
سيدعلي المحافظة

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
لـــدى لقاء ســـموه أمس رئيســـة 
وزراء المملكة المتحدة السابقة 
البريطانـــي  البرلمـــان  وعضـــو 
تيريـــزا مـــاي، مـــا يجمـــع مملكة 
المتحـــدة  والمملكـــة  البحريـــن 
من شـــراكة إستراتيجية تستند 
إلـــى أســـس تاريخيـــة وتعـــاون 
مشـــترك انعكـــس إيجاًبـــا علـــى 
مســـار العالقـــات، منوًها ســـموه 
بمـــا تحظـــى بـــه هـــذه العالقات 
الثنائيـــة مـــن اهتمـــام ودعم من 
قبل قيادتـــي البلدين. كما جرى 
خالل اللقاء استعراض مختلف 
القضايا ذات االهتمام المشترك، 
اإلقليميـــة  المســـتجدات  وآخـــر 

والدولية.

الشراكة مع بريطانيا تستند إلى أسس تاريخية
تنمية أواصر العالقات بمختلف المجاالت... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

أكـــدت قرينـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن المشـــاركة الواســـعة 
للمـــرأة البحرينية في االنتخابات النيابيـــة والبلدية، تبرهن، مجددًا، على درجة 
الوعي العالية والتزامها تجاه ممارســـة حقوقها الدســـتورية وإنجاح مســـيرتها 

الديمقراطية العريقة، وقد توجهت سموها بالتهاني للمرشحات الفائزات.
جاء ذلك لدى ترؤس صاحبة السمو الملكي لالجتماع الختامي للدورة السابعة 

للمجلس األعلى للمرأة الذي أقيم مساء أمس، بمقر المجلس بالرفاع.

قرينة العاهل المعظم: المشاركة 
الواسعة للمرأة في االنتخابات 
تعكس الوعي العالي بالحقوق

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

)03(

)04(

استحداث 3 فئات فرعية لدرع “^” 
للمسؤولية االجتماعية للشركات

اســـتأنفت اللجنـــة العليا لـــدرع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات أول اجتماعاتهـــا؛ للتحضيـــر للنســـخة الثانيـــة مـــن 
المبـــادرة، وعقـــد برئاســـة رئيس اللجنة حســـن إبراهيـــم كمال، 
وبحضـــور ومشـــاركة رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــالد” عبدالنبـــي 
الشعلة، ورئيس التحرير مؤنس المردي، ومجموعة من أعضاء 
اللجنة العليا. وبحث االجتماع موضوعات عدة تتعلق بتشكيلة 
أعضاء اللجنة العليا للدرع في نســـختها الثانية، ورسم خارطة 
اللجـــان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، إلى جانب مناقشـــة 

مقترح استحداث فئات أخرى للجائزة؛ بهدف تحفيز الشركات 
بمختلـــف أحجامهـــا ودفعها للمشـــاركة فـــي هذه المبـــادرة، إلى 
جانـــب ربـــط الجائزة بالجهـــود والمبادرات الدوليـــة التي تعنى 

بترسيخ وإشاعة قيم المسؤولية االجتماعية للشركات.
وقررت اللجنة اســـتحداث 3 فئـــات فرعية للجائزة تختص كل 
واحـــدة منها بأحـــد المحاور الرئيســـة للمســـؤولية االجتماعية، 
إلـــى جانـــب الفئـــة الرئيســـة والتـــي تمنح للشـــركة المســـتوفية 
لكافة معايير استحقاق الدرع، بما يوفر فرصًا أكبر للمشاركين 
لتحقيـــق أحد ألقاب الجائزة ويراعي تفاوت أحجام الشـــركات 

)06(واختالف مجاالت عملها واهتماماتها.

)08(
)05(

مكونة من ١٠ أشخاص يحمل أعضاؤها جنسيات أجنبية

في عملية نوعية... “الداخلية” تضبط شبكة تروج للمخدرات
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهـــود وزارة الداخلية لمكافحـــة الجريمة 
وحفـــظ أمـــن وســـالمة المجتمـــع وحمايتـــه مـــن آفة 
كافـــة  مـــن  آمـــن  إلـــى مجتمـــع  المخـــدرات، وصـــوال 

المخاطـــر، تمكنت إدارة مكافحـــة المخدرات باإلدارة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية مـــن القبض على 
شـــبكة من ١٠ أشـــخاص، يحمل أعضاؤها جنســـيات 
أجنبيـــة، إثر قيامهم بحيازة وترويج مادة الكوكايين 
ومـــواد مخـــدرة أخـــرى، واســـتهداف فئـــة معينة من 

القادرين على دفع ثمن هذا النوع من المادة المخدرة.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة 
واتخـــاذ  المضبوطـــات  تحريـــز  تـــم  أنـــه  الجنائيـــة 
اإلجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهم للنيابة 

العامة.
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أحمد صباح الســلوم 
مــن جهودنــا لخدمة أهالي الدائرة:  

خــالل 4 ســنوات .. تم رفــع 4314 طلبا مــن المواطنين للجهات 
المعنيــة مــن يينها   3414 لواااات ومؤسســات حكومية و900 

للقطــاع الخــاص بهدف حل مشــاكل  أبناء الدائرة. 
#معا_نستمر 

#صوتوا_للسلوم 
#اتتخابات2022
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برنامج حواري ينقاش القضايا الرياضية مع المسؤولين في األندية واالتحادات الوطنية
إعداد وتقديم عيسى شريدة

عواصم ـ وكاالت

بالبحريـــة  الخامـــس  األســـطول  أعلـــن 
األميركيـــة، أمـــس، أنه اعترض ســـفينة 
صيـــد كانت تهرب كميـــات “ضخمة” من 
المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران 
علـــى طريق في خليج عمان ُيســـتخدم 
لتهريـــب أســـلحة إلـــى جماعـــة الحوثي 

اليمنية.
وذكـــر األســـطول الخامس فـــي بيان أن 
القـــوات األميركيـــة عثـــرت علـــى أكثـــر 
مـــن 70 طنـــًا مـــن كلـــورات األمونيـــوم، 

التي تســـتخدم عادة فـــي صناعة وقود 
الصواريخ وكذلك المتفجرات.

إغراق شحنة متفجرات مهربة من إيران للحوثيين

)18(

بغداد ـ وكاالت

بعد ســـاعات من قصف الحرس الثوري 
وتوعـــده  كردســـتان  إقليـــم  اإليرانـــي 
بمواصلـــة الهجمـــات، وصل قائـــد فيلق 
القـــدس في الحرس الثوري، إســـماعيل 
قاآنـــي إلـــى العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد 
فـــي زيـــارة غير معلنـــة. وأجـــرى قاآني، 
أمـــس، عـــدة اجتماعـــات كان أبرزها مع 

رئيـــس الجمهورية عبـــد اللطيف جمال 
رشـــيد، ورئيس مجلس الـــوزراء محمد 
شـــّياع السوداني، بحسب وسائل إعالم 
عراقيـــة وإيرانيـــة. فيمـــا قـــال مصـــدر 
مطلع إن قآانـــي أكد خالل اجتماعه مع 
الرئيـــس العراقي ورئيـــس الوزراء دعم 

طهران للحكومة االتحادية.

قاآني قصف كردستان وزار بغداد

)18(

أحصـــت “البـــالد” عدد المترشـــحات الالتـــي لم يتأهلـــن للجولـــة الثانية لنيل 
عضويـــة المجلـــس النيابي أو المجلـــس البلدي باختالف الدوائـــر االنتخابية 
والمحافظـــات بمملكـــة البحريـــن، بواقـــع 64 مترشـــحة للمجلـــس النيابي 13 
للبلدي، ليصل عددهن اإلجمالي إلى 77. واتضح أن 21 مترشحة لم يتأهلن 
للجولـــة الثانية في محافظـــة العاصمة و 15 في محافظة المحرق و 19 في 

المحافظة الشمالية و 9 في المحافظة الجنوبية.

77 مترشحة خسرن المعترك 
االنتخابي من الجولة األولى

منال الشيخ



متمسكون بنهج الملك المعظم في نبذ التعصب ونشر السالم
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الزيانـــي، بالمبادرات الرائـــدة لملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وتوجهـــات الحكومة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، والتي عززت 
من مكانـــة مملكة البحرين كواحة محبة 
ووئـــام وتعايش بين األديـــان والثقافات 
والحضارات، وشـــريك فاعل في إرســـاء 
اإلقليمـــي  والســـالم  التســـامح  دعائـــم 

والعالمي.
بمناســـبة  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
االحتفاء باليوم الدولي للتســـامح، الذي 
يوافق 16 من نوفمبر، عن اعتزاز مملكة 
البحرين بهذه المناسبة الدولية بتاريخها 
العريق في االنفتاح والتسامح والتالقي 
بالنهـــج  وفخرهـــا  الحضـــارات،  بيـــن 
اإلنســـاني الحكيم لجاللة الملك الُمعظم، 
فـــي احتـــرام حقـــوق اإلنســـان وحرياته 

بأمـــان  الدينيـــة  شـــعائره  ممارســـة  فـــي 
وطمأنينة وتعددية وألفة وانســـجام في 
وجـــود أعلى معدل للمســـاجد والجوامع 
في العالم قياًســـا إلى عدد الســـكان، إلى 
جانـــب أكبـــر كنيســـة كاثوليكيـــة وأقـــدم 
معبـــد هندوســـي فـــي المنطقـــة، وكنيس 
العبـــادة  دور  مـــن  والعديـــد  يهـــودي، 

لمختلف األديان.
وقـــال إن االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
في دورتها السادســـة نجحت في تقديم 
أروع صـــور التالحم بين أبنـــاء المجتمع 
الواحد بتحقيقها نســـبة مشاركة شعبية 
عاليـــة تجـــاوزت 73 %، هـــي األكبر منذ 
انطالقـــة المســـيرة الديمقراطيـــة لجاللة 
الملـــك الُمعظـــم بتدشـــين ميثـــاق العمـــل 
الوطنـــي وإقرار التعديالت الدســـتورية، 
بما يجســـد وعي فريـــق البحرين بجميع 
مكوناته، وحرصه على تعزيز مكتسبات 
دولة القانون والمؤسســـات الدســـتورية، 
بعـــد اجتيـــازه لجائحـــة فيـــروس كورونا 
الواحـــد  الفريـــق  بـــروح  كوفيـــد19-(،   (
والتضامـــن والتكاتـــف اإلنســـاني ألجـــل 

وإعالئـــه  وتقدمهـــا،  البحريـــن  ســـالمة 
تفرقـــة  دون  وكرامتـــه  اإلنســـان  لقيمـــة 
ليقـــدم أنموذًجـــا يحتذى به فـــي احترام 
حقوق العمالة الوافدة ومكافحة اإلتجار 

بالبشر.
وأضـــاف الزيانـــي أن التســـامح الدينـــي 
واحتـــرام التنوع الثقافـــي وقبول اآلخر 
قيمـــة تاريخية وحضاريـــة متوارثة عبر 
األجيـــال، ونهـــج راســـخ في ظـــل مبادئ 
الدســـتور وميثاق العمل الوطني، مؤكًدا 
تكريـــس  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  عـــزم 
هـــذه القيم والمبـــادئ من خـــالل تطوير 
تشـــريعاتها وسياســـتها الداعمـــة لحقوق 
المواطنـــة والعيش المشـــترك، وتنفيذها 
للعديد من البرامج والمبادرات التربوية 
واإلعالمية والدينية والتثقيفية بموجب 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان )-2022 
2026(، وبالتوافـــق مـــع الخطـــة الوطنية 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة “بحريننـــا”، ورؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين 

الحكيمـــة  الخارجيـــة  السياســـة  بفضـــل 
اســـتطاعت أن  الُمعظـــم  الملـــك  لجاللـــة 
تنقـــل تجربتهـــا التاريخيـــة الرائـــدة فـــي 
التســـامح والتعايـــش الســـلمي واحترام 
الحريـــات الدينيـــة إلى العالـــم أجمع، في 
إطـــار المبـــادرات الملكيـــة الســـامية على 
مـــدى أكثـــر مـــن عقديـــن في نشـــر ثقافة 
السالم والتســـامح عبر تنظيم مؤتمرات 
دولية للحـــوار ونبذ الكراهية، وتدشـــين 

“إعـــالن مملكة البحرين” كوثيقة عالمية؛ 
والتعايـــش  الدينـــي  التســـامح  لتعزيـــز 
اإلنســـاني، والتوقيع علـــى “اتفاق مبادئ 
الديانـــات  بيـــن  للتعايـــش  إبراهيـــم” 
اإلبراهيمية الثالث، ومتابعة مركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي دوره 

التنويري الرائد.
وثمن في هذا الصدد، النتائج التاريخية 
لملتقى البحرين للحوار “الشـــرق والغرب 
مـــن أجل التعايش اإلنســـاني”، الذي عقد 
مطلـــع هذا الشـــهر برعاية ملكية ســـامية 
تزامًنا مع الزيارة الرســـمية لقداسة البابا 
الفاتيـــكان، وبمشـــاركة  بابـــا  فرنســـيس، 
شـــيخ  الطيـــب،  أحمـــد  األكبـــر  اإلمـــام 
األزهـــر الشـــريف رئيس مجلـــس حكماء 
المسلمين، وســـط إشادات دولية بإنشاء 
للحـــوار  الدوليـــة  حمـــد  الملـــك  “جائـــزة 
والتعايش الســـلمي”، ودعوة جاللته إلى 
الشـــراكة الدوليـــة فـــي اعتمـــاد الحـــوار 
الدبلوماســـي والســـبل الســـلمية كمدخل 
إلنهـــاء الحـــروب والنزاعـــات، وتكريـــس 
علـــى  الـــدول  بيـــن  والتفاهـــم  التآخـــي 

أســـاس احترام ســـيادتها وحسن الجوار 
وعـــدم التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخلية، 
وتطويـــر النظـــام الدولـــي ليكـــون أكثـــر 
عدالـــة ومســـاواة وإنصافـــا لجميع األمم 

والشعوب.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين، 
وإذ تشارك العالم احتفاءه باليوم الدولي 
للتسامح، لتؤكد تمسكها بالنهج اإلنساني 
الُمعظـــم،  الملـــك  لجاللـــة  والحضـــاري 
وتوجهـــات الحكومـــة برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
حقـــوق  وحمايـــة  تعزيـــز  فـــي  الـــوزراء، 
والثقافيـــة  الدينيـــة  وحرياتـــه  اإلنســـان 
والفكريـــة، وإرســـاء روح الود والتعايش 
الســـلمي فـــي دولـــة العدالة والمســـاواة، 
ومواصلـــة مبادراتهـــا الرائـــدة والداعمـــة 
للجهـــود الدولية في نشـــر ثقافة الســـالم 
والعيش المشـــترك بين األمم والشعوب، 
ونبـــذ التعصـــب والتطـــرف؛ إيماًنـــا مـــن 
جاللـــة الملـــك الُمعظم بـــأن “الســـالم هو 
طريقنا الوحيد نحو األمل بمستقبل آمن 

يسوده الوئام واالستقرار”.

المنامة - وزارة الخارجية
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عبداللطيف الزياني

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مزيدًا من برقيات التهاني من أصحاب الســمو والمعالي والســعادة 
وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص والمواطنين، بمناسبة النجاح الباهر والمتميز الذي شهدته االنتخابات النيابية والبلدية 

في تاريخ مملكة البحرين للعام 2022م، وتسجيل أعلى نسبة مشاركة بنسبة 73 %.

وأعربـــوا فـــي برقياتهـــم عـــن أصـــدق التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الجاللـــة بالنجـــاح 
الـــذي حققتـــه االنتخابـــات، ومـــا شـــهدته مـــن 
مشاركة شـــعبية واسعة جســـدت أسمى صور 
التالحـــم في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
التـــي يقودها جاللته، ســـائلين المولـــى القدير 
أن يحفـــظ جاللتـــه ويمتعـــه بموفـــور الصحـــة 
البحريـــن  العمـــر، ولمملكـــة  والعافيـــة وطـــول 

وشعبها الكريم المزيد من التطور والرخاء.
وتلقى جاللته برقيات تهاني من كل من:

- سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل 
وزارة شؤون مجلس الوزراء.

- ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن محمد بن 
سلمان آل خليفة.

- ســـمو الشـــيخة نورة بنت أحمد بن محمد بن 
سلمان آل خليفة.

- معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا آل 
خليفة.

- سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل 
نهيان، ســـفير دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

لدى مملكة البحرين.
المبعـــوث  الســـيدة ســـميرة رجـــب،  - ســـعادة 

الخاص للديوان الملكي.
- ســـعادة الســـيد ســـلمان بن عيســـى بن هندي 

المناعي، محافظ محافظة المحرق.
ســـفير  هللا،  حبيـــب  أنـــور  الســـيد  ســـعادة   -
جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.

- الســـيد يوســـف بـــن صالـــح الصالـــح، رئيـــس 
مجلس األوقاف الجعفرية.

- الدكتور عبدالرحمن محمد بحر، وكيل وزارة 
شؤون اإلعالم.

- الســـيد محمد علي القائـــد، الرئيس التنفيذي 
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

- المهنـــدس عاصـــم عبداللطيف عبدهللا، مدير 
عام بلدية المنطقة الجنوبية.

- المهندس إبراهيم يوسف الجودر، مدير عام 
بلدية المحرق.

- القس هاني عزيز، راعي الكنيســـة اإلنجيلية 
الوطنية.

- الدكتـــور رائد محمد بن شـــمس، المدير العام 
لمعهد اإلدارة العامة.

- الدكتـــورة فوزية يوســـف الجيب، مستشـــار 
العالقـــات واإلعـــالم بمكتـــب رئيـــس مجلـــس 

الشورى.

- السيد كامل صالح الصالح.
- الدكتـــور محمـــد إبراهيم العســـيري، الرئيس 
الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

وجميع منتسبيها.
الرئيـــس  البنفـــالح،  الســـيد محمـــد يوســـف   -

التنفيذي شركة مطار البحرين.
- الدكتور عبدالعزيز حســـن أبل، عضو مجلس 

الشورى.
- الســـيد أحمـــد مهـــدي الحداد، عضـــو مجلس 

الشورى.
- الســـيدة هالـــة رمـــزي فايـــز، عضـــو مجلـــس 

الشورى.
- الســـيد علـــي عبدهللا العـــرادي، األميـــن العام 
المســـاعد للموارد وتقنيـــة المعلومات بمجلس 

الشورى.
- السيد خالد صالح بوعنق.

- السيد علي عبدالعزيز حسن أبل.
- السيد صادق يوسف ثامر، نائب األمين العام 

لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر.
- الدكتورة دالل عبدهللا الشروقي وكريماتها.

- السادة محمد صالح الدين وإخوانه.
- السيد جهاد حسن بوكمال.

- الدكتور عيسى أحمد الخياط.
- السيد ناصر عيسى الذوادي.

- رئيـــس وأعضـــاء ومنتســـبي مجلـــس أمانـــة 
العاصمة.

- السيد غازي الغرير.
- الســـيد محمـــد رجـــب أيوب، رئيـــس مجلس 

إدارة شركة أمغا القابضة.
- الدكتـــور ضياء عبدالعزيـــز توفيقي، الرئيس 

التنفيـــذي والمؤســـس مكتـــب ضيـــاء توفيقي 
لالستشارات الهندسية.

الرئيـــس  الســـادة،  بـــدر  عبـــدهللا  الدكتـــور   -
التنفيذي غرفة تجارة وصناعة البحرين.

- السادة أبناء المرحوم الشيخ علي العوضي.
- الدكتور محمد جمعة الرميض وعائلته.

العابديـــن،  زيـــن  جعفـــر  عبدالـــرزاق  الســـيد   -
صاحب مؤسســـة النفائس للتجارة والخدمات 

والعقارات.
- الســـيد زكريـــا إبراهيم الكاظـــم، األمين العام 

لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر.
- السيد رضا عبدهللا فرج وأوالده.

- السيد ناجي سبت، مدير عام المساحة جهاز 
المساحة والتسجيل العقاري.

- المهندس مجدي النشيط.
- السيد أحمد عيسى الدوي

- الســـيدة فاطمة عبدالغني إســـماعيل، األمين 
العام المساعد للموارد وإدارة الجلسات وزارة 

شؤون مجلس الوزراء.
- السيد رياض راشد المحري وعائلة المحري.

- الدكتور وهيب أحمد الخاجة، رئيس مجلس 
العلـــوم التطبيقيـــة والرئيـــس  أمنـــاء جامعـــة 
التنفيـــذي لمجلس اإلدارة وعضو غرفة تجارة 

وصناعة البحرين.

المنامة - بنا

المشاركة الشعبية الواسعة جسدت أسمى صور التالحم الوطني
الملك المعظم يتلقى مزيداً من البرقيات بمناسبة النجاح الباهر لالنتخابات... مهنئون:

تلقــى ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة مزيدًا مــن برقيات التهانــي والتبريكات من 
أصحاب الســمو والمعالي والســعادة الوزراء وعدد من كبار المســؤولين في القطاعين العام والخاص، وعدًدا من المواطنين بمناســبة نجاح 

االنتخابات النيابية والبلدية 2022، وتسجيل أعلى نسبة مشاركة بنسبة 73 %.

وأعربـــوا فـــي برقياتهـــم عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات إلـــى صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء بالنجـــاح الذي 
حققتـــه االنتخابات، وما شـــهدته من مشـــاركة 
شـــعبية واســـعة جسدت أســـمى صور التالحم 
فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، سائلين المولى القدير أن 
يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية 
وطول العمر ولمملكة البحرين وشعبها الكريم 

المزيد من النماء واالزدهار.
فقـــد تلقى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء حفظه هللا برقيـــات تهنئة من 

كل من:
- ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل 

خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء
- ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن محمد بن 

سلمان آل خليفة
- ســـمو الشـــيخة نورة بنت أحمد بن محمد بن 

سلمان آل خليفة
- ســـعادة الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن حســـن 

النعيمي وزير شئون الدفاع
- ســـعادة الســـيدة ســـميرة بن رجـــب المبعوث 

الخاص للديوان الملكي
- معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدهللا آل 

خليفة
- ســـعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن 
زايـــد آل نهيـــان ســـفير دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة لدى مملكة البحرين
ســـفير  هللا  حبيـــب  أنـــور  الســـفير  ســـعادة   -
جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين

- ســـعادة الســـفير الشـــيخ علي بن عبدالرحمن 
بـــن علي آل خليفة ســـفير مملكة البحرين لدى 

المملكة العربية السعودية
- ســـعادة الشـــيخ نايـــف بن خالد بـــن أحمد آل 
خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات

- المهنـــدس جمال بـــن عبدالعزيز العلوي أمين 
عام مجلس المناقصات والمزايدات

- الســـيدة فاطمة عبدالغني إســـماعيل األمين 
العام المساعد للموارد وإدارة الجلسات بوزارة 

شؤون مجلس الوزراء
- د. رائـــد محمد بن شـــمس المدير العام لمعهد 

اإلدارة العامة
- د. عبـــدهللا بـــدر الســـادة الرئيـــس التنفيـــذي 

غرفة تجارة وصناعة البحرين
- الســـيد يوســـف بـــن صالـــح الصالـــح رئيـــس 

مجلس األوقاف الجعفرية
- الســـيد أحمد عيســـى الدوي المدير التنفيذي 

للتنسيق والمتابعة والمعلومات
الرئيـــس  توفيقـــي  عبدالعزيـــز  ضيـــاء  د.   -
التنفيـــذي والمؤســـس مكتـــب ضيـــاء توفيقي 

لالستشارات الهندسية
- م. عاصـــم عبداللطيـــف عبـــدهللا مديـــر عـــام 

بلدية المنطقة الجنوبية
- المهندس إبراهيم يوســـف الجودر مدير عام 

بلدية المحرق
- ســـعادة الســـيد عبدالعزيـــز حســـن أبل عضو 

مجلس الشورى
- الســـيد أحمـــد مهـــدي الحـــداد عضـــو مجلس 

الشورى
- الدكتورة لولوة راشـــد شويطر القائم بأعمال 
الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 

األولية

- الســـيد حمـــد بـــن إبراهيم الرميحي مســـاعد 
رئيس ديوان ولي العهد

- أبناء المرحوم الشيخ علي العوضي
يوسف العوضي

د. صديقة العوضي
د. عبدالحي العوضي

د. عبدالمجيد العوضي

د. عبدالحميد العوضي
د. عبدالرحمن العوضي

- الدكتور عيسى أحمد الخياط باحث أكاديمي
- السيد جهاد حسن بوكمال
- السيد محمد صالح الدين

- السيد إبراهيم صالح الدين
- السيد يوسف صالح الدين

- السيد أحمد صالح الدين
- السيد كامل صالح الصالح

- شـــركة عبدالرحمـــن وإبراهيـــم أبنـــاء محمد 
أجور

- الدكتـــورة فوزيـــة يوســـف الجيب مستشـــار 
رئيـــس  بمكتـــب  العالقـــات واإلعـــالم  شـــؤون 

مجلس الشورى
- السيد علي عبدالعزيز حسن أبل

- سعادة السيد علي عبدهللا العرادي
وتقنيـــة  للمـــوارد  المســـاعد  العـــام  األميـــن 

المعلومات بمجلس الشورى
عبدالوهـــاب  محمـــد  عبدالوهـــاب  الدكتـــور   -

رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية األولية
الخاجـــة  أحمـــد  وهيـــب  الدكتـــور  األســـتاذ   -
رئيـــس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس اإلدارة وعضـــو 

غرفة وتجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيداً من التهاني
بمناسبة نجاح االنتخابات وتسجيل أعلى نسبة مشاركة

جاللة الملك المعظم

سمو ولي العهد رئيس الوزراء



اإلعالم قادر على التأقلم مع الوضع الجديد ونبذ خطاب التطرف
إشراك الشباب في القطاع لالستفادة من طاقاتهم اإلبداعية... النعيمي:

شـــارك وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمزان 
األولـــى  الـــدورة  فـــي  النعيمـــي، 
 2022 لإلعـــام  العالمـــي  للكونغـــرس 
تحت شـــعار “صياغة مســـتقبل قطاع 
إمـــارة  فـــي  تقـــام  والتـــي  اإلعـــام”، 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  أبوظبـــي 
المتحـــدة الشـــقيقة، فـــي الفتـــرة مـــن 
15 حتى 17 نوفمبـــر الجاري، برعاية 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
ديوان الرئاسة اإلماراتي سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، وبمشـــاركة 
دولية وحضـــور عالمي كبير من قادة 
ومختصيـــن  وخبـــراء  الفكـــر  ورواد 
دول  مختلـــف  مـــن  اإلعـــام  بقطـــاع 

العالم.
وشارك النعيمي كمتحدث في الجلسة 
“آفـــاق  بعنـــوان  الرئيســـية  الوزاريـــة 

االســـتثمار الجديدة والمستقبلية في 
وســـائل اإلعام على مستوى العالم”، 
بمشـــاركة وزيـــرة اإلعـــام والدعايـــة 
مونيـــكا  بزمبابـــوي  البـــث  وخدمـــات 
موتسفانجوا، ووزير اإلعام واإلذاعة 

بالهندشري أبوربورفا تشاندرا.
وتحـــدث الوزير خال الجلســـة حول 
اإلعـــام  مفهـــوم  معرفـــة  ضـــرورة 
اإلعامـــي  المجـــال  لكـــون  الجديـــد؛ 
أصبـــح واســـع االنتشـــار، كمـــا أنه البد 
مـــن النظر إلـــى اإلعام بصـــورة كلية 
واالهتمام باالستثمار في هذا المجال 
باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

وأشـــار إلـــى أهميـــة تســـخير الجهـــود 
والمـــوارد فـــي تنبؤ مســـتقبل اإلعام 
واالستعداد له بشكل جيد، مع التركيز 
على إشـــراك الشباب في هذا القطاع؛ 

لاســـتفادة مـــن طاقاتهـــم وأفكارهم 
اإلبداعيـــة، واالهتمام بهـــم من خال 
فـــي  المناســـبة  التكنولوجيـــا  توفيـــر 

مناهج التعليم بمختلف مراحله.
وأشار النعيمي إلى أن مملكة البحرين 

قطعـــت شـــوًطا مهًمـــا فـــي مواجهـــة 
مهمـــة  منصـــة  وهـــي  التحديـــات، 
تنطلـــق منها المبـــادئ الســـامية لدول 
العالم، وقد تجلـــى ذلك في اللقاءات 
بالتزامـــن  تمـــت  التـــي  والحـــوارات 

مـــع اســـتضافة مملكـــة البحريـــن لبابا 
الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس، في 
زيارة رســـمية تاريخية تلبيـــًة لدعوة 
المعظـــم، واســـتضافة  الملـــك  جالـــة 
شـــيخ األزهر الشـــريف رئيس مجلس 

حكماء المســـلمين اإلمام األكبر أحمد 
الطيب.

وفيما يتعلق بتأثير التكنولوجيا على 
اإلعـــام، أكـــد الوزيـــر أن التكنولوجيا 
اإلعـــام،  علـــى  إيجابـــي  تأثيـــر  لهـــا 
فالجانـــب اإليجابـــي يتمثـــل بتوفيـــر 
وعـــدم  للمعلومـــة  متعـــددة  مصـــادر 

حصرها على مصادر معينة.
وفـــي ختـــام مشـــاركته، شـــدد الوزير 
علـــى أن اإلعام قادر على التأقلم مع 
الوضع الجديد واالستثمار في مصادر 
األخبـــار وتوصيل الرســـالة اإلعامية 
الوطنية المســـؤولة للعالـــم من خال 
المهنيـــة في العمـــل اإلعامي وإيجاد 
بما يعـــزز قيم الوحـــدة والتاحم في 
المجتمعـــات العربيـــة والعالميـــة ونبذ 

خطاب التطرف والفرقة والكراهية.

أبوظبي - بنا

local@albiladpress.com
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أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، ما يجمع 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة من شــراكة إســتراتيجية تســتند إلى أســس تاريخية وتعاون مشــترك 
انعكــس إيجابــًا علــى مســار العالقات، منوهًا ســموه بما تحظى به هذه العالقــات الثنائية من اهتمام ودعم 
من قبل قيادتي البلدين، مشــيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشــترك بما يحقق المزيد من التطور 

والتقدم في مساراته على كل األصعدة.

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه حفظه 
أمـــس بقصر الرفاع، بحضور رئيس 
مجلـــس أمنـــاء وقـــف عيســـى بـــن 
ســـمو  الخيـــري  التعليمـــي  ســـلمان 
بـــن  ســـلمان  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
الماليـــة  ووزيـــر  خليفـــة،  آل  حمـــد 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 

رئيســـة  خليفـــة،   آل  خليفـــة  بـــن 
وزراء المملكـــة المتحـــدة الســـابقة 
وعضـــو البرلمـــان البريطاني تيريزا 
مـــاي، حيث نوه ســـموه بما تشـــهده 
مسارات العمل والتنسيق المشترك 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن مـــن نمـــو 
مســـتمر، والحـــرص الدائـــم بالدفـــع 

وتنميـــة  الثنائـــي  بالتعـــاون  قدمـــًا 
أواصر العاقات وتوســـيع مجاالتها 
والمصالـــح  األهـــداف  يحقـــق  بمـــا 
المشـــتركة. كمـــا جرى خـــال اللقاء 
القضايـــا  مختلـــف  اســـتعراض 
وآخـــر  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 

المستجدات اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

الشراكة اإلستراتيجية مع بريطانيا تستند إلى أسس تاريخية
تنمية أواصر العالقات بمختلف المجاالت... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف   واألوقـــاف  اإلســـامية 
المعـــاودة فـــي مكتبه بمقـــر الوزارة 
أمـــس، ســـفير دولـــة الكويـــت لـــدى 
مملكـــة البحريـــن الشـــيخ ثامر جابر 

األحمد الصباح.
وأشـــاد الوزيـــر بمســـتوى العاقـــات 

تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة  األخويـــة 
بيـــن مملكة البحرين ودولة الكويت 
الشقيقة، وما وصلت إليه من تطور 

في المجاالت كافة.
تعزيـــز  ســـبل  اللقـــاء  واســـتعرض 
المجاليـــن  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 

العدلي والقانوني.

تعزيز التعاون العدلي والقانوني مع الكويت

المنامة - بنا

الملـــك  جالـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
لشـــؤون اإلعـــام نبيـــل الحمـــر، في 
مكتبه بقصر القضيبية، أمس سفير 
دولة الكويت الشـــقيقة لدى المملكة 

الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح.
ورحب الحمر خال اللقاء بالســـفير 
الكويتي، وأشـــاد بأواصـــر العاقات 
األخويـــة التاريخيـــة الوثيقـــة التي 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع 
التعـــاون  يشـــهده  ومـــا  الشـــقيقين 

والتنســـيق الثنائي من نمو وازدهار 
خصوصـــا  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
بفضـــل  اإلعامـــي،  الجانـــب  فـــي 
الكريمـــة  الســـامية  التوجيهـــات 
مثنيـــًا  الحكيمتيـــن،  للقيادتيـــن 
علـــى الجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلها 
الســـفير لتعزيـــز وتنميـــة العاقـــات 
البحرينية الكويتية، متمنيًا له دوام 
التوفيـــق والســـداد في مهـــام عمله 

الدبلوماسي.

إشادة بأواصر العالقات األخوية بين البحرين والكويت
المنامة - بنا

اســـتقبل وزير الشـــؤون القانونية، 
يوســـف خلـــف، أمـــس )الثاثـــاء(، 
المستشار مال هللا الحمادي. حيث 
قـــدم نســـخة مـــن كتابـــه الجديـــد 
واللوائـــح  التشـــريعي  “التفويـــض 

التشريعية – دراسة مقارنة”.
اللقـــاء  خـــال  الوزيـــر  وأشـــاد 
وإثرائـــه  الحمـــادي  بإســـهامات 
مملكـــة  فـــي  القانونيـــة  للمكتبـــة 

البحرين متمنيًا لـــه دوام التوفيق 
العمـــل  تطويـــر  فـــي  والســـداد 

القانوني والتشريعي.
هللا  مـــال  تقـــدم  جانبـــه،  ومـــن 
الحمـــادي بالشـــكر والتقدير للوزير 
علـــى اســـتقباله ودعمـــه المســـتمر 
للمؤلفيـــن والباحثيـــن فـــي عملهم 
ومـــا له من أثر على تجويد نوعية 

المؤلفات وإنتاجها.

خلف: إسهامات الحمادي إثراء للمكتبة القانونية



رفعـــت قرينة عاهل البالد المعظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، عظيم الشـــكر والتقدير واالمتنان، 
لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناسبة 
ألعمـــال  الســـابعة  الـــدورة  أعمـــال  ختـــام 
الفخـــر  عـــن  ســـموها  معربـــًة  المجلـــس، 
الســـامية  الملكيـــة  بالمســـاندة  واالعتـــزاز 
لمؤسســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، التي 
نتـــه مـــن تعزيـــز نجاحاتـــه فـــي ترجمة  مكَّ
المـــرأة  لتصـــل  جاللتـــه،  وتطلعـــات  رؤى 
البحرينية إلى حيث هي اليوم، ولتساهم، 

بكل اقتدار، في نهضة وازدهار وطنها.
وخـــالل تـــرؤس صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
الســـابعة  للـــدورة  الختامـــي  لالجتمـــاع 
للمجلـــس األعلى للمرأة الذي أقيم مســـاء 
امـــس الثالثـــاء، بمقـــر المجلـــس بالرفـــاع، 
أكدت ســـموها أن نتائج الخطط والبرامج 
التـــي تأتـــي بالتعـــاون مـــع شـــركاء العمـــل 
في كافة مؤسســـات الدولة، تأتي مبشـــرة 
ودقـــة  التخطيـــط  حســـن  علـــى  وتؤكـــد 
يعتـــز  التـــي  الوطنيـــة  للجهـــود  التنفيـــذ 
المجلـــس بهـــا، والتـــي تعمل، بـــكل جدية، 
المـــرأة  مكتســـبات  علـــى  الحفـــاظ  علـــى 
البحرينية واســـتدامة عطاءها المؤثر في 

التنمية الوطنية.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعربـــت ســـموها عن 
الشكر والتقدير للحكومة الموقرة برئاسة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
علـــى ما تقدمه من دعـــم ألعمال المجلس 
دمـــج  فـــي  ُيســـهم  بمـــا  للمـــرأة،  األعلـــى 
احتياجات المرأة فـــي الخطط الحكومية 
التنمويـــة، وبمـــا تحظـــى بـــه من مســـاندة 
مستمرة لرفع نســـبة مشاركتها في مواقع 
العمـــل المختلفة، خصوصًا فـــي المناصب 
القياديـــة، بالنظـــر إلى ما تملكـــه الكفاءات 
النســـائية مـــن خبـــرات وإمكانـــات علميـــة 
ومهنيـــة ورغبـــة أكيدة في إثبـــات قدرتها 

وجدارتها وكفاءتها.
وبمناســـبة االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
التـــي تجـــرى حاليًا فـــي مملكـــة البحرين، 
بينت سموها أن المشاركة الواسعة للمرأة 
البحرينيـــة، تبرهـــن، مجـــددًا، علـــى درجة 
الوعـــي العاليـــة والتزامهـــا تجاه ممارســـة 
حقوقهـــا الدســـتورية وإنجـــاح مســـيرتها 
توجهـــت  وقـــد  العريقـــة،  الديمقراطيـــة 
ســـموها بالتهانـــي للمرشـــحات الفائـــزات، 
معربة عـــن تمنياتها بالتوفيـــق لجميع من 
انتقـــل للدور الثاني مـــن االنتخابات، وعن 
تقديرهـــا واعتزازها بالمشـــاركة النســـائية 

العالية، ترشحًا وانتخابًا.
وتقدمـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينة 
العاهـــل المعظـــم أيضـــًا بالشـــكر والتقديـــر 
لعضـــوات المجلس األعلى للمـــرأة على ما 

بذلنه من مســـاهمات قيمة إلثراء مســـيرة 
العمل المؤسســـية، مشيدة بحرصهن على 
تقديـــم كل ما يلزم من أفـــكار واقتراحات 

مثمرة وبناءة.

كمـــا عبرت ســـموها عن بالـــغ ارتياحها من 
مخرجـــات عمل المجلـــس للفترة الماضية 
والمتزامنة مع ما واجهه العالم من ظروف 
صحية طارئة، إذ قالت “ لقد حرصنا خالل 

تلـــك الظروف، بأن يقـــوم المجلس بكل ما 
يلـــزم لدعم جهـــود البحرين االســـتثنائية، 
التي تميزت بمراعاتها لكافة االحتياجات 
المجتمعيـــة ذات األولويـــة التـــي حافظت 
على صحة واســـتقرار أفـــراده، ومن ضمن 
ذلـــك، احتياجـــات المـــرأة البحرينية، التي 
قدمت بدورهـــا أجمل الصور فـــي العطاء 
الوطني، والتي ســـتكون دون شـــك، قصة 
نجاح مشـــّرفة تســـجلها الذاكـــرة الوطنية 

بكل فخر واعتزاز”.
وخـــالل االجتمـــاع، عرضت األميـــن العام 
للمجلس هالة األنصـــاري، النتائج النهائية 
للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، 
التـــي أتمـــت أعمالهـــا هذا العـــام، بتوضيح 
أبـــرز مـــا حققتـــه الخطـــة، وطنيـــًا ودوليًا، 
خـــالل ســـنوات عملها العشـــر، ســـواء على 
صعيد التشـــريعات والسياسات وانعكاس 
ذلـــك على المؤشـــرات الوطنيـــة والتقارير 
اإلقليميـــة والدوليـــة التـــي تقيـــس التقدم 
الـــذي تحـــرزه المـــرأة البحرينيـــة، أو علـــى 
صعيـــد تفعيل النمـــوذج الوطنـــي للتوازن 
بيـــن الجنســـين كنظـــام شـــامل يعمل على 
تعزيز الشراكات وحوكمة تطبيقات تكافؤ 
الفـــرص، لتكـــون البحريـــن، اليـــوم، مركزًا 
للخبـــرة النوعية في مجـــال تمكين المرأة، 
المعرفـــة  اقتصـــاد  وتعزيـــز  تنويـــع  وفـــي 

كرافد من روافد االقتصاد الوطني.
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المشاركة الواسعة تبرهن الوعي العالي للمرأة في ممارسة حقوقها الدستورية
المساندة الملكية منحت زخماً غير مسبوق لمسيرة عطاء البحرينية... قرينة العاهل المعظم:

أكـــد رئيـــس مجلـــس أمناء وقف عيســـى 
بن ســـلمان التعليمي الخيري سمو الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة ما 
توليـــه مملكـــة البحريـــن من حـــرص دائم 
باعتبـــاره  التعليـــم  مخرجـــات  لتطويـــر 
أســـاس التطويـــر المنشـــود فـــي مختلف 

مسارات العمل الوطني والتنموي.
وأشـــار ســـموه إلى أهميـــة اتخـــاذ أفضل 
الممارســـات التعليميـــة المميـــزة نموذجـــًا 
فـــي مســـارات تعزيـــز المنتـــج التعليمـــي 
للطلبـــة بالجـــودة المطلوبـــة مـــع مواصلة 
مواكبـــة المســـتجدات التـــي تطـــرأ علـــى 
التطلعـــات  يعـــزز  بمـــا  العلـــوم  مختلـــف 
المســـيرة  أهـــداف  ويحقـــق  التعليميـــة 
البـــالد  بقيـــادة ملـــك  الشـــاملة  التنمويـــة 
المعظم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلك لدى تفضل سموه أمس بافتتاح 
البحريـــن  بيـــان  مدرســـة  مجمـــع  مبنـــى 
االبتدائـــي، بحضـــور عـــدد مـــن أصحـــاب 
كبـــار  مـــن  والســـعادة  والمعالـــي  الســـمو 
المسؤولين، حيث قام بتدشين الكبسولة 
الزمنيـــة التـــي تحتـــوي علـــى العديد من 
المقترحـــات والرؤى المســـتقبلية للتعليم 
في مملكة البحرين لمواكبة المستجدات 
وتحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص إنجـــاز 
وإبـــداع، والتـــي ســـيتم فتحها فـــي العام 

.2030
ونوه سموه بالجهود التي تبذلها الشيخة 
مي العتيبي رئيس مجلس أمناء مدرسة 
رفـــد  فـــي  وإســـهاماتها  البحريـــن  بيـــان 
مســـيرة التعليم وتنوع مسارات التطوير 
في مدرســـة بيان البحرين التي أصبحت 
للمؤسســـات  نموذجـــًا متقدمـــًا ومتميـــزا 
التعليميـــة الخاصة بمملكـــة البحرين، كما 
أشـــاد ســـموه بمـــا يوليـــه القائمـــون علـــى 

المدرســـة مـــن رعايـــة واهتمـــام بتطويـــر 
مرافـــق المدرســـة وفـــق أفضـــل المعايير 
بمـــا يســـهم فـــي دعـــم العمليـــة التعليمية 
وتحقيـــق األهداف التي تســـعى مدرســـة 
البيـــان لتحقيقهـــا، مشـــيًرا إلـــى االلتـــزام 
المتواصل الذي توليه المدرســـة من أجل 
إثـــراء قـــدرات منتســـبيها مـــن اإلداريين 
بمـــا ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى  والتربوييـــن 

مخرجاتها من الطلبة المميزين.
وقال ســـموه إن تأســـيس الطلبة بالشكل 
الســـليم ووضعهم على الطريق الصحيح 
مملكـــة  تحـــرص  مســـتمرة  عمليـــة  هـــي 
فـــي مختلـــف  علـــى تحقيقهـــا  البحريـــن 
مدارســـها، مشـــيدًا بما تتمتع بـــه المملكة 
من كـــوادر وطنية مؤهلـــة وذات خبرات 
العمليـــة  رفـــد  فـــي  إســـهامها  تواصـــل 
المهـــارات  الطلبـــة  وإكســـاب  التعليميـــة 
الوصـــول  حتـــى  الالزمـــة  والخبـــرات 

بالتعليم للغايات المرجوة.
وقـــام ســـموه بجولـــة اطلـــع خاللهـــا على 
البحريـــن  بيـــان  مدرســـة  مجمـــع  مبنـــى 
بالجهـــود  ســـموه  أشـــاد  إذ  االبتدائـــي، 
المبذولـــة مـــن القائميـــن علـــى المدرســـة 
لتحقيـــق التميـــز لهـــذا الصـــرح التعليمـــي 

بيئـــة  فـــي  والطالبـــات  الطلبـــة  لتنشـــئة 
تعليمية حديثة ومتطورة.

مـــن جهتها، أكـــدت رئيس مجلـــس أمناء 
مدرســـة بيـــان البحريـــن خـــالل كلمـــة لها 
ضمن الحفل أن قطاع التعليم في مملكة 
البحرين على رأس سلم أولويات وبرامج 
الدولـــة للتنمية المســـتدامة لواقع أفضل 
والمواطـــن،  للوطـــن  مشـــرق  ومســـتقبل 

حتى أصبحت البحرين حاضنة للقدرات 
المســـتقبلية ومصنـــع للكفـــاءات الوطنية 
بمنظومات تعليمية مبتكرة تحافظ على 
هويتنـــا وقيمنـــا الوطنيـــة بفضـــل الرؤية 
الثاقبـــة لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البالد 
المعظـــم، والمتابعـــة المســـتمرة مـــن ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة.

وأشـــارت إلى أن مدرســـة بيـــان البحرين 
تســـعى وتطمـــح وتمهد الطريـــق لالبتكار 
التربويـــة  العمليـــة  إلثـــراء  والتميـــز 
والتعليميـــة للطلبة، مضيفًة أن المدرســـة 
تحقـــق اليوم رقمـــًا صعبًا بتطبيـــق أفكار 
وابتكارات غير مسبوقة بتوفيق من هللا 

ومساندة أهالي مدرسة البيان الكرام.
يأتـــي افتتـــاح الحـــرم المدرســـي الجديد 
ضمـــن مســـاعي مدرســـة بيـــان البحريـــن 
للحفـــاظ علـــى أعلـــى مســـتويات التعليم 
المبانـــي  فـــي  االســـتثمار  عبـــر  المقدمـــة 
والمرافق. وافتتح المجمع الجديد أبوابه 
لطـــالب المرحلـــة االبتدائية خـــالل العام 
2022 ليضـــم مبنييـــن وقاعـــة امتحانات 
متعددة األغـــراض ومنطقة خدمات. كما 
يضـــم الحـــرم المدرســـي فصوال دراســـية 
واســـعة ومســـاحات خدميـــة وكافتيريـــا 
وصالة ألعـــاب رياضية متعددة األغراض 
ومستوصفا وصالة موسيقية واستوديو 
رســـم ومختبـــر كمبيوتر ومكتبة واســـعة 

ومجهزة.
ويقع الحرم المدرسي الجديد بالقرب من 
حرم مدرســـة بيان البحرين في المنطقة 
التعليميـــة بمدينـــة عيســـى. ويضم عددا 
أكبـــر مـــن الصفوف ويســـتوعب كل صف 

دراسي عددا أقل من الطلبة.
وتضمـــن الحفـــل البهيـــج عرضـــا متلفـــزا 
موجـــزا عن المبنى وعزفا موســـيقيا. كما 
تـــم تكريم المتبرعين فـــي دعم العمليات 

التشغيلية، والبالغ عددهم 11 متبرعا.

حرص دائم على تطوير مخرجات التعليم باعتباره أساس التطوير المنشود
لدى تفضل سموه بافتتاح مبنى مجمع مدرسة بيان البحرين االبتدائي... عيسى بن سلمان:



في عملية نوعية... “الداخلية” تضبط شبكة تروج للكوكايين والمخدرات
مكونة من 10 أشخاص يحمل أعضاؤها جنسيات أجنبية

فـــي إطـــار جهـــود وزارة الداخليـــة لمكافحـــة 
المجتمـــع  وســـامة  أمـــن  وحفـــظ  الجريمـــة 
وحمايتـــه مـــن آفـــة المخـــدرات، وصـــوال إلـــى 
مجتمع آمن من كافـــة المخاطر، تمكنت إدارة 
مكافحـــة المخدرات بـــاإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة من القبض على شـــبكة من 
جنســـيات  أعضاؤهـــا  يحمـــل  أشـــخاص،   10
أجنبيـــة، إثـــر قيامهـــم بحيـــازة وترويـــج مادة 
الكوكاييـــن ومواد مخدرة أخرى، واســـتهداف 
فئـــة معينـــة من القادريـــن على دفـــع ثمن هذا 

النوع من المادة المخدرة.
وأوضـــح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية، أنه فور ورود معلومات عن 
أعضاء هذه الشبكة، تم مباشرة أعمال البحث 

والتحـــري، مـــن خـــال عمليـــة أمنيـــة نوعيـــة، 
اســـتغرق العمـــل فيها مـــا يزيد على الشـــهرين 
المذكوريـــن  عـــن تحديـــد هويـــات  وأســـفرت 
الشـــبكة،  عناصـــر  جميـــع  علـــى  والقبـــض 
وبحوزتهـــم مـــادة الكوكاييـــن ومـــواد مخدرة 
أخرى، ومبالغ مالية يعتقد أنها حصيلة البيع.

وأشـــار إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهم 

للنيابة العامة.
وفـــي إطـــار العمـــل على تعزيـــز دور الشـــراكة 
آفـــة  مـــن  المجتمـــع  لحمايـــة  المجتمعيـــة 
المخـــدرات، تهيب إدارة مكافحـــة المخدرات 
بكافـــة المواطنين والمقيميـــن، اإلباغ عن أي 
شـــكوى أو ماحظة على الخط الســـاخن 996 

على مدار الساعة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
حملـــة تفتيشـــية مشـــتركة لضبـــط 
العمـــل  أصحـــاب  مـــن  المخالفيـــن 
والعمال فـــي المحافظة الجنوبية، 
الجنســـية  شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون 
بـــوزارة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
شـــرطة  ومديريـــة  الداخليـــة 
المحافظة الجنوبية، شـــملت عدًدا 
ومواقـــع  التجاريـــة  المحـــال  مـــن 

العمل وأماكن تجمع العمالة.
وأســـفرت الحملـــة عن ضبـــط عدد 
من المخالفات التي تتعلق بأحكام 
قانـــون هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
وقانـــون اإلقامة بمملكـــة البحرين، 
العمـــال  مـــن  عـــدد  ضبـــط  تـــم  إذ 
والقوانيـــن،  لألنظمـــة  المخالفيـــن 
وجـــار اتخـــاذ إجـــراءات الترحيـــل 

بحقهم.

ضبط عدد من العمالة المخالفة في “الجنوبية”

الجنوبيـــة ســـمو  تـــرأس محافـــظ 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
المجلـــس  اجتمـــاع  خليفـــة،  آل 
التنسيقي العاشر في دورته الثالثة 
لهذا العام “عن بعد”، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيسى الدوسري، 
وبمشـــاركة األعضـــاء مـــن ممثلـــي 

الجهات الحكومية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب 
ســـمو المحافـــظ باألعضـــاء مؤكًدا 
على الشـــراكة والتنســـيق المستمر 
مـــع مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة 
بمـــا يحقـــق تطلعـــات األهالـــي في 
تنفيـــًذا  المختلفـــة،  المجـــاالت 
للتوجيهـــات الســـديدة لملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة.

ســـمو  تابـــع  االجتمـــاع،  وخـــال 
ـــا مـــن قبل  المحافـــظ عرًضـــا مرئيًّ
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة 
العمراني، حول سير عمل عدد من 
المشـــاريع والوحـــدات االســـكانية، 
مؤكًدا سموه ضرورة توفير أفضل 
التنمويـــة  والمشـــاريع  الخدمـــات 
واالجتماعية بهدف تلبية الطلبات 
اإلســـكانية ألهالـــي المنطقـــة، كمـــا 
تم خـــال العرض تعريـــف أعضاء 
المجلس حول الورشـــة التعريفية 
المحافظـــة  تســـتضيفها  التـــي 
بالتعاون مع الوزارة وذلك لتعريف 
ومنتســـبيها  المحافظـــة  أهالـــي 
بالتمويـــات اإلســـكانية الجديـــدة 

التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
إدارة  اســـتعرضت  بدورهـــا، 
ـــا  مرئيًّ عرًضـــا  الســـنية  األوقـــاف 

دور  إنشـــاء  مســـتجدات  حـــول 
العبادة والمســـاجد فـــي المحافظة 
الجنوبية والتي بلغت 17 مسجًدا 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  وجامًعـــا 
ســـمو  أكـــد  حيـــث  المحافظـــة، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ 
رئيـــس المجلـــس التنســـيقي على 
ضرورة متابعة إنشـــاء دور العبادة 
والمســـاجد فـــي مختلـــف مناطـــق 
إدارة  مـــع  بالتنســـيق  المحافظـــة، 
الـــذي  بالشـــكل  الســـنية  األوقـــاف 

يتناسب مع احتياجات األهالي.
المحافـــظ  ســـمو  اطلـــع  بعدهـــا، 
علـــى المراحـــل النهائيـــة الفتتـــاح 
ممشـــى مدينـــة زايد خال الشـــهر 
القـــادم، حيـــث ســـيكون الممشـــى 
ضمـــن المرافـــق العامة التـــي تلبي 
احتياجـــات األهالـــي وفـــق أحدث 
المعايير، منوًها سموه بأن الجهود 
ذات  الجهـــات  مـــع  التنســـيقية 

العاقـــة تصب في خدمة تطلعات 
األهالي، كما تابع ســـموه مع وزارة 
الرفـــاع  شـــارع  تطويـــر  األشـــغال 
وتطويـــر الطرق المجاورة لســـوق 
ضمـــن  وذلـــك  المركـــزي،  الرفـــاع 
حرص المجلس على توفير البنية 
المشـــاريع  تائـــم  التـــي  التحتيـــة 

التنموية التي تشهدها المنطقة.
التنســـيقي  المجلـــس  أشـــاد  كمـــا 
بإنشـــاء ملعب البادل فـــي المجمع 
الرياضي بمنطقة عسكر، كتوصية 
ضمـــن توصيـــات المجلـــس، كونـــه 
ضمـــن المرافـــق التي تهـــم األهالي 
نـــوه ســـمو  المنطقـــة، حيـــث  فـــي 
المؤسســـات  بتعـــاون  المحافـــظ 
المختصـــة لتحقيـــق هـــذا المرفـــق 
التعـــاون  دور  يعكـــس  الـــذي 

والتنسيق المشترك.
ســـمو  تابـــع  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
الازمـــة  المحافـــظ االســـتعدادات 

الوطنية  للمناســـبات واالحتفاالت 
المنطقـــة  بلديـــة  مـــع  القادمـــة 
اإلنـــارة  حيـــث  مـــن  الجنوبيـــة 
وتزييـــن الطرق، كما بحث ســـموه 
مديريـــة  مـــع  األمنـــي  التعـــاون 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  شـــرطة 
لوضـــع الخطط للفعاليـــات القادمة 
ضمن تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية 
األمثـــل  والتعـــاون  والتنســـيق 

الستقبال مختلف المناسبات.

أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الحضـــور بالدور البـــارز الذي تقوم 
به المحافظة والتواصل المســـتمر 
خـــال المجلـــس التنســـيقي األمر 
الشـــراكة  دور  علـــى  يؤكـــد  الـــذي 
الحثيـــث  والســـعي  المجتمعيـــة 
الســـتمرار التعـــاون والتنســـيق مع 
مختلـــف الجهات، وذلـــك لتحقيق 
فـــي  األهالـــي  ورؤى  تطلعـــات 

مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

إنشاء 17 مسجًدا وجامًعا ومشاريع إسكانية جديدة في “الجنوبية”
افتتاح ممشى مدينة زايد الشهر المقبل... وتطوير الطرق المجاورة لـ “الرفاع المركزي”

الوصول بالطاقة االستيعابية لمحطة مدينة سلمان لـ 60 ألف متر مكعب باليوم
المياه المعالجة تخضع ألعلى معايير االختبار لضمان أعلى معايير الجودة... الحواج:

الحـــواج  إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  زار 
محطـــة مدينـــة ســـلمان لمعالجـــة ميـــاه 
الصرف الصحي في المحافظة الشمالية؛ 

لتفقد سير العمل في المحطة.
علـــى  الوزيـــر  اطلـــع  الزيـــارة  وخـــال 
مســـتجدات العمـــل، حيـــث تبلـــغ الطاقة 
االستيعابية للمحطة 40 ألف متر مكعب 
باليـــوم وقابلة للتوســـع إلـــى 60 ألف متر 
مكعـــب باليـــوم، وتقام على مســـاحة 10 

هكتارات.
وقال الحـــواج إن محطة مدينة ســـلمان 
لمعالجة مياه الصرف الصحي تمثل أحد 
المشـــاريع المهمة والحديثـــة التي عملت 
على تنفيذها الـــوزارة؛ لتلبية احتياجات 
والتـــي  والمســـتقبلية  الحاليـــة  المدينـــة 
تشـــهد توسعًا عمرانيًا وســـكانيًا مستمرًا، 
بما يسهم في بيئة صحية وآمنة ويرتقي 
بمســـتوى جودة الخدمات العامة، مشيرًا 
إلـــى أن المياه المعالجة تخضع إلى أعلى 

معاييـــر االختبـــار؛ لضمـــان أعلـــى معايير 
الجـــودة والكفاءة، وفق المعايير العلمية 

العالمية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على اســـتقبال 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي ومعالجتهـــا في 
محطـــات المعالجـــة باســـتخدام مختلف 
تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية 
وإعـــادة  نقلهـــا  ثـــم  ومـــن  والبيولوجيـــة 
وري  الشـــوارع  لتجميـــل  اســـتخدامها 
المزروعات، مشيرًا إلى أن محطة مدينة 

ســـلمان تتميز بقدرتها على توفير أفضل 
الميـــاه  معالجـــة  ومقومـــات  مواصفـــات 
وترشيحها التي تتيح إعادة استخدامها 
فـــي عـــدة أوجه مـــن بينهـــا أعمـــال الري 

المطلوبة لتشجير وتجميل المدينة.
وأكـــد وزيـــر األشـــغال أن المحطـــة تمتاز 
بمطابقتهـــا كافة المعايير واالشـــتراطات 
الوقـــت  فـــي  وتتيـــح  الازمـــة،  البيئيـــة 
نفســـه التعامل مع مخلفات مياه الصرف 
الصحـــي بطريقـــة علميـــة، حيـــث يمكنها 

تجفيـــف تلك المخلفـــات والتخلص منها 
بشكل آمن.

وأشـــار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن 
خطـــة متكاملـــة لتغطيـــة جميـــع مناطق 
المملكـــة بخدمة الصـــرف الصحي ضمن 
االســـتراتيجية  الرئيســـة  المبـــادرات 
الحكومية الســـاعية الى تطوير خدمات 
البنيـــة التحتية وضمـــان توفيرها بأعلى 

معايير الجودة.
ســـلمان  مدينـــة  محطـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
لمعالجـــة مياه الصرف الصحي تم ربطها 
بمدينـــة ســـلمان ومناطق الـــدراز والبديع 
وبنـــي جمـــرة، وذلك ضمن اســـتراتيجية 
الامركزيـــة فـــي قطاع الصـــرف الصحي 
التي وضعتها الوزارة، حيث إن من شأن 
هـــذه االســـتراتيجية أن ترفـــع من جودة 
خدمات الصرف الصحي وتهيئ الفرص 
واإلمكانات؛ للتوســـع في تمديد شـــبكات 

الصرف الصحي.
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اســـتأنفت اللجنـــة العليـــا لـــدرع البالد 
للمسؤولية االجتماعية للشركات أول 
اجتماعاتها؛ للتحضير للنسخة الثانية 
مـــن المبـــادرة، وعقـــد برئاســـة رئيـــس 
اللجنة حسن إبراهيم كمال، وبحضور 
ومشاركة رئيس مجلس إدارة “البالد” 
عبدالنبـــي الشـــعلة، ورئيـــس التحريـــر 
مؤنس المردي، ومجموعة من أعضاء 

اللجنة العليا.
وعبـــر رئيـــس اللجنـــة عن بالغ شـــكره 
وألســـرة  اللجنـــة  ألعضـــاء  وامتنانـــه 
“البالد” على ما بذلوه من جهود كبيرة 
فـــي ســـبيل إنجـــاح المبـــادرة األولـــى 
المملكـــة،  مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى 
ومـــا القتـــه مـــن إشـــادات واســـعة من 
قبل المشـــاركين ومؤسســـات القطاع 
الرســـمي،  المســـتوى  الخـــاص وعلـــى 
جهـــود  إبـــراز  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 
مجال المســـؤولية االجتماعية، ورفع 
مســـتوى وعـــي الشـــركات بأهمية هذا 
الـــدور كممارســـة إداريـــة تدخل ضمن 

الحديثـــة  اإلداريـــة  االســـتراتيجيات 
للشركات.

وبحـــث االجتمـــاع موضوعـــات عـــدة 
تتعلق بتشـــكيلة أعضـــاء اللجنة العليا 
للـــدرع فـــي نســـختها الثانيـــة، ورســـم 
خارطـــة اللجان الفرعيـــة المنبثقة عن 

اللجنـــة العليـــا، إلـــى جانـــب مناقشـــة 
أخـــرى  فئـــات  اســـتحداث  مقتـــرح 
الشـــركات  تحفيـــز  بهـــدف  للجائـــزة؛ 
بمختلـــف أحجامها ودفعها للمشـــاركة 
فـــي هـــذه المبـــادرة، إلـــى جانـــب ربط 
الجائزة بالجهـــود والمبادرات الدولية 

التـــي تعنـــى بترســـيخ وإشـــاعة قيـــم 
المسؤولية االجتماعية للشركات.

 3 اســـتحداث  اللجنـــة  وقـــررت 
تختـــص كل  للجائـــزة  فرعيـــة  فئـــات 
واحـــدة منها بأحـــد المحاور الرئيســـة 
للمســـؤولية االجتماعيـــة، إلـــى جانب 

الفئـــة الرئيســـة والتـــي تمنح للشـــركة 
المســـتوفية لكافـــة معايير اســـتحقاق 
الدرع، بما يوفر فرصًا أكبر للمشاركين 
لتحقيـــق أحد ألقـــاب الجائزة ويراعي 
تفـــاوت أحجـــام الشـــركات واختالف 

مجاالت عملها واهتماماتها.

واتفقـــت اللجنـــة على تشـــكيل فريق 
يضم عضوي اللجنة فيصل عبدالقادر 
وســـعود الســـبيعي، يعمـــل علـــى ربط 
الجائزة بالجهـــود والمبادرات الدولية 
االجتماعيـــة  بالمســـؤولية  الخاصـــة 
للشـــركات، وتمكين الشـــركات الفائزة 
الدعـــم  فـــرص  مـــن  االســـتفادة  مـــن 
التـــي تقدمهـــا فـــي تحقيـــق برامجهـــا 
بالمســـؤولية  المتعلقـــة  ومبادراتهـــا 
المرتبطـــة  كالجهـــود  االجتماعيـــة، 

بقضايا المناخ وحماية البيئة.
وفي إطار السعي نحو تطوير الجائزة 
وتحقيـــق أهدافهـــا الراميـــة إلـــى رفع 
مســـتوى الوعي بشأن قيم المسؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات، والحـــث على 
زيادة مبادراتها، قررت اللجنة تكليف 
عضـــو اللجنـــة العليـــا للـــدرع ســـامية 
حســـين بتولـــي مهـــام تنظيـــم منتدى 
مصاحب للجائزة يســـاهم في إشـــاعة 
ثقافـــة المســـؤولية االجتماعيـــة بيـــن 
الشـــركات البحرينية، ويشـــكل فرصة 
مهمـــة لتبادل الخبرات واالطالع على 
تنفذهـــا  التـــي  اإلداريـــة  الممارســـات 

الشركات في هذا المجال.

” للمسؤولية االجتماعية استحداث 3 فئات فرعية لدرع “
ــة ــة الدوليـ ــؤولية االجتماعيـ ــادرات المسـ ــود ومبـ ــزة بجهـ ــط الجائـ ربـ
منتـــدى مصاحـــب للجائـــزة يتيـــح تبـــادل الخبـــرات وأفضـــل الممارســـات

المنامة - بنا

نشـــرت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء ورقة بحثية متخصصة 
في مجال التعلـــم العميق، وذلك 
إطـــار مذكـــرة التفاهـــم المبرمـــة 
بينها وبين كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنـــك - البحرين(، إذ تناول 
البحث بناء وتجربة خوارزميات 
لرصـــد الســـفن وإجراء دراســـات 
مقارنـــة مبنيـــة علـــى الحـــوادث 
التســـربات  لحـــدوث  التاريخيـــة 
التنبـــؤ  لغـــرض  وذلـــك  النفطيـــة 
حـــوادث  حـــدوث  باحتماليـــة 

مماثلة في المستقبل.
وشارك في تنفيذ البحث كل من 
محلـــل البيانـــات الفضائيـــة أول 
شيماء المير، من الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء وطالب تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت، محمد 
جمـــال مـــن بوليتكنـــك البحرين، 

وأشـــرفت على الطالـــب الباحث 
بوليتكنـــك  مـــن  راج  ســـيني 

البحرين.
وعن مشـــاركتها في هذا البحث، 
مشـــروع  “اشـــتمل  الميـــر  قالـــت 
البحـــث علـــى عـــدة جوانـــب من 
أهمهـــا تطوير تطبيـــق إلكتروني 
الســـفن  عـــن  بالكشـــف  يختـــص 
باستخدام خوارزميات  البحرية 
الـــذكاء  مبـــادئ  علـــى  تعتمـــد 
العميـــق،  والتعلـــم  االصطناعـــي 
وتـــم تغذيـــة التطبيـــق بالبيانات 
والصور الفضائية المســـتلمة من 
األقمـــار الصناعيـــة المتخصصـــة 
في االستشعار عن بعد، وقد كان 
للتعاون مع البوليتكنك دور بارز 
في إجـــراء االختبـــارات الالزمة 
للتأكد من مستوى دقة التطبيق 

وإمكانية استخدامه”.

تطبيق إلكتروني لرصد السفن بخوارزميات الذكاء االصطناعي

االستفادة من برامج الجامعة ودراسة إمكانية طرحها في البحرين
لدى استقبالها رئيس جامعة مؤتة األردنية... أمين “التعليم العالي”:

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة، في 
مكتبها صبـــاح الثالثاء، رئيس جامعة 
مؤتة األردنية عرفات عوجان، ونائب 
رئيـــس الجامعة للشـــؤون العســـكرية 
العميد عـــاط الطواهـــي، ومدير دائرة 

ارتباط جامعة مؤتة محمد فارس.
وفي بداية اللقاء، رحبت الشـــيخة رنا 
بنـــت بالضيوف واســـتعرض الطرفان 
ســـبل تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
البحريـــن واألردن في مجـــال التعليم 
العالي، إلى جانب آلية تبادل الخبرات 
بيـــن  العلميـــة  والبحـــوث  األكاديميـــة 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي وجامعـــة 

مؤتة األردنية.
كمـــا اطلعـــت األميـــن العـــام لمجلـــس 

التعليـــم العالـــي، علـــى دور الجامعـــة 
األردنية في مجال الشؤون العسكرية 
كأول جامعـــة أردنيـــة تضـــم جناحين 
الجنـــاح  ويضـــم  وعســـكري،  مدنـــي 
كليـــات،   6 الجامعـــة  فـــي  العســـكري 
كمـــا تقدم جامعـــة مؤتـــة 53 برنامجا 
فـــي البكالريـــوس و42 برنامجـــًا فـــي 

الماجستير و9 برامج في الدكتوراة.
وأشـــارت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى 
أهميـــة  إلـــى  خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن 
االســـتفادة مـــن البرامج التـــي تقدمها 
الجامعـــة، وتعزيـــز التعاون المشـــترك 
في المجال األكاديمي وإمكانية طرح 
عدد مـــن البرامج التي تقدمها جامعة 

مؤتة في جامعات البحرين.
من جانبه، أشـــاد رئيس جامعة مؤتة، 
باالســـتقبال والترحيب الذي القاه من 
األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي، 
وحرصهـــا على تحقيق المنفعة العامة 
والتبـــادل المعرفي بما يخدم الجامعة 

والمجلس.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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الهاجري يرعى الحفل الختامي لمسابقة “أندى صوًتا”
مشيًدا بروح المنافسة الشريفة بين المشاركين

راشـــد  الشـــيخ  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  الهاجـــري 
الســـنية وانطالًقـــا مـــن واجـــب إدارة 
األوقاف الســـنية في رعاية المســـاجد 
والعاملين بها، وســـعًيا من اإلدارة في 
االرتقاء بمســـتوى أصحـــاب الوظائف 
)أنـــدى  مســـابقة  اختتمـــت  الدينيـــة، 
صوًتـــا( الختيـــار أجمل األصـــوات في 
األذان مـــن الناشـــئة والكبـــار، والتـــي 
اقتبســـت اســـمها من قـــول نبينا صلى 
زيـــد  بـــن  لعبـــدهللا  وســـلم  عليـــه  هللا 
بـــن عبد رّبـــه رضـــي هللا عنه لّمـــا أري 
األذان في نومـــه: )اخرج مع بالل إلى 
المســـجد فألِقهـــا عليـــه، ولينـــاِد بـــالل؛ 

فإّنه أندى صوًتا منك(.

وكانت المسابقة قد انطلقت بمشاركة 
كبيـــرة تجاوزت 300 مشـــارك، وأظهر 
فـــي  جمـــاالً  المشـــاركين  مـــن  كثيـــر 
الصـــوت، وقوًة فـــي األداء، هـــذا وقد 
قـــام أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم بتقييم 
المتســـابقين؛ الختيـــار أفضلهـــم وفق 

معايير منضبطة.
وفي الحفل الختامـــي، ألقى الهاجري 

كلمة أكد فيها شـــرف األذان واإلمامة، 
األئمـــة  برعايـــة  اإلدارة  واهتمـــام 
والمؤذنيـــن، وســـعيها الدائـــم لالرتقاء 
بمســـتوى أصحـــاب الوظائـــف الدينية 
برســـالة  النهـــوض  فـــي  يســـهم  بمـــا 
المسجد في المجتمع، وثمن المشاركة 
اإليجابيـــة وروح المنافســـة الشـــريفة 
بيـــن المشـــاركين، والمســـتوى الرفيـــع 

الذي أظهروه.
وقـــد قـــام المتســـابقون مـــن الناشـــئة 
لجنـــة  أمـــام  األذان  برفـــع  والكبـــار 
التحكيـــم والحضـــور، وقامـــت اللجنة 
األولـــى  بالمراكـــز  الفائزيـــن  بترتيـــب 
الهاجـــري  راشـــد  الشـــيخ  ليقـــوم 
بتكريمهم في نهاية األمســـية، ســـائالً 

هللا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.

المنامة - األوقاف السنية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل آمر األكاديمّية الملكّية 
فـــواز حســـن  العميـــد  للشـــرطة 
الحســـن، القائـــم بأعمـــال رئيس 
رنـــا  الجامعّيـــة  البحريـــن  كلّيـــة 
صوايـــا، وذلـــك بحضـــور مديرة 
مركـــز خدمـــة المجتمـــع بالكلّية  
مروة الســـيد، وآمر كلّية تدريب 
الضبـــاط، ومديـــر إدارة القبـــول 
والتسجيل ، وآمر مركز البحوث 

األمنية باألكاديمية.
وقـــد تـــم خـــالل اللقـــاء ، بحـــث 
ُســـبل وأوجه التعاون المشترك 

بيـــن الجانبيـــن فـــي المجـــاالت 
والتدريبّيـــة  األكاديمّيـــة 
خدمـــة  وبرامـــج  والبحثّيـــة 
الخبـــرات  وتبـــاُدل  المجتمـــع، 
لمواكبـــة  العلمّيـــة  والبحـــوث 
الحديثة،  العلمّية  المســـتجدات 
فـــي  اإلســـهام  إلـــى  باإلضافـــة 
والتطلعـــات  الـــرؤى  تحقيـــق 
المنشـــودة فـــي مجـــال التعليم 
العالـــي مـــن خـــالل الربـــط بيـــن 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 

بالمملكة.

بحث التعاون بين األكاديمية الملكية للشرطة وكلية البحرين الجامعية

جانب من االجتماع

حسن كمال

عبدالنبي الشعلة

سيدعلي المحافظة

مؤنس المردي

اللجنة العليا تستأنف اجتماعات النسخة الثانية من الجائزة... وتقرر:
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أكــد وزيــر النفط والبيئة المبعوث الخاص لشــؤون المنــاخ محمد بن مبارك 
بــن دينــه، حــرص مملكــة البحريــن علــى االلتــزام بمــا نصــت عليــه اتفاقيــة 
باريــس لتغيــر المنــاخ، وااللتزامــات التــي أعلنــت عنهــا المملكــة فــي مؤتمر 
غالســكو بالمملكــة المتحدة )كوب26( للوصــول إلى الحياد الصفري بحلول 

عام 2060.

وأوضـــح الوزيـــر أن مملكـــة البحريـــن 
وضعـــت عدة أهـــداف قصيـــرة المدى 
مـــن أجل تحقيـــق التزاماتها المناخية 
بحلول 2035، وذلك من خالل إطالق 
والخطـــط  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
الوطنيـــة  الخطـــة  مثـــل؛  الوطنيـــة 
للتشـــجير، والخطـــة الوطنيـــة للطاقة 
المتجـــددة، إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
المشـــاريع الصديقـــة للبيئـــة والخطـــة 
الوطنية االستثمارية للتكيف مع تغير 

المناخ.

جاء ذلك لدى مشاركة الوزير بن دينه 
في الجلســـة رفيعة المســـتوى الثانية 
للمؤتمـــر الســـابع والعشـــرين لألطراف 
فـــي اتفاقية األمـــم المتحدة اإلطارية 
بشـــأن تغيـــر المنـــاخ )كـــوب27( الـــذي 
احتضنته جمهورية مصر العربية في 
مدينة شـــرم الشـــيخ، برئاســـة فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 
عـــدد من قـــادة الدول، والشـــخصيات 
العالميـــة البارزة، والمنظمـــات الفاعلة 
فـــي مجاالت البيئـــة والمناخ والتنمية 

المستدامة.
وأشـــار وزيـــر النفـــط والبيئـــة إلى أن 
مملكـــة البحريـــن تواصل دعـــم كافة 

أجـــل  مـــن  والمســـاعي؛  المبـــادرات 
مواجهـــة تحديـــات التغيـــر المناخي 
جهـــود  تكثيـــف  تتطلـــب  والتـــي 

المجتمـــع الدولي بما يحد من آثارها، 
مبينـــا أن البحريـــن ليســـت مصـــدًرا 
رئيًســـا النبعاثـــات الغـــازات الدفيئة، 
وتشـــكل فقـــط مـــا نســـبته 0.07 % 
العالميـــة،  االنبعاثـــات  إجمالـــي  مـــن 
وبـــكل  تتابـــع  المملكـــة  أن  منوهـــا 
اهتمـــام ودقـــة اإلجـــراءات المناخية 
التـــي تـــم اتخاذهـــا من قبـــل مصادر 
هـــذه االنبعاثات فـــي المملكة، والتي 
تـــم حصرهـــا فـــي 9 مصـــادر رئيســـة 
إجمالـــي  مـــن   % 80 عـــن  مســـؤولة 

االنبعاثات في المملكة.
وأضاف أن حكومـــة مملكة البحرين 
وبالتعـــاون مـــع القائميـــن علـــى هذه 
المصـــادر تم التوصل إلى التزام هذه 
المصادر بتنفيذ الخطط الموضوعة؛ 
لتقليل نسب االنبعاثات، وتم تحقيق 
تقـــدم ملحـــوظ على هـــذا الصعيد ما 

يجعـــل مملكة البحريـــن اليوم أقرب 
إلـــى تحقيـــق أهدافنـــا المعلنـــة فـــي 

مؤتمر غالسكو )كوب26(.
فـــي ذات الســـياق، قـــال وزيـــر النفـــط 
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة 
تعمـــل  البحريـــن  مملكـــة  إن  المنـــاخ 
فـــي  متقدمـــة  حلـــول  وضـــع  علـــى 
مجـــال التقـــاط الكربون واســـتخدامه 
وتخزينـــه، وتقليـــل كثافـــة انبعاثـــات 
الكربـــون، بالتـــوازي مع دعـــم مختلف 
القطاعـــات المعززة للنمـــو االقتصادي 
بمـــا يشـــمل القطاعـــات غيـــر النفطية، 
والتـــي تشـــهد نمـــوًا ملحوظـــًا خـــالل 
هـــذه الفتـــرة، مؤكـــدا أهميـــة تقديـــم 
كافـــة أوجـــه الدعـــم للـــدول الجزريـــة 
النامية لمواجهة التحديات المناخية، 
المشـــتركة  المســـؤولية  لمبـــدأ  وفقـــًا 

والمتباينة.

زار رئيــس هيئــة الكهربــاء والمــاء كمــال أحمــد ووزيــر شــؤون الكهرباء والماء ياســر 
حميــدان، مركــز خدمــة المشــتركين؛ لالطــالع علــى ســير العمــل بالمركــز والتأكــد من 
جاهزيــة الموظفيــن لتقديــم خدمــات بمســتوى أفضل لجميع المشــتركين فــي مملكة 

البحرين.

ضمـــن  التفقديـــة،  الزيـــارة  وتأتـــي 
اســـتراتيجية التطوير التي تنتهجها هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء للمرحلـــة المقبلـــة والتي 
تهـــدف لتقديـــم خدمـــات مطـــّورة وترتكز 
على تعزيز موقع المشترك كمحور أساسي 
لكافـــة خدماتهـــا، وذلـــك عبـــر سلســـلة من 
اإلجـــراءات التطويريـــة التـــي تعمل عليها 
الهيئة في الفترة الحالية، والتي يعد أبرزها 
تحديـــث وتغييـــر أنظمتها؛ بهـــدف تطوير 
تجربة المشتركين وتحقيق تطلعاتهم في 
الحصـــول على الخدمات وفق مســـتويات 

عالية الجودة والموثوقية.
وقـــال بـــن أحمـــد خـــالل الزيـــارة “الهيئـــة 
مقبلة على مرحلة تطويرية جديدة ترتكز 
على جعل المشـــترك محور أساسي لكافة 
خدماتها، حيث نهدف في المرحلة المقبلة 
لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين بما 
يحقق تطلعاتهم”، مؤكدًا في ذات السياق 
علـــى حرصه أن يكـــون عمـــل الهيئة وفق 
منظومـــة رقميـــة متطـــورة تضمـــن توفير 
خدمـــات رقميـــة شـــاملة لضمـــان ســـهولة 
تقديـــم خدمـــات الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة 

المشتركين في المملكة.
مـــن جانبه، أكـــد حميدان أهميـــة الزيارات 
الميدانيـــة والتي تهدف لتفقد ســـير العمل 
بما ينعكـــس إيجابيًا على جودة الخدمات 
الهيئـــة  حـــرص  علـــى  مشـــددًا  المقدمـــة، 
وســـعيها لتطوير جـــودة خدماتها المقدمة 
للمشـــتركين، فيما أشـــار في ذات الســـياق 
إلـــى أن الهيئـــة وبهـــدف تطويـــر خدماتها 
ســـتعمل ضمن اســـتراتيجية تهدف بشكل 
المواطنيـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق  رئيـــس 

والمقيمين في مملكة البحرين.
كافـــة  منهمـــا  كّل  تفقـــد  الزيـــارة،  وفـــي 
أقسام مركز خدمة المشـــتركين، مؤكدين 
الزيـــارات  هـــذه  مثـــل  علـــى  حرصهمـــا 
الميدانيـــة التـــي تهدف بشـــكل رئيس إلى 
رفع جودة الخدمـــات المقدمة للمواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.

شرم الشيخ - بنا

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

البحرين ليست مصدًرا رئيًسا النبعاثات الغازات الدفيئة

تطوير خدمات الكهرباء والماء وفق منظومة رقمية شاملة

تشكل فقط ما نسبته 0.07 % عالميا... بن دينه:

ضمانا لتحقيق تطلعات المشتركين في الحصول عليها بكل يسر

المنامة - بنا

قال مصدر مســـؤول بإدارة 
بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد 
المواصالت واالتصاالت إن 
المملكة شهدت خالل األيام 
طقســـا  الماضيـــة  القليلـــة 
معتـــدال مـــع بعض الســـحب 
ورياح شـــمالية في مجملها 
خفيفة إلى معتدلة السرعة، 
الحـــرارة  درجـــات  وكانـــت 
الطبيعيـــة  حـــول معدالتهـــا 

لهذا الشهر.
خرائـــط  “تشـــير  وأضـــاف 
الطقـــس إلى تحـــول الرياح 
إلى جنوبية من خفيفة إلى 
معتدلة السرعة خالل األيام 
تعـــاود  أن  علـــى  المقبلـــة، 
الغربيـــة  الشـــمالية  الريـــاح 
النشـــطة هبوبهـــا بـــدءًا مـــن 
يـــوم الجمعـــة، الثامن عشـــر 

مـــع  الجـــاري،  نوفمبـــر  مـــن 
أجواء غائمة جزئيًا. وتزداد 
سرعة الرياح يومي السبت 
واألحد القادمين، لتصل من 
نشـــطة إلـــى قوية الســـرعة 
مثيرة لألتربة وسيكون من 
المالحـــظ زيادة اإلحســـاس 
األجـــواء خصوصا  ببـــرودة 
الليـــل  ســـاعات  خـــالل 

والصباح الباكر”.
األرصـــاد  إدارة  ونصحـــت 
المواطنيـــن  الجويـــة 
الحيطـــة  بأخـــذ  الكـــرام 
مرتـــادي  خاصـــة  والحـــذر 
النشـــرات  البحـــر، ومتابعـــة 
الرســـمية  والتحذيـــرات 
الصادرة مـــن إدارة األرصاد 
القنـــوات  عبـــر  الجويـــة 

المتعددة.

أجــواء بــاردة وريــاح محملـــة 
باألتــربــة الجمعــة المقبــل ديوان الرقابة يشارك في اجتماعات “عمومية اإلنتوساي”

مناقشة دور األجهزة العليا للمحاسبة خالل األزمات

فـــي  واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  شـــارك 
اجتماعـــات الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين للجمعيـــة 
العموميـــة للمنظمة الدولية لألجهـــزة العليا للرقابة 
المالية العامة والمحاسبة )اإلنتوساي(، التي ُعقدت 
في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل نوفمبر الجاري 
بمشاركة نحو 800 عضو ومنتسب من 198 دولة.

واســـتعرضت االجتماعات التي حضرها ممثال عن 
الديوان  عيســـى النعيمي الوكيل المســـاعد للرقابة 
اإلداريـــة، وميثـــم عبدالنبـــي مدير التدقيـــق بإدارة 
الرقابة على األداء، الخطة االستراتيجية للمنظمة 
للفتـــرة )2023 - 2028(، كمـــا تمـــت المصادقة على 

الميزانية لمدة 3 سنوات.
وبحثـــت كذلك اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة لتطوير 
ومراجعـــة المعايير الدولية لألجهـــزة العليا للرقابة 
الماليـــة والمحاســـبة  )ISSAI(، إضافـــًة إلى تحديد 
نائـــب رئيـــس المنظمـــة، وانتخاب أعضـــاء مجلس 
اإلدارة ورؤســـاء اللجان األساســـية، كما تم إصدار 

الدليل العملي لمكافحة الفساد.
نـــدوة  النعيمـــي،  أدار  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 

فنيـــة حـــول “دور األجهـــزة العليـــا للرقابـــة المالية 
والمحاســـبة خـــالل حاالت الطـــوارئ”، ُنظمت على 
هامش االجتماعـــات، وبحثـــت دور األجهزة العليا 
للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبة في حـــاالت الطوارئ 

واألزمات.
وبينـــت النـــدوة أهميـــة تكّيـــف األجهـــزة الرقابيـــة 
وتطويـــع آليـــات عملهـــا بالتماشـــي مـــع الظـــروف، 

وضرورة تبني مهارات تكنولوجية جديدة.

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

ديوان الرقابة يشارك في اجتماعات اإلنتوساي 

الدفع بالتعاون الثنائي مع بريطانيا نحو مستويات أوسع
تطور في العالقات بمجال حماية البيئة... بن دينه:

اجتمـــع وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث الخـــاص 
لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه مع مبعوث 
 COP( حكومـــة المملكـــة المتحـــدة لتغيـــر المنـــاخ
26( جـــون مورتـــون، علـــى هامش المؤتمر الســـابع 
والعشـــرين لألطراف فـــي اتفاقية األمـــم المتحدة 
اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ )COP27( المنعقـــد 

بمدينـــة شـــرم الشـــيخ بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشقيقة.

وأشـــاد وزير النفـــط والبيئة بالعالقـــات التاريخية 
المميـــزة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
المتحـــدة، ومـــا وصلـــت إليه مـــن تطـــور ونمو في 
مجال حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية، 
منوهًا بحرص مملكة البحرين على الدفع باستمرار 

التعـــاون الثنائي نحو مســـتويات أوســـع بما يحقق 
أهداف البلدين وتطلعاتهما المشتركة.

مـــن  عـــدد  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك في 
مختلـــف المجاالت البيئية، وســـبل تعزيـــز الجهود 
المبذولة للتعامل مـــع التغيرات المناخية وتحقيق 

األمن المناخي.

شرم الشيخ - بنا

زيارة رئيس هيئة الكهرباء والماء ووزير شؤون الكهرباء والماء 



قال المرشــح عن الدائرة الخامســة بمحافظة العاصمة النائب أحمد الســلوم إن “جولة اإلعادة” هي األهم بجميع المقاييس انتخابيا؛ 
ألنهــا “جولــة الحســم”، ودعــا الســلوم جميع أنصــاره ومؤيديــه ومحبيه من أهالــي الدائرة إلى التحشــيد وتكثيف تواجدهــم في لجان 
االنتخابات الفرعية والعامة للتصويت يوم الســبت القادم الموافق 19 نوفمبر 2022م مشــددا على أهمية المشــاركة في هذه الجولة 
التــي تحســم مصيــر المنافســة بعــد أن تفــوق فــي الجولــة األولى مــن االنتخابات محققــا المركز األول بين 8 مرشــحين بـــ 1332 صوتا 

وبنسبة نحو 44 % من إجمالي المصوتين.

أحصـــت “البـــالد” عـــدد المترشـــحات الالتي 
لـــم يتأهلـــن للجولـــة الثانيـــة لنيـــل عضوية 
البلـــدي  المجلـــس  أو  النيابـــي  المجلـــس 
باختالف الدوائـــر االنتخابية والمحافظات 
مترشـــحة   64 بواقـــع  البحريـــن،  بمملكـــة 
للمجلـــس النيابي 13 للبلدي، ليصل عددهن 

اإلجمالي إلى 77. 
واتضح أن 21 مترشـــحة لـــم تتأهل للجولة 
الثانيـــة فـــي محافظـــة العاصمـــة و 15 فـــي 
المحافظـــة  فـــي   19 و  المحـــرق  محافظـــة 

الشمالية و 9 في المحافظة الجنوبية.
أمـــا عـــن عضويـــة المجالـــس البلديـــة، فلـــن 
االنتخابـــي  الســـباق  ســـيدات   3 تخـــوض 
فـــي   5 إلـــى  إضافـــة  المحـــرق  بمحافظـــة 
المحافظـــة  فـــي  و5  الشـــمالية  المحافظـــة 

الجنوبية وذلك على النحو اآلتي:

“شراء األصوات” حرام .. ومن يتورط في “هذا الشين” ال يلوم إال نفسه

77 مترشحة خسرن المعترك االنتخابي من الجولة األولى
64 لـ ”النيابي” و 13 في “البلدي” ... “^” ترصد باألرقام:
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بعد انقضـــاء الجولة األولى من االنتخابات النيابية 
2022 وتزامنـــًا مـــع قـــرب انطـــالق الجولـــة الثانية، 
رصـــدت “البـــالد” المتنافســـين الذيـــن تربطهم صلة 
قرابـــة والنتائـــج التي أحرزوها فـــي الجولة األولى، 
ففـــي محافظـــة العاصمـــة أحـــرز أخ النائب الســـابق 
معصومـــة عبدالرحيـــم، علي عبدالرحيـــم وتحديدا 
فـــي الدائـــرة الثالثة 55 صوتا بنســـبة  2.19 %، في 

حين أحرزت شـــقيقته في “سادســـة العاصمة” 274 
صوتا وبنسبة 4.84 %.

أمـــا عن الدائرة العاشـــرة بمحافظـــة العاصمة، فنال 
محمد الحايكي وهو شقيق المترشحة النيابية عن 
“أولـــى الشـــمالية” كلثم الحايكي 152 صوتا بنســـبة 
2.25 % بينمـــا نالـــت شـــقيقته  469 صوتـــا ونســـبة 
18.04 % وتأهلـــت لخـــوض الجولـــة الثانيـــة عـــن 

“أولى الشمالية”.
وفيمـــا يخـــص محافظـــة المحرق، فتنافســـت بنات 

العـــم هنـــادي الجـــودر مع عبيـــر الجودر علـــى مقعد 
“خامســـة المحرق”، حيث حصلت االولى على 986 
صوتـــا بنســـبة 7.36 %، بينمـــا حققـــت عبير نســـبة 

2.20 % وبواقع 295 صوتا.
أما “سادســـة المحرق”، فالحال لم يتغير فيها كثيرًا 
عـــن الدائرة التي ســـبقتها كـــون أن تنافس األقرباء 
واضحًا إنما الفارق البســـيط إنهم ليســـوا من أقرباء 
الدرجـــة األولـــى وهـــذا التنافـــس تمثل في ترشـــح 
النائب هشـــام العشيري وحصوله على 1852 بنسبة 

63.12 % ليظفـــر بالمقعد البرلماني بينما منافســـته 
أســـرار العشـــيري حصلت علـــى  649 صوتا بنســـبة 

.% 22.12
أمـــا الدائرة الثالثة بالمحافظة الشـــمالية التي تمثل 
“معقل الدواســـر”، حصل وليد الدوسري على 2127 
صوتـــا ونســـبة 28.83 % و عبدهللا الدوســـري على 
1105 بنسبة 14.98 %، األمر الذي أدى إلى تأهلهما 
للجولـــة الثانية، في حين الحظ لم يحالف أقربائهم 
وهـــم محمد الدوســـري كونه نال 296 بنســـبة 4.01 

%، غـــازي الدوســـري الذي حصل علـــى 563 صوت 
بنســـبة 7.63 % وحمـــد الدوســـري الـــذي أحرز 630 

صوتا بنسبة 8.54 %.
أما عن “سادســـة الشـــمالية”، فتنافس على مقعدها 
النيابـــي االقربـــاء وهـــم عبدالنبـــي ســـلمان ورئيس 
صحافيـــي GDN محمـــد العالـــي الـــذي أحـــرز 312 
صوتا بنسبة 5.25 % بينما عبدالنبي سلمان حصل 
علـــى 4090 صوتـــا بنســـبة 68.82 % وبالتالي ظفر 

بالمقعد مكتسحًا من الجولة األولى.

باألسماء ... هؤالء األقارب من فازوا وخسروا أو تأهلوا للجولة الثانية
معصومة وشقيقها أبرز الخارجين ... ووليد وعبداهلل بانتظار فزعة الدواسر

منال الشيخ
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محافظة المحرق
خولة البوسميط «
صباح الذوادي «
لبنى الحسن «
ندى المنصوري «
هنادي الجودر «

عبير الجودر «
نورة الخاطر «
أريج شريف «
دنيا فخروي «
اسرار العسيري «

منى الحايكي «
حنان عربي «
خديجة الحمادي «
مهرة غريب «
نور الشامسي «

محافظة العاصمة  
سعاد مبارك «
سوسن كمال «
أمل بودهيش «
فاطمة سلمان «
زهراء الوطني  «
فاطمة المدوب «
بارعه فرج «
نورا خنجي «
نادية المالح «
معصومة عبدالرحيم  «
أمل محمد «

نسيم عبداللطيف «
رباب شمسان «
سمانة حيدري  «
ابتهاج خليفة «
هناء محمد «
ساجدة سوار «
زهراء ربيعي «
نجمة تقي «
عالية الهمالن «
شمشاد شكيب «

محافظة المحرق
شموخ صليبيخ «
رشا البنعلي «
صفاء زمان «

المحافظة الشمالية
ندى عادل «
إلهام الدعيسي «
إسراء عبدالرضا «
زهرة رحيمي «
فاطمة بابا  «

المحافظة الجنوبية
موزة مبارك  «
رابية المرزوقي «
منال فارس «
أمل الدوسري «
نجالء كمنجة «

المحافظة الشمالية
فاطمة القطري «

ثريا األنصاري  «

أماني النفيعي «

الئقة سلمان «

أمل سلمان «

وفاء عبدالعزيز «

نور الحايكي «

بوران االنصاري  «

نادية موسى «

لطيفة المير «

حمدة النشمي «

بتول إبراهيم  «

سهى الغوزي «

لطيفة عيد «

شمه سالم «

مريم الشيخ «

مريم مدن «

نورة الدوسري «

رؤى السيد «

المحافظة الجنوبية
يسرى المالود  «
منى الدوي «
سهى الفايز «

فضه الخلف «
نجاة محمد «
ليلى حسن «

نادية العمر  «
نوال الدوسري  «
مريم العطاوي «

محرر الشؤون المحلية

أتمنى من الجميع 
المشاركة... وأتوقع 

ارتفاع النسبة إلى 
أكثر من 73 %

ملف “المراكز الصحية” 
على رأس أولوياتي 
لتخفيف الضغط عن 

المستشفيات

المنافسة الشريفة 
مطلوبة وصحية من 

أجل مجتمع أفضل 
ووطن أفضل

ورفـــع الســـلوم التهانـــي والتبريكات إلـــى عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة على نجـــاح الجولة 
األولى من االنتخابات ونســـبة المشـــاركة العالية 
في هذه الجولة التي بلغت نحو 73 % من عدد 
الناخبيـــن المســـجلين في الكشـــوف االنتخابية، 
مهنئـــا شـــعب البحريـــن العظيـــم بهذه المناســـبة 
ومتوقعا أن تشـــهد جولة اإلعادة زيادة في هذه 
النســـبة من حيث المشـــاركة اإليجابيـــة التي لم 

تشهد لها البحرين مثيال من قبل.
وهنأ الســـلوم جميع أبناء الشـــعب البحريني بنجاح 
االنتخابـــات موجها شـــكره الخاص ألهالـــي الدائرة 
الخامســـة على ثقتهـــم الغالية في شـــخصه، متمنيا 
أن تكتمـــل األفـــراح فـــي جولة اإلعادة يوم الســـبت 

المقبل.
وتابـــع الســـلوم قائـــال فـــي لقـــاء مـــع أهالـــي الدائرة 
الخامســـة بمقـــره االنتخابـــي “كنـــت أتوقع الحســـم 
مـــن الجولـــة األولـــى لكـــن قـــدر هللا وما شـــاء فعل، 
وســـاهم عدد المرشحين الكبير بالدائرة في الجولة 
األولـــى فـــي تفتيـــت األصـــوات نســـبيا، ال أســـتطيع 
تقييم نفســـي من حيـــث األداء هذا أمر متروك لكم 
ولحكمكـــم علـــى مـــا بذلت مـــن جهد وعمـــل، لكنني 
أســـتطيع أن أقول إنني بذلت كل ما في وسعي من 

جهـــد ومـــن عطاء ومن وقـــت ومن عمـــل؛ من أجل 
مصالـــح النـــاس ومصالـــح الوطن البحريـــن الغالية، 
تشـــاركت مـــع أهالـــي الدائرة منـــذ البداية وأسســـنا 
معا المجلس التشـــاوري للدائرة وبحثنا المشـــكالت 
ووضعنـــا خطـــة العمـــل وفـــق األولويـــات وتوكلنـــا 
علـــى هللا بـــكل جهدنـــا، نخطـــو معا خطـــوة بخطوة 
لتلبيـــة احتياجـــات الناس وحل مشـــاكلهم، وأعتقد 
أننـــي ســـعيت بـــكل جهـــدي إرضـــاء للـــه ولضميري، 
وأشـــكر هللا عز وجل أننـــا وصلنا للعديد من النتائج 

اإليجابية في ملفات عديدة”.
وأضاف السلوم في لقاء مع أهالي الدائرة الخامسة 
بمقـــره االنتخابـــي “ ال أعتقد أن هنـــاك مركزا صحيا 

واحـــدا علـــى مســـتوى البحريـــن تـــم تطويـــره بهذه 
الكفاءة مثلما حدث في مركز البالد القديم الصحي 
بكلفـــة مليون دينـــار بحريني، منهـــا 600 ألف دينار 
مـــن تبرعـــات القطـــاع الخـــاص )مؤسســـة يوســـف 
وعائشـــة المؤيـــد الخيرية(، وسنســـعى للمزيد ليس 
علـــى مســـتوى الدائـــرة فقـــط، ولكـــن على مســـتوى 
البحريـــن كلهـــا، ملـــف المراكـــز الصحيـــة وتطويرها 
لتصـــل إلى الخدمة على مدار 24 ســـاعة على رأس 
أولويات العمل في الفترة القادمة؛ لتخفيف الضغط 
عـــن المستشـــفيات الكبـــرى وتقليل فتـــرة االنتظار، 
وكذلـــك مـــا تـــم فـــي ملفـــات التوظيـــف واإلســـكان 
ومالعب الفرجان والبيوت اآليلة للســـقوط والبنية 

التحتيـــة وشـــبكات تصريـــف األمطـــار، أعتقـــد أن 
جميعهـــا ملفات شـــهدت إنجازا طيبا على مســـتوى 
العمـــل الجماعي، وكانت ثمـــرة طيبة لتعاون متميز 
بين النائب واألهالي من خالل المجلس التشـــاوري 
ومن خالل االتصال المباشـــر، بابي مفتوح وسيظل 
بـــإذن هللا وهاتفي مفتوح 24 ســـاعة لكم وســـيظل 
بإذن هللا، وســـنكمل المزيـــد والمزيد بفضل هللا في 

الفترة القادمة”.
وأوضـــح الســـلوم أن المنافســـة الشـــريفة مطلوبـــة 
وصحيـــة؛ مـــن أجـــل مجتمـــع أفضل ووطـــن أفضل 
ونرحـــب بهـــا كل الترحيـــب، لكـــن حمـــالت الكـــذب 
والتزييف وأجواء المؤامرات والمكائد والدســـائس 

ال تليق أبدا بســـمعة البحريـــن وتجربتها االنتخابية 
الراقية، محاوالت الرشـــوة والتالعـــب في أصوات 
الناس وإرادتهم واســـتغالل حاجتهـــم “عمل قميء 
فاســـد منبـــوذ” محرم شـــرعا ومجـــرم قانونـــا، وكل 
مـــن فعل ذلك نال عقابه بالقانون وكل من ســـيفعل 
ذلك ســـينال عقابـــه بالقانـــون أيضا، وحذر الســـلوم 
جميـــع أبناء البحرين من الوقوع في فخ الرشـــاوى 
االنتخابية وخطورة ذلك من الناحية القانونية؛ ألن 
العقوبة هي الســـجن علـــى الطرفين، مؤكـــدا أن أي 
شخص يقدم “رشاوى” لشراء األصوات هو شخص 
لـــه “مآرب ومصالح” مـــن وراء دخول المجلس ولن 

يفعل أي شيء لصالح المواطنين بعد دخوله.

أجواء المؤامرات والمكائد ال تليق بسمعة البحرين... السلوم يحشد مناصريه:
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أفـــادت مصـــادر مطلعة لــــ ”البالد” 
أن محكمـــة التمييـــز تلقـــت أمس 
)الثالثـــاء( طعنين من مترشـــحين 
متنافسين في المعترك االنتخابي 
علـــى نتائـــج االنتخابـــات النيابية 
الطعـــن  وكان   ،2022 لبرلمـــان 
األول مقدم من المترشح النيابي 
فـــي الدائـــرة الســـابعة بالمحافظة 
الشمالية عبدالحســـين آل ضيف، 
استند فيه على اختالف النتيجة 
المعلنـــة، كمـــا تقدم المترشـــح عن 
المحافظـــة  فـــي  األولـــى  الدائـــرة 
الجنوبيـــة النائـــب الســـابق عدنان 
المالكـــي بطعن اســـتند فيـــه على 

األصـــوات  عـــدد  تقـــارب  نتيجـــة 
الحاصل عليها مع مترشح آخر.

وحـــددت محكمة التمييز جلســـة 
للنظـــر فـــي الطعـــون المقدمة من 
المترشـــحين بتاريـــخ 17 نوفمبـــر 

الجاري.
يشـــار إلـــى أن النظـــام االنتخابـــي 
للمترشـــح  يكفـــل  البحريـــن  فـــي 
ومجلـــس  والبلديـــة  للمجالـــس 
النـــواب حـــق الطعـــن فـــي نتائـــج 
االنتخـــاب أمـــام محكمـــة التمييز 
خـــالل مـــدة 15 يومـــًا مـــن تاريخ 
للعمليـــة  العامـــة  النتائـــج  إعـــالن 

االنتخابية.

النظر غداً في طعنين لنتائج االنتخابات

عبدالحسين آل ضيفعدنان المالكي

المنامة - بنا

بدأت لجان االقتراع والفرز في 
المقـــرات الدبلوماســـية لمملكـــة 
أمـــس  الخـــارج  فـــي  البحريـــن 
الثالثاء في اســـتقبال الناخبين 
للتصويـــت فـــي جولـــة اإلعـــادة 

لالنتخابات النيابية 2022.
 37 عبـــر  االنتخابـــات  وتعقـــد 
لمملكـــة  دبلوماســـية  بعثـــة 

إذ  الخـــارج،  فـــي  البحريـــن 
يمكـــن للناخبيـــن الحضـــور إلى 
لجـــان االقتـــراع والفـــرز اعتباًرا 
وحتـــى  صباًحـــا،  الثامنـــة  مـــن 
الثامنة مساًء حســـب التوقيت 
المحلـــي للمدينة التي توجد بها 
الســـفارة أو القنصليـــة أو البعثة 

الدبلوماسية.

بدء االقتراع في جولة اإلعادة للناخبين بالخارج

المنامة - مكتب رجل األعمال عبد الوهاب الحواج

قـــال رجـــل األعمـــال عبـــد الوهاب 
الحـــواج إن االنتخابـــات النيابيـــة 
والمجالـــس البلديـــة هـــي محطـــة 
مهمة ضمن المسيرة الديمقراطية 
البحريـــن،  مملكـــة  تعيشـــها  التـــي 
مؤكـــًدا أن مـــا شـــهدته محافظات 
هـــي  الماضـــي  الســـبت  المملكـــة 
خطوات في هذه المســـيرة والتي 
بهـــا ستســـتطيع أن تحقـــق العديد 
مختلـــف  علـــى  المكتســـبات  مـــن 
األصعـــدة السياســـية واالقتصادي 
أن  إلـــى  الفًتـــا  واالجتماعيـــة، 
البحرين باتت نموذًجا ديمقراطًيا 
متطـــوًرا علـــى مســـتوى المنطقـــة 

ككل.
وهنـــأ الحواج عاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة بالنجـــاح الذي 
حققته البحرين في أبهى صور له 
والتي رآها العالم في نجاح تجربة 

االنتخابات النيابية والبلدية.
وأكـــد الحـــواج أن امتثـــال جموع 
الواجـــب  لتلبيـــة  المواطنيـــن 
الوطنـــي بالذهـــاب إلـــى صناديـــق 
االقتـــراع هو تأكيد لدعمهم الدائم 
المعظـــم  الملـــك  لمشـــروع جاللـــة 
هـــذه  أن  إلـــى  الفًتـــا  اإلصالحـــي، 
المشـــاركة الشـــعبية الواســـعة في 
هـــذه االنتخابات والتـــي بلغت 73 
% تجسيد لحرص شعب البحرين 
الواعـــي للحفـــاظ علـــى المســـيرة 

الديمقراطية المباركة.
وقال “اســـتطاعت مملكة البحرين 
الدولـــة  إرســـاء  االســـتقالل،  منـــذ 
التوجـــه  علـــى  القائمـــة  الحديثـــة 
الديمقراطـــي ودولـــة المؤسســـات 

الدستورية وسيادة القانون”.
مــمــلــكــة  أن  الـــــحـــــواج  وأكـــــــد 
البحرين في عهد جاللة الملك 
العديد  فيها  المعظم تحققت 

مــــــن اإلنـــــــجـــــــازات 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــران ــمــ ــعــ ــ وال
والـــحـــضـــاريـــة، 

ــــى  الفــــتــــا إل

وأمــان  أمــن  في  ينعم  الجميع  أن 
ورخاء.

التطويـــر  مســـيرة  أن  وأوضـــح 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والتنميـــة 
ســـتظل مســـتمرة ومنطلقـــة دوًما 
عـــزم  فهنـــاك  الجميـــع،  بتكاتـــف 
حكومـــي أكيد تســـتند علـــى رغبة 
ملكية سامية في تحقيق األفضل 

دائًما لهذا الشعب الكريم.
الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  إلـــى  وأشـــار 
الموقـــرة  الحكومـــة  بهـــا  تقـــوم 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
لصوغ االســـتراتيجيات والخطط 
مـــن أجل النهـــوض بالديمقراطية، 
وترســـيخ ركائزهـــا وأسســـها فـــي 
البرامـــج والمبـــادرات الحكوميـــة، 
مبيًنا أن االنتخابات ونجاحها هي 

من أهم هذه الركائز.
جاللـــة  مبـــادرة  أن  علـــى  وشـــدد 
ميثـــاق  بإصـــدار  المعظـــم  الملـــك 
العمـــل الوطنـــي في العـــام 2001، 
الكبـــرى  االنطالقـــة  بدايـــة  كانـــت 
والتحديـــث  اإلصـــالح  لمشـــروع 
الوطني الشـــامل الذي قاده جاللة 
الملك المعظم حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بمبـــادرة ذاتيـــة تاريخيـــة 
رائدة، ورؤية وطنية استشـــرافية 
كل  فاقـــت  البحريـــن  لمســـتقبل 
التوقعـــات، وصاغـــت معالـــم فجٍر 
جديـــد في تاريـــخ البحريـــن نقلها 
إلـــى آفاق عصريـــة غير مســـبوقة 

في كل المجاالت.

الحواج: البحرين نموذج ديمقراطي 
متطور على مستوى المنطقة

عبد الوهاب الحواج

حسن عبدالرسول

فالح: أدعوك لمناظرة علنية... والصائغ ترد: آسفة مشغولة
أكد أن المترشحة بحاجة لمواجهة الجمهور وعدم االكتفاء بالجلوس خلف الشاشة

أكـــد النائـــب المترشـــح عـــن خامســـة 
يدعـــو  بأنـــه  هاشـــم  فـــالح  الشـــمالية 
المترشـــحة مريم الصائغ التي تنافسه 
فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن االنتخابات 
المقـــررة الســـبت المقبل، إلـــى مناظرة 
علنية، مشـــيرا خالل حديثه لـ “البالد” 
إلـــى أنـــه يهـــدف مـــن خاللـــه دعوتـــه 
جليـــة  فرصـــة  “إلعطـــاء  للمناظـــرة 
للمواطنيـــن ونحن مقبلون على جولة 
الحســـم”. وقال هاشـــم “لم يحدث مسبقا 
وأن التقيت مع المترشـــحة أمام الجمهور، 
والمواطنيـــن  الدائـــرة  أبنـــاء  فمخاطبـــة 
عمومـــا من خلـــف الشاشـــة ليســـت كافية 

إليصال األفكار والرؤى”.

وذكـــر أنه من خالل الدعـــوة، فإنه “يعطي 
منافســـته فرصة أكبر للظهـــور للمواطنين 
وهي المستفيدة األكبر من هذه المناظرة”، 
معتبـــرا أن المواطنيـــن مطلعين على أداء 

النائـــب فـــالح ومواقفه وآرائـــه من خالل 
كان  والـــذي  الســـابق  التشـــريعي  الفصـــل 
األخير أحد أعضائـــه، أما الصائغ، فتحتاج 
إلـــى الظهـــور للمواطنيـــن واإلفصـــاح عـــن 

برنامجها االنتخابي وشرحه.
وتابـــع أن “المناظرة التي يدعو لها تشـــكل 
فرصة جيدة تجعل المســـتفيد األكبر منها 
هـــم شـــريحة المواطنيـــن والنـــاس الذيـــن 
ســـيتوجهون إلى صناديـــق االقتراع وهم 
على دراية تامة إلى من سيصوتون سواء 

كان فالح أم مريم الصائغ”.
إلـــى ذلك، أبدت المترشـــحة مريـــم الصائغ 
رغبتها في المشـــاركة في المناظرة معبرة 
على شكرها وتقديرها للمترشح المنافس 
فـــالح، إال أنها تقدم اعتذارها لعدم تمكنها 
من المشاركة في المناظرة؛ نظرا الزدحام 
جدولهـــا بالفعاليـــات واللقـــاءات مع أهالي 
دائرتهـــا نظـــرا لقـــرب أيـــام جولة الحســـم، 
مبينـــة بأنهـــا مشـــغولة وال تملـــك الوقـــت 

الكافي.

 مريم الصائغفالح هاشم

بدر الحايكي

سأحسم “ثالثة العاصمة” بفارق أصوات كبيرة
أعّول على أعيان ووجهاء الدائرة... الصالح:

أكـــد النائب ممدوح الصالح، المترشـــح 
عن الدائـــرة الثالثة بمحافظة العاصمة، 
اســـتعداده التام لخـــوض جولة اإلعادة 
فـــي لالنتخابات النيابية 2022 المقررة 
يـــوم )الســـبت( المقبل، مبيًنـــا جاهزيته 
العالية لحسم المنافســـة الدائرة بفارق 
أصـــوات كبيـــر، بدعـــم ومـــؤازرة كبيرة 
من أعيـــان ورجـــاالت ووجهـــاء وأبناء 

الدائرة.
وأعـــرب الصالـــح عن “فخـــره واعتزازه 
بوســـام الثقـــة التـــي تشـــرف بهـــا مـــن 
أبنـــاء الدائرة خـــالل الجولة األولى من 
االنتخابات يوم السبت الماضي، والتي 
حققـــت فارًقا كبيـــًرا في عدد األصوات 
مع بقية المنافســـين في الدائرة، مثمًنا 
حـــرص األهالي على دعمه ومســـاندته 
لمواصلـــة المشـــوار والعمـــل البنـــاء في 

الدائرة”.
وقـــال الصالح “أخوض المنافســـة بكل 
شـــرف، وبمهنيـــة وشـــفافية عاليـــة في 
ممارســـة العمل السياســـي واالنتخابي، 
وهو اســـتثمار حقيقي فيما عملت على 
بنائه طوال األعوام األربع الماضي وما 
قبلهـــا، مـــن دون االنجرار ألي إشـــاعات 
مـــع أحـــد،  أو تجاذبـــات واســـتفزازات 
ومكانتـــي  بإنجازاتـــي  وواثًقـــا  مؤمًنـــا 
وســـمعتي في أوساط الدائرة، إذ يدرك 
المواطنـــون في الدائـــرة حقيقة كل ما 

يحدث”.
وأردف “أراهن كثيًرا على وعي وإدراك 
وحـــرص أبنـــاء الدائـــرة علـــى مواصلة 
االســـتثمار فيما بدأت فيه خالل الفترة 
الماضيـــة، انطالًقا من الخبـــرة والقدرة 
علـــى تعزيز ســـبل التواصـــل والمتابعة 

لمختلـــف احتياجـــات وملفـــات الدائرة 
مختلـــف  مـــع  والفرديـــة  الجماعيـــة 
الموقـــرة،  الحكومـــة  فـــي  المســـؤولين 
وكذلـــك تبني آرائهـــم ومواقفهم بأمانة 
وصـــدق في كافـــة الموضوعـــات محل 
النقـــاش فـــي البرلمـــان، وتمثيلهـــم حق 

تمثيـــل فـــي كل مـــا يحقـــق مصالحهـــم 
ومصالح المواطنين عموما”.

واختتم الصالح تصريحه قائاًل “كررت 
دائًمـــا أن الدائـــرة عانـــت مـــن تراكمات 
كثيـــرة على مـــدى الســـنوات الماضية، 
وافتقـــدت لحلقة التواصل والتنســـيق 
والمؤسســـات  األهالـــي  بيـــن  المباشـــر 
الرسمية، وهو ما أسفر عن تعثر وتأخر 
الكثيـــر مـــن االحتياجـــات والخدمـــات 
مـــن  األهالـــي  يجـــد  ولـــم  والمشـــاريع، 
يضمـــن صوتهم ويعبر عن رأيهم بثبات 
وأمانـــة فـــي البرلمـــان علـــى الرغـــم من 
الكثيـــر مـــن المتغيـــرات التـــي شـــهدها 
المشهد السياســـي والتشريعي مؤخًرا، 
المواطنيـــن  أن  الجيـــد  مـــن  وبالتالـــي 
أصبحـــوا يدركـــون تماًمـــا أهمية وجود 

الخبرة والعمل التراكمي الفاعل.

المنامة - مكتب النائب ممدوح الصالح

ممدوح الصالح

التيسير على المواطنين في الخارج لإلدالء بأصواتهم في جولة اإلعادة
التصويت بـ 73 % يدعم المسيرة الديمقراطية ويؤكد الوعي الوطني... الزياني:

زار وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني، 
أمس، غرفة العمليات بالوزارة التي تشرف 
علـــى متابعة ســـير جولة اإلعـــادة للعملية 
االنتخابيـــة ألعضـــاء مجلس النـــواب، في 
كافـــة مقار البعثـــات الدبلوماســـية لمملكة 

البحرين في الخارج.
واطلع وزير الخارجية من  الســـفير محمد 
علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية رئيس لجنة اإلشـــراف 
علـــى العملية االنتخابية في الخارج، على 
المهـــام والواجبـــات التـــي تقوم بهـــا غرفة 
العمليـــات؛ لضمـــان انســـيابية االنتخابـــات 
وإجراء جولة اإلعادة بكل يســـر وســـهولة 

بالتنسيق مع اللجنة العليا لالنتخابات.
للجهـــود  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  وأعـــرب 

فـــي  الـــوزارة  منســـوبو  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
الحثيثـــة  ومتابعتهـــم  العمليـــات،  غرفـــة 
لســـير العمليـــة االنتخابيـــة فـــي البعثـــات 
الدبلوماســـية في الخارج، منوًها بدورهم 
البناء في دعم المســـيرة الديمقراطية في 

مملكة البحرين.

كما أثنى وزير الخارجية على الجهود التي 
تقوم بها البعثات الدبلوماسية في الخارج 
بقيـــادة الســـفراء وجهـــود الدبلوماســـيين 
واإلدارييـــن، ومـــا اتخذتـــه من إجـــراءات 
للتيســـير علـــى مواطنـــي مملكـــة البحرين 
فـــي  للمشـــاركة  الخـــارج؛  فـــي  المقيميـــن 

بأصواتهـــم  واإلدالء  االنتخابيـــة  العمليـــة 
فـــي أجـــواء تكفـــل النزاهـــة والشـــفافية، 
منوًها بالنجاح الكبير الذي حققته الجولة 
األولى من االنتخابات البرلمانية وبنســـبة 
تصويت بلغت 73 % األمر الذي يدل على 
الوعي الكبير الـــذي يتحلى به المواطنون 
وحرصهـــم علـــى المشـــاركة فـــي العمليـــة 
االنتخابية ودعـــم المســـيرة الديمقراطية 

في مملكة البحرين.
يذكـــر أن غرفـــة العمليات ســـوف تســـتمر 
فـــي أداء المهام المكلفة بها حتى االنتهاء 
مـــن عمليـــات الفـــرز بعـــد إغـــالق صناديق 
االقتـــراع بســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي 
واشنطن، والبعثة الدائمة لمملكة البحرين 

في نيويورك.

المنامة - وزارة الخارجية

الصالح والحايكي على صفيح ساخن من التحالفات ودعم العوائل
تاريخ دائرة السنابس حافل بانتصار المترشحين الذكور على مدار  5 فصول تشريعية

ســـخنت األجواء االنتخابية في الدائرة 
الثالثـــة بمحافظـــة العاصمـــة اســـتعدادًا 
للتصويـــت في منافســـة الجولـــة الثانية 
مـــن االنتخابـــات النيابيـــة بيـــن كل مـــن 
والمترشـــحة  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب 
الدائـــرة.  الحايكـــي علـــى مقعـــد  زينـــب 
الحايكـــي  زينـــب  المترشـــحة  وأعلنـــت 
أمس الثالثاء عن تشـــكيل تحالف بدعم 
من المترشـــحين الخاســـرين في الجولة 
األولـــى عبدالهادي البصـــري الذي حصد 
357 صوتـــًا بنســـبة 14.23 %، فاطمـــة 
المـــدوب التـــي حصلـــت علـــى 78 صوتا 
بنسبة 3.11 %، إضافة لدعم من النائب 
الســـابق علي شـــمطوط الـــذي مثل ذات 
الدائرة خالل فترة االنتخابات التكميلية 

االنتخابـــي  والمفتـــاح   ،2011 بالعـــام 
للمترشـــح عبدالهادي البصري المترشـــح 
الســـابق فـــي االنتخابـــات النيابيـــة لعـــام 
فـــي  خســـر  الـــذي  شـــرار  مهـــدي   2018
الوصـــول للجلـــوس علـــى مقعـــد الدائرة 
أمام منافسه النائب ممدوح الصالح في 
انتخابـــات ســـنة 2018. وتشـــهد الدائرة 
الثالثة في العاصمة التي تضم 7 مناطق 
القلعـــة،  جدحفـــص،  الديـــه،  الســـنابس، 
كرباباد، ضاحية السيف، نورانا، سخونة 
في األجواء التنافســـية بشكل متصاعد 
وحماســـة للوصـــول إلى كرســـي الدائرة 
فـــي قبـــة البرلمـــان، منـــذ بـــدء عمليـــات 
الطعون التي قدمها المترشح المنسحب 
مـــن غمـــار المعتـــرك االنتخابـــي محمـــد 
رضـــا العـــرادي إلـــى اللجنـــة اإلشـــرافية 

على ســـالمة االســـتفتاء واالنتخاب ضد 
عبدالهـــادي  الصالـــح،  ممـــدوح  النائـــب 
البصـــري، زهـــراء الوطنـــي، إال أن جميع 
الطعـــون المقدمة أمام المحكمة المدنية 

العليا رفضت لعدم ثبوت األدلة. 
وســـبق لمقـــدم الطعـــون المنســـحب من 
انتخابـــات 2022 محمـــد رضـــا العـــرادي 
النائـــب  مـــع  المنافســـة  فـــي  الدخـــول 
ممـــدوح الصالـــح ومهـــدي شـــرار علـــى 
كرســـي الدائرة في العـــام 2018 وخرج 
مـــن الجولـــة األولـــى حاصـــدًا 97 صوتًا 
علمـــت  ذلـــك  إلـــى   .%  3.79 بنســـبة 
الدائـــرة  فـــي  مصادرهـــا  مـــن  “البـــالد” 
الثالثـــة بمحافظة العاصمة عن تشـــكيل 
دعـــم للنائـــب ممـــدوح الصالح مـــن قبل 
والمجاميـــع  المعروفـــة  العوائـــل  بعـــض 

الشـــبابية فـــي مناطق الســـنابس، الديه، 
جدحفص، القلعة، كرباباد، نورنا، إضافة 
لدعم نائب الدائـــرة ممدوح الصالح من 
قبـــل النخب والفاعلين في المؤسســـات 
األهلية والمدنية في المناطق المذكورة 
بالدائـــرة الثالثـــة؛ وذلك بهـــدف الحفاظ 
على كرســـي الدائرة لدى النائب الصالح 
خالل الفصل التشـــريعي المقبل. وسبق 
 14 منافســـة  الصالـــح  ممـــدوح  للنائـــب 
2018، وكان  مترشـــحا فـــي انتخابـــات 
مـــن أبرزهم أصحاب الخبـــرة في العمل 
التشـــريعي، النائـــب الســـابق عبدالهادي 
مرهـــون، النائب المرحوم عـــادل حميد، 
المترشـــح المعـــروف في الدائـــرة مهدي 
شـــرار، المترشـــح عبدالهـــادي البصـــري، 

وآخرون من الجنسين.
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زيادة اإلصابات بالسكري 15 % من تعداد سكان البحرين
تطبيق معايير اعتماد عالي مدينة صحية... محافظ “الشمالية”:

للســـكري،  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  حضـــر 
العصفـــور الفعاليـــة الصحيـــة “رعاية 
مرضـــى الســـكر... إن لم يكـــن اليوم 
فمتـــى ؟” التـــي أقامتهـــا المحافظـــة 
نائـــب  بحضـــور  عالـــي،  بممشـــى 
المحافـــظ العميد خالد ربيعة ســـنان 

الدوسري وعدد من المدعوين.
المحافـــظ  أشـــار  الفعاليـــة،  وخـــال 
إلى أن المحافظة الشـــمالية اعتادت 
إقامة هذه الفعالية ســـنويًا مشـــاركًة 
منهـــا جهود وزارة الصحة والمجلس 
األعلى للصحة في سعيهم للمكافحة 

والحـــد مـــن زيـــادة أعـــداد اإلصابات 
بمرض الســـكري والتي بلغت نسبتها 
15 % مـــن تعـــداد ســـكان البحريـــن 
تقريبـــا، كما يأتـــي ذلك ضمن تطبيق 
معاييـــر اعتماد عالـــي مدينة صحية 
ارتفـــاع  علـــى  الضـــوء  ولتســـليط 
مخاطر مرض السكري في البحرين، 
تأكيدًا للمســـاعي الراميـــة إلى تعزيز 
الوعـــي بـــداء الســـكري وتأثيره على 
اإلنســـان والمجتمـــع، والوقايـــة منـــه 
فـــي حال شـــخصت اإلصابة بشـــكل 

مبكر.
بالشـــكر لجميـــع  المحافـــظ  وتوجـــه 

الجهـــات المتعاونة فـــي تنظيم هذه 
الفعالية، مركـــز الجنان الطبي، مركز 
تـــاج الطبي، صيدلية ناصر، أســـواق 

إدارة  إلـــى  إضافـــة  مـــارت،  ميغـــا 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
بوزارة الداخليـــة واالتحاد الرياضي 

إلـــى ضـــرورة  داعيـــًا  العـــام،  لألمـــن 
ممارســـة الرياضـــة اليوميـــة واتبـــاع 
أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة وأســـاليب 

مـــن  للوقايـــة  الصحيحـــة  التغذيـــة 
مرض الســـكري ومضاعفاته، متمنيًا 

للجميع دوام الصحة والعافية.
علـــى  اشـــتملت  الفعاليـــة  أن  يذكـــر 
معـــرض صحـــي وفحوصـــات طبية 
مجانية لقياس نسبة السكر وضغط 
الـــدم والـــوزن، إضافـــة إلـــى إقامـــة 
المضمـــار  حـــول  للمشـــي  ماراثـــون 
شارك فيه كافة المدعوين والجهات 
المشـــاركة، كمـــا تـــم خـــال الفعاليـــة 
توزيع عدد من أجهزة قياس الســـكر 
فـــي الـــدم مقدمـــة من مركـــز الجنان 

الطبي على عدد من األسر.

المنامة - وزارة الداخلية

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
رحلـــة  أول  وصـــول  عـــن  والمعـــارض 
مـــن  لفـــوج  )شـــارتر(  مؤجـــرة  طيـــران 
السياح من جمهورية بلغاريا إلى مملكة 
البحرين، وذلك ضمن اتفاق شراكة مع 
وكالة ســـفر بلغارية، حيث تم استقبال 
ســـياحي  ببرنامـــج  الســـياحي  الفـــوج 
متكامـــل، اشـــتمل علـــى تقديم عروض 
الغنـــي  البحريـــن  إرث  تبـــرز  ثقافيـــة 
وتاريخهـــا العريـــق في حســـن الضيافة 

واحتضان مختلف الجنسيات.
وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
ناصر قائدي “تعتبر هذه الرحلة باكورة 
المؤجـــر  للطيـــران  رحـــات  سلســـلة 
)شـــارتر( والتـــي ســـيتم إطاقهـــا فـــي 
مـــن  ســـياح  الســـتقطاب   2023 العـــام 
عـــدد مـــن الـــدول الغربيـــة إلـــى مملكـــة 
البحرين، ويأتي اتفاق الشـــراكة كجزء 
مـــن مســـاعي الهيئـــة لتعزيـــز الجهـــود 
المبذولة للترويج للمملكة في األسواق 

العالمية”.
البرامـــج  حزمـــة  إلـــى  قائـــدي  وأشـــار 
والفعاليـــات التـــي أعلنـــت عنهـــا الهيئة 
ضمـــن أجنـــدة الســـياحة للعـــام 2023، 
والتي أثبتت نجاعتها في جذب أعداد 
أكبر من الســـياح، الفتا إلى أن الشراكة 

بين الهيئة والشركة البلغارية تعتبر من 
قصص نجاح حملة التسويق السياحي 
العالمية في أوروبا والواليات المتحدة، 
منوهـــا إلى إبرام المزيد من االتفاقيات 

السياحية في المستقبل المنظور.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضـــاف 
الســـياحة والمعارض “تم إعداد برنامج 
متنوع وحافل للفوج الســـياحي القادم 
مـــن بلغاريـــا والـــذي أتـــاح لهـــم فرصـــة 
فريدة للتعرف على البحرين وتاريخها 
العريـــق، مشـــيدًا بدور القطـــاع الخاص 
في دعـــم مبادرات الهيئة، خصوصا مع 
مشـــاركة آالف الفنـــادق والمطاعـــم في 

إثراء تجربة السياح في المملكة”.
زيـــارة  أن  قائـــدي تصريحـــه  واختتـــم 
الفـــوج الســـياحي البلغـــاري تتزامن مع 
إطـــاق الهيئـــة مؤخـــرا لموســـم “أعياد 
البحريـــن” اعتبـــارًا مـــن مطلع ديســـمبر 
المقبـــل، والذي ســـيضم قائمة واســـعة 
من األنشطة والمهرجانات في مختلف 
محافظـــات المملكـــة. كما ســـتقام عدة 
كمعـــرض  متنوعـــة  كبـــرى  فعاليـــات 
الجواهـــر العربية وغيرهـــا خال نفس 
أجنـــدة  تنـــدرج ضمـــن  والتـــي  الفتـــرة 
الســـياحة فـــي المملكة وستســـاهم في 
مواصلة دعم الجهـــود المبذولة لتعزيز 
إقليميـــا  للمملكـــة  الســـياحي  الترويـــج 

ودوليا.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

“السياحة” تعلن عن استقبال أول رحلة طيران “شارتر”
فوج من بلغاريا ضمن اتفاق شراكة مع وكالة سفر دولية

 المحامي محمود ربيع

 يجـــوز للعامل في القطاع الخاص بعد بلوغ ســـن التقاعد العمل 
حيـــث ال يوجـــد فـــي قانون العمل فـــي القطاع الخـــاص رقم 36 

لسنة 2012 ما يمنع إبرام عقد عمل مع العامل المتقاعد.
صناديـــق  بشـــأن   2020 لســـنة   )21( بقانـــون  للمرســـوم  ووفقـــًا 
ومعاشـــات التقاعد في القوانين واألنظمـــة التقاعدية والتأمينة 
يكـــون لصاحـــب المعـــاش المســـتِحق بموجـــب قانـــون تنظيـــم 
معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفـــي الحكومة، وقانون تنظيم 
معاشـــات ومكافـــآت التقاعد لضبـــاط أفراد قوة دفـــاع البحرين 
واألمن العام وقانون التأمين االجتماعي وقانون تقاعد الوزراء 
ومـــن فـــي حكمهـــم ومكافـــآت تقاعد أعضاء مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب والمجالس البلدية حـــال التحاقه بوظيفة أو عمل غير 

خاضع لذات القانون الذي اســـتحق المعاش بموجبه – مثاً  كان 
يعمـــل في القطـــاع العام والتحـــق بالقاطع الخـــاص - ، أن يتخذ 

أحد الخيارات اآلتية:
1 - إيقـــاف صرف المعاش التعاقدي وضم مدة خدمته الســـابقة 
إلـــى مـــدة خدمتـــه الجديدة، كل ذلـــك وفقا للقواعـــد المنصوص 
عليهـــا فـــي القوانيـــن واألنظمة التقاعديـــة والتأمينية كتســـوية 
كافـــة االلتزامـــات بحيـــث إذا كان صاحب الطلـــب ملتزمًا للهيئة 
بقســـط االســـتبدال أو أية أقســـاط أخرى يتوجب عليه تســـوية 

المبلغ المتبقي عليه.
2 - اســـتمرار صرف المعاش المســـتحق عن مدة خدمته السابقة 
ِله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة ال  مـــع تَحصُّ

يؤدي عنهم االشتراكات التقاعدية المتعلقة 
تـــؤدى عنهـــا  بالعجـــز والشـــيخوخة، ولكـــن 
االشـــتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات 
العمل واشـــتراك فرع التأميـــن ضد التعطل، 

وال يجـــوز العدول عن هـــذا الخيار بعد إتمام 
اإلجراءات الخاصة بتنفيذه.

وفـــي حـــال ُأعيد توظيـــف شـــخص متقاعد 
من القطـــاع الخاص في نفس القطاع 

فـــا يجوز الجمع بيـــن المعاش 
التقاعـــدي واألجـــر أو المكافأة 

الشهرية

هل يجوز للمتقاعد العمل في القطاع الخاص؟  «

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع نخبة 
ة الزاوية أو من خالل حســابات  مــن المحاميــن المرموقيــن الذيــن تفضلــوا بالموافقــة علــى اإلجابة عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريــد ُمعدَّ

“^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامي محمود ربيع
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لماذا نكّرم المعلم؟
إّن التكريم الذي تقيمه المؤسســـات المجتمعية بين آونة وأخرى 
واســـتذكارهم المربيـــن يؤكد ما يتمتع به هذا اإلنســـان من مكانة 
اجتماعيـــة، ويؤكـــد أيضا أّن احتـــرام وتقدير المعلـــم ال يقف عند 
أسوار المدرسة، بل يتجاوزه إلى خارجها، والوفاء لهؤالء الرجال 
االستثنائيين لم يأت هكذا مصادفة لكنه تعبير عن أّن الحب الذي 
يكنـــه أفراد المجتمع صادق وتلقائّي، فالجميع يكّن لهم فيضا من 

العرفان، ويدينون لهم بالفضل في كل المراحل التعليمية. 
والبـــد أّن معاشـــر المربيـــن تنتابهـــم بيـــن وقـــت وآخـــر متاعـــب 
وانشـــغاالت جـــراء هموم المهنـــة المتعددة، بيـــد أّن هناك مواقف 
تجـــدد في المعلـــم طاقته على العطاء كأن يلتقـــي به أحد طلبته 
مصادفـــة مشـــيدا بتضحياتـــه وتفانيـــه، األمـــر الـــّذي يمســـح عنه 
مـــا راكمتـــه الســـنوات مـــن عنـــاء ويحفـــزه علـــى البذل ويشـــحنه 
بالتجديـــد، وغالبا فإّن ذاكرة األغلبية منهـــم تخذلهم في التعرف 

على طلبتهم.
مناســـبة هذا الحديث حفل التكريـــم الذي أقامته جمعية الجنبية 
الخيريـــة لعدد مـــن المعلمين والمعلمـــات المتقاعديـــن قبيل أيام، 
وألقـــى األســـتاذ طه أحـــد المعلمين المتقاعدين كلمـــة تقطر وفاء 
وعرفانـــا بـــدور المربيـــن بينها “يا من تســـكن في ســـويداء القلب 
وتنقـــش فـــي الذاكرة صـــورة الوردة التـــي أزهـــرت ومازالت تنثر 
عبيـــر عطرها في الوجدان.. يا من علمت من لم يعلم كيف تكون 
للكلمـــة نغمتهـــا المبجلـــة عندمـــا تخـــرج من فـــم عاشـــق ال تخونه 
العبـــارة فـــي التعبيـــر عن مشـــاعر االحتـــرام لآلخر.. أيها األســـتاذ 
الجليـــل.. أيـــة كلمـــات توازي جهـــدك. إّن كل الكلمـــات تصغر أمام 
عظيم صنيعك وكل الحروف تقف عاجزة عن حصر مآثرك فلكم 
أيهـــا المربـــون أيها البنـــاة الحقيقيون في عيدكـــم كل الحب وكل 
التقدير والعرفان، وكل ورود األرض وأزهارها وفّلها وياســـمينها، 

ألنه بعطائكم نحيا وعيدكم هو عيد للوطن”.
إن كل عطاء قد يتبخر وينتهي مع الزمن بعد أن يؤدي وظيفته، 
إالّ عطاء المعلم صانع األجيال فإنه يبقى راسخا في الذاكرة إلى 
آخـــر العمر. وهذا يعني أّن وظيفة هذا اإلنســـان تقترب من مهمة 
ورســـالة األنبيـــاء. لقد خّلد أحمد شـــوقي مهمة المعلـــم بقوله “قم 

للمعلم وّفه التبجيال.. كاد المعّلم أن يكون رسوال”.

*  كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

االستهتار مازال نشطًا عند البعض
يفتـــرض أن جائحـــة كورونـــا قـــد علمتنا الكثيـــر في مياديـــن متنوعة 
بالنـــص والوقائـــع، لكـــن مـــع األســـف مازالـــت هنـــاك فئة فـــي المجتمع 
تستهتر بالتعليمات واالحترازات، وكأنها قد تلقت تدريبا قليال وليس 
منهجـــا متكامال اســـتمر عامين يتعلق بالتعليمات واإلرشـــادات ولبس 
الكمـــام والتعقيم، وبالرغم من انتهاء الجائحة أو تأثيرها المحدود إال 
أن التخلف وعدم القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية مازال نشطا 
عنـــد البعض، فعلى ســـبيل المثال هناك أولياء أمور يرســـلون أبناءهم 
إلى المدارس وهم يحملون أعراض المرض، وهذا ما حصل قبل أيام، 
حيث تســـببت طالبة في إحـــدى المدارس الثانوية فـــي نقل “كورونا” 
إلـــى حوالي ثـــالث طالبات معها في الفصل، وبـــكل األلفاظ التقويمية 
يعد هذا التصرف غير مســـؤول من أولياء األمور ويعكس االســـتهتار 
بســـالمة أبنائهـــم أوال وســـالمة اآلخرين ثانيـــا، لهذا نتمنـــى من وزارة 
التربيـــة والتعليـــم أن تخطر أولياء األمور بعدم إرســـال أي طالب إلى 

المدرسة طالما فيه أعراض حتى إن كانت طفيفة.
حتى جهـــات العمل الحكومية والخاصة، يفتـــرض أن تنبه الموظفين 

بضـــرورة اتخـــاذ كامل اإلجـــراءات الوقائية، حيث مـــن يعاني من أية 
أعـــراض مرضيـــة يجلس فـــي بيته وال يذهـــب للعمل وينقـــل العدوى 
لغيره، خصوصا في جهات العمل المعروف عنها النقاشـــات المفتوحة 

في المكاتب.
كمـــا أخبرنـــي أحـــد أطباء المراكـــز الصحية أن بعض المرضـــى مازالوا 
يدخلـــون المركـــز بـــدون لبـــس الكمـــام، وعندمـــا يطلـــب منهـــم ذلـــك، 
يـــردون بـــكل بـــرود “كورونا خلصت”. هـــذه النوعية مـــن الناس مكبلة 
بمختلـــف أصفـــاد وقيود التخلف والغباء وصـــدأ الذهن، ويفترض من 
إدارة المراكـــز الصحية عدم الســـماح ألي مريض بالدخول بدون لبس 
الكمام، وعدم االكتفاء بوضع علبة الكمامات أمام المدخل وترك األمر 

اختياريا.
ما أريد قوله هو ان جائحة كورونا يفترض أنها أعطتنا اتجاهات جديدة 

في حياتنا، وغيرت سلوكنا االجتماعي وعاداتنا على نطاق واسع.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

نهار الجمعة القادم، الثامن عشـــر من شـــهر نوفمبر، تختتم في مدينة شـــرم الشـــيخ 
المصريـــة، على ســـاحل البحر األحمر، أعمال فعاليات قمـــة تغير المناخ، والتي يمكن 
وصفهـــا وعن حق بأنها قمة تاريخية، نجحت فيها مصر المحروســـة، قيادة وشـــعبا، 
مؤسســـات حكومية وجمعيـــات أهلية، في تقديم نموذج رائد وقـــدوة، في التنظيم 
والتنســـيق، وفي توجيه أنظار العالم إلى واحدة من أهم، بل ربما أهم قضية، باتت 

تهدد حياة البشر والحجر في حاضرات أيامنا.
يصبـــح مـــن المجحـــف القـــول إن المســـطح المتـــاح للكتابـــة، يكفـــي إلعطاء شـــهادة 
شـــافية وافيـــة عمـــا دار خالل اثني عشـــر يوما، من نـــدوات وحـــوارات، ومن كلمات 
ومحاورات، شارك فيها نحو 120 رئيس دولة، وأكثر من 30 ألف ناشط. أدرك العالم 
أن التهديـــدات النوويـــة المتبادلة، ليســـت هي الســـبب الرئيس الـــذي يمكن أن يفني 
الكـــرة األرضيـــة، بل تدهـــور الحالة المناخية، بـــدءا من االحتباس الحـــراري، وصوال 
إلـــى ذوبان األقطاب الجليدية، مرورا بالتصحر والجفـــاف، والهجرات غير المنظمة، 
والصراعات الحدودية بسبب الموارد الطبيعية، وعليه فإنه يصدق القول ان المشهد 
أقـــرب مـــا يكون إلى نوع من أنواع القنبلة اإليكولوجية، والتي تكاد تنفجر في وجه 

البشرية دفعة واحدة. 
في كلمته االفتتاحية شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية التحرك 

لمعالجـــة أزمـــة المنـــاخ المصيريـــة التـــي تعتبـــر أكبـــر التحديـــات التي تواجـــه العالم 
علـــى اإلطـــالق. ولعـــل أنفع وأرفـــع ما جاء في كلمـــة الرئيس المضيـــف للقمة، هو أن 
الشعوب حول العالم تنتظر من المجتمعين التنفيذ السريع والفعال والعادل لخفض 
االنبعاثـــات واالحتباس الحـــراري، للحد من الكوارث المناخيـــة التي تضرب مختلف 
مناطق العالم مســـببة ضحايا وخســـائر ضخمة. هل جاءت قمة شـــرم الشيخ لتسهم 

في تحول حياة ماليين البشر نحو األفضل؟
المؤكـــد أن ذلـــك كذلـــك، وربمـــا مـــن أنجـــع ما جـــرى عبرها، هـــو وضع األمـــم الكبرى، 
الصناعيـــة بنـــوع خـــاص، أمـــام اســـتحقاقات متوجبـــة عليهـــا، لدعـــم وعـــون الدول 
الصغيـــرة والفقيـــرة النامية، تلك التي تدفع أكالف التلوث البيئي، الناجم عن جشـــع 
الدول الرأســـمالية، والتي باتت إغراءات المكاسب الســـريعة، تجعلها تتجاوز الرؤى 
اإلنسانية النبيلة. في قمة جالسكو في اسكتلندا العام الماضي، ألزمت الدول الغنية 
في مجموعة الســـبع، وكذا مجموعة العشـــرين نفســـها بتقديم مســـاهمات تصل إلى 
100 مليـــار دوالر لفقـــراء العصر، غير أن واقع الحال يشـــير إلـــى أن ما جرى تقديمه 
بالفعل من مبالغ، يثير الســـخرية، لضآلته رغم أن تلك األمم هي الســـبب الرئيس في 

تلويث األرض وتهديد مستقبلها.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

شرم الشيخ... رواق المناخ األممي المعاصر

الغيرة المرضية في العالقة الزوجية
بعـــد يوم حافـــل بالمهمات تســـتعد الزوجة للخلود إلـــى النوم، تقول 
مـــا إن تضـــع رأســـها على الوســـادة حتـــى تبـــدأ رحلة األفـــكار تداهم 
دماغهـــا بشراســـة، تشـــعر أن زوجها غيـــر مخلص رغم أنهـــا ال تمتلك 
أي دليـــل، يتضاعـــف لديها الشـــعور بالدونية، األمر الـــذي يجعلها في 
حالـــة عصبية مســـتمرة طـــوال اليوم وفـــي تعاملها حتى مـــع األبناء 
وزمالئهـــا فـــي العمل، تصل إلى مرحلة مـــن الغيرة غير مبررة، وتجد 
أن للوهـــم نصيبـــا كبيرا فـــي جميع األفـــكار التي تراودهـــا، تحرضها 
الغيـــرة للتفتيش المســـتمر في ممتلكات الزوج وقـــد وصل بها األمر 
إلـــى مالحقـــة أماكن وجـــوده، هذه الزوجة وهي تصـــف حياتها التي 
تحولت إلى جحيم باتت تشعر باالستياء المستمر من شريكها وفي 

الوقت ذاته تخشى أن تخسره.
إنهـــا الغيـــرة المرضية التـــي تعد أحد أشـــكال االضطرابات النفســـية 
الخاصـــة بالوهـــم المســـتمر والدخول في حالة الشـــك، تعتبـــر الغيرة 
المرضيـــة مـــن أكثـــر المشـــكالت تعقيـــدًا إذا مـــا تـــم الوقـــوف عندها 
ومحاولـــة العـــالج لمـــا لها مـــن أثر كبير علـــى الحيـــاة الزوجية وهدم 
الحياة األســـرية حيث تتشـــكل هذه الغيرة بسبب التعلق غير اآلمن، 
فالـــزوج الـــذي يعاني من أحد أشـــكال هـــذا التعلق قـــد يكون عرضة 
لإلصابـــة بالغيـــرة المرضيـــة عـــدا كثـــرة المخـــاوف التـــي تجعل أحد 
الشريكين في حالة خوف من أن يتم استبدال الشريك في أي وقت، 
إن فقد األمان في العالقة الزوجية من مورثات الغيرة التي بدورها 

تمهد لظهور الكثير من االضطرابات والمشكالت النفسية المعقدة. 
إدراك أحـــد الزوجيـــن وجود هذه المشـــكلة يتطلب التدخل الســـريع 

لعالجها ومعرفة األسباب الكامنة وراء الغيرة المفرطة.

*  كاتبة واختصاصية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم

“الزنكلوني” مسلســـل اشتهر بشكل واســـع ابان العصر الذهبي للمسلسالت المصرية، 
حيث حظيت هذه النوعية من الدراما بانتشار واسع، خصوصا في حقبة السبعينات 
والثمانينـــات، وذلـــك لوجود الشاشـــة الصغيرة في معظم البيوت آنـــذاك بعد احتكار 
الســـينما للشاشـــة الفضية ردحًا مـــن الزمن، األمر اآلخر وهو األهـــم، أن هذه النوعية 
من المسلســـالت كانت تتناول الكثير من القضايا الواقعية التي تهم المشاهد وتلقي 
الضوء على المشـــاكل النفســـية واالجتماعية الساخنة وبأسلوب كوميدي، بعيدًا عن 
التخبـــط الفنـــي المرتهن بالماديات البحتة الذي ألقى ظاللـــه على الكثير من األعمال 

فيما بعد.
كانـــت تلكـــم مقدمة ضرورية للتعريف بشـــخصية “الزنكلوني” التـــي تفرد بها الممثل 
المرحـــوم “محمـــد رضـــا”، حيث كان يقـــوم بدور مرتكـــب األخطاء من خـــالل وقائع 

هادفة تدور أحداثها حول قضايا وسلبيات شائعة في المجتمع.
تكاد تكون “اآلفات النفســـية” العنوان العريـــض لمعظم األحداث التي كانت تتناولها 
كل حلقـــة، وإن كانـــت تأتـــي أحيانـــًا بصـــور مبالـــغ فيهـــا، فالطمـــع والحســـد والكذب 
واالحتيال والتدخل في شؤون اآلخرين كانت السمة الغالبة، وبالطبع كانت النتائج 
كارثية حسب األحداث، إال أن العبرة كانت تأتي على شكل حوار لتضع النقاط على 

الحروف في نهاية كل حلقة.

نأتـــي اآلن لنســـقط أحداث مسلســـل “الزنكلوني” علـــى واقعنا المعاصـــر وهو مقصد 
حديثنـــا، كـــم من “زنكلونـــي” يعيش بيننا؟ بل كـــم من “زنكلوني” يعشـــعش بداخلنا؟ 
وكم من مشـــكلة وحادثة أتت علينا بالوبال وتردي الحال، بســـبب “الزنكلوني” الذي 
ربمـــا الزمنـــا في مســـيرة حياتنا؟ نعم، شـــخصية “الزنكلوني” وما تحمـــل من رمزية، 
مازالـــت مستشـــرية فـــي بعض المجتمعات، بل تســـري فيها ســـري النار في الهشـــيم، 
فربما تجدها تتجسد في إنسان متنفذ أو صاحب قرار أو في مدير متسلط ال يقبل 
االعتـــذار أو ربمـــا يكـــون زميلك في العمل أو المدرســـة أو جـــارك أو قريبك أو حتى 
شريك حياتك أو ربما تكون أنت، كل ذلك أمر محتمل! والسؤال الحاضر: ما العمل؟!
الجواب الصادم، هو أننا نحن من نســـاهم في بزوغ تلكم اآلفات النفســـية ونفتح لها 
المجال لتطفو على الســـطح قبل أن تتجســـد في ســـلوكيات اآلخرين، فاألمر يتعلق 
بك أنت وليس “بزنكلوني” وإن تبختر أمامك، فأنت وحدك المسؤول عن تصرفاتك 
واختيـــار رفقائـــك، فقـــط “كن كمـــا أنت”، مســـتقالً بذاتـــك، مراعيـــًا أقوالـــك ومرتهنًا 
بأفعالك، فكلما حزمت أمرك وكنت ثابتًا على قناعاتك، تجاوزك “الزنكلوني” وتنحى 

عنك.

* كاتب بحريني

* عصام عبداهلل

كم “زنكلوني” يعيش بيننا؟... “بالش فضايح”



tariq.albahar@albiladpress.com 12
األربعاء 16 نوفمبر 2022 - 22 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5146

أعلنت الفنانة 
غادة 

عبدالرازق 
مشاركتها 

في رمضان 
 2023

بعد غيابها 
العام الماضي. 

وستشارك بمسلسل 
يحمل اسم مبدئي 

“تلت التالتة” من 
إخراج محمد هشام 

الرشيدي، ومن إنتاج 
ممدوح شاهين.

tariq_albahhar

دورة مشروع الكاتب الصغير بـ“أسرة األدباء”
بأسرة  الطفل  أدب  لجنة  تقيم 
والكتاب دورة مشروع  األدبــاء 
العمرية  للفئة  الصغير،  الكاتب 
ســيــقــدمــهــا  ســنــة   12  -  9 مـــن 

سند،  إبراهيم  واألديب  الكاتب 
وذلك في الفترة من 17 – 19 – 
أسرة  بمقر  الجاري،  نوفمبر   20
ــســاعــة الــرابــعــة  األدبــــــاء مـــن ال

السادسة  لغاية  والنصف عصرا 
الخميس،  أيام  والنصف مساء، 
الدورة  السبت، األحــد، ورســوم 

10 دنانير.

ضمن سلسلة من المحاضرات العلمية، يعقد مركز “ابحث “ المتخصص 
في فيزياء الجسيمات األولية، محاضرة للبروفيسور عالم الفيزياء 
الفلكي الجزائري نضال قسوم عنوانها “أحدث االكتشافات الكونية 
وحالة علم الفلك العربي”، حيث سيلقي الضوء على المراحل التي 
الوضع  إلــى  وصــوالً  الكونية  االكتشافات  ــرز  وأب الفلك  علم  شهدها 
إطار  ذلك، في  يكون  الفلكية،  العلمية  النتاجات  الراهن في  العربي 
الشيخ  لمركز  وقــاتــل”  الحلم  ناصية  على  قــف  الثقافي”  الــمــوســم 
 16 األربعاء  اليوم  والبحوث،  للثقافة  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم 

نوفمبر 2022، عند الساعة الثامنة مساًء، في مركز “ابحث”.

تجدر اإلشارة إلى أن نضال قسوم هو عالم  «
فيزياء فلك جزائري. حصل على الماجستير 

والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في سان 
دييغو )الواليات المتحدة(. وقضى فترات 

كباحث في مركز غودرا لرحالت الفضاء 
التابع لناسا. وأجرى أيضا أبحاًثا في عدة 

مراكز علمية كبيرة في الواليات المتحدة 
األميركية وفرنسا. يعمل الدكتور قسوم 

منذ العام 2000 في الجامعة األميركية في 
الشارقة )اإلمارات العربية المتحدة(، 

حيث شغل منصب رئيس 
قسم الفيزياء،

انطالق مهرجان األفالم الكورية في نسخته العاشرة
ً  عبر تقديم أقوى األفالم جماهيريا

تنظم سفارة جمهورية كوريا في مملكة 
مهرجان  من  العاشرة  النسخة  البحرين 
 2022“ الــكــوريــة تحت عــنــوان  األفـــالم 
ليالي األفالم الكورية” من 22 حتى 24 
السينما في  نوفمبر في صــاالت عرض 
مجمع السيف في تمام الساعة السابعة 

مساًء. 
نسخته  فـــي  ــمــهــرجــان  ال ويــســتــعــرض 
الــعــاشــرة هــذا الــعــام وعــلــى مــدى ثالث 
العروض  أقوى  من  ثالثة  متتالية  لياٍل 
بعناية  اختيارها  تم  والتي  السينمائية 
السينما  جــمــهــور  تطلعات  مــع  تــمــاشــيــًا 
الـــكـــوريـــة، ابــــتــــداًء بـــالـــعـــرض اآلخــــاذ 
األدميرال: التيارات الصاخبة”، والدفء 
ــــى الــرئــيــس”  فـــي “مـــعـــجـــزة: رســـائـــل إل

والحماسة في “الملف السري”. 
“األدميرال:  االفتتاحية  فيلم  ويتناول 
قصة    )15+( الـــصـــاخـــبـــة”  الـــتـــيـــارات 
“يــي سون  األســطــوري  أدمــيــرال كوريا 
ــذي هـــزم أســـطـــول يــابــانــي  ــ شــيــن “ والـ
مقاتلة  بـ12  بحرية  مقاتلة   330 بمقدار 
المتسكعين  البحارة  من  وعــددًا  بحرية 

بدهائه وحس قيادته المذهل. ويعد هذا 
الفيلم من أحد أنجح األفالم في شباك 
استحسان  نــال  حيث  الكورية  التذاكر 
 17 حوالي  وجــذب  الكوري  الجمهوري 

مليون مشاهد في دور العرض. 
أما فيلم العرض الثاني “معجزة: رسائل 
إلى الرئيس” )PG15(  فهو يحكي قصة 
والــذي  المــع  مــدرســي  لطالب  حقيقية 
يحب قريته الصغيرة فيحاول أن يبني 
يكتب  بينما  القرية  فــي  قطار  محطة 

رسائل ال حصر لها إلى مكتب الرئاسي 
في كوريا ويبحث عن مختلف الطرق 
التنقل  فــي  القرية  أهــالــي  أعــبــاء  لرفع 
من خالل سكك الحديد على األقــدام. 
“بـــارك  بممثليه  الــفــيــلــم  هـــذا  ويــتــمــيــز 
جونغ مين وليم يون آ” في شخصتين 

دمثتين تبحثان عن الحلول. 
وينتهي مهرجان األفالم بآخر عروضه 
أيضًا  والــذي    )PG15( السري”  “الملف 
ــلـــى قـــصـــة حــقــيــقــيــة حــيــث  مـــبـــنـــي عـ

تحكي أحداث استعانة محقق بمتنبئ  
طفل  اخــتــطــاف  قضية  فــي  للتحقيق 
التشويق  حــس  بين  مــا  يجمع  والـــذي 

والدراما اإلنسانية. 
على  بناًء  التذاكر  توزيع  وسيتم  هــذا 
قبل  وذلك  الحضور  في  األولوية  مبدأ 
مــن خالل  الرسمي  الــعــرض  مــن  ساعة 
رقم  العرض  صالة  أمــام  التذاكر  كشك 
فـــي مجمع  الــســيــنــمــا  مــجــمــع  فـــي   13

السيف.

“أحدث االكتشافات الكونية 
وحالة علم الفلك العربي”

بدأت أخيرًا دور العرض السينمائية التجارية في المملكة 
امــرأة(،  )حياة  السعودي  الفيلم  عرض  السعودية  العربية 
دقيقة   74 مدته  تبلغ  الــذي  امـــرأة”  “حياة  فيلم  ويحكي 
التقاليد  وعناد  السنين  حطام  من  الخارجة  مريم  قصة 
وظلم  جور  تقاوم  وظلت  ألقدارها،  تستسلم  لم  والتي 

أمام  بإصرار  أحبته وتقف  الــذي  الرجل  تزوجت مريم من  إذ  األقــارب 
للمدينة، وألن  القرية والهجرة  الرحيل من  إلى  ظروف فصلها عن زوجها، ما دفعها 
يمتهن  ما جعله  الحصول على فرصة عمل،  فقد فشل في  تعليمه  يكمل  لم  زوجها 
بعض األعمال البسيطة، وتمر السنين فتحدث صدمة لهما فيختفي الزوج في ظروف 
غامضة، ما يدفع مريم إلى فتح بسطة على الرصيف تعينها على لقمة العيش والنفقة 

على أبنائها، وتبدأ األحداث في صراعات مستمرة مع األبناء وظروف الحياة. 
ومحمد  العبدهللا  فوز  بطولته  في  ويشارك  الرياض  مدينة  في  الفيلم  تصوير  وتم 
عبدالهادي  تأليف  ومــن  المطيري،  ومشعل  العلي  وريــم  الحارثي  وشــافــي  شــامــان 
السعدي وإخراج سمير عارف، وتعد أولى تجارب الكاتب والشاعر عبدالهادي السعدي 

اإلنتاجية في عالم السينما. 
المجتمع  هوية  عن  يعبر  سعودي  فيلم  لتقديم  “نسعى  السعدي  الهادي  عبد  ويقول 
السعودي ويناقش قضاياه بكل جرأة، خصوصًا في ظل التطور السينمائي الذي تمر 
في  الصناعة  تطور  على  بالتأكيد  والــذي سيؤثر  الجديدة،  لرؤيتها  وفقًا  المملكة  به 
المنطقة، وسعيد بكوني جزءًا من هذا التطور حيث أتشرف بتقديم أولى تجاربي 
المرأة  قضية  الفيلم  خــالل  مــن  تناولت  السعودية،  العربية  المملكة  فــي  السينما 
السعودية من خالل قصة إنسانية واجتماعية، ونتناول أيضا قضية اإلعاقة لما تمثله 
هذه القضية من أهمية في التأثير من خالل السينما، حيث تظهر قدرات ذوي اإلعاقة 
زة وواقعية في المجتمع، إضافة إلى تكوين رأي عام إيجابي  ودمجهم بطريقة محفِّ
يزيُد من توُقعات المجتمع من هذه الفئة العريضة في المجتمع، وعدم تأطير وسائل 
مدعاة  مقهورة  كفئة  أو  الجبابرة  بصورة  وإبرازهم  اإلعاقة  لذوي  المختلفة  اإلعالم 

للشفقة واإلحسان. 
السينمائي  العين  الفيلم عرض في عدة مهرجانات سينمائية من مهرجان  أن  يذكر 
ومهرجان أفالم السعودية ومهرجان اإلسكندرية السينمائي، وحظي الفيلم بإعجاب 
النقاد في المهرجانات السينمائية، ونال استحسانًا من النقاد وأشاد به الحضور الكبير 

من النجوم وصناع السينما. 
فيلم “حياة امرأة” من إنتاج عبد الهادي السعدي وتوزيع رواد ميديا التي تعمل على 
خلق منصة سينمائية لالحتفاء بصناع السينما السعوديين، كما تعمل على استقطاب 
المواهب والطاقات اإلبداعية السينمائية الشابة وذلك لتسليط الضوء على الصناعة 
واحدة  ميديا  رواد  وتعتبر  السعودية،  الثقافة  ركائز  كإحدى  السعودية  السينمائية 
تأسست في  السينما حيث  التي عملت في مجال  السعودية  المؤسسات  أوائل  من 
2005، ومنذ ذلك الوقت نظمت عدة عروض تجارية ومهرجانات سينمائية في مدن 
ومناطق مختلفة في السعودية يأتي في مقدمتها مهرجان جدة لألفالم الذي تأسس 

في 2006 والذي يعتبر أول مهرجان سينمائي في السعودية.

إطالق “حياة امرأة” في دور السينما السعودية

خاص
تعرفوا على “AFcent Band” ودورها الموسيقي العالمي

وهــي   ،AFcent Band فــرقــة  قــدمــت 
المركزية  للقيادة  الموسيقية  الفرقة 
لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة األمـــيـــركـــيـــة، ضمن 
معرض  من  السادسة  ــدورة  ال فعاليات 
 ،2022 ــطــيــران  ــل ل ــــي  ــــدول ال ــبــحــريــن  ال
ــمــتــنــوعــة  ــن األغــــانــــي ال مــجــمــوعــة مــ
الثقافي  التبادل  برامج  للجمهور ضمن 
والفني، بين مملكة البحرين والواليات 
موسيقية  عــروضــا  وشملت  المتحدة، 
ــقـــط مــوســيــقــى  ــة، لـــيـــســـت فـ ــوعـ ــنـ ــتـ مـ
بين  أغانيها  في  تنوعت  بل  عسكرية، 
والكالسيك  والــكــانــتــري  الــبــوب  أغــانــي 
أحد  ويعتبرون  الــروائــع،  مــن  وغيرها 

الــنــاعــمــة  األذرع 
ــيـــة  ــاسـ ــلـــومـ ــلـــدبـ لـ
وعبر  األميركية، 

فيها  بالعزف  يلتزمون  التي  الحفالت 
وهم يرتدون الزي الرسمي.

ــى تقديم  الــفــرقــة إلـ ويـــهـــدف أعـــضـــاء 
مجموعة متنوعة من األغاني المعروفة 
من خالل تجاوز الحواجز اللغوية وسد 
الروابط  وتعزيز  الثقافات  بين  الفجوة 
ــي أمـــــام الــجــمــهــور  ــمــوســيــقــى فـ ــع ال مـ

البحريني والضيوف.
وقـــدمـــت الــمــجــمــوعــة الــمــكــونــة مـــن 7 
قــاعــدة  فــي  شعبية  ــان  أغـ موسيقيين 
الصخير الجوية ضمن معرض البحرين 

للطيران.
ــطــيــران  ــي ســــالح ال ــت رقـــيـــب فـ ــالـ وقـ
لقاء  فــي   Ainsley DeWitt األميركي 
الموسيقى  أن  ”أعتقد  “البالد”:  لـ  خاص 
لديها القدرة على بناء الروابط الثقافية 
ــلــغــويــة، وأعــتــقــد  وكــســر الــحــواجــز ال
أن الــمــوســيــقــى لــغــة عــالــمــيــة، الــفــرقــة 
تستخدم هذه القوة لتوطيد وتشجيع 
عالقتنا مع البحرين والمنطقة، وأيضا 
لنقول شكرا للبحرين وجميع حلفائنا 

على صداقتهم“.
الفرقة متمركزة في   وأضافت ”معظم 
ــيــابــان ونــحــن مــمــتــنــون جـــدا إلتــاحــة  ال
الفرصة لنا لتكوين صداقات في جميع 
أنــحــاء آســيــا، وهـــذه هــي الــمــرة األولــى 
ونحن  البحرين  إلــى  نحضر  كفرقة  لنا 
معرض  فــي  للغناء  للغاية  متحمسون 

االنتظار  يمكننا  وال  للطيران،  البحرين 
إلقـــامـــة عـــالقـــات وصـــداقـــات جــديــدة 
في  واألصــدقــاء  البحريني  الشعب  مع 

المنطقة“.
ــي ســـــالح الـــطـــيـــران  وقــــــال رقـــيـــب فــ
سعيد  ــا  ”أن  Chip Cothran األميركي 
ألننا  الفرقة  هــذه  فــي  لــوجــودي  للغاية 
المتنوعة،  الموسيقى  الكثير من  نعزف 

آند رول،  الــروك  فلدينا موسيقى 
والحديثة،  والــبــوب  والكانتري 
والروك الكالسيكية، وموسيقى 

ــبــرادواي. إنــه أمــر رائــع بالنسبة  ال
ــا نــنــتــمــي لــلــقــوات  ــن لــنــا ولــوظــيــفــتــنــا ألن
ــزي الرسمي  الــجــويــة عــنــدمــا نــرتــدي الـ
لديها  الجوية  فالقوات  نغني،  وعندما 
األشــخــاص  مـــن  جـــدا  مختلفة  ــواع  ــ أنـ
والشخصيات المختلفة بصور متنوعة، 
ــك عندما  ــك تــجــد مــوســيــقــانــا كــذل ــذل ل
ــقـــوات الــجــويــة في  نـــعـــزف، ونــمــثــل الـ

على  أيضا  ونعمل  العالم  أنحاء  جميع 
نشر الثقافة األميركية بما نقوم به في 

جميع أنحاء العالم“.
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في قلب المحافظة الشــمالية وتحديًدا بمنطقة جنوســان وبيــن أحيائها النابضة 
بالحيــاة يقــع مشــروع الريــان االســتثنائي تواكــب التطــور والحداثة بإســتغالل 

المساحات حيث تم االستفادة منها بأسلوب ذكي و ابداعي. 
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Brochure

Video
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022- 166961( إعالن رقم

 معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : خلود جعفر علي عبدالعال

االسم التجاري الحالي : المياسة لتنظيف السيارات يدويا
االســـــم التجـــاري : المياسة للحفالت

رقم القيد : 2-88840

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة ذي ناجيرال كيتشن للتموين ذ.م.م

ذي  شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تغيير  بطلب   1  -  109847 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للتموين  كيتشن  ناجيرال 

اسم الشركة من:
ذي ناجيرال كيتشن للتموين ذ.م.م

THE NATURAL KITCHEN FOR CATERING W.L.L
الى:

ذي ناجيرال كيتشن ذ.م.م
THE NATURAL KITCHEN 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.

التاريخ : 9/11/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
CR2022- 162897 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نوف يوسف محمد جاسم الشكر

االسم التجاري الحالي : نوف للتجارة
االسم التجاري الجديد : نوف لتصميم األزياء

قيد رقم : 81340 – 1

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
كورميد إلدارة الوحدات الطبية ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية باعتباره المصفي 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  م  م  ذ  الطبية  الوحدات  إلدارة  كورميد  القانوني 
118223 - 1 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، وذلك وفقا ألحكام  السجل  ( وشطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

تاريخ   14 - 11 - 2022
  CR2022-166458   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة شمسه امين قرين بور بتحويل المحل التجاري التالي : 
إلى السيد/ السيدة حسين عبدالكريم احمد ناصر فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد : 3 – 54047

االسم التجاري : برادات زهرة الرضيع
رقم القيد : 5-54047

االسم التجاري : كفتريا السرعة

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

  اعالن بشان اشهار انتهاء اعمال تصفيه
ذ.م.م لندن بتس شركة

تقدم  بانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
بحرينية  تضامن  شركة  العال  عبد  ثورنتون  جرانت  السادة  اليها 
المصفي  باعتباره      150345  –  1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
القانوني لشركة لندن بتس ذ.م.م    طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها   ( (اختيارية  تصفية  الشركة 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2022- 165483 إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ السيد ابراهيم ناصر هاشم بطلب تحويل المحل التجاري التالي 62783: 
إلى السيده سكينه السيد سلمان ناصر هاشم 

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 

رقم القيد 62783-2
االسم التجاري: الردنيم للمقاوالت

رقم القيد: 62783-3
االسم التجاري: مٔوسسة النورين للنقليات

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-162778 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حمد مدن احمد امان

االسم التجاري الحالي : كاسيكو للمظال ت
االسم التجاري الجديد : كاسيكو للنجارة

قيد رقم : 38880 – 6

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة  شركة تضامن
إلى شركة  ذات مسئوليه محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدمت شركة  
وشركاه    حسن  هللا  عبد  محمود  لمالكها  تضامن  شركة  سراميكا 
القانوني  الشكل  تحويل  بطلب   70812 رقم  القيد  بموجب  المسجلة 
مسئوليه  ذات  شركة   إلى  تضامن    شركة  من   المذكورة  للشركة 

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

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac
39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

38080801 or HR@issbh.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

AL TAWEELA CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39294153 or altaweelacurtain@gmail.com 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39267838 or alivirk101@gmail.com 

GAWCHIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39454526 or JAMALSOUDA@GMAIL.COM 

VIGOR CONSTRUCTION AND POOLS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39441413 or e.watani@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

77132211 or jobcfmbah@gmail.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Air towers for aero channels production 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac
17729717 or mahmood@air-towers.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17402050 or operation@mcsix.me 

JAITON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36322455 or jd.clear2016@gmail.com 

JAITOON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36322455 or OMR86N@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

AYOON ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36292745 or ASIF80@BATELCO.COM.BH 

ALTANAF ELECTRICAL ITEMS AND LIGHTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
17490762 or ALTANAFBH@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

EUNOIA BURGERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

MINACOM DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

MODERN LAUNDRY & DRY CLEANING - PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17672227 or Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

ALSATAA FOR FIXINNG AND REMOVING OF ADVERTISEMENT BOARDS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33918404 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM 

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33311937 or ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

17749111 or info@elitetechno.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17710271 or hrvp@alghalia.com 

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
36655456 or hr@suhainvestments.com 

AMRA MOHAMED KHALID IMMAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35474900 or ROSEDAISY55@YAHOO.COM 

DAR AL TAYBEEN SPICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(KEBAB)
 suitably qualified applicants can contac

17214230 or AMMZJ67@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

SMART CARE CARS ACCESSORIES - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac
33655557 or SADEQ_W@YAHOO.COM 

HAQ NAWAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

35609260 or haqnawazcontracting1@gmail.com 

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17179895 or ANIL7205@GMAIL.COM 

LINKS 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17745060 or IBRAHIM68.GOV@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
 suitably qualified applicants can contac

17875600 or JSA@BPC.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17623882 or accounts@florabh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17592120 or albarzakhco@outlook.com 

ZOST LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contac

66309090 or AMAL.MAWLANI@HOTMAIL.COM 

Spirit Films for Cinema Productions 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17002080 or Info@spiritfilms.net 

Coffee Partners W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
33449049 or SHAHLEEN@black22bh.com 

AL ADHAM GATE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
33976637 or ZAHRAG346@GMAIL.COM 

AL HASEEB A/C WORK SHOPE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33572848 or a.hafeez62@yahoo.com 

SHEESHAL GATE RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33777315 or sheeshalgaterestaurant@gmail.com 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33064201 or MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

Magna contracting and maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

AL SINDBAD AL KABEER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33923239 or FATIMA_ALSELAITI@HOTMAIL.COM 

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

17561327 or hr@edamah.com 

JEDER MANDI 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17413052 or KIDSISLAND.FASHION@GMAIL.COM 

CALICUT TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

35611928 or UMMARYAM3399@GMAIL.COM 

DI GAO TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

37777738 

DUNKIN’ DONUTS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17006911 or SALATHEL@GMAIL.COM

Lamar Real Estate W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL ANALYST
 suitably qualified applicants can contac

39991274 or HANI@LAMAR-HOLDING.COM 

CORELINE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contac

36595976 or SATHA@BRAINLABWLL.COM 

PATTNI JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
36409109 or SATAPAR@HOTMAIL.COM 

NOMAD URBAN CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

36966666 or FRANCIS@ITICO.BH 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33743756 or ataur1370@gmail.co 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL SHAFAQ STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
36505874 or ZALLAQ213@GMAIL.COM 

AL ALIM CONSULTANTS owned by MOHAMMED SULEMAN SHAIKH 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33429009 or SALMAN_BAHRAIN@YAHOO.COM 

Oxygen pharmacy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contac

36866586 or OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

13112210 or EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Mr bake & Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

35581314 or MKSNAFI@GMAIL.COM 

FOS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

36363161 or MK.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

KASSA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33057727 or ABONOOH14@HOTMAIL.COM 

NEW BRITON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33431446 or AHMED.SAJJAD33727138@GMAIL.COM 

AL - NAEEM ALAALI RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

34113488 or JASSIMPALACE@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35363618 or BROTHERSGROUP.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39786660 or ALILS_1982@HOTMAIL.COM 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER AND FLAME-CUTTER
 suitably qualified applicants can contac

17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17832244 or TAKA@BATELCOM.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

33355001 or KAMC.BH@GMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

BLACKFIRE AUTO VEHICLE CARE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39313416 or FAHADRAYAB@GMAIL.COM 

FARHAD RESERVATIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac

36117197 or FARHADRESERVATIONS@GMAIL.COM 

C6 Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

39660303 or YAQADER@GMAIL.COM 

JEBAL ALRAHMA TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

34449939 or SARONA211211@HOTMAIL.COM 

101GREEN GARDEN FRUIT AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39939951 or KHHS69@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17620600 or INFO@HANIBH.COM 

DOWNTOWN ROTANA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17110196 or JEHAD.AMIN@LIVE.COM 

THE URBAN DHABA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17722211 or HR@SUHAINVESTMENTS.COM 

USMAN SHABIR FOR FACILITIES SUPPORT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36347861 or MIANAMANKING786@GMAIL.COM 

BEF GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

17710999 or BAHER@FBABH.COM 

FADRAS LIDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DEPUTY GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33167367 or FERASKASSAR@FADRASGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39100597 or HONOURBUSINESS.BH@GMAIL.COM 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

38900021 or halshehabi@ASMGLOBAL.COM 

SHAHZAD CONSTRUCTION & DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

33084061 or MHRSLEEM1122@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

39812665 or MOHAMMEDALI8705@GMAIL.COM 

GULF LINE BUSINESS SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17710786 or NEXGEN.BH@GMAIL.COM 

SARDAR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36653831 or MUHAMMADMU9822@GMAIL.COM 

BD MARIAM FASHION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36678640 or CREDIBLEDOCUMENTS@GMAIL.COM 

HIGH RIDER MOTORCYCLE SPARE PARTS & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33309492 or MAHBOOBTABASSUM786@GMAIL.COM 

SHANDAR CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34569303 or SAMESTERBHCO@OUTLOOK.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34376565 or NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

VIETNAMESE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contac

39404903 or ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM 

HAFEEZ MENS SALOON COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

34519002 or CHICBUBBLES13@GMAIL.COM 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac

17224615 or mao@ucc-bh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 AIRCONDITIONERS MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

17740545 or don.sebin@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34444609 or AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contac

38381100 or MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM 

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

AL RAWNAQ PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33114441 or aidarwish1974@gmail.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 OPERATOR(FLIGHT RADIO)
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17230808 or muazzams3@gmail.com 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

PORASH & GANES GENTS SALOON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
32138568 or PORASHIL68@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

35052764 or ZAVA75@MAIL.RU 

FAROOQ  KHAN CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35051720 or FAROOQSATTARR@GMAIL.COM 

AL RAFIQ CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33632864 or DASTAGIRJUTT7@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36838013 or BALANOMANA97@GMAIL.COM 

KAMRAN SUPPORT DOCUMENT CLEARANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36997376 or KAMRAN.SHENO@GMAIL.COM 

GULF PARADISE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

35076236 or GULFCONSULTANCY.CO@GMAIL.COM 

BEAUTIFIER TRADING AND DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
66666461 or NAZZARALI9@GMAIL.COM 

MOMINA INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
35462483 or aamir.sayab@hotmail.com 

AHMED.BK SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(ORCHARD).GENERAL
 suitably qualified applicants can contac

38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

NEW TASTE BUDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39977275 or NTBBAHRAINWLL@GMAIL.COM 

BRITISH COUNCIL 
has a vacancy for the occupation of

 TEACHER
 suitably qualified applicants can contac

17261555 or HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHEM ( BNRAZAQ 2 / 11607 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contac

33560932 or BU.HUSSAIN22@GMAIL.COM 

NABEEL INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35958613 or NABEEL.BH.PK@GMAIL.COM 

D LINE FOOD DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35357653 or MALIKRAEESBUSINESS@GMAIL.COM 

NEW TOSCANA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contac
39303068 or ALMUHBEEN@YAHOO.COM 

MOHAMMED HASAN ALMEER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39466728 or ALMEERGROUP@GMAIL.COM 

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

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

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

ALMUFEED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17420423 or AMEENAALAHMED85@GMAIL.COM 

SHEESHAL TIME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33100159 or ALQALLAF359@GMAIL.COM 

SHEESHAL TIME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33100159 or ALQALLAF359@GMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36055858 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

NAEEMA ABDULLA HASAN EST 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39400896 or NAEEMA.A.HASAN@GMAIL.COM 

JASSIM GARDEN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contac

39643311 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

ALNOOH WOODEN PRODUCTS DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contac

17691166 or khadija@alnoohwd.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Unichem Chemicals & Asphalt W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL ENGINEER
 suitably qualified applicants can contac

17830830 or arun.a@unichembahrain.com 

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
17408014 or ornatedecor.bh@gmail.com 

ALHEJEYAT LAND FOR FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33130880 or HAHAHA2010555@HOTMAIL.COM 

NATIONAL FIRE FIGHTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)
 suitably qualified applicants can contac

17242217 or vaisakhpillai@gmail.com

 KARAMI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
 suitably qualified applicants can contac

66633388 or A.REDHA@KARAMIGROUPBH.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac
17532010 or METEE@BATELCO.COM.BH 

HAWAR ARTISTIC PRODUCTION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17620150 or AHMED@HAWARCENTER.COM 

LUCK ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33904000 or BINGLYPC@GMAIL.COM 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

39177666 or RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

66716677 or jamil.h@jannaty.co 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

PEARL LAND ICE CREAM - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39867872 or INFOBAHRAIN2@GMAIL.COM 

FIX FAST FOR REPAIRING MOBILE 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

 suitably qualified applicants can contac
17581709 or BK.KHAN85@GMAIL.COM 

RADIANCE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33707031 or Binhsmb@gmail.com 

NILLS DECOR SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

33394555 or ALI333UAE@GMAIL.COM 

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

 PHOTOGRAPHER
 suitably qualified applicants can contac

36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

66362228 or jeevangeorge.bh@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Continental interiors w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39660750 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

NAYAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33266206 or nayabcontracting40@gmail.com 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contac

37789755 or ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33801802 or Swat.sk89@gmail.com 

Le monde restaurants  management sps 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39873258 or LEMONDE1950@HOTMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36784833 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

33444545 or KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

Crunchy Bites Sweets 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39999040 or S-HASHIM86@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

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

TAWASEL TALORING AND BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

39091994 or ahmed.alkhader139@gmail.com 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac
39335330 or DOMESTONE@GMAIL.COM 

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac

39699197 or MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

66716677 or jamil.h@jannaty.co



اللجنة اإلعالمية

نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة 
القـــوى  البحرينـــي أللعـــاب  لالتحـــاد 
مكـــس  “كريـــدي  الســـنوي  ســـباقها 
غرانـــد بـــري” للمســـافات 5 و10 و15 
كيلومتـــر والـــذي أقيـــم علـــى ثـــالث 
مراحـــل ابتداء من تاريخ 21 أكتوبر 
و28 أكتوبـــر وانتهـــاء بــــ 11 نوفمبـــر 
مـــن  الســـباق  انطلـــق  وقـــد   ،2022
شارع الغوص في محافظة المحرق 
بمشـــاركة أكثر من 500 متسابق من 
محبي رياضة الجري من الجنســـين 
ومن مختلف الجنســـيات في مملكة 
البحرين، وبعد الســـباق توج الشـــيخ 
فهد بـــن إبراهيـــم آل خليفة الرئيس 
البحريـــن  عدائـــي  للجنـــة  الفخـــري 
تطويـــر  رئيـــس  العباســـي  وعلـــي 
األعمـــال في شـــركة كريـــدي ماكس 
الفائزين في فئات الرجال والنســـاء 

وذوي العزيمة.
وأعـــرب الرئيس الفخـــري للجنة عن 

تقديـــره للتعـــاون المســـتمر والدعـــم 
الالمحـــدود الذي تحظى بـــه اللجنة 
من كريدي مكس والدعم الكامل من 
قبل االتحاد البحريني أللعاب القوى 
والـــذي ســـاهم فـــي نجـــاح الســـباق 
وبتحقيـــق أجـــواء تنافســـية مميزة 

لجميع المتسابقين.
ويذكـــر أن لجنـــة عدائـــي البحريـــن 
أعلنـــت أخيـــرًا عـــن فتح التســـجيل 
لســـباقها الخاص بالنســـاء واألطفال 
2 ديســـمبر  والـــذي ســـيقام بتاريـــخ 
2022 في جزيرة دلمونيا بالمحرق.

لجنة عدائي البحرين تنظم سباقها السنوي “كريدي مكس غراند بري”

جانب من التكريم

االتحاد البحريني للجولف

البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  قدمـــت 
)ألبا( رعايتهـــا الذهبية لبطولة كأس 
جاللة الملك حمـــد الدولية للجولف 
الرابعـــة عشـــرة والتـــي ســـوف تقام 
على مالعب النادي الملكي للجولف 
فـــي الفترة مـــن 23 ولغايـــة نوفمبر 
الجاري وبمشـــاركة 96 العبا من 16 

دولة. 
ويأتي هذا الدعم المقدم من الشركة 
الرياضيـــة  البطـــوالت  لتشـــجيع 
الدولية التـــي ينظمها أبناء البحرين 
مـــن أجـــل تحقيـــق النجـــاح المتميز 
وكذلك الهتمام المســـؤولين بشركة 
القطـــاع  بدعـــم  البحريـــن  ألمنيـــوم 
الرياضـــي خصوصـــا لعبـــة الجولف، 
حيث إن شركة ألمنيوم البحرين قد 
ساهمت بشكل كبير في دعم رياضة 
الجولف خـــالل الســـنوات الماضية، 
وســـاهمت في تطورهـــا وهي كذلك 
التـــي  الوطنيـــة  الشـــركات  إحـــدى 

مازالـــت تدعـــم كأس جاللـــة الملـــك 
حمد الدولية منذ انطالقتها.

من جانبه، رحـــب اللواء الركن علي 
بـــن صقـــر النعيمـــي رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للجولف مواصلة شـــركة 
ألبـــا دعمهـــا الســـنوي لبطولـــة كأس 
جاللـــة الملك حمد الدولية للجولف، 
حيث تعتبر من أول الداعمين لهذه 
البطولـــة المتميـــزة منـــذ انطالقهـــا، 

مـــن  الســـنوي  الدعـــم  هـــذا  ويأتـــي 
حرص واهتمام المســـؤولين بشركة 
رأســـهم  وعلـــى  البحريـــن  المنيـــوم 
الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن دعيج 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل 
فـــي  الدايـــم  ألبـــا وســـعيهم  شـــركة 
دعم البرامـــج الرياضية والبطوالت 
الدوليـــة المتميـــزة والمســـاهمة في 

نجاحها وتميزها.

“ألبا” ترعى بطولة كأس جاللة الملك حمد الدولية للجولف

علي النعيميدعيج بن سلمان

الخميــس انطــالق فعـاليــة “كــانو مـوتـورز للــرولنغ دراغ”
تنطلـــق أولى فعاليات كانـــو موتورز للرولنغ 
دراغ والتـــي تقام على مضمار الســـرعة في 
رياضـــة  “موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
السيارات في الشرق األوسط”، وذلك مساء 
يـــوم الخميس المقبـــل الموافـــق 17 نوفمبر 

الجاري.
وتعتبـــر فعاليـــة “الرولنـــغ دراغ” واحـــدة من 
أحدث المنافســـات التي تمـــت إضافتها إلى 
قائمة طويلة من الفعاليات المثيرة لـ “موطن 

رياضة السيارات في الشرق األوسط”.
على غـــرار منافســـات ليالـــي إبراهيم خليل 
كانو لــــ “الدراغ والدرفت”، يوفـــر الـ “الرولنغ 
للمشـــاركة  للمشـــاركين  فرصـــة  دراغ” 

بســـياراتهم الخاصـــة أو دراجاتهـــم الناريـــة 
على المضمار الســـرعة البالغ طوله ربع ميل، 
والمعتمـــد مـــن “شـــبكة هـــوت رود الوطنية 

.NHRA ”العالمية
ويكمن الفرق الرئيســـي في الـ “رولنغ دراغ” 
هو أن المشـــاركين ال يبدأون من توقف تام، 
ولكـــن من ســـرعة دوران تبلـــغ 80 كيلومتًرا 
فـــي الســـاعة. لذلك فإن الــــ “رولنغ دراغ” هو 
الفعالية المثالي لدعوة صديق أو أكثر ومن 
ثـــم تحديهـــم في سلســـلة مـــن المنافســـات 

المباشرة لمعرفة األفضل.
مـــن المقرر أن تقام منافســـات كانو موتورز 
لــــ “الرولنغ دراغ” يوم الخميس بين الســـاعة 

7 مســـاًء وحتى منتصف الليل. وتتم عملية 
التســـجيل فـــي موقـــف الســـيارات رقـــم 10 

التابع للحلبة، من الساعة 6 مساء.
ـــا  تكلفـــة المشـــاركة هـــي 22 دينـــاًرا بحرينيًّ
لكل ســـائق أو متســـابق. يمكن للمشـــاهدين 
مشـــاهدة جميـــع المنافســـات مقابـــل رســـم 
دخـــول رمزي قـــدره 2 دينـــار بحريني، تباع 

التذاكر في مواقف السيارات.
كمـــا هو الحـــال في كل فعاليـــة من فعاليات 
الحلبـــة، يتـــم اتبـــاع معاييـــر الســـالمة على 
أعلـــى مســـتوى فـــي جميـــع األوقـــات خالل 
الفعاليات للســـائقين والمشـــاهدين على حد 

سواء.
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تغطية - المكتب اإلعالمي

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة أن التعاون بيــن مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
بات أكثر تطورا وازدهارا في مختلف المجاالت في ظل توجيهات حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة ملــك البــالد المعظم حفظــه هللا ورعاه 
وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة حفظــه هللا ورعــاه، مؤكــدًا ســموه أن مملكــة البحرين 
واإلمــارات العربيــة المتحدة تســعيان دائمــًا إلى تأصيل هذا التعــاون في مختلف 
المجاالت بما فيها الجوانب اإلنسانية وتسخير الرياضة؛ من أجل تحقيق أهداف 

إنسانية كبيرة تحمل في طياتها أهدافا نبيلة على المجتمع في كال البلدين.

وبـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
بيـــن  التعـــاون  اتفاقيـــة  تجديـــد  خليفـــة، 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القـــدرة ومؤسســـة زايـــد العليـــا ألصحـــاب 
الهمـــم بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
والراميـــة إلـــى مواصلـــة تحقيـــق التعاون 
البناء في مجال العمل اإلنســـاني وتأهيل 

األطفال الذين يعانون من التوحد.
البحرينـــي  التعـــاون  “بلـــغ  ســـموه  وقـــال 
اإلماراتي في مجال رعاية أطفال التوحد 
مرحلة التكامل والشـــراكة االســـتراتيجية 
من خالل توقيع هذه االتفاقية التي تأتي 
اســـتمرارا للتعـــاون الوثيق بيـــن الجانبين، 
وننظـــر إلـــى هـــذه االتفاقيـــة بعيـــون مـــن 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  الكبيـــر  التفـــاؤل 

اإلنســـانية التـــي وجـــدت مـــن أجلهـــا فـــي 
دعـــم وتأهيـــل األطفال الذيـــن يعانون من 

التوحد”.
بـــن حمـــد  وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  “إن  خليفـــة  آل 
اإلمارات العربية المتحدة ســـباقتين لعمل 
الخير ودعم الحاالت اإلنسانية، وهو األمر 
الـــذي يتضـــح مـــن خـــالل هـــذه االتفاقيـــة 
التي ستســـعى إلى مد الجســـور والتعاون 
لتأهيـــل هـــذه الفئـــة العزيزة علـــى الجميع 
وتوفيـــر البيئة المثاليـــة الحاضنة لهم؛ من 
أجـــل مواصلـــة تأهيلهـــم بالطـــرق العلمية 

الصحيحة”.
االتصـــال  عبـــر  التفاهـــم  مذكـــرة  ووقـــع 
المرئي، سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 

خليفـــة رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة ومن جانب مؤسسة زايد 
العليـــا ألصحاب الهمم عبد هللا عبد العالي 
الحميدان األمين العام للمؤسّســـة، وحضر 
مراســـم التوقيع التي جـــرت عبر االتصال 

المرئـــي عن بعد عدد من قيـــادات االتحاد 
والمؤسســـة، وهـــم غالـــب مختـــار العلوي، 
أميـــن ســـر االتحـــاد، وتوفيـــق الصالحـــي 
والعالقـــات  اإلعالميـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
العامة، وهيا جمال الكواري المشرف على 

برنامـــج تدريـــب أطفـــال التوحـــد، وحيدر 
الزعبـــي مديـــر تنفيذي االتحـــاد وعدد من 

قيادات المؤسسة.
تبـــادل  يتـــم  التفاهـــم  مذكـــرة  وبموجـــب 
الخبرات العملية والزيارات الميدانية بين 

المؤسســـة واالتحاد، والتنســـيق لفعاليات 
وأنشـــطة يشـــارك فيها الطلبة في البلدين، 
وتنظيم دورات عملية ميداني وافتراضي 
فـــي مجـــال العالج بركـــوب الخيـــل لذوي 
اضطـــراب طيـــف التوحـــد، والتعـــاون في 
مجال تبادل المعلومات والمعارف العلمية 
والدراســـات والخبرات؛ لتحسين مستوى 
الخدمـــة  تلـــك  مـــن  المنتفعيـــن  اســـتفادة 
وتحســـين جودتهـــا. ومـــن ناحيتـــه رحب 
عبـــد هللا عبـــد العالـــي الحميـــدان األميـــن 
العام لمؤسســـة زايد العليا ألصحاب الهمم 
جديـــدة  تفاهـــم  مذكـــرة  علـــى  بالتوقيـــع 
بيـــن المؤسســـة واالتحاد االتحـــاد الملكي 
القـــدرة  للفروســـية وســـباقات  البحرينـــي 
المشـــرف والمســـؤول على جميع أنشـــطة 
الفروسية واأللعاب والفعاليات بالمملكة. 

تســـعى  المؤسّســـة  إن  الحميـــدان  وقـــال 
لمـــد جســـور التعاون وتبـــادل الخبرات مع 
كافـــة الجهـــات ذات العالقـــة علـــى كافـــة 
المســـتويات محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة؛ 
بهدف االســـتفادة من التجارب على أوسع 
نطاق لصالح منتسبينا من أصحاب الهمم، 
من خالل تبادل الزيارات بين المســـؤولين 
والباحثين والمهتمين والتعاون المشـــترك 
فـــي مجـــاالت التدريـــب والتأهيـــل وكافة 

األنشطة.

عبدالله عبدالعالي الحميدان سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ناصر بن حمد: تعاون البحرين واإلمارات بات أكثر تطورا وازدهارا

االتحاد الملكي يجدد مذكرة التفاهم مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم

اعتمـــد االتحـــاد العربي للكـــرة الطائرة 
روزنامـــة بطوالتـــه لعـــام 2023 والتـــي 
تشـــمل مســـابقات الرجال والســـيدات 
والشواطئ بعدما عقد اجتماعه الرابع 

عبر االتصال المرئي.
بطـــوالت الصاالت تشـــمل إقامة بطولة 
األندية للســـيدات بدولة الكويت وذلك 
بضيافة نادي سلوى للفتيات في الفترة 
مـــن أواخر ينايـــر وحتى مطلـــع فبراير 
األنديـــة  بطولـــة  ســـتقام  فيمـــا   2023
العربيـــة الـ 41 في الفتـــرة من 9 ولغاية 

20 فبراير بجمهورية مصر العربية.

أمـــا البطولـــة العربية الــــ 23 لمنتخبات 
الرجال ســـتقام بمدينة أربيل العراقية 
بأواخر أغســـطس حتى بداية سبتمبر 

.2023
ســـتقام  الشـــواطئ  مســـتوى  وعلـــى 
البطولـــة العربيـــة لمنتخبـــات الرجـــال 

أواخـــر  مـــن  الفتـــرة  فـــي  لبنـــان  فـــي 
أغســـطس حتـــى بدايـــة ســـبتمبر. أمـــا 
بطولة منتخب السيدات ستقام بداية 
سبتمبر في لبنان، أما بطولة الشواطئ 
لمنتخبات الناشئين والناشئات ستقام 
فـــي المغـــرب خـــالل شـــهر أغســـطس 

.2023
التنفيـــذي  المكتـــب  اجتمـــاع  وخـــالل 
تقـــرر فتح الباب أمام األعضاء لتقديم 
مقترحاتهـــم الفنيـــة الخاصـــة ببطولـــة 
البراعـــم حتى 25 الشـــهر الجاري على 
أن يتـــم تحديـــد موعدهـــا فـــي وقـــت 

الحق.

اعتماد البطوالت العربية للطائرة لعام 2023
حسن علي

جانب من إحدى البطوالت العربية )ارشيفية(

عيسى بن عبدهللا .. االتفاقية 
تجسد التعاون الوثيق 
واألهداف المشتركة

مواصلة التعاون في العمل 
اإلنساني وتأهيل األطفال 

المصابين بالتوحد

غادرت جميع وفود الدول التي شـــاركت 
في بطولة كأس العالم للبوتشيا البحرين 
2022، التـــي تنظمهـــا اللجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة بالتعاون مـــع االتحاد الدولي 
للبوتشـــيا، بمشـــاركة 95 العـــب والعبـــة 
وأكثـــر مـــن 120 وفـــدًا مشـــاركًا مـــن 25 
دولة مـــن جميع أنحاء العالم. وأشـــادت 
اآلنســـة نـــور حســـين المديـــر التنفيـــذي 
لـــكأس العالـــم للبوتشـــيا البحريـــن 2022 
علـــى حـــرص اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة 
علـــى توديع الوفود في ســـبيل أن تخرج 

البطولة بأفضل صورة ممكنة.

مغادرة المشاركين في 
بطولة العالم للبوتشيا



تجـــاوز فريقـــا معهد الشـــيخ خليفة 
بـــن ســـلمان للتكنولوجيا ومدرســـة 
الرفاع الشـــرقي مرحلة ربع النهائي 
في بطولة ناصر بن حمد لكرة القدم 
للمرحلـــة الثانوية للبنيـــن للمدارس 
الحكومية والخاصة للعام الدراسي 
الحالـــي 2023-2022 والتـــي تقـــام 
برعايـــة بالتينية من بنـــك البحرين 
الوطنـــي والراعـــي الذهبـــي شـــركة 
البحريـــن للســـينما، ليتأهـــال للـــدور 
نصـــف النهائـــي للبطولـــة، إذ تغلـــب 
معهـــد الشـــيخ خليفة على مدرســـة 
لهـــدف  بهدفيـــن  عيســـى  مدينـــة 
فيمـــا تجاوز فريق الرفاع الشـــرقي 

مدرســـة الشـــيخ عبدالعزيز بثالثية 
نظيفـــة.  وتأتي إقامة هذه البطولة 
بنـــاء علـــى توجيهات ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة بتنظيم 
المدرســـية  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
تدريـــب  بهـــدف  بهـــا،؛  واالهتمـــام 
لرفـــد  الالعبيـــن  وانتقـــاء  الناشـــئة 
الرياضيـــة  واالتحـــادات  األنديـــة 
بأفضـــل العناصـــر، وهـــو مـــا يؤكـــد 
أهمية المنافســـات الرياضية لطلبة 

المدارس.

ربع نهائي بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية

اإلثـارة تتـواصـل بانطـالق تحـدي الحلبـة 2000 سـي سـي
تتواصـــل اإلثـــارة على مضمار حلبـــة البحرين 
الدولية “موطن رياضة الســـيارات في الشرق 
األوسط” بانطالق أولى جوالت يوم السباقات 
الوطنية لموسم 2022 – 2023 وذلك بانطالق 
البحريـــن  حلبـــة  تحـــدي  المحليـــة”  البطولـــة 
الدوليـــة CC 2000“يـــوم الجمعـــة 18 نوفمبـــر 

الجاري.
وتبـــدأ الفعاليـــات في يوم الســـباقات الوطنية 
مـــن 10 صباحـــا وتســـتمر اإلثارة والســـباقات 
حتى 3 مســـاء، ومن المؤكد أن الجولة األولى 
واســـعة،  ومشـــاركة  كبيـــرة  إثـــارة  ستشـــهد 
وســـيتمكن الجماهيـــر من الحضور وتشـــجيع 

ســـائقهم المفضـــل مقابـــل ســـعر رمـــزي يبلـــغ 
2 دينـــار بحرينـــي للكبـــار و1 دينـــار بحرينـــي 

لألطفال من 3 سنوات حتى 12 سنة.
وســـتنطلق أولـــى الفعاليات الجمعـــة بانطالق 
التجـــارب وذلك في 11 صباحا، تتبعها الجولة 
التأهيليـــة فـــي 11:55 صباحا، الســـباق األول 
ينطلق في 1:15 مســـاء، بينما ينطلق الســـباق 
تتويـــج  وســـيتم  مســـاء،   2:25 فـــي  الثانـــي 
الفائزيـــن مباشـــرة بعـــد الســـباق فـــي تمـــام 3 
مساء، يوم السباقات الوطنية ينطلق بتنظيم 
من حلبة البحرين الدولية واالتحاد البحريني 

للسيارات.

وأبرز المشـــاركين ضمن بطولـــة تحدي الحلبة 
2000 ســـي سي في جولتها األولى رائد حمو، 
ماجـــد حمو، أندريس بيلـــو، ويبكي بيلو، علي 
المنصوري، معز الزهراوي، اندريو راي، عيسى 

محمد وباسم العلوي.
البحريـــن  حلبـــة  تحـــدي  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
الدولية 2000 ســـي ســـي ينطلق هذا الموســـم 
2022 – 2023 بخمس جوالت طوال الموسم، 
حيـــث تنطلـــق الجولـــة الثانيـــة فـــي 20 يناير 
2023، الجولـــة الثالثة 4 فبراير وتليها الرابعة 
في 25 فبراير، وأما الجولة الختامية للموسم 
ستنطلق في 17 أبريل وكسباق ليلي للموسم.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

ارتفعت االســتعدادات في نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل لتنظيم النسخة الرابعة من 
كأس البحرين الدولي لسباق الخيل الذي سيقام يوم بعد غد الجمعة على مضمار نادي راشد، 
وبمشــاركة مالك ومدربين وفرســان وجياد من مختلف أنحاء العالم وذلك برعاية ودعم من 

شركة بتلكو وشركة بابكو ومجلس التنمية االقتصادية.

ويشـــهد نـــادي راشـــد اســـتعدادات مكثفـــة مـــن 
للحـــدث  تأهبـــًا  التنظيميـــة  النواحـــي  جميـــع 
الدولـــي، حيث تزينـــت منطقة النـــادي باألعالم 
واللوحـــات اإلعالنيـــة التي تحمل صـــور الجياد 
العالمية المشاركة في السباق، بجانب اللوحات 
اإلعالنيـــة الخاصة بالحدث التـــي غطت البوابة 

الرئيسة للنادي والمدرج الرئيسي. 
وســـتجرى عنـــد الســـاعة 12 مـــن ظهـــر اليـــوم “ 
األربعـــاء “ في فندق فور ســـيزون قرعة بوابات 
االنطـــالق للجيـــاد الـ 11 المشـــاركة في الســـباق 
مـــن مختلـــف اإلســـطبالت العالميـــة المعروفـــة، 
وتمثـــل عـــدة دول بجانـــب 3 جيـــاد بحرينيـــة 
والتـــي ســـتخوض المنافســـة القويـــة والمثيـــرة 
فـــي الشـــوط الثامن والرئيســـي لمســـافة ٢٠٠٠ 
متـــر، وهي “ بيشـــن أند غلوري – دبي فيوتشـــر 

– ماغنـــي كـــورس – رويـــال فليـــت  - كنغ دافيد 
– إينســـيندو – مونتـــي – ريوكورفـــو – دالور  - 

بيسنيرو دامور - ليتغيتور“.
ومـــع قرب انطالقة صـــراع الجياد العالمية على 
مضمـــار البحريـــن ، ارتفعت درجة الترشـــيحات 
والتوقعات بشـــأن المنافســـة علـــى الجواد بطل 
ســـباق البحرين 2022، خصوصـــًا مع التدريبات 
الجيـــاد  يجريهـــا  التـــي  والحماســـية  الجـــادة 
البحريـــن  علـــى مضمـــار  العالمييـــن  والفرســـان 
وتحـــت إشـــراف المدربيـــن العالمييـــن والذيـــن 
باشـــروا مهامهـــم التدريبية مع الجيـــاد العالمية 
على مضمار نادي راشد وسطـ جواء رائعة تأهبًا 
للسباق الدولي وارتياح المدربين العالميين من 
مســـتوى أرضية المضمار العشـــبي وما يتميز به 
مـــن مواصفـــات تضاهـــي المســـتويات الدولية، 

وسيســـاعد الجياد المشـــاركة على تقديم أقوى 
المستويات خالل السباق المرتقب وهو ما ينذر 

بصراع مثير للفوز بكأس البحرين.
سيشـــتمل  الدولـــي،  الســـباق  شـــوط  وبجانـــب 
السباق على 7 أشواط أخرى على كؤوس شركة 

بتلكو وشـــركة بابكو ومجلـــس البحرين للتنمية 
االقتصاديـــة الرعـــاة الداعمين للســـباق الدولي، 
وســـط ترقـــب لمنافســـات قوية للفـــوز بكؤوس 
هذه األشـــواط الســـبعة والتي ستشهد مشاركة 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن أقـــوى جياد اإلســـطبالت 

البحرينية المستوردة والنتاج المحلي والعربية.

اهتمام إعالمي دولي

باهتمـــام  الدولـــي  البحريـــن  ســـباق  ويحظـــى 
ومتابعة وســـائل اإلعالم العالمية المتخصصة 
فـــي مجـــال ســـباق الخيل وذلـــك تأكيـــدًا على 
المكانة والســـمعة الطيبة التي اكتسبها السباق 
فـــي أوســـاط عالم ســـباق الخيل، حيـــث أولت 
الرياضيـــة  ومواقـــع  ومجـــالت  صحـــف  مـــن 
المتخصصـــة اهتمامـــًا بتغطيـــة أخبـــار ســـباق 
البحريـــن منـــذ إعـــالن قائمـــة أســـماء الخيـــل 
المســـجلة فـــي الســـباق والتـــي شـــهدت ازدياد 
حجم مشاركة الجياد العالمية ذات المستويات 
المعروفـــة  واألســـماء  العاليـــة  والتصنيفـــات 
للجيـــاد والفرســـان والمضمريـــن العالميين في 
الســـباق المرتقـــب على مضمـــار البحرين، وهو 
مـــا يعطـــي مؤشـــرًا علـــى االهتمـــام اإلعالمـــي 
الذي سيحظى به ســـباق البحرين عبر األخبار 
الوســـائل  مختلـــف  ســـتبثها  التـــي  والتقاريـــر 
والمواقـــع اإلعالمية العالميـــة المتخصصة في 

عالم سباقات الخيل. 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اليوم قرعة السباق الدولي وتدريبات حماسية للجياد والفرسان العالميين
ارتفاع االستعدادات واهتمام إعالمي بالحدث الدولي

احتراف الالعبة مريم العالي في النادي اإلسماعيلي المصري
حياة بنت عبدالعزيز: دعم ناصر وخالد بن حمد مّهد الطريق الحتراف الخامات البحرينية خارجيًّا

أكـــدت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
آل خليفة رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة الطاولـــة أن االهتمام 
والدعـــم الـــذي يحظـــى بـــه القطاعـــان 
الشـــبابي والرياضي من ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــئون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للشـــباب والرياضة وسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية أســـهم في 
بـــروز المواهـــب البحرينيـــة واحترافها 
خارجيـــا لتكون خيـــر ســـفراء للمملكة 
فـــي الدوريـــات الخارجيـــة وتأكيـــد ما 
تتمتـــع به مملكـــة البحرين من مواهب 
رياضيـــة قادرة على التمثيل المشـــرف 

للبحرين.
وأشادت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة باحتراف الالعبة البحرينية 
مريـــم عبـــدهللا العالـــي العبـــة منتخبنا 

النـــادي  مـــع  الطاولـــة  لكـــرة  الوطنـــي 
أول  لتكـــون  المصـــري  االســـماعيلي 
العبـــة بحرينية تخوض االحتراف في 
المالعـــب العربية في هـــذه اللعبة التي 

تواصل االزدهار والتطور.
  وأوضحـــت أن احتـــراف مريم العالي 
سيســـهم في كسبها المهارة واالحتكاك 
أداء  علـــى  ســـينعكس  ممـــا  والخبـــرة 
الالعبة مع المنتخبات الوطنية بعد أن 
ســـجلت الالعبة العديد من اإلنجازات 
مع المنتخب في المشاركات الخارجية 

الماضيـــة، معربـــة عـــن اعتـــزاز مجلس 
مـــن  العديـــد  احتـــراف  عـــن  اإلدارة 
الالعبين، مثل راشـــد ســـند وأنور مكي 
عبـــاس  ومحمـــد  حســـين  ومرتضـــى 
عبدالوهاب وإلياس الياســـي وســـلمان 

محمد ومريم العالي.
  وأشـــارت إلـــى أن االتحـــاد البحريني 
بالغـــا  اهتمامـــا  يولـــي  الطاولـــة  لكـــرة 
بالالعبيـــن والالعبات من أجل تحقيق 
طموحاتهـــم واالحتـــراف خارجيا، كما 
أن الالعبة مريم العالي استطاعت من 

تقديم مســـتويات بارزة فـــي احترافها 
في صربيا خالل الفترة الماضية.

  وبينـــت الشـــيخة حياة إلـــى أن مريم 
العالي تواصل إعدادها للمشـــاركة في 
التصفيـــات المؤهلة ألولمبيـــاد باريس 
2024 بالتعـــاون مع التضامن األولمبي 
باللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة حيـــث 
نأمـــل أن تحقق الالعبة نتائج إيجابية 
وتتمكن من التأهل لألولمبياد القادمة، 
متمنيـــة لهـــا دوام التوفيـــق والنجـــاح 

ولبقية الالعبين والالعبات.

اللجنة اإلعالمية
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منتسبو النادي األهلي وجمع من الرياضيين أثناء زيارتهم للسكريمن زيارة الحمادي للنجم السابق عبدعلي السكري

تقـــدم النجـــم الدولي األهالوي الســـابق 
عبدعلـــي  القديـــر  الوطنـــي  والمـــدرب 
الســـكري بخالـــص الشـــكر والتقدير إلى 
الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس 
االتحاد البحريني لكـــرة القدم وأعضاء 
مجلس اإلدارة علـــى مبادرتهم الجميلة 
بزيارتـــه ومتابعـــة حالتـــه الصحيـــة بعد 
العمليـــة الجراحية التـــي أجراها بنجاح 

قبل عدة أسابيع.
وثمن السكري زيارة عضو مجلس إدارة 

االتحاد محمد الحمادي نيابة عن رئيس 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد والتي 
تعكس اهتمام االتحاد بأسرة كرة القدم 
من العبين ومدربيـــن وحكام وإداريين 
ســـابقين وحاليين، مشيرا إلى أن اللفتة 
الجميلة كان لها صدى طيب في نفســـه 
وتركت أثرا إيجابيا وهي تعكس حرص 

االتحاد على التواصل مع الجميع.
كمـــا تقـــدم الســـكري بالشـــكر والتقديـــر 
لـــكل من وقـــف معه قبـــل وأثنـــاء وبعد 

إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة من األســـرة 
مجلـــس  وأعضـــاء  ورئيـــس  الرياضيـــة 
إدارة النـــادي األهلـــي وكافـــة منتســـبيه 
ورئيس واعضاء نادي المالكية وزمالئه 
المدربيـــن واإلعالميين وكل من حرص 
على زيارته في منزله من أهالي منطقة 
النعيم وأهالـــي فريق المخارقة بمنطقة 
المنامة وكافة األصدقاء والمعارف وهو 
ما يعكس معدن أهـــل البحرين األصيل 

في التواصل والتعاضد والوفاء.

السكــري يشكــر اتحــاد الكــرة ويثمــن وقفــة األســرة الـرياضيــة

الالعبة مريم العالي الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة
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بالي ـ وكاالت

على هامش أعمال قمة العشرين، التقى ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، 
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وبحث الزعيمان في اللقاء، أمس )الثالثاء(، العالقات الثنائية، والقضايا ذات االهتمام 
المشترك.

كما أعرب الطرفان عن قلقهما تجاه التهديدات بالمنطقة، بما فيها سلوك إيران.
في حين شدد سوناك على أمله بمواصلة العمل مع السعودية من أجل استقرار أسواق 

الطاقة.
أتى هذا االجتماع بعدما التقى ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وغادر األمير محمد بن سلمان، مساء أمس األول )االثنين(، إلى إندونيسيا للمشاركة في 

قمة مجموعة العشرين في بالي، حيث سيترأس وفد المملكة.
جولة  ضمن  معها،  العالقات  لتعزيز  اآلسيوية  ــدول  ال من  عــددًا  يــزور  أن  المقرر  ومــن 
والطاقة،  الغذاء  أمن  العشرين  تناقش مجموعة  الروسي،  الملف  وإلى جانب  آسيوية. 
بنوك  وإصالح  األوبئة،  مكافحة  بصندوق  تتعلق  مبادرات  بشأن  إعالنات  كما ستصدر 

التنمية متعددة األطراف وغيرها.

بن سلمان وسوناك: سلوك إيران يهدد المنطقة

القاهرة ـ وكاالت

الــري المصري هاني  كشف وزيــر 
سويلم عن حقيقة التهديد بغرق 
ــدريــة، مــؤكــدا أن األمــر  اإلســكــن
تستثمر  الـــدولـــة  لــكــن  حــقــيــقــي، 
وتنفذ مشروعات كثيرة من أجل 
الــعــمــل عــلــى حــمــايــة الــشــواطــئ 

المصرية والمدينة.
ــم فــي  ــ ــل ــ ــوي وأكـــــــــد ســ

هاتفية مع  مداخلة 
اإلعــــالمــــي عــمــرو 
ــامــج  ــبــرن أديــــــب ب
المذاع  “الحكاية” 

“إم  قـــــنـــــاة  عــــلــــى 
ــر” أن  بــــي ســــي مــــصــ

تنفيذ  على  تعمل  الدولة 
الشواطئ  على  حماية  أعمال 

أن  موضحا  بالكامل،  المصرية 
ارتفاع منسوب سطح البحر في 
عموما،  الدلتا  يهدد  الدلتا  شمال 

واإلسكندرية خصوصا. 
المائية  الــمــوارد  ــر  وزيـ وأوضـــح 
المناخية  الــتــغــيــرات  أن  ــري،  ــ وال
ــى الـــمـــيـــاه فـــي مــصــر،  تـــؤثـــر عــل
مضيفا أن 97 % من مياه مصر 
تتساقط  التي  األمطار  تأتي من 
ــيــل، مــــرددا:  ــن عــلــى حــــوض ال
التغيرات  بتأثيرات  “نهتم 

المناخية”.
ــلـــم، إلـــى  وأشـــــــار ســـويـ
الــــــري  وزارة  أن 
التنبؤ  بمركز  تهتم 
يــحــدد حركة  ــذي  ــ ال
ــتــي  ــات األمــــطــــار ال ــيـ ــمـ وكـ
تسقط في حوض النيل، منوها 
إلى أن ارتفاع سطح البحر يؤثر 
لكن  الــمــصــريــة،  الــشــواطــئ  على 
كثيرا  تستثمر  المصرية  الــدولــة 

في ملف حماية الشواطئ.

وزير مصري: التهديد بغرق اإلسكندرية حقيقي
األمم المتحدة ـ وكاالت

أفـــادت تــقــديــرات شعبة 
ــابـــعـــة  ــتـ الــــســــكــــان الـ
بأن  المتحدة  لألمم 
العالم  ســكــان  عـــدد 
تـــخـــطـــى الـــثـــالثـــاء 

ــارات  ــيــ ــ ــل مــ  8 ــة  ــبـ ــتـ عـ
نسمة، وبحسب توقعات 

إلــى  الــتــعــداد  سيصل  الهيئة 
 .2037 عــــام  ــول  ــحــل ب ــيـــارات  ــلـ مـ  9

المتحدة  لألمم  العام  األمين  وصــرح 
يعتبر  الرمزية  العتبة  بأن تجاوز هذه 
“فرصة لالحتفال بالتنوع والتطّور، مع 
للبشرية  المشتركة  المسؤولية  مراعاة 
تــجــاه كــوكــب األرض”. وتــرجــع األمــم 
تطور  إلــى  السكاني  النمو  المتحدة 
يعمرون  باتوا  الناس  إن  إذ  البشرية، 
الصحة  خــدمــات  تحسن  بفضل  أكثر 
العامة والتغذية والنظافة الشخصية. 
الرتفاع  ثمرة  يأتي  األمــر  هذا  أن  كما 

خصوصًا  الــخــصــوبــة،  مــعــدالت 
العالم األكثر فقرًا،  بلدان  في 
لكن يخشى البعض من أن 
يتجاوز العدد 8 مليارات 
ــات  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــة إمــ ــمــ ــســ ــ ن
ويــشــيــر معظم  كــوكــبــنــا، 
األكبر  المشكلة  أن  إلــى  الخبراء 
للموارد  المفرط  االستهالك  في  تكمن 
من قبل األشخاص األكثر ثراء. ووفقًا 
العالم  دول  الصين  تتصدر  للبيانات، 
)1.439 مليار  من حيث عدد السكان، 
نسمة(، تليها الهند )1.38 مليار نسمة(، 
ومن ثم الواليات المتحدة )قرابة 331 
جـــاءت مصر  عــربــيــًا،  نــســمــة(.  مليون 
مليون   102,334( األولــى  المرتبة  في 
 43,851( الــجــزائــر  ثــم  نــســمــة(، ومـــن 
 43,484( الــســودان  وبعدها  مــلــيــون(، 
مليون(،   40,222( فــالــعــراق  مــلــيــون(، 

والمغرب )36,910 مليون(.

سكان العالم يتخطى رسميًا 8 مليارات نسمة
بالي ـ وكاالت

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ــروف، أمــس الــثــالثــاء، فــي كلمته  الفــ
خــالل “قــمــة الــعــشــريــن” على ضــرورة 
في  لروسيا  المعادية  “السياسة  وقف 

العالم”.
وقــــال الفـــــروف فـــي كــلــمــتــه: “أبــلــغــنــا 

العشرين  قمة  فــي  الــحــاضــريــن 
ــة  ــطــ ــشــ ــ قـــلـــقـــنـــا مــــــن األن

ــة عــلــى  ــيـ ــوجـ ــولـ ــيـ ــبـ الـ
حدودنا”.

ــاك  ــ ــن وأضــــــــــــاف: “هــ
بدأها  هجينة  حــرب 

ــذ لــحــظــة  ــنـ الــــغــــرب مـ
في  االنقالبيين  وصـــول 

أوكرانيا إلى السلطة، والناتو 
في  السلطة  على  أيديهم  وضــعــوا 

كييف”.
األوكرانية،  األزمــة  بحل  يتعلق  وفيما 
أوضح الفروف قائال: “عّبرنا دائما عن 

سلمي،  حــل  إلــى  التوصل  فــي  رغبتنا 
وقـــد عــّبــر الــرئــيــس فــالديــمــيــر بوتين 
شروط  للمفاوضات.  دعمه  عن  مــرارا 

األوكرانيين للتفاوض غير واقعية”.
وعـــن مــلــف الــحــبــوب، أكـــد الــمــســؤول 
يعطى  أن  “ينبغي  ــه  أن على  الــروســي 
ملف  فـــي  الــمــتــحــدة  لـــألمـــم  دورا 
الـــحـــبـــوب، لــكــن الــعــقــبــات ظلت 

قائمة بعد مرور أشهر عدة”.
ما  يطبق  أن  “أملنا  وتــابــع: 
ــا كــتــب  ــ ــيــه ومـ ــق عــل ــفـ اتـ
ــى الــــــــــورق بـــشـــأن  ــ ــل عــ
لضمان  الــحــبــوب  مــلــف 

استمرار االتفاق”.
بيان  الغرب بتسييس  واتهم الفروف 
أن:  مضيفا  العشرين،  مجموعة  قمة 
قطاعي  في  الغربية  الــدول  “تصرفات 
الطاقة والغذاء تؤثر سلبا على الدول 

النامية”.

الفروف: شروط األوكرانيين غير واقعية

تركيا تالحق أهدافا 
داخل سوريا

قال مسؤول تركي كبير، أمس الثالثاء، 
ــقــرة تــعــتــزم مــالحــقــة أهــــداف في  إن أن
ضد  عملية  تكمل  أن  بعد  ســوريــا  شمال 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي  مــســلــحــي حــ
شمالي العراق، بعد وقوع انفجار دام في 

إسطنبول في مطلع األسبوع.
المسلحين  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  وتــتــهــم 
الذي  االنفجار،  وراء  بالوقوف  األكـــراد 
وقع األحد في شارع تجاري مكتظ في 
وإصابة   6 مقتل  عن  وأسفر  إسطنبول 

أكثر من 80.

تحوي 70 طناً من وقود يكفي لتزويد 10 صواريخ باليستية

إغراق شحنة متفجرات مهربة من إيران للحوثيين
بالبحرية  الــخــامــس  األســطــول  أعــلــن 
ــاء(، أنــه  ــ ــالث ــ ــث ــ ــيـــة، أمــــس )ال ــيـــركـ األمـ
اعـــتـــرض ســفــيــنــة صــيــد كــانــت تــهــرب 
المتفجرة  المواد  من  “ضخمة”  كميات 
على طريق  إيـــران  مــن  عبورها  أثــنــاء 
لتهريب  ُيــســتــخــدم  عــمــان  خليج  فــي 

أسلحة إلى جماعة الحوثي اليمنية.
وذكر األسطول الخامس في بيان أن 
الــقــوات األمــيــركــيــة عــثــرت على أكثر 
مــن 70 طــنــًا مــن كــلــورات األمــونــيــوم، 
التي تستخدم عادة في صناعة وقود 

الصواريخ وكذلك المتفجرات.
بــراد كوبر قائد  نائب األمــيــرال  وقــال 
البحرية  لــلــقــوات  الــمــركــزيــة  ــقــيــادة  ال
ــة واألســـــطـــــول الــخــامــس  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
“كانت  المشتركة  البحرية  ــقــوات  وال
هذه كمية ضخمة من المواد المتفجرة، 
صواريخ   10 مــن  أكثر  لتزويد  تكفي 
بــالــوقــود  الــمــدى  متوسطة  باليستية 

حسب الحجم”.
وأضـــــاف أن “الــنــقــل غــيــر الــقــانــونــي 
يمر  ال  إيــران  من  القاتلة  للمساعدات 
ــرور الـــكـــرام. إنـــه أمـــر غــيــر مــســؤول  مـ
وزعزعة  العنف  إلــى  ويـــؤدي  وخطير 
االســتــقــرار فــي جميع أنــحــاء الــشــرق 

األوسط”.
ــول الـــخـــامـــس أن  ــ ــطـ ــ وأوضـــــــح األسـ
ــم اعــتــراضــهــا كــان  الــســفــيــنــة الـــتـــي تـ
وكانت  يمنيين،   4 من  طاقم  يقودها 
تحمل 100 طن من سماد اليوريا الذي 
يستخدم في الزراعة، وأيضًا في صنع 

المتفجرات.
القوات األميركية أغرقت  وأضاف أن 
السفينة، يوم األحد، في خليج عمان 
ألنها كانت “تشكل خطرًا على المالحة 
طاقمها  تسليم  وتم  التجاري”  للشحن 

إلى خفر السواحل اليمني.

عواصم ـ وكاالت

سفينة حربية أميركية ترافق قاربًا مجهواًل في خليج عمان

إسماعيل قاآني

القدس المحتلة ـ أ ف ب

هجوم  بعد  المحتلة  الغربية  الضفة  شمال  على  التوتر  يخيم 
مزدوج قتل فيه إسرائيليان طعنا ودهسا بسيارة، بينما أصيب 
ثالثة آخرون في أحدث هجوم نفذه فلسطيني أمس الثالثاء 
التطورات  تأتي هذه  بينما  الشرطة اإلسرائيلية،  أن تقتله  قبل 
السلطة من  فيما تشهد إسرائيل حراكا سياسيا مكثفا النتقال 
زعيم  المكلف  الـــوزراء  رئيس  إلــى  البيد  يائير  الـــوزراء  رئيس 

اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو.
مستوطنة  مــن  بــالــقــرب  صناعية  منطقة  فــي  الــهــجــوم  ــاء  وجـ
أعضاء  أداء  من  قليلة  ساعات  قبل  الضفة  شمال  إسرائيلية 
نتنياهو  يــجــري  بينما  الــدســتــوريــة  اليمين  الــجــدد  الكنيست 
على  تطرفا  األكثر  ائتالف حكومي سيكون  مشاورات تشكيل 

اإلطالق في تاريخ الحكومات اإلسرائيلية.
وقالت خدمة الطوارئ اإلسرائيلية إن إسرائيليا يبلغ من العمر 
35 عاما ُقتل طعنا وأصيب ثالثة آخرون بطعنات أحدهم حالته 

حرجة والباقيان جروحهما خطرة.
وبعدها، قال الجيش إن المهاجم توجه إلى “محطة وقود قريبة 
“يرتكب  أن  قبل  وهرب  سيارة  آخرين” وسرق  مدنيين  وطعن 

حادث سيارة متعمدا ويصدم مدنيا آخر”.

 50 وقالت خدمة الطوارئ اإلسرائيلية إن رجال يبلغ من العمر 
عاما لقي حتفه نتيجة صدمه بسيارة. وُنقل رجل آخر تعرض 

للطعن على الطريق السريع إلى المستشفى في حالة خطرة.
وقال الجيش إن جنديا تمكن من “تحييد” المهاجم فيما يشن 
الجيش حملة مطاردة بحًثا عن شخص ثان يحتمل أنه شارك 
بدورها مقتل  الفلسطينية  الصحة  الهجوم. وأعلنت وزارة  في 
الجيش  بــرصــاص  عــامــا(   18  ( سامي  مــراد  محمد  الفلسطيني 

اإلسرائيلي وهو من قرية حارس القريبة.

قتيالن إسرائيليان بهجوم في الضفة الغربية ومقتل المهاجم

عملية طعن ودهس تسبق تولي نتنياهو السلطة

توقيت الهجوم الفلسطيني يحمل رسائل للحكومة اليمينية القادمة

بالي ـ وكاالت

قمة  الــثــالثــاء  أمــس  سابق  بوقت  إندونيسيا  افتتحت  بعدما 
وجــوب  على  مــشــددة  بــالــي،  فــي  المنعقدة  العشرين  مجموعة 
تفادي اندالع حرب عالمية باردة أخرى، كشفت مسودة البيان 

الختامي للقمة مواقف أغلبية الدول األعضاء.
ستندد  روســيــا،  فيها  بــمــا  الــمــشــاركــة،  الــبــلــدان  أن  بينت  فــقــد 
والتي  أوكرانيا،  في  الــدائــرة  للحرب  االقتصادية  بالتداعيات 

ستدينها معظم الدول المنضوية في التكتل.
الحرب  أن  أكـــدت  المشاركة  الــبــلــدان  معظم  أن  إلــى  وأشـــارت 
األوكرانية تسببت بمعاناة بشرية هائلة، وفاقمت الهشاشة التي 

يعاني منها االقتصاد العالمي في األساس.
الذي  الحبوب  اتفاق  تمديد  إلى  الدعوة  المسودة  تضمنت  كما 

أبرم مع روسيا قبل أشهر، والذي تنقضي مهلته السبت.
إلى ذلك، لفتت المسودة إلى وجود “وجهات نظر أخرى” تفيد 
بأن “مجموعة العشرين ليست المنصة المخصصة لحل القضايا 
“قد  األمنية  القضايا  بــأن  أقــرت  األعضاء  الــدول  لكن  األمنية”، 

تحمل عواقب كبيرة بالنسبة لالقتصاد العالمي”.
وحّذرت الوثيقة التي يتعّين على قادة دول المجموعة الموافقة 
عليها قبل صدورها رسميًا في ختام القمة اليوم األربعاء من أن 

“حقبة اليوم يجب أال تكون حقبة حرب”.
بها  التهديد  أو  النووية  األسلحة  استخدام  أن  إلــى  نبهت  كما 
“غير مقبول”، بعدما أشار الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى 
إمكانية اللجوء إليها سابقا. يذكر أن الصراع الروسي األوكراني 
كارثي في  بارتفاع  الماضي، تسبب  فبراير   24 تفجر في  الذي 
أدخل  ما  العالم،  مستوى  على  والوقود  الغذائية  المواد  أسعار 
احتماالت  وزاد  فقر  حالة  في  اإلضافيين  األشــخــاص  ماليين 

المجاعة بالنسبة للبعض.

مسودة البيان الختامي: “حقبة اليوم يجب أال تكون حقبة حرب”

مجموعة العشرين تدين الحرب الروسية األوكرانية

قمة مجموعة العشرين في بالي

عواصم ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

اغتيال  محاولة  إحباط  )الثالثاء(،  أمس  الجورجية،  السلطات  أعلنت 
إسرائيلي على أراضيها، في وقت تشير فيه أصابع االتهام إلى إيران 
ذكــرتــه صحيفة  مــا  ووفـــق  اللحظة.  األمـــر حتى  على  تعقب  لــم  الــتــي 
“جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية، فقد تم القبض على شخصين، أحدهما 
الباكستانية،  الجنسية  واآلخر  الجورجية  اإليرانية  الجنسيتين  يحمل 

على صلة بمحاولة االغتيال.
ولفتت إلى أنه تم التعرف على مخطط إيراني لمحاولة القتل.

وأوردت الصحيفة بيانًا لجهاز األمن في جورجيا، جاء فيه “قبل وصوله 
وأعطى  الالزمة  التعليمات  الباكستاني  المواطن  تلقى  جورجيا،  إلــى 
معلومات حول العملية”. و”الحًقا ، وصل الشخص المذكور إلى جورجيا 
وسائل  واستلم  استأجر شقة  يــذكــره(، حيث  )لــم  ثالث  بلد  عن طريق 
اإليراني  المواطن  قام  البيان،  ووفق  البيان.  بحسب  العملية”.  اتصال 
الباكستاني  للمنفذ  األسلحة  بتسليم  جورجيا  في  المقيم  الجورجي 
نارية  أسلحة  الجورجية  السلطات  وصــادرت  مباشرة”.  مقابلته  دون 
وذخائر في إطار التحقيق، باإلضافة إلى هواتف عثرت من خاللها على 

معلومات حول التخطيط لعملية االغتيال وأماكن االختباء.

بعد ساعات من قصف الحرس الثوري 
وتــوعــده  كــردســتــان  إقليم  اإليــرانــي 
الهجمات، وصل قائد فيلق  بمواصلة 
القدس في الحرس الثوري، إسماعيل 
بغداد  العراقية  العاصمة  إلــى  قاآني 

في زيارة غير معلنة.
وأجـــرى قــاآنــي، أمــس الــثــالثــاء، عدة 
ــان أبـــرزهـــا مــع رئيس  اجــتــمــاعــات كـ
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، 
ورئيس مجلس الوزراء محمد شّياع 
الـــســـودانـــي، بــحــســب وســائــل إعــالم 

عراقية وإيرانية.
فــيــمــا قـــال مــصــدر مــطــلــع إن قــآانــي 
ــع الــرئــيــس  ــالل اجــتــمــاعــه مـ ــد خــ أكــ
العراقي ورئيس الوزراء دعم طهران 

للحكومة االتحادية.
ــع رشـــيـــد  ــ ــش مـ ــاقــ ــ وأوضـــــــــح أنــــــه ن
والسوداني عددًا من الملفات األمنية 

ظهر  عقد  أنه  إلى  مشيرًا  المشتركة، 
أمس أيضًا، اجتماعًا مع عدد من قادة 
اإلطار التنسيقي، والفصائل المسلحة 
الــشــيــعــيــة، وبــحــث خـــالل االجــتــمــاع 
السياسية  الساحة  على  الــتــطــورات 
العراقية، بحسب ما نقلة “وكالة شفق 

نيوز”.

إحباط محاولة إيرانية الغتيال 
إسرائيلي في جورجيا

قصف كردستان وزار بغداد.. قاآني يلتقي السوداني

إسطنبول ـ وكاالت



المرحلة المقبلة مفصلية لجعل السياحة مصدراً رئيسًا لدخل دول المنطقة
شاركت باجتماع وزراء دول مجلس التعاون في العال... الصيرفي:

شــاركت وزيــرة الســياحة فاطمــة الصيرفــي فــي االجتمــاع الســادس 
للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والذي استضافته المملكة العربية السعودية بمحافظة العال.

علـــى  الســـياحة  وزيـــرة  وأكـــدت 
أهميـــة هـــذا االجتمـــاع فـــي تنفيذ 
رؤى أصحاب الجاللة والسمو قادة 
الخليجـــي  التعـــاون  دول مجلـــس 
فـــي توحيد العمل الجماعي بهدف 
تحقيـــق نمو أكبر لقطاع الســـياحة 
باعتبـــاره رافـــدًا مهمـــًا القتصادات 
بتطـــور  منوهـــة  المجلـــس،  دول 
دول  فـــي  الســـياحية  الصناعـــة 
مـــع  الوثيـــق  المجلـــس، والتعـــاون 
مملكة البحرين في تنفيذ أنشـــطة 

وبرامج ســـياحية مشـــتركة تسهم 
في تقديـــم حزمة ثريـــة ومتنوعة 

للسياح من جميع دول العالم. 
وأعربت عن حرص مملكة البحرين 
علـــى تفعيـــل المواضيـــع المدرجـــة 
االجتمـــاع،  أعمـــال  جـــدول  علـــى 
بمـــا فيها تنفيذ ما جـــاء في البيان 
الختامـــي وإعالن الريـــاض للدورة 
الــــ )42( للمجلـــس األعلى ألصحاب 
الجاللة والســـمو قادة دول مجلس 
التعـــاون، ومتابعـــة تنفيذ القرارات 

الســـابقة للجنة الوزراء المسؤولين 
يخـــص  فيمـــا  الســـياحة  عـــن 
اإلستراتيجية الخليجية للسياحة، 
للســـياحة  االسترشـــادي  والدليـــل 
بـــدول المجلس، ومنصة الســـياحة 
بين دول مجلس التعاون، وغيرها 

من المواضيع.
وأشـــارت إلـــى أن المرحلـــة المقبلة 
والتعـــاون  التنســـيق  خـــالل  ومـــن 
المشـــترك مـــع الوزراء المســـؤولين 
الســـياحة فـــي دول مجلـــس  عـــن 
فـــي  مفصليـــة  ســـتكون  التعـــاون، 
جعل القطاع مصدرًا رئيســـًا لدخل 

دول المنطقة.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
زايـــد الزياني صباح أمـــس تيريزا ماي 
رئيســـة الوزراء الســـابقة فـــي المملكة 
إدارة  مجلـــس  ورئيســـة  المتحـــدة 
مجموعـــة ألديـــرس غيـــت فـــي اطـــار 
الزيـــارة الرســـمية التـــي تقـــوم بها إلى 

مملكة البحرين.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الزياني 
بتيريـــزا ماي، مثنيـــًا على الجهود التي 
بذلتهـــا إبـــان شـــغلها لمنصـــب رئيســـة 
الـــوزراء في المملكة المتحـــدة، منوهًا 
بالـــدور الكبير والنشـــط الذي قامت به 
فـــي توطيد عرى التعـــاون الوثيق بين 
باتجـــاه  الصديقيـــن ودفعهـــا  البلديـــن 

تطويـــر العالقـــات القائمـــة بينهما على 
أكثـــر مـــن صعيد ســـّيما فـــي المجاالت 

االستثمارية ونمائها. 
كما جرى استعراض العالقات الثنائية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة 
والمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة وســـبل 
تعزيزها وتطويرها إلى المستوى الذي 
يرقى إلى مســـتوى الطموح المشـــترك 
واألهداف المرســـومة من قبل قيادتي 
تطـــرق  حيـــث  الصديقيـــن،  البلديـــن 
الوزير إلى البيئة االستثمارية المالئمة 
التي تتميز بهـــا مملكة البحرين والتي 
جعلتهـــا الوجهـــة األولى للمشـــروعات 

واالستثمارات العالمية.

البحرين الوجهة األولى للمشروعات 
واالستثمارات العالمية

بث المباريات لمدة 28 يوماً على التوالي بحديقة األفنيوز

“السـالم” يتعــاون مــع “Visa” لتنظيــم 
مهرجان كأس العام “FIFA 2022” للمشجعين

 Visa أعلن بنك الســـالم عن تعاونه مع
وFIFA لتنظيـــم أول وأكبـــر مهرجـــان 
لـــكأس العالـــم FIFA 2022 في مملكة 
البحرين، إذ سيتم بث جميع مباريات 
كأس العالـــم على مدى 28 يوًما خالل 
هـــذا المهرجان، اعتباًرا من 20 نوفمبر 
حتـــى 18 ديســـمبر 2022 من الســـاعة 
12 ظهـــًرا حتـــى منتصـــف الليـــل فـــي 
حديقـــة األفنيـــوز بمجمـــع األفنيـــوز - 

البحرين. 
وســـيتمكن جميـــع زبائـــن بنك الســـالم 
وبنـــك اإلثمـــار )الخدمـــات المصرفيـــة 
لألفـــراد المملوكـــة والمـــدارة مـــن قبل 
بنـــك الســـالم( والزبائـــن الجـــدد الذين 
ســـيقومون بفتح حســـاب عبر تطبيق 
ســـن  دون  واألطفـــال  الســـالم  بنـــك 
إلـــى  مجاًنـــا  الدخـــول  مـــن  العاشـــرة 
المهرجان، وســـيتمكن غير الزبائن من 
الدخول للمهرجان من خالل دفع مبلغ 

وقدره 2 دينار للشخص الواحد.
ألول  يقـــام  الـــذي  الحـــدث  وســـيضم 
مـــرة العديـــد مـــن األنشـــطة الترفيهية 
للعائالت واألفراد من مختلف األعمار، 
حيـــث سيســـتمتع عشـــاق كـــرة القـــدم 
بالفعاليـــات المختلفـــة مثـــل: بطوالت 
FIFA اإللكترونيـــة ولعبـــة كـــرة القـــدم 

الطاولـــة )طاولـــة فوســـبول(، إضافـــة 
مصغـــرة  قـــدم  كـــرة  مباريـــات  إلـــى 
الالعبيـــن  مـــن  العديـــد  بهـــا  يشـــارك 
البحرينييـــن. وســـيضم أيًضـــا مختلف 
بالتجزئـــة  البيـــع  ومحـــالت  متاجـــر 
وأكشـــاك متنقلة، ومجموعـــة متنوعة 
مـــن المطاعـــم والمقاهـــي، فضـــالً عـــن 
أماكـــن داخليـــة وخارجيـــة للجلـــوس. 
كمـــا ســـيتمكن الزبائن من لقـــاء العب 
كرة القدم العالمي كالرنس ســـيدورف 
شـــخصًيا في صالة كبار الشـــخصيات 

بالمهرجان للتصوير معه.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وصـــرح 
للخدمـــات المصرفية في بنك الســـالم 
أنور مراد “نفتخر بكوننا البنك الوحيد 

فـــي مملكـــة البحرين الـــذي ينظم هذا 
الحدث العائلي الفريد من نوعه والذي 
يجمع عشـــاق كرة القدم مًعا قي مكان 
 FIFA واحد؛ لالســـتمتاع بكأس العالم

 .2022
زبائننـــا  بخدمـــة  التزامنـــا  ونؤكـــد 
والمجتمـــع عمومـــا عن طريق توســـيع 
لتنظيـــم  شـــراكاتنا  قاعـــدة  نطـــاق 
فعاليات حصرية. وتأتي هذه المبادرة 
البنـــك  جهـــود  علـــى  شـــاهدة  لتكـــون 
البحريـــن  الدؤوبـــة لالرتقـــاء بمملكـــة 
كوجهة ســـياحية رئيســـة وذلك ضمن 

إطار الرؤية االقتصادية 2030”.
مـــن جانبه، قال محمود قّناطي رئيس 
التسويق واالتصاالت في بنك السالم 

 FIFA العالـــم  كأس  مهرجـــان  “يعتبـــر 
لكـــرة  أكبـــر مركـــز  للمشـــجعين   2022
كونـــه  البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي  القـــدم 
يوفـــر مجموعة متنوعة من األنشـــطة 
والبرامج الترفيهية لمشجعي ومحبي 
وكجـــزء  وللعائـــالت.  الرياضـــة  هـــذه 
من وعدنا المؤسســـي “تجربـــة مميزة 
لعالقـــة دائمـــة”، نفتخـــر بتقديـــم هذه 
التجربة االستثنائية التي ُتمثل بداية 
 FIFA العالـــم  كأس  لموســـم  متميـــزة 

 .”FIFA و Visa 2022 بالتعاون مع
مـــن جهتها، قالـــت ملك الصّفـــار مدير 
عـــام Visa في مملكـــة البحرين “كونها 
شريك FIFA الحصري لخدمات الدفع، 
Visa أن تتعـــاون مـــع الشـــريك  يســـر 
 Visa المصرفي لمنـــح حاملي بطاقات
في مملكـــة البحرين تجـــارب حصرية 
من شأنها أن تجعل بطولة كأس العالم 
FIFA 2022 ال تنســـى. إن هذا الحدث 
يعـــد وســـيلة رائعـــة لمكافـــأة حاملـــي 
بطاقات Visa، وللتشـــجيع على إجراء 
مدفوعات غير نقدية وتوســـيع نطاق 
التجـــارة الرقميـــة لتشـــمل المزيـــد من 
الشركات في البحرين، والتي نحرص 

على دعمها أكثر من أّي وقت مضى”.

“البحرين الوطني” يجدد شراكته طويلة األمد مع “آيرون كيدز”
مسابقة ُمخصصة لألطفال على هامش “الرجل الحديدي”

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــن 
كيـــدز،  آليـــرون  الحصريـــة  رعايتـــه 
وهـــي مســـابقة ُمخصصـــة لألطفـــال 
ُتعقـــد علـــى هامـــش بطولـــة الشـــرق 
 70.3 الحديـــدي  للرجـــل  األوســـط 
للبحرين التي ســـتنطلق من 7 إلى 9 
ديســـمبر في جزيرة الريف. وتهدف 
الفعالية لتشجيع الرياضيين الصغار 
علـــى تبنـــي أســـلوب حيـــاة صحـــي 

ضمن بيئة داعمة وتحفيزية.
ولطالمـــا كان بنك البحريـــن الوطني 
حصرًيـــا  وشـــريًكا  أساســـًيا  راعًيـــا 
آليـــرون كيـــدز وآليـــرون قيرلـــز مـــن 
2017 إلى 2019؛ لذا تأتي مشـــاركة 
البنـــك للمـــرة الرابعة لتؤكـــد التزامه 
وســـعيه لحث الشـــباب فـــي المملكة 
صحـــي  حيـــاة  نمـــط  تبنـــي  علـــى 
ورياضـــي، ولتقـــوم أيًضـــا بالنهوض 
تهـــدف  التـــي  الوطنيـــة  بالفعاليـــات 

للمســـاهمة بتحقيق الرفاهية لجميع 
أفراد المجتمع.

وفـــي حديثـــه حول هـــذه المبـــادرة، 
مديـــر  القاســـمي  محمـــد  صـــّرح 
التسويق لقطاع األعمال والشراكات 

فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي: “نحن 
فخورون برعايتنا الحصرية آليرون 
كيـــدز وآليـــرون قيرلـــز المتزامنة مع 
انعقـــاد بطولة الرجـــل الحديدي في 
مملكة البحريـــن. ويأتي هذا الحدث 

الُمرتقب لُيمكن شبابنا من المشاركة 
فـــي أنشـــطة رياضيـــة وتشـــجيعهم 
علـــى تبنـــي أســـلوب حيـــاة صحـــي. 
وتقـــف شـــراكتنا المســـتمرة شـــاهًدا 
على رؤية البنك المعنية بإثراء حياة 

األجيال وخلق مساحات شاملة في 
مجتمعنا”. 

ومـــن جانبها، قالـــت أمـــل المرباطي 
العضـــو المنتـــدب لشـــركة فعاليـــات: 
بنـــك  بـــأن  للغايـــة  ســـعداء  “نحـــن 

الشـــريك  هـــو  الوطنـــي  البحريـــن 
الحصري آليرون كيـــدز، حيث يأتي 
التزامـــه بدعـــم مثل هـــذه الفعاليات 
واألحداث الرياضية ليســـلط الضوء 
على أهمية خلق بيئة ملهمة لألطفال 
والشـــباب، وتعزيز رفاهية الكبار عن 
طريـــق الترويج لنمـــط حياة صحي، 
وتشجيعهم على ممارسة الرياضة”. 
فـــي  المشـــاركين  تقســـيم  وســـيتم 
برنامج اآليـــرون كيدز وفًقـــا للفئات 
 17 إلـــى   3 مـــن  المختلفـــة  العمريـــة 
عاًمـــا، حيـــث ســـتقوم كل مجموعـــة 
بالجـــري لمســـافة تتـــراوح بين 100 
متـــر و 2.5 كيلومتـــر. وتدعو بطولة 
الشـــرق األوســـط للرجـــل الحديـــدي 
إلـــى  لالنضمـــام  الرياضييـــن   70.3
دورات قصيـــرة وفريـــدة مـــن نوعها 
مثل دورة الدراجة في مضمار حلبة 

البحرين الدولية.
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كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة خدمات مطار البحرين )باس( محمد خليل، عن عزم “باس” مراجعة اســتراتيجيتها خصوًصا بعد 
أن اســتمرت فــي تقديــم خدماتهــا لمدة 45 عاًما، وتتطلع لدراســة جدوى التوســع خارج البحرين، متوقًعــا أن يتم اإلعالن عن أهم 

أوجه االستراتيجية منتصف العام المقبل 2023.

المؤتمر  في  للصحافيين  خليل  وأوضــح 
الشركة  جناح  في  أقيم  الــذي  الصحافي، 
أن  لــلــطــيــران،  الــدولــي  البحرين  بمعرض 
ــاس” قــدمــت خــدمــات دعــم مــن ناحية  “بـ
موظفين وآليات لبعض كبريات الشركات 
المناولة األرضية، ومن ضمنها  في قطاع 
إذ تم تقديم دعم  بــورد”،  شركة “سويس 
ومعدات  موظفين  ودعــم  لهم،  لوجستي 
الــســعــوديــة  فــي  عملياتها  ــدأت  ــ ب عــنــدمــا 
وسلطنة عمان، إضافة إلى أن “باس” عضو 
للخدمات  الوطنية  الشركة  في  مؤسس 
لديها تجارب  الكويت، و”بــاس”  في دولة 
الزخم  ومــع  العربية،  الخليج  دول  ضمن 
ــيــوم فــي تــعــافــي قــطــاع الــطــيــران بعد  ال
جائحة كورونا، سيتم وضع استراتيجية 
محددة سترسم طريقا واضحا تتمكن من 
خالله الشركة دراســة أســواق إقليمية أو 
عالمية يجوز أن تكون مجدية للبدء في 

عمليات مناولة أرضية أو عمليات مناولة 
بضائع أو توفير خدمات تموينية في دول 

أخرى أو أسواق أخرى.
وأكد خليل أهمية إقامة معرض البحرين 
السادسة  نسخته  فــي  للطيران  الــدولــي 
المهم لقطاع الخدمات  التوقيت  في هذا 
وقـــطـــاع الـــطـــيـــران ولــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
كــورونــا،  جائحة  مــن  التعافي  بعد  ــك  وذل
مستعرًضا بعض اإلحصاءات والتي تدل 
على تعافي قطاع الطيران بعد الجائحة، 
بالنسبة  قياسًيا  كــان   2019 الــعــام  إن  إذ 
لمطار البحرين الدولي، إذ تجاوزت حركة 
المسافرين أكثر من 9 ماليين مسافر قبل 
عدد  يتجاوز  أن  المتوقع  ومن  الجائحة، 
المسافرين 6.5 مليون مسافر بنهاية العام 
الجاري، بما يعادل نسبة تعافي تبلغ أكثر 
من 73 % مقارنة بأفضل عام في قطاع 
الطيران في مملكة البحرين أال وهو العام 

.2019
يبلغ  أن  تــوقــعــات  هــنــاك  أن  إلـــى  وأشــــار 
ما  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  التعافي 
يفوق 85 إلى 87 % مما كانت عليه حركة 
متطلًعا  الجائحة،  قبل  ما  في  المسافرين 
لعودة حركة السفر بنهاية العام 2023 إلى 
الحركة في  عليه  كانت  85 %مما  أو   84

العام 2019.
البحرين  مــعــرض  تنظيم  أن  إلـــى  ولــفــت 
شركة  وتــقــديــم   2022 للطيران  الــدولــي 
ــاس لــخــدمــاتــهــا فـــي الــمــعــرض يعكس  ــ ب
تقديم  فــي  عــاًمــا   45 مــدى  على  خبرتها 
ــات الــمــنــاولــة األرضـــيـــة والــشــحــن  ــدمـ خـ
موظفًا   120 من  أكثر  عمل  إذ  والتموين، 
مــع 96 مــن الــمــعــدات األرضــيــة الــداعــمــة، 
 2400 إلــى   2200 بين  مــا  تقديم  تــم  كما 
المشاركة  الشركات  لضيوف  وجبة طعام 

بمعرض البحرين الدولي للطيران.

خدمات التموين

ــاس” تـــقـــدم خــدمــات  ــ ــ ــى أن “ب ــ ولـــفـــت إل
التموين عبر منشأة تموين استثمرت فيها 
قبل عامين في منطقة سلمان الصناعية، 
ومستشفى  حمد  الملك  مستشفى  إلــى 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي ومــســتــشــفــى الــطــب 

النفسي، وشركة أسري.
وذكر أن “باس” خالل 3 أيام إقامة معرض 
تمكنت من  لــلــطــيــران  الـــدولـــي  الــبــحــريــن 
تقديم خدماتها إلى مطار البحرين الدولي 
وقاعدة الصخير الجوية في نفس الوقت، 
وتعتبر “باس” واحدة من 3 شركات على 
تقديم  تــســتــطــيــع  ــم  ــعــال ال دول  مــســتــوى 

خدماتها لمطارين في نفس الوقت.
وأكد أن “باس” واحدة من أكبر الشركات 
ويــقــدر حجم  الــبــحــرنــة،  لنسبة  الــداعــمــة 
 80 تتجاوز  بنسبة  الشركة  فــي  البحرنة 
تدريب  عمليات  الشركة  تواصل  كما   ،%
البحرينيين منذ العام 2015، إذ تم تدريب 

أكثر من 8000 موظف بالشركة.

اإلعالن عن أوجه استراتيجية “باس” منتصف العام المقبل
1.2 مليون دينار تكلفة إنشاء منشأة تموين قاعدة الصخير الجوية.. محمد خليل:

جانب من المؤتمر الصحافي

business@albiladpress.com
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المبتكرة  الــشــركــة  بــنــفــت،  أعــلــنــت شــركــة 
المالية  التكنولوجيا  مجال  في  والــرائــدة 
اإللكترونية  المالية  المعامالت  وخــدمــة 
نسخة  إطــالق  عــن  البحرين،  مملكة  فــي 
بنفت  جــائــزة  “سلسلة  مــن   2022 ــعــام  ال
بالشراكة  وذلـــك  الــمــالــيــة”،  للتكنولوجيا 
مــع الــجــامــعــة األمــريــكــيــة فــي الــبــحــريــن، 
نموذج  على  تأسست  شاملة  جامعة  أول 

التعليم األمريكي في مملكة البحرين. 
إنتاج  مسابقة  العام  هــذا  نسخة  وتشمل 
رئيسيين،  موضوعين  على  تركز  فيديو 
الوعي  إلى زيادة  الموضوع  حيث يهدف 
بــاالحــتــيــال  المتعلقة  الــتــهــديــدات  حـــول 
المالي واألمن السيبراني، في حين يهدف 

الموضوع الثاني إلى تسليط الضوء على 
رحلة بنفت في إثراء مجال التكنولوجيا 

المالية في البحرين على مدى 25 عاًما. 
ويمكن لجميع طلبة الجامعات في مملكة 
حيث  المسابقة،  في  المشاركة  البحرين 
ورش  مــن  سلسلة  فــي  تسجيلهم  سيتم 
مقاطع  لــعــرض  الــفــرصــة  ومنحهم  العمل 
كما  الجمهور.  أمــام  بهم  الخاصة  الفيديو 
مقاطع  ألفضل  نقدية  جوائز  منح  سيتم 
الفيديو المشاركة، والتي سيتم اختيارها 
التي  تلك  أهمها  معايير،  عــدة  على  بناًء 
الرئيسة  ــرســائــل  ال عــلــى  الــضــوء  تــســلــط 

بحسٍّ إبداعي. 
وصرحت حنان حسن، المدير المساعد في 

قسم التسويق والعالقات العامة واالبتكار 
“يسرنا اإلعالن  بالقول:  بنفت،  في شركة 

في  األمريكية  الجامعة  مع  الشراكة  عن 
البحرين في النسخة الجديدة من سلسلة 

تعمل  المالية.  للتكنولوجيا  بنفت  جائزة 
هذه المسابقة على سد الفجوة بين قطاع 
تطوًرا  يشهد  الــذي  المالية  التكنولوجيا 
والمالحظ  البحرين  مملكة  فــي  ســريــًعــا 
تـــحـــول مــجــتــمــع الـــشـــبـــاب لــالســتــخــدام 
الــمــتــعــاظــم لــلــتــطــبــيــقــات الــتــقــنــيــة، وهـــذا 
ــراز  دور  ــ ــ يــتــمــاشــى مـــع طــمــوحــنــا فـــي إب
الفاعلة  المساهمة  من  وتمكينهم  الشباب 
ــقــطــاع الــــذي يــعــد أحـــد أكــثــر  فـــي هـــذا ال
البحرين.  مملكة  المزدهرة في  القطاعات 
نحن نؤمن بأن مثل هذه المبادرات تعمل 
اإلبـــداع  االبــتــكــار وتشجيع  تــعــزيــز  عــلــى 
المحتوى  لتطوير  الشابة  المواهب  لــدى 

وصناعة األفالم”. 

عميدة  العوضي،  أمل  علقت  جانبها،  من 
في  األمريكية  بالجامعة  الطلبة  شــؤون 
البحرين، قائلة: “تعمل هذه المبادرة على 
تمكين الطلبة من خالل مجموعة متنوعة 
مـــن الـــفـــرص لــتــطــويــر مـــهـــارات جــديــدة 
ريــادة  على  والتعرف  شبكاتهم  وتوسيع 
األعمال واالبتكار في مجال التكنولوجيا 
المالية. ندعو جميع الطلبة ليكونوا جزًءا 
مـــن هــــذه الــتــجــربــة ومـــشـــاركـــة رؤيــتــهــم 
اإلبـــداعـــيـــة حـــول بــعــض مـــن الــمــواضــيــع 

المهمة في القطاع المالي”.
للتسجيل، الرجاء تعبئة استمارة التقديم 
https://forms.office. ــرابـــط:  الـ عــبــر 

.com/r/SyNvv41HSr

“بنفت” تطلق نسختها الجديدة من سلسلة جائزة التكنولوجيا المالية
بالشراكة مع الجامعة األمريكية في البحرين

حنان حسنأمل العوضي

استقبلت جامعة العلوم التطبيقية يوسف 
المملكة  الثقافي بسفارة  الملحق  الثويني 
البحرين،  مملكة  لــدى  السعودية  العربية 
حيث كان باستقباله وهيب الخاجة رئيس 
غسان  الجامعة  ورئيس  األمناء،  مجلس 
العليا  اإلدارة  أعــضــاء  مــن  ونخبة  عـــواد، 
الثقافي  الملحق  زيــارة  وتأتي  بالجامعة. 
وزارة  إدراج  ضـــوء  فـــي  الــجــامــعــة  إلـــى 
السعودية  العربية  المملكة  فــي  التعليم 
جامعة العلوم التطبيقية ضمن الجامعات 
السعوديين  الــطــلــبــة  بــالــتــحــاق  الــمــوصــى 
للدراسة بها، بعد أن أدرجت اإلدارة العامة 
الجامعة  الـــوزارة  في  الشهادات  لمعادلة 
في  لطلبتها  تــقــدمــهــا  الــتــي  ــمــؤهــالت  وال

برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

واســتــمــع الــمــلــحــق الــثــقــافــي إلـــى عــرض 
ــه رئــيــس  ــدمـ تــعــريــفــي عـــن الــجــامــعــة قـ
الــجــامــعــة، كــمــا قـــام بــجــولــة فـــي الــحــرم 
يحتويه  مــا  على  خاللها  اطلع  الجامعي 
من مرافق وتسهيالت مقدمة للطلبة، وما 
تطرحه الجامعة من برامج أكاديمية في 

البكالوريوس والدراسات العليا. 
األمناء  مجلس  رئيس  رحــب  جانبه  مــن 
بــالــثــويــنــي، مــشــيــدًا بــالــجــهــود الــمــبــذولــة 
بين  الثنائية  العالقات  لتعزيز  قبله؛  من 
ــســعــوديــة ومــمــلــكــة  ــعــربــيــة ال الــمــمــلــكــة ال
البحرين خصوصا في المجاالت الثقافية 
والتعليم، في ظل القيادة الحكيمة لقادة 

البلدين حفظهم هللا ورعاهم. 
كما أعـــرب الــخــاجــة عــن بــالــغ شــكــره إلى 

بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين 
وإلــى  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى  الشريفين 
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، 
مؤكدًا حرص الجامعة على تدعيم أواصر 
الــتــعــاون مــع الــجــامــعــات الــســعــوديــة في 
المتنوعة  واألكاديمية  العلمية  المجاالت 
في إطار توجه الجامعة في االنفتاح على 
والتعاون  والعالمية  العربية  الجامعات 
معها في مختلف المجاالت، بما يسهم في 

تنمية وتطوير العملية التعليمية.
بدوره أكد رئيس الجامعة أن هذا اإلدراج 
من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية 
التعليم  جودة  يؤكد  بالجامعة  السعودية 
ــذي تــقــدمــه الــجــامــعــة لــلــطــلــبــة، ويــعــزز  ــ ال

على  واألكــاديــمــيــة  العلمية  سمعتها  مــن 
والدولية،  والعربية  المحلية  المستويات 
ــراف بــالــجــامــعــات  ــتـ ــى أن االعـ مــشــيــرًا إلـ
يبرز  العربية  الـــدول  قبل  مــن  البحرينية 

في  الــعــالــي  للتعليم  الــمــتــمــيــزة  الــســمــعــة 
مملكة البحرين. من جهته، أعرب يوسف 
المملكة  الثقافي بسفارة  الملحق  الثويني 
العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن 

سعادته بزيارة الجامعة، مشيدًا بالمستوى 
ــهــا فـــي الــتــصــنــيــفــات  ــمــتــقــدم ل الــعــلــمــي ال
العالمية األمر الذي يشير إلى أن الجامعة 
لــمــراحــل متقدمة مــن جــودة  قــد وصــلــت 
العالمية،  الــمــعــايــيــر  واســتــيــفــاء  التعليم 
باإلضافة  العالمية،  التصنيفات  بحسب 
التحتية  والبنية  المباني  استكمال  إلــى 

للجامعة ما جعلها تستحق االعتراف بها.
ــاء ورئــيــس  ــنـ ــيــس مــجــلــس األمـ ــرم رئ ــ وك
الجامعة الملحق الثقافي بسفارة المملكة 
البحرين،  مملكة  لــدى  السعودية  العربية 
للجامعة،  بزيارته  سعادتهم  عن  معربين 
ومــثــمــنــيــن جــهــوده الــحــثــيــثــة فــي تعزيز 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــعــلــمــي  ــتــعــاون  ال

والمملكة العربية السعودية.

جامعة العلوم التطبيقية تستقبل الملحق الثقافي بالسفارة السعودية
قام بجولة في الحرم الجامعي

كشفت شركة ديار المحرق، أكبر 
العقاري  التطوير  شركات 
ــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــي مــمــل فــ
ــجــديــد  ــن الـــنـــمـــوذج ال عــ
النسايم”  “أصــيــل  فلل  مــن 
ــايـــم” ضــمــن  ــنـــسـ ــل الـ ــ ــي ــ و”ل
السكني،  النسيم  مــشــروع 
ــدة  ــديـ وذلـــــــك بـــتـــصـــامـــيـــم جـ
ومميزة. ومن المقرر عرض هذه 
العقاري  الحدث  في  التصاميم 
تأثيًرا  واألكــثــر  األبـــرز 
ــوى  ــتـ ــسـ عــــلــــى مـ
الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة 
مـــــــــــعـــــــــــرض 

»سيتي سكيب«، الذي تستضيفه المملكة 
 -  22 من  الممتدة  الفترة  في  مــرة  ألول 
البحرين  بمركز  المقبل وذلك  نوفمبر   24

العالمي للمعارض.
وبدأت ديار المحرق بتشييد فلل “أصيل 
السكنية   ”2 النسايم  و”لــيــل   ”2 النسايم 
وبــنــاء  مــعــايــيــر تصميم  الــفــاخــرة ضــمــن 
هــنــدســيــة عــالــيــة تــنــســجــم مـــع مــســتــوى 
الجودة المتميزة التي اعتادت أن تقدمها 
للبيع  اآلن  المحرق. وهي معروضة  ديار 
ــــك إلثــــراء خــيــارات  والــتــمــلــك الــحــر وذل
الراغبين باقتناء أرقى الفلل في المدينة 

الحديثة والمتكاملة. 
تلبي  مالئمة  بمساحات  الفلل  وتتوافر 

العائلة العصرية، حيث  مختلف تطلعات 
تبلغ مساحة أرض فلل “أصيل النسايم 2” 
320 مترا مربعا، وتبلغ مساحة  أكثر من 
البناء أكثر من 340 مترا مربعا، فيما تبلغ 
مساحة األرض في فلل “ليل النسايم 2” 
أكثر من 320 مترا مربعا، ومساحة بنائها 

أكثر من 340 مترا مربعا. 
نوعه  من  الفريد  المشروع  هذا  ويتكون 
من نموذجين من األحياء يشتمالن على: 
مجتمع مسور وغير مسور. ويعتبر الحي 
ديــار  فــي  مسور  مجتمع  أول  هــو  األول 
300 فيال  أكثر من  المحرق، حيث تضم 
شقة   500 و  المائية،  القناة  على  مطلة 
فريدة  تصاميم  ذات  مــبــاٍن  فــي  مــوزعــة 

ومزودة بأحدث المرافق والخدمات. أما 
سكنية  شقة   500 فيضم  الثاني،  الحي 
باهرة،  تصاميم  ذات  مباني  فــي  أخــرى 
وُتــحــاذيــهــا واجــهــة تــســوق بــحــريــة تبلغ 
وتضم  مــتــر   10,000 تــقــريــًبــا  مساحتها 
ومــرافــق  الــتــجــزئــة  مــتــاجــر  مــن  تشكيلة 
بإطاللة مائية أخاذة  الترفيه مع ممشى 
وواجـــهـــة بــحــريــة تــســتــوعــب نــحــو 100 

قارب.
نماذج   6 على  النسيم  مشروع  ويحتوي 
النسايم”  “ضــحــى  فلل  وهــي  الفلل،  مــن 
و”صـــبـــاح الــنــســايــم” و”أصـــيـــل الــنــســايــم” 
و”ليل النسايم” و”أصيل النسايم 2” و”ليل 
النسايم 2”. وقد تم تدشين هذه النماذج 

منها، إضافة  لكل  استثنائي مغاير  بنمط 
إلى تزويدها بخصائص فريدة من ناحية 
منها  كل  يمنح  حيث  والمزايا،  التصميم 
نــمــط مختلف وفــريــد وأجــــواء ســاحــرة 

شبيهة بأجواء رحالت االستجمام. 
التنفيذي  الرئيس  العمادي  أحمد  وصّرح 
لشركة »ديار المحرق« قائالً: “نتطلع قدًما 
الجودة  معايير  بأعلى  الفلل  إلنجاز هذه 
ــًقـــا لــلــجــدول الــزمــنــي الــمــحــدد لها،  ووفـ
خياراتنا  بتنويع  لالستمرار  نسعى  كما 
تزويد  بغية  الجديدة؛  التصاميم  وطرح 
المملكة  فـــي  والــمــقــيــمــيــن  الــمــواطــنــيــن 

بحلول سكنية ترقى لتطلعاتهم”. 

“ديار المحرق” تطرح النموذج الجديد من فلل “أصيل النسايم” و “ليل النسايم”
بنماذج تصاميم جديدة وعصرية

أحمد العمادي 



المحرر االقتصادي

بيـــن تقريـــر لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
فـــي  الســـياحة  قطـــاع  أن  البحريـــن 
البحريـــن عـــاد تقريًبا إلى مســـتويات 
مـــا قبل الجائحة، مـــع ارتفاع إجمالي 
إيرادات الســـياحة الوافـــدة في الربع 
الثانـــي مـــن عـــام 2022 بنســـبة  562 
% مقارنـــة بالربـــع الثانـــي مـــن عـــام 
2021.وبحسب تقرير الغرفة بعنوان 
“نظـــرة عامة على االقتصـــاد المحلي 
المملكـــة  أن   ،”2022 الثالـــث  للربـــع 
دول  بيـــن  األولـــى  المرتبـــة  احتلـــت 
مجلـــس التعاون الخليجـــي في عدد 
من المؤشـــرات العالمية، بما في ذلك 
مؤشـــر بازل لمكافحة غســـل األموال 
الحريـــة  مؤشـــر  اإلرهـــاب،  وتمويـــل 
األصـــول  وقوانيـــن  االقتصاديـــة، 

الرقمية. 
وبالنسبة للتبادل التجاري بين مملكة 
التعـــاون  مجلـــس  ودول  البحريـــن 
الخليجـــي، فقـــد ارتفـــع بنســـبة 9 % 
فـــي الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2022 
مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. 
فـــي  زيـــادة  أعلـــى  ُعمـــان  وســـجلت 
حجم التجـــارة مع البحرين بين دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي في الربع 
الثالـــث من عـــام 2022، حيـــث ارتفع 
حجم التبادل التجاري بين الدولتين 
بنســـبة 29.5 % خـــال الربـــع الثالث 
من العام الجاري 2022 مقارنة بنفس 
الفتـــرة من العام الماضـــي 2021، من 
125 مليـــون دوالر فـــي الربـــع الثالث 
مـــن 2021 إلى 162 مليون دوالر في 

الربع الثالث من العام 2022.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين 
مملكـــة البحريـــن واالمـــارات العربية 
المتحدة بنســـبة 16.6 % خال الربع 
الثالث من العام الحالي 2022 مقارنة 
الماضـــي  العـــام  مـــن  الفتـــرة  بنفـــس 
2021، حيـــث ارتفـــع حجـــم التبـــادل 
التجاري بين البلدين من 675 مليون 
دوالر فـــي الربع الثالث من 2021 إلى 
787 مليـــون دوالر فـــي الربـــع الثالث 

من العام 2022.

وارتفع التبادل التجاري بين البحرين 
والكويـــت بنســـبة 12 % خـــال الربع 
 2022 الجـــاري  العـــام  مـــن  الثالـــث 
العـــام  مـــن  الفتـــرة  بنفـــس  مقارنـــة 
الماضـــي 2021، حيـــث ارتفـــع حجم 
التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن مـــن 
92 مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الربع 
الثالـــث مـــن 2021 إلـــى 103 مايين 
دوالر أمريكـــي فـــي الربـــع الثالث من 

.2022
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، فقد ارتفـــع حجم التبادل 
التجـــاري بيـــن المملكتين بنســـبة 0.4 
% مـــن 1 مليـــار دوالر أمريكـــي فـــي 
الربـــع الثالـــث مـــن 2021 إلـــى 1.004 
مليـــار دوالر فـــي الربـــع الثالـــث مـــن 
حافظـــت  فقـــد  ذلـــك،  ومـــع   .2022
الســـعودية علـــى مكانتهـــا باعتبارهـــا 
للبحريـــن  األول  التجـــاري  الشـــريك 
مـــن حيـــث حجـــم التجارة بيـــن دول 

مجلس التعاون الخليجي

كمـــا حافظـــت الصيـــن علـــى مكانتها 
للبحريـــن  اســـتيراد  شـــريك  كأكبـــر 
فـــي الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2022، 
بقيمـــة إجمالية للـــواردات بلغت 567 
مليـــون دوالر، ويشـــار إلـــى أن أكبـــر 
الســـلع المســـتوردة من الصين خال 
الربـــع الثالث من العـــام الحالي 2022 
هـــي أجهـــزة الهواتـــف الذكيـــة بقيمة 
مليـــون   33.7 نحـــو  بلغـــت  إجماليـــة 
دوالر ومثلـــت مـــا يقـــارب الـ 6 % من 

إجمالي الواردات من الصين.
البرازيـــل  تعتبـــر  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
ثاني أكبر شـــريك لاســـتيراد لمملكة 
البحريـــن خال الربـــع الثالث من عام 
2022، حيـــث بلغـــت قيمة الـــواردات 
اإلجماليـــة 501 مليون دوالر، وكانت 
أهـــم ســـلعة مســـتوردة هـــي خامـــات 
المتكتلـــة  غيـــر  الحديـــد  ومركـــزات 
بقيمـــة 479.2 مليـــون دوالر ومثلـــت 
نحو 96 % من إجمالي الواردات من 

البرازيل.

وجاءت أســـتراليا في المرتبة الثالثة 
بإجمالـــي واردات تقـــدر بنحو الـ 328 
مليـــون دوالر أمريكي، يشـــار إلى أن 
أكبر الســـلع المســـتوردة من أستراليا 
هـــي أكســـيد األلمنيـــوم بقيمـــة تقـــدر 
بنحو الـ 297.6 مليون دوالر أمريكي، 
والتي تمثل نحـــو 91 ٪ من إجمالي 

الواردات من أستراليا.
فيما حافظت السعودية على مكانتها 
كأكبـــر شـــريك تصديـــر للبحريـــن في 
الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2022، حيث 
بلـــغ إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات إلـــى 
الســـعودية نحـــو 792 مليـــون دوالر. 
وكانـــت أكثـــر الســـلع المصـــدرة إلـــى 
الحديـــد  خامـــات  هـــي  الســـعودية 
ومركزاتـــه المكتلة بقيمة 229 مليون 
دوالر أمريكـــي، وهو مـــا يمثل 29 ٪ 

من إجمالي الصادرات.
وجاءت الواليات المتحدة األمريكية 
كثانـــي أكبر شـــريك تصدير للبحرين، 
الصـــادرات  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث 

اإلجماليـــة إليهـــا نحو الــــ 478 مليون 
الســـلع  أكثـــر  أن  إلـــى  يشـــار  دوالر، 
المصدرة إلـــى الواليات المتحدة هي 
خائـــط األلمنيوم الخـــام بقيمة 312 
مـــن   %  65 وتشـــكل  دوالر،  مليـــون 

الصادرات إلى الواليات المتحدة.
أما على مستوى تحويات العاملين، 
مـــن   %  4.5 بنســـبة  ارتفعـــت  فقـــد 
248.8 مليـــون دينار في الربع الثاني 
مـــن العـــام 2021 إلـــى 259.9 مليون 
دينـــار فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 

الحالي 2022.
تحويـــات  مجمـــوع  بلـــغ  خليجيـــا، 
العامليـــن فـــي دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي إلـــى الخارج نحـــو 127.2 
مليـــار دوالر في عـــام 2021 ، مقارنة 
بنحـــو 116.5 مليـــار دوالر فـــي عـــام 
2020، مســـجاً نمـــوًا بنســـبة 9.2 %. 
يأتـــي ذلـــك بعـــد انخفـــاض إجمالـــي 
التحويـــات خـــال الســـنوات األربـــع 
حجـــم  ارتفـــاع  ويأتـــي  الماضيـــة. 

تحويات العامليـــن لمجلس التعاون 
إلى الخـــارج نتيجة نموها في معظم 
تراوحـــت  حيـــث  األعضـــاء،  الـــدول 
الكويـــت  فـــي   %  6.1 مـــن  النســـبة 
إلـــى 15.9 % فـــي المملكـــة العربيـــة 

السعودية. 
فـــي الوقـــت نفســـه، انخفـــض حجـــم 
تحويـــات العاملين فـــي الخارج في 
عمان والبحرين بنسبة 7.5 % و 7.7 
% علـــى التوالـــي. وشـــكل تحويات 
العربيـــة  اإلمـــارات  مـــن  العامليـــن 
المتحدة النســـبة األعلى من مجموع 
دول مجلـــس التعـــاون، بنســـبة 37.3 
%، تليهـــا 31.3 % فـــي الســـعودية، 
في حين بلغت التحويات في باقي 

الدول مجتمعة 31.4 ٪.
وبلغت نســـبة تحويات العاملين إلى 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي فـــي عمان 
فـــي   % 6 و   % 6.5 تليهـــا   ،% 9.5
البحريـــن وقطر علـــى التوالي، و 4.8 

% في المملكة العربية السعودية.

نمو تحويالت المغتربين في البحرين 4.5 % لـ 259.9 مليون دينار بالربع الثاني
تشكل 6 % من الناتج المحلي في 2021.. تقرير لـ “الغرفة”:

أعلــن منتــدى اإلرشــاد الشــرق األوســط عــن جــدول أعمالــه والخبــراء المتحدثيــن فــي ورش العمــل والجلســات 
النقاشية للنسخة الثالثة من المنتدى الذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة، قرينــة عاهل البالد المعظم رئيســة المجلــس األعلى للمرأة، وذلك يوم 6 ديســمبر 

2022 في فندق “الدبلومات راديسون بلو” بمملكة البحرين. 
ويتألف المنتدى، الذي يقام تحت عنوان “غرس اإلرشاد في الثقافة المؤسسية”، من الكلمات الرئيسية 
وجلسات نقاشية وورش عمل لتعزيز تبادل الخبرات واكتساب المعرفة التي يمكن للمشاركين نقلها 
وتقديمهــا لمؤسســاتهم العتمــاد أو إضفــاء المزيــد مــن الطابــع الرســمي والمهني على اســتخدامهم 

لإلرشاد. 

منتدى اإلرشاد الشرق األوسط الثالث يعلن عن جدول األعمال والخبراء المتحدثين
يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
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9 % زيــادة في التبــادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعــاون الخليجي بالربع الثالث

 سمو الشيخة حصة 
بنت خليفة

زهراء طاهر 

 300 نحـــو  يســـتقطب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
واإلرشـــاد  البشـــرية  المـــوارد  خبـــراء  مـــن 
اإلقليمييـــن والدولييـــن، إلـــى جانـــب قـــادة 
األعمال والمسؤولين التنفيذيين والمهنيين 
الصاعديـــن، حيـــث يمكـــن المشـــاركة فـــي 
المنتـــدى إمـــا عبـــر الحضـــور الشـــخصي أو 
متابعتـــه مـــن خـــال النقـــل المباشـــر عبـــر 

اإلنترنت.  
وســـتقدم سمو الشـــيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة 
إنجـــاز البحرين الكلمة الرئيســـية في حفل 
المنتـــدى  المنتـــدى. كمـــا سيشـــهد  افتتـــاح 
حـــوارًا مفتوحـــا مـــع الدكتورة الشـــيخة رنا 
بنـــت عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة، األمين 
العـــام لمجلـــس التعليم العالـــي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلـــس التعليم العالي حول 
عنوان المنتدى “غرس اإلرشـــاد في الثقافة 

المؤسسية”. 
ويتألف جـــدول أعمال المنتدى من ورشـــة 

عمـــل حـــول كيفيـــة تصميـــم برامج إرشـــاد 
فعالـــة للمؤسســـات، تقدمهـــا كارينا تشـــابا، 
التنـــوع  بقســـم  اإلرشـــاد  برنامـــج  مديـــرة 
والشـــمول في أرامكو الســـعودية، وورشـــة 
شـــبكة  بنـــاء  كيفيـــة  حـــول  ثانيـــة  عمـــل 
العاقـــات وتطويـــر الحيـــاة المهنيـــة علـــى 
منصة “لينكدإن”، تقدمها لميس عمار، مدير 
الحســـابات الرئيسي ومحامي التكنولوجيا 

في “لينكدإن”. 
كمـــا يقـــدم المنتـــدى عـــددا مـــن الجلســـات 
النقاشـــية الهادفة إلى مساعدة المؤسسات 
على تحقيق أهداف تنمية المواهب بشكل 
أكثر فعالية من خال توظيف قوة اإلرشاد، 
مـــن بينهـــا اإلرشـــاد فـــي مجـــال التوظيف، 
والفرق ما بين اإلرشاد والتدريب، واإلرشاد 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  األعمـــال  لـــرواد 
والمتوسطة، فيما ســـيختتم جدول أعماله 
الذي يستمر حتى المساء بمنح المشاركين 
الفعلـــي  اإلرشـــاد  علـــى  الحصـــول  فرصـــة 

والمكثف من كبـــار الخبراء المتحدثين في 
ورش العمل والجلسات النقاشية. 

ومن بيـــن الخبراء المتحدثيـــن في منتدى 
فـــرح  الثالـــث  األوســـط  الشـــرق  اإلرشـــاد 
لشـــركة الزارد  التنفيـــذي  الرئيـــس  فســـتق 
الخليج المحدودة، وإلهام حســـن مستشـــار 
استراتيجية األعمال في ممتلكات، وجمال 
فخرو الشـــريك اإلداري في  KPMG ودانة 
بوحجـــي رئيس تنفيذي– الموارد البشـــرية 
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة  واالســـتدامة 
الوطنـــي، وعلي موســـى الرئيـــس التنفيذي 
فـــي بنك جـــي بي مورغـــان البحرين وليلى 
القصاب رئيس الشـــؤون المالية في شـــبكة 
البحريـــن اإللكترونيـــة الوطنيـــة للمعامات 

المالية “بنفت”. 
وتقدمـــت زهـــراء طاهـــر، المديـــر التنفيذي 
لشركة فين مارك كوميونكيشنس، مؤسس 
المنتـــدى ومنظمـــه، ببالـــغ الشـــكر والتقدير 
إلى صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 

بنـــت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل الباد 
المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة على 
رعايتهـــا الكريمـــة لمنتدى اإلرشـــاد الشـــرق 

األوسط الثالث. 
وأكـــدت أن رعايـــة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
لفعاليات المنتدى سيعزز من أهمية اإلرشاد 
البحريـــن  والتوجيـــه، ويؤكـــد دور مملكـــة 
الريـــادي فـــي المنطقـــة في تطويـــر الموارد 
الـــدور  علـــى  المنتـــدى  يركـــز  إذ  البشـــرية، 
المحوري الذي يمكن أن يلعبه اإلرشـــاد في 
تســـريع نمو رأس المال البشـــري في مملكة 

البحرين والمنطقة بشكل عام.
وأضافـــت: “يســـرنا اســـتضافة كوكبـــة مـــن 
الخبـــراء مـــن مملكـــة البحريـــن والعالم في 
منتدى اإلرشاد الشرق األوسط الثالث الذين 
نتطلـــع لاســـتفادة مـــن خبراتهـــم فـــي هذا 
المنتدى التفاعلي. لقد أصبحت المؤسسات 
اليـــوم تولي اهتماما بتبني برامج اإلرشـــاد 

ألنهـــا تضيف قيمـــة لهـــا وللموظفين، حيث 
يمكن أن تكون برامج اإلرشاد استراتيجية 
قويـــة لتطويـــر الموظفيـــن، إذ تســـمح لهـــم 
بالتواصـــل مع أشـــخاص أكثر خبـــرة ممكن 
يمكنهم التعلم واالســـتفادة منهم، وبالتالي 
تحقيـــق أهدافهم المهنية من خال تحديد 
نقـــاط قوتهـــم وضعفهم ومجـــاالت نموهم. 
كما تساعد برامج اإلرشاد المؤسسات على 
إنشـــاء قوة عاملة شـــاملة، وبنـــاء العاقات 
في مكان العمل ألنها تتيح للموظفين رؤية 

األمور من وجهات نظر مختلفة”.
يذكـــر أن منتدى اإلرشـــاد الشـــرق األوســـط 
الثالـــث يقـــام بدعم من الشـــريك الرئيســـي 
بنك البحرين الوطني، إلى جانب مجموعة 
“لينكـــدإن”  مثـــل  والداعميـــن  الرعـــاة  مـــن 
و”تمكيـــن” و”بنك الخليج الدولي” و”فوالذ” 
و”بنفت” و”سفريات دادباي” و”سوليدرتي” 
و”ريتـــش” و”برايتـــس التعليميـــة” وجمعية 

مصارف البحرين.



“القابضة للنفط” توقع اتفاقية تمويل مع “SACE” بـ 300 مليون دوالر
لدعم مشروعات الطاقة الرئيسة في المملكة

أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون 
دوالر مــع وكالــة ائتمــان التصديــر اإليطاليــة “SACE”، وذلــك لدعــم مشــروعات 
الطاقــة الرئيســية فــي المملكــة، والمســاهمة فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة بيــن 
مملكــة البحريــن والجمهورية اإليطالية الصديقة. ويصنف هذا التمويل باعتباره 
تمويالً مستدامًا ومهيكالً ليتماشى مع أهداف االستدامة المتفق عليها، والتي تم 

.”SACE“ والموافقة على تنفيذها من قبل ”HSBC“ تحديدها من ِقبل

ومـــن المقـــّرر أن تقـــوم “SACE” بتمويـــل 
الشـــركة القابضة للنفط والغاز بقيمة 300 
مليـــون دوالر، وذلـــك لفتـــرة ســـداد مدتها 
10 ســـنوات. ويأتي هذا التمويل المصنف 
بتمويـــل مســـتدام ومهيـــكل ليتماشـــى مع 
توجهات الشركة نحو رفع مؤشرات األداء 
الرئيســـية المرتبطة باالســـتدامة. وتهدف 
التـــي تعـــد جـــزءًا مـــن برنامـــج  الصفقـــة 
التمويل الذي تتبناه “SACE” لزيادة فرص 
وتعزيـــز  اإليطالييـــن،  المصدريـــن  أعمـــال 
مكانـــة الوكالة ضمن منطقة إســـتراتيجية 

لزيادة عدد الصادرات اإليطالية. 
األول  المقـــام  فـــي  الصفقـــة  وتســـتهدف 
المصدريـــن المحليين والعمـــاء الدوليين 
الرئيســـين، لمنحهم فرصـــة الحصول على 
تمويل متوسط أو طويل األجل مع تأمين 
من وكالـــة  “SACE”، وهو ما يدعم خطط 

االستثمار والنمو الخاصة بهم.
وقـــام مـــارك تومـــاس الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعـــة فـــي الشـــركة القابضـــة للنفـــط 
جانـــب  إلـــى  االتفاقيـــة،  بتوقيـــع  والغـــاز 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ريتشـــي،  أليســـاندرا 
 ،”SACE“ لوكالة ائتمان التصدير اإليطالية
وتـــم عقد مراســـم التوقيع فـــي مقر وكالة 
“SACE” الكائـــن فـــي مدينـــة رومـــا، وذلك 

بحضور ممثلين عن كا الطرفين.

االتفاقيـــة،  هـــذه  حـــول  تعليقـــه  وفـــي 
صـــّرح مـــارك تومـــاس الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعـــة فـــي الشـــركة القابضـــة للنفـــط 
والغاز: “يسرنا أن نتعاون مع وكالة ائتمان 
التصديـــر اإليطاليـــة “SACE” الرائـــدة في 
مجالها. ونطمح من خال هذه التمويات 
المســـتدامة لتعزيـــز جهودنـــا الهادفة لدفع 
عجلـــة النمو االقتصـــادي المســـتدام، وهو 
مـــا يتماشـــى مـــع إســـتراتيجيتنا الراميـــة 
لتلبيـــة احتياجـــات المملكـــة مـــن الطاقـــة، 
مـــع االلتـــزام بالوصـــول للحيـــاد الصفـــري 
وذلـــك من خال المبادرات الوطنية إلزالة 
الكربـــون. كما تعكس هذه االتفاقية متانة 
العاقـــة الثنائيـــة التـــي تربط بيـــن مملكة 
البحرين والجمهورية اإليطالية، باإلضافة 
إلـــى العديد مـــن الشـــركات اإليطالية التي 

كان لها دور كبير في رحلة نجاحنا”.
يذكر أنه تم تعيين بنك “HSBC - الشـــرق 
األوســـط” كمنسق معتمد من وكالة ائتمان 
الهيكلـــة  إلعـــادة  واستشـــاري  الصـــادرات 
وجهة مســـؤولة عن اإلشـــراف على تنفيذ 
أهداف االســـتدامة. ومن جهـــة أخرى، تم 
 Latham and Watkins“ شـــركة  تعييـــن 
LLP” بصفتها المستشـــار القانوني الجديد 
للشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز في هذه 
 Watson“ شـــركة  ُعّينـــت  كمـــا  الصفقـــة. 

كممثـــل  القانونيـــة   ”Farley & Williams
قانوني لكل من المقرضين ووكالة ائتمان 

الصادرات.
ومن جهتها، صرحت أليســـاندرا ريتشـــي، 
الرئيس التنفيذي لوكالـــة ائتمان التصدير 
اإليطالية “SACE” قائلـــة: “نفخر بالتزامنا 
اإليطاليـــة  الشـــركات  بدعـــم  المتواصـــل 
فـــرص  وتعزيـــز  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
تصديرهـــم للشـــرق األوســـط بفضـــل هذه 
الصفقـــة التـــي نأمل مـــن خالهـــا للنهوض 
بمنظومة نقل وشـــحن الطاقة في الشركة 
القابضة للنفط والغاز. كما يســـعدنا بشكل 
بنـــك  مـــع  تعـــاون  فـــي  نكـــون  أن  خـــاص 
“HSBC”، جنًبا إلـــى جنب عدد من البنوك 
اإلقليمية الرئيسية األخرى كبنك أبوظبي 
وبنـــك  الدولـــي،  الخليـــج  وبنـــك  األول، 
الريـــاض، وذلك في أول صفقة مهيكلة لنا 
مع مملكة البحريـــن، ويأتي ذلك في إطار 
أهدافنا الرامية لتمويل ودعم الشركات”. 

وعلـــق من جانبه أليســـاندرو مازي، رئيس 
قسم الصادرات وتمويل األصول لدى بنك 

“HSBC” - إيطاليا ورئيس تطوير األعمال 
الدولية في وكالة ائتمان الصادرات: “تعد 
هذه الصفقة أحد حلول التمويل المبتكرة 
التـــي نقدمهـــا في الشـــرق األوســـط، الذي 
يعد من أســـواقنا الرئيسية في البنك، كما 
تمنحنـــا هـــذه الصفقـــة المعتمدة مـــن ِقبل 
وكالة ائتمان الصادرات اإليطالية الفرصة 
بفاعليـــة  والمســـاهمة  جهودنـــا  لمضافـــة 
بصفتنا منظًما واستشـــارًيا لألعمال. وإنما 
تربطنـــا بــــ”SACE” شـــراكة رئيســـية بارزة 
فـــي مجال تمويـــل الصـــادرات، حيث يعد 
هذا ثاني قرض نشـــرف على ترتيبه ضمن 
إطار برنامج تموياتها. وتعكس مشاركتنا 
باعتبارنا استشـــاري الصفقـــة مدى قدرتنا 
بشـــبكة  المحلييـــن  عمائـــه  ربـــط  علـــى 
العماء العالميـــة لتقديم أفضل الخدمات 
واالستشـــارات. وقد سبق لنا االتفاق على 
اإلشـــراف على 13 تمويًا مـــع الوكالة منذ 
تدشـــينها وإطاقهـــا لبرنامـــج التمويـــات 
وحتـــى اآلن، ما يجعلنا فـــي الطليعة فيما 

يتعلق بالتمويات المبتكرة”.

األلمنيـــوم  لســـحب  البحريـــن  شـــركة  وقعـــت 
)بلكســـكو(، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها جاسم 
محمـــد ســـيادي خطاب نوايا الشـــروط لمشـــروع 
الطاقة الشمســـية مع شـــركة كلين ماكس الشرق 
والرئيـــس  أرورا  سوشـــانت  ويمثلهـــا  األوســـط 
التنفيـــذي لشـــركة كانـــو للصناعـــة والطاقـــة علي 
عبـــدهللا كانـــو - رئيـــس الصناعـــة والطاقـــة، إلى 
جانب فريق العمل من الشركات الثاث وبحضور 
ممثلين عن وزارة شـــؤون الكهربـــاء والماء وهم 
عبدالجبار عبدالكريم مستشار الطاقة المتجددة 
/ المديـــر العام باإلنابـــة إلدارة كفاءة الطاقة لدى 
الوزارة، وعلي رضي - مهندس الطاقة المتجددة 
وخالد ســـويد - مدير الطاقـــة المتجددة باإلنابة؛ 
لتطوير مشـــروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
بقدرة 2.46 ميجاوات، حيث ســـُيمكن المشروع 

بلكســـكو من تقليل ثاني أكســـيد الكربون بمقدار 
1773 طنا متريا سنوًيا.

وســـيمكن خطـــاب النوايـــا األطـــراف الثاثة بدء 
التحليـــل الهيكلـــي ومرحلـــة التصميـــم لمشـــروع 
المتوقـــع  العمـــر  وســـيكون  الشمســـية.  الطاقـــة 
التفاقية شـــراء الطاقة الشمســـية )PPA( ثاثين 
عاًمـــا، وسيســـتغرق اســـتكمال المشـــروع عشـــرة 
أشـــهر، وبعـــد ذلـــك ســـتبدأ بلكســـكو فـــي توليـــد 

الكهرباء الخضراء.
وتقدمـــت شـــركة بلكســـكو أثنـــاء حفـــل التوقيع 
بجزيـــل الشـــكر واالمتنان لـــإدارة العامة لكفاءة 
الطاقـــة بـــوزارة شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء علـــى 
دعمهـــم المتواصل من مرحلة مـــا قبل المناقصة 
حتـــى اآلن واســـتمرار هـــذه الرحلـــة بمباركتهـــم 
 ) PPA ( ودعمهـــم حتـــى يتـــم تفعيـــل مشـــروع

للطاقة الشمســـية وبرامج كفاءة الطاقة األخرى 
التي تتمنى بلكســـكو المضـــي فيها باإلضافة إلى 

المشاريع البيئية واالجتماعية والحوكمية. 

وتماشـــيًا مع الهـــدف الوطنـــي لمملكـــة لبحرين، 
تعمـــل بلكســـكو علـــى توفيـــر نحـــو 30 ٪ مـــن 
إجمالـــي احتياجاتهـــا مـــن الكهرباء مـــن مصادر 

الطاقـــة المتجـــددة، حيـــث سيســـاعد فـــي الحد 
مـــن البصمـــة الكربونية والمســـاهمة فـــي الهدف 
العالمـــي لتقليـــل االنبعاثـــات بنســـبة 30 ٪ مـــن 
خـــال إزالـــة الكربـــون بحلـــول عـــام 2035. كمـــا 
سيســـاعد بلكســـكو في تقليـــل التكلفـــة وكفاءة 

الطاقة في المستقبل.
وذكـــر جاســـم ســـيادي أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
عمليات بلكســـكو ليســـت كثيفة الكربون، إال أنها 
قـــررت أن تتحمـــل مســـؤولية تخضيـــر أكبر قدر 
ممكـــن مـــن عملياتها عبـــر الطاقة المتجـــددة بما 
يتماشـــى مـــع أهـــداف ) ESG ( مـــن خـــال تنفيذ 
المزيد من المشـــاريع مثل تدقيق كفاءة الطاقة، 
وإنشـــاء مصنـــع داخلـــي إلعـــادة تدويـــر خـــردة 
األلمنيـــوم، والبـــدء فـــي تغييـــر الهالوجيـــن إلـــى 

إضاءة الليد ) LED ( في جميع مرافق الشركة.

“بلكسكو” تتجه للطاقة الخضراء بمشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية
مع “كلين ماكس الشرق األوسط” وبقدرة 2.46 ميجاوات
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كن اقتصاديًا
Û  لتكــون اقتصاديــًا يجــب أن تعــرف مــا هــو المقصــود باالقتصــاد. علم

االقتصاد هو ذلك العلم الذي يبحث في كيفية تحقيق أقصى إشباع 
للحاجــات اإلنســانية والشــخصية المتنوعــة والامحــدودة، أو يقصد 
بــه التوظيــف األمثــل للمــوارد االقتصادية المحــدودة، لذلــك هو علم 
يتجــدد وتتغيــر نظرياته تبعــًا للتغييرات المحيطــة التي تفرض على 
علمــاء االقتصــاد الخــروج بنظريــات جديــدة متطــورة، أحيانــًا تكون 
مبنيــة علــى نظريــات ســابقة وتضيــف إليهــا، وأحيانــًا أخــرى تنافــي 
نظريــات ســابقة لطالمــا تــم اعتمادهــا واألخــذ بهــا بناء علــى االعتقاد 

بصحتها.
Û  تلــك مقدمــة بســيطة لموضــوع اليــوم، وهــو كيــف تكــون اقتصاديــًا

تحديدًا فيما يخص التدبير المنزلي.
Û  يتبــع الكثيــر مــن األشــخاص بعــض الممارســات الخاطئة وقــت تلبية

عــدة  نتيجــة ألســباب  الشــخصية،  أو  المنزليــة  احتياجاتهــم ســواء 
منهــا الظــروف التــي يمــر بهــا الشــخص وقــت اتخــاذ القــرار أو تلبيــة 
االحتياجات، كذلك الحالة النفســية والظروف المحيطة والمجتمعية 
أثبتــت  كمــا  فــي تحديــد قراراتهــم،  األثــر  بالــغ  لهــا  آنــذاك، جميعهــا 
الدراســات الحديثة في علم االقتصاد الحديث )االقتصاد الســلوكي( 
أن نفسية الفرد لها بالغ األثر في تحديد قراراته التي يتخذها سواء 

التي تخص األسرة أو المنزل أو حتى األمور الشخصية والمالية
Û  لذلــك يجــب علــى األشــخاص توخــي الحــذر واالنتبــاه وقــت اتخــاذ

قراراتهــم خصوصــًا المتعلقــة باألســرة أو المنــزل لمــا لهــا مــن تبعــات 
نفســية وماليــة وقــد يتكبــد الفــرد خســائر كان باإلمــكان تفاديهــا أو 

تقليلها.
Û  تعود بنا الذاكرة إلى أيام المدرسة ومادة التدبير المنزلي التي كانت

تــدرس إلعــداد أجيال من التاميذ والتلميــذات لما لها من أهمية في 
تخريج جيل واٍع ومدرك كيفية تدبير األمور المنزلية والمالية كذلك 
توفيــر الغــذاء، خصوصــًا البنــات حيث يصبحن ربات بيــوت وُتدّرس 
لهم مادة التدبير المنزلي أو االقتصاد المنزلي وتشــمل: إدارة المنزل، 
تربيــة األوالد، توفيــر الغــذاء والمتطلبــات المنزليــة، إدارة العاقــات 

األسرية والمجتمعية. 
Û  إن إدارة المنزل بحاجة إلى جانب تنظيمي يشمل كل األمور المتعلقة

بشــؤون المنزل أو العائلة، وتحديدًا األمور االقتصادية والمالية التي 
تحتاج إلى متابعة مستمرة، إضافة إلى طرق االدخار والتوفير.

Û  إن للتدبيــر المنزلــي فنــون وأســاليب تحتــاج إلى تفكير ســليم ومدبر
بحيــث تلبــي احتياجــات األســرة والمنــزل لكــن بــدون صــرف الكثيــر 
مــن األمــوال، ويعتبــر تحديد الميزانية هو األســاس الــذي تبنى عليه 
التصــرف فيهــا وفق االحتياجات وليس العكــس، مع محاولة االبتعاد 
عــن الكماليــات والتركيــز علــى األساســيات فقــط. ال شــك أن فكــرة 
التدبيــر المنزلــي تبــدع فيها النســاء أكثر مــن الرجال وتؤديها بشــكل 
أفضــل، ولكــن يتوجب على النســاء كذلــك إدارة المنزل بخطة واعية 

وإستراتيجية تتناسب ودخل األسرة واحتياجاتها الضرورية.
Û  وحيــث إن التخطيــط ووضــع ميزانيــة محــددة يأتي علــى رأس هذه

اإلســتراتيجة، كذلــك العاقــات األســرية والتفاهــم بينهــم مــن مهــام 
الزوجــة أو ربــة البيــت، بعــد وضــع الخطة، يأتــي التنفيــذ، هناك طرق 
المســتلزمات  التنفيــذ وشــراء  عديــدة يجــب الحــرص عليهــا وقــت 

المنزلية مثًا:
Û  شــراء مســتلزمات المنزل مــن خضار وفواكه من متاجــر بيع الخضار

وليــس بالضــرورة مــن األســواق الكبيــرة ألن األســعار فــي المتاجــر 
الصغيرة عادة تكون قليلة بالمقارنة باألسواق الكبرى.

Û  حفــظ األطعمــة بشــكل جيــد تجنبــا للتلــف أو الفســاد، وحفظهــا ألكبر
فترة ممكنة.

Û  تجهيــز قائمة المشــتريات قبــل الذهاب إلى مراكز التســوق ومحاولة
االلتزام بها والبعد عن شراء ما ليس له حاجة أو غير ضروري.

Û  تلجأ األسواق لعرض منتجاتها بطريقة ما، وعمل عروض وتخفيضات
عليهــا. يجــب تجنــب هذه العــروض إذا لم تكن فــي قائمة احتياجات 

المنزل.
Û  مــن خطــط التدبيــر المنزلــي كذلــك كيفيــة المحافظــة علــى المنــزل

واألثاث، مع مراعاة التنظيف المستمر للمحافظة على أثاث المنزل. 
Û  ،يجــب االهتمــام بالمطبــخ والحفــاظ علــى أدواتــه )الفــرن، الثاجــة

المايكرويف، وباقي األجهزة(.
Û .االعتناء بالحديقة والزراعة
Û  تنظيف األجهزة االلكترونية الموجودة بالمنزل وعدم إهمالها، بمعنى

وضع خطة للمحافظة على جميع األدوات المنزلية بشكل آمن ألطول 
فترة ممكنة.

Û  يســاهم االقتصــاد المنزلــي فــي بنــاء أســرة مترابطة وواعيــة تتحلى
بمهــارات تنموية تســاهم بشــكل كبير في تنميــة المجتمع واالقتصاد، 
كمــا يســاعد االقتصــاد المنزلــي أفــراد األســرة علــى تنظيــم حياتهــم 

المعيشية مما ينعكس بشكل إيجابي على االقتصاد الوطني. 

د. خلود القطان

“ألبا” تكرم 65 موظًفا الستكمالهم دورات تدريبية في الصناعة 4.0

إغالق إداري مؤقت لشركة متخصصة في صناعة وبيع األثاث

ألمنيـــوم  شـــركة  اللتـــزام  تأكيـــًدا 
البحريـــن )ألبـــا( بتحقيـــق أهدافها في 
مجـــال التحول الرقمـــي، كرم الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة علـــي البقالـــي 65 
موظًفـــا وموظفـــة مـــن 24 دائـــرة من 
دوائر الشـــركة في أعقاب اســـتكمالهم 
الناجـــح لعدد من الـــدورات التدريبية 
)الثـــورة   4.0 الصناعـــة  مجـــال  فـــي 
الصناعيـــة الرابعـــة( علـــى مـــدى العام 
الجـــاري – وذلـــك خـــال حفـــل أقيـــم 
بتاريـــخ 15 نوفمبـــر 2022 فـــي قاعـــة 

الواحة بالشركة.
وغطت الدورات التي أقيمت بالتعاون 
ووترهـــاوس  برايـــس  أكاديميـــة  مـــع 
كوبـــرز )PwC( فـــي الشـــرق األوســـط 
مختلـــف الجوانب المتعلقـــة بالتحول 
الرقمي ومنها الثورة الصناعية الرابعة 
ممـــارس  وشـــهادة  البايثـــون  ولغـــة 

تطبيقات الذكاء االصطناعي المعتمد 
البيانـــات  علـــوم  ُممـــارس  وشـــهادة 
المعتمـــد وتحليـــل البيانـــات – حيـــث 

هدفـــت جميعها إلى تطويـــر المهارات 
الرقميـــة للمشـــاركين وتســـريع مهمـــة 
الشـــركة المتمثلـــة فـــي تبنـــي الحلول 

الرقميـــة الرائدة فـــي الصناعة لتعزيز 
تحســـين الكفاءة وتحقيق االستفادة 

المثلى من الموارد المتاحة.

أعلنت إدارة حماية المســـتهلك بوزارة الصناعة والتجارة 
عـــن غلـــق إداري بصفـــة مؤقتـــة لشـــركة متخصصـــة فـــي 

صناعة وبيع األثاث.
وأوضحت أن ســـبب الغلق يرجع إلى الشـــكاوى المتكررة 
 / الخدمـــات  تقديـــم  أو  بتســـليم  التزامهـــا  لعـــدم  ضدهـــا 

المنتجات المتفق عليها مع المستهلكين.
وتفاعـــل متابعـــو صحيفة “البـــاد” على اإلنســـتغرام على 
بوســـت غلـــق إداري بصفة مؤقتة لشـــركة متخصصة في 
صناعـــة وبيع األثاث، وكانت أبرزها حـــول أهمية اإلعان 

عـــن اســـم المنشـــأة أو المحـــل المتســـبب بالضـــرر حتى ال 
يتســـبب فـــي الضـــرر علـــى المحـــات التجاريـــة األخـــرى، 
داعين للكشف عن اسم الشركات المخالفة أسوة بالمملكة 
العربية السعودية. وأكد المتابعون وجود محات تجارية 
تعمـــل في صناعـــة وبيع األثـــاث نصبوا عليهم واســـتلموا 
المبالـــغ الماليـــة دون أن يســـتلموا األثـــاث المتفـــق عليـــه، 
مشـــيرين إلـــى أنهـــم تقدمـــوا بباغـــات إلـــى إدارة حماية 
المســـتهلك إال أنها لم تقدم الحماية للمستهلكين ما اضطر 
المســـتهلكون إلـــى اللجوء إلـــى طريق المحاكـــم والقضاة 

وذلك لعدم وجود الحل من قبل إدارة حماية المستهلك.
وأوضـــح أحـــد المتابعيـــن أن المحـــات التجاريـــة تغلـــق، 
وتحـــول قضايا المشـــتكين لـــوزارة الداخليـــة، ثم تتحول 
القضيـــة للنيابـــة العامـــة، وبعـــد ذلـــك تحفـــظ القضية وال 
يحصل المشـــتكي علـــى أمواله، متســـائاً: أين هي حماية 

المستهلك؟
وأشـــار متابع آخر إلى أنه تعرض لعملية نصب من إحدى 
شـــركات األثـــاث قبـــل 3 أعـــوام ولـــم يتمكن من اســـترداد 

أمواله.

متابعو “^” يدعون للكشف عن أسماء المخالفين أسوة بالسعودية
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المحرر االقتصادي من الحد

تحــت رعايــة وزيــر النفــط والبيئــة المبعوث الخاص لشــؤون المنــاخ، افتتح فيحــان الفيحاني القائــم بأعمال وكيــل وزارة النفط والبيئــة فعاليات 
المؤتمــر والمعــرض الدولــي األول التحــاد الكيميائيين الخليجــي، والذي يهدف إلى مناقشــة الموضوعات المتعلقة بتحســين الصناعات الكيميائية 
العالميــة فــي ظــل تحديات الكيمياء والبيئة تحت عنوان “دور الكيمياء في الطاقة المســتدامة للنفط والصناعــات البتروكيماوية”، وذلك بحضور 
نخبــة مــن المتخصصيــن والــرّواد في علــم الكيمياء من مختلف أنحاء العالم، وبتنظيــم كل من اتحاد الكيميائيين الخليجي، والجمعية الســعودية 
العالمية لعلوم الكيمياء فرع الجمعية الكيميائية األميركية وبالتعاون مع وزارة النفط والبيئة بمملكة البحرين وبدعم عدد من الشركات العالمية.

النفـــط  وزيـــر  تحيـــات  الفيحانـــي  ونقـــل 
والبيئـــة المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
لجميع المشاركين والداعمين والمتحدثين 
مـــن مختلـــف دول العالم، منوهـــًا بأن هذه 
الفعالية المهمـــة تدعم وتعزز من الصناعة 
البتروكيماوية في منطقة الشرق األوسط 
مـــن خالل تقديـــم أفضل مـــا توصلت إليه 
التقنيـــات والتكنولوجيـــات الحديثـــة في 
العالميـــة،  الكيميائيـــة  الصناعـــات  مجـــال 
مؤكـــدًا أن إقامـــة مثـــل هـــذه المؤتمـــرات 
والمعـــارض والفعاليـــات المتخصصـــة في 
مملكة البحرين يساهم في مواصلة إعداد 

الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.
لهـــذه  المنظمـــة  اللجنـــة  بجهـــود  وأشـــاد 
فـــي نســـختها األولـــى  العالميـــة  الفعاليـــة 
مـــا  علـــى  يؤكـــد  ممـــا  البحريـــن،  بمملكـــة 
تبذلـــه حكومة مملكـــة البحرين من جهود 
متميـــزة ومبتكرة في تحســـين الخدمات 
والدعـــم  الجاذبـــة  التســـهيالت  وتقديـــم 
مختلـــف  فـــي  والمســـاند  اللوجســـتي 
المجاالت الســـتقطاب مختلـــف الفعاليات 
المتخصصـــة، تعزيزًا لدورهـــا الرائد كأحد 

المؤتمـــرات  إلقامـــة  المفضلـــة  المنصـــات 
والفعاليات الدولية واإلقليمية. 

وأشـــار إلى أهمية الحدث الذي سيشـــارك 
العالمييـــن  المتحدثيـــن  مـــن  نخبـــة  فيـــه 
المجـــال وكبـــار  هـــذا  فـــي  المتخصصيـــن 
الذيـــن  واألكاديمييـــن  المســـؤولين 
سيناقشون عددًا من المواضيع المهمة منها 
الثورة الصناعية الرابعة، وإدارة الكربون، 
والطاقة المتجددة النظيفة، وإدارة البيئة 
والمخلفات والتميز التشغيلي للمختبرات 
مـــن  وغيرهـــا  الكيميائيـــة  والصناعـــات 
الموضوعـــات ذات العالقـــة التـــي ســـتعزز 
فـــي  وتطبيقاتهـــا  المعاصـــرة  الكيميـــاء 
منطقـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
باإلضافة إلـــى توفير منصة علمية للحوار 
وتبـــادل المعرفـــة والخبـــرات فـــي مجـــال 
العلوم التي ســـتدعم البحوث والدراسات 

الصناعية واألكاديمية.
الكثيـــر  يواجـــه  اليـــوم  العالـــم  أن  وبيـــن 
والمناخيـــة  االقتصاديـــة  التحديـــات  مـــن 
والجيوسياســـية التي تؤثـــر على مختلف 
القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية 

والتي تحتاج إلى كوادر بشرية متخصصة 
في مجال العلوم قادرة على إيجاد حلول 
مبتكـــرة ومتميـــزة ومرنة لتعـــزز بذلك من 
اإلنتاجية وتحسين القدرة التنافسية في 
األســـواق بهدف دعم التنمية االقتصادية 
االزدهـــار  وتحقيـــق  الطويـــل  األمـــد  فـــي 

والنمو االقتصادي المستدام.  
وأضاف أن المؤتمـــر تميز في تنظيم عدد 
البرامـــج واألنشـــطة المتكاملـــة مـــن  مـــن 
حلقات نقاشية ودورات قصيرة وفعاليات 
شبابية متخصصة وبرامج خاصة بتمكين 
التميـــز  علـــى  القـــادرة  الخليجيـــة  المـــرأة 
واإلبـــداع في مجال العلـــوم باإلضافة إلى 
مسابقة “Chemathon” والخاصة بتقديم 
أبحاث الطالب الجامعيين الموهوبين في 
جميـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى كل من 
ســـاهم فـــي إنجـــاح هـــذا المؤتمـــر العالمي 
ومتحدثيـــن  وداعميـــن  منظميـــن  مـــن 
ومشـــاركين، متمنيًا كل التوفيق والنجاح 
للمؤتمـــر فـــي تحقيـــق مـــا يصبـــو إليه من 

تطلعات تخدم مجال الكيمياء.

بعدها، تحدث في حفل االفتتاح يوســـف 
تقـــدم  الـــذي  المؤتمـــر  رئيـــس  المـــرزوق 
بالشـــكر الجزيل إلى محمد بـــن دينه وزير 
النفـــط والبيئـــة المبعوث الخاص لشـــؤون 
المناخ علـــى رعايته لهذا الحـــدث العالمي 
وعلـــى ما قدمته حكومـــة مملكة البحرين 
من دعم ومســـاندة ساهم في إنجاح هذه 
الفعالية في نســـختها األولى، مشـــيرًا إلى 
أهمية المواضيع التي ســـتناقش الكيمياء 
في الطاقة المســـتدامة للنفط والصناعات 
ســـتغطي  والتـــي  البتروكيماويـــة 
الموضوعـــات الحيويـــة والمعاصـــرة فـــي 

مجـــال الكيمياء، بما في ذلك التقاط ثاني 
واقتصـــاد  وتطبيقاتـــه،  الكربـــون  أكســـيد 
الكربـــون الدائـــري )CCE(، واالســـتخالص 
والـــذكاء  للنفـــط،  والمحّســـن  المعـــزز 
االصطناعـــي، والبيانـــات والروبوتات في 
الكيمياء وغيرها من المواضيع بمشـــاركة 
نخبـــة مـــن المتحدثيـــن العالمييـــن الذيـــن 
يمتلكـــون خبـــرة علميـــة في هـــذا المجال 

الحيوي والمهم.
كمـــا افتتـــح فيحـــان الفيحانـــي القائم 
بأعمال وكيل وزارة النفط والبيئة على 
هامـــش المؤتمـــر المعـــرض المصاحب 

الـــذي شـــارك فيـــه أكثـــر من 30 شـــركة 
متخصصـــة مـــن مختلـــف دول العالـــم 
الذيـــن اســـتعرضوا أفضل مـــا توصلت 
إليـــه التقنيـــات الحديثـــة والدراســـات 
فـــي هذا المجال الصناعـــي المهم ومن 
الشـــركات المشـــاركة في هـــذا الحدث 
شـــركة نفط البحريـــن )بابكو( وشـــركة 
أرامكو وشـــركة أير بروداكت وشـــركة 
بتروتـــك وشـــركة ســـارف وغيرهـــا من 
فـــي  المتخصصـــة  الكبيـــرة  الشـــركات 
دول  مختلـــف  مـــن  الكيميـــاء  مجـــال 

العالم.

افتتحت شــركة “دي إس في”، والتي تعتبر ثالث أكبر شــركة شــحن عالمية والرائدة 
فــي الخدمــات اللوجســتية الدوليــة، منشــأة لهــا بســعة 14 ألف متر مربــع في منطقة 
البحريــن اللوجســتية بالحــد، وهــو مــا من شــأنه أن يســاهم فــي تعزيــز إمكاناتها في 
مجــال التخزيــن بمملكة البحرين. وعملت “دي إس في” على تنمية أعمالها في مملكة 
البحرين منذ العام 1997، وستمثل المنشأة الجديدة في البحرين استثمارًا بقيمة 18 
مليون دوالر أميركي، وهو ثاني توســع للشــركة في المملكة خالل ثالث ســنوات، إذ 
يأتي ذلك بعد أن قامت الشركة في عام 2019 بافتتاح مستودع لها بمساحة 28 ألف 
متر مربع في منطقة الحد أيضًا، إذ يعد التوســع اإلضافي لشــركة “دي إس في” في 
البحرين شهادة اهتمام الشركة باالستفادة من السوق الواعدة التي تتيحها المملكة.

وســـتدعم المنشـــأة الجديـــدة الخدمـــات 
توفرهـــا  التـــي  التعاقديـــة  اللوجســـتية 
التخزيـــن  إتاحـــة  خـــالل  مـــن  الشـــركة 
بأنواعه المحيط والمبرد والمجمد، فضالً 
عـــن توفير حلول البضائـــع عالية القيمة، 
فـــي” خدمـــات  “دي إس  كمـــا وســـتقدم 
  / والتخزيـــن  اآلمنـــة،  الســـجالت  إدارة 
لوجســـتيات تســـليم المفتـــاح للشـــركات 
المصنعـــة للســـلع االســـتهالكية الســـريعة 

في البحرين.
ومـــن خـــالل تمتعها بســـعة تخزين تصل 
pallet po�“ 24 ألف منصة متنقلـــة  إلـــى
sitions” ستســـاهم المنشأة الجديدة في 
زيادة ســـعة مســـتودع الشـــركة الخاضع 

مملكـــة  فـــي  الحـــرارة  بدرجـــة  للتحكـــم 
البحريـــن إلى ما مجموعه 65 ألف منصة 
متنقلة و75 ألف متر مربع، كما وستمكن 
الزيادة في الســـعة الشركة من االستمرار 
يشـــهد  ســـوق  فـــي  عمالئهـــا  دعـــم  فـــي 
تزايـــدًا فـــي االهتمام والطلـــب على هذه 

الخدمات.
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  وقـــال 
بمملكـــة البحرين محمد بـــن ثامر الكعبي 
إس  “دي  منشـــأة  افتتـــاح  علـــى  تعليقـــًا 
فـــي”: “لدينـــا فـــي مملكـــة البحريـــن هدفًا 
اســـتراتيجيًا يتمثـــل فـــي تعزيـــز مكانـــة 
البحريـــن كمركـــز بحري ولوجســـتي رائد 
وذلـــك مـــن خـــالل مـــا تشـــهده المملكـــة 

مـــن نمـــو اقتصـــادي مســـتمر؛ لـــذا يعتبـــر 
االســـتثمارات  جـــذب  فـــي  االســـتمرار 
الدوليـــة علـــى غـــرار “دي إس فـــي” أمـــرًا 
بالغ األهمية لتحقيق هذا الهدف، وهو ما 
يدعمـــه موقع البحرين الجغرافي المالئم 
وبيئـــة األعمـــال المنفتحـــة والتنافســـية، 
إلـــى جانـــب اإلمكانـــات االقتصادية التي 
تحظى بهـــا المملكة وتجعـــل منها فرصة 
استثمارية جاذبة لالستثمارات العالمية”. 
وأشار الوزير في تصريحات للصحافة أن 
نسبة إشغال منطقة البحرين اللوجستية 

تقدر تقدر بنحو 75 %.
مـــن جانبه، قـــال المديـــر التنفيذي ونائب 
الرئيـــس للحلـــول والطرق لـــدى “دي إس 
فـــي” لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيـــا: إليـــاس منعـــم “تعتبـــر البحرين 
ســـوًقا تشـــغيليًا متناميـــًا ومهمـــا لشـــركة 
“دي إس فـــي” في الشـــرق األوســـط، كما 
وتعتبر بنيتها التحتية المتقدمة والموقع 
الجغرافي المناسب من العوامل الرئيسة 
التي شـــجعتنا على اتخاذ قرارنا بتوسيع 
أعمالنـــا فـــي المملكـــة، كمـــا ستســـمح لنـــا 
المنشـــأة الجديـــدة فـــي منطقـــة البحرين 
اللوجســـتية باالســـتجابة للطلب المتزايد 
فـــي  للعمـــالء  أفضـــل  خدمـــة  وتقديـــم 

المنطقة”. 
وقال الرئيس التنفيـــذي لمجلس التنمية 
االقتصاديـــة خالد إبراهيـــم حميدان في 
البحريـــن بهذه المناســـبة: “توفر البحرين 
أفضـــل كلفة تشـــغيل تنافســـية لشـــركات 

الخدمـــات اللوجســـتية مـــع خدمات ربط 
لوجستية يمكن االعتماد عليها عن طريق 
الجـــو والبـــر والبحـــر، وهو ما ســـاهم في 
تشـــجيع العديد من الشركات؛ لالستفادة 
مـــن موقعنـــا االســـتراتيجي واتفاقيـــات 
التجـــارة الحـــرة الخاصـــة بنـــا، وذلك من 
أجـــل إطالق األعمال التجارية والوصول 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  إلـــى 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
حيث يعتبر استثمار شركة “دي إس في” 
في قطاع الخدمات اللوجســـتية شـــهادة 
علـــى الثقـــة بجودة الفرص التـــي تتيحها 

المملكة”.
بالنســـبة  البحريـــن ســـوقًا مهمـــًا  وتمثـــل 
ســـوقًا  كونهـــا  فـــي”؛  إس  “دي  لشـــركة 

مزدهـــرة، حيـــث أشـــار تقريـــر صـــادر عن 
هيئة المعلومـــات والحكومة االلكترونية 
إلـــى أن الناتج المحلـــي اإلجمالي لمملكة 
البحريـــن نمـــا في الربع الثانـــي من 2022 
الحقيقيـــة  باألســـعار   %  6.95 بنســـبة 

و22.87 ٪ باألسعار االسمية.
ويعزى النمو بشـــكل رئيســـي إلـــى ارتفاع 
النمو فـــي القطاع غير النفطـــي، إذ يعتبر 
قطاًعـــا  اللوجســـتية  الخدمـــات  قطـــاع 
التعافـــي  خطـــة  إطـــار  فـــي  أولويـــة  ذا 
االقتصـــادي للمملكـــة الهادفـــة إلـــى وضع 
البحرين كإحدى أفضل 20 وجهة عالمية 
للخدمات اللوجســـتية، وزيادة مســـاهمة 
قطاع الخدمات اللوجســـتية فـــي الناتج 

المحلي اإلجمالي إلى 10 ٪.

عـــن  الســـيف  عقـــارات  شـــركة  أعلنـــت 
توقيعها عقدًا مع شـــركة البحرين للسينما 
)ســـينيكو( تقوم بموجبه بإدارة وتشـــغيل 
“ســـينما الليـــوان” فـــي مشـــروع الليـــوان 
طورتـــه  الـــذي  االســـتخدامات  متعـــدد 
شـــركة عقـــارات الســـيف بمنطقـــة الهملـــة 
في المحافظة الشـــمالية.  وقـــع االتفاقية 
في مقر شـــركة عقارات الســـيف بضاحية 
الســـيف أحمد يوســـف الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة عقـــارات الســـيف ، وأحمد راشـــد 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
البحرين للســـينما )سينيكو(، بحضور عدد 

من مسؤولي ومديري الشركتين. 
 7 علـــى  الليـــوان  ســـينما  وســـتحتوي 
شاشـــات عرض سينمائية بســـعة إجمالية 
ســـتوفر  منهـــا   5 مقعـــد،   1,000 تتجـــاوز 
خدمة كبار الشـــخصيات VIP، وشاشـــتي 
األبعـــاد،  ثالثيـــة  األفـــالم  تدعـــم  عـــرض 

وســـيتم تخصيص شاشـــة عـــرض واحدة 
للعائالت. كما ســـتدعم أكبر شاشـــة عرض 
 Dolby Atmos في ســـينما الليـــوان تقنية
بدقة صـــوت عالية الجـــودة بمحيط 360 
درجـــة لتكون بمثابة تقنية ســـماع ثالثية 
األبعاد تتيح لمشاهدي األفالم االستمتاع 
بـــأدق تفاصيـــل األصـــوات فـــي المقاطـــع 
السينمائية. وتقدم شاشات العرض متعة 
مشاهدة سينمائية فريدة من نوعها وفق 
أرقى مـــا توصلـــت إليـــه التكنولوجيا في 

عالم الترفيه السينمائي. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح أحمـــد يوســـف 
الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: 
“نحن مسرورون بإبرام هذه االتفاقية مع 
شـــركة رائـــدة في مجـــال ادارة وتشـــغيل 
السينما على مســـتوى المملكة والمنطقة، 
والتـــي ســـتكون باكـــورة انطالق أنشـــطة 

سينما الليوان. 

مع بدء عرض آخر اإلصدارات من األفالم 
العالميـــة، ســـيتحول الليـــوان إلـــى وجهة 
متكاملـــة متعـــددة االســـتخدامات تقـــدم 
تنوعـــا اســـتثنائيا بيـــن منتجـــات الترفيه 
والضيافـــة ضمن مرافـــق عصرية ال مثيل 
لهـــا علـــى مســـتوى المملكـــة والمحافظـــة 

الشمالية على وجه الخصوص”.
من جانبه، قال أحمد راشد العضو المنتدب 

البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
للسينما )سينيكو( : “نحن متحمسون جدًا 
الفتتـــاح ســـينما الليـــوان فـــي واحدة من 
أحـــدث الوجهـــات الســـياحية والترفيهية 
واكثرهـــا عصريـــة على مســـتوى المملكة، 
ونحـــن نتطلـــع قدمـــا إلى اســـتقبال أعداد 
كبيـــرة من رواد الســـينما وعشـــاق األفالم 

لنقدم لهم أوقاتا ترفيهية ال تنسى. 

تتمتع شـــركة البحرين للســـينما )سينيكو( 
بإرث طويل في عالم الترفيه الســـينمائي 
مـــع تبنيهـــا ألحـــدث التقنيـــات المبتكـــرة 
الرائدة فـــي هذا المجال. ونؤكـــد التزامنا 
بتوفيـــر تجربـــة ترفيهيـــة مميـــزة لكافـــة 
الفئات العمرية”.  يذكر أن شركة البحرين 
للســـينما )ســـينيكو( تأسســـت فـــي العـــام 
1967، وهـــي شـــركة عامـــة مدرجـــة فـــي 

بورصة البحرين ، ويختص عمل الشـــركة 
في قطاع اإلعالم مع التركيز على األفالم 

والترفيه وأنشطة العقارات والمطاعم.
يشـــار كذلك الى ان مشروع الليوان يمتد 
علـــى مســـاحة إجمالية قدرهـــا 122,000 
متـــر مربـــع مـــع إطاللـــة الجـــزء الشـــرقي 
على شـــارع ولي العهد. ويجّســـد مشروع 
البحرينيـــة  واألصالـــة  العراقـــة  الليـــوان 
بفضـــل  عصـــري  بأســـلوب  عنهـــا  ويعبـــر 
تصميمه الفريد ومرافقـــه المتطورة التي 
ستســـاهم في تغطية مختلف احتياجات 
الـــزوار بفضل ضمه لــــ 136 متجر ومطعم 
متنـــوع. وشـــهد الليـــوان مؤخًرا تدشـــين 
مركـــز “يبيله” الترفيهي، والذي يعد األكبر 
مـــن نوعه على مســـتوى المملكـــة، إضافة 
إلـــى احتوائـــه علـــى مجموعـــة مميزة من 
التجزئـــة  ومتاجـــر  والمقاهـــي  المطاعـــم 

والمرافق األخرى.

إيجاد حلول مبتكرة ومرنة لتعزيز اإلنتاجية وتحسين القدرة التنافسية في األسواق

“دي إس في” تدشن مركزاً إقليميًا بمنطقة البحرين اللوجستية

“عقارات السيف” توقع عقداً مع “البحرين للسينما” إلدارة وتشغيل صاالت السينما بالليوان

افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي األول التحاد الكيميائيين الخليجي

بقيمة استثمار 18 مليون دوالر

7 شاشات عرض بسعة إجمالية تتجاوز 1,000 مقعد
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الرئيس الفخري لـ“اإلداريين” يثني على خطط وأهداف الجمعية
التقـــت رئيســـة جمعيـــة اإلداريين البحرينية لولوة المطلق بمستشـــار مجلس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
والرئيـــس الفخـــري للجمعية عبدالحســـين ميرزا برفقـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة، حيث تم خالل الزيـــارة التعريف 
بأعضاء مجلس اإلدارة للفترة من 2022 - 2024، إضافة إلى شرح األهداف وإستراتيجية الجمعية للفترة المقبلة. 
وأثنـــى ميـــرزا علـــى خطـــط وأهـــداف الجمعية التي ســـتعزز ســـوق العمـــل بالقياديين من الشـــباب الواعـــد لخدمة 
ومســـتقبل مملكـــة البحريـــن. كما قدم توجيهاته القيمة للمجلس، وشـــكر رئيســـة الجمعية لولـــوة المطلق وأعضاء 
مجلـــس اإلدارة الســـابق والحالي على جهودهم الحثيثة والمبادرات في عقـــد العديد من المؤتمرات العالمية على 
أرض مملكة البحرين، والتي انعكســـت بصورة إيجابية وأســـهمت في اســـتفادة العديد من المختصين في مجال 

عملهم.  

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

ســـجلت شركة خدماتي - المنصة األولى في المملكة 
لصيانة المنازل والمباني - أكثر من 14 ألف مســـتفيد 
مـــن التطبيق في البحرين خالل العـــام الجاري، األمر 
الـــذي يعـــد نجاًحـــا كبيـــًرا حققته الشـــركة، يعـــزز من 
المكانـــة التـــي حصلـــت عليهـــا فـــي زمن قياســـي منذ 
تدشـــينها. وتســـعى “خدماتـــي” مـــن خـــالل التطبيـــق 
بالســـوق  االرتقـــاء  إلـــى  تقدمهـــا  التـــي  والخدمـــات 
البحرينيـــة وتقديـــم مفهوم جديد فـــي مجال صيانة 

المباني.
المتكاملـــة  البحرينيـــة  بإدارتهـــا  وتتميـــز “خدماتـــي” 
بنسبة 100 % في جميع األقسام، وهو نجاح يحسب 
للشـــركة التـــي تعمـــل علـــى تنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة 
واالعتمـــاد عليهـــا بصـــورة كاملـــة، إلى جانـــب تأهيل 
الموظفين لتولي المســـئوليات القيادية في الشـــركة، 

تماشًيا مع سياسة البحرنة التي تنتهجها الحكومة.
وتعليًقا على هذا اإلنجاز، قال المالك الرئيسي لشركة 
وتطبيـــق “خدماتـــي” عبدالرحمـــن الكوهجـــي: “نعتـــز 
بوجـــود كـــوادر بحرينيـــة متكاملة في إدارة الشـــركة 
بنســـبة 100 %، وهذا األمر يعد في مقدمة األهداف 
الرئيســـة التـــي تعمل الشـــركة على المحافظـــة عليها 
وتعزيزهـــا فـــي المســـتقبل، كما انـــه يأتي تماشـــيا مع 
سياسة الشـــركة في دعم الشـــباب البحريني، السيما 

مـــع االرتفـــاع الملحـــوظ فـــي عـــدد المســـتفيدين من 
التطبيق”.

مـــن جانبـــه، قـــال مدير عـــام شـــركة “خدماتـــي” أنس 
العبـــدي: “خـــالل فتـــرة وجيـــزة، تمكنـــا من اكتســـاب 
ثقـــة العمـــالء والزبائـــن، وتحقيـــق ارتفـــاع كبيرة في 
عدد المســـتفيدين من التطبيـــق، وهذا ما يؤكد نجاح 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا الشـــركة فـــي توفيـــر خدمـــات 
متقدمـــة وربـــط الزبائن بمـــزودي الخدمـــات بطريقة 
سهلة وبسيطة وذلك من خالل االعتماد على مزودي 
خدمات بحرينيين لتلبيـــة الطلبات التي يتم حجزها 
من خالل التطبيق. حيث تشكل الشركات البحرينية 
خدمـــات  تقـــدم  والتـــي  “خدماتـــي”  لـــدى  المســـجلة 
الصيانـــة للعمـــالء أكثـــر مـــن 80 % مـــن إجمالي عدد 

الشركات.
وأضـــاف العبدي: تفوق الطلبات التي يتم اســـتكمالها 
نســـبة 70 % مـــن إجمالي الطلبـــات المحجوزة، وهذا 

نجاح آخر يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها 
الشركة”.

ويأتـــي هذا النجـــاح متزامًنا مع زيـــادة ملحوظة في 
عدد المســـتفيدين مـــن التطبيق الذي يقـــدم أكثر من 
150 خدمـــة من خالل أكثر من 45 شـــركة ومؤسســـة 
بحرينيـــة في جميع قطاعات صيانة المباني، كصيانة 
المكيفات والخدمات الكهربائية والســـباكة والصباغة 
والنجارة ومكافحة الحشـــرات وغيرها من الخدمات 
التي تلبي احتياجات الصيانة في مختلف المجاالت، 
ليواصل التطبيق توّسعه وانتشاره في جميع مناطق 

المملكة.
يذكـــر أن فريـــق عمـــل “خدماتـــي” يوفر حلوالً ســـهلة 
ومرنـــة تلبـــي احتياجـــات الصيانة فـــي جميع مناطق 
المملكة من خالل ربط مـــزودي الخدمات المعتمدين 
مـــن قبـــل وزارة الصناعة والتجـــارة بالعمـــالء، لتلبية 

احتياجات الصيانة الخاصة من خالل التطبيق.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.020

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.350

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.42

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

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 0.675

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 0.467

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 $ 2.761

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

المنصة األولى في 
المملكة لصيانة المنازل 

والمباني

االرتقاء بالسوق البحرينية 
وتقديم مفهوم جديد 

في صيانة المباني

عبدالرحمن 
الكوهجي

أنس 
العبدي

أكثر من 14 ألف مستفيد
من تطبيق “خدماتي” خالل 2022

بإدارة بحرينية بنسبة 100 %


