 5 شعراء، بداية 

مـــن الشـــاعر العماني يوســـف عبدالقادر 
الكمالـــي، وهو ممـــارس للكتابـــة األدبية 
في الشـــعر الفصيح ويشارك في العديد 
من المسابقات والمناسبات الثقافية وله 
ديوان شعر بعنوان “الصادق المفضوح”. 
ومـــن جمهوريـــة العراق شـــارك الشـــاعر 
مضـــر األلوســـي وله مؤلفات من الشـــعر 
والرواية منها: ديوان “لون آخر للرماد” و 
“صنـــدوق بريد”. أما من مملكة البحرين 

فشارك الشاعر حسن عابد الفائز بالمركز 
األول في جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم بإمـــارة عجمان بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة والشـــاعر علي المؤلف 
الحائـــز على عـــدد من الجوائـــز المحلية 
والخليجية، وأخيرًا يشارك من الكويت 

الشاعر يوسف الشطي. 
ويهدف ملتقى الشـــعر الخليجي الثاني 
عشـــر إلـــى تعزيـــز التواصـــل الثقافي ما 

بيـــن الدول العربية الشـــقيقة في مجال 
فنون الشـــعر والتأكيد على أهمية اللغة 
العربيـــة فـــي المنطقـــة وتعزيـــز التوجه 
للتعبيـــر بها بالفنـــون المختلفـــة، إضافة 
األصـــوات  علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  إلـــى 
الشـــعرية من الدول المشاركة والتعرف 
علـــى ظواهـــر واتجاهـــات حركة الشـــعر 

العربي المعاصر.
وتقام النسخة الثانية عشرة من ملتقى 

الشـــعر الخليجـــي في مملكـــة البحرين 
الســـمو  أصحـــاب  قـــرار  علـــى  بنـــاء 
دول  فـــي  الثقافيـــة  وزراء  والمعالـــي 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وفي بادرة تهـــدف إلى تعزيز مضمون 
الملتقـــى ورســـالته العربيـــة، فإنـــه تـــم 
إقـــرار اســـتضافة شـــعراء مـــن المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية والمملكة المغربية 

وجمهورية العراق.

على مدار يومين متتاليين ما بين المسرح الوطني وجامعة البحرين

شاهدُت لكم: فيلم الدراما “The Son” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تدور أحداث فيلم “االبن” أو The Son قصة الشاب 
نيكـــوالس صاحب 17 عاما بعد عامين من انفصال 
أبيـــه وأمه، وعاش مـــع أمه كيت )لورا ديرن(، ولكنه 
ينتقل للعيش مع أبيه بيتر )هيو جاكمان( وشريكته 
بيث )فانســـيا كيربـــي( ويحاول بيتـــرأن يظهر حبه 
واهتمامه البنه؛ حتى يتفادى أخطاء الماضي، وهو 

من توزيع شركة سوني بيكتشرز كالسيك.
عندمـــا ظهـــر ألول مـــرة فـــي اإلخـــراج مـــع “األب” 
العـــام الماضي، أثبـــت الروائي والكاتب المســـرحي 
الفرنســـي فلوريان زيلر أنه بارع بشكل غير مألوف 
في اســـتخدام أدوات الســـينم، وظهر ذلك جليا في 
فيلمـــه الجديـــد “االبـــن” والذي شـــاهدته في عرضه 
الثانـــي فـــي مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي 

مؤخرا لكم.
العمـــل يعد هو ثاني عمـــل يطرح للممثلة لورا ديرن 
 ”Jurassic World Dominion “ هذا العام بعد فيلم
الـــذي صدر هذا العام فـــي 10 من يونيو، وكان آخر 
Remi� “عمل شـــارك فيه الممثل جاكمان هـــو فيلم 
niscence” الـــذي طـــرح العام الماضـــي في 11 من 

أغسطس.
فـــي حيـــن أن فيلـــم The Father كان بالكامـــل من 
 The وجهة نظر شخصية أنتوني هوبكنز، فإن فيلم
Son، الـــذي ُعـــرض بنجاح كبيـــر حضوريا، هو فيلم 

من وجهات نظر متغيرة. 
يقدم الممثل األســـترالي الشاب زين ماكغراث أداًء 
ال ينســـى بـــدور نيكوالس الطالب الـــذي أصيب في 
المدرســـة الثانويـــة باالكتئاب بعـــد الطالق العاصف 
لوالديه، ونحن نقضي الكثير من الوقت مع البالغين 
الذين يحاولون يائسين معرفة الخطأ الذي ارتكبوه 
وكيـــف يمكنهـــم إنقاذ نيكوالس، هيـــو جاكمان مثل 

األب المحامـــي الرفيع المســـتوى لنيكـــوالس، بيتر، 
لورا ديرن بصفتها والدته المذهولة، كيت، وفانيسا 
كيربـــي بـــدور بيث، األم الشـــابة التي تـــرك لها بيتر 

كيت.
كان لفيلـــم “األب” أناقـــة مفجعة فـــي الطريقة التي 
دخـــل بها إلى رأس الشـــخصية الرئيســـة، لكن فيلم 
“The Son” أكثـــر ســـخونة مـــن ذلـــك الفيلـــم، بعـــد 
تقلبات مـــزاج مراهق يتألم، ويجد زيلر )بمســـاعدة 
طاقمـــه الرائع( أكبر وأكثر جـــرأة وربما أقل تركيًزا، 
لكنـــه يظل حساًســـا ومتناغًمـــا مع تعقيـــدات وضع 
المـــرض العقلـــي على الشاشـــة.  االبـــن ال يظهر في 
الفيلـــم حتـــى نلتقـــي بالوالدين بالفعـــل، حين يعود 
بيتـــر إلى المنزل إلـــى بيث، التي تكافح مع ضغوط 
طفـــل جديـــد، وتظهـــر كيـــت المحمومة عنـــد بابهم 
لتقـــول إن ابنهما البالغ من العمر 17 عاًما لم يذهب 
إلى المدرسة منذ شهر وكان يؤذي نفسه، وتتوسل 
قائلـــة: “إنـــه بحاجـــة إليـــك يـــا بطـــرس، ال يمكنـــك 
التخلـــي عنه”! يواجـــه بيتر نيكـــوالس، الذي يتردد 
في شـــرح أي شـــيء لوالده حتى يتعثـــر أخيًرا في 
طريقـــه من خالل اعتراف من نـــوع ما: “ال يمكنني 
فعل أي شيء... ال أعرف كيف أصفها. إنها الحياة 

التي ترهقني”.
بالنســـبة لبقيـــة الفيلـــم، يرتـــد نيكوالس 
بيـــن منـــزل والـــده، ممـــا يخيـــف بيـــث 
العالقـــة،  تلـــك  علـــى  ضغًطـــا  ويضـــع 
ومـــكان والدته، حيـــث تعيش كيت في 
خـــوف دائـــم ممـــا قـــد يفعلـــه ابنهـــا. كما 

فعـــل فـــي “The Father”، الذي حدث في 
شـــقة تغيرت بمهارة واســـتمرار 

لتعكـــس الحالـــة الذهنيـــة 
المركزيـــة،  للشـــخصية 

اهتماًمـــا  زيلـــر  يولـــي 

خاًصا للبيئات التي تعيش وتعمل فيها شخصياته، 
نجـــد بيتر في مقصـــورة قطار أنيقة بيـــن نيويورك 
وواشـــنطن العاصمـــة، وكيـــت فـــي مكتب خشـــبي، 
ونيكـــوالس فـــي فصـــول دراســـية خانقـــة، وبيـــث 
في شـــقة حديثـــة المعة قـــد ال تكون أفضـــل مكان 
لطفـــل جديـــد أو مراهق مضطـــرب، وال يتعين على 
المســـاحات القيام بالرفـــع الثقيـــل للمجموعات في 
فيلم Zeller األخير، ولكن تم رســـم كل منها بشـــكل 
ال تشـــوبه شـــائبة. ال أحد في القصة لم يمســـه األلم 
أو الذنـــب، تعيـــش كيـــت في عالم من األســـف 
واألذى الذي ال نهاية له، وتلوم نفسها على 
اكتئـــاب نيكوالس، ويعرف بيتر أنه ربما 
يكـــون قد بدأ األمور عندما ترك زوجته 
المـــرأة أخرى، لكنه مصمـــم على البقاء 
فـــي الســـيطرة. لذلك فهـــو يحتضن ما 
يكفـــي من خـــداع الـــذات إلقناع نفســـه 
بـــأن نيكـــوالس يتحســـن، وأن األمـــور 
ســـتكون علـــى مـــا يـــرام. بيث 
لديهـــا حياتهـــا الخاصـــة 
أن  يجـــب  وطفـــل 
لكنها  األولوية،  يأخذ 

مـــن  الهـــروب  تســـتطيع  ال 
التذكير بـــأن مقدمة عائلتها 
الجديدة كانت تدمير عائلة 

زوجها القديمة.
وجاكمـــان  ديـــرن  يتنقـــل 
التحـــوالت  فـــي  وكيربـــي 
من حســـرة إلـــى غضب إلى 
حيـــرة، وتمكنـــوا مـــن إبقاء 
الفيلـــم بوتيـــرة قوية حتى 
مع تزايد خطورته، ثم يظهر 
أنتوني هوبكنز، الحائز على 
جائزة األوســـكار عـــن فيلم 

“األب”، كأب بـــارد ووحشـــي عاطفًيـــا لبيتر لمشـــهد 
واحد مدمر في منتصف الفيلم ويلقي بظالله على 
 ،”The Father“ كل مـــا يحـــدث. كما هـــو الحال فـــي
هناك تقشـــف وصرامة في “االبن”، ولكن هناك أيًضا 
المزيـــد مـــن اليـــأس، وفـــي بعـــض األحيـــان، المزيد 
من الوفرة في استكشـــاف اكتئـــاب المراهقين. في 
لحظـــة نـــادرة مـــن الفـــرح، بيتـــر وبيـــث ونيكوالس 
It’s Not Unusu� “يرقصون بعنف علـــى توم جونز 
al” - ولكـــن بدالً من البقاء في تلك الحمى، تتحول 

الموســـيقى ببطء إلى رثاء متقلب 
الـــذي يبـــرز  )“Wolf” ألويـــر ليـــون( 
زيفه المؤلـــم األذى العميـــق تحته. 
“The Son” عبـــارة عن نظرة جادة 
علـــى االكتئاب واألمـــراض العقلية 
التي تنطوي على إمكانية الشـــفاء، 
صعوبـــة  مـــدى  توضـــح  ولكنهـــا 
بـــن  الســـينمائي  المصـــور  الشـــفاء، 
ســـميثارد يصورهـــا بطريقة تصبح 
فيها أبسط المشاهد، من عناق األم 
وابنهـــا إلـــى لقطـــة مقربة للغســـالة، 

مشبعة بشعور من الرهبة والنذر.
 كان فيلـــم “األب” خفًيا وملتوًيا، تكون هذه الدراما 
أكثـــر إثـــارة وقلًقـــا، وحتـــى ميلودراميـــة في بعض 
األحيان - ولكن هذا قرار إخراجي يناسب بالتأكيد 
الموضـــوع المظلـــم والمثيـــر للقلق الذي يستكشـــفه 

الفيلم ولكنه ال يستغله.
عرض فيلم “االبن”، المشـــارك ضمن القسم الرسمي 
خـــارج المســـابقة، فـــي فعاليـــات الـــدورة الــــ 44 من 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي، ألول مـــرة 

عالمًيا، وهو من إنتاج المملكة المتحدة.
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اختتام “أسبوع الصادرات” بعد النجاح باستقطاب عدد كبير من المشاركين

“المجلس العام للبنوك” و “كلية آيفي” يعقدان البرنامج التنفيذي المشترك

نشر الوعي بفرص التصدير وثقافته وإبراز الدعم المتاح للمصدرين

بشأن القيادة االستراتيجية المرنة وسبل نجاحها في “ظل التغيرات”

 اختتمــت صــادرات البحريــن “أســبوع الصــادرات” والــذي يعــد الحــدث األول من نوعه على مســتوى مملكــة البحريــن والمتزامن مع 
الذكــرى الرابعــة لتأســيس صــادرات البحريــن، والــذي حقــق غرضــه في نشــر الوعي بفــرص التصديــر وثقافتــه وإبراز الدعــم المتاح 
للمصدريــن، وحيــث جــاء كجــزء مــن فعاليــات األســبوع العالمــي لريــادة األعمــال.  وتضّمن “أســبوع الصــادرات” اســتعراض الحلول 
والخدمــات المبتكــرة والمصممة خصيًصا لتتناســب احتياجــات المّصدر المقدمة من صادرات البحرين للمؤسســات التي تتطلع إلى 
االستفادة من الفرص المتاحة للوصول إلى العالمية. وباإلضافة إلى ذلك، ساهم “أسبوع الصادرات” في توجيه المؤسسات القائمة 
فــي المملكــة فــي االتجــاه الصحيح نحو توســيع نطاق أعمالهم التجارية على المســتوى العالمي، وذلك من خالل عدد من الجلســات 
النقاشــية بمشــاركة عمــالء صــادرات البحريــن، حيث تم مناقشــة رحالتهــم التصديرية والتحديــات التي مروا بهــا والخطوات التي 

اتخذوها للتغلب على هذه الصعوبات.

 400 من  أكثر  الجلسات  حضر  وقــد   
ــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  ــارك مــ ــشــ مــ
العديد  تضمنت  والــتــي  االقــتــصــاديــة 
والمستثمرين  األعــمــال  أصــحــاب  مــن 
والشركاء المحليين والدوليين والتي 
تم من خاللها مناقشة الفرص المتاحة 
لــلــمــؤســســات لــتــوســعــة نــشــاطــهــا في 

االمتياز  رحلة  عبر  العالمية  األســواق 
ــتــجــاري والـــتـــطـــورات فــي سالسل  ال
ــداد فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون  ــ اإلمـ
ــرات في  ــبـ ــخـ ــادل الـ ــ ــب ــ الــخــلــيــجــي وت
وباإلضافة  الدولية.  التجزئة  مبيعات 
ــضــوء على  ال تسليط  تــم  ــــك،  ذل إلـــى 
الـــمـــكـــانـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــهــمــة 

والمتميزة لمملكة البحرين والتي من 
شأنها أن تعّزز وصول المؤسسات إلى 

األسواق اإلقليمية والدولية.
 وعــالوة على ذلــك، تم إبــرام العديد 
صــادرات  بين  المثمرة  الشراكات  من 
المحلية  الكيانات  ومختلف  البحرين 
ــرص صـــــــادرات  ــ والــــدولــــيــــة فــــي حــ

الــبــحــريــن عــلــى تــقــديــم أجـــود أنـــواع 
ــول لــلــمــؤســســات  ــلـ ــحـ ــات والـ ــدمـ ــخـ الـ

القائمة في البحرين.
عبدالخالق،  شــريــف  صــفــاء  وعلقت   

الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، 
بهذه المناسبة: “تعد الصادرات محرًكا 
المملكة  طــمــوح  لــتــحــقــيــق  ـــا  أســـاســـيًّ
الوطني  باالقتصاد  واالرتقاء  للتنويع 
وازدهار األعمال التجارية البحرينية. 
الــذي  الكبير  بــاإلقــبــال  نــحــن ســعــداء 
ــذي  ــادرات” والـ ــــصــ شــهــده “أســـبـــوع ال

ــاء فــي فــتــرة حــاســمــة مــن تــاريــخ  جـ
اقتصاد المملكة والذي سيزيد الوعي 
إن  المتوفرة.  التصديرية  باإلمكانات 
في  عزمها  تجدد  البحرين  صـــادرات 
القائمة في مملكة  تمديد المؤسسات 
ــبــحــريــن بــالــمــعــلــومــات والــخــبــرات  ال
الالزمة لتعزيز مساعيها التصديرية”.

واصل المجلس العام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية المظلة الرســمية 
للصناعة المالية اإلسالمية تعاونه المثمر مع كلية آيفي إلدارة األعمال عبر عقد 
البرنامج التنفيذي المشترك الثامن بشأن “القيادة االستراتيجية المرنة، وسبل 
نجاحهــا فــي ظــل التغيــرات العالمية الســريعة”، الذي ســيمتد على مــدى يومين 
متتاليين. بعد نجاح البرامج التنفيذية التي ُعقدت افتراضًيا في العامين 2020 
و2021، تــم هــذا العــام تنفيــذ البرنامج في نســخته الثامنة حضورًيــا في فندق 
لي ميريديان ســيتي ســنتر، المنامة، مملكة البحرين بحضور مشــاركين من كبار 
المديريــن والمســؤولين التنفيذييــن وأصحــاب القــرار فــي البنوك والمؤسســات 
الماليــة اإلســالمية والهيئــات التنظيميــة؛ بهــدف تعلــم أســس التحــول القيادي 

المرن، وآليات تغيير الثقافات والسلوكيات داخل المؤسسات بشكل أفضل.

ــي ظــل الــتــغــيــرات الــســريــعــة التي  وفـ
القيادة  بــاتــت  الــيــوم،  العالم  يشهدها 
ــة والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــتــكــيــف  ــ ــرن ــ ــم ــ ال
األهمية  بالغ  أمرا  للتغيير  واالستجابة 
ــمــؤســســة  ــرار نـــمـــو ال ــمــ ــ ــت لـــضـــمـــان اســ
يتوجب  الــصــدد،  هــذا  وفــي  ونجاحها. 
صقل  على  القدرة  اليوم  مديري  على 
للتكيف  العمل  فريق  مهارات  وتطوير 

ــمــتــغــيــرات والــمــســتــجــدات من  ــع ال مـ
القيادة  استراتيجيات  تطبيق  خــالل 
أصبحت  أن  بعد  خصوصا  الحديثة، 
النجاح  أساسيات  أحد  المرنة  القيادة 

في أنحاء العالم.
ويــشــكــر الــمــجــلــس الـــعـــام كــلــيــة آيــفــي 
المشترك  التعاون  على  األعمال  إلدارة 
التعليمية  الــتــجــربــة  هـــذه  تنظيم  فــي 

ــتـــوى لــــقــــادة صــنــاعــة  ــسـ ــمـ ــة الـ ــعـ ــيـ رفـ
والتي  اإلســالمــيــة،  المالية  الــخــدمــات 
على  المشاركين  تعريف  إلــى  تــهــدف 
ــمــطــي فــي  ــن كــيــفــيــة تــغــيــيــر الـــفـــكـــر ال
المفاهيم  تطوير  وسبل  العمل  إدارة 
الجديدة وتحويل األزمــات إلى فرص 

سيتم  العمل،  برنامج  وخالل  للنجاح. 
اإلدارة  فـــي  االبــتــكــار  مــنــاقــشــة ســبــل 
والتفكير خارج الصندوق والقدرة على 
العمل  سير  لضمان  التطورات  مواكبة 
بــســالســة وتــطــويــر دلــيــل اســتــرشــادي 
التعلم  قاعدة  ولكسر  القادمة.  للفترة 
النمطي، سيتم عرض ومناقشة تمارين 
اختبارية من واقع العمل لتحديد قدرة 
المشاركين على االندماج مع المؤثرات 

الــخــارجــيــة والــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــرات 
مختلف  تحت  بنجاح  العمل  وتسيير 
منطقة  ــارج  ــ خـ خــصــوصــا  ــروف،  ــظــ ــ ال

الراحة أو التعود.
ــي دعــم  ــام فـ ــعـ ويــســتــمــر الــمــجــلــس الـ
خالل  من  اإلسالمية  المالية  الصناعة 
والــمــبــادرات  األنشطة  مــن  عــدد  تنفيذ 
الكوادر  ونمو  تعزيز  إلــى  تسعى  التي 
الــبــشــريــة لــخــلــق جــيــل قـــيـــادي مــؤهــل 

في  ــات  ــرابـ ــطـ واالضـ األزمـــــات  إلدارة 
ــى توفير  ــي، إضـــافـــة إلـ ــمــال ال الــقــطــاع 
الــمــســتــوى  رفــيــعــة  تعليمية  مــنــصــات 
وتــبــادل  الــنــاشــئــة،  الــقــضــايــا  لمناقشة 
ــاء وأصـــحـــاب  ــضــ الــمــعــرفــة بــيــن األعــ

المصلحة.

بوصول رقمي لمنصاتها تجاوز نصف مليون زيارة

“بحرين فايندر” تحقق انتشاًرا واسًعا لعالمتها التجارية بـ”سيتي سكيب”

“جمامي” والعالمي “عبداهلل چاچو” في إعالن كأس العالم

حققت منصة بحرين فايندر العقارية 
مختصة  بــحــريــنــيــة  مــنــصــة  أول   -
لعالمتها  واســًعــا  انتشاًرا  بالعقارات، 
مشاركتها  خـــالل  ــــك  وذل الــتــجــاريــة، 
سكيب  سيتي  البحرين  معرض  فــي 
 - الــمــوســوي  بتول  وصــرحــت   .2022
أخصائية التسويق الرقمي في شركة 
بحرين فايندر: أن “الحملة اإلعالمية 
لمشاركتنا في سيتي سكيب استمرت 
غير  انتشاًرا  وحققت  أيــام   10 لمدة 
Bah- ا بالنسبة للمنصة  مسبوق رقميًّ

المرتبطة  وحساباتنا   rainFinder.bh
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
فــكــانــت إجـــمـــالـــي أعــــــداد الـــوصـــول 

لمنشورات الحملة الرقمية قد تجاوز 
500,000 مرة، أما عن مرات الظهور 
لـــمـــنـــشـــورات بــحــريــن فـــايـــنـــدر على 
مختلف المنصات الرقمية فقد تجاوز 
ــك خـــالل 10 أيــام  الــمــلــيــون مـــرة وذلـ

فقط”.
 وكانت مشاركة منصة بحرين فايندر 
البحرين  سكيب  سيتي  “معرض  في 
مستوى  على  لها  ــى  األول هي   ”2022
المعارض العقارية، وكان اإلعالن عن 
المشاركة األولى في الحدث العقاري 
األوســط  الشرق  مستوى  على  األكبر 

وفي تاريخ البحرين العقاري.
سيتي  “البحرين  معرض  أقيم  وقــد   

المعارض  مــركــز  فــي   ”2022 سكيب 
الــذي  الصخير  منطقة  فــي  الــعــالــمــي 
تــفــضــل بــافــتــتــاحــه صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــيــس مجلس  خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئ
ــن كــبــار  ــدد مـ الـــــــوزراء وبـــحـــضـــور عــ

المسؤولين بمملكة البحرين.
سكيب  ســيــتــي  مـــعـــرض  أن  يـــذكـــر   
مــعــرض  ــر  أكــب يــعــد   2022 الــبــحــريــن 
البحرين، ويشتمل  عقاري في مملكة 
 893 بقيمة  عــقــاريــة  مــشــاريــع  عــلــى 
مــلــيــون ديــنــار بــحــريــنــي، وتـــم خالله 
كبرى  عقارية  مشاريع  سبعة  إطــالق 
القطاع  تنافسية  مستوى  من  ستعّزز 

الـــعـــقـــاري بــالــمــمــلــكــة، ويـــشـــارك فيه 
ــل وخـــارج  شــركــات عــقــاريــة مــن داخـ
المشاريع  وعشرات  البحرين،  مملكة 
على  تحتوي  التي  الكبيرة  العقارية 

نحو 10 آالف عقار.
فايندر  بحرين  مــشــاركــة  كــانــت  كما   
تجمع  بحرينية  عقارية  منصة  كــأول 
الـــعـــقـــاريـــة تــحــت سقف  ــات  ــركـ ــشـ الـ
ــد، وذلـــك فــي مــوقــع إلــكــتــرونــي  واحــ
ويسهل  العقارات  آالف  يجمع  واحــد 
وجود  ويبرز  العقاري،  البحث  عملية 
ــشــركــات الــعــقــاريــة الــمــرخــصــة من  ال
في  الــعــقــاري  التنظيم  مؤسسة  قبل 

البحرين.

أطلقت العالمة التجارية البحرينية 
“جمامي” الرائدة في عالم العصائر 
حملتها اإلعالنية “شجع واستمتع” 
العالمي  البحريني  النجم  بمشاركة 
عبدهللا چاچو. ويعد “چاچو” أحد 
رياضة  فــي  البحرينية  الــمــواهــب 
العديد  “فــري ستايل” وشــارك في 
وحقق  العالم،  عبر  الفعاليات  من 
منها،  الــكــثــيــر  فـــي  األول  ــمــركــز  ال
كابتن  نيمار  الــبــرازيــلــي  ــاره  واخــت
منتخب البرازيل في فريقه لنجوم 
اللعبة من بين اآلالف من الالعبين 
عبر العالم. وقد تمكن چاچو أخيرًا 
ــول الـــكـــرة في  مـــن لـــف قـــدمـــه حــ
الهواء لمدة 4 مرات، وهي الحركة 

اللعبة وأصعبها،  األكثر تحديًا في 
ويعتبر خامس شخص في تاريخ 
ينجح في  الــذي  العالم  عبر  اللعبة 

إتقانها.
من جهته، قال كميل رجب مدير 
إن  جمامي،  في  العامة  العالقات 
بالدرجة  تهدف  اإلعالنية  الحملة 
الــضــوء على  إلــى تسليط  األولـــى 
موهبة عــبــدهللا چــاچــو ودعــمــه... 
الدعم  وأضــاف: “عبدهللا يستحق 
الشباب  إنــه مــن خيرة  والــرعــايــة، 
الــبــحــريــنــيــيــن الــذيــن تــمــكــنــوا من 
ونحن  عــالــيــًا،  المملكة  اســـم  رفـــع 
سعداء بالتعاون معه. إن التعاون 
مــعــه ودعـــمـــه يـــأتـــي فـــي صميم 

إســتــراتــيــجــيــة جــمــامــي فــي دعــم 
ــمــواهــب الــوطــنــيــة والــمــشــاركــة   ال

juma- والوطنية”.  @المجتمعية 
mi.bh

وإطــــــالق منصة  تــدشــيــن  جــــرى 
أكثر  تجمع  التي  العقارية”  “إفكت 
وذلك  تــداواًل،  بالبحرين  العقارات 
بــمــقــر الــشــركــة بــحــضــور الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي أنــــــور أســـعـــد وجــمــع 
ــمــطــوريــن  مـــن الــمــســتــثــمــريــن وال
واإلعالميين والموظفين بالشركة.

ــهـــدف الــمــنــصــة  ــعـــد: “تـ ــال أسـ ــ  وقـ
لـــلـــنـــهـــوض واالرتــــــقــــــاء بــالــســوق 
كما  البحرين،  مملكة  في  العقاري 
تتيح عرض المشروعات العقارية 
بالمعلومات الخاصة وتفاصيلها من 
الباحث  تمكن  مما  وخرائط  صور 
من أفراد ومؤسسات ومستثمرين 
من  اإلسكانية  الطلبات  واصحاب 
والراغبين  تسهيل  وبرنامج  مزايا 
الوصول  من  العقارات  تملك  في 
وســرعــة  بــدقــة  المطلوبة  لــلــهــدف 
وسهولة”. كما تتيح المنصة لجميع 
ومــالك  والــمــطــوريــن  المستثمرين 
أفـــراد ومؤسسات  مــن  الــعــقــارات 
وألول مرى بمملكة البحرين وضع 

عقاراتهم بدون رسوم نشر.
العقارية”  “إفكت  أن منصة   وذكر 
بالصو  المعلومات  بإتاحة  تتمّيز 
ــيــانــات الــدقــيــقــة الــمــعــروضــة  ــب وال
الباحث  تمكن  مما  بدقة،  بالسوق 

مــن الــوصــول ألهــدافــه مــن خالل 
ــن عـــقـــار(  ــ ــحــــث عـ ــ ــب ــ خـــاصـــيـــة )ال
بالمنصة، وكذلك توفير المعلومات 
بكل  بالسوق  األسعار  الدقيقة عن 

دقة وموثوقية.
العقارية”  “إفــكــت  منصة  وتتميز 
كــادر  بــوجــود  المنصات  باقي  عــن 
المسوقين  من  ومتخصص  مميز 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن الــبــحــريــنــيــيــن 
المباشر  واتــصــالــهــم  المتمرسين 
والمستثمرين  والمطورين  بالمالك 
مما  بالمملكة  ــعــقــاري  ال بــالــســوق 
بتوفير  بالسوق  باألفضلية  يمكننا 

كل جديد وحديث من العقارات”.

“إفكت العقارية” تطلق منصتها اإللكترونية
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عـــن  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
إطـــاق حملـــة نهاية العـــام الجديدة، 
وذلـــك ضمن عـــروض منتـــج “تمويل 
الســـيارات” التابـــع لـــه. وتســـتمر هذه 
الحملـــة من 24 نوفمبر 2022 إلى 26 
يناير 2023، حيث سيحصل العماء 
تمويـــل  علـــى  بالحصـــول  الراغبيـــن 
للسيارات على بطاقة مسبقة التعبئة 
بقيمـــة 100 دينـــار بحرينـــي. ويتوفر 
منتـــج تمويـــل الســـيارات مـــن بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي للعمـــاء الراغبين 
بشراء ســـيارات جديدة أو مستعملة 
دون دفع مقدم، مع إجراءات ميّسرة 
وسلســـة، وفتـــرة ســـداد تصـــل إلى 7 
ســـنوات، وتحويل اختيـــاري للراتب. 
الراغبيـــن  العمـــاء  ســـيتمكن  كمـــا 
باقتناء ســـيارات هايبرد أو كهربائية 
فائـــدة  أســـعار  علـــى  الحصـــول  مـــن 
مخفضة باإلضافة لعدم احتساب أّية 

رســـوم إداريـــة على التمويـــل؛ بهدف 
تشـــجيع العامة على تبني ممارســـات 

صديقة للبيئة. 
وتعليًقـــا علـــى هـــذه المناســـبة، قـــال 
رئيـــس تنفيذي للخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد فـــي بنـــك البحريـــن الوطني 
صباح عبد اللطيف الزياني: “يسعدنا 

الخاصـــة  عروضنـــا  أحـــدث  إطـــاق 
تجربـــة  لتعزيـــز  الســـيارات  بتمويـــل 
عمائنا المصرفيـــة؛ وذلك تقديًرا منا 
لهـــم علـــى الختيارهـــم بنـــك البحرين 
تمويـــل  علـــى  للحصـــول  الوطنـــي 
الســـيارات. وســـنقوم بتقديـــم بطاقة 
دينـــار   100 بقيمـــة  الدفـــع  مســـبقة 
بحرينـــي كهديـــة لهم؛ كوننـــا نأمل أن 
نشـــاركهم الفرحـــة مـــن خـــال هـــذه 

الحملة”.
البحريـــن  بنـــك  مـــن حملـــة  وكجـــزء 
الوطنـــي لتمويـــل الســـيارات التي تم 
إطاقهـــا فـــي وقـــت ســـابق مـــن هذا 
العـــام، عقد البنك شـــراكة مـــع العديد 
من وكاالت الســـيارات والمؤسســـات 
لتقديم منتج تمويلي شامل لألفراد. 
باقـــة  لطـــرح  جهـــوده  يواصـــل  كمـــا 
متنوعـــة مـــن المبـــادرات التـــي ُتلبي 

مختلف االحتياجات.

100 دينار بحريني هدية مع كل تمويل

“الوطني” ُيطلق حملة نهاية العام على تمويل السيارات

صباح الزياني

وقع المدير العام لكلية “فاتيل” للضيافة الشـــيخ خالد بن خليفة 
آل خليفـــة، ومديـــر عام فيدا منتجع الشـــاطئ مراســـي البحرين 
ريـــكاردو ڤايـــل، علـــى مذكـــرة تفاهم بيـــن كلية فاتيـــل والفندق 

لتوفير فرص تدريبية لطلبة الكلية.
وأكد المدير العام لكلية “فاتيل” للضيافة أن “هذا التعاون يضمن 
التنـــوع لطاب الكلية بهدف اكتســـاب الخبـــرات في فنادق ذات 
طبيعة مختلفة حيث يتميز فندق “ڤيدا مراسي البحرين”؛ كونه 
منتجًعا شـــاطئًيا بأجـــواء فريدة، األمر الذي يعكـــس التنوع في 
قطـــاع الفندقـــة. وذكـــر أنه “تمت مناقشـــة التحديـــات والعقبات 
والتأكيد على تحقيق شراكة فعالة بين الكلية والفندق من أجل 
اجتياز تلك العقبات والتحديات”. وكشف عن “العمل على توفير 
فـــرص تدريبيـــة لطاب كليـــة فاتيل في فـــروع الفنـــدق الكائنة 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة”.
بـــدوره، أكـــد مدير عـــام فيدا منتجع الشـــاطئ مراســـي البحرين 
ريـــكاردو ڤايـــل، أن كلية “فاتيـــل” للضيافة ترفد ســـوق البحرين 
بكـــوادر متميـــزة فـــي مجـــاالت الضيافـــة والفندقـــة والســـياحة، 
منوًها إلى الســـعي الحثيث من الفندق على تقديم كل الخبرات 
العلمية والعملية المتميزة لطاب كلية “فاتيل” للضيافة، مشيًدا 

“بالتعاون البناء بين الكلية والفندق”.

تحقيـــق  خـــال  مـــن  الكليـــة  تلعبـــه  الـــذي  “الـــدور  إلـــى  ولفـــت 
اســـتراتيجية البحرين للســـياحة 2022 - 2026، وما يتوافق مع 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، إذ تعد ركيزة أساســـية لتطور 
قطاع الســـياحة والفندقة وتحقيق األهداف المرجوة في تنويع 
مصادر الدخل، كما أنها تعد أحد المشروعات المتميزة من خال 
دورها في رفد القطاع الســـياحي في مملكـــة البحرين بالعناصر 

ذات كفاءة دولية”.

لتوفير فرص تدريبية لطلبة الكلية

توقيع تفاهمات بين “فاتيل” و”فيدا منتجع الشاطئ”

عقــدت اللجنة المشــتركة بين صنــدوق العمل “تمكين” وغرفة تجارة وصناعة 
البحريــن اجتماعهــا األول فــي بيــت التجــار؛ لمناقشــة عــدد مــن المواضيــع 
والقضايــا المتعلقة باحتياجات الســوق المتغيــرة والدعم الذي تقدمه تمكين 

تماشًيا مع ذلك. 

وأثنـــاء االجتماع، أكـــد رئيس مجلس 
“تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  إدارة 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
اســـتمرار “تمكيـــن” فـــي العمـــل تجـــاه 
تحقيـــق أهدافهـــا الرئيســـة المتمثلـــة 
فـــي تعزيـــز القطـــاع الخـــاص ليكـــون 
االقتصـــاد  لتنميـــة  الرئيـــس  المحـــرك 
الوطنـــي وجعـــل الكـــوادر البحرينيـــة 
الخيـــار األول للتوظيـــف، وذلـــك مـــن 
خـــال الحرص علـــى تطويـــر البرامج 
والخدمـــات وتقديم الدعـــم؛ من أجل 
المســـاهمة في االرتقـــاء بأداء الموارد 
البشرية الوطنية وتحسين اإلنتاجية، 
مبيًنـــا أنـــه تـــم مؤخـــًرا تحول شـــامل 
لجميـــع برامج تمكيـــن بصورة تتاءم 
مـــع متغيـــرات ســـوق العمـــل الحاليـــة 

والمســـتقبلية، بما فـــي ذلك التحديث 
علـــى برامج دعـــم التدريـــب والتركيز 
على التخصصـــات الجديـــدة النوعية 

التي تواكب مستجدات السوق.
وأشـــار إلى أن أولويات عمل “تمكين” 
فـــي الفتـــرة الحالية تنبثـــق من الرؤى 
والتطلعـــات الوطنيـــة التـــي كّرســـتها 
وضعنـــا  “لقـــد  قـــال  إذ  الحكومـــة، 
التـــي  الرئيســـة  عـــددا مـــن األهـــداف 
نســـعى لتحقيقهـــا فـــي إطـــار الـــدورة 
اإلســـتراتيجية الحاليـــة ومـــن ضمنها 
دعـــم خلـــق فـــرص عمـــل نوعيـــة ذات 
جودة من خال دعم التحول الرقمي 
للمؤسسات، وتشـــجيع التحول القائم 
علـــى االبتـــكار فـــي نمـــاذج األعمـــال، 
وزيادة المرونة المؤسســـية بما يسهم 

في نمو األعمال. أما بالنســـبة لتطوير 
علـــى  ركزنـــا  فقـــد  البشـــرية  المـــوارد 
تعزيز المهارات التقنية والرقمية لدى 
الكوادر الوطنية للتأكد من جاهزيتهم 

لشغل وظائف نوعية ذات قيمة عالية 
في هذا المجال”.

من جهته، أعرب النائب الثاني لرئيس 
الغرفـــة محمـــد عبدالجبـــار الكوهجي 

عـــن تقديـــره البالـــغ لصنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” على كافة الجهـــود المبذولة 
فـــي ســـبيل دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي 
وإســـتراتيجيات  رؤى  وتحقيـــق 

حكومـــة مملكة البحريـــن، مؤكًدا على 
أهمية استمرار مثل هذه االجتماعات 
إلـــى  الوصـــول  أجـــل  مـــن  للتشـــاور؛ 
مرئيـــات مشـــتركة تحقيًقـــا لمتطلبات 
الشارع التجاري، وبما يضمن االنتقال 
الســـلس مـــن مرحلة الدراســـة لمرحلة 
العمل بحســـب التغيـــرات العالمية في 

القطاعات المختلفة.
كمـــا حضـــر االجتماع أعضـــاء مجلس 
إدارة غرفـــة البحرين، يوســـف صاح 
الديـــن، والبروفيســـور الدكتور وهيب 
الخاجة، ونواف الزياني، وسوسن أبو 
الحســـن، والرئيس التنفيـــذي الدكتور 
عبدهللا الســـادة، ومن جانب صندوق 
التنفيـــذي  الرئيـــس  “تمكيـــن”،  العمـــل 
مهـــا مفيز، والرئيـــس التنفيـــذي للنمو 
قصـــي العريـــض، والرئيـــس التنفيذي 
البيانـــات  وتحليـــل  لإلســـتراتيجية 
يارمـــو كوتيايـــن، والمديـــر التنفيذي 

لتطوير األعمال خالد البيات.

“الغرفة” و “تمكين” تبحثان احتياجات المؤسسات الستدامة نموها وإنتاجيتها
خالل االجتماع األول للجنة المشتركة
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شــاركت وزيرة الســياحة، فاطمة الصيرفي، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ناصر قائدي، في 
النســخة الثانيــة والعشــرين مــن قمة المجلس العالمي للســياحة والســفر، والتي بدأت أعمالها أمــس اإلثنين في مركز 

الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض بالسعودية. 

وتناقـــش قمـــة الريـــاض تحت شـــعار 
“السفر من أجل مستقبل أفضل” عددًا 
من المواضيـــع المهمـــة ذات األولوية، 
وعلـــى رأســـها تســـريع وتيـــرة تعافـــي 
القطاع السياحي حول العالم، وتعزيز 
وقدرتـــه  الســـياحة  قطـــاع  مرونـــة 
التحديـــات  مختلـــف  مواجهـــة  علـــى 
بالمســـتقبل، إلـــى جانب ُســـبل ضمان 

استدامة القطاع.
وفي اليوم الثاني من القمة، ستشارك 
الوزيـــرة فـــي حلقـــة نقاشـــية بعنـــوان 
“تعظيم الفرص السياحية في الشرق 
األوسط” إلى جوار عدد من كبار قادة 

قطاع السياحة في المنطقة.
وقالت وزيرة الســـياحة “سنســـتعرض 
مـــن خـــال مشـــاركتنا في هـــذه القمة 

تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي تطوير 
وتوســـيع  الســـياحي،  النمـــو  مســـار 
فـــي  الســـياحة  قطـــاع  إســـهام  مـــدى 
بعـــد  خصوصـــا  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
االنتشـــار العالمـــي لجائحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، وكذلـــك أبـــرز 
مامـــح اســـتراتيجية الســـياحة التي 
تم تدشـــينها كجزء من خطة التعافي 

االقتصادي”.
وثمنـــت الوزيـــرة اســـتضافة المملكـــة 
للقمـــة  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
فـــي  المحـــوري  ودورهـــا  العالميـــة 
تنشـــيط قطـــاع الســـياحة بمـــا يعـــود 
بالنفـــع على كافـــة دول المنطقة، وفي 
مقدمتهـــا مملكة البحريـــن، وقالت إن 
اختيـــار المجلـــس العالمـــي للســـياحة 
والســـفر للعاصمة الرياض لتكون مقرا 
للنســـخة الثانية والعشرين يؤكد دور 
الســـعودية الرائـــد في المســـاهمة في 

نمو القطاع بالمنطقة.

وأكدت الصيرفي أن نســـبة مســـاهمة 
اإلقليمـــي  االقتصـــاد  فـــي  الســـياحة 
والفـــرص المتاحـــة من القطـــاع تؤكد 
الدولـــي  والتعـــاون  التنســـيق  أهميـــة 
واإلقليمي في تعزيز العمل المشـــترك 
بيـــن دول المنطقـــة، حيـــث يتوقع أن 
يحقـــق قطـــاع الســـياحة نموا بنســـبة 
7.7 % لـــدول المنطقـــة، مشـــيرة إلـــى 
ما شـــهدته مملكة البحرين من ارتفاع 
فـــي زوار المملكة في الربع الثالث من 

عام 2022، بنسبة تفوق 30 %.

الصيرفي تستعرض تجربة البحرين في تطوير مسار النمو السياحي
خالل مشاركتها في النسخة 22 لقمة المجلس العالمي للسياحة والسفر

وزيرة السياحة

عقـــدت جمعية البحريـــن للتدريب 
وتنمية الموارد البشـــرية مســـاء 
نوفمبـــر   26 الموافـــق  الســـبت 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
العاديـــة وانتخابـــات مجلـــس 
للعاميـــن  الجديـــد  اإلدارة 
دورة  فـــي    2024  /  2022
عملها الثانية والعشرين، وذلك 
بحضـــور أعضاء مجلس اإلدارة 
الجمعيـــة  وأعضـــاء  الســـابق 
وخبرائها ومنتسبيها. 

وقـــد بدأ االجتماع 
ترحيبية  بكلمـــة 

قدمهـــا نيابة عن مجلـــس اإلدارة أحمد 
محمـــود عطية، أشـــاد خالها بإنجازات 
الجمعية في الدورة السابقة، مثنًيا على 
جهود أعضاء مجلس اإلدارة المخلصة 
طـــوال العاميـــن؛ مـــن أجـــل المســـاهمة 
فـــي تطويـــر التدريـــب وتنميـــة الموارد 
البشـــرية في مملكـــة البحريـــن، كما أنه 
شـــكر جميـــع األعضاء على مشـــاركتهم 
المتميـــزة في مختلـــف المحافل والتي 
جعلـــت مـــن الجمعيـــة اســـًما المًعـــا بما 

تمتلك من خبرات وكفاءات متميزة.
بعدها استعرضت ســـارة عابدين مدير 
اإلعـــام التقرير األدبـــي للعامين 2020 

/ 2022 متضمًنـــا مـــا تـــم إنجـــازه خال 
دورة عمل مجلس اإلدارة واســـتعرض 
موجـــًزا  المالـــي  األميـــن  مـــراد،  خالـــد 
للتقريـــر المالـــي، وعليه أثنـــى الحضور 
فـــي الجمعيـــة العموميـــة على مـــا جاء 
فـــي التقريرين من إنجازات ، خصوصا 
وأن الجمعيـــة تخطـــت فتـــرة الجائحة 
المحـــدودة،  إمكانياتهـــا  رغـــم  بنجـــاح 
اســـتطاعت  الجميـــع  بمجهـــود  ولكـــن 
تنفيـــذ فعاليـــات محليـــة ودولية وعدد 
التدريبيـــة  والـــورش  المؤتمـــرات  مـــن 

الناجحة. 
وبعـــد انتهـــاء االجتماع تســـلمت لجنة 

الفـــردان  ســـلمان  برئاســـة  االنتخابـــات 
مهمة اإلشـــراف على عمليـــة التصويت 
واختيار مجلس اإلدارة الجديد المكون 

من 11 عضًوا، من بين 15 مترشًحا.
وقـــد أســـفرت نتائـــج االنتخابـــات عـــن 
فـــوز 11 عضـــًوا، قامـــوا بعقـــد اجتمـــاع 
خـــاص لتوزيـــع المناصـــب اإلدارية في 
المجلـــس، حيـــث تمـــت تزكيـــة أحمـــد 
البناء رئيًســـا لمجلس اإلدارة، واختيار 
محمد محمود كنائب للرئيس للشـــؤون 
اإلدارية، وســـارة عابديـــن نائبًا للرئيس 
للشـــؤون التقنيـــة، وخالـــد الباكـــر أمينًا 
للســـر، وخالد مراد أمينًا ماليًا، وكل من 

أحمد الزياني وعبدهللا الحامد وبســـمة 
البلوشـــي ودالل أميـــن وحنيـــن الدوي 
وموسى فتيل، على أن يتم توزيع بقية 
المناصب ومناقشة الخطة المستقبلية 
للجمعية للفتـــرة المقبلة خال اجتماع 

مجلس اإلدارة القادم.
وقد تميـــز اجتماع الجمعيـــة العمومية 
هذا العـــام بالحضور الكثيـــف والمتميز 
من مختلف أعضاء الجمعية ممن يحق 
لهم التصويت بما يزيد عن 111 عضًوا 
ســـاهموا فـــي وضـــع بصمتهـــم؛ لضمان 
نجـــاح مواصلـــة اإلنجـــازات للســـنوات 

المقبلة بما يعزز من مكانة الجمعية.

تزكية البناء رئيسا لجمعية البحرين للتدريب
حضور 111 عضًوا بالجمعية العمومية... وانتخاب 11 من أصل 15 مرشحا

سارة 
عابدين



أعلنت شركة عقارات السيف عن افتتاح مطعم راسمالي في الليوان بالهملة، لينضم بذلك إلى المجموعة المتميزة من العالمات التجارية المحلية 
واإلقليمية والعالمية التي يحتضنها المشــروع. يقع المطعم على مســاحة إجمالية قدرها 157 مترا مربعًا في الليوان متعدد االســتخدامات الذي 
طورتــه شــركة عقــارات الســيف بمنطقــة الهملة في المحافظة الشــمالية، ليقدم أطباقا عصرية من المطبخ الهندي الشــهير، آخــذًا رواده في رحلة 

من النكهات الرائعة واأللوان المبهرة. 

ويقدم مطعم راسمالي تشكيلة فريدة ومتنوعة 
مـــن المأكـــوالت الهنديـــة الكالســـيكية بلمســـات 
عصريـــة ومبتكـــرة، والتـــي حّضـــرت خصيصـــًا 
علـــى أيـــدي طاقم من أمهـــر الطهاة المتمرســـين 
مـــن الهند، وقـــد أعـــدت قائمة الطعـــام بكل دقة 
وشـــغف لتمنـــح الذّواقـــة إحساســـًا يأخذهم إلى 
الهند، حيـــث تمتزج الحضـــارة الخالدة والتراث 
العريـــق بفنـــون الطهـــي اإلبداعيـــة. ولتحضيـــر 
أشـــهى األطبـــاق الهندية، يحـــرص طاقم الطهاة 
فـــي راســـمالي على اســـتخدام أجـــود المكونات 
الطازجة من اللحوم، الفاكهة والخضار، الســـيما 

األعشاب العطرية والتوابل الهندية األصيلة. 
عقـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــّرح 

الســـيف أحمد يوســـف، قائالً: “نحن مســـرورون 
باإلعالن عن افتتاح مطعم راسمالي في الليوان 
والذي سيشـــكل إضافة نوعيـــة لقائمة المطاعم 
ومراكز الضيافة الموجودة في المشروع والتي 
ستســـاهم في تلبية احتياجات مختلف شـــرائح 
المجتمـــع والســـياح علـــى الســـواء. ونحـــن فـــي 
عقارات السيف فخورون بما نقدمه من مشاريع 
عقارية نوعية متعددة االستخدامات والتي من 
شـــأنها أن تنقـــل المملكـــة والمحافظة الشـــمالية 
خصوصـــا إلى آفـــاق أرحب مـــن التميز والجذب 

السياحي والترفيهي”. 
مـــن جانبه، قـــال مســـاعد نائب الرئيس لشـــركة 
ديفيديند جيت كابيتال بدر أمين، قائال: “يسعدنا 

افتتـــاح مطعمنـــا الجديـــد فـــي الليـــوان، والـــذي 
يعـــد الفـــرع الثاني لنا فـــي المملكة، وقـــد ارتأينا 
افتتـــاح مطعمنا في الليوان؛ نظرا لما يملكه هذا 
المشـــروع الحيوي من مكان إستراتيجي وقربه 
من أبرز المواقع كجســـر الملـــك فهد وغيرها من 
مجمعات ســـكنية كبيرة في الهملة، كما أننا نرى 
أن قطـــاع األغذيـــة والمشـــروبات يشـــهد عوائد 
مميـــزة في ظل النمو االســـتهالكي واالقتصادي 
الكبير. وقد حرصنا على إعداد المطعم بأسلوب 
جديـــد ومغايـــر، حيـــث يضـــم مختلـــف األطباق 
الهنديـــة األصيلـــة والتـــي تعـــد بطريقـــة مبتكرة 
لتمنـــح تجربة مميزة من حيث الطعم وأســـلوب 

التقديم والمذاق الفريد”.

افتتاح مطعم راسمالي المتخصص 
باألكالت الهندية في الليوان بالهملة

يوفر تشكيلة فريدة من المأكوالت الكالسيكية بلمسات عصرية

رفـــع رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى مقام 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
حفظه هللا؛ بمناســـبة نجاح معرض الجواهر 
العربيـــة للعام 2022 في نســـخته الثالثين 
والـــذي أقيم في مركـــز البحرين العالمي 
للمعـــارض فـــي الفتـــرة مـــن 22 الـــى 26 
نوفمبـــر الجـــاري ، معربـــا عـــن فخـــره 
القيـــادة  ودعـــم  برعايـــة  واعتـــزازه 
الرشـــيدة لتنميـــة االزدهـــار واألمـــن 
مملكـــة  فـــي  االقتصـــادي  والنمـــو 
البحرين، منوهـــا بتوجيهات وزير 

الداخلية بتســـخير كافة اإلمكانات والقدرات وتوفير كافة 
الخدمات وفق أرقى المعايير إلنجاح هذا المعرض العالمي 

الذي القى إقباال واعجابا من قيل الجمهور. 
المشـــاركة  إحصـــاءات  أن  الـــى  الجمـــارك  رئيـــس  وأشـــار 
والمبيعـــات فـــي معرض الجواهر العربية لهـــذا العام والذي 
شـــاركت فيـــه 27 دولـــة و377 عارضـــًا، تعـــد األعلـــى علـــى 
اإلطـــالق مقارنـــة بالمعـــارض الســـابقة، حيـــث بلغـــت قيمة 
المعروضـــات من الســـلع المســـتوردة ومن الســـوق المحلية 
888 مليـــون دينار بحريني، فيما كانـــت 510 ماليين دينار 
بحريني العام الماضي، أي بنســـبة زيـــادة تصل إلى 74 %، 
فيما بلغت قيمة المبيعات المستوردة ومن السوق المحلية 
24 مليـــون دينـــار مقارنـــة بالعـــام الماضـــي والتـــي كانـــت 
قيمتهـــا 20 مليون دينار، أي بنســـبة زيـــادة تصل إلى 17.6 
%، ومقارنـــة بعام 2019 بنســـبة زيادة 75 %، وبعام 2018 

بنسبة زيادة 98 %.

قيمـــة  فـــي  الزيـــادة  أن  إلـــى  الجمـــارك  رئيـــس  وأوضـــح 
المعروضات المســـتوردة من الخارج ومن الســـوق المحلية 
مقارنة بالعام الماضي، ومدى ارتفاع حجم المبيعات للسلع 
مـــن األســـواق المحليـــة وللســـلع المســـتوردة مـــن الخـــارج، 
يعكس ســـمعة المعرض في المنطقة، وثقة المشـــاركين في 
أهميـــة المعرض، حيث يشـــارك في المعرض ســـنويًا أعداد 
كبيـــرة مـــن الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة فـــي صناعـــة 
الذهب والمجوهرات، منوهًا بأن شؤون الجمارك قد قامت 
بتخصيـــص 24 ســـاعة عمـــل لموظفيهـــا مـــن إدارة جمـــارك 
المنافـــذ الجويـــة والـــذي بلـــغ عدهـــم أكثـــر مـــن 80 ضابـــط 
جمارك، وذلك للقيام باســـتقبال العارضين وتأمين البضائع 
فـــي مطار البحريـــن الدولي، وفـــي مركز البحريـــن العالمي 
للمعارض، حيث تتلخص عملية تخليص البضائع في قيام 
الموظفين بمراقبـــة حركة البيع في المعرض باإلضافة إلى 

إدخال معلومات البيع أوالً بأول.

رئيس الجمارك: قيمة مبيعات معرض الجواهر العربية بلغت 24 مليون دينار
ً األعلى على اإلطالق بمشاركة 27 دولة و377 عارضا
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حوار المنامة والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات البحث والتطوير بالمجال العسكري

بعـــد نجـــاح اختتـــام أعمـــال حـــوار المنامـــة 2022 
الذي ضم أكثر من 400 شخصية أمنية وعسكرية 
مـــن  ومشـــاركين  وأكاديمييـــن  خارجيـــة  ووزراء 
مختلـــف دول العالـــم، يؤكد المســـؤولون أن هناك 
تحديـــات وصراعات إقليمية ال يســـع لدول العالم 
إال التكاتف والتعاون إليجاد الحلول لها، ومن بين 
هـــذه التحديات هـــو الحرب الروســـية األوكرانية، 
اإلرهابيـــة،  والجماعـــات  اإليرانيـــة،  التهديـــدات 
وأزمـــات الطاقـــة والغذاء والعديد مـــن التحديات 

األخرى التي عصفت العالم في 2022.
وخالل مشـــاركة مســـؤولين رفيعي المستوى من: 
الواليـــات األميركيـــة المتحـــدة، جمهوريـــة ألمانيا 
االتحادية، جمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، لم 
يركز المشاركون فقط على التحديات والصراعات 
القائمـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر، بـــل ركـــزوا بشـــكل 
خاص على أهمية تعزيز قدرات البحث والتطوير 
فـــي المجـــال العســـكري لتطويـــر تقنيـــات الـــردع 
العسكرية لبلدانهم. وركز المسؤولون على تطوير 
تقنيـــات الذكاء االصطناعي التي تمّكن المنظمات 
الدفاعية والهجومية للمنظمات الحربية ودعمهم 
المعلومـــات  وتبســـيط  التكتيكيـــة  المســـائل  فـــي 
وتحليلها مما يســـاعدهم علـــى تدمير العدو بدون 
التدخل البشـــري المســـتمر. كما تطرق المسؤولون 
إلى أهمية تكنولوجيا الحوسبة الكمية في المجال 
Quantum Comput� ”العســـكري أو ما يســـمى بــــ

يســـاعد  والـــذي   ”ing Technology in Defense
في تســـريع أنواع معينة من المهام بشـــكل جذري 

مثـــل المحاكاة والتحســـين والـــذي يمكن أن يمنح 
المؤسســـات الحربية ميزات أقـــوى من خصومهم 
فـــي المعارك لتحديد المواقـــع والمالحة وخيارات 
تحســـينات  إلـــى  باإلضافـــة  الدقيقـــة،  التوقيـــت 
كبيـــرة في الكشـــف عـــن الغواصات ويعـــزز قابلية 
الردع النووي البحري. كما تطرق المســـؤولين إلى 
أهميـــة تطوير قوى الـــردع الدفاعية ضد هجمات 

الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية.
لهـــذا، فقد خصصت كل مـــن هذه الدول ميزانيات 
ضخمـــة لمواكبـــة التطـــور فـــي القطاع العســـكري 
ولتطويـــر قوى الـــردع الخاصة بهـــا بمبالغ وصلت 
إلـــى أكثر مـــن 100 مليـــار دوالر أميركي والتعاون 
مـــع جميع القطاعـــات ذات االهتمام المشـــترك من 
جامعـــات ومؤسســـات بحثيـــة وفكرية وشـــركات 
عســـكرية من القطاع الخاص والقطاعات األخرى 
ذات الصلـــة لتعزيـــز القـــوة العســـكرية فـــي هـــذه 
البلدان. وبالفعل، قامت المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة بقيادة اإلنفاق 
فـــي التكنولوجيا العســـكرية مـــع تخصيص أموال 
ضخمـــة ســـيتم اإلنفـــاق عليهـــا محليـــًا. ومـــن هنا، 
تســـتثمر المملكـــة العربيـــة الســـعودية بكثافة في 
الصناعـــات الدفاعيـــة المحليـــة كجـــزء من خطط 
التنويع األوسع لرؤية 2030، كما خططت المملكة 
العربية الســـعودية في 2021 بإنفـــاق أكثر من 20 
مليـــار دوالر أميركـــي علـــى صناعاتها العســـكرية، 
والتي سيكون نصفها في البحث والتطوير خالل 
الســـنوات المقبلـــة. وفـــي اإلمـــارات، تعمـــل وزارة 

الدفـــاع على تعزيـــز قدراتها العســـكرية من خالل 
االتفاقيـــات المعلنـــة مـــع “تـــوازن” والتـــي تفـــوض 
الدفاعـــي  والتطويـــر  والبحـــث  التخطيـــط  إدارة 
واألمنـــي والتـــي ســـتعزز مـــن النمـــو االقتصـــادي 
وتطوير صناعة الدفاع واألمن في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وتشمل التقنيات كأنظمة الذكاء 
والذخائـــر  والمراقبـــة واالســـتطالع  االصطناعـــي 
وأنظمـــة الكمبيوتـــر وأدوات المعلومـــات الحربية. 
كما قامت دولة اإلمارات منذ 2014 بإنشاء شركة 
اإلمـــارات للصناعات الحربية الدفاعية والمعروفة 
باســـم “EPIC” والتي ســـيكون لها الدور في تعزيز 
القـــوة العســـكرية لدولة اإلمارات خالل الســـنوات 

المقبلة. 
كما صدر عن صاحب الجاللة عاهل البالد المعظم 
بإنشـــاء المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع 
الحربـــي في قوة دفـــاع البحرين، والتي ســـتكون 
مسؤوالً عن تطوير التصنيع الحربي والمشروعات 
وأنظمـــة الدفاع واألمـــن باســـتخدام التكنولوجيا 
الحديثـــة، باإلضافـــة إلى إنشـــاء المصانع الخاصة 
بالذخائر واألســـلحة والتقنيات الحديثة واالتجار 
بها، األمر الذي سيعود بالكثير على مملكة البحرين 
خصوصـــًا من جانب التخطيط والبحث والتطوير 

في المجال العسكري. 
كما أن من أهم التحديات اإلقليمية لدول الخليج 
العربـــي اليـــوم هـــو ردع القـــوة العســـكرية إليـــران 
فـــي مضيـــق هرمـــز وبـــاب المنـــدب وبحـــر عمـــان 
وخصوصًا من قبل المسّيرات التي التزال تضرب 

فـــي الناقـــالت النفطيـــة والتجارية التـــي تعبر من 
خاللهـــا، باإلضافـــة إلى ضـــرورة تحصين منشـــآت 
دول الخليـــج العربـــي ضـــد الهجمـــات اإلرهابيـــة 
كتلك المسّيرات التي ضربت في منشأتين لشركة 
أرامكو في شـــرق الســـعودية ومخـــازن أدنوك في 
أبوظبـــي ممـــا يســـتدعي دعـــم البحـــث والتطوير 
ووضع اإلستراتيجيات لردع مثل هذه الهجمات.

مـــن أحـــد فوائـــد البحـــث والتطويـــر فـــي المجال 
العســـكري هو تقليل التكاليف التـــي يترتب عليها 
شـــراء التقنيات الدفاعية مـــن خارج دول الخليج 
العربي، فبدالً من إنفاق كل الميزانيات العســـكرية 
واألدوات  التقنيـــات  شـــراء  فـــي  وتخصيصهـــا 
الحربيـــة، تضخ البعض منها في البحث والتطوير 
العسكري مما يســـاهم في تطوير حلول وعمليات 
وتقنيات الدفاع البحرية والجوية والبرية. وتلعب 
األبحـــاث والدراســـات في مجـــال الدفـــاع واألمن 
دورًا حيويًا في بناء القدرات واالســـتعداد لضمان 
األمـــن القومي لـــدول الخليـــج العربـــي. وال يجب 
أن يقتصـــر عنصر البحـــث والتطويـــر على تطوير 
القطاع العسكري، األمر الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة 
لألمن الخليجي، بل يجب أن يتمدد لكل مؤسسات 
واقتصـــادات الدولـــة بقطاعيهـــا العـــام والخـــاص 
لخلـــق قيمـــة مضافة لالقتصـــادات الوطنية خالل 
العقـــود المقبلة. )لمعرفة أهميـــة البحث والتطوير 
في قطاعات ومجـــاالت االقتصاد، يرجى الرجوع 
إلى المقـــال المتعلق بريادة األعمال وبناء حضارة 

المستقبل: البحث والتطوير 3 و4(.

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(
علي فقيه

ـــة ـــوق المحلي ـــارج وبالس ـــن الخ ـــتوردة م ـــات المس ـــة المعروض ـــي قيم ـــادة ف زي
رئيس 

الجمارك



1.5
مليون دينار

تنافســـت 3 شـــركات فـــي جلســـة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
أمس على مناقصة لحلبة البحرين 
الدوليـــة لتعييـــن مقـــاول لتوفيـــر 
خدمـــات التدبيـــر المنزلـــي وإدارة 
النفايـــات والتنظيـــف فـــي الحلبة، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة اوربيزر 
البحريـــن بنحو 1.5 مليـــون دينار، 
فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابـــة 1.7 

مليون دينار.
علـــى  شـــركة   13 تنافســـت  كمـــا 
مناقصة لوزارة األشغال؛ لتحسين 
شـــارع الديـــر في المجمعـــات 231 
متـــر،   600 بطـــول  و233  و232 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة ريدكس 
للصناعات بنحو 236.9 ألف دينار، 
في حين بلغ أكبرهـــا قرابة 490.9 
ألف دينار. وتشـــمل األعمال إعادة 
إنشـــاء الشـــارع، وتحسين شبكات 
تصريـــف ميـــاه األمطـــار، وممرات 
المشـــاة، توفير مواقف السيارات، 
وأعمـــال تحســـين إنـــارة الشـــوارع 
واإلشـــارات  العالمـــات  ووضـــع 
المرورية الالزمة لتحقيق السالمة 
المروريـــة، وغيرهـــا مـــن األعمـــال 

ذات الصلة.
8 مناقصـــات  وتـــم إجمـــاال، فتـــح 
تابعة لـ 7 جهات حكومية بإجمالي 
أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ  عطـــاء،   47
 5.3 نحـــو  المقدمـــة  العطـــاءات 

مليون دينار.
وفتح المجلـــس مناقصتين للهيئة 
العامـــة للرياضـــة، أولهمـــا للتدقيق 
على حسابات االتحادات الوطنية 
لمدة 3 ســـنوات، تنافســـت عليها 4 
شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بقيمة 

48.4 ألـــف دينـــار، والثانية لمســـك 
الســـجالت المحاســـبية لالتحادات 
الرياضية لمدة 3 سنوات، تنافست 
عليها 3 شـــركات، وكان أقل عطاء 

بنحو 52.7 ألف دينار.
كما فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول لتوفيـــر خدمات 
)الســـليكالين(،  اإلزالق  خـــط 
تنافســـت عليهـــا 8 شـــركات، وكان 

أس  بـــي  إن  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 
النفـــط  آبـــار  للخدمـــات  البحريـــن 
والغـــاز بنحو 3 مالييـــن دينار، في 
حين بلغ أكبرهـــا قرابة 9.3 مليون 
دينـــار، وخدمـــات ســـليكالين هـــي 
خدمـــة مهمـــة مطلوبـــة للعمليـــات 
اليوميـــة في الميدان، واشـــترطت 
“تطويـــر” أن يشـــمل أداء المقـــاول 
ال  المثـــال  ســـبيل  علـــى  للعمـــل، 

الحصـــر، توفيـــر المعـــدات والمواد 
خـــط  خدمـــات  ألداء  والخدمـــات 

اإلزالق للشركة.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كذلـــك 
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
لتوريد نظام الحماية من الحرائق 
المكونـــات  جميـــع  مـــع  الرغـــوي 
المرتبطـــة لمحطة تســـويق ســـترة 
تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات، وكان 

أقل عطاء لشـــركة نافكو البحرين 
بقيمة 202.4 ألف دينار، ومناقصة 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لشـــفط 
ميـــاه األمطـــار والصـــرف الصحي 
بمـــدارس  االنســـدادات  وتســـليك 
ومبانـــي الوزارة تنافســـت عليها 9 
شـــركات، وكان أقل عطاء لشـــركة 
للتنظيفـــات  العامـــه  الخدمـــات 

والصيانة بقيمة 123.75 ديناًرا.

مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
لشـــركة مطـــار البحريـــن لتجديـــد 
اتفاقيـــة مايكروســـوفت إنتربرايز 
)Microsoft Enterprise( الخاصة 
بمطـــار البحريـــن الدولـــي لمـــدة 3 
ســـنوات تنافست عليها 3 شركات، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة المؤيـــد 
للكمبيوتـــر الشـــرق األوســـط بنحو 

265.8 ألف دينار.

لخدمات التدبير المنزلي وإدارة النفايات وتنظيف “الحلبة”
تحسين شارع الدير بـ 236.9 ألف دينار

ـــار ـــن دين ـــة بــــ 3 ماليي ـــات اليومي ـــة للعملي ـــليكالين” المهم ـــات “س ـــر”: خدم “تطوي
265.8 ألــــــف دينـــــــار لتجــديــد اتفــاقيـــة مايكــروســوفـــــت إنتــربرايز بالمطــار
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أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

الهيئة العامة للرياضة
PKF Albassam Chartered Account and 4التدقيق على حسابات االتحادات الوطنية

consultents48,400.000

PKF Albassam Chartered Account and 3مسك السجالت المحاسبية لالتحادات الرياضية
consultents52,690.000

236,937.295ريدكس للصناعات13تحسين شارع الديروزارة األشغال

8NPS Bahrain for Oil and Gas wells Services2,988,730.000توفير خدمات خط اإلزالق )السليكالين(تطوير للبترول

شفط مياه األمطار والصرف الصحي وتسليك وزارة التربية والتعليم
GENERAL CLEANING & MAINTENANCE 9االنسدادات بمدارس ومباني الوزارة

SERVICES123.750

توفير خدمات التدبير المنزلي وإدارة النفايات والتنظيف حلبة البحرين الدولية
3Urbaser Bahrain1,463,572.220في الحلبة

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

توريد نظام الحماية من الحرائق الرغوي مع جميع 
4NAFFCO BAHRAIN202,400.000المكونات المرتبطة

تجديد اتفاقية Microsoft Enterprise الخاصة بمطار شركة مطار البحرين
265,795.464المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط3البحرين الدولي لمدة 3 سنوات

تحـــت رعاية األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي، 
نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلـــس التعليم العالي، 
الدكتـــورة الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  فـــي  اختتـــم  خليفـــة، 
المؤتمـــر الدولـــي لقيـــادة وإدارة المشـــروعات فـــي 
العصـــر الرقمـــي، والذي أقيـــم بالتعاون مـــع جامعة 
لندن ســـاوث بانك البريطانية، وبالشراكة مع اتحاد 
الجامعات العربية، ومعهد تشـــارترد العالمي للبناء، 
وجمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة، بحضور عدد من 
كبـــار الشـــخصيات والســـفراء وممثلـــي الجامعـــات 

المحلية والعالمية ووسائل اإلعالم المحلية.
ومثـــل هـــذا المؤتمـــر أهمية كبـــرى إذ شـــاركت فيه 
53 ورقـــة بحثيـــة من 16 دولة حـــول العالم تناولت 
وإدارة  الرقميـــة،  المهـــارات  منهـــا:  محـــاور،  عـــدة 
واإلدارة  والقيـــادة  المشـــروعات،  وإدارة  التغييـــر، 
فـــي أوقات األزمـــات، واإلدارة في العصـــر الرقمي، 
المعلوماتـــي،  التطـــور  ظـــل  فـــي  القيـــادة  وأنمـــاط 
ونمذجـــة المعلومـــات الرقميـــة، والثـــورة الصناعية 
الرابعـــة، والفجـــوة الرقميـــة واالبتـــكار فـــي العصـــر 
الرقمـــي، والـــذكاء االصطناعـــي وإنترنت األشـــياء، 
والواقـــع االفتراضـــي والواقـــع المعـــزز، والمواضيع 
المســـتقبل،  وعلـــم  البيانـــات  بعلـــوم  العالقـــة  ذات 
وتقنيـــات الرقمنـــة ونظم المعلومـــات التكنولوجية، 
ووســـائل التواصل االجتماعي، والمكتبات الرقمية، 

وأخيـــرًا القضايـــا القانونية ذات العالقة بالمســـاواة 
والتنوع، والمشـــروعات المتعلقة بالرعاية الصحية 
فـــي ظل جائحـــة كورونا. وأكدت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى مـــا يحظـــى بـــه قطـــاع التعليـــم العالـــي من 
دعـــم من لدن حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم، واهتمام 
مســـتمر من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
يأتـــي إيمانًا بـــدور التعليـــم كمحرك رئيـــس للعملية 
التنموية بالمملكة وأهميته في دعم أهداف التنمية 
المســـتدامة وترســـيخ ريـــادة المملكـــة وتميزها في 
هـــذا القطاع المهم. وفي كلمة ألقتها بافتتاح أعمال 
المؤتمر، أشـــارت األمين العـــام على ضرورة تكثيف 
الجهـــود للنهوض بآفاق البحـــث العلمي واألكاديمي 
وتحقيـــق الجـــودة والرصانـــة العلميـــة بمؤسســـات 
التعليـــم العالي لالرتقاء بجـــودة التعليم في مملكة 
البحرين، مشـــيدة بجهود جامعـــة العلوم التطبيقية 
ومنتســـبيها فـــي العمـــل لالرتقـــاء بقطـــاع التعليـــم 
العالـــي. من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء جامعة 
العلـــوم التطبيقية الدكتور وهيـــب الخاجة إن هذه 
النوعيـــة مـــن المؤتمـــرات تســـاهم في دفـــع العجلة 
التنموية في البحرين، حيث تسعى الجامعة بشكل 
مســـتمر إلـــى عقد مؤتمـــرات دورية تعنى بالنشـــاط 
والمؤسســـات  الجامعـــات  مـــع  والتعـــاون  البحثـــي 

المرموقـــة لدعـــم البحـــوث المتخصصة فـــي مجال 
العصر الرقمي.

وأكـــد رئيـــس مجلـــس األمنـــاء أن الجامعة وضعت 
العديد من الخطط للتطوير وإيجاد برامج يحتاجها 
ســـوق العمـــل إلـــى جانـــب طرحهـــا لبرامـــج جديدة 
اســـتهدفت مـــن خاللهـــا اســـتقطاب طلبـــة دولييـــن 

لمملكـــة البحرين بهـــدف إثراء االقتصـــاد البحريني 
وتنويع مصـــادر دخله، ومن أبـــرز تلك التخصصات 
هـــي البرامـــج الهندســـية وبرامـــج الدراســـات العليا 
وغيرها من البرامج التي تتماشـــى مع حاجة سوق 

العمل لتلك التخصصات.
المؤتمـــر  ورئيـــس  الجامعـــة  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 

الدكتور غسان عواد إن الجامعة استطاعت وللمرة 
الثالثـــة تنظيـــم هـــذا المؤتمـــر بالتعاون مـــع جامعة 
لندن ســـاوث بانـــك البريطانية، لمناقشـــة جملة من 
المواضيع المهمة في القيادة واإلدارة والمشروعات 
فـــي العصـــر الرقمي، منوهًا إلـــى أن المؤتمر يناقش 
التطورات التكنولوجية وكيفية االستفادة منها في 

الصناعات”. 
وأوضـــح رئيـــس الجامعـــة أن المؤتمـــر يشـــارك بـــه 
16 دولـــة مـــن حـــول العالـــم تتنـــاول عـــدة محـــاور، 
منهـــا: المهـــارات الرقميـــة، وإدارة التغييـــر، وإدارة 
أوقـــات  فـــي  واإلدارة  والقيـــادة  المشـــروعات، 
وأنمـــاط  الرقمـــي،  العصـــر  فـــي  األزمـــات، واإلدارة 
القيـــادة فـــي ظـــل التطـــور المعلوماتـــي، ونمذجـــة 
المعلومـــات الرقميـــة، والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، 
والفجـــوة الرقميـــة واالبتـــكار فـــي العصـــر الرقمي، 
والـــذكاء االصطناعـــي وإنترنـــت األشـــياء، والواقع 
ذات  والمواضيـــع  المعـــزز،  والواقـــع  االفتراضـــي 
العالقة بعلـــوم البيانات وعلم المســـتقبل، وتقنيات 
الرقمنـــة ونظـــم المعلومات التكنولوجية، ووســـائل 
التواصـــل االجتماعي، والمكتبـــات الرقمية، وأخيرًا 
القضايا القانونية ذات العالقة بالمســـاواة والتنوع، 
والمشـــروعات المتعلقة بالرعايـــة الصحية في ظل 
جائحـــة كورونـــا، بمشـــاركة نخبة من كبـــار الخبراء 

والباحثين في هذه المجاالت من حول العالم.

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لقيادة وإدارة المشروعات في العصر الرقمي بـ“التطبيقية”
تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

أطلقـــت مجموعة يوســـف خليل المؤيـــد وأوالده، 
الموزع الوحيد والوكيل الحصري لسيارات نيسان 
في مملكة البحرين، مؤخرا حملتها المميزة لنهاية 
العـــام والتـــي تتضمـــن عروضـــا حصريـــة ال تقاوم 
لمساعدة عشاق السيارات في البحرين على إنهاء 
العام بأفضل صورة ممكنة باقتناء أحدث سيارات 
نيســـان. تشـــمل عروض نيســـان المميزة أربعة من  
أكثـــر طـــرازات نيســـان شـــعبية، وهـــي طـــرازات - 
باترول 555 واكس تيرا 2023 واكس تريل 2022 
باإلضافة لطراز باثفايندر، بأسعار حصرية بعروض 
نهاية العام، حيث يصل سعر إكس تيرا 2023 إلى 

11,395 دينـــار بحريني، وإكس تريل 2022 بســـعر 
9,495 دينارا وســـعر باثفاينـــدر يصل إلى 16,995 

دينارا بحرينيا.
ليس هذا فقط، بل تشـــمل أســـعار طرازات نيسان 
المذكـــورة أعاله أيضا ضمان لمدة خمس ســـنوات 
وباقـــة الخدمة المجانية لمدة عام واحد باإلضافة 
إلـــى ضريبـــة القيمة المضافـــة المجانيـــة والتأمين 
المجاني والتســـجيل وحماية ضـــد الصدأ وتظليل 

الزجاج.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح أنـــس عبـــد هللا المديـــر 
العـــام لنيســـان البحريـــن، قائـــالً: “نتمنـــى لجميـــع 

عشـــاق نيســـان في المملكـــة أن ينطلقـــوا نحو عام 
جديـــد بأفضل صـــورة مميزة تناســـب طموحاتهم 
وأحالمهـــم. لذلك اخترنا بعناية أربع من ســـياراتنا 
األكثـــر شـــعبية فـــي البحريـــن، وقررنـــا طرحها في 
عروض نهاية العام بأســـعار مميزة تناسب الجميع 
باإلضافـــة لباقة من الخدمـــات المجانية والمميزة، 
وهذه أفضل هدية نســـتطيع أن نقدمها في نيسان 
البحرين لعشـــاق نيسان بمناســـبة نهاية العام”؛ لذا 
أسرع إلى أقرب صالة عرض نيسان واحصل على 

هذا العرض الفريد اآلن!
لمزيد من المعلومات، اتصل على رقم 17732732

“نيسان البحرين” تطلق أقوى عروض نهاية العام على سياراتها
حان وقت تغيير سيارتك واالنطالق نحو عام جديد بأفضل صورة



 40 مطورا مشاركا
في “سيتي سكيب”

عرض أكثر من 10 آالف 
عقار بـ “سيتي سكيب”

م
قا
ألر
با

سبتمبر 2023 افتتاح 
مجمع مراسي جاليريا

كشــف العضــو المنتــدب لشــركة إيجل هيلــز ديار، ماهر الشــاعر، عــن أن هنالك 3 
مشــاريع قيــد اإلنشــاء حالًيــا فــي مراســي البحرين، هي: مراســي بــارك، العنوان 
رزيدينســز مراســي فيستا، ومراسي تيراسيز. وأوضح الشاعر في حلقة برنامج 
صحيفة “البالد” “البحرين في أرقام” األسبوعي من معرض سيتي سكيب، والتي 
تم تســجيلها بجناح شــركة إيجل هيلز ديار في المعرض بمركز البحرين العالمي 
للمعارض، أن مراسي بارك تم االنتهاء من المرحلة اإلنشائية فيه ووصل لمرحلة 
التشــطيبات النهائية للمشــروع، ومشــروع العنوان رزيدنســز مراســي فيســتا تم 
االنتهاء من وضع األساســات حيث أرســيت مناقصة المقاول الرئيس للمشروع، 
كمــا تــم االنتهاء من وضع أساســات مشــروع مراســي تيراســيز، وســيتم إرســاء 

مناقصة المقاول الرئيس للمشروع في أقرب وقت.

واستضافت حلقة برنامج “البحرين في 
أرقـــام”، العضـــو المنتدب لشـــركة إيجل 
هيلز ماهر الشاعر، تحت عنوان )“إيجل 
هيلـــز البحريـــن”.. واجهـــة جديـــدة فـــي 
ديار المحرق(، وقد أقيم معرض ســـيتي 
ســـكيب ألول مـــرة في مملكـــة البحرين 
بمشـــاركة 40 مطـــورا، وعـــرض أكثر من 
10 آالف عقار ليكون هذا المعرض بادرة 
خيـــر للتعافـــي االقتصـــاد الذي تشـــهده 

مملكة البحرين.

مشاركة بـ “سيتي سكيب”

وعـــن أبرز معروضات ومشـــاريع شـــركة 
إيجل هيلز في معرض ســـيتي ســـكيب 
البحريـــن والـــذي يقـــام ألول مـــرة، قـــال 
الشـــاعر “الحمدلله وفقنا في المشـــاركة 
فـــي أول معـــرض ســـيتي ســـكيب يقام 
علـــى أرض البحرين، وهو من المعارض 
علـــى  نحـــث  التـــي  المهمـــة  العالميـــة 
شـــركة  أن  موضًحـــا  فيهـــا”،  المشـــاركة 
شـــاركت  البحريـــن  ديـــار  هيلـــز  إيجـــل 
ســـيتي  بمعـــرض  مشـــروع  مـــن  بأكثـــر 
ســـكيب البحريـــن، ومـــن بين المشـــاريع 
لدى الشـــركة، أال وهو مشـــروع مراســـي 
البحريـــن، حيث تم االنتهاء من إنشـــاء 
المجمـــع التجـــاري فيـــه أال وهـــو “مجمع 
مراســـي  بمشـــروع  جاليريـــا”  مراســـي 
البحريـــن، كمـــا تم االنتهاء مـــن المرحلة 
وســـيتم  بأكملـــه،  للمشـــروع  اإلنشـــائية 

افتتـــاح المجمـــع التجـــاري خـــال شـــهر 
سبتمبر 2023.

وبّين أن المشاريع التي تم االنتهاء منها، 
وهي: مراسي شـــورز رزيدنسز، مراسي 
رزيدنســـز، مراسي بوليفارد، فندق فيدا 
تـــم افتتاحـــه، وتـــم االنتهـــاء من شـــقق 
فيـــدا الســـكنية وتـــم تســـليمها، وفنـــدق 
العنوان تم االنتهـــاء منه وافتتاحه، كما 
تم تسليم شقق “العنوان رزيدينسز” إلى 

الماك خال األسبوع الماضي.

مشاريع قيد اإلنشاء

ولفـــت العضـــو المنتـــدب لشـــركة إيجل 
هيلـــز ديـــار إلـــى وجـــود 3 مشـــاريع قيد 
اإلنشـــاء حالًيـــا بمراحـــل مختلفـــة مـــن 
اإلنشـــاء، هي: “مراســـي بارك”، “العنوان 
رزيدنسز مراسي فيستا” وهو عبارة عن 
شقق فندقية تدار من قبل فنادق شركة 
إعمـــار للضيافـــة، والمشـــروع الثالث هو 
“مراسي تيراسيز”، مبيًنا أنه تم االنتهاء 
من المرحلة اإلنشائية لمشروع “مراسي 
بـــارك” وحالًيـــا فـــي مرحلة التشـــطيبات 
النهائية للمشروع، والمشروع الثاني هو 
“مراســـي فيســـتا” الذي تـــم االنتهاء من 
وضع األساســـات وتم إرســـاء المناقصة 
على المقاول الرئيسي للبدء بالمشروع، 
“مراســـي  فهـــو  الثالـــث  المشـــروع  أمـــا 
تيراســـيز” الـــذي تـــم االنتهاء مـــن وضع 
األساســـات فيه، وسيتم إرساء مناقصة 

المقـــاول الرئيـــس للمشـــروع فـــي أقرب 
وقت.

سوق عقاري صحي

ورأى الشـــاعر أن الســـوق العقاري بصفة 
عامة في مملكة البحرين ســـوق صحي، 
موضًحـــا أن اســـتراتيجية “إيجـــل هيلز 
ديار” في المشـــاريع العقارية تتمثل في 
التأكد من أن تكون المشـــاريع صحيحة 
وتصاميمهـــا مقبولـــة وأحجامها مقبولة 
من حيث مبالغ وأســـعار البيع لتتماشـــى 
مـــع ســـوق البحريـــن، مؤكـــًدا أن ســـوق 
العقـــارات فـــي مملكـــة البحريـــن بصفـــة 
عامـــة هـــو ســـوق نشـــط وبـــه مقومـــات 
كثيرة تســـاهم في بناء مشـــروع أو بيع 

آخر. 
وأشـــار إلى عدم حدوث أي مشاكل في 
الفتـــرة الماضيـــة خصوًصا خـــال فترة 

جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد _ 19(، وحالًيا 
المراحـــل  مـــن  التعافـــي  فتـــرة  خـــال 
الســـابقة التـــي مـــرت خصوًصـــا ارتفـــاع 
أسعار البناء، وقد عادت العقارات حالًيا 

إلى أسعارها السابقة. 
ورأى أن هنالك مجال كبير للمستثمرين 
والمطوريـــن فـــي القطـــاع العقـــاري في 
مملكة البحرين، والمجال مفتوح مع كل 
التســـهيات التي تقدمها الدولة، مضيًفا 
أن المجـــال مفتوح للجميع نظًرا للتملك 
الحر ســـواء للبحرينييـــن أو األجانب أو 
الخليجييـــن، كما حصلت أكثر مشـــاريع 
إيجـــل هيلـــز ديار علـــى الموافقات للبيع 
لألجانـــب، ولـــم نواجـــه أي مشـــكلة في 

الحصول على هذه الموافقات.

القطاع العقاري نشط

ورأى العضـــو المنتـــدب لشـــركة إيجـــل 

هيلز ديار، أن القطاع العقاري في مملكة 
البحرين يعد قطاًعا نشًطا، ويعتبر - من 
وجهـــة نظره - من أهـــم القطاعات التي 
تساند قطاعات أخرى، فالقطاع العقاري 
ليـــس قطاًعـــا واحـــًدا، فلـــدى الحديـــث 
عن القطـــاع العقاري فإنه يســـاند قطاع 
البنكـــي وقطـــاع  اإلنشـــاءات والقطـــاع 
مثـــل  الضيافـــة  وقطـــاع  البنـــاء  مـــواد 
الفنـــادق والمطاعـــم وغيرهـــا، لـــذا فـــإن 
كبيـــر،  العقـــاري  القطـــاع  مـــن  المـــردود 
مرجًحـــا أنـــه لـــم يتـــم رؤيتـــه بالصـــورة 
الصحيحة حتى اآلن، مضيًفا “أعتقد أن 
القطاع نشط وصحي وفيه مجال كبير 
لمشـــاريع إضافية للســـوق نفســـه سواء 
مشاريع سياحية أو صناعية أو سكنية، 
مؤكًدا أنه لدى دراسة المشاريع بطريقة 
صحيحـــة فالجميع ســـيكون ناجحا في 

القطاع العقاري في مملكة البحرين.

3 مشاريع قيد اإلنشاء في “مراسي البحرين”

ماهر الشاعر خالل لقاء “البحرين في أرقام”

إعداد وتقديم: علي الفردان | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: رسول الحجيري

ــز” ــي ــراس ــي ـــ “مــــراســــي ت ــ ــس ل ــيـ ــرئـ ــة الـــمـــقـــاول الـ ــص ــاق ــن ــا إرســـــــاء م ــًبـ ــريـ قـ

محاورا “^” من “سيتي سكيب” البحرين.. العضو المنتدب إليجل هيلز ديار ماهر الشاعر:

لم نواجه أي مشكلة في 
الحصول على موافقات 

البيع 

االنتهاء من شقق فيدا 
السكنية وتم تسليمها

الجميع سيكون ناجحا في 
القطاع العقاري بمملكة 

البحرين

العقارات عادت حالًيا إلى 
أسعارها السابقة 
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.014

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.222

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 0.355

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.322

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 0.077

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.264

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

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 0.470

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 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.800

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

أعلـــن مصرف البحرين المركزي أنه تم تغطية 
 )ISIN BH000H466YI6( 1941 اإلصدار رقم
مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكومية األســـبوعية 
المركـــزي  البحريـــن  التـــي يصدرهـــا مصـــرف 
نيابة عن حكومة مملكـــة البحرين. تبلغ قيمة 
هـــذا اإلصدار 70 مليون دينـــار بحريني لفترة 
استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 30 نوفمبر 2022 
وتنتهـــي فـــي 1 مـــارس 2023، كمـــا بلغ معدل 

ســـعر الفائـــدة علـــى هـــذه األذونـــات 5.47 % 
مقارنة بسعر الفائدة 5.30 % لإلصدار السابق 
بتاريـــخ 23 نوفمبـــر 2022. وقـــد بلـــغ معـــدل 
ســـعر الخصـــم 98.635 % وتـــم قبـــول أقـــل 
ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 98.505 %، علمـــًا أنه 
قـــد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 123 %. كما 
بلـــغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانـــة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار إلصدارات أذونات الخزانة األسبوعية

إيلين هاللعلي البقالي

“البا” تحصد جائزتين رئيستين من جمعية 
عالقات المستثمرين بالشرق األوسط

في مؤتمر وحفل أقيم 24 أكتوبر 2022 بمدينة الرياض

تفخر شــركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. “البا”، أحد أكبر مصاهر األلمنيوم في العالم، 
بحصولها على جائزتي الشــركة الرائدة وأفضل متخصص في عالقات المســتثمرين 
على مستوى البحرين، وذلك وفق ما تم اإلعالن عنه في مؤتمر وحفل جوائز جمعية 
عالقات المســتثمرين في الشــرق األوســط للعام 2022 الذي أقيم بتاريخ 24 أكتوبر 

2022 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي تعليقه على الفوز بهاتين الجائزتين، 
“البـــا”  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
علـــي البقالي “تشـــهد األســـواق الكثير من 
التقلبات بشـــكل مستمر، ونسعى جاهدين 
لبقاء مستثمرينا وتعزيز ثقتهم في أسهم 
الشـــركة في ظل مختلف الظـــروف، األمر 
الـــذي لـــن يتحقـــق إال بفضل وجـــود فريق 
عمـــل قـــوي إلدارة عالقات المســـتثمرين. 
إن اســـتحقاق الشـــركة لمثل هـــذا التكريم 
إلحـــدى عشـــرة ســـنة علـــى التوالـــي لهـــو 
دليـــل قاطـــع على الثقـــة التـــي يحظى بها 
بالشـــركة،  المســـتثمرين  عالقـــات  قســـم 
وأود فـــي هـــذا الصـــدد أن أتقـــدم بالشـــكر 
المســـتثمرين  لعالقـــات  اإلداري  للمديـــر 
إيليـــن  الشـــركة  وســـكرتارية  والتأميـــن 
هـــالل – وفريـــق العمل معهـــا – لجهودهم 

المعاييـــر  أعلـــى  إرســـاء  فـــي  المبذولـــة 
لممارســـات عالقات المستثمرين وحوكمة 
الشـــركات، والتواصل الســـلس والمســـتمر 

مع المستثمرين والمجتمع المالي”. 
اإلداري  المديـــر  أضافـــت  جانبهـــا،  مـــن 
لعالقات المستثمرين، إيلين هالل “يشرفنا 
أن يتـــم اختيارنـــا مجدًدا مـــن قبل قاعدة 
مســـتثمرينا، المحلييـــن منهـــم والدوليين، 
الجائزتيـــن  هاتيـــن  علـــى  للحصـــول 
المتميزتيـــن. لقد تكللـــت جهودنا الحثيثة 
بالنجـــاح، والتـــي ال تقتصـــر علـــى إخطـــار 
المســـتثمرين بحصتهـــم فـــي أســـهم “البـــا” 
وحســـب، بل تشـــمل أيًضا تعزيـــز رغبتهم 
في امتـــالك أســـهم الشـــركة. وأغتنم هذه 
الفرصة للتعبير عن الشـــكر الجزيل لجميع 
المحلليـــن المالييـــن والمســـتثمرين الذين 

منحـــوا أصواتهـــم لشـــركة “البـــا” وفريـــق 
عالقات المستثمرين فيها”.

ويعد مؤتمر وحفل جوائز جمعية عالقات 
المســـتثمرين بالشـــرق األوسط أكبر حدث 
مـــن نوعـــه فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا، إذ ُيعنـــى بتكريم جهود 
الشـــركات المدرجة ومتخصصي عالقات 
المســـتثمرين فـــي المنطقة ممـــن لهم دور 
محوري في تطوير هذا القطاع. كما يمثل 
الحدث منصـــة للشـــركات المدرجة محلًيا 
وكذلـــك الشـــركات الدولية والمســـتثمرين 
والمستشـــارين  المالييـــن  والمحلليـــن 
والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات حول 
الممارســـات ومناقشـــة تحديـــات  أفضـــل 

السوق المختلفة.

ـــركة ـــهم الش ـــي أس ـــم ف ـــز ثقته ـــتثمرينا وتعزي ـــاء مس ـــي: بق البقال

هالل: جهودنا 
الحثيثة تكللت 

بالنجاح



For more information, contact:  Bahrain Society of Engineers, 
P.O. Box 835, Manama, Kingdom of Bahrain   

Tel: +973 1781 0733 Fax: +973 17827475  Email: conference.manager@bse.bh

Under the patronage of
H.E. Dr. Mohamed bin Mubarak bin Daina

Minister of Oil and Environment 
Special Envoy for Climate Affairs

Kingdom of Bahrain
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مفتتحا المؤتمر والمعرض السادس لـ “مينتكون 2022”... وزير النفط والبيئة:

الحاجة للطاقة األحفورية عامل محفز لضخ مزيد من االستثمارات النفطية

مؤتمر الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول  -  مـن 27-30 نوفمبـر

 افتتـــح وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث 
الخاص لشـــؤون المناخ محمد بن مبارك 
بن دينه فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق 
األوسط السادس للصيانة واالعتمادية 
)مينتكون 2022(، تحت شـــعار “الصناعة 
4.0. االبتـــكار الصناعـــي والتقنيـــات في 
بمشـــاركة  الجديـــد”،  الطبيعـــي  الوضـــع 
أكثر من 1500 من المحترفين العالميين 
والمهندســـين والمتخصصين والمهتمين 
في مجـــال الصيانة واالعتمادية وإدارة 

األصول.
وخـــال كلمتـــه االفتتاحيـــة رحـــب وزير 
النفط والبيئة بجميـــع الوفود الخليجية 
والعالميـــة المشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث 
فـــي  السادســـة  نســـخته  فـــي  الدولـــي 
مملكـــة البحريـــن، وأشـــار الوزيـــر إلى أن 
العالـــم اليوم مـــا زال بحاجة إلى الطاقة 
للطاقـــة،  اإلمـــداد  لتأميـــن  األحفوريـــة 
األمر الـــذي يعد عامًا محفًزا للشـــركات 
النفطيـــة لضخ مزيـــد من االســـتثمارات 
جديـــدة  مشـــروعات  وتنفيـــذ  النفطيـــة 
وتوسعات تشـــمل مجاالت االستكشاف 
والتكريـــر  والغـــاز  واإلنتـــاج  والتطويـــر 
والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات 
الكبـــرى، ما يجعـــل من موضـــوع تطبيق 
الصيانة الشاملة في جميع المشروعات 
ترســـيخ  إلـــى  تحتـــاج  والتـــي  النفطيـــة 
ثقافـــة الصيانـــة في مراحلهـــا المختلفة، 
الوقائيـــة، التنبئيـــة، واالســـتباقية، أمًرا 
مهًمـــا وملًحـــا يجب دراســـته جيـــًدا؛ من 
أجل المحافظة على المعدات واألجهزة 

الدقيقة والمنشـــآت النفطية التي تهدف 
إلى تمديد العمر االفتراضي لها.

وأضاف الوزير أن المؤتمر في هذا العام 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  ليلبـــي  جـــاء 
فـــي  يحـــدث  الـــذي  الرقمـــي  والتحـــول 
مجـــاالت الصيانـــة واالعتماديـــة وإدارة 
األصـــول، الفًتـــا إلى أن الحدث ســـيكون 
منصـــة مثالية يجمـــع المهنيين الدوليين 
ومقدمـــي  والباحثيـــن  واإلقليمييـــن 
الخدمـــات والمســـتخدمين الستكشـــاف 
أحدث ما في عالم الرقمنة واالســـتفادة 

مـــن  التـــي  والمعلومـــات  الخبـــرات  مـــن 
شـــأنها إثراء المشـــاركة في هذا الحدث 

االحترافي الفريد.
وأعـــرب وزيـــر النفط والبيئة عن شـــكره 
واللجنـــة  كافـــة  للمشـــاركين  وتقديـــره 
المنظمـــة والجهـــات الراعية والشـــركات 
جميـــع  علـــى  والمتحدثيـــن  العارضـــة 
الجهـــود؛ إلظهار هـــذا المؤتمر والمعرض 
المصاحـــب في نســـخته السادســـة بهذا 
الشـــكل المميـــز، مؤكًدا ســـعادته اهتمام 
وزارة النفـــط والبيئة ببذل الجهود كافة 

لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مهم 
لصناعـــة المعـــارض وتنظيـــم الفعاليـــات 
العالميـــة ذات العاقـــة، متمنًيا ســـعادته 
لمؤتمـــر ومعرض مينتكـــون كل التوفيق 
والنجـــاح وتحقيـــق مـــا يصبـــو إليـــه من 

تطلعات وأهداف مرجوة.
من جانبـــه، أعرب نزار الشماســـي رئيس 
المؤتمـــر عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى وزير 
النفط والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون 
المناخ على رعايته لهذا المؤتمر، مشـــيًرا 
إلـــى أن النســـخة السادســـة مـــن سلســـة 

مينتكـــون ســـتكون حدًثـــا مليًئـــا باإلثارة 
لكل مشـــارك لوجود األنشـــطة المختلفة 
والمتنوعـــة، مؤكًدا أن فعاليـــات المؤتمر 
فنيـــة،  ورقـــة   70 تقديـــم  ســـتتضمن 
إضافة إلى عدد من الجلســـات النقاشية 
والحواريـــة العملية التي سيشـــارك فيها 
نخبة متميـــزة من المتحدثيـــن العالميين 
والصناعيـــة  النفطيـــة  الشـــركات  مـــن 

الخليجية والعالمية.
وعلى هامـــش المؤتمر قـــام وزير النفط 
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة 

المصاحـــب  المعـــرض  بافتتـــاح  المنـــاخ 
الـــذي شـــاركت فيـــه أكثر من 70 شـــركة 
عارضـــة مـــن 30 دولة مـــن مختلف دول 
العالم؛ لاطاع واالكتشاف على أحدث 
مـــا توصلت إليـــه عالم الرقمنة، الســـيما 
مـــع نمـــو األعمـــال فـــي جميـــع المجاالت 
بشـــكل آلـــي أكثـــر مـــن أي وقـــت مضى، 
مـــن  عـــدد  مـــع  ســـعادته  التقـــى  حيـــث 
ممثلـــي الشـــركات العارضـــة المشـــاركة 
فـــي المعـــرض المصاحب، ومنها شـــركة 
أرامكـــو الســـعودية والشـــركة القابضـــة 
للنفـــط والغاز، وشـــركة ســـابك وشـــركة 
فلوســـيرف وجنرال إليكتريك والشركة 
البتروليـــة المتكاملة )الكويت( وشـــركة 
الشـــرقية  مســـار  وشـــركة  قريعـــة  بـــن 
وشـــركة ألمنيوم البحرين )البا( وشـــركة 
ساســـرف وشركات عالمية من الواليات 
المتحدة األميركية، ألمانيا، الهند وكندا 

وغيرها من دول العالم.
مملكـــة  فـــي  تعقـــد  الفعاليـــة  أن  يذكـــر 
البحريـــن كل عاميـــن منـــذ العـــام 2010 
وذلـــك بتنظيم مـــن الجمعيـــة الخليجية 
وجمعيـــة  واالعتماديـــة  للصيانـــة 
بالتنســـيق  البحرينيـــة،  المهندســـين 
والبيئـــة  النفـــط  وزارة  مـــع  والتعـــاون 
وبدعـــم مـــن شـــركة أرامكو الســـعودية 
وشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( وعـــدد 
والصناعيـــة  النفطيـــة  الشـــركات  مـــن 
الرائـــدة المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية 
 1500 مـــن  أكثـــر  عدديـــة  وبمشـــاركة 

مشارك من مختلف دول العالم.

5159 العـــدد   -  1444 األولـــى  جمـــادى   5  -  2022 نوفمبـــر   29 الثالثـــاء 



أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار البحريــن محمــد يوســف البنفــاح أن مؤتمــر ومعــرض “مينتكون” من كبــرى الفعاليــات المتخصصة والمهمة، لما يســلطه مــن ضوء على أبــرز المجاالت أهميــة في القطاع 
الصناعي، وعليه فإنه يعد سقفا يجمع تحته كافة العاملين في القطاعات الصناعية عموما واالختصاصيين في مجال الصيانة واالعتمادية خصوصا.

وقــال البنفــاح فــي حديثــه مع “البــاد”: ”يمثــل مجال الصيانــة جانبا 
مهمــا فــي المؤسســات الصناعيــة، الســيما بالنظــر إلــى النســبة التــي 
يســتحوذ عليهــا هذا الجانــب من المصروفات التشــغيلية والتي تقدر 
مــا بيــن 20 إلــى 30 %، وعليه فإنه البــد أن يكون لاختصاصيين في 
هــذا المجــال محفــل يهــدف لتبــادل اآلراء والخبــرات ومناقشــة آخــر 

المستجدات من هذا الجانب”.
وأضــاف الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار البحريــن محمــد يوســف 
البنفاح فيما يتعلق بالجانب التقني: ”با شك إن الثورة التكنولوجية 
الحاصلة في مجاالت كثيرة لها مشاركة فعالة في القطاعات الصناعية 
خصوصــا فــي مجــال الصيانــة، إذ أصبحــت إدارة األصــول فــي وقتنا 

الراهــن واحــدة مــن أهــم التخصصــات التي تــدرس على المســتويات 
األكاديميــة والتخصصــات المهنية التي تهتــم بها القطاعات الصناعية 
واإلنشــائية التــي تحــرص على المحافظــة وإدامة عمــر األصول التي 

يتم االستثمار بها”.

مؤتمر الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول    مـن 27-30 نوفمبـر

محمد البنفالح: الصيانة تستحوذ على 30 % من المصروفات التشغيلية

“مينتكون” محفل مهم لمناقشة مستجدات قطاع الصيانة واالعتمادية

الرئيــس  نائــب  قــال  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
والمرافــق  األصــول  لقطــاع  التنفيــذي 
والمشــروعات  اإلنفــاق  كفــاءة  هيئــة  فــي 
الحكوميــة، إحدى الجهــات الفنية الداعمة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  للدولــة 

الجهــات  مــع  نعمــل  ”نحــن  بخــاري  تركــي 
الممارســات  تطويــر  فــي  الحكوميــة 
الجهــات  مــع  للعمــل  واألدلــة  والسياســات 
الحكوميــة والخاصــة والعامــة فــي الدول، 
منهــا تطويــر بعــض البرامــج والمنهجيــات 

المميــزة التي تســاعدنا فــي عملية األصول 
والمرافق والصيانة والتشــغيل في الدولة، 
وإننــا نرى مشــاركتنا في مثل هــذا المحفل 
مهمــة جــدا الســيما وأنهــا فرصــة لالتقــاء 
االختصاصييــن  وكذلــك  القــرار  بصنــاع 

والمهتميــن بــه، إضافــة إلــى االطــاع علــى 
أفضــل الممارســات العالميــة على مســتوى 
الصيانة والتشــغيل ومن ثــم تطبيقها على 
مشــاريع الجهات الحكوميــة المتميزة التي 

نعمل معها“.

بخاري: “مينتكون 2022” فرصة لالطالع على أحدث الممارسات في الصيانة واالعتمادية

وجد الرئيس الســابق لجمعية المهندســين البحرينية الدكتور ضياء توفيقي أن الثورة الصناعية الرابعة جزء ال يتجزأ في القطاع الصناعي، إذ يعتمد على التحول الرقمي، والصيانة با شــك 
تعتمد على أنظمة متقدمة والتي بدورها تعتمد على برامج الحاسوب المتطورة والمختلفة، بما في ذلك استخدام األنظمة الرقمية في إدارة وتنظيم عمليات الصيانة في المنشآت الصناعية.

قــال   ”2022 “مينتكــون  مؤتمــر  موضوعــات  وعــن 
أهــم  مــن  المؤتمــر  موضوعــات  ”ُتعــد  توفيقــي: 
متخصــص،  مؤتمــر  يتناولهــا  التــي  الموضوعــات 
مشــيدا بجمعيــة المهندســين البحرينيــة التــي هــي 
مــن  مجموعــة  وتنــاول  طــرح  فــي  ســباقة  دائمــا 
الموضوعــات المهمــة فــي مهنــة الهندســة والقطــاع 

الهندســي، وان موضــوع الصيانــة واالعتماديــة من 
الموضوعــات المؤثــرة الســيما وأنهــا عمليــة معقــدة 
إذ  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى  تطــورت  جــدا 
توجــد حاليــا أنظمــة متقدمة جــدا لصيانة المنشــأة 
بمختلــف القطاعات وتحديــدا للقطاعات الصناعية 
والبتروليــة والغازيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، 

مــا يجعــل الحاجــة إلــى االهتمــام بقطــاع الصيانــة 
بــأن يكــون على رأس قائمة كافة الشــركات المنفذة 
المؤتمــر  هــذا  فــإن  الصناعيــة، وبالتالــي  للمشــاريع 
المتخصــص لــه أهميــة عميقــة وكبيــرة ليــس فقــط 
لمملكــة البحريــن بل للخليــج العربــي ودول منطقة 

الشرق األوسط”. 

وأضاف”دائمــا ننــوه أن عملية الصيانة ألي مشــروع 
ال تأتي في نهايته، بل يجب أن يبدأ بها المشــروع، 
فعندمــا يتــم البــدء بتصميم مشــروع مــا يجب معه 
األخــذ بعيــن االعتبــار كافــة متطلبــات الصيانة لهذا 
المشــروع منــذ البداية، مــن حيث الصيانــة الدورية 

وإطالة مدة المنشأة”. 

توفيقي: إدارة عمليات الصيانة يعتمد على أنظمة حواسيب متقدمة  

أعرب مستشار تقني في قسم صيانة حقن مياه البحر بشركة أرامكو السعودية المهندس 
محمــد عبدالعظيــم البراهيــم عــن فخره واعتزازه بوجــوده في مؤتمر والمعرض الســادس 

للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول “مينتكون 2022”.

وقــال فيمــا يتعلق بحصــده المركــز األول لجوائز 
المؤتمــر ”تعنــي لــي الجائــزة الكثيــر وهــي نقطــة 
فارقــة فــي حياتي الشــخصية والمهنية، إذ تعتبر 
الصيانــة  فــي مجــال  المهنيــة  لمســيرتي  تقديــرا 

واالعتمادية وإدارة األصول”.

وانتهــز البراهيــم هــذه المناســبة للتقــدم بالشــكر 
الجزيــل إلــى كافــة القائميــن علــى هــذا المؤتمــر 
إلــى  بالشــكر  وتقــدم  كمــا  والمهــم،  المتخصــص 
المســتمر  لدعمهــا  الســعودية  أرامكــوا  شــركة 

للكفاءات الوطنية. 

البراهيم يحصد المركز األول لجوائز “مينتكون 2022”.

فــاز المهنــدس علي الدوســري، أحــد الفائزين بجائزة المؤتمر، عن فكرة مبتكرة تعد نقلــة نوعية من الطريقة التقليدية 
ألخــذ المعلومــات مــن المنشــآت الصناعيــة عــن طريــق “باركــود” يــؤدي إلــى تقليــص الوقــت ومواكبــة للتحــول الرقمي 

والتكنولوجي. 

ورأى التحول الرقمي في مجال الصيانة واالعتمادية جيد جدا، 
ولكن التكنولوجيا دائما في تطور سريع، لذا يجب على العاملين 
فــي هــذا المجــال مــن مهندســين ومهتميــن العمل والحــرص على 

دعــم التطــور ومواكبة أحدث المســتجدات القائمة على الســاحة 
العالميــة للوصــول إلــى القمــة، لتكــون دول الخليــج العربــي فــي 

مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب.

الدوسري يفوز عن فكرة مبتكرة تؤدي إلى مواكبة التحول الرقمي في القطاع

قال نائب رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس فهد العبدالكريم ”ُيعتبر قطاع الصيانة واالعتمادية جزءا مهما سواء للمصانع أو القطاعات اإلنشائية وغيرها من القطاعات 
الصناعية، السيما وأننا نلمس اليوم التطور الكبير والمتسارع في مجال الصيانة واالعتمادية والذي نرجعه إلى التطور في الثورة الصناعية الرابعة”.

جاء ذلك أثناء حديثه مع “الباد”، على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول “مينتكون 2022” مساء أمس األول األحد بفندق الخليج.

ووصــف فهد العبدالكريم مســاعي دول المنطقة 
فيمــا يتعلــق بمواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
بالمســاعي الجيــدة والطيبــة، معتبــرا إياهــا مــن 
”أن  وأضــاف  الجانــب،  بهــذا  المتقدمــة  الــدول 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة تتطــور بشــكل ســريع 
ونســتطيع القــول بأننــا اليــوم اســتطعنا أن نزيح 

الســطح األساس في مشروع التنمية في الثورة 
الرابعــة وندخــل إلــى األعمــاق رغــم اتســاع هــذا 

المجال”.
مجــرد  ليــس  الــذكاء  أن  العبدالكريــم  ويــرى 
االســتثمار فــي هذه الثــورة دون النظــر واالنتباه 
إلــى كيــف ســيعود هــذا االســتثمار بالمنفعة على 

الــذي  المطلــوب  بالشــكل  والمصنــع  المؤسســة 
حيــث  مــن  المصنــع  أو  المؤسســة  هــذه  يخــدم 
تخفيض التكاليف، كذلك االســتثمار في الموارد 
البشــرية هــي النقطــة التــي يجــب االهتمــام بهــا 

واالنتباه لها.  
وال يرى نائب رئيس شركة أرامكو السعودية فهد 

العبدالكريــم أن دول المنطقــة تواجــه تحديــات 
ضخمة في مجال الصيانة واالعتمادية، إذ يراها 
مــن المجــاالت الناجحــة جــدا، ولكن هنــاك نقاط 
يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار لاســتثمار فيهــا 
كتطويــر وتأهيــل الموارد البشــرية التي ســتعمل 

بهذا المجال.

أكد رئيس المؤتمر والمعرض السادس للصيانة واالعتمادية وإدارة األصول “مينتكون 2022” المهندس نزار الشامسي، على أن صفة ومسمى “العالمية” هو ما يستحقه مؤتمر 
“مينتكون”، إذ يعكس ذلك النجاح والتحوالت التي حققها ومر بها المؤتمر والمعرض المصاحب له خال العشر أو االثني عشر عاما الماضية.

جاء ذلــك خال حفل افتتاح المؤتمر والمعرض 
الســادس للصيانــة واالعتماديــة وإدارة األصــول 
األحــد  األول  أمــس  مســاء   ”2022 “مينتكــون 
الموافــق 27 نوفمبــر الجاري، برعاية وزير النفط 

والبيئة محمد بن دينه. 
وأعرب الشامســي عن ســعادته باإلقبال الشــديد 
الصيانــة  قطــاع  وخبــراء  المهتميــن  قبــل  مــن 
واالعتماديــة علــى هــذا المؤتمــر المتخصــص، إذ 
بلــغ عــدد المشــاركين والعارضيــن فــي المؤتمــر 
بنســخته السادســة إلى ما يزيد عن 30 دولة من 
كافــة أنحــاء العالــم، منوهــا أن المؤتمــر ثري في 

طرحــه، إذ تــم تقديم 72 ورقــة عمل متخصصة 
المصاحبــة  العمــل  ورش  خــال  تناولهــا  ســيتم 
للمؤتمــر، وتــم عقــد 4 ورش عمــل قبــل انطــاق 
فعاليــات المؤتمر، كما يضم المؤتمر 8 متحدثين 

رئيسين.
قــال  العمــل  أوراق  موضوعــات  وعــن 
الشامســي”جميع أوراق العمــل تصــب في مجال 
مــن  لاســتفادة  الموجــودة  الكفــاءات  تطويــر 
المعرفــة، وكذلــك التطرق وتســليط الضوء على 
الصيانــة  مجــال  فــي  العالميــة  التطــورات  آخــر 
واالعتماديــة وإدارة األصــول، وإمكانية التحول 

إلــى  إضافــة  المجــال،  هــذا  فــي  الرقمنــة  إلــى 
بإيجــاد  يتعلــق  فيمــا  الخبــرات  مــن  االســتفادة 
الحلول وتطوير الحلول الراهنة، وكذلك دراســة 
التحديــات التي تواجه القطــاع من خال تبادل 

الخبرات واآلراء المتخصصة”.
ويــرى الشامســي فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمي 
هــو  أنــه  واالعتماديــة،  الصيانــة  مجــال  فــي 
المســتقبل لهذا القطاع، فالتحــول الرقمي يؤدي 
إلــى تطويــر أداء اآلالت الموجودة فــي المصانع 
واالعتمــاد علــى صيانتهــا فــي مجــال التدريــب، 
مشيرا إلى أن التحول الرقمي ال يؤدي فقط إلى 

توفيــر التكلفــة في المصاريــف، إنما يؤدي كذلك 
إلى تحسين عملية األداء في ذات الوقت.

الــدول  علــى  يجــب  أنــه  نــزار  المهنــدس  وأكــد 
الراميــة إلــى التحول الرقمي فــي القطاع معرفة 
مــا األهــداف المطلوبــة، ومــا يريــده القطــاع مــن 
هــذا التحول الرقمي، والتحدي األهم هو تطوير 
المــوارد البشــرية في هذه القطاعات ســواء كان 
قطــاع الصيانــة أو االعتماديــة أو أي قطــاع آخر 
التقنيــات  هــذه  الســتخدام  كفــاءة  ذا  ليكونــوا 
الحديثــة، إضافة إلى تواضع االســتثمار في هذا 

القطاع”.

دول المنطقة متقدمة بمجال الثورة الصناعية الرابعة 

يضم 8 متحدثين رئيسيين ويناقش 72 ورقة عمل متخصصة

فهد العبدالكريم 

نزار الشامسي

نائب الرئيس لشركة أرامكو السعودية

رئيس “مينتكون 2022”

يجب االستثمار في الموارد البشرية وتأهيلها للعمل في قطاع الصيانة واالعتمادية

تحول المؤتمر والمعرض المصاحب إلى العالمية يعكس النجاح الذي حققه على مدى العشر سنوات الماضية
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رأى نائب الرئيس التنفيذي بمصفاة الزور 
للشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات البترولية 
المتكاملـــة )كيبيـــك( خالد أنـــور العوضي، 
أنه كلما تم االســـتثمار في الصيانة بذكاء 
كلما انخفضت التكلفة والعكس صحيح، 
ففي حال لم يكن هنالك اهتمام بالصيانة 
ا وباهظة،  فإن التكلفة ســـتكون عالية جدًّ
وقد تحّول كل االســـتثمارات الرأسمالية 
إلى استثمارات خاسرة في وقت قريب، 
مشـــّدًدا علـــى ضـــرورة الممارســـة المثلى 
واألذكـــى فـــي عمليـــة الصيانـــة، واألكثـــر 
تفاعـــًا مـــع العصر الحديث أو ما يســـمى 
ثـــورة الصيانة الرابعة كلما كانت تكاليفها 

أقل بكثير في القطاع النفطي.
وأفـــاد العوضـــي لــــ ”الباد”، علـــى هامش 
الســـادس  والمعـــرض  المؤتمـــر  جلســـات 
األصـــول  وإدارة  واالعتماديـــة  للصيانـــة 
)مينتكون 2022( أمـــس، أن أهم مجالين 
بالقطـــاع النفطـــي، هما: مجـــال العمليات 
االرتقـــاء  تـــم  وكلمـــا  الصيانـــة،  ومجـــال 
فـــي العمليـــات الكيميائية وفـــي عمليات 
ســـتنخفض،  التكلفـــة  فـــإن  الصيانـــة 
خصوًصا في مصافي التكرير التي تعتبر 
أرباحهـــا هامشـــية وكلمـــا زادت تكاليـــف 
عمليـــات التشـــغيل والصيانـــة كلمـــا كان 
هامش الربح قليـــًا، وقد يكون أقل وقد 
تؤدي إلى الخسارة، فهي عملية حّساسة 
مطلـــوب  عمـــل  ولكنـــه  صعـــب  وعمـــل 
ومرتبط بالعرض والطلب وكلما كان فيه 

كفـــاءة في إدارة المصافي كلما قللت من 
أزمة الطاقة في العالم”.

 وأكـــد العوضـــي فـــي كلمتـــه االفتتاحية 
بمؤتمـــر “مينتكـــون 2022” علـــى خارطة 
الشـــركة  عليهـــا  تســـير  التـــي  الطريـــق 
الكويتيـــة للصناعات البترولية المتكاملة 
)كيبيـــك(، وهي إحدى الشـــركات التابعة 
لمؤسســـة البترول الكويتيـــة، وقد كانت 
خارطـــة الطريق تتمحور حـــول التحول 
الرقمي كقاعدة أساســـية في المســـاهمة 
في الصيانة المثلى في المرافق النفطية.

التحـــّول  هـــذا  أن  “الشـــك  وأضـــاف   
الرقمـــي هـــو العصر الدارج فـــي الصناعة 
بشـــكل عـــام والصناعـــة النفطية بشـــكل 
خـــاص لمـــا تحتويـــه مـــن أهميـــة فعليـــة 
في طريقـــة صيانة المعـــدات من صيانة 
تفاعليـــة الحًقـــا إلـــى صيانـــة توصيفيـــة 
مســـبقة تؤكد ســـامة المنشـــأة وتساهم 
فـــي عملية التشـــغيل ألكثـــر وقت ممكن 
أو مـــا يســـمى توافـــر المعـــدات لخدمـــة 
العمليـــات النفطيـــة معظـــم الوقت لطول 
فتـــرة حيـــاة هـــذه المعـــدات، لذلـــك تـــم 
الحديث عن خارطة الطريق والمستقبل 
القريـــب الـــذي ســـيتم المضي فيـــه فيما 
يتعلـــق بتطبيقـــات رقميـــة”، مشـــيًرا إلى 
أن الجلســـة االفتتاحيـــة باليـــوم الثانـــي 
شهدت تطرق الشركات المتخصصة في 
عمليـــات التطبيقـــات الرقميـــة والتأكيـــد 

على أهميتها للقطاع النفطي. 

اســـتضافة  أهميـــة  العوضـــي  وأكـــد   
مملكـــة البحريـــن مؤتمـــرات علـــى غـــرار 
للصيانـــة  الســـادس  المؤتمـــر والمعـــرض 

واالعتماديـــة وإدارة األصـــول )مينتكون 
2022(، مشـــّدًدا في الوقت ذاته على أن 
هـــذه الفعاليات لها فائدة علـــى المهنيين 

العامليـــن في القطاع النفطي في منطقة 
الخليج بســـبب تبـــادل المعلومات الفنية 
وشبكة االتصاالت بين الشركات العالمية 

والشـــركات الوطنية النفطيـــة التي تعود 
الفنيـــة  الناحيـــة  مـــن  عليهـــم  بالفائـــدة 

واالرتقاء في مستواهم الفني.

االستثمــار في الصيانــة بذكـاء يخفـض التكاليـف
على هامش جلسات اليوم الثاني من “مينتكون 2022”... العوضي لـ “^”:

ــي بــالــخــلــيــج  ــط ــف ــن ــي الـــقـــطـــاع ال ــن فـ ــي ــل ــام ــع ــوى ال ــت ــس ــم ــي ب ــق ــرت ــات ت ــي ــال ــع ــف ال
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وقعت الجمعيـــة الخليجية للصيانة 
واالعتمادية بمملكة البحرين مذكرة 
تفاهـــم مع جمعية الشـــرق األوســـط 
اإلمـــارات  بدولـــة  المرافـــق  إلدارة 
ظهـــر  وذلـــك  المتحـــدة،  العربيـــة 
أمس علـــى هامـــش انعقـــاد المؤتمر 
واالعتماديـــة  للصيانـــة  الســـادس 
وإدارة األصـــول “مينتكـــون 2022”، 
يتـــم بموجبهـــا تعزيـــز التعـــاون بين 
الجمعيتيـــن وصقل مهارات شـــباب 
الخليـــج بالقـــدرات االحترافيـــة في 
مجال الصيانـــة واالعتمادية وإدارة 

األصول.
مجلـــس  رئيـــس  االتفاقيـــة  ووقـــع 
إدارة الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانة 
إبراهيـــم  ســـعد  واالعتماديـــة 
الشـــمراني، ورئيـــس مجلـــس إدارة 
إلدارة  األوســـط  الشـــرق  جمعيـــة 

المرافق جمال عبدهللا لوتاه. 
ووقعـــت االتفاقية بيـــن الجمعيتين 
حرًصـــا علـــى تحقيـــق تعـــاون مثمر 
بين جمعية الشـــرق األوســـط إلدارة 
الخليجيـــة  والجمعيـــة  المرافـــق 
بمملكـــة  واالعتماديـــة  للصيانـــة 
الصيانـــة  مجـــاالت  فـــي  البحريـــن، 
واالعتمادية؛ وســـعًيا لتطوير ودعم 
أطـــر التفاهـــم المشـــترك فـــي آليات 
العمليـــة التعليمية الشـــاملة لدى كا 
الطرفين؛ لتعزيـــز العاقات وتفعيل 
دور تبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــاالت 
التعاون المشـــترك، إذ اتفق الطرفان 
وفًقـــا  المذكـــرة  هـــذه  إبـــرام  علـــى 
للقوانين والقواعد الســـارية في بلد 

كا الطرفين.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وصـــرح 
للصيانـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة 

واالعتمادية سعد إبراهيم الشمراني 
وقعـــت  االتفاقيـــة  بـــأن  “البـــاد”  لــــ 
بيـــن الجمعيـــة الخليجيـــة للصيانـــة 
البحريـــن  بمملكـــة  واالعتماديـــة 
إلدارة  األوســـط  الشـــرق  وجمعيـــة 

المرافـــق بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، وتهـــدف لوجـــود تعـــاون 
مســـتقبلي بين الجمعيتيـــن؛ لتبادل 
الخبـــرات بيـــن الطرفين فـــي مجال 
والمؤتمـــرات  الهندســـي  االعتمـــاد 

وورش  والمحاضـــرات  والتدريـــب 
العمل والندوات، العمل على تسهيل 
إمـــكان اســـتخدام مرافـــق الطرفين 
لعقـــد الندوات والمؤتمـــرات وورش 
العمل والفعاليات ذات الصلة حسب 

المتبعـــة مـــن قبـــل كل  اإلجـــراءات 
طرف، والعمل عن كثب مًعا لتحديد 
واستكمال مؤشرات األداء الرئيسة 
ألي برنامج شـــامل مؤسســـي متفق 
الزيـــارات  تبـــادل  وتشـــجيع  عليـــه، 
المتنوعة بين الطرفين؛ بغية تدعيم 

وتفعيل مجال المذكرة.
تشـــجع  االتفاقيـــة  أن  وأضـــاف 
الطرفيـــن علـــى تبـــادل العضويـــات 
فيما بينهما إلثراء الحصيلة العلمية 
وتنفيـــذ  الجمعيتيـــن،  لمنتســـبي 
مشـــروعات مشـــتركة في المجاالت 
والتدريبيـــة،  والبحثيـــة،  المهنيـــة، 
والتقنيـــة، والتطويرية على أن يتم 
االتفـــاق علـــى التفاصيـــل المتعلقـــة 
بـــكل برنامـــج علـــى حـــدة، وإنشـــاء 
لجنة توجيهية تجتمع على أســـاس 
ربـــع ســـنوي وتشـــرف علـــى تنفيـــذ 

الغرض من مذكرة التفاهم.

إبرام تفاهمات لتعزيز التعاون بين “الخليجية للصيانة” و ”إدارة المرافق” اإلماراتية
صقل مهارات شباب الخليج بالقدرات االحترافية في إدارة األصول
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