
محرر الشؤون المحلية

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

المشروع يعتبر األول من نوعه بالمنطقة... وسيركز على تطوير صناعة المحتوى

انطالق باكورة برامج “مركز ^ لإلعالم الرقمي” بمنتصف أكتوبر المقبل

أعلـــن رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة 
عـــن قـــرب انطـــالق مشـــروع “مركـــز البـــالد لإلعـــالم 
الرقمـــي” بعـــد سلســـلة اتصـــاالت واجتماعـــات مـــع 
الجهـــات المعنية والخبـــراء المختصين، حيث يعتبر 
هذا المشروع األول من نوعه على مستوى المنطقة.

وقال الشـــعلة إن مركز البالد لإلعالم الرقمي سيركز 
علـــى إعداد كـــوادر تضطلع بـــإدارة المحتوى الرقمي 
بشـــكل احترافـــي ومميـــز وبمـــا يواكـــب التطـــورات 

المتســـارعة فـــي هـــذا المضمـــار، علـــى يـــد كفـــاءات 
استشارية مؤهلة وخبيرة في التخصصات المتعددة 

لإلعالم الرقمي.
وبّين أن مجلس إدارة “البالد” قد أقر الخطة العشرية 
فـــي ديســـمبر 2019، والتـــي انبثـــق عنهـــا العديد من 
المبـــادرات، ومـــن بينها مواكبة التحـــول الرقمي، من 
خالل إطالق مشـــروعات تعزز من حضور الصحيفة 
بمختلـــف المنصـــات والمســـتويات، وأقـــر المجلـــس 

إنشـــاء المركـــز ليكـــون تابعـــا إلدارة الصحيفـــة علـــى 
غـــرار تجارب الصحـــف العريقـــة التي تتبعهـــا مراكز 

للدراسات والبحوث وتهيئة الكوادر.
وأعلـــن الشـــعلة أن التحضيـــرات جاريـــة علـــى قـــدم 
وســـاق لدى الفريـــق المكلف بإدارة صحيفـــة “البالد” 
إلطـــالق باكورة برامـــج مركز البالد لإلعـــالم الرقمي 
مع منتصف أكتوبر 2022 تزامنا مع الذكرى السنوية 

)09(إلصدار أول عدد من الصحيفة.
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 عاهل البالد المعظم شارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك األردن، والرئيس المصري، ورئيس الوزراء العراقي، والرئيس األميركي، في أعمال قمة جدة لألمن والتنمية

شـــارك عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبحضور ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قادة دول مجلس 

التعـــاون لدول الخليـــج العربية، وصاحـــب الجاللة 
ملك المملكة األردنية الهاشـــمية، ورئيس جمهورية 
مصـــر العربيـــة، ورئيـــس مجلـــس وزراء جمهوريـــة 
العـــراق، ورئيس الواليات المتحـــدة األميركية، في 
أعمـــال قمة جدة لألمن والتنمية، التي عقدت أمس 
بمركز الملك عبـــدهللا الدولي للمؤتمرات في مدينة 

جدة. وتفضل صاحـــب الجاللة ملك البالد المعظم، 
بإلقـــاء كلمـــة أمـــام قمة جـــدة لألمـــن والتنمية، قال 
فيهـــا إن “ التدخـــل المباشـــر في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول من ضمن أخطـــر التحديات القائمة”، مضيفًا 
جاللته: “آن األوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه 
التدخالت، احترامًا لســـيادة الـــدول وقيمها الدينية 

والثقافيـــة، ونهجهـــا الحضـــاري فـــي احتـــرام اآلخر 
والتسامح والتعايش السلمي”.

وأكـــد جاللتـــه  الدور الريـــادي للشـــقيقة الكبرى في 
توحيـــد الجهود من أجـــل خير ومســـتقبل المنطقة 
وأبنائها، مشـــيرًا إلـــى أن قمة جدة لألمـــن والتنمية 
تؤكد أن مســـيرة العمل العربي المشـــترك مســـتمرٌة 

للبنـــاء على ما تحقق على األصعدة كافة بما يصب 
في نماء وازدهار المنطقة.

لجميـــع  التصـــدي  علـــى  االتفـــاق  القمـــة  وأكـــدت 
األنشـــطة المهددة ألمن واســـتقرار المنطقة والتزام 
أميركـــي بأمن الشـــركاء والدفاع عنهم في مواجهة 

التهديدات.

دور ريادي للشقيقة الكبرى في توحيد الجهود من أجل خير ومستقبل المنطقة... الملك المعظم:

 بيان قمة جدة: التــزام أميركــي بأمــن الشركــاء فــي مواجهــة التهديــدات
التدخل المباشر بشؤون الدول من أخطر التحديات

جدة - بنا

التقـــى ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بحضور ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، في مدينة جدة أمس، رئيس الواليات المتحدة 
األميركية جوزيف بايدن  في إطار مشاركة جاللته في 

قمة جدة لألمن والتنمية.
وخالل اللقاء أكد جاللة الملك المعظم عراقة العالقات 
التـــي تربـــط بين مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة والبنـــاء عليهـــا ومـــا أثمـــرت عنه مـــن تعاون 

وثيق في شـــتى المجاالت وتنســـيق مشترك في كل ما 
يســـهم فـــي تعزيز األمـــن واالســـتقرار للمنطقـــة والعالم 
باعتبـــار مملكة البحرين والواليـــات المتحدة األميركية 
شـــريكين استراتيجيين لدعم الســـالم واألمن اإلقليمي 

والدولي.
وجـــرى خـــالل اللقاء تم تأكيد مواصلـــة االلتزام بتعزيز 
العالقـــات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجاالت 
بيـــن  والتجاريـــة  واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  الدفاعيـــة 

الشعبين الصديقين.

جاللة الملك المعظم يلتقي بالرئيس األميركي

)٠٦(

)06 - 02(

مؤنس 
)07(المردي رؤية ملكية لرخاء وازدهار المنطقة والعالم
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تعزيـــز العالقـــات بالمجــــاالت 
الدفاعية واألمنية واالقتصادية

البحريـــن وأميركـــــا شريكــــان استراتيجيــــان لدعم السالم... الملك المعظـــم وبايـــدن:



جدة - بنا

دور ريادي للشقيقة الكبرى في توحيد الجــــــــهـود مـن أجـل خيـر ومستقبـل المنطقـة
تجمعنا مع السعودية عالقات تاريخية مميزة ونحرص على مواصلة تعزيزهازيادة أطر التعاون اإلقليمي والدولي إلرساء السالم العالمي... الملك المعظم:
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المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  شـــارك 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  حمـــد 
وبحضـــور ولـــي العهـــد رئيـــس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، قادة دول 
مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربية، وصاحب الجالة ملك 
الهاشـــمية،  األردنيـــة  المملكـــة 
مصـــر  جمهوريـــة  ورئيـــس 
العربية، ورئيس مجلس وزراء 
ورئيـــس  العـــراق،  جمهوريـــة 
الواليـــات المتحـــدة األميركية، 
فـــي أعمـــال قمـــة جـــدة لألمـــن 
والتنميـــة، التـــي عقـــدت أمـــس 
بمركـــز الملـــك عبـــدهللا الدولي 
للمؤتمـــرات فـــي مدينـــة جدة. 
وتفضـــل صاحـــب الجالة ملك 
الباد المعظم، بإلقاء كلمة أمام 
قمة جدة لألمـــن والتنمية، في 

ما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

أخـــي صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان آل 

سعود.. 
والفخامـــة  الجالـــة  أصحـــاب 

والسمو.. 
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـام 

وبركاته.. 
عـــن  نعـــرب  أن  بدايـــة  يســـرنا 
تهانينا القلبية لخادم الحرمين 
بـــن  الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
عاهـــل  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الشـــقيقة، على النجاح المتميز 
لموسم الحج لهذا العام، معربين 
عـــن خالـــص الشـــكر واالمتنان 
لهـــذه  الكريمـــة  دعوتـــه  علـــى 
القمة االســـتثنائية التـــي تمثل 
فرصـــة طيبة لتوثيـــق عاقات 
الصداقـــة التاريخيـــة وتكريس 
بيـــن  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
المتحـــدة  والواليـــات  دولنـــا 
بقيـــادة  الصديقـــة،  األمريكيـــة 
بايـــدن،  الرئيـــس جـــو  فخامـــة 
لتحقيـــق  الحلـــول  وتـــدارس 
الســـام والتنمية لكافة شعوب 
بمواجهـــة  األوســـط  الشـــرق 
مشـــتركة للتحديات التي تهدد 
واألمـــن  اإلقليمـــي  االســـتقرار 
والمصالـــح  الدولييـــن  والســـلم 

العالمية.
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  إن 
االســـتراتيجية  المكانـــة  ذات 
الدوليـــة المهمـــة، عانـــت علـــى 
مـــدى ســـنوات، وال تـــزال، مـــن 
وأمنيـــة  سياســـية  ظـــروف 
واقتصادية صعبـــة، وتحديات 
الـــذي  األمـــر  الخطـــورة،  بالغـــة 
متزًنـــا  تفكيـــًرا  منـــا  يتطلـــب 
وعميًقـــا لكيفيـــة الخـــروج مـــن 
األزمـــات والصراعـــات الدائرة، 
القضيـــة  مقدمتهـــا  وفـــي 
مـــن  البـــد  التـــي  الفلســـطينية 
حلهـــا بتســـوية عادلـــة ودائمـــة 

الفلســـطينية  الدولـــة  وإقامـــة 
المســـتقلة، وفقا لحل الدولتين 
العربيـــة،  الســـام  ومبـــادرة 
االقتصاديـــة  الفـــرص  وخلـــق 
للشـــعب  الواعدة والمســـتدامة 
الفلسطيني الشقيق ومشاركته 
شـــاملة  تنميـــة  فـــي  الفعليـــة 
األبعـــاد، كمـــا تـــم عرضـــه فـــي 
مخرجـــات ورشـــة “الســـام من 
التـــي عقـــدت  أجـــل االزدهـــار” 
فـــي مملكـــة البحرين فـــي عام 
2019م، إضافـــة إلـــى ضـــرورة 
التوصل إلى تســـوية سياســـية 
لألزمة اليمنية ومواصلة الدعم 

للشـــعب  والتنمـــوي  اإلنســـاني 
اليمني.

ويبقـــى التدخـــل المباشـــر فـــي 
الشـــؤون الداخليـــة للـــدول من 
ضمن أخطر التحديات القائمة، 
والحقـــوق  بالمبـــادئ  َيخـــل  إذ 
الدوليـــة،  بالقوانيـــن  المكفولـــة 
وقد آن األوان لتوحيد الجهود 
لوقـــف مثـــل هـــذه التدخـــات، 
احتراًما لســـيادة الدول وقيمها 
ونهجهـــا  والثقافيـــة،  الدينيـــة 
الحضـــاري فـــي احتـــرام اآلخر 
والتســـامح والتعايش السلمي، 
عـــاوة علـــى مواصلـــة الجهود 

المشتركة لجعل الشرق األوسط 
أســـلحة  مـــن  خاليـــة  منطقـــة 
ومحاربـــة  الشـــامل،  الدمـــار 
المتعصـــب  والفكـــر  اإلرهـــاب 
الخارجة  المتطرفة  وتنظيماته 

عن القانون.
األمـــن  علـــى  الحفـــاظ  إن 
واالستقرار اإلقليمي يستدعي 
والتضامـــن  التعـــاون  منـــا 
الفاعـــل،  المشـــترك  والعمـــل 
تلبيـــة لتطلعـــات شـــعوبنا نحـــو 
واالزدهـــار.  والنمـــاء  الســـام 
وفي هـــذا الســـياق نؤكـــد على 
أهمية استمرارية عمل القوات 

وتفعيـــل  المشـــتركة  البحريـــة 
قوات واجب مشتركة إضافية 
بالنظر إلى دورها المحوري في 
حماية الماحة الدولية وتأمين 
والتجـــارة  النفـــط  إمـــدادات 
العالمية عبر مضيق هرمز وباب 
المنـــدب، ونقدر عالًيـــا التعاون 
قواتنـــا  بيـــن  والبنـــاء  المثمـــر 
واألســـطول  الباســـلة  البحريـــة 
الخامس للبحرية األمريكية لما 
يزيد عن خمســـة وسبعين عاًما 

من مملكة البحرين.
وعلى هـــذا الصعيد، فإننا نؤكد 
علـــى أهميـــة المزيد مـــن الدعم 

الســـتقرار  الراميـــة  للجهـــود 
بمـــا  العالميـــة،  الطاقـــة  أســـعار 
في ذلـــك زيـــادة االســـتثمارات 
لتوســـعة االستكشاف والتكرير 
الجديـــدة  التقنيـــات  وادخـــال 
التـــي تســـهم فـــي دعـــم النمـــو 
االقتصـــادي العالمـــي ومواجهة 
تضخـــم األســـعار، وال نغفل هنا 
جميـــع  تشـــجيع  ضـــرورة  عـــن 
الحبـــوب  تصديـــر  مبـــادرات 
لتأميـــن  وغيرهـــا  والقمـــح 
العالميـــة  لألســـواق  وصولهـــا 
وتفعيل مبـــادرات لدعم الدول 
لألمـــن  تحقيًقـــا  المتضـــررة 

الغذائي.
إننـــا نتطلـــع بـــكل أمـــل وتفاؤل 
أن تســـفر هذه القمة عن نتائج 
بنـــاءة  ومخرجـــات  مثمـــرة 
تعـــزز مســـار التعاون المشـــترك 
الصداقـــة  عاقـــات  وترســـخ 
بيـــن بلداننـــا، لكـــي ُيمكننـــا من 
السياســـية  التحديات  مواجهة 
واألمنية واالقتصادية والبيئية 
واالســـتقرار،  األمـــن  وإرســـاء 
عاقـــة  مرتكـــزات  ووضـــع 
وطيدة وممتدة تلبي متطلبات 

الحاضر والمستقبل.
نســـأل هللا أن يوفقنـــا جميًعـــا 
لما فيه الخيـــر والصاح لدولنا 

وشعوبنا.
والســـام عليكـــم ورحمـــة هللا 

وبركاته..
البـــاد  ملـــك  جالـــة  وأعـــرب 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  المعظـــم 
الحرميـــن  لخـــادم  والتقديـــر 
بـــن  الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
ملـــك  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الســـمو  وصاحـــب  الشـــقيقة، 
الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ولي 
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  العهـــد 
وزيـــر الدفاع بالمملكـــة العربية 
الســـعودية، على كـــرم الضيافة 
منوًهـــا  االســـتقبال،  وحفـــاوة 
للمملكـــة  المحـــوري  بالـــدور 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
فـــي تعزيـــز التعـــاون اإلقليمي 
فـــي  وأهميتـــه  والدولـــي 
ترســـيخ أســـس األمن والتنمية 
المنطقـــة،  فـــي  واالســـتقرار 
مؤكًدا الدور الريادي للشـــقيقة 
الكبـــرى في توحيد الجهود من 
أجل خيـــر ومســـتقبل المنطقة 
وأبنائهـــا، مشـــيًرا إلـــى أن قمـــة 
جـــدة لألمن والتنميـــة تؤكد أن 
مســـيرة العمل العربي المشترك 
مســـتمرٌة للبناء علـــى ما تحقق 
علـــى األصعدة كافـــة بما يصب 
فـــي نمـــاء وازدهـــار المنطقـــة. 
وأكـــد جالتـــه ما يجمـــع مملكة 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
السعودية الشقيقة من عاقات 
وحـــرص  مميـــزة  تاريخيـــة 
المملكة علـــى مواصلة تعزيزها 
المســـتويات،  مختلـــف  علـــى 
بالعاقـــات  جالتـــه  نـــوه  كمـــا 

الراســـخة  االســـتراتيجية 
التـــي تجمـــع بيـــن دول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية 
والواليات المتحـــدة األميركية 
وأهمية مواصلـــة تطويرها بما 

يحقق المصالح المشتركة.
كمـــا نـــوه جالة الملـــك المعظم 
البحريـــن  مملكـــة  يجمـــع  بمـــا 
والواليات المتحـــدة األميركية 
عاقـــات  مـــن  الصديقـــة 
تاريخيـــة ممتدة ألكثـــر من 75 
عاًمـــا، تـــم خالهـــا بناء شـــراكة 
اســـتراتيجية عززت األمن في 
المنطقة وساهمت في الحفاظ 
على أســـس السام واالستقرار 

واالزدهار في العالم.
وأشـــار جالـــة الملـــك المعظـــم 
إلـــى أهميـــة القمـــم الخليجيـــة 
األميركية فـــي الدفع بمجاالت 
التنســـيق والتعـــاون المشـــترك 
نحو مســـتويات أكبر من العمل 
المشـــترك بما يحقـــق التطلعات 
أهميـــة  مؤكـــًدا  المشـــتركة، 
دعـــم  فـــي  الدوليـــة  الجهـــود 
مســـاعي التعافـــي االقتصـــادي 
مـــن جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

وتداعيات األزمة األوكرانية.
أهميـــة  علـــى  جالتـــه  وشـــدد 
والحـــوار  الســـام  ترســـيخ 

الدولـــي البنـــاء وعـــدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للدول 
واحترام سيادة الدول وسامة 
إلـــى ضـــرورة  أراضيهـــا، الفًتـــا 
وضمـــان  الطاقـــة  أمـــن  تعزيـــز 
اإلمـــدادات،  ساســـل  مرونـــة 

والحرص على استقرار أسواق 
إنتاجهـــا  وتوظيـــف  الطاقـــة 
النمـــو االقتصـــادي  بمـــا يدعـــم 

المنشود.
وأشار جالته إلى أهمية إبقاء 
أســـلحة  مـــن  خاليـــة  المنطقـــة 

واعتمـــاد  الشـــامل،  الدمـــار 
الوحيـــد  الســـبيل  المفاوضـــات 
والصراعـــات  الحـــروب  لحـــل 
األفضـــل  الخيـــار  باعتبارهـــا 
لمواجهـــة مختلـــف التحديات، 
مجـــدًدا جالتـــه تأكيـــد موقف 

مملكـــة البحريـــن الثابـــت تجاه 
الفلســـطينية، والداعم  القضية 
الراميـــة  المســـاعي  لجميـــع 
لتحقيق سام عادل وشامل في 
المنطقة تعزيًزا لألمن والسام 
العالمـــي، وضمان حق الشـــعب 

الفلســـطيني فـــي إقامـــة دولته 
المســـتقلة وفـــق حـــل الدولتين 
الدوليـــة،  الشـــرعية  وقـــرارات 
وأهمية تفعيل المبادرة العربية 
االقتصاديـــة  الفـــرص  وخلـــق 
ألبنـــاء  والمســـتدامة  الواعـــدة 
فلســـطين اســـتناًدا إلـــى مـــا تم 
التوصل إليه في أعمال ورشـــة 
الســـام من أجل االزدهار التي 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافتها 
فـــي العـــام 2019، وذلـــك إيماًنا 
من الجميع بأهميـــة تعزيز أطر 
التعـــاون المشـــترك بمـــا يحقـــق 
الخيـــر واالســـتقرار واالزدهـــار 

لجميع شعوب المنطقة.
ولفـــت جالتـــه إلـــى أن زيـــادة 
أطر التعاون اإلقليمي والدولي 
وتعزيـــز  الســـام  لترســـيخ 
والعالـــم  بالمنطقـــة  االســـتقرار 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  تســـهم 
مؤكـــًدا  للجميـــع،  المســـتدامة 
أهميـــة التعاون البّنـــاء وإيجاد 
الطرق الســـلمية والدبلوماسية 
ذات  القضايـــا  مختلـــف  لحـــل 
االهتمـــام المتبادل والتحديات 
مختلـــف  علـــى  المشـــتركة 

األصعدة.

 قمة جدة لألمن 
والتنمية تؤكد 

أن مسيرة العمل 
العربي المشترك 

مستمرة

عالقات تاريخية 
ممتدة ألكثر 

من 75 عاًما       
تجمع البحرين    

مع أميركا

تأكيد أهمية القمم 
الخليجية األميركية 

في الدفع 
بالتنسيق المشترك 
نحو مستويات أكبر 

تأكيد أهمية الجهود 
الدولية في دعم 

التعافي االقتصادي 
جراء الجائحة وأزمة 

أوكرانيا

المنامة - بنا

حضر عاهل الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، مأدبة الغـــداء التي 
أقامهـــا ولي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، تكريًمـــا لقـــادة دول 
مجلس التعـــاون لدول الخليج العربية وصاحب 
الجالة ملك المملكة األردنية الهاشمية، ورئيس 
جمهوريـــة مصر العربيـــة، ورئيس مجلس وزراء 

جمهوريـــة العـــراق، ورئيـــس الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، وبحضور ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة انعقـــاد قمة جدة 
لألمـــن والتنمية، وذلك فـــي مركز الملك عبد هللا 

للمؤتمرات بمدينة جدة.
بعد ذلك ودع صاحب الجالة ملك الباد المعظم، 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع بالمملكـــة العربية 

الســـعودية الشقيقة، كما ودع جالته، قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب 
الجالة ملك المملكة األردنية الهاشمية، ورئيس 
جمهوريـــة مصر العربيـــة، ورئيس مجلس وزراء 
جمهوريـــة العـــراق، مشـــيًدا جالتـــه بجهودهـــم 
الطيبـــة في إنجاح هذه القمة المباركة بما يخدم 
قضايا األمن واإلســـتقرار والتنميـــة في المنطقة 
ويعـــود بالخيـــر واالزدهـــار على دولها وشـــعوبها 

الشقيقة.

الملك المعظم يحضر مأدبة غداء ولي العهد السعودي



وصـــل ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمس 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
ليتـــرأس جاللتـــه وفد مملكـــة البحرين إلى 
قمـــة جـــدة لألمـــن والتنميـــة التـــي عقـــدت 
أمـــس؛ تلبية لدعـــوة كريمة تلقاهـــا جاللته 
مـــن أخيه خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود عاهـــل 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان فـــي مقدمة مســـتقبلي جاللـــة الملك 
المعظم لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز 
الدولـــي بجـــدة، ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، صاحـــب  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان آل 

سعود.
وتفضل صاحب الجاللة الملك المعظم لدى 

وصوله بالتصريح التالي:
يطيـــب لنا، ونحـــن نحل في بلدنا الشـــقيق 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، أن نعرب عن 
بالغ ســـعادتنا واعتزازنا بالعالقات األخوية 
الراســـخة التـــي تجمع بين بلدينا وشـــعبينا 
الشـــقيقين، ومـــا يجمعهما مـــن أواصر الود 
والتقديـــر واالحتـــرام، معربيـــن عـــن عميق 
شـــكرنا وتقديرنـــا ألخينـــا خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين، الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 

آل ســـعود، حفظه هللا ورعـــاه، على دعوته 
الكريمـــة لنا للمشـــاركة في أعمال قمة جدة 
لألمن والتنمية. إن انعقاد هذه القمة المهمة 
يمثـــل فرصـــة مناســـبة لترســـيخ عالقـــات 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية الوثيقة بين دولنا 
الشـــقيقة والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
الصديقـــة؛ مـــن أجـــل فتـــح آفـــاق جديـــدة 

للتعـــاون المشـــترك في مختلـــف المجاالت 
الحيويـــة، ومواجهـــة التحديـــات المحدقة 
المشـــتركة  جهودنـــا  وتعزيـــز  بالمنطقـــة، 
اإلقليمـــي  واالســـتقرار  األمـــن  لحمايـــة 
والدفـــاع عـــن المصالح العالميـــة، وتحقيق 
تطلعـــات شـــعوب المنطقة للســـالم والنماء 
واالزدهار. وفي هذا المقام ال يســـعنا إال أن 

ُنحيـــي الدور الحيوي الفاعل الذي تقوم به 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة 
أخينـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، حفظه 
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  ورعـــاه،  هللا 
والدولـــي، ومســـاعيها المخلصـــة والدائمـــة 
لتعميـــق الترابـــط والتعـــاون والتكامل بين 
دولنا والدول الحليفة والصديقة، وترسيخ 

فـــي  والســـالم  األمـــن واالســـتقرار  دعائـــم 
المنطقـــة والعالم أجمع، متطلعين أن تكون 
هذه القمة بمشـــيئة هللا تعالى خطوة مهمة 
لتحقيـــق ما تتطلع إليه دولنا وشـــعوبنا من 
أمن وســـالم وتقدم وازدهار.  وقد تشكلت 
بعثـــة الشـــرف المصاحبة لصاحـــب الجاللة 
الملـــك المعظـــم، برئاســـة صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، وزيـــر الحرس الوطنـــي. وغادر 
ملـــك البالد المعظـــم أرض الوطن، متوجهًا 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة؛ 
ليتـــرأس جاللتـــه وفد مملكـــة البحرين إلى 

قمة جدة لألمن والتنمية.

جدة - بنا

دور حيوي للسعودية في تعميق التكامل الخليجي مع الدول الحليفة وإرساء السالم
أواصر الود والتقدير تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين..  الملك المعظم:

ملك البالد المعظم لدى وصوله وفي مقدمة مستقبلي جاللته سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
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جدة - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  غـــادر 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة، أمس المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، بعـــد أن تـــرأس جاللتـــه وفـــد 
مملكـــة البحريـــن إلـــى قمـــة جـــدة لألمن 
والتنمية التي عقدت أمس، تلبية لدعوة 
كريمة تلقاها جاللته من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود عاهل المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وبعث جاللة الملك المعظم لدى مغادرته 
برقية شـــكر وتقدير إلى خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 

الشقيقة حفظه هللا، فيما يلي نصها:
أخينـــا العزيز خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 

حفظه هللا ورعاه

الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 
يسرنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، أن نعـــرب لكم عن 
عميـــق شـــكرنا وتقديرنا، على مـــا قوبلنا 
به من كرم الضيافة وحفاوة االســـتقبال 
وطيـــب اللقيـــا، تعبيـــرا ألواصـــر األخوة 
والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا 
الشـــقيقين، وعمق العالقـــات التاريخية 
الوطيدة، وما تتسم به من رسوخ وتميز 

على كافة األصعدة والمجاالت.
وال يسعنا في هذه المناسبة إال أن نعرب 
لمقامكـــم  القلبيـــة  عـــن خالـــص تهانينـــا 
السامي بنجاح قمة جدة لألمن والتنمية، 
والمســـاعي  الكبيـــرة  الجهـــود  مثمنيـــن 
المخلصـــة التـــي بذلتموهـــا وحكومتكـــم 
الموقـــرة، ممـــا كان لهـــا عظيـــم األثر في 
ما تحقق من نتائج مثمرة ســـوف يكون 

لهـــا بعون هللا مردودهـــا اإليجابي البناء 
فـــي تعزيـــز وتوطيـــد عالقـــات الصداقة 

دولنـــا  بيـــن  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
الشقيقة والواليات المتحدة األميركية.

وختاًمـــا نســـأل المولى العلـــي القدير أن 
يحفظكـــم وينعم عليكم بموفور الصحة 

بعونـــه وتوفيقـــه،  والســـعادة، ويمدكـــم 
وأن يديم ســـبحانه على المملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة نعمة األمن واألمان 
والرخـــاء، ويوفقنـــا جميعـــا لـــكل ما فيه 

خير وصالح شعوبنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أخوكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
وعـــاد عاهـــل البـــالد المعظـــم إلـــى أرض 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  قادمـــا  الوطـــن، 
تـــرأس  ان  بعـــد  الشـــقيقة،  الســـعودية 
جاللتـــه وفـــد مملكـــة البحريـــن إلى قمة 
جدة لألمن والتنمية التي عقدت  أمس، 
تلبيـــة لدعـــوة كريمة تلقاهـــا جاللته من 
أخيه عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

لدى مغادرة جاللته السعودية... الملك المعظم لخادم الحرمين:

حفاوة االستقبال تعكس عمق العالقات التاريخية الوطيدة

جاللة الملك المعظم متوجها إلى السعودية ليرأس وفد المملكة في قمة جدة لألمن والتنمية

جاللة الملك المعظم يعود إلى أرض الوطن



التقى ملـــك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، مع أمير دولة قطر صاحب 

الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمد آل 
ثاني على هامش مؤتمر قمة جدة 

لألمن والتنمية.

جدة - بنا

الملـك المعظـــم 
يلتقــــي أميــــــر 
قطـــــــر علــــــــى 

هامــش القمــــة

جاللة الملك المعظم يلتقي مع سمو أمير دولة قطر
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جدة - بنا

اســـتقبل ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
فـــي مقر إقامة جاللته فـــي مدينة جدة أمس، 
أخاه ممثل صاحب الســـمو أمير دولة الكويت 
وولي العهد سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر 

الصبـــاح، وذلك بمناســـبة مشـــاركة جاللته في 
قمة جدة لألمن والتنمية.

ونقـــل ســـموه إلـــى جاللتـــه تحيـــات وتقديـــر 
أخيـــه أميـــر دولـــة الكويـــت، صاحـــب الســـمو 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، وتمنياته 
الطيبة لمملكة البحرين وشـــعبها بدوام التقدم 

والرخاء تحت قيادة جاللته الحكيمة.
ورحب جاللة الملك المعظم بســـمو ولي العهد 
الكويتـــي وأبلغه بنقل تحياته وتمنياته لســـمو 

أميـــر دولـــة الكويت بموفور الصحـــة والعافية 
ولشـــعب الكويت الشـــقيق بالمزيد من التطور 

والرفعة.
وأعـــرب جاللته عن اعتـــزازه بعمـــق العالقات 
األخويـــة  والروابـــط  الراســـخة  التاريخيـــة 
الوثيقـــة التـــي تجمع بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
والتـــي تـــزداد قـــوًة وتميـــزًا في ظـــل الحرص 
المشـــترك على دعمها وتوســـيع آفاقها، مشيدًا 
جاللته بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب 

الســـمو الشـــيخ نواف األحمـــد الجابـــر الصباح 
فـــي تطويـــر العالقـــات البحرينيـــة الكويتيـــة، 
ومســـاعيه الخيـــرة لتعزيـــز العمـــل الخليجـــي 

والعربي المشترك.
وأكد صاحب الجاللة وسمو ولي عهد الكويت 
علـــى الســـعي الدائم والمســـتمر لتعزيـــز آليات 
التعـــاون المشـــترك في شـــتى المجـــاالت التي 

تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
اللقـــاء مجريـــات األحـــداث فـــي  كمـــا تنـــاول 

المنطقـــة وأهم المســـتجدات إقليميـــًا وعالميًا 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن القضايـــا ذات االهتمام 

المشترك.
ومـــن جانبـــه؛ أعـــرب ســـمو ولـــي عهـــد دولـــة 
الكويت الشـــقيقة عن شـــكره وتقديره لجاللة 
الملـــك المعظـــم واعتـــزازه بجهـــود جاللته في 
ترســـيخ عالقـــات التعـــاون المتميـــزة وتوثيق 
الروابـــط والصالت القوية بين مملكة البحرين 

وشقيقتها دولة الكويت.

مساع مشتركة لتعزيز آليات التعاون بين البلدين ... الملك المعظم:

العالقــات مع الكويــت راسخــة وتزداد قوة وتميــزا

جاللة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد الكويتي

اســـتقبل ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور  ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، في مقر إقامة جاللته في مدينة 
جـــدة أمـــس، أخـــاه  رئيـــس وزراء جمهوريـــة العراق 
الشـــقيقة، مصطفـــى الكاظمـــي، فـــي إطـــار مشـــاركة 

جاللته في قمة جدة لألمن والتنمية.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض العالقـــات األخوية 
الوطيدة وســـبل تنمية التعـــاون الثنائي على مختلف 
المســـتويات، إلى جانـــب تبادل وجهات النظر بشـــأن 
علـــى  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  القضايـــا  مـــن  عـــدد 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدولية. وأشـــاد جاللة الملك 
المعظم بالعالقات الثنائية التاريخية التي تربط بين 

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، وأكـــد جاللته وقوف 
مملكـــة البحرين إلى جانب العراق في مســـاعيه نحو 
تعزيـــز أمنـــه واســـتقراره؛ مـــن أجل تحقيـــق تطلعات 
شعبه الشقيق في التقدم واالزدهار. من جهته، أعرب 

رئيـــس الـــوزراء العراقي عـــن جزيل شـــكره وتقديره 
لصاحـــب الجاللة الملك المعظم لمـــا أبداه جاللته من 
حـــرص واهتمـــام بتعزيز عالقات البلدين الشـــقيقين، 

وعلى مواقف مملكة البحرين العربية األصيلة.

مستعرضا جاللته مع الكاظمي العالقات األخوية الوطيدة.. الملك المعظم:

نقف مع العراق في مساعيه نحو تعزيز أمنه واستقراره

جاللة الملك المعظم يستقبل رئيس الوزراء العراقي

جدة - بنا



التقـــى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بحضـــور ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، في مدينة جدة 
أمـــس، رئيـــس الواليات المتحـــدة األميركية جوزيـــف بايدن  في 
إطـــار مشـــاركة جاللتـــه فـــي قمة جـــدة لألمـــن والتنميـــة. وخالل 
اللقـــاء أكـــد جاللة الملك المعظم عراقة العالقـــات التي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والبنـــاء عليها 
ومـــا أثمـــرت عنه مـــن تعاون وثيق في شـــتى المجاالت وتنســـيق 
مشـــترك في كل ما يســـهم في تعزيـــز األمن واالســـتقرار للمنطقة 
والعالـــم باعتبار مملكـــة البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية 
شـــريكين استراتيجيين لدعم الســـالم واألمن اإلقليمي والدولي. 
ونوه جاللته بمشـــاركة الرئيس بايدن في أعمال قمة جدة لألمن 
والتعـــاون والتـــي تمثل اســـتمرار للـــدور األميركـــي المحوري في 
تعزيـــز أطر التعـــاون الخليجي األميركـــي والتأكيد علـــى القضايا 
والتحديـــات والعمل على مواجهتها. وأعرب جاللة الملك المعظم 
عـــن بالـــغ تقديـــره للرئيـــس األمريكـــي بايدن علـــى مـــا يبديه من 

اهتمام كبير بدعم العالقات بين البلدين والشعبين الصديقين.
هـــذا وجرى خـــالل اللقـــاء بحث الموضوعـــات الثنائيـــة التي تهم 
البلديـــن الصديقيـــن وســـبل تعزيـــز التعـــاون البيني لإلســـهام في 
تعزيـــز أمن واســـتقرار المنطقة وأهم القضايـــا المدرجة على قمة 
جدة لألمن والتنمية، كما تم التأكيد على مواصلة االلتزام بتعزيز 
العالقـــات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجاالت الدفاعية 

واألمنية واالقتصادية والتجارية بين الشعبين الصديقين.
 مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيس جوزيـــف بايـــدن تقدير بالده للشـــراكة 
االســـتراتيجية الراســـخة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
الخامـــس  لألســـطول  المملكـــة  باســـتضافة  منوهـــًا  األميركيـــة، 
األميركـــي، مشـــيدا بـــدور مملكـــة البحرين فـــي اتفاقيـــات إعالن 
مبـــادئ إبراهيـــم ومنتدى النقب و مثمنا الجهـــود المتبادلة لتعزيز 

التكامل اإلقليمي وتعميق التعاون األمني.

جدة - بنا

تعزيز العالقات الثنائية في المجاالت الدفاعية واألمنية واالقتصادية
البحرين وأميركا شريكان استراتيجيان لدعم السالم... الملك المعظم وبايدن:

ــن الــصــديــقــيــن ــدي ــل ــب ــن ال ــي ــام  بـــايـــدن بــدعــم الـــعـــالقـــات ب ــم ــت ــاه ــه أشــــاد ب ــت ــالل ج
الرئيـــــس األميـــركــــي يؤكــــد الشـــراكـــــة االستراتيجيــــــة الراسخـــــة مـــــع البحريــــــن
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بناء علـــى التوجيهات الملكية الســـامية من عاهل البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بتقديـــم مســـاعدات إنســـانية إغاثيـــة عاجلـــة لمســـاعدة 
الشعب األفغاني في المناطق المتضررة من الزلزال الذي 
ضـــرب أفغانســـتان، وّقعـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئيـــن اتفاقيـــة تقديـــم مســـاعدات إنســـانية، لدعـــم 
الجهود اإلغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي 
ضـــرب أفغانســـتان، علـــى أن تتولـــى المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية برئاســـة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة مهمة اإلشـــراف على هذه المســـاعدات اإلنسانية، 
حيـــث ســـيقوم وفـــد مـــن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية بزيـــارة المناطـــق المتضـــررة فـــي أفغانســـتان 

لتوزيع المواد اإلغاثية على األهالي المتضررين.
وبهـــذه المناســـبة، رفـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أســـمى آيات الشـــكر والتقدير والعرفان إلى مقام 
عاهـــل البالد المعظم الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية علـــى مبـــادرات جاللتـــه اإلنســـانية 
المســـتمرة فـــي مســـاعدة األشـــقاء واألصدقـــاء وإغاثـــة 
المنكوبيـــن ومد يد العـــون للمحتاجين في مختلف بقاع 
العالـــم، األمر الـــذي يأتي ضمن مســـاعي مملكة البحرين 
الروابـــط  مـــن  وانطالًقـــا  الدولـــي  التضامـــن  بترســـيخ 
األخوية واإلنســـانية التي تجمع مختلف شـــعوب العالم، 
مشـــيًدا ســـموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسســـة 
مـــن قبـــل الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا سموه تشـــرف المؤسسة الملكية لألعمال 

اإلنسانية بتنفيذ توجيهات جاللة الملك المعظم.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وقوف 
مملكـــة البحريـــن وبالتنســـيق مـــع دول مجلـــس التعاون 
واألمـــم المتحدة إلى جانب الشـــعب األفغاني في أزمته 

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  تعمـــل  اإلنســـانية، حيـــث 
اإلنســـانية علـــى تقديـــم المســـاعدات اإلغاثيـــة العاجلة، 
والتـــي تحتـــوي على مواد إغاثية وطبية، ســـائاًل المولى 
القدير أن يعم الســـالم واالزدهار في أفغانســـتان والعالم 

أجمع، متمنًيا لها ولشعبها األمن واالستقرار.
لألمـــم  الســـامية  المفوضيـــة  أشـــاد ممثـــل  مـــن جانبـــه، 
المتحـــدة لشـــؤون الالجئين لـــدى دول مجلـــس التعاون 
الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل اإلسالمي 
خالـــد خليفـــة بالـــدور اإلنســـاني الريـــادي الـــذى تعكســـه 
ســـرعة اســـتجابة المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
لالحتاجـــات الطارئة والعاجلة إلغاثة الشـــعب األفغاني، 
وعلى جهوزيتها لتقديم المنحة بشـــكل عاجل “تعد هذه 
المنحـــة الضرورية مثـــااًل للشـــراكة اإلنســـانية الحقيقية 
والتي تتمثل في تأمين المساعدات أينما كانت الحاجة” 
وأضـــاف “نجـــدد فخرنا بهذه الشـــراكة وبالـــدور الريادي 

اإلنساني للمؤسسة، ممثلة في دعم جاللة ملك البحرين 
وقيـــادة رئيـــس مجلـــس األمناء، ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، في دعم الجهود اإلغاثية لمن هم بأمّس 

الحاجة لها في أفغانستان والعالم”
وأوضـــح أن أفغانســـتان عانـــت علـــى مـــدى 4 عقود من 
الصـــراع  بســـبب  أزمـــات وتحديـــات جّمـــة  مـــن  الزمـــن 
وعـــدم االســـتقرار الذي تـــرك الماليين على شـــفا الجوع 
والمجاعـــة. فتشـــير آخر التقديـــرات لوجـــود حوالي 24 
مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما يوجد 
حالًيـــا فـــي أفغانســـتان حوالـــي 3.5 مليون نازح بســـبب 
النـــزاع باإلضافـــة إلى 1.57 مليون نازح بســـبب العوامل 
المناخيـــة، لتعـــد واحـــدة مـــن أكثـــر األزمـــات اإلنســـانية 

المحتاجة للدعم.

ناصر بن حمد: البحرين تقف بجانب الشعب األفغاني في األزمة اإلنسانية
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“جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي” تستقبل مزيدا من المشاركات
تقييم أداء المنظمات ومشاريعها الرائدة باستقالليه تامة

المنظمـــة لجائـــزة ســـمو  اللجنـــة  تواصـــل 
خليفـــة  آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
ألفضل أداء تطوعي مؤسســـي اســـتقبال 
المشـــاركات فـــي فعاليـــات الجائـــزة عبـــر 
والتـــي  للجمعيـــة،  اإللكترونـــي  الموقـــع 
تقـــام برعاية وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء الرئيـــس الفخري لجمعيـــة الكلمة 
الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفـــة، وذلـــك ضمن جائزة ســـموه للعمل 
التطوعي بنسختها الثانية عشرة )لتكريم 
الكـــوادر العربيـــة العاملـــة فـــي الصفـــوف 
األماميـــة(، الذيـــن لهـــم إســـهامات كبيـــرة 
فـــي التخفيف من تداعيـــات وآثار جائحة 

كورونا )كوفيد 19( في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق، قال رئيس جائزة أفضل 
أداء تطوعي مؤسسي عماد السعودي “إن 
هنـــاك تفاعالً كبيرًا مـــن المنظمات األهلية 
مع الجائزة منذ إطالقها، في تأكيد ألهمية 
الجائـــزة في إبراز دور منظمـــات المجتمع 
المدنـــي وتوثيـــق التجـــارب الرائـــدة التي 
تضطلـــع بهـــا في مجـــال العمـــل التطوعي 
والتنمـــوي، باإلضافـــة إلـــى دعـــم وتعزيـــز 
ورعايـــة المشـــروعات والبرامـــج التنموية 
التـــي تنفذهـــا هـــذه المنظمات، بما يســـهم 
في نشر وترســـيخ ثقافة العمل التطوعي 

وإبـــراز دوره فـــي التنمية الشـــاملة، فضالً 
مـــع  الفاعلـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  تعزيـــز  عـــن 
المنظمات األهلية ودعم جهود المسؤولية 

االجتماعية للقطاع الخاص”. 
مـــن جانبها، كشـــفت رئيس لجنـــة تحكيم 
الجائزة لطيفة المناعي  عن معايير الجائزة 
ضمن فئة أفضـــل أداء للمنظمات األهلية، 
والتـــي تشـــمل: تقييـــم األداء الفعلي لهذه 
المنظمات ومدى تطبيـــق مبادئ الحوكمة 
من شـــفافية ومساءلة ومشاركة األعضاء 
فـــي اتخاذ وصنع القـــرار، ووضوح األدوار 
والصالحيـــات،  المســـؤوليات  وتـــداول 
إلـــى جانـــب قدرتها االداريـــة والفنية على 
التخطيط والتنفيذ للمشـــروعات التنموية 
ذات النفـــع العـــام، ومعيـــار التواصـــل مـــع 
مختلف المؤسســـات الحكوميـــة واألهلية 
فـــي المجتمـــع، إلـــى جانب مـــدى مقدرتها 
على اإلدارة الذاتية من تخطيط وتدريب 
للموارد البشـــرية واســـتقطاب متطوعين، 
باإلضافة إلـــى إثبات كفاءتهـــا في اإلدارة 
المالية من تخطيط مالي ومحاسبة مالية 
ورقابـــة ومســـاءلة وتدقيـــق، وأن تثبـــت 

االستدامة المالية لكيانها في المستقبل. 
وأما عن فئة أفضل أداء لمشـــروع تنموي 
رائد خاص بالمنظمات األهلية، فأوضحت 
المناعـــي أنـــه ســـيتم تقييـــم المشـــروعات 
حسب الهدف العام من المشروع والفئات 

المستهدفة في المجتمع، وطبيعة االبتكار 
التميـــز  وجوانـــب  المشـــروع  فكـــرة  فـــي 
والوســـائل  العمـــل  آليـــات  وكذلـــك  فيـــه، 
المســـتخدمة لتحقيـــق أهدافـــه ومعالجـــة 
المشـــكلة فضالً عـــن معيار إمـــكان تطوير 
هـــذه المشـــروعات مســـتقبالً، مضيفـــًة أن 
اللجنة ركزت أيضًا على محور االستدامة 
فـــي المشـــروع ومـــدى ارتباطـــه بأهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة، مؤكـــدًة أنـــه ســـيتم 
تقييـــم هـــذه المشـــروعات طبقـــًا للمعايير 

المذكورة باستقاللية وحياد تام.
يذكـــر أن اللجنـــة المنظمة رصـــدت جوائز 
نقديـــة للفائزيـــن بالجائـــزة تقـــدر بــــ 7500 
المنظمـــات األهليـــة  دينـــار موزعـــة علـــى 
الفائزة، وستسلم هذه الجوائز في احتفال 

الجمعية بجائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي آل خليفـــة للعمل التطوعـــي )لتكريم 
الكـــوادر العربية فـــي الصفـــوف األمامية( 

في شهر سبتمبر 2022.

المنامة - بنا

عماد السعودي  لطيفة المناعي

“الملكية اإلنسانية” توقع اتفاقية مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لالجئين
بتوجيه ملكي وتحت قيادة ناصر بن حمد... ودعما للجهود اإلغاثية للمتضررين من زلزال أفغانستان

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

رؤية ملكية لرخاء وازدهار المنطقة والعالم
Û  كعــادة جاللتــه دائًمــا، وانطالًقا من اهتمام وحــرص جاللته على دول

وشــعوب المنطقــة، وتأكيًدا لنهج مملكــة البحرين المنفتح والمتعاون 
مــع العالــم أجمــع، فإن حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة ملــك البــالد المعظــم حفظــه هللا ورعــاه ال يتــرك مناســبة 
إقليميــة وال فرصة دوليــة وال تجمًعا مهًما وإال ويطرح رؤيته الثاقبة 
لحــل مشــكالتها  المناســبة  المنطقــة واآلليــات  والمتكاملــة ألوضــاع 
وأوجاعهــا والطــرق األفضــل التي تســهم في تقدم وازدهــار المجتمع 

الدولي واستقامة العالقات بين دوله وأعضائه. 
Û  ،ففي قمة جدة لألمن والتنمية بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة

أكــد جاللــة ملــك البــالد المعظم أمــام أصحــاب الجاللة والســمو قادة 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربية، وملــك المملكة األردنية 
الهاشــمية، ورئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، ورئيس مجلــس وزراء 
نقاطــا  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  ورئيــس  العــراق،  جمهوريــة 
مهمــة ومحوريــة ألمن واســتقرار هذه المنطقة اإلســتراتيجية للعالم، 
وفــي الصــدارة منهــا القضيــة المركزيــة للــدول العربية وهــي القضية 
الفلســطينية، ليؤكــد جاللتــه ضــرورة حلهــا بتســوية عادلــة ودائمــة 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، وفًقا لحل الدولتيــن ومبادرة 
الســالم العربيــة، بما يخلــق الفرص االقتصادية الواعدة والمســتدامة 
للشــعب الفلســطيني الشقيق ومشــاركته الفعلية في التنمية الشاملة، 
وكذلك األزمة اليمنية وضرورة التوصل إلى تســوية سياســية لها مع 

مواصلة الدعم اإلنساني والتنموي للشعب اليمني.
Û  وحــدد جاللتــه أحــد أهم مســببات األزمــات في المنطقــة، الذي عانت

منه مملكة البحرين، وما تزال، ودول المنطقة بوجه عام وهو التدخل 
المباشــر في الشــؤون الداخلية للدول كتحد خطير يتناقض تماًما مع 
القوانيــن الدوليــة، ويســتلزم بشــدة تضافــر جميع الجهــود لوقف هذا 
السلوك المتبع من قبل بعض الدول ويثير الفتن والقالقل واألزمات، 

بما يضمن التعايش السلمي بين الجميع واحترام سيادة كل الدول.
Û  أوضــح جاللتــه بمــا ال يــدع مجــااًل ألي شــك وفي رؤيــة حكيمة تأخذ

بعيــن االعتبــار التحديات المســتمرة والمســتحدثة وأفضل الخيارات 
لمواجهتها والتصدي لها أن الحفاظ على األمن واالســتقرار اإلقليمي 
لــن يتحقــق إال بالتعــاون والتضامــن والعمل المشــترك الفاعــل، مؤكًدا 
جاللتــه أهميــة اســتمرارية عمــل القــوات البحرية المشــتركة وتفعيل 
قــوات واجــب مشــتركة لحمايــة المالحــة الدوليــة وتأميــن إمــدادات 
النفط والتجارة العالمية ودعم جهود استقرار أسعار الطاقة العالمية، 
ومواجهة تضخم األسعار وتشجيع مبادرات تصدير الحبوب والقمح 

وغيرها لتأمين وصولها لألسواق العالمية وتحقيق  األمن الغذائي.
Û  ،رؤيــة جاللــة الملك فــي هذا الخطاب ال تخص مملكــة البحرين فقط

وإنما تمس المنطقة بكاملها والعالم أجمع، فهي رؤية شــاملة تتضمن 
معالجــات ال يمكن االختالف في أهميتها وضروريتها وحتمية العمل 
على تنفيذها، فهي تضع النقاط على الحروف بشــكل واضح وتحدد 
الطريــق بــكل حســم وبدقة متناهيــة لكل من يريد الخير واالســتقرار 

لهذه المنطقة. 
Û  المنطقــة تمــر بمنعطــف خطير وتواجــه تحديات جســيمة، وقد وضع

جاللتــه نقاًطــا لــو تــم تطبيقهــا لــكان مصيــر المنطقــة هــو االســتقرار 
ومزيــدا مــن االزدهــار والتقــدم والرخــاء، فهــي رؤيــة ســباقة تضــع 
مصلحــة المنطقــة والعالم في صــدارة أولوياتها، وينبغــي أن تتضافر 

كل الجهود اإلقليمية والدولية لتطبيقها.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك المعظم
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محرر الشؤون المحلية

صدام حسين

 كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين  «
يتردد على رابطة طلبة البحرين في مصر 

حسبما يقول بعض الطلبة... حدثنا عن 
ذكريات مزاملة الرئيس العراقي... وما 

سبب تواجده برابطة طلبة البحرين؟

- كنت أمين ســـر الرابطة، وصدام حســـين شخص 
انطوائـــي وال يتحدث إلى الطلبـــة، على الرغم من 
عالقتـــه برئيـــس الرابطة جاســـم فخـــرو وعدد من 
الطلبـــة البعثييـــن المقربين منه فـــي كلية الحقوق 
بجامعـــة القاهـــرة، ومـــع مـــرور األيـــام عرفنـــا بـــأن 
الرئيس األميركي األســـبق جورج بوش األب حين 
كان مديـــرًا للمخابـــرات المركزيـــة فـــي الواليـــات 
المتحدة األميركية، اتصل بالســـفير األميركي في 
القاهـــرة آنذاك، إلقنـــاع الرئيس جمـــال عبدالناصر 
بمنح صدام حســـين لجوءًا سياســـيًا فـــي القاهرة، 
إذ كانـــت لألميـــركان عالقـــة مميـــزة مـــع الرئيـــس 
جمـــال عبدالناصر، وأغلب الطلبة البعثيين غادروا 
القاهـــرة العـــام 1961 بعـــد انفصـــال الوحـــدة بيـــن 
ســـوريا ومصـــر، حيث تم تســـفير البعثييـــن، وكان 
مقـــر رابطة البحرين الطالبية قرب دائرة المباحث 

المصرية.

استقالل البحرين

 عندما أعلن هارولد ويلسون رئيس وزراء  «
بريطانيا في أبريل 1968 عزم بريطانيا 
االنسحاب من منطقة الخليج، وأوفدت 

منظمة األمم المتحدة في يونيو 1968 
سفير إيطاليا باألمم المتحدة فيتوريو 

وينسبير للبحرين لمعرفة رغبات الشعب 
البحريني. ما المشاهد العالقة في ذاكرتك 

من هذه الفترة؟

- بعـــد اقتراح حزب العمال البريطاني االنســـحاب 
مـــن منطقـــة الخليـــج العربـــي، صـــرح شـــاه إيـــران 
مـــن الهند فـــي العـــام 1969 عن المزاعـــم اإليرانية 
النتـــزاع ما يســـمى بحقوقهم مـــن البحرين، وعليه 
رفضت البحرين االســـتفتاء وقبلت بزيارة الممثل 
الحقائـــق  لتقصـــي  المتحـــدة  لألمـــم  الشـــخصي 
البحريـــن، حيـــث كانـــت االجتماعـــات تقـــام  فـــي 
فـــي قاعـــة المؤتمـــرات )قاعـــة أوال حاليـــا( بفندق 
الخليـــج بحضـــور ســـفير إيطاليـــا باألمـــم المتحدة 
فيتوريو وينسبير، وبحضور عدد من الشخصيات 
لمـــدة شـــهر  البحرينيـــة. وبعـــد جهـــود متواصلـــة 

حصلت البحرين على االستقالل.

غارات اسرائيلية

 في مارس 1978 حدث االجتياح  «
اإلسرائيلي على لبنان... وكنَت رئيسا 
للبعثة الدبلوماسية البحرينية هناك.. 

أي أنك في عين العاصفة أثناء قصف 
الطائرات الحربية اإلسرائيلية واشتعال 

الحرائق والغارات المتعددة... ما مشهد 
تلك الفترة؟

- مـــع األســـف لبنـــان لم يعـــش مرحلة مـــن الهدوء، 
فالطائـــرات كانـــت تحلـــق منخفضـــة فـــي منطقـــة 
ســـكني بالرملـــة البيضـــاء، وقـــوات الـــردع العربي 

كانت تنتشر بشكل كبير.
تعرفت على زعيم تيار المردة طوني فرنجية قبل 
اغتياله، وفي فتـــرة وجودي اغتيل كمال جنبالط 
على يد السوريين بســـبب معارضته دخول قوات 
الـــردع، وذهبـــت لتعزيـــة ابنـــه وليـــد جنبـــالط في 

منزلهم بالمختارة.
 مع األســـف انتشـــر في لبنـــان العنف المســـلح تلك 
الفتـــرة، وبقيـــت الحـــرب األهليـــة مســـتمرة لغايـــة 
التسعينات، وبعد ظهور حزب هللا بعد قيام الثورة 
اإليرانية في ايران استمر مسلسل الحرب األهلية.
 وأود اإلشارة هنا إلى أن الفلسطينيين في بيروت 
احتفلـــوا بتأييـــد الثـــورة اإليرانيـــة، حيـــث وضـــع 
اإليرانيون شروطًا لدعم القضية الفلسطينية وتم 

تأييدهم قلبًا وقالبًا.

لم أقسم 

- حـــدث أمـــر غريب فـــي موضوع تعيينك ســـفيرًا 
فـــي ايـــران... فقد قدمـــَت أوراق اعتمـــادك لرئيس 
الـــوزراء اإليرانـــي مهدي بـــازركان فـــي 16 أكتوبر 
1979 ثـــم عـــدَت للبحريـــن وأديـــَت القســـم أمـــام 
ســـمو األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن سلمان آل 
خليفة سفيرًا للبحرين في ايران.. ولهذا الموضوع 

قصة.. حّدثنا عنها؟
- وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة كان لديهـــا قلق من 
عدم قبولي سفيرًا للبحرين في طهران بعد الثورة 
اإليرانيـــة، إذ كانـــت تصريحات بعض المســـؤولين 
اإليرانيين ال تعترف باســـتقالل البحرين، ســـافرُت 
إلى طهران للقيام بمهام عملي كســـفير عن المنامة 
وهبطـــت بـــي الطائـــرة فـــي مطـــار طهـــران، وكان 
فـــي اســـتقبالي رئيس التشـــريفات بقاعـــة المطار، 
وقدمـــُت أوراق اعتمـــادي كأول ســـفير للبحريـــن 
بعـــد الثورة اإليرانيـــة، وبعد قبول االعتماد رجعت 

للبحرين ألداء القسم أمام األمير الراحل.

تقشير البرتقال

 ذكرَت في كتابك أنك التقيَت الخميني  «
أول مرة... مع السفراء العرب... في 1 

نوفمبر 1979... وكانت القاعة صغيرة... 
وافترشتم األرض... وحتى الخميني لم 

يصافحكم... ولم تترجم الكلمة الفارسية 
لكم... حدثنا عن مشهد اللقاء األول 

وانطباعك عن هذه الفترة؟

-  طلب ســـكرتير مدير المراســـم بوزارة الخارجية 
اإليرانيـــة مـــن الســـفراء العـــرب وســـفراء الـــدول 
اإلســـالمية االســـتعداد إلـــى لقـــاء الخمينـــي فـــي 
مدينـــة قـــم، ووقـــف الجميـــع فـــي انتظـــار لحظـــة 
دخول الخميني، دخل علينا القاعة وقال لنا باللغة 
الفارســـية “بشـــن” أي اجلســـوا علـــى األرض، وفي 
الفتـــرة نفســـها كان علـــي خامنئي يرافق الســـفراء 

في جوالتهم في طهران.
 وفـــي إحـــدى زيـــارات الســـفراء إلـــى أحـــد قصور 
الشـــاه، حـــدث موقـــف حيـــن كان علـــي الخامنئـــي 
جالســـًا على طاولة البلياردو يقشر برتقال، وطلب 
الســـفير الســـويدي شـــراء الطاولة بقيمة 600 ألف 
دوالر. ومـــن األمور الغريبـــة أن االيرانيين يطلبون 
من الدبلوماسيين بإزالة ربطة العنق )التاي( عندما 
سيقابل السفير رجل دين سياسيًا، حيث يعتبرون 

ربطة العنق صليبا، وأنا لم أنزع “الكرفته”.

نصيحة بريطانية

 ذكرَت معلومة مهمة في كتابك، وهي  «
أن السفير البريطاني هو الذي أبلغك 

في منتصف يوليو 1980 عن قرب اندالع 
الحرب العراقية اإليرانية وطلب منك مغادرة 

طهران... ما هي القصة؟

- بالفعـــل اتصـــل بـــي الســـفير البريطانـــي وأبلغني 
بضـــرورة مغـــادرة طهـــران مـــع بقيـــة ســـفراء دول 

الخليـــج، قبـــل اندالع الحـــرب العراقيـــة اإليرانية، 
حيـــث كان لـــدى الســـفارة البريطانية فـــي طهران 
معلومـــات اســـتخباراتية قبيـــل نشـــوب الحـــرب، 

وعليه غادرت من طهران إلى إسبانيا.

 حرب الناقالت

 خالل عملك كمندوب لألمم المتحدة في  «
نيويورك عام 1982 حدثت حرب الناقالت 

في البحر... ما هي أبرز النقاشات 
والتسويات بين الدبلوماسيين في قاعة 

األمم المتحدة لوقف الحرب؟

- أجمـــل األيـــام قضيتها في نيويـــورك خالل فترة 
عملـــي باألمـــم المتحـــدة، ولكـــن مع األســـف أغلب 
الســـفراء العـــرب كانـــوا عاطليـــن عن العمـــل وفي 

انقسامات خالل فترة الحرب العراقية اإليرانية.

سحق الصينيين

 ننتقل الى محطة الصين، حيث عاصرت  «
أحداث ساحة )تيان آن من(، ومعناها ميدان 

السماء، وهي ساحة وسط بكين وتعتبر األكبر 
عالميا، وشهدت قتل طلبة محتجين، فما أبرز 

المواقف من وجودك في تلك الفترة؟

- واجهت في الصين مشـــكلة عدم وجود مدارس 
االنجليزيـــة،  اللغـــة  لتدريســـهم  ألبنائـــي  أجنبيـــة 
والظروف كانـــت صعبة في الصين حيث ال يوجد 
في بكين )سوبر ماركت( مثال. أما عن ساحة )تيان 
آن مـــن(، ففـــي يونيـــو 1986 جلب طلبـــة صينيين 
نموذجـــا لتمثال الحرية مـــن أمريكا، ووضعوه في 
الساحة، وحدثت اضطرابات، وأمر مسؤول صيني 

رفيع بسحق الطلبة في تلك الفترة بالدبابات. 

التزوير في تونس

 في سبتمبر 1997 وصلَت تونس وهي  «
محطتك الدبلوماسية األخيرة... هل توقعت 

أن تنفجر األوضاع فيها بالعام 2011 وما 
أبرز المشاهد بفترة وجودك هناك؟

- زارنـــي الرئيس زين العابدين بن علي في منزلي 
لتقديـــم واجـــب العزاء فـــي وفاة المغفـــور له بإذن 
هللا تعالـــى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان  آل 

خليفة أمير البالد الراحل بشهر مارس 1999.
وكل شيء كان مزورًا في تونس بتلك الفترة، وأنا 
كســـفير مقيم في تونـــس توقعت انفجار األوضاع 
قبـــل أحـــداث الربيـــع العربـــي لعـــام 2011 بســـبب 

القبضة األمنية الشديدة.

خامنئي قّشر البرتقال على طاولة بليارد في قصر الشاه بلقاء مع الدبلوماسيين
السفير حسين الصباغ ضيف برنامج “وقفة” بإدارة عبدالنبي الشعلة:

حسين الصباغ
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تقديم: 
عبدالنبي الشعلة

إعداد: 
راشد الغائب وحسن عبدالرسول

إدارة التصوير واإلضاءة:
حسن عبدعلي

تصوير:
أيمن يعقوب، حسن عبدعلي 
وحوراء مرهون

مونتاج وإخراج: 
حوراء مرهون

أعد الحلقة للنشر: 
حسن عبدالرسول

تنفيذ وإخراج الصفحة:
محمد الستراوي

فريق العمل

شاهد الحلقة األولى عبر 
قناة “^” باليويتوب 

في الحلقة الجديدة من برنامج “وقفة” يســـتضيف رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة الســـفير المخضرم حسين راشد الصباغ 
في حديث الذكريات عن أبرز المحطات في مسيرته المهنية بعدد من العواصم ومشاهد من معاصرته ألبرز المنعطفات التي عاصرها في 

العقود الماضية.

عبدالنبي الشعلة محاورا حسين الصباغ

بوش األب طلب 
اللجوء السياسي 

لصدام حسين في 
القاهرة

رفضت خلع ربطة 
العنق أمام رجال 

الدين اإليرانيين

 الرئيس التونسي 
األسبق بن علي زارني 

بالبيت لتعزيتي في وفاة 
األمير عيسى بن سلمان

صدام حسين كان 
يتردد على رابطة 

طلبة البحرين في 
مصر

عشت أيام قصف 
الطائرات اإلسرائيلية 

الى لبنان

السفير البريطاني 
نصحني بمغادرة 

طهران قبيل اندالع 
حربها مع العراق
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األمير أمـــام  عــدت ألقــســم  ثــم  فــي طــهــران  اعــتــمــادي سفيرا  أوراق  قــدمــت 

مع ياسر عرفات في لبنانالرئيس األمريكي األسبق ريغان مصافحا الصباغ في نيويوركالرئيس اللبناني األسبق إلياس سركيس مصافحا الصباغ في العام 1977البطاقة الدبلوماسية اإليرانية للسفير الصباغ
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 أحـــرز ٣ بحرينيين الماجســـتير 
كليـــة  مـــن  األعمـــال  إدارة  فـــي 
 MBA from( لألعمـــال  لنـــدن 
 ،)London business school
وهم: الشـــيخ عيسى بن حسام 

آل خليفـــة، وخالـــد عبدالرحمن 
عبدالرحمـــن  وأحمـــد  الماجـــد، 

الشيراوي.
يذكر أن حفل التخرج جرى في 

العاصمة البريطانية لندن.

أكد وزير األشـــغال إبراهيم الحواج، أن مدينة 
خليفة تعتبر من المشـــاريع اإلســـكانية الرائدة 
التي ستســـهم في توفير الخدمات اإلسكانية 
للمواطنيـــن، حيث تعمل الـــوزارة على تطوير 
البنية التحتية من خالل توفير تطوير شـــبكة 
الطـــرق وخدمات الصرف الصحـــي، الفتًا إلى 
أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤّمن انسيابية 
الحركة داخـــل المدينة وتخدم  القاطنين بها. 
بدورهـــا، قالـــت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمراني آمنة الرميحي إّن ربط مدينة خليفة 
بالشـــبكات الرئيســـة للبنية التحتية من شـــأنه 
خدمـــة قاطنـــي المدينـــة، ودعم جهـــود وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي فـــي تنفيـــذ 
المراحل اإلنشـــائية المســـتقبلية بالمدينة، بما 
يســـهم في تنفيذ األهداف ذات الصلة بقطاع 
الســـكن االجتماعـــي وفـــق برنامـــج الحكومـــة 

ورؤية البحرين االقتصادية 2030. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتمـــاع وزيـــر األشـــغال، مع 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة 
وذلـــك في إطـــار مواصلة الجهود التنســـيقية 
المشـــتركة بيـــن الوزارتيـــن،؛ لتوفيـــر خدمات 

البنيـــة التحتية للمشـــاريع والمدن اإلســـكانية 
بمملكة البحرين.

وشـــهد االجتماع اســـتعراض الخطط الرامية 
إلى ربط مشروع مدينة خليفة بشبكة الطرق 
الرئيســـة، وشـــبكات ميـــاه الصـــرف الصحـــي 

وتصريـــف مياه األمطار، وذلك وفق المخطط 
العـــام لتنفيـــذ المدينـــة، حيـــث أكـــد الجانبـــان 
إلنجـــاز  والخطـــط  الجهـــود  تنســـيق  أهميـــة 
أعمـــال ربط المدينة حســـب الجـــدول الزمني 

المخصص لذلك.

٣ بحرينيين يحرزون الماجستير في 
إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال

وزيرا األشغال واإلسكان: تطوير البنية التحتية لمدينة خليفة
المنامة - بنا

انطالق باكورة برامج “مركز البالد لإلعالم الرقمي” بمنتصف أكتوبر المقبل
المشروع يعتبر األول من نوعه بالمنطقة... وسيركز على تطوير صناعة المحتوى

أعلن رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة عن قرب انطالق 
مشروع “مركز البالد لإلعالم الرقمي” بعد سلسلة اتصاالت واجتماعات 
مع الجهات المعنية والخبراء المختصين، حيث يعتبر هذا المشروع 

األول من نوعه على مستوى المنطقة.

ــبــالد  ــال الــشــعــلــة إن مـــركـــز ال ــ وقـ
لإلعالم الرقمي سيركز على إعداد 
المحتوى  ــإدارة  ــ ب تضطلع  كـــوادر 
ومميز  احــتــرافــي  بشكل  الــرقــمــي 
وبما يواكب التطورات المتسارعة 
يد  على  وذلــك  المضمار  هــذا  فــي 
كفاءات استشارية مؤهلة وخبيرة 
في التخصصات المتعددة لإلعالم 

الرقمي.
وبّين أن مجلس إدارة “البالد” قد 
ديسمبر  في  العشرية  الخطة  أقــر 
العديد  عنها  انبثق  والتي   ،2019
مواكبة  بينها  المبادرات، ومن  من 
التحول الرقمي، من خالل إطالق 
ــن حــضــور  مــــشــــروعــــات تـــعـــزز مــ
الــصــحــيــفــة بــمــخــتــلــف الــمــنــصــات 
المجلس  أقــر  وقــد  والمستويات، 
إلدارة  تابعًا  ليكون  المركز  إنشاء 
الــصــحــيــفــة عــلــى غـــــرار تــجــارب 
تتبعها  الــتــي  الــعــريــقــة  الــصــحــف 
مراكز للدراسات واألبحاث وتهيئة 

الكوادر.
وأشار الشعلة إلى أن إنشاء “مركز 
الرقمي” يعتبر أحد  البالد لإلعالم 
لتقديم  الحديثة  التواصل  أدوات 

وذلــك  جــديــدة،  بوسائل  المعرفة 
عــلــى أرضـــيـــة صــلــبــة مـــن الــخــبــرة 
اكتسبته  الــذي  والتميز  والمهنية 

صحيفة “البالد”.
التحضيرات  أن  الــشــعــلــة  ــن  وأعــل
جـــاريـــة عــلــى قــــدم وســـــاق لــدى 
صحيفة  ــإدارة  ــ ب المكلف  الــفــريــق 
ــالد” إلطــــالق بـــاكـــورة بــرامــج  ــبـ “الـ
مــركــز الــبــالد لــإلعــالم الــرقــمــي مع 
منتصف شهر أكتوبر 2022 وذلك 
تزامنًا مع الذكرى السنوية إلصدار 

أول عدد من الصحيفة.
ــمــكــلــف قــد  ال ــفـــريـــق  الـ ــد أن  ــ ــ وأك
المؤسسات  مــع  اتــصــاالتــه  أجـــرى 
اإلعــالمــيــة الــمــرمــوقــة والــخــبــراء 
برامج  في  للمشاركة  المعروفين 
المركز المختلفة بالمرحلة المقبلة.

الــمــركــز  ــى أن  ــ ولـــفـــت الــشــعــلــة إل
سيصمم برامج متنوعة، تتناسب 
مع الحاجة الفعلية لتهيئة الكوادر 
إلدارة المحتوى الرقمي، سواء من 
اإلعالمي  المحتوى  صناعة  خالل 
الــرقــمــي الــمــؤثــر أو الــتــعــرف على 
الرقمي  التسويق  إستراتيجيات 
إلدارة  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــل  ــ ــضـ ــ وأفـ

المحتوى الرقمي بشكل جاذب.
بـــرامـــج  ــى أن  ــ إلـ ــة  ــشــعــل ال ــوه  ــ ــ ون
صحيفة  كـــوادر  تستهدف  المركز 
لتوسيع  متطلعون  وأنهم  “البالد”، 
طلبة  لتشمل  المستفيدين  قائمة 
وخـــريـــجـــي اإلعــــــالم والــعــامــلــيــن 
ــي بــالــقــطــاع  ــالمـ فـــي الــحــقــل اإلعـ
عن  والمسؤولين  والــخــاص  العام 
المجتمع  بمنظمات  اإلعــالم  إدارة 
ــمــدنــي إلـــى جــانــب الــطــامــحــيــن  ال
مـــؤثـــريـــن في  يــصــبــحــوا  أن  ــي  فـ
صناعة المحتوى الرقمي بمنصات 
بعد  وذلـــك  االجتماعي  الــتــواصــل 

الرسمية  الــجــهــات  مــع  الــتــنــســيــق 
المعنية وموافقتها.

نشاط  معايير  أهــم  مــن  إن  وقــال 
الـــجـــودة فـــي تقديم  ــمــركــز هـــو  ال
الــمــحــتــوى، والـــتـــوازن فــي تقديم 
ــنــظــري والــتــطــبــيــقــي  الــجــانــبــيــن ال
واالســـتـــفـــادة مــن خــبــرة صحيفة 
“الــــبــــالد” والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
فـــي صــنــاعــة الــمــحــتــوى الــرقــمــي، 
ــز عـــلـــى إبـــــرام  ــركـ ــمـ وســيــعــمــل الـ
شراكات فعالة مع جامعات محلية 
إعالمية  ومــؤســســات  وخــارجــيــة 

داخلية وخارجية.

عبدالنبي الشعلة 

الموجة السابعة .. والعام الجامعي الجديد
Û  يبــدو أننــا مــع تضخــم أرقــام اإلصابــات بفيــروس كورونــا، ومــع دقــة

اإلحصــاءات التــي تهيــئ األجــواء بــأن الموجــة الســابعة مــن الجائحــة 
لــم تعــد ببعيــدة عنــا، فإننــا قــد نواجه ســنة جامعية أخــرى تنتصــر فيها 
الخيــارات المتعــددة علــى التعليم عن قرب، صحيح أننــا نجحنا بامتياز 
فــي اجتيــاز تجربــة الغلــق، وفــي إنجــاز االســتبدال المثيــر بالتعليــم عن 
ُبعــد، وصحيــح أننــا نمتلــك مــن التقنيات الحديثــة، ومن آليــات وأدوات 
التعاطــي معهــا مــا يوفر الشــكوى، ويضيق الخنــاق على تفاقم ســلبيات 
التباعــد، لكــن األكيد أننــا وخالل الســنتين الماضيتين قد مررنــا بالعديد 
مــن التجــارب، واســتفدنا بالعديد من الدروس التــي تمكننا من التعاطي 

مع موجات أخرى أكثر شراسة من التي واجهناها من قبل.
Û  ونحــن علــى ُبعــد ســتة أســابيع ربمــا مــن عــام دراســي “جائحــي” جديــد

نســتطيع أن نلتمــس األعــذار ألنفســنا لــو أن التوقعــات برحيــل الجائحة 
قــد بــاءت بالفشــل، وأن األمــل الكبيــر فــي ذهــاب مــع الريــح للفيــروس 
المتحــور اللعيــن، قد بــات أكثر ضعًفا من الهجمــة الصيفية المريعة التي 
باغتت عدة دول في العالم ومن بينها البحرين، حيث االحتراز وقد فقد 
هيبته، واستخدام الكمامات وقد ووري الصناديق، والمطهرات بأنواعها 

المختلفة وقد أصبحت غير ضرورية.
Û  وزارة الصحــة ومــن قبلهــا الفريــق الوطني مــازال يطلــق تحذيراته بأننا

أمام هجمة أوميكرونية شرسة، قد تكون أقل فتًكا، لكنها أكثر انتشاًرا، 
قد تصبح أضعف ميراًثا، لكنها سوف ُتقلق مخادعنا.

Û  الجائحــة لم تعد مقصــورة على البحرين وال على إجراءاتها وتحفظاتها
على االنفتاح الكبير، والفيروس لم يعد متحوًرا من تلقاء كينونته، بقدر 
ما هو متحور بفعل عوامل بيئية وممارسات إنسانية، وظروف مناخية.

Û  في الماضي كانت كورونا قاب قوســين أو أدنى من أي إنســان، ولدرجة
أن أيــة هفــوة يمكــن أن تــودي بحيــاة هــذا اإلنســان، وأن أي ثغــرة يمكن 
أن ينفــذ منهــا هــذا الفيــروس المريــب قد تســبب خســائر ضخمة للبشــر 

والحجر وما خفي كان أعظم.
Û  اليــوم وقــد تناقصــت أعــداد الوفيــات بيــن المصابيــن وهــؤالء الذيــن

يســتقلون قطــار العنايــة المركــزة الســريع نحو الشــفاء، أو نحــو القضاء 
والقــدر، جميعهــا أرقــام مازالــت فــي حــدود المقبــول، وجميعهــا قــد ال 
تدفعنــا خــالل أســابيع نحــو تشــديد التقنيات وتجهيــز المعامــل وإقامة 
الحواجز والسواتر المناعية؛ من أجل الحصول على الجرعة الرابعة من 
“الفاكســين” المضــاد، والجرعــات اليومية من العقاقيــر التي ترفع معدل 

المناعة عند الشباب والمسنين على حد سواء.
Û  و.. قــد يكــون اإلعــداد والتجهيــز فــي الجامعــات لعــام “أون اليــن” آخــر

بمثابــة التباعــد االجتماعي األكثر أمًنا، واألقل خطــًرا على صحة الطلبة 
وحياة األساتذة، واألجهزة اإلدارية واألكاديمية المختلفة.

Û  ،و.. ربمــا يكــون االحتــراز المضاعــف معــول بناء علــى التقنيــة المحدثة
وعامــل إيقــاظ لإلمكانــات التــي تمتلكهــا جامعاتنــا والتــي تبشــر دائًمــا 
باســتخدام تقنيــة الهولوجــرام مــكان الـــ “تيمــز”، والـ “وجًهــا لوجه” محل 
التخفــي خلــف “األون اليــن”، هنــا يمكــن تحقيــق اإلحــالل واالســتبدال، 
ويمكــن تمكيــن الجامعات من الدخول إلى حلــول ذكاء اصطناعية أكثر 

تقدًما وأكثر تكلفة في نفس الوقت.
Û  مشــكلتنا قلــة الطلبــة الملتحقيــن بالجامعــات الخاصــة فــي ظــل عــدم

التــوازن بيــن العــام والخــاص، والقضيــة عويصــة وأشــبعناها بحًثــا، بــل 
وتعبنــا مــن تكــرار ما نتحدث عنــه إزاء ضالتنا المنشــودة من فهم أعمق 
لمنظومــة التعليــم الجامعــي، تقديــر أكبــر لــدور الجامعــات الخاصــة في 
تحقيــق البنيويــة المثالية للتعليــم األكاديمي وتطويق أســواره بالرعاية 
وليس بالحواجز الشــاهقة، باألدوار الملعوبة بإتقان، وليس بالمشــكالت 

المصطنعة كل حين.
Û  كورونــا أو التقنيــة أو تكلفتهــا الباهظــة ليســت مشــكلة، المشــكلة مثلمــا

أشــرت فــي ذلــك التفاهم المطلــوب بين مــن يتخذ القــرار ويصنعه ومن 
يتلقاه ويحرص على تطبيقه، بين من يراقب كشريك وُيشرع كمسئول، 
واآلخــر الــذي يطلــب االســتقاللية واالنفــراد بالتشــغيل، حيث المســئول 
ليــس ُمشــغاًل ولكــن الُمشــغل البــد وأن يكــون مســئواًل، والحديث يطول 

ويطول.

د. عبد اهلل الحواج

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مضاعفة الجهود لتطوير السوق المركزي في المنامة
أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
وائـــل المبـــارك الحـــرص علـــى مضاعفـــة 
الجهود لتطوير السوق المركزي بالمنامة 
بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات المواطنين 
ومرتاديـــه، إضافـــة إلـــى توفيـــر جميـــع 
الخدمـــات التطويرية الســـتيعاب حاجة 
التجار والباعة فيه، ومواكبة التطورات 
الحديثة لألســـواق المركزيـــة من مرافق 

وخدمات.
وأشـــار المبـــارك إلى أن الســـوق المركزي 
فـــي العاصمة المنامة هو أحد أهم وأبرز 
األســـواق المركزيـــة وأكبرها فـــي مملكة 
البحرين، وهو نقطة ارتكاز لعمليات بيع 
المـــواد الغذائيـــة والتي مـــن خاللها يتم 
تزويـــد جميـــع مناطـــق البحريـــن، حيث 
يبلغ مســـاحته 141 ألف متر مربع شامل 
لثالث مجمعات تجارية كبرى، ويتضمن 
أيًضـــا 665 وحـــدة تجاريـــة، مشـــيًرا إلى 
أن أعمـــال تطوير الســـوق تســـير بشـــكل 
االحتياجـــات  جميـــع  لتأميـــن  مســـتمر 

الالزمة.
جـــاء ذلك خالل الجولـــة الميدانية التي 
قـــام بهـــا الوزير بمعية الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات، وصالح طرادة رئيس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة، ومحمد الســـهلي مدير 

عام أمانة العاصمة، وعدد من مســـؤولي 
الوزارة.

وخـــالل الجولة تـــم االطالع على خطط 
المشـــروعات التـــي ســـيتم تنفيذهـــا في 
الســـوق المركـــزي وتحســـين الخدمـــات، 
ومـــن أهمهـــا مشـــروع تنظيـــم مواقـــف 
الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص، 
ومشروع إعادة تأهيل المرافق وتظليل 
منطقـــة الشـــحن والتفريغ الـــذي يتم من 
خاللها عـــرض المواد الغذائيـــة بالجملة، 
باإلضافـــة إلى مشـــروع تركيب مكثفات 
الطاقـــة فـــي محطات الكهربـــاء الفرعية 
 6 يبلـــغ عددهـــا  الســـوق والتـــي  داخـــل 
محطـــات، والتـــي من المؤمل أن تســـهم 
في تقليل اســـتهالك الطاقة في الســـوق 

بشكل عام ما بين 10 و15%.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أهميـــة اســـتكمال 
مشـــروع تطويـــر مرافـــق الســـوق وفـــق 
مـــا هـــو مخطـــط لـــه، وتظليـــل منطقـــة 
مزاد األســـماك التي تبلغ مســـاحتها 932 
مترا مربعا، وســـرعة تركيـــب اإلنارة من 
خـــالل اســـتخدام اإلنـــارة عبـــر الخاليـــا 
الشمســـية فـــي مختلف مناطق الســـوق 
واســـتبدال اإلضاءة في ســـوق األسماك 
والفواكه عبر نظامLED، منوها بضرورة 
لتقليـــل  المتجـــددة  الطاقـــة  اســـتخدام 

استهالك الكهرباء.
وأشـــاد الوزيـــر بجهـــود ومتابعـــة رئيس 
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  وأعضـــاء 
الســـوق  تطويـــر  متابعـــة مشـــروع  فـــي 

المركـــزي وحرصهـــم على نقـــل وترجمة 
احتياجـــات الباعة ومرتادي الســـوق بما 
يرفد المشـــروع بالخدمـــات واألولويات 

الالزمة.
مـــن جانبه، صرح وكيل الوزارة لشـــؤون 
فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة  بـــأن  البلديـــات 
تكثيف التشجير بالسوق المركزي ضمن 
اســـتراتيجية التشـــجير وزيـــادة الرقعة 
الخضـــراء، والتـــي تســـهم فـــي تحســـين 
البيئـــة داخل الســـوق وزيادة مســـاحات 

الظل في السوق.
وفيمـــا يتعلـــق بالمكيفـــات فـــي الســـوق، 
قال وكيـــل البلديات إن أعمـــال الصيانة 
والتطوير في الســـوق المركزي مستمرة، 
وتـــم توجيـــه أمانـــة العاصمـــة بتكثيـــف 
أعمـــال الصيانـــة للمكيفات وزيـــادة عدد 
ضواغـــط التكييـــف فـــي ســـوق اللحـــم، 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــن أجـــل اســـتمرارية 
أعمـــال التأهيـــل بالســـوق المركـــزي تـــم 
تعييـــن شـــركة لصيانـــة مكيفـــات هـــواء 
اليوميـــة  الصيانـــة  بعمليـــات  للقيـــام 
والكشـــف عـــن األعطـــال مـــع المعاينـــات 
الدورية لكل المساحات المكيفة بالسوق 
جانـــب  إلـــى  العمـــل،  بمتابعـــة  وللقيـــام 
تخصيـــص فريق صيانـــة متكامل يعمل 

على مدار الساعة.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

مكثفات الطاقة تسهم بخفض استهالك الكهرباء 15 %... وزير البلديات:

ربط المشروع  بالطرق الرئيسة وشبكات مياه الصرف الصحي

االجتماع المشترك
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أكد مستشار الخدمات اللوجستية المدرسية خالد الغريب أن وزارة التربية والتعليم تتطلع 
ألن تكون لمشــاريع الطاقة الشمســية األولوية في مشاريعها االستراتيجية والتطويرية، من 

خالل التنسيق المستمر مع الوزارات ذات االختصاص.

ولفـــت إلى أن مـــن أهم التطلعات المســـتقبلية 
تضميـــن المواصفـــات العامـــة لكافـــة مشـــاريع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم اإلنشـــائية الجديـــدة 
تركيب أنظمة الطاقة الشمســـية في األســـطح 
أكبـــر  تحقيـــق  بهـــدف  الســـيارات؛  ومواقـــف 
معـــدل ممكـــن مـــن إنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة 
 ،)Net Metering( الحســـاب  صافـــي  بنظـــام 
والتوســـع في مشـــاريع الطاقة البديلة لتشمل 
كافة المباني والمنشـــآت التابعة للوزارة خالل 
الســـنوات العشـــر القادمة بحلول العام 2030، 
وإنشاء محطات لشـــحن السيارات الكهربائية 
ومرافـــق  المـــدارس  ســـيارات  مواقـــف  فـــي 
الوزارة حســـب النظام والمواصفات المعتمدة 

بالتنسيق مع وزارة شؤون الكهرباء والماء.
ويأتـــي اهتمام مملكة البحرين بقيادة صاحب 
الجاللـــة الملـــك  حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ملـــك البالد المعظـــم، والحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بمصـــادر الطاقـــة المتجددة والبديلـــة، انطالقًا 
من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة 
اســـتخدام أنظمـــة الطاقـــة، وضمـــان تحقيـــق 
االســـتغالل األمثـــل لموارد الطاقـــة المتجددة، 
والمســـاهمة بالتالـــي فـــي جهـــود المملكـــة في 
حمايـــة البيئة، والدفع بتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة العالمية.
وتنطلـــق هـــذه المبـــادرة الرائـــدة بالتعـــاون مع 
الماليـــة  وزارة  وهـــم  األساســـيين  الشـــركاء 
واالقتصـــاد الوطنـــي ووزارة شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء ضمـــن جهود تفعيـــل الخطـــة الوطنية 
لتشـــجيع  ومبادراتهـــا؛  المتجـــددة  للطاقـــة 
وخفـــض  النظيفـــة  الطاقـــة  مـــن  االســـتفادة 
إلـــى  تكاليـــف اســـتهالك الكهربـــاء، باإلضافـــة 
تقليـــل البصمـــة الكربونية للمباني والمنشـــآت 
األهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  ومـــن  الحكوميـــة؛ 
الوطنيـــة والـــرؤى التنموية المتعلقـــة بالطاقة 
المتجددة، وباســـتدامة مـــوارد الطاقة وتنويع 

مصادرها.

أهم تحديين 

ومكنـــت هـــذه المبـــادرة مملكـــة البحريـــن مـــن 
التغلـــب على أهم تحديين متعلقين بمشـــاريع 
الطاقـــة المتجددة، وهما محدودية المســـاحة 
والتكلفة االســـتثمارية، إذ ترتكز هذه المبادرة 
على االســـتفادة من أسطح المباني الحكومية 
وطرحها لالســـتثمار من قبـــل القطاع الخاص، 
وذلـــك على هيئة حزم لتركيـــب أنظمة الطاقة 
الشمســـية على أســـطح تلك المبانـــي، وبهدف 
إنتـــاج الطاقـــة المتجـــددة والنظيفـــة بتعرفـــة 
تنافسية تقل عن التعرفة الحكومية للكهرباء.

اتفاقيـــات  طريـــق  عـــن  العمليـــة  هـــذه  وتتـــم 
شـــراء للطاقـــة بنظام  )BOOM(، الذي يســـمح 
للشـــركات بإنشـــاء وتشـــغيل وصيانـــة أنظمـــة 
الطاقة الشمســـية من دون كلفة استثمارية أو 
تشـــغيلية على الجهات المالكـــة للمباني وذلك 

طوال مدة االتفاقية.
ويتـــم اســـتخدام نظـــام صافـــي الحســـاب في 
مشاريع وزارة التربية والتعليم ألنظمة الطاقة 
الشمســـية، وهـــو نظـــام يتيـــح تبـــادل الطاقـــة 
الكهربائية بين نظام الطاقة الشمسية للمنشأة 
وشـــبكة الكهربـــاء الرئيســـة للمملكـــة، بحيـــث 
يعمـــل على تصدير إنتاج الكهربـــاء الناتج عن 
الطاقـــة الشمســـية للشـــبكة الداخلية للمنشـــأة 
وســـحب الكهرباء من الشبكة الرئيسة لتغذية 

المنشأة. 
قيمـــة  مقارنـــة  علـــى  أيضـــًا  النظـــام  ويعمـــل 
شـــبكة  مـــن  للمنشـــأة  الكهربائـــي  االســـتهالك 
الكهربـــاء الرئيســـة مـــع قيمـــة إنتـــاج األلـــواح 
الشمســـية التي تغذي شبكة المنشأة، وبالتالي 
الكهربائـــي  فاتـــورة االســـتهالك  تكـــون قيمـــة 
للمنشـــأة هـــي ناتـــج الفرق بين االســـتهالك من 

شبكة الكهرباء الرئيسة والتصدير إليها.

المرحلة األولى 

وشـــكلت انطالقة هذا المشـــروع تحـــوالً مهمًا 

فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة فـــي المملكـــة، 
حيث يعتبر هذا المشـــروع بمجمـــل اإلنتاجية 
المتوقعـــة منه أحد أكبر مشـــاريع التعاون بين 
القطاعيـــن الخـــاص والعام في مجـــال تركيب 
أنظمة الطاقة الشمســـية على مختلف المباني 
الحكوميـــة خـــالل العـــام 2020، إذ تـــم توقيع 
اتفاقيات شـــراء الطاقة إلنتـــاج )3( ميجاوات 

من الطاقة الشمسية النظيفة. 
ولقد تم بالتنسيق مع هيئة الطاقة المستدامة 
إعـــداد المواصفـــات العامـــة والخاصـــة لطـــرح 
مناقصـــة عامـــة ضمـــن عقـــد زمنـــي لمـــدة )20 
ســـنة( بهذا الخصـــوص؛ لتركيب أنظمة الطاقة 
التربيـــة  بـــوزارة  مواقـــع   )8( فـــي  الشمســـية 
والتعليم بطاقـــة كهربائية بديلة )3 ميجاوات( 
مدرســـة  للتدريـــب،  البحريـــن  معهـــد  وهـــي 
البســـيتين اإلعدادية للبنات، مدرســـة المالكية 
عيســـى  مدينـــة  مدرســـة  للبنـــات،  اإلعداديـــة 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنين، مدرســـة الفاتح 
القصيبـــي  غـــازي  مدرســـة  للبنيـــن،  الثانويـــة 
الســـيل  وادي  مدرســـة  للبنـــات،  الثانويـــة 
االبتدائيـــة اإلعدادية للبنين، مدرســـة الميثاق 

اإلعدادية للبنين.
وتـــم ذلـــك خـــالل توقيـــع اتفاقيـــة بيـــن وزارة 
التربيـــة والتعليـــم وعـــدد من شـــركات القطاع 
العامـــة  بالمناقصـــة  فـــازت  التـــي  الخـــاص 
المطروحة من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة 
التربيـــة والتعليم في مطلع العام 2020، بدعم 
وتعاون مـــع وزارة المالية واالقتصاد الوطني، 
ومجلـــس  االقتصاديـــة،  التنميـــة  ومجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات، وعـــدد مـــن الجهات 

األخرى ذات االختصاص. 
وســـيمكن المشـــروع وزارة التربيـــة والتعليـــم 
من خفض تكاليف استهالك الكهرباء في هذه 
المبانـــي بنســـبة 20 إلـــى 30 فـــي المئـــة، ومـــن 
دون أي تكاليف استثمارية أو تكاليف صيانة، 
حيـــث إن الشـــركات الفائـــزة بالمناقصـــة هـــي 
من ســـتقوم بتمويل وتركيـــب وصيانة أنظمة 

الطاقة الشمســـية لمدة 20 عاما، مقابل تعرفة 
تنافسية تقل عن التعرفة الحكومية للكهرباء.
فواتيـــر  علـــى  المتوقعـــة  التأثيـــرات  وتظهـــر 
الكهربـــاء بناء على الدراســـة التي تم إعدادها 
مـــن قبل جهـــة االختصاص في وزارة شـــؤون 
الكهربـــاء والمـــاء بالتعـــاون مـــع وزارة التربية 
والتعليـــم تضمن الحصول علـــى ما يقارب من 
)45 ألف دينار( كمتوســـط توفيـــر في الفواتير 
الســـنوية للمواقـــع الثمانيـــة التـــي تـــم تطبيق 

المرحلة األولى من المشروع فيها.

المرحلة الثانية : 20 موقعا

العمـــل  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وتواصـــل 

علـــى تنفيذ مشـــروع تركيب وحـــدات الطاقة 
الشمســـية فـــي المـــدارس الحكوميـــة، إذ تـــم 
التنســـيق مـــع وزارة شـــؤون الكهربـــاء والماء؛ 
من أجـــل إعداد المواصفـــات العامة والخاصة 
لطـــرح مناقصة عامـــة لتركيب أنظمـــة الطاقة 
الشمسية للمرحلة الثانية والتي تشمل تركيب 
أنظمة الطاقة الشمسية في )20( موقعًا لوزارة 
التربية والتعليـــم بمختلف محافظات المملكة 

بطاقة كهربائية تقدر ب )10 ميجاوات(.
وتتـــوزع هـــذه المشـــاريع علـــى النحـــو اآلتـــي: 
معهـــد الشـــيخ خليفة بن ســـلمان للتكنولوجيا، 
ومدرســـة الحـــد اإلعداديـــة للبنات، ومدرســـة 
الحـــد االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن، مدرســـة 

عـــراد االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنين، ومدرســـة 
ســـترة الثانويـــة للبنـــات، ومدرســـة المنـــذر بن 
ســـاوى التميمـــي االبتدائيـــة للبنيـــن، والمعهـــد 
الديني االبتدائي، ومدرسة االزدهار االبتدائية 
للبنات، ومدرســـة العهد الزاهر الثانوية للبنات، 
ومدرســـة النزهـــة االبتدائية للبنات، ومدرســـة 
التضامن الثانوية للبنات، ومدرســـة المستقبل 
االبتدائيـــة للبنات، ومدرســـة الرفاع اإلعدادية 
للبنيـــن، ومدرســـة المعرفـــة الثانويـــة للبنـــات، 
ومدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات، ومواقف 
مجمع وزارة التربية والتعليم بمدينة عيســـى، 
ومدرســـة التعـــاون الثانويـــة للبنيـــن، مدرســـة 
ســـافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات، ومدرسة 
ســـافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين، ومدرســـة 

فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات. 
والمـــاء  الكهربـــاء  واســـتكملت وزارة شـــؤون 
إجراءات ترســـية المناقصـــات العامة لتركيب 
أنظمة الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الثانية 
علـــى  )6( مواقـــع وهـــم  علـــى  المشـــروع  مـــن 
النحـــو اآلتي: معهد الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
للتكنولوجيـــا بســـعة )KWP 1130(، ومدرســـة 
 ،)KWP 395( الحـــد اإلعداديـــة للبنـــات بســـعة
ومدرســـة الحـــد االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنين 
بســـعة )KWP 455(، ومدرســـة عراد االبتدائية 
اإلعدادية للبنين بســـعة )KWP 585(، والمعهد 
الديني االبتدائي بسعة )KWP 230(، ومواقف 
مجمـــع وزارة التربية والتعليم بمدينة عيســـى 

.)KWP 3315( بسعة
كما تتم حاليًا مرحلة التفاوض في المناقصات 
العامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمســـية ضمن 
المرحلة الثانية من المشروع على )14( مواقع 
وهم على النحو اآلتي: مدرسة سترة الثانوية 
للبنات بسعة )KWP 610(، ومدرسة المنذر بن 
 ،)KWP 395( ســـاوى االبتدائيـــة للبنين بســـعة
ومدرســـة االزدهـــار االبتدائيـــة للبنـــات بســـعة 
)KWP 435(، ومدرســـة العهد الزاهـــر الثانوية 
للبنات بســـعة )KWP 325(، ومدرسة التضامن 
الثانوية للبنات بســـعة )KWP 495(، ومدرســـة 
 325( بســـعة  للبنـــات  االبتدائيـــة  المســـتقبل 
للبنيـــن  اإلعداديـــة  الرفـــاع  KWP(، ومدرســـة 
بسعة )KWP 565(، ومدرسة المعرفة الثانوية 
للبنات بسعة )KWP 1045(، ومدرسة أم كلثوم 
اإلعدادية للبنات بسعة )KWP 425(، ومدرسة 
 ،)KWP 580( التعـــاون الثانويـــة للبنين بســـعة
ومدرســـة ســـافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 
بسعة )KWP 315(، ومدرسة سافرة االبتدائية 
اإلعدادية للبنين بسعة )KWP 335(، ومدرسة 
فاطمـــة بنت الخطاب االبتدائية للبنات بســـعة 
االبتدائيـــة  النزهـــة  ومدرســـة   ،)KWP  410(

.)KWP 410( للبنات بسعة
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سيد علي المحافظة

تعمـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم علـــى اســـتكمال خطة اســـتغالل 
مباني المنشآت التعليمية ومرافقها إلنتاج الطاقة البديلة، ضمن 
اإلستراتيجية الوطنية التي تهدف لرفع كفاءة استخدام أنظمة 
الطاقـــة  لمـــوارد  األمثـــل  الطاقـــة، وضمـــان تحقيـــق االســـتغالل 

المتجددة. 

المنشآت التعليمية في البحرين.. 

مناجم للطاقة
   المتجددة 

 منشآت تعليمية 
مزودة بنظام 

الطاقة الشمسية 

8
منشآت تعليمية 

استكملت إجراءات 
ترسية المناقصة

6
منشأة تعليمية 

بمرحلة التفاوض 
في المناقصات

14

أهداف مستقبلية: 

تزويد كافة المنشآت التعليمية 
ومواقف سياراتها بالطاقة 

الشمسية بحلول 2030

إنشاء محطات شحن 
السيارات الكهربائية 

بمواقف سيارات المدارس

نظام الطاقة الشمسية على مباني مدرسة الفاتح الثانوية للبنين

نظام الطاقة الشمسية بمواقف سيارات معهد البحرين للتدريب

نظام الطاقة الشمسية على مباني مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات نظام الطاقة الشمسية على مباني مدرسة وادي السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين

خالد محمد الغريب

سيد علي المحافظة

45 ألف دينار سنويًا 
وفرتها 8 مواقع تعليمية 
في فواتير الكهرباء بعد 

تطبيق المشروع

استغالل مواقف 
سيارات المدارس 
كمحطات لشحن 

السيارات الكهربائية



كلمة الملك المعظم في قمة جدة تأكيد لمواقف البحرين الحكيمة والمتزنة
ا لتجاوز التحديات وتحقيق الغايات... برلمانيون: الخطاب الملكي السامي يمثل برنامًجا مهمًّ

أكد شـــوريون ونـــواب أن الكلمة الســـامية 
لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة في قمة 
جدة لألمن والتنمية، التي عقدت بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، جاءت شاملة 
وعبـــرت عن موقـــف واضح وثابـــت تجاه 
حـــل مختلـــف القضايـــا، كما شـــددت على 
أهمية تعزيز األمن والســـلم فـــي المنطقة، 
وخطـــورة التدخل في الشـــؤون الداخلية 

للدول، وأهمية احترام سياداتها.
فقد أشـــار رئيس لجنـــة الخدمات بمجلس 
النـــواب النائـــب أحمـــد األنصـــاري إلـــى أن 
الكلمـــة الســـامية لجاللـــة الملـــك المعظـــم 
جـــاءت لتؤكـــد مواقـــف مملكـــة البحريـــن 
الثابتـــة فـــي تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار 
والتعاون المشـــترك وحـــل الملفات العالقة 

عبر الحوار المشترك والبناء.
مملكـــة  مشـــاركة  إن  األنصـــاري  وقـــال 
البحريـــن فـــي هـــذه القمـــة برئاســـة جاللة 
الملـــك المعظـــم وحضـــور صاحب الســـمو 
الملكـــي ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، تؤكـــد حـــرص وموقـــف مملكـــة 
البحريـــن فـــي تعزيـــز التعـــاون المشـــترك 
وتحقيـــق األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة 

والعالم لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.
وأوضـــح أن كلمـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم 
في قمـــة جدة جاءت شـــاملة وعبرت عن 
موقـــف واضح وثابت تجـــاه حل مختلف 
القضايـــا، الفًتـــا إلـــى أن الكلمـــة عبرت عن 
رؤيـــة مهمـــة وماســـة إلى توحيـــد الجهود 
لوقـــف التدخالت فـــي الشـــؤون الداخلية 
للدول احتراًما لســـيادة الدول، األمر الذي 

يعد أحد أخطر التحديات القائمة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد النائـــب باســـم المالكي 
بمضاميـــن الكلمة الســـامية لجاللـــة الملك 

المعظـــم بقمة جدة لألمـــن والتنمية، التي 
تعبـــر عـــن رؤيـــة كاملـــة لتحقيـــق الســـالم 
والتعايـــش فـــي العالـــم ومنطقـــة الشـــرق 

األوسط.
وقـــال المالكي إن الكلمة الســـامية لجاللة 
الملـــك المعظـــم جـــاءت لتعبـــر عـــن رؤيـــة 
شـــاملة لتحقيق الســـالم والتنمية الشاملة 
الخليجـــي  والترابـــط  التكامـــل  وتحقيـــق 
والعربـــي والعالمي فـــي مختلف المجاالت 
واألصعـــدة، مشـــيًرا إلـــى أن كلمـــة جاللته 
عكســـت الروح البحرينية المحبة للســـالم 

والتعايش والبناء.
أمـــا عضـــو مجلس النـــواب إبراهيـــم خالد 
الكلمـــة  مضاميـــن  ثمـــن  فقـــد  النفيعـــي 
السامية لجاللة الملك المعظم، التي أكدت 
أهمية تعزيز األمن والســـلم فـــي المنطقة، 
وخطـــورة التدخل في الشـــؤون الداخلية 

للدول، وأهمية احترام سياداتها.
وأشـــار إلـــى أن تأكيـــد جاللتـــه ألهمية أن 
تكـــون منطقة الشـــرق األوســـط خالية من 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل، بما من شـــأنه أن 
يعـــزز اســـتقرار وأمـــن البلـــدان، يأتـــي في 
ســـياق مواقـــف مملكـــة البحريـــن الثابتـــة 
والرصينة بشأن منع جميع المسببات التي 
توجـــد الويالت والحروب، وبما من شـــأنه 
أن يعود بالخير والرفاهية للشعوب كافة.

ولفـــت النفيعـــي ألهمية مواقـــف البحرين 
العمـــل  مســـارات  وتحديـــد  رســـم  فـــي 
المشـــترك في مجلس التعـــاون الخليجي، 
مبيًنـــا  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  وفـــي 
أنهـــا ســـيارات ترتكـــز علـــى بنـــاء عالقات 
استراتيجية موزونة، تساعد على تحقيق 
واألمـــن،  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 

وتدعم استقرار األوطان.
وبين أن تأكيـــد جاللة الملك المعظم تميز 
العالقة مـــع الواليات المتحـــدة األميركية 
كحليـــف اســـتراتيجي، والتعـــاون المثمـــر 

والوطيد القـــوات البحرية األميركية لمدة 
تجاوزت الخمســـة والســـبعين عاًما، يأتي 
فـــي ســـياق تعزيـــز هـــذه العالقـــة المميزة 

والدفع بها قدًما.
ووصـــف النفيعـــي النتائج التـــي تمخضت 
عنها قمة جدة لألمن والتنمية، بالمحورية 
والمهمـــة في وقت يعيش بـــه العالم حالة 
والسياســـية  األمنيـــة  االضطرابـــات  مـــن 
واالقتصاديـــة، ومثمًنـــا بـــذات الوقت دور 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي تعزيـــز 

األمن اإلقليمي والدولي.
مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس لجنـــة المرافـــق 
بوعنـــق  خالـــد  النائـــب  والبيئـــة  العامـــة 
بمضاميـــن كلمـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم، 
مؤكـــدا أن الســـلطة التشـــريعية حريصـــة 
علـــى ترجمـــة نتائج هـــذه القمة فـــي إطار 
حرصهـــا علـــى تعزيـــز التنمية المســـتدامة 
لمملكة البحرين، مشـــيًدا بما يشهده العمل 
النيابي من تطور وتقدم في ظل المشروع 
المعظـــم،  الملـــك  لجاللـــة  اإلصالحـــي 
والتوجيهات الســـديدة من صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضـــاف بوعنـــق أن القمـــة تؤكـــد متانـــة 
والروابـــط  المتميـــزة  األخويـــة  العالقـــات 
المشتركة التي تجمع الدول المشاركة في 

القمة.
رحمـــة  آل  غـــازي  النائـــب  أشـــاد  بـــدوره، 
بمضاميـــن الكلمة الســـامية لجاللـــة الملك 
المعظـــم، مشـــيرا إلـــى أنهـــا تأكيـــٌد راســـٌخ 
لمملكـــة  والمتزنـــة  الحكيمـــة  للمواقـــف 
البحرين إزاء جميـــع والقضايا والتغيرات 

السياسية الدولية واإلقليمية.
وأكد أن البحرين حريصة على المشـــاركة 
االســـتراتيجية  الشـــراكات  فـــي  الدائمـــة 
التي توطد العالقات وتســـهم في تكريس 
وتوطيـــد الصداقة بيـــن الدول، األمر الذي 
ينعكس إيجاًبا في تحقيق األمن والسالم.

وأوضـــح أن كلمـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم 
شـــعوب  تطلعـــات  عـــن  معبـــرًة  جـــاءت 
المنطقـــة فـــي أهميـــة وضـــرورة تـــدارس 
والتنميـــة  االســـتقرار  لتحقيـــق  الحلـــول 
المســـتدامة والرفاه للجميع، وأنه ال يوجد 
طـــرف رابـــح من أية صراعـــات أو نزاعات 

إقليمية أو دولية.
ونـــوه آل رحمـــة إلـــى تأكيد جاللـــة الملك 
الفلســـطينية  الدولـــة  إقامـــة  المعظـــم 
االقتصاديـــة  الفـــرص  وخلـــق  المســـتقلة 
الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني، 
وإلـــى التوصـــل لتســـوية سياســـية لألزمة 
اإلنســـاني  الدعـــم  ومواصلـــة  اليمنيـــة 

والتنموي للشعب اليمني.
وأكـــد أن مملكـــة البحرين تثبت في جميع 
المحطـــات حرصهـــا الكبير على اســـتتباب 
األمـــن وحـــل النزاعـــات من خـــالل الحوار 
والسالم ورفض التدخالت الخارجية في 
الشـــؤون الداخلية للدول وتوحيد الجهود 
من أجـــل تعزيز احترام اآلخر والتســـامح 

والتعايش السلمي.
البحريـــن  مشـــاركة  “وجـــاءت  وأضـــاف 
للمواقـــف  كامتـــداد  جـــدة  مؤتمـــر  فـــي 
األمـــن  تعزيـــز  فـــي  الراســـخة  البحرينيـــة 
الدولي واإلقليمي ونشـــر السالم وضرورة 
التعاون الجماعي المشترك بين الدول من 
أجـــل تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
ومعالجة جميع أشكال التطرف واإلرهاب 
وأسباب الصراعات والنزاعات والحروب.

القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  أشـــادت  كمـــا 
بالمضاميـــن الســـامية لكلمة جاللـــة الملك 
المعظـــم، التـــي أكـــد فيها جاللتـــه خطورة 
التدخـــالت المباشـــرة فـــي شـــؤون الدول 
هـــذه  لوقـــف  األوان  آن  وأنـــه  الداخليـــة، 
التدخالت واحترام ســـيادة الدول، وجعل 
منطقة الشـــرق األوسط منطقة خالية من 
أســـلحة الدمار الشامل، بما يعكس موقف 

المملكـــة الثابـــت مـــن رفـــض كل أشـــكال 
ألمـــن  المزعزعـــة  الخارجيـــة  التدخـــالت 

واستقرار البلدان.
وقالـــت القطـــري إن مشـــاركة المملكة في 
هـــذه القمة تعـــزز المكانة الدوليـــة للمملكة 
قضايـــا  مناقشـــة  فـــي  الرئيـــس  ودورهـــا 
المنطقة، ورسم مســـارات العمل المشترك 
وتحقيـــق  المنطقـــة  مســـتقبل  لصياغـــة 
األهداف التنموية ودعم استقرار بلدانها.

ونوهت بما أكده جاللة الملك المعظم في 
كلمته الســـامية بمـــا تمثله هـــذه القمة من 
فرصـــة طيبـــة لتوثيـــق عالقـــات الصداقة 
التاريخية مع الواليات المتحدة، والتعاون 
البنـــاء مع القـــوات البحريـــة األميركية لما 
يزيـــد عـــن 75 عاًمـــا، مشـــيرة إلـــى أهميـــة 
مواصلة اســـتثمار هذه العالقات في دعم 
خط ومبادرات التنمية الشاملة في مملكة 

البحرين، وتعزيز األمن واالستقرار.
ولفتـــت إلى الـــدور البارز لمملكـــة البحرين 
في دعم اســـتقرار أســـعار الطاقة العالمية، 
منوهة بجهود المملكة في تشـــجيع جميع 
مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها 
لتأمين وصولها لألســـواق العالمية، ودعم 
الجهود الدولية في تحقيق األمن الغذائي 
واالســـتقرار االقتصـــادي وانســـياب حركة 

التبادل التجاري بين جميع دول العالم.
مـــن جانبه، أشـــاد عضـــو مجلس الشـــورى 
جمعـــة الكعبـــي بمضامين الخطـــاب، مبيًنا 
أن تأكيـــد جاللـــة العاهـــل المعظـــم أهميـــة 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  عـــدم 
للـــدول، يبيـــن عمـــق نظـــرة جاللتـــه تجاه 
وعـــدم  الـــدول  ســـيادة  احتـــرام  أهميـــة 
المســـاس باألمن االجتماعي في أي دولة، 
منوهـــا بالمواقـــف التـــي أبداها قـــادة دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
مـــن خـــالل مشـــاركتهم فـــي القمة، ســـائاًل 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يحفـــظ جاللـــة 

العاهل المعظم ويوفقه لكل الخير لمملكة 
البحرين وشعبها الوفي.

مـــن ناحيتـــه، قـــال النائب عبـــدهللا الذوادي 
أكـــدت  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  كلمـــة  إن 
تجـــاه  البحريـــن  لمملكـــة  الثابـــت  الموقـــف 
قضايـــا المنطقـــة وأهميـــة االســـتقرار بعيًدا 
عن النزاعات والصراعات التي تتســـبب بها 
التدخالت في شؤون الدول، والتي اعتبرها 

جاللته من أخطر التحديات القادمة.
فـــي  التدخـــل  أن  إلـــى  الـــذوادي  وأشـــار 
الشـــؤون الداخليـــة للـــدول يعتبـــر تدخـــاًل 
ســـافًرا مرفوًضـــا وغيـــر مبـــرر هدفه خلق 
األزمـــات ال الخـــروج منهـــا، والضـــرر فـــي 
النهايـــة يعـــود علـــى جميع األطـــراف دون 
اســـتثناء، ما يتســـبب في أزمات سياسية 
وأمنيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة تتطلب 
االتفاقيـــات  فـــي  االلتـــزام  فـــي  الجديـــة 

الدولية والحدود بين الدول.
ولفـــت الـــذوادي إلى أن الموقف الرســـمي 
لمملكـــة البحريـــن جـــاء واضًحـــا وصريًحا 
فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية ومـــا 
تأكيـــد  مـــن  الســـامي  الخطـــاب  تضمنـــه 
ودائمـــة  عادلـــة  بتســـوية  لضـــرورة حلهـــا 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا 
لحـــل الدولتين ومبـــادرة الســـالم العربية، 
الواعـــدة  االقتصاديـــة  الفـــرص  وخلـــق 
والمستدامة للشـــعب الفلسطيني الشقيق 
شـــاملة  تنميـــة  فـــي  الفعليـــة  ومشـــاركته 

األبعاد. 
وختـــم الـــذوادي تصريحه باإلشـــادة بدور 
الحيـــوي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
والفاعـــل فـــي تقريـــب وجهـــات النظـــر مع 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والحـــرص 
علـــى دعـــوة الـــدول التـــي تملـــك عالقـــة 
الواليـــات  مـــع  تاريخيـــة  اســـتراتيجية 
المتحدة األميركية للتباحث بشأن قضايا 

المنطقة.

المنامة - بنا
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أشادت رئيســـة مجلس النواب 
فوزيـــة زينـــل بمضاميـــن كلمـــة 
ملـــك البـــالد المعظم أمـــام قمة 

جدة لألمن والتنمية.
ونوهت بأن ما جاء في الكلمة 
الســـامية يؤكد الرؤيـــة الثاقبة 
فـــي  المعظـــم،  الملـــك  لجاللـــة 
وضع خطى الشراكات الدولية 
لتجـــاوز  عملـــي  مســـار  علـــى 
إلـــى  والوصـــول  التحديـــات، 
األهداف التي تصب في صالح 
خصوصـــا  والشـــعوب،  الـــدول 
فيما يتصل بالشواهد الواقعية 
التي تفضل بها جاللته بشأن ما 
تعانيه منطقة الشـــرق األوسط 
مـــن ظـــروف سياســـية وأمنية 
واقتصادية صعبة، وما تتطلبه 
من جهـــود موحـــدة لمعالجتها، 
السيما بشـــأن وقف التدخالت 
في الشؤون الداخلية واحترام 
ســـيادة الدول، وجعل المنطقة 
الدمـــار  أســـلحة  مـــن  خاليـــة 

الشامل.
وأكدت أن خطاب جاللة الملك 
آفـــاق  علـــى  ينفتـــح  المعظـــم 

رحبة من العمل لتحقيق األمن 
فـــي  واالزدهـــار  واالســـتقرار 
المنطقة، عبـــر معالجة القضايا 
حـــل  رأســـها  وعلـــى  الملحـــة، 
بتســـوية  الفلســـطينية  القضية 
عادلـــة ودائمة، وإقامـــة الدولة 
وفقـــا  المســـتقلة  الفلســـطينية 
لحل الدولتين ومبادرة السالم 
نحـــو  واالنطـــالق  العربيـــة، 
تسوية سياسية لألزمة اليمنية 
اإلنســـاني  الدعـــم  ومواصلـــة 
والتنموي للشـــعب اليمني، إلى 
القضايـــا  مـــن  العديـــد  جانـــب 
المفصلية التي أشار لها جاللته 

في خطابه السامي.

أكـــد رئيس مجلـــس الشـــورى علي 
الصالـــح أهميـــة ما تضمنتـــه الكلمة 
الســـامية لملك البالد المعظم ضمن 
أعمال “قمة جـــدة لألمن والتنمية”، 
خاللهـــا  مـــن  جاللتـــه  أكـــد  والتـــي 
لمنطقـــة  المهمـــة  الدوليـــة  المكانـــة 
شـــكلت  حيـــث  األوســـط،  الشـــرق 
القمـــة منصة إقليميـــة للتأكيد على 
وحملـــت  المنطقـــة،  وتنميـــة  أمـــن 
مؤشـــرات إيجابية ودالالت عميقة 
على أهمية الشراكة اإلستراتيجية 
فـــي مواجهة الظـــروف السياســـية 
واألمنيـــة واالقتصاديـــة التي مرت 

بها المنطقة أخيرًا.
وأوضـــح رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
أن القمـــة التاريخية حملت رســـالة 
واضحـــة مفادها أن الـــدول العربية 
المشـــاركة لهـــا دور محـــوري علـــى 
السياســـية  المســـتويات  جميـــع 

واالقتصادية واألمنية. 
ولفـــت إلـــى أن كلمـــة جاللـــة الملك 
العربيـــة  الـــروح  عكســـت  المعظـــم 
والمســـؤولية العاليـــة تجـــاه قضايا 
القضيـــة  رأســـها  وعلـــى  المنطقـــة 
تأكيـــد  خـــالل  مـــن  الفلســـطينية، 
القضيـــة  حـــل  ضـــرورة  جاللتـــه 
عادلـــة  بتســـوية  الفلســـطينية 
ودائمة وإقامة الدولة الفلســـطينية 

المستقلة وفقًا لحل الدولتين.

زينل: آفاق رحبة لتحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة

الصالح: مؤشرات إيجابية ألهمية الشراكة اإلستراتيجية خريطة طريق لترسيخ أسس ودعائم قوية للسالم والتطور في المنطقة والعالم
كلمة الملك المعظم جسدت الرؤية السامية لضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات... وزير اإلعالم:

أشـــاد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان 
النعيمـــي بالكلمة الســـامية لملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة فـــي “قمة جدة 
عقـــدت  والتـــي  والتنميـــة”،  لألمـــن 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
مضاميـــن  مـــن  عليـــه  اشـــتملت  ومـــا 
تعكس مواقف مملكة البحرين الثابتة 
بقيادة جالته ودعم ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
تجـــاه كل ما يدعم األمن واالســـتقرار 
والتنمية في منطقة الشـــرق األوســـط 

والعالم أجمع.
وأكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم أن كلمة 
جاللة الملك المعظم، جســـدت الرؤية 
الســـامية التـــي يتبناها جاللته بشـــأن 
ضـــرورة التعـــاون الدولـــي والتضامن 
مهمـــة  كأدوات  المشـــترك  والتنســـيق 
لمواجهة مختلف التحديات، وتحقيق 

تطلعات الدول والشعوب على طريق 
السالم والنماء واالزدهار.

ونوه إلى أن الكلمة الســـامية، شـــكلت 
خريطة طريق لترسيخ أسس ودعائم 
قويـــة للســـالم والتطور فـــي المنطقة 
والعالم، وتضمنت العديد من المواقف 
القويـــة والشـــجاعة، والتـــي تعبـــر عن 
الحضـــاري،  البحريـــن  مملكـــة  نهـــج 
وسياستها الخارجية التي ترتكز على 
قيـــم التعاون الدولي، ورفض التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول.
وأشـــار النعيمـــي إلى أن جاللـــة الملك 
المعظـــم، كان حريًصـــا في كلمته على 
تجديـــد الدعوة إلـــى المجتمع الدولي 
للعمـــل بشـــكل جـــدي علـــى مواجهـــة 
المخاطر التي تواجه البشرية، وتمثل 
تهديًدا حقيقًيا لحاضرها ومســـتقبلها، 
الدمـــار  أســـلحة  مقدمتهـــا  وفـــي 
الشـــامل واإلرهاب والفكـــر المتعصب 
وتنظيماتـــه المتطرفـــة الخارجـــة عن 
الجهـــود  توحيـــد  وأهميـــة  القانـــون، 

بشـــكل  التهديـــدات  هـــذه  لمواجهـــة 
باألمـــن  العالـــم  ينعـــم  جـــذري، حتـــى 

والرخاء.
وقال وزير شـــؤون اإلعـــالم إن تركيز 
كلمتـــه  فـــي  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة 
الســـامية على ضرورة احترام سيادة 
والثقافيـــة  الدينيـــة  وقيمهـــا  الـــدول 
ونهجهـــا الحضاري فـــي احترام اآلخر 
والتسامح والتعايش السلمي، يجسد 

ما يوليه جاللته من اهتمام بأن تكون 
هـــذه القيم اإلنســـانية النبيلـــة مرجًعا 
أساســـًيا تنطلـــق منـــه مســـيرة العمـــل 
بيـــن مختلـــف  والعالقـــات  الجماعـــي 
الـــدول والشـــعوب من أجل مســـتقبل 

أفضل لإلنسانية.
فـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  وأشـــاد 
ختـــام تصريحه بالجهـــود التي بذلتها 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
نائـــب  العهـــد  ولـــي  ومتابعـــة  ودعـــم 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 
استضافة القمة، والتي شكلت فرصة 
لتعزيز التعاون والتنســـيق بين الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة المشـــاركة فيها، 
مشـــتركة  تفاهمـــات  إلـــى  والوصـــول 
واألمـــن  التنميـــة  تطلعـــات  تخـــدم 

واالستقرار في المنطقة والعالم.

المنامة - بنا

رمزان النعيمي

البحرين شريك فاعل في ترسيخ األمن والسالم والتنمية
أشاد بالكلمة السامية لجاللة الملك في قمة جدة... وزير الخارجية:

أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
الُمعظـــم  البـــالد  لملـــك  الســـامية  بالكلمـــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، لدى مشاركة جاللته في قمة جدة 
لألمـــن والتنميـــة، ومـــا تضمنته مـــن رؤية 
حكيمـــة أبـــرزت الـــدور المحـــوري لمملكـــة 
ترســـيخ  فـــي  فاعـــل  كشـــريك  البحريـــن 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
والعمـــل على توحيد الجهـــود الدولية في 
مواجهـــة التحديـــات السياســـية واألمنية 
واالقتصادية والبيئية كافة، بما يستهدف 
والتنميـــة  والرخـــاء  الســـالم  تحقيـــق 
المنطقـــة  شـــعوب  لصالـــح  المســـتدامة 

والعالم أجمع.
ن وزير الخارجية حرص جاللة الملك  وثمَّ
الُمعظم على تعزيز العمل العربي المشترك 
بالتوافـــق مـــع قادة ورؤســـاء وفـــود دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
والمملكـــة األردنية الهاشـــمية، وجمهورية 
مصـــر العربيـــة، وجمهورية العـــراق، ودعم 

التاريخيـــة  الصداقـــة  لمســـيرة  جاللتـــه 
الواليـــات  مـــع  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
المتحـــدة األميركيـــة بقيـــادة الرئيـــس جو 
بايـــدن، وتأكيـــد جاللتـــه أهميـــة القمة في 
مواجهـــة  فـــي  الجماعـــي  العمـــل  تعزيـــز 
األمـــن  وتحقيـــق  المشـــتركة  التحديـــات 

والسالم واالزدهار.
بالرؤيـــة  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  وأعـــرب 
الســـالم  لترســـيخ  الســـامية  الملكيـــة 
والتســـامح، ومكافحة التطرف واإلرهاب، 
والحرص على تسوية النزاعات اإلقليمية 
والدوليـــة بالطرق الدبلوماســـية، وتحقيق 
السالم العادل والشامل في منطقة الشرق 
األوسط، عبر دعم حق الشعب الفلسطيني 
الشـــقيق في إقامة دولته المســـتقلة، وفًقا 
الســـالم  ومبـــادرة  الدولتيـــن  حـــل  لمبـــدأ 
الهدنـــة نحـــو تســـوية  العربيـــة، وتثبيـــت 
سلمية مستدامة لألزمة اليمنية، وتوحيد 
الخارجيـــة  التدخـــالت  لوقـــف  الجهـــود 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول، احتراًمـــا 
والثقافيـــة  الدينيـــة  وقيمهـــا  لســـيادتها 
ونهجهـــا فـــي احتـــرام اآلخـــر والتعايـــش 

السلمي، ومواصلة العمل المشترك إلخالء 
المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى تأكيد جاللة 
الملـــك الُمعظم أهمية التعـــاون والتضامن 
والشـــراكة الدوليـــة الفاعلـــة فـــي مكافحة 
اإلرهـــاب وحمايـــة المالحـــة الدولية وأمن 
الطاقـــة واألمـــن الغذائـــي، مشـــيًدا بدعـــم 
جاللته الســـتمرارية عمل القوات البحرية 
المشـــتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة 

إضافية لتأميـــن إمدادات النفط والتجارة 
للقـــوات  التعـــاون  ومواصلـــة  العالميـــة، 
البحريـــة الباســـلة مع األســـطول الخامس 
للبحريـــة األميركيـــة والمســـتمر ألكثـــر من 
7 عقـــود، وغيرهـــا مـــن مجـــاالت التعـــاون 
حرًصـــا على األمـــن واالســـتقرار اإلقليمي 

والسالم العالمي.
وأكـــد الزيانـــي أن مملكة البحريـــن بقيادة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك الُمعظـــم، ودعـــم 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ماضية فـــي سياســـتها الخارجية 
الحكيمـــة والمعتدلـــة فـــي حرصهـــا علـــى 
تعزيز المســـيرة الوحدويـــة المباركة لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
وتوحيـــد الصـــف والتضامـــن العربـــي في 
صون األمن القومي، ومحاربة التنظيمات 
اإلرهابية المتطرفـــة والتصدي للتدخالت 
الخارجيـــة، وتكريـــس التفاهـــم والحـــوار 
ـــاء بما يلبي تطلعات شـــعوب المنطقة  البنَّ
والعالـــم فـــي الســـالم والتقـــدم والتنميـــة 

المستدامة.

المنامة - بنا

على الصالح

فوزية زينل
عبداللطيف الزياني



حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بوقف تنفيد العقوبة لمدة 3 سنوات لمتهمة تبيع األعشاب في منصات التواصل االجتماعي. وتتحصل 
الواقعة أن أسندت النيابة العامة للمتهمة في غضون عامي 2019 و 2020 مزاولة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري، حيث قامت 

ببيع مستحضرات األعشاب دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية.

المحكمة ترأف بحال بائعة أعشاب تساعد والديها

جمال كمال
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حسن عبدالرسول

أصــــدرت   2021 ديــســمــبــر   30 وبـــتـــاريـــخ 
المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة حكمها 
في الدعوى بأن غرمت المتهمة ألف دينار 

عما أسند إليها من إتهام.
وبحسب المحامي جمال كمال فإن 
المتهمة لم ترض بذلك الحكم 
ــذي دفــعــهــا  ــ ــ ــر ال ــ ــ ــو األم ــ وهـ
في  باالستئناف  بالطعن 
ــادر أمـــام  الــحــكــم الـــصـ
االستئناف،  محاكم 
ــاع  ــطـ ــتـ ــيــــث اسـ حــ
المحامي  مكتب 
جـــمـــال يــعــقــوب 
كـــــمـــــال كــســب 
ووقف  الحكم 
لمدة  التنفيذ 
ــوات  ــ ــ ــن ــ ســ  3
ــعــــد تـــقـــديـــم  ــ ب
األســـــــانـــــــيـــــــد 
الــــقــــانــــونــــيــــة 
الـــتـــي أقــنــعــت 
بوقف  المحكمة 
العقوبة  بتنفيذ 

عن المتهمة.
المحامي  وأوضــــح 
جاء الحكم المستأنف 
التسبيب،  فــي  قـــاصـــًرا 
استقراء  خــال  مــن  حيث 
المستأنف  الــحــكــم  حــيــثــيــات 
ا التفات محكمة أول  يتضح جليًّ
درجة في حكمها المستأنف عن كافة 
لم  والتي  المستأنفة  المقدمة من  الدفوع 

يتطرق لها الحكم المستأنف في حيثياته 
في  واقتصر  قــريــب،  مــن  وال  بعيد  مــن  ال 
حكمه على اطمئنان المحكمة دون تفنيد 
وهو  المستأنفة  من  المقدمة  الدفوع  إلى 
ما جعل حكم العدالة قاصًرا في التسبيب 
وفي االستدالل، حيث طبًقا لما هو ثابت 
الخطاب  وتــحــديــًدا  ــدعــوى  ال أوراق  فــي 
بخصوص  المعنية  ــوزارة  ــ الـ مــن  الــصــادر 
تملك  المتهمة  كانت  إذا  فيما  االستعام 
عدمه،  من  تجاري  عمل  لمزاولة  ترخيًصا 
حيث كانت إفادة الوزارة المعنية باألمر أن 
ا نشًطا، وبناء  المتهمة تملك ترخيًصا تجاريًّ
الحكم  أن  للمحكمة  اتضح  سبق  ما  على 
االســتــدالل،  فــي  قــاصــًرا  جــاء  المستأنف 
مطالعة  على  وبــنــاًء  المستأنفة  إن  حيث 
المستأنفة  قيام  ثبت عدم  الدعوى  أوراق 
قامت  وإنما  للقانون  مخالفة  أعمال  بــأي 
عنها  المنوه  والمنتجات  األعشاب  بعرض 
بأوراق الدعوى بناء على السجل التجاري 

الـــوزارة  لــدى  المقيد  للمستأنفة  المملوك 
أن  الموضوع  ولمحكمة  مضيًفا  المعنية، 
صحة  فــي  شككت  متى  بــالــبــراءة  تقضي 
أدلة  كفاية  لعدم  أو  للمتهم  التهمة  إسناد 
بالرد  بــالــبــراءة  القضاء  تلزم  وال  الثبوت 
ــة الــثــبــوت مــا دام  عــلــى كــل دلــيــل مــن أدلـ
الريبة والشك في عناصر  أنها قد دخلتها 
اإلثبات، وألن في إغفال التحدث عنها ما 
ما  فيها  تر  ولم  أنها طرحتها  يفيد ضمنيًا 

تطمئن إلدانة المتهم.

التماس الرأفة

وقدم محامي المتهمة التماس المستأنفة 
للمحكمة الستعمال أقصى موجبات الرأفة 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات، اســتــنــاًدا لألسباب 
والدفوع المشار إليها وانتفاء الركن المادي 
لواقعة االتهام خاصة أنه لم يسبق للمتهمة 
اتهامها بمثل ما نسب إليها من مواد اتهام 
لما هو  لها مسبًقا طبًقا  واقعة مشابهة  أو 
فإن  وكــذلــك  أسبقياتها،  بصحيفة  ثــابــت 
العشبية  المنتجات  ببيع  قامت  المستأنفة 
عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بهدف 
السعي إلى كسب العيش الحال مساعدة 
دخل  لهما مصدر  يوجد  ال  والديها، حيث 
لسد  يكفي  ال  الــذي  الشهري  الراتب  سوى 
نفقاتهم الشهرية وهو ما جعل المستأنفة 
بيع  خال  من  يومها  قوت  لكسب  تسعى 

األعشاب للمساهمة في نفقات المنزل.
الجنائية  الكبرى  المحكمة  أصــدر  وعليه 
الــثــالــثــة فــي تــاريــخ 25 يــنــايــر مــن الــعــام 
الـــجـــاري بــصــفــتــهــا االســتــئــنــافــيــة بــقــبــول 
تأييد  الــمــوضــوع  وفــي  شــكــاً  االستئناف 
لمدة  العقوبة  تنفيذ  بوقف  الحكم وأمرت 

3 سنوات.

إلزام شركة بـ 13 ألف دينار لتسببها بعيوب في حديقتين

ألزمــت المحكمــة الكبــرى التجارية شــركة تجارية بأن تؤدي لشــركة خدمــات كهربائية وميكانيكيــة مبلغا وقدره 
13276.821 دينارا وفائدة قانونية بواقع 2 % من تاريخ المطالبة في نوفمبر 2021 حتى السداد التام وتحميلها 
المصاريف المناسبة لما قضي به، عن تضرر الشركة المدعية من فسخ وزارة األشغال عقد تشييد حديقة بوري 

وحديقة مدينة حمد كما أنها قامت بسداد مبالغ تجاوز قيمة األعمال المنفذة.

وكانـــت شـــركة خدمـــات كهربائيـــة وميكانيكيـــة أقامت 
دعـــوى بطلـــب الحكم بفســـخ اتفاقيـــة المقاولـــة وبإلزام 
شـــركة تجارية بـــأن تؤدي لها مبلغا وقـــدره 17729.821 
دينارا والفائـــدة بواقع 10 % من تاريخ المطالبة وحتى 
تمـــام الســـداد وإلزامهـــا بالمصروفـــات ومقابـــل أتعـــاب 

المحاماة.
الخدمـــات  شـــركة  أن  تبيـــن  الدعـــوى،  تفاصيـــل  وفـــي 
الكهربائيـــة تعاقـــدت مـــع شـــركة تجاريـــة لتنفيـــذ أعمال 
مقاولة من الباطن لصالح وزارة األشغال لتشييد حديقة 
بـــوري وحديقـــة مدينة حمد، وتم االتفـــاق بين الطرفين 
علـــى األعمـــال التـــي تنفذهـــا المدعـــى عليها نظيـــر مبلغ 
وقـــدره 98 ألـــف دينـــار وســـددت المدعية مبلغـــا وقدره 
80109.821 دينارا، وقامت بشراء مواد إضافية لتسريع 
أعمال المقاولة في الموقع )ب( واقع 16409.821 دينارا.
وأرســـلت وزارة األشـــغال وهـــي صاحـــب العمـــل رســـالة 
للمدعيـــة تطلـــب إنهـــاء العقد بســـبب وجـــود عيوب في 
التنفيذ يســـتوجب إصاحها وأن المدعى عليها الســـبب 
الرئيســـي فيهـــا وقـــد طالبـــت المدعيـــة المدعـــى عليهـــا 
استرداد مبلغ المطالبة، وهو ما تم سداده لها دون تنفيذ 
أعمال في مقابلها وأنها هي من تســـببت في فسخ العقد 
مع وزارة األشغال إال أن األخيرة امتنعت عن ذلك األمر 

الذي دفعها لرفع دعواها للمطالبة بالمبلغ.
وكان صاحب الشـــركة التجارية المدعى عليه قد تمسك 
بـــأن ذمـــة المدعيـــة هـــي المنشـــغلة بمبالغ لـــه وأنه وفق 
المتفق عليه فإن الســـداد يتم بعـــد تنفيذ األعمال أي أن 
الفواتيـــر تصـــدر بعد تنفيـــذ األعمال وليس قبلـــه كما أن 
المدعيـــة أخطرت المدعـــى عليها باســـتعادة المبالغ قبل 
تاريـــخ إخطـــار وزارة األشـــغال بالفســـخ وطلـــب الحكم 

بفسخ الدعوى.
وعليـــه قضـــت المحكمـــة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع 

باالنتـــداب خبير الجدول الهندســـي للقيـــام بالمأمورية 
المناطـــة به ونفـــاذا لذلك أودع الخبيـــر تقريره الذي 

انتهـــى فيه إلى أن الشـــركة المدعية ســـددت إلى 
المدعى عليها مبلغا وقدره 61114 دينارا فضا 

عـــن ثمن مواد تم شـــراؤها بمبلغ 16409.821 
دينـــارا، أي ما مجموعـــة 77523.821 دينارا، 
وبيـــن الخبير أن المدعـــى عليها تقدر قيمة 
 82523.821 بمبلـــغ  المنجـــزة  األعمـــال 
دينـــارا، في حيـــن تقدرهـــا المدعية بمبلغ 
قيمـــة  الخبيـــر  وقـــدر  دينـــارا،   62380
األعمـــال المنجـــزة بمبلـــغ 64247 دينـــارا 
لتنشـــغل ذمة المدعى عليهـــا بعد تصفية 
خصـــم قيمـــة المدفوعات وقيمـــة المواد 

بمبلغ 13276.821 دينارا.
وحيـــث إن المحكمـــة اطمأنـــت إلى تقرير 
الخبيـــر وتأخـــذ بـــه محمـــوال على أســـبابه 

وتنتهـــي إلى انشـــغال ذمـــة المدعـــى عليها 
بالمبلغ المذكور وال يقدح من ذلك ما دفع به 

المدعـــى عليه من وجود مبلغ مســـتحق بقيمة 
5 آالف دينـــار إلى الخبير عندما صفى الحســـاب 
واحتسب هذا المبلغ من قيمة األعمال المنجزة. 

وحيـــث إن المحكمة انتهت إلـــى أحقية المدعية في 
استحقاق المبلغ المطالب به وكان العمل تجاريا وإعماال 
لنـــص المـــادة 81 مـــن قانون التجـــارة تســـتحق المدعية 
فائـــدة تأخيريـــة تقدرها المحكمة بما لها من ســـلطة في 
ذلـــك بواقـــع 2 % ســـنويا من تاريـــخ المطالبـــة القضائية 
الحاصل في نوفمبر 2021 وحتى الســـداد التام، وحيث 
إنه عن المصروفات شـــاملة أتعـــاب المحاماة فالمحكمة 
تلـــزم المدعـــى عليهـــا بالمناســـب منها عمل بنـــص المادة 

192 من قانون المرافعات.
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البحرين تجاوزت 
التحديات   

المالية وحققت 
إيرادات بطرق 

ُمبتكرة   

تنسيق الجهود 
ما بين المعهد 

ومختلف 
الجامعات 

والمؤسسات 
واألفراد

تضمين الذكاء االصطناعي واستشراف األزمات بالتدريب... مدير عام معهد اإلدارة العامة  لـ “^” )2 - 2(

ما الرؤية التي ينتهجها  «
المعهد لتوظيف تكنولوجيا 

المعلومات في االرتقاء 
بمخرجات العمل الحكومي؟

اســتــشــراف األزمــــات وإدارتــهــا وقت 
حدوثها هــو جــزء أســاســي مــن عمل 
ما جعلنا على جاهزية  المعهد، وهذا 
الصفّية  التدريبية  العملية  لنقل  تامة 
كورونا  أزمــة  بداية  مع  كلّية  بصورة 

إلى عملية إلكترونية. 
كما أن معهد اإلدارة العامة يطّبق منذ 
زمن إستراتيجية بعيدة المدى خاصة 
نشر  إلــى  تهدف  اإللكتروني  بالتعّلم 
كوادر  بين  اإللكتروني  التعّلم  ثقافة 
نشر  وضمان  الحكومية  المؤسسات 
العلم والمعرفة والخبرات اإللكترونية 
أحــدث  يــواكــب  بــمــا  الموظفين  لــكــل 
وبشكل  والــمــتــغــيــرات،  المستجدات 
يساعد منظومة العمل الحكومي على 

مواجهة األزمات والعقبات كافة. 
بتكثيف  قمنا  الجائحة  فترة  وخــال 
يغطي  بشكل  اإللكترونية  خدماتنا 
العام من  القطاع  مختلف احتياجات 
المعهد   أن  كما  والتعليم،  الــتــدريــب 
عــددًا  الجائحة  بــدء  قبل  مــن  يمتلك 

من الخدمات التعليمية اإللكترونية.
التي  زون”  “بيبا  منّصة  أبــرزهــا  مــن   
تعليمية  منّصة  لتكون  تصميمها  تم 
متكاملة تشمل برامج تدريبية ذكية 
وتقّدم  وتفاعلية  شاملة  )إلكترونية( 
حلوالً تدريبية مبتكرة تساعد الكوادر 
الحكومية على تحقيق أداء وظيفي 

شامل ومتميز.
ــــى “بــيــبــا زون”  ويــمــكــن الـــوصـــول إل
وبرامجها اإللكترونية بشكل مجاني، 
للموظفين في أي وقت  فهي متاحة 
محتواها  مضاعفة  وتــم  مــكــان،  وأي 
مكثف  بشكل  والتعليمي  التدريبي 

منذ بدء الجائحة.
 كما ينّظم المعهد كذلك المحاضرات 
اإللــكــتــرونــيــة )الــويــبــيــنــار( الــتــي تعد 
مساحة تفاعلية لتداول المواد العلمية 
والتعليمية من خال اإلنترنت، حيث 
بالصوت  العلمية  المادة  تلقي  يمكن 
ــورة والــتــفــاعــل مــع الــمــدربــيــن  ــصـ والـ

بشكل فّعال، هذا إضافة إلى تقديم 
ومتكاملة  تعليمية شاملة  برامج 

عبر خدمة التعليم اإللكتروني 
Online Live( Train-

.)ing

ماذا عن خطط المعهد لتأمين  «
خدماته وتوجيهها إلى عمال 

القطاع الخاص؟

بناؤه  تــم  إستراتيجي  تــوجــه  هــنــاك 
الخاص  الــقــطــاع  احــتــيــاجــات  لتلبية 
الــتــي تعمل بــه،  ــكـــوادر الــوطــنــيــة  والـ
اإلستراتيجية  في  تضمينه  وسيتم 
الجديدة للمعهد. وستشمل الخدمات 
المقدمة لهذا القطاع الحيوي خدمات 
الــتــدريــب واالســتــشــارات والــبــحــوث 

والتقييم و”الكوتشنج”.
ــام الــمــعــهــد بــتــقــديــم عـــدد من  وقـــد قـ

الخدمات 

التابعة  الجهات  من  لعدد  التدريبية 
ــاص كــانــت  ــخـ لــمــنــظــومــة الـــقـــطـــاع الـ
أغلبها خدمات تعاقدية، تم تصميمها 
وتقديمها من قبل كوادر المعهد وفقًا 
الُمتبعة  والمنهجيات  اآلليات  ألحدث 
ــعــيــب، وتــضــمــيــن  ــتــل ــال كـــالـــتـــدريـــب ب
ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكــ ــ مـــوضـــوعـــات ال
ــراف األزمــــــــات، واالبـــتـــكـــار  ــشـ ــتـ واسـ
التعليمية  العمليتين  فــي  واإلبــــداع 

والتدريبية. 

هل لك ان توجز للقراء توجهات  «
المعهد للتوسع واالنتشار 

إقليميًا؟

لــحــضــرة  الـــشـــامـــلـــة  ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ إن 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
آل خليفة ملك  بن عيسى 
والنظرة  المعظم،  الــبــاد 
لولي  الثاقبة  الحكومية 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ال
سلمان  األمـــيـــر  الــمــلــكــي 
خليفة،  آل  حــمــد  ــن  ب
جــــعــــلــــت مـــمـــلـــكـــة 
تتصدر  البحرين 
التنافسية  سلم 

العالمية في العديد من المجاالت.
بمعهد  ممثلة  المملكة  أثــبــتــت  وقـــد 
في  جــدارتــهــا  )بــيــبــا(  الــعــامــة  اإلدارة 
لـــإدارة  دولــيــة  منظمة  أعـــرق  إدارة 
العامة وتطوير مخرجاتها عبر رئاسة 
 IIAS اإلداريــة  للعلوم  الدولي  المعهد 
حول  لــه  التابعة  المنظمات  وجميع 
للمرة  الــعــامــة  أمــانــتــه  وإدارة  الــعــالــم 

الثالثة على التوالي. 
رئاسته  المعهد من  خال  واستطاع 
 )IIAS( للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية
عالمية  برؤية  اإلداري  العمل  تطوير 
الدولية،  التطلعات  لمستوى  ترتقي 
ــدة الــدولــيــة في  ــنـ عــبــر تــطــويــر األجـ
الــعــامــة، ورفـــع جــودة  مــجــال اإلدارة 
وكــــفــــاءة الـــمـــخـــرجـــات الــحــكــومــيــة 
عــلــى وجــه  الــعــامــة  اإلدارة  وبــحــوث 
الخصوص من خال مواصلة تشبيك 
الــجــهــود الــعــالــمــيــة والـــحـــرص على 
والدولية  اإلقليمية  الجهود  توحيد 

بما يرتقي بالتطلعات العالمية.
 كــمــا تــمــكــنــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
ــي مــواجــهــة  تـــوظـــيـــف كـــفـــاءتـــهـــا فــ
التحديات المالية وتحقيق اإليرادات 
ــطــرق ُمــبــتــكــرة فـــي تــعــزيــز الــوضــع  ب
المالي للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية 
التغلب  فــي  مــســاعــدتــه  عــبــر   )IIAS(
على التحديات المالية وإيجاد حلول 
ساهمت  إيــــرادات  لتحقيق  مبتكرة 
المعهد  ــرادات  ــ ــ إيـ رفــــع  فـــي  بــالــفــعــل 

الدولي.

ما خطة المعهد لتأمين البحوث  «
والتدريب واالستشارات خالل 

الفترة المقبلة؟

ــق الـــمـــعـــهـــد أخـــــيـــــرًا تـــوجـــهـــات  ــ ــل أطــ
البحوث  توظيف  على  ترتكز  جديدة 
بسياسات  الــخــروج  أجــل  مــن  القائمة 
ــى جــعــل  ــ ــ ــيــــة تــــهــــدف إلـ ــتــــشــــرافــ اســ
منافسة  قطاعات  الحيوية  القطاعات 
االحتياجات  وُتــلــّبــي  ــاألداء  ــ ب ترتقي 

الواقعية في مملكة البحرين.   
كــمــا أّن هـــذه الــتــوجــهــات تــرمــي إلــى 
ــوث، عــبــر  ــحــ ــ ــب ــ ــال ال ــجـ ــمـ ــعــــود بـ ــــصــ ال
مــجــمــوعــة مـــن الــــــورش الــتــعــلــيــمــيــة 
ــبــرامــج الــتــي تــهــدف إلـــى تسخير  وال
والمهتمين  األكــاديــمــيــيــن  إمــكــانــيــات 
بآليات  وتزويدهم  مهاراتهم  وتطوير 
ــروج بــمــلــخــصــات  ــخــ ــ تــمــكــنــهــم مــــن ال
بحثية لبحوثهم ومقاالت قابلة للنشر 
العلمية  ــدارات  ــ واإلصــ الــمــجــات  فــي 
توظيفها  فــي  يسهم  بــمــا  واإلداريــــــة، 
الحقًا للخروج بسياسات عامة ترتقي 
وترتقي  المقدمة  الخدمات  بمستوى 

بالقطاعين العام والخاص. 
بــإدارة  ُممثاً  كذلك  المعهد  ويسعى 
االســتــشــارات والــبــحــوث إلــى تكثيف 
المعهد  بين  ما  الجهود  تشبيك  عملية 
ومــخــتــلــف الــجــامــعــات والــمــؤســســات 
لألكاديميين  الدعم  وتقديم  واألفــراد، 
والباحثين والمهتمين بالعلوم اإلدارية، 
البحثية  مخرجاتهم  تــطــويــر  بــهــدف 
الــتــي تــســاهــم فــي صــنــاعــة سياسات 
مملكة  توّجهات  تواكب  إداريــة 
الــبــحــريــن وُتــحــاكــي الــرؤيــة 

االقتصادية 2030. 

كيف ينسق  «
المعهد عالقاته 

مع وزارات وهيئات 
المملكة، وما هي 

انعكاسات هذا 
التعاون على خطة 

عمل المعهد؟

)بيبا(  العامة  اإلدارة  معهد  يحرص    
اإلستراتيجية  العاقات  على تشبيك 
وجــه  عــلــى  المحليين  ــشــركــاء  ال مــع 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــخــــصــــوص ســـــــــواًء فـ ــ ال
أو  الـــخـــاص  الــقــطــاع  أو  الــحــكــومــي 
ــك  وذل الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات 
واإلستراتيجيات  الرؤى  توحيد  نحو 
إلى االرتقاء باألداء  الرامية  الوطنية 
ــقــطــاعــات  ال مــخــتــلــف  فــــي  اإلداري 
ورفـــع كــفــاءة الـــكـــوادر الــوطــنــيــة بما 
للرؤية  الوطنية  الــمــؤشــرات  يحقق 
ــاديــــة الـــطـــمـــوحـــة لــمــمــلــكــة  ــتــــصــ االقــ

البحرين 2030.
الــمــعــهــد عــلــى تشبيك  يــحــرص  كــمــا 
الجهود بينه وبين الوزارات والجهات 
الــحــكــومــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
كفاءة  تعزيز  في  يدعم سياستنا  بما 
تطوير  خــال  مــن  الحكومي  األداء 

الكوادر الوطنية. 
والتعاون  التشبيك  أشكال  أبرز  ومن 
المحلي بيننا وبين القطاع الحكومي، 
الــشــبــاب  شــــؤون  وزارة  مــع  تــعــاونــنــا 
ــريــاضــة فــي عـــدد مــن الــمــبــادرات  وال
المتمّثلة في البرنامج الوطني “المع” 
وبرنامج “هايبو يوث” اللذان يرميان 
ــوادر الــشــبــابــيــة  ــكـ ــالـ ــاء بـ ــ ــق ــ ــى االرت ــ إل
العمل  منظومتي  إلدارة  وتــأهــيــلــهــا 

الحكومي والقطاع الخاص.
الجمارك  التعاون مع شــؤون  تم  كما   
وأمـــانـــة الـــشـــورى فـــي تــقــديــم عــدد 
والتعاقدية  التدريبية  الــبــرامــج  مــن 
وسماتهم  مــهــاراتــهــم  لــتــطــويــر   ، لــهــم 
ــة، وتــعــريــفــهــم عــلــى أحـــدث  ــادي ــي ــق ال
فــي  ــمــتــبــعــة  ال واآلدوات  اآللــــيــــات 
توظيفها  وكيفية  المؤسسي  العمل 

كالكوتشنج والتقييم وغيرها. 
كما قام المعهد أخيرًا بتنظيم وإدارة 
بالحلقة  الـــخـــاص  الــعــلــمــي  ــجــانــب  ال
بالتعاون  عقدها  تــم  الــتــي  النقاشية 
مع لجنة تقييم مراكز الخدمة وهيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية بما 
الحكومية  والتطلعات  الــرؤى  يخدم 
خدمة  جعل  إلى  والرامية  الُمشتركة 
لارتقاء  الرئيس  المحرك  الــمــواطــن 
بالعمل الحكومي، حيث حرص المعهد 
على توظيف آلياته الحديثة وخبراته 
التراكمية لتوفير بيئة عمل حكومية 
واألفـــراد  الــقــطــاعــات  مختلف  تجمع 
الــمــعــنــيــيــن بــتــطــويــر مـــراكـــز الــخــدمــة 
ووجهات  اآلراء  لتبادل  الحكومية، 
بتوصيات  والخروج  المختلفة،  النظر 
رفع  مجال  فــي  مباشر  بشكٍل  تصب 
من  يرفع  بما  التقييم،  معايير  كفاءة 
أداء مراكز الخدمة ويحقق تطلعاتها 
إداريــة  تنافسية  ويخلق  المنشودة، 
بــمــا سينعكس  بــالــمــخــرجــات  تــرتــقــي 

الحقًا على االقتصاد الوطني.

توحيد الرؤى واإلستراتيجيات الوطنية الرامية لالرتقاء باألداء اإلداري

تقديـــم خدمـــات التدريـــب واالستشـــارات والبحـــوث والتقييـــم والكوتشـــنج لـ”الخـــاص” 

قــال مديــر عام معهــد اإلدارة العامة )بيبا( رائد بن شــمس 
بالحلقــة الثانيــة خــال حديثــه لـ”البــاد” إن هنــاك توجهًا 

إستراتيجيًا لتلبية احتياجات القطاع الخاص والكوادر 
الخدمــات  ستشــمل  حيــث  بــه،  تعمــل  التــي  الوطنيــة 
المقدمــة مــن المعهد التدريب واالستشــارات والبحوث 

والتقييم والكوتشنج”.

وأضاف بن شمس أن “المعهد أطلق أخيرًا توجهات 
جديدة ترتكز على توظيف البحوث القائمة 

من أجل الخروج بسياسات استشرافية 
تهدف إلى جعــل القطاعات الحيوية 

قطاعــات منافســة ترتقــي باألداء 
وُتلّبــي االحتياجــات الواقعيــة 

في مملكة البحرين”.

إعداد: حسين الحداد | لقاء وتحرير: إبراهيم النهام | تصوير: دعاء مهدي

تشـــبيك العالقـــات اإلســـتراتيجية مـــع الشـــركاء المحلييـــن فـــي “العـــام” و”الخـــاص”
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Vacancies Available
REAL TEASTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contact
 17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 39999955 or GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Honest Pirate Trading 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17231551 or TAWFEEQ.MOHAMMEDI@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33402701 or ikan.bahrain@gmail.com 

REAL DREAM BUSINESS SUPPORT AND CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35917635 or RD.HELP4U@GMAIL.COM 

REAL OSCAR PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34526144 or SHIBUVE3DOCS@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 36746666 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33608787 or ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

ANJANA FURNITURE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33711724 or bimalcst@gmail.com 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contact
 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36881555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36881555 or adeel.hameed@al-aali.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

 OPERATOR (FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

YOUSIF ALMANNAI EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17713566 or YOUSIF.MANNAI.EST@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

 CRANE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

NOOR AL HADI VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38477979 or JSASHOOR@GMAIL.COM 

HARIPUR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39522889 or SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

FUTURE AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17879733 or futureac@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

Al Faris Al Arabi Real Estate Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39670057 or AFAACO@LIVE.COM 

SHAWQI ABDULRAHIM CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39611510 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17583121 or zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact
 39456969 or BUZAAL1970@GMAIL.COM 

MADREED ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39098999 or madridgroup@gmail.com 

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

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17234454 or asoom8@gmail.com 

VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17234454 or asoom8@gmail.com 

ABDULHAMEED QASIM ALI HUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39675579 or sad9sam@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALUSERV MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17830002 or mjaleel@harsco.com 

ANTAKYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39885581 or antakia2aluminium@gmail.com 

ALARQAM SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact
 39624133 or ALQALLAF359@GMAIL.COM 

SHEESHAL TIME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 SANBUSA MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33448829 or ALIYAQOOB5519@GMAIL.COM 

ALHAYKI TILES FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36090002 or H-FACTORIES@HOTMAIL.COM 

ALZALAQ GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39109001 or FEEKRAM@HOTMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17720304 or EBSHARIF@GMAIL.COM 

WAHEED ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(VEHICLES)
 suitably qualified applicants can contact

 36555244 or ALAMEED_CAR@HOTMAIL.COM 

MAITHAM AUTO PARTS & TIRES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39450706 or ALIJAWAD2007@HOTMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

RAFIE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39656245 or NAEEMARAFIA@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39893138 or QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

CONVERGE GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33721349 or TAZFORCARRACING@GMAIL.COM 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39469685 or LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

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

ALLIED CAR RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DELTA MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17786444 or fatima@deltabahrain.com 

LAHORE ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39164959 or D.LOURI@AOU.ORG.BH 

MARBIAI CONNSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36550065 or AL.HIKMACARPENTRY75@YAHOO.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TELEPHONE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17288000 or SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

Total beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39616164 or ALAWAMI77@HOTMAIL.COM 

KAMEELA ABDULHUSSAIN AHMED ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17700260 or AHI79@HOTMAIL.COM 

SMART SECURITY & SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRONICS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17555025 or husain.alhelli@gmail.com 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33358312 or info@jssbahrain.com 

MANGUARD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE 

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

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

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17720395 or admin@UNIQUEWLL.COM 

FAHAD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33330363 or NASEEMESA@YAHOO.COM 

AL-RAJHI HOLDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 32000121 or M.MASHAL@RAJHIHOLDINGS.COM 

BAHRAIN APPAREL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36105553 or SHYNAC@APPARELUAE.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17110196 or PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

BUROOJ OFFICE PRINTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 39407700 or TALAL.ABDULAAL@GMAIL.COM 

Legend Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17402945 or bigbossvip911@gmail.com 

AMINA AGRICULTURE AND LIVESTOCK EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39288259 or SAYED.AMIR33@GMAIL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

KONE ELEVATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17749271 or KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com 

RED LINE CAR ACCESORIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403841 or al-shabak@live.com 

Prince Burger Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39168636 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

FAKHANI ANABI FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39460048 or SAAD_RAMDAN@WINDOWSLIVE.COM 

BIN MATAR GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38838907 or NADEER.MATTER@GMAIL.COM 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

TAIBA GLASS 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 66764404 or saudidoorbahrain@gmail.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact
 17400407 or HRD@ALMOAYYEDCG.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17672227 or Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17672227 or Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

DUAA BEAUTY SALON SPA AND FITNESS 
has a vacancy for the occupation of

 FITNESS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33247241 or noor.abdulla2018@gmail.com  
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رئيس األركان 
اإلسرائيلي يزور المغرب

السبت  أمــس  اإلسرائيلي  الجيش  أعلن 
كــوخــافــي  ــيـــف  افـ األركـــــــان  ــيـــس  رئـ أّن 
سيزور المغرب هذا األسبوع ، في إطار 
ــتــعــاون الــمــتــزايــد بــيــن الــبــلــديــن.وقــال  ال
المتحدث باسم الجيش  “هذه أول زيارة 
إلى  اإلسرائيلي  األركــان  لرئيس  رسمية 
تفاصيل. يــذكــر  ان  دون  مــن  الــمــغــرب”، 

العالقات  والــمــغــرب  ــادت إســرائــيــل  وأعــ
 2020 ديسمبر  في  بينهما  الدبلوماسية 
الــدولــة  بين  التطبيع  عملية  مــن  كــجــزء 

العبرية وعدد من الدول العربية.

القدس - أف ب

مجلـــس  لـــدول  المشـــترك  البيـــان  أمـــس  صـــدر 
والواليـــات  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
المتحـــدة األميركيـــة، حيث أكد القـــادة ما تتمير 
وأهميـــة  تاريخيـــة  شـــراكة  مـــن  عالقاتهـــم  بـــه 
إســـتراتيجية، وشـــددوا علـــى عزمهم المشـــترك 
للبنـــاء علـــى ما توصلـــت إليه القمم الســـابقة من 
إنجـــازات لتعزيـــز التعاون والتنســـيق والتشـــاور 

بين دولهم في جميع المجاالت.
وفيما يلي نص البيان:

1  - بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ملـــك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، اجتمـــع قـــادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والواليات 
المتحدة األميركية في جدة، في المملكة العربية 
الســـعودية، اســـتذكر القـــادة القمـــم الخليجيـــة - 
األميركية السابقة المنعقدة في كامب ديفيد في 
14 مايـــو 2015، وفي الريـــاض 21 أبريل 2016، 
وفي الرياض في 21 مايو 2017. وأكد القادة ما 
تتميـــر به عالقاتهم من شـــراكة تاريخية وأهمية 
إســـتراتيجية، كما أكدوا عزمهم المشـــترك للبناء 
على ما توصلت إليه القمم السابقة من إنجازات 
لتعزيز التعاون والتنســـيق والتشـــاور بين دولهم 

في جميع المجاالت.

2 - أكد القادة التزامهم بتطوير التعاون المشترك 
فـــي ســـبيل دعـــم جهـــود التعافـــي االقتصـــادي 
الدولـــي، ومعالجـــة اآلثـــار االقتصاديـــة الســـلبية 
لجائحـــة كورونا والحرب فـــي أوكرانيا، وضمان 
مرونة سالسل اإلمدادات، وأمن إمدادات الغذاء 
الطاقـــة  وتقنيـــات  مصـــادر  وتطويـــر  والطاقـــة، 
احتياجـــًا  األكثـــر  الـــدول  ومســـاعدة  النظيفـــة، 
اإلنســـانية  حاجاتهـــا  تلبيـــة  فـــي  والمســـاهمة 

واإلغاثية.
3 - وفـــي هذا اإلطـــار رحبت الواليـــات المتحدة 
األميركية بقرار مجموعة التنسيق العربية، التي 
تضـــم عشـــر مؤسســـات تمويـــل تنمويـــة وطنية 
وعربيـــة ومتخصصـــة، تقديـــم مبلـــغ ال يقـــل عن 
10 مليـــارات دوالر، لغرض االســـتجابة لتحديات 
األمـــن الغذائـــي إقليميـــًا ودوليـــًا، وبمـــا يتفق مع 
أهـــداف )خارطة الطريق لألمـــن الغذائي العالمي 
نـــداء للعمل( التي تقودها الواليات المتحدة. كما 
رحب القادة بإعالن الواليات المتحدة األميركية 
بتقديـــم دعم إضافـــي بقيمة مليـــار دوالر لتلبية 
حاجـــات األمـــن الغذائـــي الملحـــة علـــى المديين 
القريب والبعيد لمنطقة الشـــرق األوسط وشمال 

إفريقيا.
 )+ )ألوبـــك  القائمـــة  بالجهـــود  القـــادة  نـــوه   -  4

لتحقيـــق اســـتقرار أســـواق النفـــط العالميـــة، بما 
يخـــدم مصالح المنتجين والمســـتهلكين، ويدعم 
النمـــو االقتصـــادي. ورحـــب القادة بقـــرار أعضاء 
)أوبـــك +( األخيـــر بزيـــادة اإلنتاج لشـــهري يوليو 
وأغســـطس، وعبروا عن تقديرهـــم لدور المملكة 
العربية الســـعودية القيادي فـــي تحقيق التوافق 

بين دول )أوبك +(.
5 - رحب الرئيس بايدن بإعالن عدد من الشركاء 
مـــن دول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 
خططها الســـتثمار مـــا مجموعه 3 مليارات دوالر 
في مشـــاريع تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة 
العالمية لالســـتثمار والبنية التحتية التي أعلنت 
عنهـــا الواليـــات المتحـــدة، وذلك لالســـتثمار في 
البنـــى التحتيـــة الرئيســـية في الـــدول منخفضة 
ومتوســـطة الدخل، بمـــا في ذلك االســـتثمار في 
مشـــاريع تعـــزز أمن الطاقـــة، والمنـــاخ، واالتصال 

الرقمي، وتنويع سالسل اإلمداد العالمية.
لتبـــرع  تقديـــره  عـــن  بايـــدن  الرئيـــس  عبـــر   -  6
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
بمئـــة مليـــون دوالر لدعـــم شـــبكة مستشـــفيات 
القدس الشـــرقية، والتي تقـــدم الرعاية الصحية 
الضروريـــة والمنقـــذة للحيـــاة للفلســـطينيين في 

الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

بحفـــظ  المشـــترك  التزامهـــم  القـــادة  أكـــد   -  7
الجهـــود  ودعـــم  واســـتقرارها،  المنطقـــة  أمـــن 
الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات اإلقليمية، 
وتعميـــق تعاونهـــم اإلقليمـــي الدفاعـــي واألمني 
ممـــرات  وأمـــن  واالســـتخباري، وضمـــان حريـــة 
المالحـــة البحريـــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، رحبـــت 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
بتأكيـــد الرئيـــس األميركـــي علـــى األهميـــة التي 
توليهـــا الواليـــات المتحـــدة األميركية لشـــراكتها 
اإلســـتراتيجية مـــع دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليج العربية، وأنها تقف على أهبة االســـتعداد 
للعمل جماعيًا مـــع أعضاء مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية لردع ومواجهة جميع التهديدات 
الخارجيـــة ألمنهـــم، وضد أي تهديـــدات للممرات 
المائيـــة الحيويـــة، خاصة باب المنـــدب ومضيق 

هرمز.
8 - أكد القادة دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج 
مـــن جميـــع أســـلحة الدمـــار الشـــامل، مؤكديـــن 
مركزيـــة الجهـــود الدبلوماســـية لمنـــع إيـــران من 
تطويـــر ســـالح نـــووي، وللتصدي لإلرهـــاب وكل 

األنشطة المزعزعة لألمن واالستقرار.
دول  بيـــن  القائـــم  بالتعـــاون  القـــادة  أشـــاد   -  9
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والواليات 

المتحـــدة األميركيـــة فـــي دعـــم أمـــن واســـتقرار 
المنطقة وممراتهـــا البحرية، وأكدوا عزمهم على 
تطوير التعاون والتنســـيق بين دولهم في سبيل 
تطويـــر قـــدرات الدفاع والـــردع المشـــتركة إزاء 
المخاطـــر المتزايـــدة النتشـــار أنظمـــة الطائـــرات 
وتســـليح  المجنحـــة،  والصواريـــخ  المســـيرة 
الميليشـــيات اإلرهابية والجماعات المسلحة، بما 

في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس األمن.
10  - بحث القادة السبل الكفيلة بتكثيف التعاون 
المشـــترك فـــي ســـبيل تعزيـــز الـــردع والقـــدرات 
الدفاعيـــة لدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية، وتطوير التكامل واالندماج في مجاالت 
الدفـــاع الجـــوي والصاروخـــي، وقـــدرات األمـــن 
البحري، ونظم اإلنذار المبكر وتبادل المعلومات.
11  - رحب القادة بإنشـــاء )قوة المهام المشتركة 
153( و)قوة المهام المشتركة 59(، اللتين تعززان 
الشـــراكة والتنســـيق الدفاعي بيـــن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والقيادة المركزية 
األميركيـــة، بمـــا يدعم رصد التهديـــدات البحرية 
ويطـــور الدفاعـــات البحرية عبـــر توظيف أحدث 

المنظومات والتقنيات.
1 -2 وأكـــد القـــادة حرصهـــم علـــى اســـتمرار عقد 

القمم الخليجية األميركية سنويًا.

البيان الخليجي األميركي يؤكد على الشراكة والتعاون والتنسيق

بايدن يؤكد لقادة دول عربية أن أميركا “لن تتخلى” عن الشرق األوسط

ولي العهد السعودي: ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة
انطلقــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ظهــر أمــس الســبت، قمــة جــدة لألمــن 
والتنميــة، بحضــور الرئيــس األميركــي جــو بايــدن وزعمــاء دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وكل مــن مصــر واألردن والعــراق. وقــد اســتهل الزعمــاء بدايــة القمــة 
بالتقــاط صــورة تذكاريــة للحــدث. وقد نقــل ولي العهد الســعودي األميــر محمد بن 

سلمان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان وتمنياته بنجاح قمة جدة.

وأشـــار إلى أن قمة جـــدة ُتعقد في وقت 
يشـــهد العالـــم تحديـــات كبيـــرة، مضيفـــا 
“نأمـــل أن تواجـــه قمـــة جـــدة التحديات 
العالميـــة”، ومؤكدا أن االقتصـــاد العالمي 
مرتبط باســـتقرار أسعار الطاقة، و”يجب 
االستمرار بضخ االستثمارات في الطاقة 
النظيفـــة”. وأضـــاف أن المملكة ســـبق أن 
أعلنت عـــن زيادة في طاقتهـــا اإلنتاجية 

إلى 13 مليون برميل.
وشـــدد بالقـــول: “ندعـــو إيـــران للتعـــاون 
وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة”، 
كما أكد أن “العراق يشهد تحسنًا في أمنه 
مـــا ينعكـــس على أمن المنطقـــة”. كما أكد 
ولي العهد أن “اســـتقرار المنطقة يتطلب 

حلوال سياسية في سوريا وليبيا”.
قـــادة دول  الرئيـــس األميركـــي  والتقـــي 
مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى 

مصـــر واألردن والعراق، خـــالل القمة في 
جدة، المحطة األخيرة في جولته الشرق 
أوســـطية التي قادته أيضا إلى إســـرائيل 

واألراضي الفلسطينية.
وناقـــش الرئيس األميركي أســـعار النفط 
النفـــط  إنتـــاج  زيـــادة  وطـــرق  المتقلبـــة، 
لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على 
خلفيـــة الحـــرب األوكرانيـــة. وضـــم لقاء 
القمـــة هـــذا قـــادة دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي الســـت، باإلضافـــة إلـــى مصـــر 

واألردن والعراق.
وفي وقت سابق، اكتمل وصول الزعماء 
العـــرب إلى جـــدة، حيث كان ولـــي العهد 
الســـعودي األميـــر محمـــد بن ســـلمان في 

استقبالهم.
وقال مســـؤول كبيـــر بـــاإلدارة األميركية 
القـــدرات  ســـيبحث  بايـــدن  الرئيـــس  إن 

الصاروخيـــة والدفاعيـــة المتكاملـــة فـــي 
قمة جدة، كما ســـيعلن عـــن تمويل بمليار 
دوالر لألمـــن الغذائـــي بالشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا.
مـــن جهتـــه أّكـــد الرئيـــس األميركـــي جو 
بايـــدن أمـــس لقـــادة دول الخليج وثالث 
دول عربيـــة أخـــرى خالل لقائـــه بهم في 
جدة أن واشنطن “لن تتخلى” عن الشرق 
األوســـط حيـــث تلعـــب منـــذ عقـــود دورا 

سياسيا وعسكريا محوريا، وأّنها ستعتمد 
رؤية جديدة للمنطقة االستراتيجية ولن 
تســـمح بوجـــود فراغ تملؤه قـــوى أخرى. 
وغـــادر بايدن الســـعودية في ختام جولة 
شـــرق أوســـطية شـــملت أيضـــا إســـرائيل 

واألراضي الفلسطينية.
والملـــوك  الرؤســـاء  أمـــام  كلمـــة  وفـــي 
والمســـؤولين، شـــّدد بايدن علـــى أنه أول 
رئيـــس أميركي منذ هجمات 11 ســـبتمبر 

أن  دون  األوســـط  الشـــرق  يـــزور   2001
يكـــون الجيـــش األميركـــي منخرطـــا في 
حرب في المنطقة، وقال “لن نتخلى )عن 
الشـــرق األوســـط( ولن نترك فراًغا تملؤه 

الصين أو روسيا أو إيران”.
وأضاف “اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص 
كل هـــذا فـــي جملـــة واحـــدة: الواليـــات 
المتحدة ملتزمة ببناء مســـتقبل إيجابي 
في المنطقة، بالشراكة معكم جميًعا، ولن 

تغادر”. وصّفق الحاضرون للرئيس البالغ 
من العمر 79 عاما. 

وتقـــول إدارة بايـــدن إنها تريـــد الترويج 
لـ”رؤيـــة” جديـــدة للشـــرق األوســـط تقوم 
االقتصـــادي  والتعـــاون  الحـــوار  علـــى 
والعســـكري، مدعومة بمحاوالت لتطبيع 

العالقات بين إسرائيل والدول العربية.
وأكـــد بايـــدن أّن الواليـــات المتحـــدة “لن 
واحـــدة  دولـــة  محاولـــة  مـــع  تتســـامح 
الهيمنة على دولة أخرى في المنطقة من 
خـــالل التعزيـــزات العســـكرية أو التوغل 
أو التهديدات”، في إشـــارة خصوصا إلى 
إيـــران التـــي يّتهمهـــا جيرانهـــا بمحاولـــة 

زعزعة استقرار المنطقة.
وأعلن بايـــدن خالل اللقاء عن مســـاعدة 
لألمـــن  دوالر  مليـــار  بقيمـــة  أميركيـــة 
الغذائـــي فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال 
الغـــذاء  أزمـــة  تصاعـــد  وســـط  إفريقيـــا، 
علـــى وقع الحـــرب في أوكرانيـــا. وقّررت 
مســـاعدات  تقديـــم  المتحـــدة  الواليـــات 
ســـنوية لـــألردن بقيمـــة 1,45 مليار دوالر 

من سنة 2023 وحتى 2029.

جدة ـ وكاالت

وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة إليران... وال يوجد “ناتو عربي”
أكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، أمس، أن قمة جدة ركزت 
علـــى الشـــراكة مع الواليات المتحدة. جاء ذلك خـــالل مؤتمر صحافي في ختام 

قمة جدة لألمن والتنمية، التي انعقدت بحضور الرئيس األميركي جو بايدن.
وقـــال بـــن فرحان إن يـــد المملكة ممـــدودة للجارة إيـــران للوصـــول إلى عالقات 
طبيعية، مشـــيرًا إلى أن المحادثات التـــي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل 
لنتائج. كما أشار إلى أنه لم تكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة. وأشار 

إلى أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي.
وردًا على ســـؤال ألحد الصحافيين، أشـــار وزير الخارجية الســـعودي إلى أنه لم 
ُيطـــرح ولـــم ُيناقـــش أي نوع مـــن التعاون العســـكري أو التقني مع إســـرائيل، وال 
يوجـــد أي شـــيء اســـمه “ناتـــو عربـــي”. وكـــرر أنه ال يوجـــد أي نقـــاش بخصوص 

“تحالف دفاعي” مع إسرائيل.
وأشـــار إلى أن منظومة العمل العربي المشترك وصلت لمرحلة “النضج”، مضيفًا: 
“نعـــرف مـــا نريـــد ونعرف كيف نحققـــه... ال ننتظـــر أي أحد ليحقـــق احتياجاتنا”. 
وأضـــاف: “لـــم نناقـــش موضوع إنتاج النفط فـــي قمة جـــدة... و)أوبك+( تواصل 
عملهـــا لتقييـــم األســـواق ومـــا تحتاجـــه”. وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي إن 

الواليـــات المتحدة تبقى الشـــريك اإلســـتراتيجي األساســـي لنا، مشـــددًا على أن 
“شـــراكة المملكـــة مع أميـــركا قديمة ومســـتمرة... واالتفاقيات التـــي وقعناها مع 
أميركا لم تأِت بين يوم وليلة”. وردًا على أســـئلة الصحافيين، قال بن فرحان إن 
“االتفاقيات التي وقعناها مع أميركا استغرقت شهورًا”. وتطرق بن فرحان لقرار 

فتح األجواء السعودية للطيران المدني، مشددًا على أن ذلك القرار “ال يعني أي 
تمهيد لقرار الحق”. وبشأن األزمة اليمنية، قال وزير الخارجية السعودي: “نعمل 
بـــكل جديـــة للوصـــول إلى وقف إطـــالق نار شـــامل باليمن، وعلـــى الحوثيين أن 
يســـتوعبوا أن مصلحة اليمن في الســـالم واالستقرار”، مضيفًا: “السالح اإليراني 

جزء من أسباب استمرار الصراع باليمن”.
وزير الخارجية السعودي أضاف أن ولي العهد السعودي ذكر أن الطاقة اإلنتاجية 
القصـــوى للســـعودية هـــي 13 مليون برميل، كمـــا دعا إلى نهج متـــوازن للوصول 
إلـــى “الحياد الصفـــري”. وأضاف أن كثيرًا من الدول ال تســـتطيع التحول للطاقة 
المتجددة بشـــكل ســـريع. وقال إنه “إذا لم يتم التوسع في االستثمارات النفطية 
فســـترتفع األســـعار مســـتقبالً”. وعن األزمة الغذائيـــة العالمية جـــراء الحرب في 
أوكرانيا، قال وزير الخارجية الســـعودي: “ناقشـــنا في قمـــة جدة لألمن والتنمية 
موضـــوع الغـــذاء والحبـــوب، ونعمـــل على زيادة مســـتوى التنســـيق بيـــن الدول 
العربيـــة لضمـــان األمن الغذائي”. واختتم بأنه يوجد تنســـيق مـــع أميركا والعرب 
بخصـــوص التعامـــل مـــع إيران، مشـــددًا على أنه “أصبـــح واضحًا أن مـــن أراد أن 

يكون له أجندة عالمية فعليه التحدث مع السعودية”.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال تنخدع بالشكل والمظهر.. اختر األكفأ
قـــال أندريـــه جيد “هناك نوعـــان من الفنانيـــن.. نوع يأتـــي بأجوبة، واآلخر 
بأســـئلة، وعلـــى اإلنســـان أن يعـــرف ما إذا كان مـــن هؤالء الذيـــن يجيبون، 
أو مـــن أولئك الذين يســـألون، ألن الذي يســـأل ليس أبـــدا ذاك الذي يجيب، 
وهنـــاك مؤلفـــات تنتظـــر، وال تفهم خالل مـــدة طويلة، ألنها تكـــون قد أتت 
بأجوبة على أسئلة لم تطرح بعد. إن السؤال يصل غالبا بعد الجواب بزمن 

مخيف”.
هناك فئة في مجتمعاتنا تؤمن ببعض الوجوه إلى حد القداسة، وقد تدخل 
في متاهات اللغة وااللغاز والرموز إلقناعها بأن جميع البشر خطاؤون بكل 
معانـــي الصياغـــة والشـــكل، وأن الجميـــع يعيش علـــى الخبز والمـــاء، لكنك 
تشـــعر أن الحديـــث مع هؤالء دون فائدة، وكأنهـــا محاولة لقراءة الخطوط 

الهيروغليفية أو الرسوم المتعرجة.
فـــإن ترشـــح رجل دين إلـــى االنتخابـــات النيابيـــة أو البلدية، وحتـــى لو لم 
يعرفوه فالحديث عن هذا الترشح ميت وعديم الجدوى والتأثير، وعندما 
تســـألهم عن ســـبب اختيارهم تســـمع هذه الحقيقة الغريبة المدهشة “رجل 
ديـــن”.. طيـــب نعرف أنـــه رجل دين لكن رجـــاء اخرجوا من دائرة ســـلطانه 

وقولـــوا لنا، هل من الضـــرورة أن يكون رجل الدين على دراية تامة بالعمل 
البرلماني والتشـــريعي ويمتلك الخبرة والكفاءة. حرروا شـــعوركم وفكركم 
وعقلكم من العقال الخفي الذي يعقلكم، وتحدثوا بواقعية وضمير باختيار 

وإرادة، وليس مثل الطفل المستسلم لعفويته البريئة الساذجة.
عليكم االنتباه والتيقظ في الحياة، وتجاوزوا مســـألة الحكم على اإلنسان 
من مظهره الخارجي وشـــكله، وال تستسلموا للذعر واالنفعال األعمى الذي 
يقودكـــم إلى الفرار من مواجهة الحقيقة، بـــل وطدوا العزم على المواجهة 
والشـــجاعة باالعتمـــاد علـــى الوعي الوجدانـــي المبصر، فذلك هـــو االختيار 

الذي يقرر مصيركم بالمعنى القاطع الكلي.
انســـفوا بنية واقعكم من أساســـه وزلزلوا األرض تحت أقدام من يستغلكم 
بمظهـــره ويقودكـــم إلى اتجـــاه معاكس باتبـــاع تعاليمه.. اطرحوا األســـئلة 
وتمســـكوا بحبـــل النقاش واعرفوا أن هذه هـــي قاعدة الحياة كما يجب أن 

تكون.
أقولها بصراحة تامة وبدون أدنى تردد أو تحفظ.. اختر األكفأ وال يخدعك 

ما يقولونه ويعلنون عنه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هذه الرياض.. وليست “كييف”
فـــي اســـتضافة لـــي بقناة “بـــي بـــي ســـي” البريطانية، عـــن زيارة 
الرئيس األميركي جو بايدن للســـعودية والمنطقة، وعن المتوقع 
مـــن نتائج هـــذه الزيـــارة، وأهدافهـــا، والموضوعـــات المطروحة، 
وبقية ذلك، قلت للمذيع بحديث صريح، إن دول الخليج العربي 
تتجـــه دومـــًا إلى بنـــاء عالقـــات متوازنة مـــع الواليـــات المتحدة 
األميركية، وبشكل يضمن فيه كل طرف مصالحه، دون أن يكون 

ذلك على حساب اآلخر، كما تفعل واشنطن دائمًا.
وقلـــت أيضـــا إن مـــا فعلـــه الديمقراطيـــون فـــي 2011 بما ســـمي 
بالربيـــع العربـــي وهو “خـــراب”، أوجـــد حالة من فقـــدان الثقة مع 
أميركا وسياســـاتها بالمنطقة، ليس على مستوى األنظمة العربية 
فحســـب، إنما الشـــعوب أيضًا، والتي وعت لقذارة لعبة المصالح، 
وكيـــف يمكـــن أن تطفو أموالهـــا على ماليين الجثث واألجســـاد، 
بال رحمة. وجاءت المحاولة الفاشـــلة إلدارة بايدن منذ البدايات 
األولـــى لها، بابتزاز الســـعودية، كتأكيد على ثبـــات الديمقراطيين 
على سياســـاتهم المشـــؤومة في المنطقة العربيـــة، األمر الذي لم 
يجـــد تجاوبـــًا أو تراجعًا من الســـعودية، والتـــي رفضت كل هذه 

المحاوالت، ولم تدر لها باالً.
وأشـــرُت إلـــى أن تلكؤ أميركا فيما يتعلـــق بملفات “إيران، وحزب 
باإلدانـــات اإلعالميـــة، شـــجع دول  هللا، والحوثـــة”، واكتفاءهـــا 
المنطقة على بناء تحالفات جديدة، تضمن حقوقها وأمنها، وهو 
حق سيادي ومشروع، يقابله أيضًا رفضها أن تزج أية دولة أنفها 

بسياساتها الداخلية أو الخارجية، أو حتى النفطية.
مســـتجدات المرحلـــة تؤكـــد أن دول الخليج ثابتة فـــي مواقفها، 
ومســـتمرة في بنـــاء عالقاتهـــا وتحالفاتهـــا، والتي من شـــأنها أن 
تنعكس بالخير والرفاهية على مصالح شعوبها، وأمنها، ووحدتها 
الوطنية، وعلى رأســـها المملكة العربية السعودية التي تعد حجر 
الزاويـــة دومًا لكل القضايـــا والملفات العربية واإلســـالمية، وأنها 
ال تقبل المســـاس بســـيادتها قيد أنملة، وهو كذلـــك بالفعل، فهذه 

الرياض.. وليست كييف.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عزلة العصر
كنت في زيارة سريعة إلحداهن، حدثتني عن أمور كثيرة، قارنت 
بيـــن ماضيها وحاضرها وســـط اندهاش من احتماالت مســـتقبلها، 
ســـألتني إن كنت ســـعيدة، فأجبت بإيماءة راضية، فما أجمله من 
ســـؤال يداعـــب دفء روحـــي، فـــال جـــاه وال مـــال أهم مـــن لحظة 
ســـعادة، ثـــم أخـــذت بيدي فـــي حديث ظريـــف ملـــيء بالحكايات 
واســـتحضار المواقـــف والطرفات، ثم تنفســـت بحرقـــة وقالت لي 
إنهـــا تعيش في عزلة، ثم صمتـــت هنيهة وأردفت قائلة “إنها عزلة 
العصر”، ســـكت أنا وســـكنت عّلي أفسح لها الوقت الكافي لتوضح 

لي شعورها.
قالـــت لـــي إن األيـــام أصبحـــت ال تشـــبهها وال المواقـــف وال حتـــى 
البشـــر، شـــكت لي التكنولوجيا الشرســـة التي ألهـــت فلذات كبدها 
عـــن زيارتها واالكتفـــاء بالحديث البارد من خـــالل كاميرا الهاتف، 
قالت لي إن الحياة موحشـــة وصعبة رغم أنها في غاية الســـهولة، 
فال أصعب مما عايشـــته في طفولتها وشـــبابها في القرن الماضي، 
لكـــن مـــا حل بالبشـــر أصبح كفيـــال بتحويل كل ســـهل حقيقي إلى 
صعب ميؤوس منه، فال مشـــاعر حقيقية وال جلسات حقيقية وال 
حياة حقيقية تلك التي نعيشـــها اآلن من وجهة نظرها، اســـتمعت 
لها بتمعن واســـتمرت في الحديث، ثم انتبهت فجأة وســـألتني إن 
كانـــت قـــد أثقلت؟ أجبت بـ “ال”، لكنني مرغمة على الرحيل، طلبت 
مني البقاء لكنني حقا كنت متعبة والليل شـــارف على االنتصاف، 
سحبت لي من ثالجتها أحب األكالت إلى قلبي وغمرتني بعطائها، 

وطلبت مني زيارة أخرى لعلي أنا وغيري ننتشلها من عزلتها.

من جديد

سيدتي الجميلة صاحبة العقل الرصين، شاعرة الزمان صاحبة  «
المجد والعلم والجاه.. إنها الحياة، من صخب لصخب، وقد تنتهي 
بنا إلى صخب العزلة لكنك مازلت كما أنت جميلة، كما عهدتك وأنا 

طفلة، قوية كما كنت دائما، منفتحة كالوردة التي تنثر عطرها، أكتب 
لك من جديد علك تقرأين لي كلمات بسيطة تؤنس قلبك وتبهج 

روحك.

د. سمر األبيوكي

ركن الحج من األركان المشروطة باالستطاعة، سواء في القدرة البدنية أو 
االستطاعة المادية، ذلك أن قاصد الحج بحاجة إلى صحة جيدة تمكنه من 
أداء المناســـك، وكذلك اســـتطاعة مالية تغطي تكاليف الرحلة. كال األمرين 
ومع انتشار األمراض المزمنة أصبح صعب المنال في وقتنا الحاضر، حيث 
نـــرى المشـــمرين للحج من الشـــباب قلة، حيث االســـتطاعة المالية وليســـت 
القـــدرة البدنيـــة هـــي التـــي تقـــف حائالً بينهـــم وبيـــن الحـــج، وبالمقابل فإن 

ميسوري الحال ربما وقفت لهم الحالة الصحية بالمرصاد.
لقد كانت رحلة الحج في السابق قليلة التكاليف، لكنها تتسم بالمشقة نوعًا 
ما، األمر الذي جعل أفواج الحجيج يكثرون الشكوى حال رجوعهم بدعوى 
أن المقاول قصر معهم ولم يف بوعوده، ثم اتضح بعد أن توالت الشـــكاوى 
أن معظمها كانت بسبب عدم وفرة الطعام ونوعية الخدمات المقدمة، حيث 
وجدوا في ذلك هضمًا لحقوقهم، ما حدى بمقاولي الحج إلدخال أنواع من 
التـــرف ضمـــن برنامجهـــم الدعائي للحج، فبـــدأ التنافس بيـــن المقاولين في 
توفيـــر صنـــوف البوفيهات، وتوفير المرطبات على مدار الســـاعة، والســـكن 
فـــي غـــرف مســـتقلة، والبحث عـــن شـــتى الوســـائل لتوفير أقصـــى درجات 

الراحـــة والترف ســـعيًا منهم إلرضاء الحجيج من جانب، وتفادي الشـــكاوى 
والعقوبـــات مـــن جانب آخر، حتى وصل الحال لمـــا آل إليه اآلن من تكاليف 
باهظـــة مقابـــل “خدمات خمـــس نجوم” يعجـــز عنها الكثير مـــن ذوي الدخل 

المتواضع.
لقد نسي البعض الحكمة من هذا الركن العظيم، فالحج رحلة إيمانية لتربية 
النفـــس علـــى الصبر في تحمل المشـــاق وكـــف األذى عن األنـــام حتى ترجع 
وأنـــت نظيـــف من الـــدرن، وليس ملـــيء البدن، فمناســـك الحـــج من طواف 
وســـعي تذكرنـــا بـــذات الوادي الذي تلوى فيه الرضيع ســـيدنا إســـماعيل من 
العطش، وهو نفس المســـعى الذي باتت أمه هاجر تســـعى فيه بين الجبلين 
وقـــد أنهكهـــا التعب بحثـــًا عن الماء فـــي واد غيـــر ذي زرع، وكذلك الوقوف 
بعرفـــة وغيرهـــا من الشـــعائر إنما ُجعلـــت ليتعلـــم العباد الترفع عـــن األحقاد 

والتنزه عن الكبرياء ونيل الصفاء والمحبة واإلخاء.
ختامـــًا، الحـــج ليـــس رحلة ترف واســـتجمام، حتـــى نطالب بالطعـــام الوفير 
واإلســـراف فيه، أو المســـكن الفاخر لننام فيه، بدعوى الحقوق، إنما هي في 

الحقيقة من الترف وحظوظ النفس.

عصام عبداهلل

الحج بين الحقوق والحظوظ

ال تخفـــى على كل ذي بصيرة الرعاية الشـــاملة التـــي توليها مملكة البحرين 
للطاقـــات الشـــبابية المبدعـــة، والعمـــل علـــى تنميتهـــا فـــي شـــتى المجـــاالت 
واالتجاهات، حيث كانت توجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، بتســـمية هـــذا العام بـ “عام 
الشـــباب البحريني” نبراســـا لتقديم كل أشـــكال الدعم والرعاية والتشـــجيع 
للشباب البحريني، وهذا ما ترجمته بشكل فاعل ومكثف الحكومة الموقرة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، في متنوع برامجها ومشاريعها.
لقـــد لفتـــت نظري البرامج المتنوعة لالحتفاليـــة الجميلة التي أقامتها وزارة 
التربيـــة والتعليـــم مؤخـــرا بمناســـبة اليوم العالمـــي لمهارات الشـــباب، تحت 
رعاية الدكتور محمد مبارك بن أحمد مدير عام شـــؤون المدارس، وبحضور 
مســـؤولين مـــن المجلس األعلى للمـــرأة وفرقة وزارة الداخلية الموســـيقية، 
حيث ســـلطت الضوء علـــى جوانب مهمة عديدة، منهـــا المواهب والقدرات 
التـــي تمتلكها منتســـبات الحركة اإلرشـــادية والدور الـــذي تلعبه الحركة في 

احتضان الطاقات والمواهب الشبابية وتوجيهها لخدمة الوطن.

هكـــذا فعاليـــات تؤكد لنا بشـــكل قاطع أهمية األدوار المســـندة للمؤسســـات 
المدرسية، والتي ال تقتصر على الجانب التعليمي فقط في مدارس المملكة، 
بـــل تعدت ذلك بكثيـــر لتتصف ببعدها الشـــامل في دعم الشـــباب البحريني 
وتطوير قدراته، وبما يسهم في نهاية المطاف في تكوين مستقبله وخدمة 

الوطن الغالي.

 نقطة أخيرة

لطالما كان للزيارات المفاجئة لكبار المسؤولين لمراكز خدمات المراجعين  «
أكبر األثر، من خالل الوقوف على الجوانب التطويرية في الخدمات المقدمة، 

والخطط البديلة، ومراقبة سير العمل في هذه المراكز، وبما يصب في نهاية 
المطاف في االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يتماشى 

مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الجانب، وكم سعدنا بالزيارة المفاجئة 
التي قام بها وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي لمركز 
المراجعين في الوزارة، واطالعه شخصيا على الخدمات المقدمة لـ “ذوي 

االحتياجات الخاصة وكبار السن” وتوجيهه باستدامة تقديم هذه الخدمات لهم 
وتطويرها.

احتفاء “التربية” بمهارات الشباب.. والتوجيهات الملكية السامية

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

jarat8alam 
@gmail.com



االتحاد البحريني للسيارات

انطلقت يوم أمس األول فعاليات 
لرياضـــة  التأهيليـــة  الـــدورة 
الســـيارات لطلبة الثانويـــة العامة 
التـــي ينظمهـــا  الصناعـــي،  للفـــرع 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
والتعليـــم وحلبة البحرين الدولية 
فـــي  الســـيارات  رياضـــة  موطـــن 
كل  وبدعـــم  األوســـط  الشـــرق 
من بـــل هلمـــت وأريان اكســـتريم 
ومجموعـــة الحـــواج وتمتد حتى 

8 أسابيع.
االفتتـــاح  األول  اليـــوم  وشـــهد 
الرســـمي للدورة بحضور مستشار 
التعليـــم الفنـــي والمهنـــي بـــوزارة 
التربية والتعليم محمد الصديقي، 
البحرينـــي  االتحـــاد  عـــام  مديـــر 
الـــذوادي،  عبدالعزيـــز  للســـيارات 
للخدمـــات  التنفيـــذي  المديـــر 
البحريـــن  بحلبـــة  المؤسســـية 
الدولية بشاره عبدو بشارة، ممثل 
عن شـــركة بل هلمـــت وممثل عن 
نـــادي  ورئيـــس  اكســـتريم  أريـــان 
المارشـــالز محمـــد الحـــواج وعدد 
التابعـــة  الفـــرق  مســـؤولي  مـــن 

لالتحاد البحريني للسيارات.
وافتتح عبدالعزيز الذوادي مدير 
عام االتحاد البحريني للســـيارات 
المتطوعيـــن  لجنـــة  رئيـــس 
حفـــل  الدوليـــة  والمحكميـــن 
االفتتاح بكلمة رحب فيها بالطلبة 

المشاركين في الدورة وبالحضور 
البحرينـــي  االتحـــاد  “إن  وقـــال 
للسيارات يعمل جنبا إلى جنب مع 
حلبة البحرين الدولية في تطوير 
جميـــع  علـــى  الســـيارات  رياضـــة 
األصعـــدة وإيصال هـــذه الرياضة 
ألعلى مســـتوى، ونحن نعمل على 
تطوير العنصر البحريني للدخول 
فـــي مجـــاالت مختلفـــة ومرتبطة 
برياضة السيارات، لذا فإن الهدف 
مـــن هـــذه الـــدورة تعليـــم الطلبـــة 
وتعريفهم على رياضة السيارات، 
الســـباقات  فـــي  المنظميـــن  دور 
وواجباتهم والفرق المختلفة على 
المضمـــار، دور االتحـــاد البحريني 
للســـيارات، دور الحكام، النواحي 
الفنية في هذه الرياضة، والجانب 
الثاني الذي نســـعى لـــه أن اختيار 
هذه المجموعة مـــن الطلبة للفرع 
الصناعـــي تحديـــدا، كوننا نتعامل 
فـــي رياضتنا هذه مـــع المحركات، 
هـــذه  لتأهيـــل  نســـعى  نحـــن  لـــذا 
أخـــرى  ومجموعـــات  المجموعـــة 
فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع ســـيارة 
السباق، كيفية تجهيزها، إعدادها 
وصيانتها وكل ما يتعلق بجوانب 
حتـــى  فيهـــا،  والســـالمة  األمـــن 
يتمكـــن بعـــد ذلـــك هـــؤالء الطلبة 
مـــن اإللمـــام فـــي كيفيـــة التعامل 
مـــن جميـــع  الســـباق  ســـيارة  مـــع 

الجوانب”.

انطالق الدورة التأهيلية لرياضة السيارات

تكــريــم الفـائـزيــن في بطـولــة البــادل
نظمها نادي روتاري سيف البحرين بمشاركة ٦٤ العبا

شهدت منافسات بطولة نادي روتاري 
أقيمت  التي  لــلــبــادل،  البحرين  سيف 
فــي فندق  ــادل”  ــ ب “لــتــس  عــلــى ملعب 
الريتز كارلتون، الجمعة الماضية، إثارة 

كبيرة بين المشاركين.
امتدت  التي  المنافسات  ختام  وبعد 
ــمــتــع فــيــهــا  ــات اســت ــاعــ ــــي ٧ ســ ــوال حــ
بمستويات  والـــحـــاضـــرون  الــجــمــهــور 
ــرق، تـــم تــتــويــج الـــفـــائـــزيـــن في  ــ ــف ــ ال

منافسات البطولة. 
نــادي  الــتــي نظمها  الــبــطــولــة  ــاءت  وجــ
روتـــــــــــاري ســـيـــف الـــبـــحـــريـــن ضــمــن 
ــداف الـــنـــادي لــدعــم الــطــالب  إطـــار أهــ
ريــع  خــصــص  إذ  للتعلم،  المحتاجين 

وبــأهــداف  للمحتاجين  البطولة  هــذه 
علمية نبيلة.

إعالمية  بــرعــايــة  الــبــطــولــة  وحــظــيــت 
رسمية من صحيفة “البالد”، باإلضافة 

إلى “البحرين هذا الشهر”.
الــبــالتــيــنــي  الـــراعـــي   bmmi ويــعــتــبــر 
للبطولة، فيما يكون مستشفى رويال 
البحرين راعًيا ذهبًيا، شركة bnl راعًيا 
فضًيا، والرعاة البرونزيون هم: المود، 
أرياني، تشيل واألمين للمظالت، فيما 

مشاريع القصر راعًيا للحدث.
كما شهد حفل التتويج، تكريم صحيفة 
“البالد” الراعي الرسمي للبطولة. وبلغ 

تكريم صحيفة “البالد” عدد المشاركين ٦٤ العبا.
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حسين الدرازي من بيرمينغهام

للرياضــة  تاريًخــا مشــرًفا  )العالمــي( علــي منفــردي  البحرينــي  البطــل  ســطر 
البحرينية، حينما حقق المركز الثاني وخطف الميدالية الفضية في منافسات 
وزن 77 كيلوغراًمــا ضمن رياضة الجوجيتســو بــدورة األلعاب العالمية 2022 
المقامــة حالًيــا فــي مدينــة بيرمينغهــام بواليــة أالبامــا األميركيــة وتعيــش 

خواتيمها اليوم األحد. 

وأبـــدع ابـــن البحريـــن وظهـــر بصورة 
المنافســـات  طيلـــة  ومميـــزة  رائعـــة 
الصعبـــة للغاية، إذ خاض فـــي البداية 
التمهيـــدي،  الـــدور  ضمـــن  مباراتيـــن 
فـــاز فـــي األولى على الكندي ميشـــيل 
شـــيهان وخســـر من اإلماراتـــي محمد 
العامري الذي بدوره خسر من شيهان، 
ليتأهـــل الكنـــدي أواًل عـــن المجموعـــة 
وعلي منفـــردي ثانًيا وخرج اإلماراتي 
مـــن المنافســـة، وفـــي نصـــف النهائـــي 
التقى منفردي بالالعب األميركي كي 
أدموند وفاز عليه بطريقة رائعة، قبل 
أن يتواجـــه فـــي النهائـــي مـــع الالعب 
اإلسرائيلي نمرود رايدر وخسر أمامه 
في الثواني األخيرة، لكن ذلك اليعني 
عـــدم تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة للبطل 
منفردي، بـــل إن الحصول على فضية 
العالم في حد ذاته إنجاز كبير للغاية، 
بالظهـــور  لمنفـــردي  الدافـــع  ويعطـــي 

بشـــكٍل أفضل في المنافســـات المقبلة 
والعمـــل علـــى جلـــب الذهـــب لمملكـــة 

البحرين. 
وأكد البطـــل البحريني علـــي منفردي 
أن الحصـــول علـــى الميداليـــة األولـــى 
للبحريـــن فـــي هـــذا المحفـــل العالمـــي 
ُيعـــد بحـــد ذاتـــه إنجـــاًزا، مهدًيـــا ذلك 
للقيـــادة في مملكـــة البحرين، ولممثل 
جاللة الملك لألعمال االنسانية رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  وللنائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، مؤكـــًدا أن 
كل اإلنجازات البحرينية التي تتحقق 
يعـــود الفضـــل فيهـــا بعد هللا ســـبحانه 
وتعالى للدعـــم والمتابعة الحثيثة من 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد وســـمو 
الشيخ خالد بن حمد. 

 وأضـــاف منفـــردي “قلت ســـابًقا، إنني 
عندما أخوض أي بطولة فإنني أسعى 
للذهـــب فقـــط، وأضـــع نصـــب عينـــي 
الذهبيـــة  الميداليـــة  علـــى  الحصـــول 
التـــي  البحريـــن  لمملكـــة  وإهداءهـــا 

أقصـــى مجهـــود  بـــذل  منـــا  تســـتحق 
من أجلهـــا، ولكن في الرياضـــة أحياًنا 
تحصل بعض األمور التي تؤدي لنتائج 
أخـــرى، وأنـــا حاولـــت تقديـــم أفضـــل 
مالـــدي في المبـــاراة النهائية، ولكن لم 
أوفـــق فـــي تحقيـــق الفـــوز والحصول 
على المركز األول والميدالية الذهبية، 

ولكن الحصول على الميدالية الفضية 
يعـــد أمًرا رائًعا أيًضا، بالذات كون علم 
البحرين تواجد على منصة التتويج”. 
علـــى  “حصولـــي  منفـــردي  وأضـــاف   
نهايـــة  يعنـــي  ال  الفضيـــة  الميداليـــة 
األمـــر  هـــذا  بالعكـــس،  بـــل  المشـــوار، 
يعطينـــي الدافع لكي أبـــذل مزيدا من 

الجهود في التدريبات واإلعداد خالل 
الفترة المقبلة لكي أكون جاهًزا بشكل 
أكبر وأقـــوى لخوض كل المنافســـات، 
حتـــى ُأحقـــق نتائج أفضـــل، وأنا قادر 
خصوًصـــا  هللا،  شـــاء  إن  ذلـــك  علـــى 
فـــي ظـــل الدعـــم الـــذي تلقـــاه رياضة 

الجوجيتسو واالهتمام الكبير بها”.

منفردي محتفال بالفضية خالل التتويج من التتويج

كان قريبا من الذهب لوال الثواني األخيرة.. واليوم الحفل الختامي للدورة

البطل العالمي منفردي ُيحلق بفضية األلعاب العالمية

“الجولف” ينظم ورشات القوانين واألنظمة المستحدثة

انطلقت خالل األســـبوع الماضي ورشـــة العمل األولي 
لقوانيـــن لعبـــة الجولـــف، التـــي يشـــرف علـــى تنظيمها 
االتحاد البحريني للجولف ويشـــارك فيها جميع العبي 
المنتخبات الوطنية والتي تســـتمر خالل فترة الصيف 
وبواقع محاضرة كل أسبوع، حيث يتم خاللها مناقشة 
القوانين واألنظمة المستحدثة من قبل االتحاد الدولي 
للجولف، مـــن أجل إطالع جميع العبي المنتخبات عن 
هـــذه القوانين، التي ســـوف تطبق في جميع البطوالت 
المحليـــة واإلقليميـــة والدولية والتي من شـــأنها تعزيز 

الثقافة القانونيـــة لدي جميع الالعبين وإطالعهم على 
المستحدث منها. 

ويأتـــي تنظيـــم هـــذه الورشـــة ضمـــن أنشـــطة االتحـــاد 

البحرينـــي للجولـــف التـــي يســـعى من خاللهـــا إلى رفع 
مســـتوى الثقافـــة القانونيـــة فـــي لعبـــة الجولـــف لـــدى 
المشـــاركين والتي ســـوف تعود عليهـــم بالفائدة خالل 

مشاركاتهم المقبلة. 
هـــذا ويشـــرف علـــى تقديم هـــذه المحاضـــرات كل من 
أميـــن الســـر العـــام باالتحاد عبـــدهللا بن ســـعيد الكعبي 
ومديـــر المنتخبـــات الوطنيـــة عادل الفيـــاض، وهم من 
الكـــوادر الوطنية الحاصلين على المســـتوى الثاني في 
التحكيم، والذي يشرف عليه االتحاد الدولي للجولف، 
وكذلـــك لديهـــم الخبـــرة فـــي تحكيـــم البطـــوالت علـــى 

المستوى المحلي واإلقليمي.

االتحاد البحريني للجولف

من الورشة

أحمد مهدي | تصوير: رسول الحجيري



المعلق السعودي حسين األحمد

في موقف نادر حدوثه في المالعب 
والبحرينيـــة  عموًمـــا  العالميـــة 
الرياضـــي  المعلـــق  قـــام  خصوًصـــا، 
الســـعودي الشـــامل حســـين األحمد 
مبـــاراة  مجريـــات  علـــى  بالتعليـــق 
منتخـــب بالده مع نظيـــره اإليراني، 

واقًفا على قدميه.
إذ في العادة يكـــون لمعلق المباراة، 
مكاًنـــا خاًصا للجلـــوس فيه للتعليق 

مـــا  وهـــذا  المبـــاراة  أحـــداث  علـــى 
عمـــل عليـــه االتحـــاد البحريني في 
صالـــة مدينـــة خليفـــة الرياضية، إال 
أن األحمـــد أبى أن يكـــون بعيًدا عن 
أجـــواء المبـــاراة عموًمـــا ومنتخـــب 
بـــالده خصوًصا، وأخـــذ مكاًنا خاًصا 
فيـــه ليقوم بالتعليـــق على األحداث 
طيلـــة 60 دقيقة وقوًفا على رجليه 

دون أن يمل أو يتعب.

المعلق األحمد... 60 دقيقة واقفا

أشـــار المديـــر التنفيـــذي باالتحاد اآلســـيوي لكرة 
اليـــد أحمد أبـــو الليل إلى أن منافســـات البطولة 
اآلســـيوية 17 ورغـــم وصولها لليـــوم الثاني، إال 

أنها لم تكشف أسرارها حتى اآلن.
وقال أبو الليل في تصريح لـ”البالد سبورت” 
إن مباريـــات اليـــوم األول كانت من 
طـــرف واحـــد ولصالـــح منتخبّي 
البحرين واليابان أمام باكستان 
والهنـــد، وباألمس ظهرت مباراة 

السعودية وإيران بمســـتوى متوسط. وبين المدير 
التنفيـــذي أن مـــع األيـــام المقبلة ســـتتضح الصورة 
بشـــكل أكبر بالنســـبة للمنتخبـــات كالبحرين والهند 
واليابـــان وخصوصـــًا اليابـــان الـــذي حتـــى اآلن لم 
يكشـــف عـــن أوراقـــه كلهـــا. موضحـــًا أن المنتخـــب 
الياباني يعتبر من أفضل المنتخبات التي ستنافس 
علـــى البطولة وهم قادمون مـــن أجل الفوز باللقب 

بحسب كالمه.
وبشـــأن اســـتضافة وتنظيـــم البطولـــة اآلســـيوية، 

بّيـــن أبوالليـــل أن االتحاد اآلســـيوي برئاســـة أحمد 
الفهـــد وجميـــع أعضائـــه يقدمون شـــكرهم الجزيل 
لالتحـــاد البحرينـــي لكرة اليد على ُحســـن التنظيم 
للبطولـــة اآلســـيوية، وكذلـــك قبولهـــم الســـتضافة 
بطولة الناشـــئين التي ستقام الشهر المقبل. مؤكدًا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه، أن جميـــع البطوالت اآلســـيوية 
التـــي أقيمت بمملكـــة البحرين تكـــون ناجحة بكل 
المقاييـــس، مـــن حيـــث وجـــود الصـــاالت، الفنادق، 

المواصالت وهذا ما لمسناه على أرض الواقع.

أبو الليل: البطولة لم تكشف أسرارها حتى اآلن

الرياضيـــة  البحريـــن  قنـــاة  تقـــوم 
بجهـــود جبارة وكبيرة خـــالل نقلها 
منافســـات البطولـــة اآلســـيوية 17 
لكـــرة اليـــد التـــي انطلقت يـــوم 15 
يوليو وتســـتمر حتى 24 من الشهر 

نفسه.
إذ تعكـــف كـــوارد القنـــاة منـــذ وقت 
الظهيرة بترتيب عدتها بالكاميرات 
لالســـتديوهات  والتجهيـــزات 
للمباريـــات  المصاحبـــة  التحليليـــة 

بأرضيـــة الملعب والبرامج المتعلقة 
بالبطولة، وهـــذا كله من أجل وضع 
الرياضيين بالمملكة عموًما وعشاق 
لعبـــة كـــرة اليد خصوًصـــا، في قلب 

الحدث القاري بالصورة المطلوبة.
جهود تســـتحق الذكر واإلشادة بها، 
التلفزيونـــي  النقـــل  أن  وخصوًصـــا 
المحلي يســـاهم بصـــورة كبيرة في 
إنجـــاح الحـــدث الـــذي يقـــام علـــى 

أرض المملكة.

جهود جبارة للقناة الرياضية

األخضر يهزم إيران والكويت يتعادل مع كوريا

هزم المنتخب الســـعودي نظيره 
اإليرانـــي بنتيجـــة )28/32( فـــي 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا عصـــر 
المجموعـــة  لحســـاب  الســـبت 
األولـــى مـــن البطولة اآلســـيوية 
17 لكرة اليد والمقامة في صالة 
مدينة خليفـــة الرياضية بمملكة 

البحرين.
وأنهـــى األخضر نتيجة الشـــوط 
هـــدف  بفـــارق  متقدًمـــا  األول 

)13/14(، وبذلك حصد المنتخب 
الســـعودي نقطتي الفوز، ووضع 
نفسه في دائرة المنافسين على 

التأهل للدور الثاني. 
وقـــدم العبو األخضـــر أداًء قوًيا 
بجانـــب نظيـــره اإليرانـــي علـــى 
مدار الشـــوطين، إال أن حراســـة 
الســـعودية  لمنتخـــب  المرمـــى 
باإلضافة للقـــوة الهجومية لديه 
رجحت كفتـــه للخروج منتصًرا. 

ونال العب المنتخب الســـعودي 
جائـــزة  المحســـن  قيصـــر  علـــي 

رجل المباراة.
وفي المبـــاراة األخرى لحســـاب 
المجموعة ذاتها، خرج المنتخب 
التعـــادل  بنتيجـــة  الكويتـــي 
الجنوبـــي  الكـــوري  نظيـــره  مـــع 
)26/26( بعدمـــا أنهـــى الكويـــت 
بفـــارق  متقدًمـــا  األول  الشـــوط 

هدف )13/14(.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين 
الطرفين امتـــدت حتى الدقائق 
األخيرة والتي تألق فيها حارس 
الكويت بتصدي رمية جزاء في 
الثواني األخيرة، وكذلك حارس 
كوريـــا تصـــدى للكـــرة األخيـــرة 
في المبـــاراة ليخرجا المنتخبان 
بالتعـــادل. ونـــال حـــارس مرمى 
الكويـــت أحمـــد الجعيـــدي على 

جائزة رجل المباراة.

لقطة لمنتخب الكويت لقاء السعودية وإيران

“األحمر” يستهدف نقاط الهند اليوم
الفوز الثاني والظفر بالبطاقة المؤهلة للمونديال

يخـــوض منتخبنـــا الوطني للشـــباب 
لكـــرة اليـــد اليـــوم )األحـــد( مباراتـــه 
الثانيـــة فـــي البطولة اآلســـيوية 17 
بمالقـــاة نظيـــره الهنـــدي، فـــي تمـــام 
ذلـــك  6.30 مســـاًء، وقبـــل  الســـاعة 
الباكســـتاني  المنتخـــب  ســـيصطدم 
 4 الســـاعة  عنـــد  اليابانـــي  بنظيـــره 
عصـــًرا، وذلـــك علـــى صالـــة مدينـــة 
والمباراتـــان  الرياضيـــة،  خليفـــة 
منقولتان مباشرة على قناة البحرين 

الرياضية والكأس القطرية.
عطًفـــا علـــى مواجهـــات المجموعـــة 
ذاتهـــا بالجولـــة األولـــى، فـــإن الكفة 
الوطنـــي ونظيـــره  لمنتخبنـــا  تميـــل 
اليابانـــي فـــي تحقيق نتيجـــة الفوز 
اليـــوم؛  وباكســـتان  الهنـــد  علـــى 
بســـبب فـــارق اإلمكانـــات والقدرات 
البشـــرية والفنية التي تصب لصالح 

“األحمـــر” و”األبيض” كما حدث ذلك 
فـــي مباراتـــي البحريـــن وباكســـتان 

واليابان والهند.
وعلى رغم هذا األمر، إال أن منتخبنا 
الســـباع  عـــادل  المـــدرب  بقيـــادة 

ُمطالـــب  المـــرزوق،  رائـــد  ومعاونـــه 
بمعالجـــة الجوانـــب الســـلبية كالتي 
حدثت في مباراة باكستان، والظهور 
وأقـــوى  “ذهنيـــا”  أفضـــل  بصـــورة 
“دفاعًيـــا وهجومًيـــا” واســـتغالل كل 

الفـــرص المؤاتيـــة لـــه لهـــز الشـــباك، 
حـــول  الرياضـــي  الشـــارع  ليطمئـــن 
مـــدى جاهزيتـــه ورغبته بالمنافســـة 
علـــى صدارة المجموعـــة ثم التفكير 

بلقب البطولة.

منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد
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نتائج األمس – السبت 

مباريات اليوم – األحد

السعودية

كوريا ج

32

26

28

26

إيران

الكويت

باكستان

الهند

الساعة 4

 الساعة 6.30

اليابان

البحرين

جدول النتائج 
والمباريات

جدول 
المجموعة الثانية

المنتخبات                  فاز        تعادل      خسر        النقاط   

2--1اليابان

2--1البحرين

10--باكستان

10--الهند

جدول 
المجموعة األولى

المنتخبات      فاز    تعادل     خسر        النقاط

2--1السعودية 

1-1-الكويت

1-1-كوريا ج

10--إيران

سبورت

سبورت

االستديو التحليلي لقناة البحرين

سبورت
سبورت

تغطية: علي مجيد

أحمد أبو الليل
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عبرت نجمة 
 This Is مسلسل

Us ماندي مور 
عن إحباطها 

لعدم ترشيحها 
لجوائز 

االيميز: “هل 
كنت أتمنى أن 
يتم تقديري؟ 
نعم بالطبع”! 

الممثلة دافعت عن 
المسلسل ووصفت 

شعورها بأنها ستكون 
ممتنة لالبد لطاقمه.

 

tariq_albahhar

“تانتلوس” تقص شريط برنامج الثقافة المسرحية العالمية بجلجامش
بـــدأت أولـــى فعاليـــات برنامـــج “الثقافة 
المسرحية العالمية” التي يقيمها مسرح 
جلجامـــش فـــي الفتـــرة مـــن 13 يوليـــو 
ولغايـــة 21 ســـبتمبر  )كل يـــوم أربعـــاء( 
وتقدمـــه كلثوم أمين في مقر المســـرح، 
عـــروض  تقديـــم  البرنامـــج  ويتضمـــن 
فيديـــو لدروس التمثيـــل واإللقاء لفرقة 
مســـرح شكســـبير فـــي مســـرح الحركـــة 
والكوريوغرافيا يصحبها  واالستعراض 
مناقشـــة بعـــد العـــرض. حيـــث اســـتهل 
البرنامج يوم األربعاء الماضي بتحضير 
وتدريـــب وعـــرض مقاطـــع مـــن عـــرض 
شكســـبير  مســـرح  لفرقـــة  “تانتلـــوس” 
حضـــره نخبـــة مـــن الفنانيـــن والمهتمين 
الحمـــدان  يوســـف  الناقـــد  يتقدمهـــم 
المســـرحيين  جمعيـــات  اتحـــاد  رئيـــس 

البحرينيين.
الموافـــق  المقبـــل  األربعـــاء  يـــوم  أمـــا   

المســـرحية  عـــرض  فســـيتم  يوليـــو   20
الصينيـــة “الكـــرز البـــري”.  وبتاريـــخ 27 
يوليو ســـيكون الحضور علـــى موعد مع 
دروس في التمثيـــل للمخرجة والمدربة 
أغســـطس   3 وبتاريـــخ  هيجنـــز.  اولتـــا 
أوبـــرا  لباليـــه  الحديقـــة”  “كوريوغرافيـــا 
كمـــا  كادج.  بريجـــو  للمخـــرج  باريـــس 
ســـيقام بتاريخ 10 أغسطس دروس في 
التمثيل واإللقاء لفرقة مســـرح شكسبير 
وتســـتمر  عالمييـــن.  ممثليـــن  وتقديـــم 

فعاليات البرنامج في أغسطس، بتقديم 
المسرحية االســـتعراضية “جيانا” لفرقة 
باليـــه ارمينيـــا، وبتاريخ 24 الشـــهر ذاته 
ستعرض مسرحية األطفال “سنو وايت” 
بطريقـــة العـــرض المختلفة عـــن المعتاد. 
وسيشـــهد يـــوم األربعـــاء 31 أغســـطس 
عرض المسرحية االستعراضية الصينية 

“حلمي” تؤديها فرقة من الصم.
وفـــي يـــوم األربعاء 7 ســـبتمبر ســـيكون 
الحضـــور علـــى موعد مع عرض لمســـرح 

مســـرحية  تقديـــم  خـــالل  مـــن  الحركـــة 
“رســـائل باألرجل” لفرقة دوزا الفرنسية، 
وبتاريخ 14 ســـبتمبر عرض المســـرحية 
كلوديـــل”  “كميـــل  االســـتعراضية 
تختتـــم  أن  علـــى  بريغـــوال،  للمخرجـــة 
فعاليـــات البرنامـــج بتاريـــخ 21 ســـبتمبر 
للراقصـــة  “إشـــارات”  بكوريوغرافيـــا 

كارلوين كارلوسن.
البرنامـــج  فـــي  مشـــارك  كل  أن  علمـــا 

سيحصل على شهادة حضور.

كشف الكاتب والمؤلف القدير حمد الشهابي خالل استضافته في برنامج 
“ليالي الصيف” بتلفزيون البحرين مســـاء الخميـــس الماضي، عن حقائق 
وأســـرار ربما ال يعرفها الكثير عن المســـرحية الشـــهيرة “بيت خاص جدا 
“ التـــي عرضـــت في عام 11 نوفمبـــر 1996 وحققت نجاحـــا كبيرا، حيث 
أوضح الشـــهابي أن اســـم بطل المســـرحية ســـامي رشـــدان ومعه ســـعيد 
صالـــح غيـــر مطروحين، بـــل كان يفترض مـــن يلعـــب دور البطولة الفنان 
أنور أحمد، ولكنه اعتذر،  ومن ثم الفنان يوسف بوهلول وأيضا اعتذر. 

وفـــي أحد األيام كما قال الشـــهابي تـــم دعوته من قبل الفنـــان والمخرج 
إبراهيـــم خلفـــان لمشـــاهدة عـــرض مســـرحي فـــي جامعـــة البحرين وفي 
العرض شاهد سامي رشدان وزميله سعيد صالح وأعجب بهما وبطريقة 

أدائهما وبعدها قرر إسناد دور البطولة لهما. 
وذكـــر الشـــهابي أيضـــا أن المســـرحية كان يفتـــرض أن يخرجهـــا جمعـــان 
الرويعي، ولكنه اعتذر أيضا وبعده الفنان حسن عبدالرحيم وأيضا اعتذر 
هـــو اآلخـــر، وبالتالي وقـــع االختيار علـــى الفنان والمخرج أحمـــد الصايغ، 

ومساعد المخرج كان المطرب القدير حسام أحمد.
يذكـــر أن مســـرحية “بيـــت خاص جـــدا” عرضت 62 عرضـــا وتعد من أهم 
وأشهر المسرحيات التي قدمها القطاع الخاص “مؤسسة المسرح األهلي 
“ للمنتـــج حمد الشـــهابي، ومازالت عالقـــة في أذهان الجمهـــور البحريني 

والخليجي.

أسرار تكشف ألول مرة عن 
مسرحية “ بيت خاص جدا “

الكاتبة النهام في الموسوعة الحديثة للشعراء واألدباء العرب
مع إصدار الموســـوعة الحديثة للشعراء واألدباء 
العـــرب )الجزء الســـادس عشـــر( و)الجزء الســـابع 
عشـــر( عـــن دار النيـــل والفـــرات للنشـــر والتوزيـــع 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والموســـوعة لها رقم 
إيداع بدار الكتب والوثائق المصرية ورقم إيداع 
دولي وتودع 5 نسخ من كل جزء في دار الكتب 
طبًقـــا لقانون النشـــر، تصدرت الكاتبـــة البحرينية 
فاطمـــة النهـــام نشـــر ســـيرتها األدبيـــة وبعًضا من 
قصصهـــا في الموســـوعتين )16( و)17(، إذ تتقدم 

بجزيل الشـــكر والتقدير لمدير تحرير الموسوعة 
الحديثة للشـــعراء واألدباء العرب محمد ضباشة 
على نشـــر ســـيرتها األدبية وقصصهـــا، وهذا يدل 
الثقافـــي واألدبـــي  التواصـــل  مـــد جســـور  علـــى 
بيـــن جمهورية مصـــر العربيـــة ومملكـــة البحرين 
وشـــعورها باالعتزاز والفخر بنشـــر اسمها كأديبة 
بحرينيـــة بيـــن أســـماء وقامات مصريـــة وعربية 
واللذيـــن لطالمـــا - حســـب قولهـــا - عاشـــت بيـــن 

سطور ما كتبوا من أدباء مصر المبدعين.

أسامة الماجد

أسامة الماجد

حمد الشهابي

كانـــت األفالم الوثائقية أول نوع من األفالم أو الصور 
المتحركة التي يتم عرضها على شاشـــات الســـينما في 
مصر، كما كان الحال في األيام الرائدة لصناعة السينما 
في فرنسا حين كانت تلك لقطات واحدة، معظمها من 
األحـــداث االجتماعيـــة أو التاريخية المهمة؛ لذا يغطي 
مصطلـــح وثائقـــي فئة واســـعة من التعبير الســـينمائي 
الواقعـــي أو غير الخيالي، بما في ذلك نشـــرات األخبار 

واألفالم التعليمية. 
وقد أدت الزيادة التدريجية في إنتاج األفالم الطويلة 
الطويلـــة فـــي أواخر العشـــرينات إلى انخفاض نســـبي 
فـــي إنتاج األفالم الوثائقيـــة القصيرة، مما وضعها في 
“المرتبـــة الثانية” التي تهـــم الجماهير والمنتجين على 
حد ســـواء، ومنهـــا عرض أفـــالم األخويـــن لوميير في 
مصر بعد وقت قصير من ظهورها ألول مرة في أوروبا 
في عام 1896 في المقاهي المرموقة في اإلســـكندرية 
والقاهـــرة، وفـــي عـــام 1897، شـــاهد المشـــاهدون في 
القاهـــرة واإلســـكندرية نوعا مـــن أفالم الواقـــع، وأدت 
القيـــود التكنولوجية إلى إنتاج أفالم قصيرة جدا كان 
معظمهـــا مدتـــه بضـــع دقائق فقـــط، ولم يحدث ســـوى 

القليل جدا من رواية القصص قبل مطلع القرن.
بعد عرض االفالم القصيرة في القاهرة واإلســـكندرية، 
أرســـل األخـــوان لومييـــر رجـــال تصويـــر إلـــى مصـــر؛ 
لتصويـــر مناظـــر طبيعيـــة جذابـــة وغريبـــة والتقـــاط 
األحـــداث التاريخيـــة الكبـــرى. تم عرض هـــذه األفالم 
القصيرة ألول مرة في فرنســـا، قبـــل أن تجوب أوروبا 

ويتم عرضها في النهاية في مصر.
 Place des Consuls, à Alexandrie الفيلم الوثائقي 
1897)( هـــو أول فيلم يتم تصويـــره في مصر من قبل 
Promio )فرنسي من أصول إيطالية(، مفوض من قبل 
Lumière Brothers لتصوير بعض المباني والمشـــاهد 

من المدينة.
تـــم إطـــالق أول إنتاجـــات محلية مـــن قبـــل الجاليات 
الشـــركات  وأنشـــأت  اإلســـكندرية،  فـــي  األوروبيـــة 
اإليطاليـــة إنتاجـــا احترافيا لصناعة الســـينما في مصر 
خـــالل الحرب العالمية األولى، مثـــل SITCIA وأعقبت 
هـــذه المحـــاوالت فيمـــا بعد محـــاوالت رجـــال األعمال 
المصرييـــن الذين كانوا يرغبون في اســـتثمار األموال 

في اإلنتاج السينمائي.
يختلف المؤرخون في تحديد بداية السينما في مصر، 
فهنـــاك من قال إنه ابتداء من عام 1896 مع أول فيلم 
شـــاهد في مصر، بينما اعتقد آخرون أن بداية السينما 
فـــي 20 يونيـــو 1907 بفيلـــم وثائقي قصيـــر عن زيارة 
الخديـــوي عبـــاس حلمـــي الثاني إلى معهد مرســـي أبو 

العباس في اإلسكندرية. 
شـــهدت أواخر 1970 و1980 صناعة السينما المصرية 
“أفـــالم  فـــي تراجـــع، مـــع صعـــود مـــا أصبـــح يســـمى 
المقاوليـــن”، وقـــد وصـــف الممثـــل خالد الصـــاوي هذه 
األفـــالم بأنها أفالم “ال توجـــد فيها قصة وال تمثيل وال 
جـــودة إنتـــاج من أي نـــوع... أفالم الصيغة األساســـية 
التي تهدف إلى تحقيق ربح سريع. “كما انخفض عدد 
األفـــالم المنتجـــة من نحو 100 فيلم ســـنويا في ذروة 

الصناعة إلى نحو اثني عشر فيلما في عام 1995. 

طوال معظم عام 1980، عمل المخرج األلماني الغربي 
تـــود ريختـــر فـــي القاهرة لتصويـــر ما ســـيصبح فيلمه 
األخيـــر، وهـــو الفيلم الروائي الطويـــل الصامت “ذاكرة 
من خالل حكايات تروى” الذي تبلغ مدته 248 دقيقة. 

.“Memory Through Tales Told“
اســـتمر هذا حتـــى صيف عـــام 1997، مع “إســـماعيلية 
رايـــح جاي” صدمـــت الكوميديا صناعة الســـينما التي 
تتمتع بنجاح ال مثيل له وتوفر أرباحا كبيرة للمنتجين، 
حيث قدمت محمد فؤاد )مغٍن شـــهير( ومحمد هنيدي 
ممثـــل غيـــر معروف إلى حد ما أصبـــح بعد ذلك النجم 
الكوميـــدي رقم واحد. بنـــاء على نجاح هذا الفيلم، تم 
إصـــدار العديـــد مـــن األفـــالم الكوميدية في الســـنوات 

التالية.
في التســـعينات ذهبت السينما المصرية في اتجاهات 
بعـــض  الصغيـــرة  الفنيـــة  األفـــالم  تجـــذب  منفصلـــة. 
االهتمـــام الدولي، ولكن الحضور الضئيـــل في المنزل. 
تقاتل األفالم الشـــعبية، التي غالبـــا ما تكون كوميدية 
واســـعة النطـــاق مثل “مـــا كذبـــة!”، واألعمـــال المربحة 
للغايـــة للممثل الكوميدي محمد ســـعد؛ من أجل جذب 
الجماهير إما إلى األفالم الغربية أو، على نحو متزايد، 

إلى الحذر من الفجور المتصور للسينما.
مثل أي ســـينما في العالم، ينقســـم اإلنتاج الســـينمائي 
المصـــري إلـــى اتجاهـــات مهيمنـــة وتوجهـــات جديدة، 
وأيضـــا مثـــل أي ســـينما فـــي العالـــم، نجـــد أن االتجاه 
السائد هو تجاري، وهذا يعني في مصر واألمة العربية 
أفالمـــا لالســـتهالك الجماعـــي خاليـــة مـــن أي أســـلوب 
شـــخصي يعبر عن رؤية للحياة أو للعالم. هذا ال يعني 

أن األفالم التجارية ال تعكس الحقائق االجتماعية 
والسياســـية بل ربما تعكس هذا الواقع بوضوح 

أكبـــر من األفـــالم الفنيـــة! يقول ســـمير فريد: 
األســـطورة  تعريـــف  الممكـــن  مـــن  كان  إذا   ”
على أنها نمط من الســـرد معـــروف في جميع 
أنحـــاء الثقافة، ويتم تقديمـــه في العديد من 

اإلصـــدارات المختلفـــة مـــن قبـــل العديـــد مـــن 
الـــرواة المختلفيـــن، فـــإن القصـــة البوليســـية 

المسلوقة هي بهذا المعنى أسطورة أمريكية 
مهمة، يعطي الناقد السينمائي المصري 

البـــارز منذ 1960 القليل من االهتمام 
التجاريـــة،  المصريـــة  للســـينما 
فمقولتـــه أعـــاله نموذجيـــة لكيفية 
رفضه الفيلم التجاري في السينما 
العربيـــة، فهو يقســـم األفـــالم بين 
بهـــا  ويقصـــد  “الشـــعب”،  أفـــالم 
األفـــالم التـــي وافق عليهـــا النقاد 
)بعضها كان فـــي الواقع مرفوضا 
وأفـــالم  الجمهـــور(،  قبـــل  مـــن 

“التجـــار والوســـطاء”، وكانت أفالم 
هذه الفئـــة الثانية فـــي بعض األحيان 

ناجحة تجاريا بشكل كبير وإن كان ذلك 
غيـــر مفهـــوم،؛ ألن فريد يصور “الشـــعب” 

علـــى أنه يقف إلـــى جانب النقـــاد، ومع 
ذلـــك يميل المرء إلـــى االفتتان بادعاء 
فريـــد بـــأن األفـــالم التجاريـــة تعكس 

الحقائق االجتماعية والسياسية!

منذ بداية السينما المصرية في 1907 إلى .. أفالم المقاوالت!
سمير فريد: “األفالم التجارية تعكس الحقائق االجتماعية والسياسية”

فيلم اوالد الذوات 1932

طارق البحار
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تقدم إيلون ماسك بطلب إلى القضاء 
األميركـــي بعدم إجـــراء محاكمة قبل 
العام المقبل، في الدعوى التي رفعتها 
منصـــة تويتـــر إلجبـــاره علـــى شـــرائها 
وفـــق شـــروط متفـــق عليهـــا، بعـــد أن 
طلبـــت شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي 

إجراء عاجال.
وفـــي وثيقـــة قضائيـــة نقلتها وســـائل 
محامـــو  يتهـــم  األميركيـــة،  اإلعـــالم 
رئيس مجموعة تســـال مجلـــس إدارة 
تســـريع  علـــى  بالعمـــل  تويتـــر  موقـــع 

القضية.
وكان مجلس إدارة تويتر بدأ الثالثاء 
إجراءات قانونية ضد إيلون ماســـك، 
إلجبـــاره علـــى شـــراء المنصة حســـب 
الشـــروط المتفق عليها معه في نهاية 

أبريـــل، والتـــي تقدر قيمـــة المجموعة 
المتمركـــزة في كاليفورنيـــا بـ 44 مليار 
تبـــدأ  أن  المســـؤولون  دوالر.ويريـــد 
المحاكمة في ســـبتمبر حتى ال تطول 
فترة عدم اليقين التي تشـــل الشـــركة 
إلـــى حـــد مـــا. وطلـــب الملياردير عدم 
البـــدء بذلـــك قبـــل 13 فبرايـــر، نظـــرا 
للطابـــع المعقـــد للعناصـــر التي ســـيتم 

فحصها.
وكان إيلون ماســـك قد تعهـــد قانونيا 
فـــي نهايـــة أبريـــل شـــراء تويتـــر قبل 
أن يعلـــن مـــن جانـــب واحد األســـبوع 
الماضـــي إلغـــاء االتفـــاق، ألن مجلـــس 
معلومـــات  يقـــدم  لـــم  المنصـــة  إدارة 
جديرة بالثقة بشـــأن عدد الحســـابات 

المزورة على الشبكة.

ماسك يعترض على محاكمة سريعة مع “تويتر”

خطة تدريبية متكاملة لتنمية مهارات العمل األساسية

الكلية تسعى إلى توسعة شبكة شركائها

“بي نت” تطلق برنامجها لتدريب الخريجين للعام 2022

“فاتيل” تبحث التعاون بقطاع الضيافة مع سفير جنوب إفريقيا

بـــي  أعلنـــت شـــركة شـــبكة البحريـــن 
عـــن  أخيـــرا  مقفلـــة،  ش.م.ب  نـــت 
إطـــالق برنامـــج تدريـــب الخريجيـــن 
للعام 2022. وســـتوفر الشـــركة خطة 
تدريبيـــة متكاملـــة للخريجيـــن ترتكز 
علـــى تنمية مهارات العمل األساســـية 
والتخطيـــط  التواصـــل  كمهـــارات 
والعمـــل ضمـــن فريـــق واحـــد، بهـــدف 
المســـاهمة في إعداد قـــادة موهوبين 

للمستقبل.
يذكـــر أن الخريج ســـيقوم بمهام عمل 
حقيقيـــة وُتـــدرج فـــي أدائهـــا تحـــت، 
أصحـــاب  مـــن  المختصيـــن  إشـــراف 
الخبـــرة في بـــي نت، حتـــى يصل إلى 
مرحلـــة يســـتطيع فيهـــا القيـــام بـــكل 

مسؤوليات الوظيفة المعنية.
وبهـــذه المناســـبة علقـــت مديـــر إدارة 
وتطوير المواهب أمل صالح المناعي 

“يأتي هذا البرنامج من منطلق التزام 
بي نت على تدريـــب وتطوير طاقات 
وطنيـــة متخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا 
االتصـــاالت بجميـــع مجاالتهـــا. األمـــر 
الـــذي يتوافـــق مـــع السياســـة العامـــة 

للشـــركة والتزامهـــا بحس المســـئولية 
اإلجتماعيـــة تجاه الشـــباب البحريني 
حديثي التخرج والمقبلين على بداية 

الحياة المهنية”. 
إلـــى تهيئـــة  البرنامـــج  هـــذا  ويهـــدف 

قطـــاع  فـــي  لالنخـــراط  الخريجيـــن 
االتصـــاالت وخوض تجربـــة التدريب 
العملـــي في دوائـــر الشـــركة المختلفة 
األساســـية  العمـــل  مهـــارات  وتنميـــة 

المطلوبة في سوق العمل.

التقـــى المدير العام لكليـــة “فاتيل” 
للضيافـــة، الشـــيخ خالد بـــن خليفة 
آل خليفة، بمقر الكلية في الجسرة، 
ســـفير جمهوريـــة جنـــوب إفريقيـــا 
البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد 
المقيم في الرياض، كوسبرت ثمبا 

خبوشي.
وتطـــرق اللقـــاء بيـــن الجانبين إلى 
بحث ســـبل التعاون المشـــترك بين 
الكلية والمؤسسات المعنية بقطاع 
الضيافـــة والفندقة فـــي جمهورية 
أبـــرز  ومـــن  إفريقيـــا.  جنـــوب 
الموضوعات التي تمت مناقشـــتها 
االهتمـــام الكبير من ســـفير جنوب 
إفريقيا بتعلم المؤسســـات المعنية 
الخليجيـــة  الثقافـــة  بـــالده  فـــي 

والعربية من خالل قطاع الفندقة. 
واستمع ســـفير جنوب إفريقيا إلى 
شرح مفصل من المدير العام لكلية 
“فاتيـــل” للضيافـــة حـــول البرامـــج 

الدراســـية النظريـــة والعملية التي 
إلـــى  باإلضافـــة  الكليـــة  تقدمهـــا 
اإلمكانات الكبيرة التي تحظى بها 

والتي تقدمها إلى طالبها.

وأكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة آل 
خليفـــة ترحيبـــه بتبـــادل الخبرات 
القطاعـــات  مـــع  والمعلومـــات 
بقطـــاع  المعنيـــة  والمؤسســـات 
جنـــوب  فـــي  والضيافـــة  الفندقـــة 
إفريقيـــا، مشـــيرا إلـــى ســـعي كلية 
فاتيل إلى توســـعة شبكة الشركاء 

لتشمل مختلف قارات العالم.
من جهته، اســـتعرض سفير جنوب 
إفريقيـــا التحديـــات التـــي يواجها 
القطـــاع في بالده بســـبب اختالف 

الثقافات.
ودعـــا ســـفير جنـــوب إفريقيـــا إلى 
مـــن  التحديـــات  اجتيـــاز وتجـــاوز 
مـــع كليـــة  البنـــاء  التعـــاون  خـــالل 

فاتيل في هذا القطاع بالتحديد.

استعراض التخطيط االستراتيجي لصناعة التمويل األصغر

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج 21 % خالل 2021

“اإلبداع البحرين” تشارك بتنظيم ورشة في األردن

450.7 مليون دوالر صادرات القاهرة إلى البحرين

شاركت شركة “اإلبداع للتمويل متناهي الصغر - البحرين” في تنظيم ورشة تدريبية تحت عنوان “التخطيط االستراتيجي وتطوير 
التوقعات المالية لمؤسسات التمويل األصغر”، تحت إشراف وحدة التمويل األصغر التابعة لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، 
وبالتعاون مع البنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة في األردن، وشارك فيها على مدى 7 أيام كوادر عاملة في مجال التمويل 

األصغر من البحرين واألردن ومصر والسودان وموريتانيا. 

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
اإلبـــداع للتمويـــل متناهـــي الصغر - 
البحريـــن خالـــد الغـــزاوي إن الهدف 
من هذه الورشـــة هو تجهيز وصقل 
معارف ومهارات كـــوادر عربية في 
االســـتراتيجي  التخطيـــط  مجـــال 
بمـــا  األصغـــر،  التمويـــل  لصناعـــة 
يتماشى مع أهداف برنامج “أجفند” 
المنطقـــة،  فـــي  التنميـــة  فـــي دعـــم 
وتلبية طموحات دولها في تأسيس 
المشـــروعات  مـــن  مزيـــد  وتطويـــر 
الناشئة، وخلق فرص عمل إضافية، 

وتنويع مصادر االقتصاد الوطني.
ـــر الورشـــة  وأكـــد الغزاوي، الذي يسَّ
وأشـــرف عليها، أن مشـــاركة مملكة 
البحريـــن فـــي هذه الورشـــة ســـواء 
مـــن خـــالل التنظيم أو عبـــر حضور 
كوادر شـــركة “اإلبداع” فيها، جســـد 
األصغـــر  التمويـــل  صناعـــة  تقـــدم 
فـــي البحريـــن كأول دولـــة خليجية 
ومـــا  “أجفنـــد”،  لبرنامـــج  ترخـــص 
راكمته المملكة من خبرات في هذه 
الصناعة على مـــدى قرابة 12 عاما، 
مع عرض لنماذج ناجحة لبحرينيين 

“اإلبـــداع”  قـــروض  مـــن  اســـتفادوا 
الميســـرة فـــي تطوير مشـــروعاتهم 

والتوسع بها حتى خارج البحرين.
فـــي  الورشـــة  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
التمويـــل  مؤسســـات  أداء  تجويـــد 
“ركزنـــا  وقـــال  ككل،  األصغـــر 
علـــى  المشـــاركين  تدريـــب  علـــى 
مهـــارات التخطيـــط االســـتراتيجي 
البيئـــة  ودراســـة  لمؤسســـاتهم، 
المحيطة بالمؤسســـة من تشريعات 
وأنظمـــة وظروف الســـوق وغيرها، 
إضافـــة إلـــى تقييم المؤسســـة بحد 

ذاتهـــا، وأداء كوادرهـــا، والمنتجات 
ونقـــاط  تقدمهـــا،  التـــي  التمويليـــة 
لوضـــع  وصـــوال  وضعفهـــا،  قوتهـــا 

 5 أو   3 لمـــدة  عامـــة  اســـتراتيجية 
ســـنوات، والوصـــول ألهـــداف هـــذه 
االســـتراتيجية مـــن خـــالل خطـــط 

تنفيذية وعملياتية”.
الورشـــة  محـــاور  أن  إلـــى  ولفـــت 
تضمنت أيضا تحليل الوظائف التي 
تحتاجها مؤسسة التمويل األصغر، 
وآليات التوســـع في إنشـــاء الفروع، 
واســـتخراج  المصاريـــف،  وإدارة 
ودراســـة القوائـــم الماليـــة، وكيفيـــة 
بنـــاء محفظة اختصاصي القروض، 
وتدويـــر مبالغ القروض في الســـوق 
بالشـــكل األمثل، وأوضـــح أنه جرى 
الورشـــة  فـــي  المشـــاركين  تخريـــج 
بنهايتهـــا من قبل ســـامح المحاريق 
رئيس مجلس إدارة شـــبكة “تنمية” 
وهـــي شـــبكة تجمـــع تحـــت مظلتها 
جميـــع مؤسســـات التمويـــل األصغر 

في األردن.

أظهــرت بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء المصــري، أمــس 
التبــادل التجــاري بيــن مصــر ودول مجلــس التعــاون  الســبت، ارتفــاع قيمــة 
الخليجــي لتســجل 16.1 مليار دوالر خــال العام 2021 مقابل 13.3 مليار دوالر 
خال العام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دوالر، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.7 %.

المصريـــة  الصـــادرات  قيمـــة  وبلغـــت 
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي 4.5 
مليـــار دوالر خالل العام 2021، مقابل 
5.4 مليـــار دوالر خـــالل العـــام 2020، 
بنسبة انخفاض قدرها 16.8 %، وفقا 

لوكالة أنباء الشرق األوسط.
وجاءت الســـعودية علـــى رأس قائمة 
أعلـــى دول مجلس التعاون الخليجي 
استيرادا من مصر خالل العام 2021، 
حيث بلغـــت قيمة صـــادرات مصر لها 
2.2 مليـــار دوالر، يليها اإلمارات بـ 1.3 
مليـــار دوالر، ثـــم البحريـــن بــــ 450.7 
مليـــون دوالر، ثــــم الكويـــت بــــ 320.7 

مليون دوالر، ثــــم عمان بقيمة 163.3 
مليـــون دوالر، وأخيرا قطر بقيمة 4.5 

مليون دوالر.
وأشـــار جهـــاز اإلحصـــاء، إلـــى ارتفاع 
قيمـــة الـــواردات المصريـــة مـــن دول 
مجلس التعـــاون الخليجي لتصل إلى 
11.7 مليـــار دوالر خـــالل ابعام 2021 
مقابـــل 7.9 مليـــار دوالر خـــالل العـــام 
2020 بزيـــادة بلغـــت 3.8 مليار دوالر، 

وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9 %.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تصديـــرا 
لمصر خـــالل العام 2021، حيث بلغت 

قيمـــة واردات مصـــر منهـــا 6.9 مليـــار 
مليـــار   2.4 اإلمـــارات  يليهـــا  دوالر، 
دوالر، ثـــم الكويـــت 1.4 مليـــار دوالر، 
ثـــم البحرين 466.5 مليـــون دوالر، ثم 
عمـــان 422.9 مليـــون دوالر، وأخيـــرا 

قطر بقيمة 40.3 مليون دوالر.
وارتفعت قيمة تحويـــالت المصريين 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  العامليـــن 
الخليجـــي لتســـجل 20.9 مليار دوالر 
 ،2021 - 2020 المالـــي  العـــام  خـــالل 

مقابـــل 18.8 مليـــار دوالر خالل العام 
المالـــي 2019 - 2020 بنســـبة ارتفـــاع 

قدرها 11.1%.
وجاءت السعودية في المرتبة األولى 
بقائمـــة أعلـــى دول مجلـــس التعـــاون 
تحويـــالت  قيمـــة  فـــي  الخليجـــي 
المصرييـــن العامليـــن بها خـــالل العام 
المالـــي 2020 - 2021، حيـــث بلغـــت 
قيمـــة تحويـــالت العامليـــن بهـــا 11.2 
مليـــار دوالر، يليهـــا الكويت 4.4 مليار 
دوالر، ثـــم اإلمـــارات 3.4 مليار دوالر، 
ثـــم قطـــر 1.5 مليـــار دوالر، ثـــم عمان 
162 مليـــون دوالر، وأخيـــرًا البحريـــن 

104.1 مليون دوالر.
دول  اســـتثمارات  قيمـــة  وســـجلت 
مجلس التعـــاون الخليجي بمصر 3.9 
مليار دوالر خـــالل العام المالي 2020 

- 2021، مقابل 3.8 مليار دوالر خالل 
بنســـبة   2020 -  2019 المالـــي  العـــام 

ارتفاع قدرها 1.9 %.
واحتلـــت اإلمارات المرتبة األولى في 
قائمة دول مجلس التعاون الخليجي 
األعلى استثمارا في مصر خالل العام 
المالـــي 2020 - 2021؛ حيث ســـجلت 
قيمة استثماراتها في مصر 2.8 مليار 
دوالر، تليهـــا الســـعودية 622 مليـــون 
مليـــون   217.8 الكويـــت  ثـــم  دوالر، 
مليـــون   160.4 البحريـــن  ثـــم  دوالر، 
دوالر، ثـــم عمـــان 68.8 مليـــون دوالر، 

وأخيرا قطر 59.8 مليون دوالر.
الموجوديـــن  المصــــريين  عــــدد  وبلـــغ 
بدول مجلس التعاون الخليجي طبقـا 
لتقديـــرات البعثـــة 4.7 مليون مصري 

حتى نهاية 2020.

إيلون ماسك



 )BisB( أعلن بنك البحرين اإلسالمي
عـــن حصولـــه علـــى المرتبـــة الثانيـــة 
بالمملكـــة  المصرفـــي  القطـــاع  فـــي 
البيئيـــة  الحوكمـــة  تصنيـــف  ضمـــن 
الشـــركات  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
من شركة “ESG Invest” مع ترتيب 
 84 نســـبته  بلغـــت  لإلعجـــاب  مثيـــر 
%. وُتشـــرف الشـــركة علـــى تقييـــم 
أداء االســـتدامة المتميـــزة ألكثر من 
700 شـــركة ضمن 9 أسواق إقليمية 
بمنطقة الشـــرق األوســـط وهي أحد 
األمـــم  بمبـــادئ منظمـــة  المتعهديـــن 
.)PRI( المتحدة لالستثمار المسؤول
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز ليعكـــس أداء 
بنك البحرين اإلســـالمي فيما يتعلق 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  بالحوكمـــة 
وحوكمـــة الشـــركات، خصوصـــا فـــي 
دمـــج العوامل البيئيـــة واالجتماعية 
ضمـــن أنشـــطة اإلقـــراض والعالقات 
المســـؤولة مـــع الزبائـــن وخصوصية 
وأمـــن البيانـــات وتدريـــب وتطويـــر 
الموظفيـــن باإلضافـــة إلـــى مكافحة 
غســـيل األمـــوال، حيث تم تســـجيل 
كل معيار من هذه المعايير الرئيســـة 
الرئيســـية  األداء  لمؤشـــرات  وفًقـــا 
النوعية )KPIs( والبحث الكمي الذي 

.”ESG Invest“ أجراه فريق شركة
البحريـــن  بنـــك  حصـــل  وكذلـــك، 
اإلســـالمي على نتائج مرتفعة ضمن 
عـــدة معايير، كان أعالها في مؤشـــر 
األداء الرئيســـي لخصوصيـــة وأمـــن 

البيانات؛ كونها جاءت نظير التزامه 
الصـــارم بضمـــان خصوصيـــة وأمـــن 
بيانـــات الزبائـــن، وهـــو معيـــار أمـــن 
بيانـــات قطاع بطاقـــات الدفع للبنك 
)PCI-DSS( وهـــو مـــا تـــم اعتمـــاده 
بنـــاًء على المعيار الدولي إلدارة أمن 
المعلومـــات، آيـــزو 27001، ومعتمـــد 
أيًضـــا وفًقا نظـــام إدارة اســـتمرارية 
 .2019  :  22301 آيـــزو  األعمـــال 
وعـــالوة علـــى اإلجـــراءات العديـــدة 
الُمتبعـــة لزيادة الوعي، كشـــف البنك 
عن ابتكارات تكنولوجية عن طريق 
إطـــالق 9 خدمـــات مطـــورة للزبائـــن 
من األفراد وقطاع الشركات أبرزها: 
البطاقـــات االفتراضيـــة والتي ألغت 
الحاجة إلى البطاقات الفعلية كونها 
تتمتع بنفس مزايا البطاقة التقليدية 
مما ُيعزز من مستوى األمان. كما تم 
تســـليط الضـــوء علـــى جهـــود البنك 
رقميـــة  خدمـــات  بتقديـــم  المعنيـــة 
شـــاملة والتي تســـمح بدورها لزبائن 
المؤسســـات الفردية وســـجلي بفتح 
حساب شركة عبر تطبيق اإلسالمي 
باســـتخدام  للشـــركات  اإللكترونـــي 

أحدث تقنيات التعرف على الوجه.
كما ُيعـــد تعزيز التنميـــة االجتماعية 
واالقتصادية أحد المعايير المعتمدة، 
البحريـــن  بنـــك  تكريـــم  تـــم  حيـــث 
اإلســـالمي بســـبب ســـعيه المســـتمر 
إلنعاش االقتصاد الوطني عن طريق 
دعـــم عـــدد مـــن القطاعـــات الحيوية 

على ســـبيل المثـــال ال الحصر: البنية 
التحتية المحليـــة كالرعاية الصحية 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات وخدمـــات 
والالســـلكية  الســـلكية  االتصـــاالت 
المتوســـطة  المشـــاريع  وقطـــاع 
والصغيرة. كما تمت اإلشادة بجهود 
البنـــك التخاذه تدابير مهمة لمعالجة 
التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصادية. 
وحقـــق أيًضـــا نتائج إضافية بســـبب 
استباقية قسم الخدمات المصرفية 
تمويـــل  عـــن  والمســـؤول  التجاريـــة 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد آخر، حقق بنك البحرين 
اإلســـالمي درجات عاليـــة النضمامه 
 )FATF( إلى مجموعة العمـــل المالي
مـــن:  كٍل  مكافحـــة  علـــى  وحرصـــه 
غســـيل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب 
باإلضافة إلى إجـــراءات اإلبالغ عن 

المخالفات التي يتـــم إبالغها لجميع 
موظفي البنك عالوة على إجراءات 
العناية الواجبة المتسقة وإجراءات 
معرفـــة الزبـــون )KYC( واإلجراءات 
التأديبيـــة المعمول بهـــا لمعالجة أّية 
انتهـــاكات. كما تم تكريم البنك كونه 
نظم برامج تدريبية شاملة لموظفيه 
حـــول مكافحة غســـيل األموال، مما 
مكنـــه مـــن تحقيـــق أعلـــى الدرجات 
بقســـم تدريـــب وتطويـــر الموظفين 
في الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية 
وحوكمة الشـــركات. وعليـــه، يمتلك 
ســـجالً  اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك 
حافاًل بالنجاح، حيث طور مجموعة 
واســـعة مـــن السياســـات والعمليـــات 
التي من شـــأنها أن تـــزود الموظفين 
بـــاألدوات الالزمة لتطويـــر مهاراتهم 
برامـــج  إرســـاء خطـــط  خـــالل  مـــن 

التدريـــب  المهنـــي وورش  التطويـــر 
الداخليـــة مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار 
أهـــداف التعلـــم والتطويـــر اإللزامية 
الشـــخصي،  التطويـــر  وخطـــط 
خصوصـــا بوابـــة التعلـــم اإللكتروني 
“أكاديميـــة اإلســـالمي” والتـــي تضم 
600 دورة إلكترونيـــة متاحة لجميع 

الموظفين ضمن مواضيع مختلفة.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لبنك البحرين اإلســـالمي، 
حّســـان جرار “نحن فخـــورون للغاية 
بحصولنـــا علـــى المركـــز الثاني على 
صعيـــد القطـــاع المصرفـــي بمملكـــة 
البحريـــن، وهو ما يقف شـــاهًدا على 
جهودنا الدءوبة لالستمرار بااللتزام 
بدمـــج أفضـــل ممارســـات الحوكمـــة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات العالميـــة ضمـــن عملياتنا. 
ومـــع تزايد االهتمام اإلقليمي بتبني 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
وحوكمـــة الشـــركات، اتخذنـــا قـــراًرا 
اســـتراتيجًيا العـــام الماضـــي لوضـــع 
تمتـــد  لالســـتدامة  طريـــق  خارطـــة 
علـــى مدى 3 أعـــوام على المســـتوى 
التنفيذي والتي تتماشى مع التزامنا 
بقيـــادة التحول الرقمـــي في القطاع 
المالـــي عـــن طريـــق إطـــالق حلـــول 
مصرفيـــة مبتكـــرة لتصبح الخدمات 
المصرفيـــة التقليديـــة أقـــل تعقيـــًدا 

وأكثر سهولة”. 
وأضـــاف قائـــالً: “يأتـــي هـــذا اإلنجاز 

البـــارز ليؤكـــد صحـــة قرارنـــا بوضـــع 
خارطـــة طريـــق لالســـتدامة ويدعم 
مكانـــة  بإرســـاء  المتمثـــل  هدفنـــا 
بحلـــول  اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك 
عـــام 2023 لُيصبـــح العًبـــا مدفوًعـــا 
بالتأثيـــر وباألهـــداف الحيويـــة، مـــع 
الحوكمـــة  قيـــادة  مـــن  االســـتفادة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات وتعزيـــز مكانـــة البنك في 
الســـوق؛ كونه الُمقرض المفضل في 
القطاعـــات عاليـــة االســـتدامة. وإن 
إمكانية تطوير أّية مؤسسة في هذا 
اليوم وهذا العصر يعود لمدى قدرتها 
اســـتدامة  أكثـــر  طـــرق  تبنـــي  علـــى 
للقيام بأنشـــطتها باســـتخدام عقلية 
مبتكرة ممـــا يضمن مرونـــة األعمال 

لسنوات قادمة”. 
ويمضـــي بنـــك البحريـــن اإلســـالمي 
ُقدًمـــا نحو زيادة الوعي بممارســـات 
السياســـات  وتحديـــث  االســـتدامة 
الداخليـــة الالزمـــة وفًقـــا لذلـــك مـــع 
تحديـــد المجـــاالت األوليـــة للفرص؛ 
الحوكمـــة  إجـــراءات  لتعزيـــز 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات مثل: استكشـــاف الحلول 
والسياســـات الصديقـــة للبيئـــة للحد 
وعمليـــات  الكربـــون  انبعاثـــات  مـــن 
البنـــوك وتشـــكيل سياســـة لتســـليط 
الضـــوء علـــى التـــزام البنـــك بتعزيـــز 
تنـــوع الموظفيـــن وليكـــون صاحـــب 

عمل يتسم بتكافؤ الفرص.

“البحرين اإلسالمي” يحرز المركز الثاني في القطاع المصرفي بالمملكة
ضمن قائمة شركة “ESG Invest” لالستدامة المتميزة
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يعـــد المرحـــوم الوجيه محمد زيـــن العابدين 
األســـواق  فـــي  المخضرميـــن  التجـــار  مـــن 
الخليجيـــة، حيث توســـعت أعمالـــه في عدة 
دول خليجيـــة، ومـــن بينهـــا ســـوق المنامـــة 
القديـــم وفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ثـــم اســـتقر بـــه المقام  فـــي مملكـــة البحرين 
وأصبحـــت مقـــره الرئيســـي للعمـــل بتجـــارة 
المـــواد الغذائية ثم تطـــورت األعمال، حيث 

أضاف قسم لألجهزة الكهربائية.
رحـــل عـــن دنيانا فـــي منتصـــف الســـبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي. يقـــول رجـــل األعمـــال 
حســـن زيـــن العابدين، ابـــن المرحـــوم محمد 
إن  االقتصـــادي”  “البـــالد  لــــ  العابديـــن  زيـــن 
عائلتهـــم التجاريـــة بـــدأت فـــي قطـــر، حيث 
كانـــت التجـــارة بيـــن عمـــه األكبـــر نصـــر هللا 
ووالده )األخ األصغر( محمد، وســـمي المحل 
التجـــاري )نصـــر هللا ومحمد زيـــن العابدين( 
وهذه الممارســـة التجارية بـــدأت في أواخر 

العام 1890.
وأشـــار إلـــى أن والـــده بحكم التقاليـــد آنذاك 
كان ينظـــر إلـــى أخيـــه األكبر كالوالـــد، حيث 

مارســـا مًعـــا هـــذه المهنـــة إلـــى أن ســـمعا أن 
هنالـــك اكتشـــافا نفطيا فـــي البحريـــن، فقرر 
والده المرحوم القدوم إلى البحرين، مضيًفا 
أنـــه افتتح محل تجاري في البحرين باســـم 
وكان  العابديـــن(  زيـــن  ومحمـــد  هللا  )نصـــر 
المتجـــر يتعامل فـــي المـــواد الغذائية، وظل 

والده المرحوم يباشر هذا العمل.
وذكر زين العابدين أنه في أواخر الثالثينات 
ســـمع الفقيد بـــأن هنالك اكتشـــافا نفطيا في 
الســـعودية، فذهب والده إلـــى هنالك ومكث 
فتـــرة وفتـــح محـــل تجـــاري يحمـــل نفـــس 
االســـم ويعمل في نفس مجال تجارة المواد 
الغذائيـــة، وكان متنقـــال بيـــن بلـــدان الخليج 

الثالثة.
وأضـــاف أنـــه نتيجـــة لالزدهار التجـــاري في 
البحرين، فقد أصبحت المقر الرئيسي لوالده 
المرحـــوم، حيـــث كان يمارس التجـــارة فيها 
وكان يتنقـــل بيـــن البحرين والســـعودية إلى 
أن ترعـــرع أوالده وكبروا، ليتولى ابنه األكبر 
العمـــل ويحتـــرف التجـــارة فـــي الســـعودية، 
فـــي حين ظـــل المرحوم والده فـــي البحرين 

وواصـــل عمله حتى توفـــاه هللا في منتصف 
السبعينات.

وعن فترة الدراســـة، يقول زين العابدين إنه 
لـــم تكن هنالك دراســـية مدرســـية، ولم تكن 
فـــي تلك الفترة مدارس منتظمة لذلك كانت 
“بيـــوت المطـــوع” )مـــدارس تعليـــم القـــرآن( 
يطلـــق عليها مدارس في ذلك الوقت، فتعلم 
فـــي هـــذه البيـــوت، وقـــد كانـــت الممارســـة 
الحياتيـــة هي أكبر مدرســـة لهـــم، مضيًفا أنه 
ونتيجة؛ ألنه تعلم في “بيوت المطوع” لذلك 
كان المرحـــوم “يتلو القرآن الكريم” خصوًصا 

في أشهر رمضان وذو القعدة ومحرم.
وبخصوص العمل في االســـتيراد والتصدير، 
يقول زين العابدين إن المرحوم كان يتعامل 
مـــع الهنـــد ويســـتورد معظم المـــواد الغذائية 
منها، وكذلك كان يتعامل مع الشـــام وسوريا 
فـــي اســـتيراد مـــواد غذائيـــة، ومنهـــا النخي 
وغيرهـــا، ثم تطورت تجارته، فأضاف قســـم 
آخـــر هـــو تجـــارة الملبوســـات، فـــكان هنـــاك 
تعامـــل مـــع اليابان وفـــي ذلك الوقـــت كانت 
اليابان مشـــتهرة بتصدير األقمشة خصوًصا 

النسائية.
واســـتطرد بالقول إنه في الســـنوات األخيرة 
من حياة والده نحو 15 إلى 20 عاًما تغيرت 
نوعية التجـــارة وركزت على مجال األجهزة 

الكهربائية.
وأشار إلى أنه بعد وفاة عمه ووالده )رحمهما 
وقـــرروا  المرحوميـــن  أوالد  اجتمـــع  هللا( 
االنفصـــال في العمـــل وأن يتولـــى كل واحد 
مـــا يحـــب، ولكن ظلـــت هناك بعـــض األمالك 

المشتركة في السعودية وقطر والبحرين.
وعن الجانب اإلنســـاني، يقول زين العابدين 
إنه بحكم تدين المرحوم، فقد كان يميل إلى 
مســـاعدة الفقراء، كما كان لينـــًا في التعامل 
مـــع الزبائـــن وســـائر النـــاس لدرجـــة أنـــه لـــم 
يكـــن ينادى باســـمه بقدر مـــا كان يطلق عليه 
“الحاج”،  ليس من قبل أبنائه فحســـب ولكن 
أيًضـــا مـــن قبـــل الزبائـــن وزواره ســـواء فـــي 

البحرين أو في دول الخليج.
وعـــن العائلـــة، يقول زين العابديـــن إنه االبن 
 4 كانـــوا  المرحـــوم، حيـــث  لوالـــده  األصغـــر 

أخوان وشقيقة من زوجتين.

وبخصوص مـــا تعلمه من والـــده، يقول زين 
العابديـــن إنـــه تعلـــم منه الكثير مثـــل األمانة 
والصـــدق واالجتهـــاد، والتعامـــل بلطـــف مـــع 
اآلخرين، وال ينســـى عندما أخبره والده “إذا 
أردت أن تكـــون ناجًحـــا بالتجـــارة، فيجـــب 
أن تعامـــل النـــاس بكل مصداقيـــة، وأن أفي 
بوعدي في التجارة”، فعندما يكتسب التاجر 
هذه الســـمعة، فإنه ليـــس هنالك داٍع للتفكير 
ألن العمل ســـيأتي إليه مباشـــرة بسبب هذه 
الصفـــات الجيدة التي اكتســـبها وســـيتناقل 
النـــاس هـــذه األخبـــار، وبعـــد اكتســـاب هـــذه 
الصفـــة بعـــد هللا ســـيكون ناجًحـــا. ويواصل 
قائـــال “فعـــال أنا بقدر اإلمـــكان أطبق نصيحة 
الوالـــد وثبت لـــي مع األيـــام أن أقصر طريق 
مثابـــًرا  تكـــون  أن  شـــيء  أي  فـــي  للنجـــاح 
وتكـــون  عملـــك  علـــى  ومواظًبـــا  ومجتهـــًدا 
صدوًقـــا أميًنـــا فـــي كل مـــا يتعلـــق بالعمـــل 
ومالبســـات العمل وكل مـــا يطلبه الزبائن إذا 
كان ذلك ممكًنا فيجب تلبيته، وأنا اعتقد أن 

هذه أسمى من كل القيم وكل التجارب”.

أمل الحامد

محمد زين العابدين ... أحد التجارالمخضرمين في األسواق الخليجية
اتخذ البحرين مقًرا رئيًسا ألعماله

ــط فـــي الــبــحــريــن ــف ــن ــاف ال ــش ــت ــد اك ــي ــع ــح مــحــلــه الـــتـــجـــاري ُب ــت ــت اف

اختتمت “تنمو”، أول شركة تعمل بمفهوم “االستثمار المالئكي” في البحرين، برنامجها 
الهادف لنشر الوعي بطرق االستثمار في الشركات الناشئة، بعد أن حضره على مدى 
يومين نحو 25 مســتثمرا بحرينيا، وأقيم برعاية مركز المشــروعات الدولية الخاصة 

في الواليات المتحدة “سيب”، وبالتعاون مع جمعية سيدات األعمال البحرينية.

هـــذا  فـــي  التدريـــب  مهمـــة  تولـــت  وقـــد 
خبيـــرة  وهـــي  هـــول،  إليكســـا  البرنامـــج 
وإدارة  الماليـــة  الشـــؤون  فـــي  عالميـــة 
المشـــاريع وقيادة الفريق متعدد الوظائف 
واالســـتراتيجية التنظيميـــة، وعلمت لدى 
عـــدد مـــن أكبـــر الشـــركات العالميـــة مثـــل 
وتناولـــت  وغيرهـــا،  وهيوليـــت  جوجـــل 
العديـــد مـــن المحـــاور ذات الصلـــة بتقييم 
الشـــركات، ودراســـات الجـــدوى، وقـــراءة 
أفـــق  واستكشـــاف  الماليـــة،  التقاريـــر 
النمـــو، واألنشـــطة التجاريـــة الجديدة في 
ظـــل الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، وفـــرص 
وإقليميـــا  محليـــا  االســـتثمار  وتحديـــات 

ودوليا.
وأكـــد رئيس مجلـــس إدارة “تنمو” ســـهيل 
القصيبي أهمية هـــذا البرنامج في توعية 
البحرينييـــن  المســـتثمرين  مـــن  المزيـــد 
بآليات الدخول في االســـتثمار بالشـــركات 
الناشـــئة والصغيـــرة والمتوســـطة، وفتـــح 
المزيد من آفاق العمل االستثماري أمامهم 
مـــن خالل اطالعهم علـــى الفرص الواعدة 
التـــي يحملها هـــذا النـــوع من االســـتثمار، 
وبمـــا يعـــود بالفائـــدة المعرفيـــة والماليـــة 
عليهم، ويســـهم في النهوض بالمؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وذلـــك بما يواكب 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التـــي أعلنت 

نوفمبـــر  فـــي  الموقـــرة  الحكومـــة  عنهـــا 
الماضـــي، ويدعم منظومـــة ريادة األعمال 
والشـــركات الناشـــئة والمتوسطة ككل في 

مملكة البحرين.
لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــار  جانبـــه  مـــن 
“تنمـــو” نـــواف محمـــد الكوهجـــي إلـــى أن 

البرنامـــج ركـــز أيضا علـــى الـــدور الوطني 
للمستثمرين في تحفيز االقتصاد الوطني 
المؤسســـات  قطـــاع  تنميـــة  خـــالل  مـــن 
الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في 
الناتج المحلي اإلجمالي، معربا عن شـــكره 
لجميـــع المشـــاركين في البرنامـــج والرعاة 

والداعمين.
التوعـــوي  البرنامـــج  هـــذا  أن  إلـــى  يشـــار 
يأتـــي في إطـــار اتفاقية التعـــاون بين كل 
من “تنمـــو”، ومركـــز المشـــروعات الدولية 
الواليـــات  فـــي   CIPE ســـيب  الخاصـــة 
المتحدة األميركية، والتي وقعها الجانبان 
في ديســـمبر 2021، وتعمل تنمو حاليا من 
خاللهـــا على تقديم الدعم واإلرشـــاد لعدد 
من الشركات البحرينية الناشئة والصغيرة 

والمتوسطة ذات القابلية للتوسع والنمو.

25 مستثمرا شاركوا في برنامج “تنمو” لنشر الوعي بطرق االستثمار
برعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة بأميركا “سيب”
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الربح على السلع

البحرين  الكويتي-  التمويل  بيت  كشف 
الموجهة  الترويجية  حمالته  أحــدث  عن 
خــصــيــًصــا ألصـــحـــاب الــهــمــم وتــشــوهــات 
العصبية  ــتــشــوهــات  ال وكـــذلـــك  ــعــظــام  ال
عمالءه  البنك  سيمنح  حيث  العضلية، 
ــراف صــنــاعــيــة أو  الــراغــبــيــن بــاقــتــنــاء أطــ
للتأهيل  خطوات  مركز  من  بديلة  أجهزة 
ــمــويــالً شــخــصــيــًا مــتــوافــقــًا مـــع أحــكــام  ت
 30,000 إلــى  يصل  اإلســالمــيــة  الشريعة 
بــمــعــدل ربـــح منخفض  بــحــريــنــي  ديـــنـــار 

وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
ــوزيـــة  ــة، صــــّرحــــت فـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
مركز  لــدى  المنتدب  العضو  عبدالخالق، 

ــا أن  خـــطـــوات لــلــتــأهــيــل بــقــولــهــا: “يــســرن
نــتــعــاون مــع بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي – 
البحرين لتوفير أطراف صناعية وأجهزة 
وبتصاميم  حــديــثــة  بتكنولوجيا  بــديــلــة 
 30,000 إلى  قيمتها  تصل  األبعاد  ثالثية 
دينار بحريني لعمالئه الكرام. ومما الشك 
المبادرة سُتساهم في تلبية  فيه أن هذه 
الهمم  ذوي  مــن  األشــخــاص  احــتــيــاجــات 
بــاألدوات  وتزويدهم  العظام  وتشوهات 

الالزمة لذلك”.
رئيس  حــامــد مشعل  قـــال  جــانــبــه،  ومـــن 
بيت  فــي  لــأفــراد  المصرفية  الــخــدمــات 
ــبــحــريــن: “نــحــن  الــتــمــويــل الــكــويــتــي – ال

التمويلي  الـــعـــرض  هـــذا  بــطــرح  ســـعـــداء 
العظام  وتشوهات  الهمم  ــذوي  ل الــخــاص 
بتسهيل  ــســاهــم  ُي أن  ــه  شــأن مـــن  ــذي  ــ والـ
عملية حصولهم على أطراف صناعية أو 
تخطي  على  ومساعدتهم  بديلة  أجــهــزة 
تمويل  تقديم  المالية عن طريق  العقبات 
يصل إلى 30,000 دينار بحريني يتوافق 
مــع أحــكــام الــشــريــعــة اإلســالمــيــة بمعدل 
ربــح منخفض وفــتــرة ســداد تمتد إلــى 7 
سنوات. ونحن نتطلع لتوسيع نطاق هذه 
ومؤسسات  مع جهات  والتعاون  المبادرة 
تأهيلية أخرى للوصول لشريحة أكبر من 

المجتمع”.
عام  للتأهيل  خطوات  مركز  تأسس  وقد 
إعادة  خدمات  بتوفير  ُيعنى  وهو   2007

الــتــأهــيــل الــمــكــثــف، والــتــدخــل الــمــبــكــر - 
الطبيعي  والعالج  السليم،  الطفل  برنامج 

ــأطــفــال،  ــنــطــق ل والـــوظـــيـــفـــي وعـــــالج ال
تأهيل  ــادة  وإعـ المكثف  البدني  والــعــالج 
شراكة  في  المركز  انخرط  كما  البالغين. 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  مـــع  مجتمعية 
االجــتــمــاعــيــة لــتــأســيــس مــركــز الــمــتــروك 
وذلـــك   ،2008 ــام  عـ اإلرشــــــادي  لــلــتــأهــيــل 
ــفــئــات األكـــثـــر حــاجــة  لــخــدمــة فــئــة مـــن ال
حيث  البحريني،  المجتمع  فــي  للرعاية 
إدارة  على  للتأهيل  خطوات  مركز  يعمل 
وتشغيل مركز المتروك للتأهيل اإلرشادي 
لخدمة  جــودة  أعلى  تقديم  شعار  تحت 
والشلل  الحركية  اإلعــاقــة  ذوي  ــراد  األفــ

الدماغي.

بالتعاون مع مركز خطوات للتأهيل

“بيتك” البحرين يقدم تموياًل خاًصا لذوي الهمم

 حامد مشعل فوزية عبدالخالق

تحت رعاية وحضور األمين العام لمجلس 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء  التعليم 
ــا  مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــشــيــخــة رن
تنظم  خليفة،  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
بمناسبة  احــتــفــااًل  الخليجية  الــجــامــعــة 
اإلعــالم  وتقنيات  االتــصــال  كلية  تدشين 
مملكة  فــي  نوعها  مــن  األولـــى  تعد  الــتــي 
البحرين إضافة لكلية القانون، وذلك يوم 
غد االثنين في مقر الجامعة بمنطقة سند، 
من  عــدًدا  المناسبة  بهذه  الجامعة  وتكّرم 
في  والمؤثرين  واإلعالميين  الصحافيين 
والقانونيين  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الذين قدموا مساهمات كل في مهنته.
ــاء ومجلس  ــت رئــيــس مــجــلــس أمــن وقــال
تدشين  إن  الزياني  منى  الجامعة  إدارة 
ضمن  يأتي  الجديدتين  الكليتين  هاتين 
والتحديث  للتطوير  شاملة  إستراتيجية 
بما  بــالــجــامــعــة  التعليمية  ــرامــج  ــب ال فــي 
التعليم  مجلس  توجيهات  مــع  يتماشى 
العالي ورؤية البحرين االقتصادية 2030.

اتجاه  في  يصب  ذلــك  الزياني  واعتبرت 
تسعى  التي  الجامعة،  وأهــداف  توجهات 
وتعزيز  التعليمية  العملية  تمتين  إلـــى 
الطالب،  مهارات  وصقل  البرامج،  جــودة 
يحتاجه  بما  التعليمي  بالواقع  والنهوض 

سوق العمل من برامج وتخصصات.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــجــامــعــة مهند 
المشهداني إن مبادرة الجامعة الخليجية 
لــإعــالم  متخصصة  كــلــيــة  أول  بــإنــشــاء 

االتـــصـــال وتقنيات  كــلــيــة  مــســمــى  تــحــت 
اإلعالم، وكلية للقانون معنية ببرامج ذات 
صلة بمجال العقارات واألعمال والجرائم 
ضمن  مهمة  خــطــوة  تعتبر  اإللــكــتــرونــيــة، 
التطورات الكبيرة التي تشهدها قطاعات 
المختلفة،  وتقنياته  واالتــصــال  ــالم  اإلعـ
ــال وتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــمـ ــ والــــعــــقــــارات واألعـ
الجامعة  حــرص  إلــى  مشيًرا  المعلومات، 
بــمــا يتماشى مع  مــبــادراتــهــا  تــنــويــع  عــلــى 

توجهات المملكة المستقبلية.
وأشار المشهداني إلى أن مبادرات البرامج 
األكاديمية بالجامعة الخليجية فريدة من 
نوعها، وتراعي الحاجات المختلفة لسوق 
العمل من مهارات ذات صلة بالتكنولوجيا 
وتوفر  المختلفة،  وتــطــوراتــهــا  الحديثة 
في  أوســع  وظيفية  خــيــارات  للخريجين 
التخصصات  بهذه  الصلة  ذات  المجاالت 

الجديدة.
ــدد نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون  وشــ
الدور  على  المرصفاوي  هشام  األكاديمية 
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة  ــذي تلعبه  الـ الــمــهــم 
يقنن  بــمــا  وتــطــويــره،  المجتمع  رفـــد  فــي 
بتنمية  الــصــلــة  ذات  الــعــامــة  الــتــوجــهــات 
من  العمل  ســوق  يحتاجه  ومــا  المجتمع، 

مهارات وتخصصات مختلفة.
كلية  تدشين  أن  إلــى  المرصفاوي  وأشــار 
القانون  وكلية  اإلعالم  وتقنيات  االتصال 
يصب في إطار توجهات الجامعة الساعية 
لــخــدمــة الــمــجــتــمــع ورفــــد إســتــراتــيــجــيــة 

العالي  التعليم  جــودة  مجال  في  المملكة 
الخليجية  الجامعة  أن  والتدريب، معتبًرا 

جزء أصيل من المجتمع البحريني.
االتصال  كلية  عميد  بأعمال  القائم  وقال 
وتــقــنــيــات اإلعـــــالم عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم 
كلية  إن  بــدران  والمالية شريف  اإلداريــة 
أول  تعتبر  اإلعــــالم  وتــقــنــيــات  االتـــصـــال 
وهي  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  إعـــالم  كلية 
إعالمية  بكوادر  المملكة  رفد  إلى  تسعى 
تكنولوجيا  تطبيق  مــواكــبــة  على  ــادرة  قـ
وطموحات  لتحديات  وترتقي  ــالم،  اإلعـ
والدولي،  والخليجي  البحريني  المجتمع 
العمل  ســوق  فــي  المنافسة  على  وقـــادرة 
والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة 

في المملكة.
خطة  الجامعة  لــدى  أن  بـــدران  وأضـــاف 
جامعات  مع  برامج  الستضافة  طموحة 
المختلفة،  ــالم  إعـ مــســارات  فــي  أجنبية 

مشيًرا إلى أن الكلية الجديدة تضم قسم 
يقدم  والـــذي  العامة  والــعــالقــات  اإلعـــالم 
برنامجي بكالوريوس وماجستير اإلعالم، 
والــتــســويــق  اإلعــــالم  تكنولوجيا  وقــســم 
ــالن  ــوف يـــقـــدم بـــرنـــامـــج اإلعــ والــــــذي ســ
أن حصلت  بعد  الرقمي وذلك  والتسويق 
جامعة  موافقة  على  الخليجية  الجامعة 
نورثهامبتون البريطانية على استضافته، 

قــيــد إجـــــــراءات االســتــكــمــال  ــو اآلن  وهــ
والموافقة من مجلس التعليم العالي في 

مملكة البحرين.
عميد  بأعمال  القائم  أوضــح  جانبه،  مــن 
كلية القانون فراس محمد أن برامج كلية 
مسار  هــي  مــســارات   3 تتضمن  الــقــانــون 
المعلومات  تكنولوجيا  ومــســار  األعــمــال 
ــعــقــارات، مــشــيــًرا إلـــى أن هــذه  ومــســار ال

المسارات في البرنامج توسع من الفرص 
المحاماة  مجال  عــن  بــداًل  إذ  الوظيفية، 
فقط،  واالســتــشــارات  والــقــضــاء  والنيابة 
تضاف مجاالت جديدة لتشمل مؤسسات 
وقــطــاعــات أخـــرى فــي مــجــال الــعــقــارات 

وتكنولوجيا المعلومات واألعمال.
الهدف من تأسيس هذه  إن  وقال محمد 
المسارات ضمن كلية جديدة للقانون هو 
رؤية  ضمن  الخليجية  الجامعة  مساهمة 
سوق  يحتاجه  بما  االقتصادية،  البحرين 
تكنولوجيا  قــطــاعــات  فــي  خــاصــة  العمل 
واسعة  تطورات  يشهد  الــذي  المعلومات 
ــال الــمــتــنــامــي،  ــمـ وعــمــيــقــة، وقـــطـــاع األعـ

وقطاع العقارات.
يذكر أن الجامعة الخليجية حاصلة على 
االعــتــمــاد الــمــؤســســي وجــمــيــع بــرامــجــهــا 
حاصلة على الثقة من هيئة جودة التعليم 
ــالل الــعــام  والـــتـــدريـــب، كــمــا افــتــتــحــت خـ
الماضي باب القبول والتسجيل في برامج 
أكــاديــمــيــة جــديــدة بــالــتــعــاون مــع جامعة 
وذلــك  المتحدة،  بالمملكة  نورثهامبتون 
الكهربأيية  “الــهــنــدســة  بــكــالــوريــوس  فــي 
الميكانيكية”،  “الهندسة  و  واإللكترونية” 
ما سيمكن الطالب في مملكة البحرين من 
الحصول على شهادة من جامعة مرموقة 
بطابع  تعليم  لنظام  إضافة  بريطانيا  في 
جامعة  من  مشتركين  وأساتذة  بريطاني 

نورثهامبتون والجامعة الخليجية.

“الخليجية” تحتفل بافتتاح كلية القانون وأول كلية إعالم بالبحرين
تحت رعاية األمين العام لـ “التعليم العالي”

بتغريدة عبر حسابه  النائب محمد بوحمود  عبر 
على مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي “تــويــتــر” عن 
في  األطــفــال  حليب  اسعار  ارتــفــاع  من  استيائه 
البحرين وتفاوت األسعار من متجر إلى  أسواق 
آخــر قــائــالً “حــتــى األطــفــال لــم يسلموا مــن هذا 
مجاال  الحليب  سعر  أصــبــح  المتصاعد،  الــغــالء 
للتالعب”،  عارضًا صورة علبة الحليب بـ 9:900 
ـــ 9:300 فــي مــتــجــر آخــر،  فــي مــتــجــر وأخــــرى ب
متسائالً “ما حال تلك األسر التي تعاني من تدني 
راتبها، كيف ستواجه هذا االرتفاع في األسعار؟”.
وتواصلت “البالد االقتصادي” مع النائب بوحمود 
المقترحة  والحلول  نظره  وجهة  على  للتعرف 
وعلى  كثيرة  “المقترحات  قال  من جانبه، حيث 
الفاحش  الحكومة أن تكبح جماح هذا االرتفاع 
الذي لن يتوقف عند حد معين والشواهد كثيرة، 
موضحا أن تفاوت األسعار من متجر آلخر كبير، 
مؤكدًا بأنه وجد بنفسه سعر هذا النوع من حليب 
األطفال في محل ثالث بـ 10 دنانير و150 فلسا، 
مشيرًا الى ضرورة تدخل الدولة في هذا األمر، 
فقد أطلقت أيدي التجار من دون رقابة وتحت 
مسمى السوق الحر لنشاهد اختالف في األسعار 

من منطقة ألخرى.

اعتبار حليب  الحلول وهــي  أحــد  النائب   وقــدم 
توزيعه  الحكومة  األدوية وتتولى  األطفال مثل 
عــلــى الــصــيــدلــيــات بــهــامــش ربـــح مــحــدد وثــابــت 
الحل  بالقول  إن  الخبز، واستطرد  ويعامل مثل 
بواسطة  األطــفــال  حليب  يصرف  أن  هــو  اآلخــر 
بطاقة تموين لأسر التي تعول أطفاال وتستخدم 
أنواع الحليب المختلفة. وبحسب كالمه وبحثه 
حليب  علب   4 يستهلك  الواحد  الطفل  أن  وجد 
فقط  حليب  علب  أربــع  “بقيمة  قائالً  الشهر،  في 
الحكومة  تصرفها  الــتــي  الــدعــم  عـــالوة  تسقط 

للمواطنين”.

من  التي  المشابهة  السلع  عــن  النائب  وبــســؤال 
أيضًا  باعتبارها  المواطن  بها  يطالب  أن  الممكن 
ــأنــه ال يــمــكــن مــقــارنــة  ــاب ب ــة، أجــ ــروريـ ســلــعــا ضـ
حليب األطفال بأي سلع أخرى سواء غذائية أو 

استهالكية.
بالحل فــي أســـرع وقــت ممكن،  الــنــائــب  ونـــادى 
تستطيع  ولن  يتوقف  لن  األسعار  “ارتفاع  قائالً 
معين  حد  عن  الزيادة  هذه  توقف  أن  الحكومة 
النعدام وجود قانون لتحديد الربح”، مشيرا إلى 
أن هناك كالما كثيرا من المسؤولين، ولكنه بعيد 

عن الحقيقة. 
أقحموا  التجار  من  كثيرا  أن  بو حمود  وأوضــح 
بحسن أو سوء نية ضريبة القيمة المضافة كسبب 
للزيادة في األسعار لصعوبة أن يدقق الزبون في 
السلع التي تشملها الضريبة أو المعفاة، قائالً “لم 
يتم وضع سياق آمن عند تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة لسهولة مراقبتها” .
بــو حمود  الــنــائــب مــحــمــد  آثــــاره  مــا  عــلــى  وردًا 
تــواصــلــت “الــبــالد االقــتــصــادي” مــع رئــيــس لجنة 
خالد  البحرين  وصناعة  تجارة  بغرفة  األغــذيــة 
االرتفاع في  بأن  أوضح من جانبه  الذي  األمين 
يعاني  استهالكية  أو  غذائية  سواء  السع  أسعار 
منه العالم أجمع وليس البحرين فحسب، مؤكدا 

نطاق  ــارج  خـ الــزيــادة  هــذه  أن  فــي حديثه 
حكومية،  غير  هيئة  أو  حكومة  أي  وتحكم 

البعد عن مصطلح  مشددًا على ضرورة 
متسائاًل   بــاألســعــار  الــتــجــار  تــالعــب 

“لماذا نشير دائمًا بأصابع االتهام 
إلـــــى الـــتـــجـــار بـــالـــرغـــم مــن 

مصلحتهم  إذ  تعاونهم، 
مــن  يـــتـــخـــلـــصـــوا  أن 

المكدسة  البضائع 
وجـــــــدت  إن 

وبــــــأرخــــــص 
األســــــــعــــــــار.  
هذه  وأضاف 
الزيادة “َهْبة” 

ــزول  ــ ــت وســ
شـــاء  إن 

هللا.

النائب بو حمود يندد بارتفاع أسعار حليب األطفال وتفاوتها من متجر آلخر
األمين: الزيادة عالمية والرقابة على السلع بالبحرين متوفرة
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هبة محسن

النائب محمد بوحمود 
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ديفيد أولون

المحامي أحمد النمشان الدوسري

“األهلي المتحد” ينجح في إتمام صفقة مرابحة 
مستدامة غير مسبوقة للتمويل بـ 1.1 مليار دوالر

“اتش اس بي سي” المنسق الحصري ووكيل االستثمار والمنظم الرئيسي األول

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب عــن إتمامــه لصفقــة غيــر مســبوقة للحصــول علــى تمويل مرابحــة بقيمــة 1.1 بليــون دوالر أميركي. وتــم تنظيم هذه التســهيالت 
وتصنيفها كتمويل مســتدام بنظام إســالمي مزدوج، لتكون بذلك الصفقة األولى من نوعها في القطاع المالي حول العالم. وتنقســم التســهيالت في هذه الصفقة إلى 

شــريحتين، إحداهما تتوافق مع مبادئ الشــريعة اإلســالمية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية )AAOIFI(، بينما تمثل 
الشــريحة األخرى الهيكل التقليدي لتمويل الســلع بنظام المرابحة. وتم ربط معدالت األرباح في هذه التســهيالت بـ 3 مؤشــرات أداء رئيســة متعلقة بالتمويل األخضر، 

.)ESG( وتمويل السكن االجتماعي، وتكامل الحوكمة وفق نظام الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

يذكـــر أن هـــذه االتفاقيـــة التي تبلغ مدتها 3 ســـنوات تم 
إطالقهـــا بقيمة أوليـــة قدرها 750 مليون دوالر أميركي، 
إال أن البنـــك ارتأى رفـــع هذا المبلغ ليصل إلى 1.1 بليون 
دوالر أميركـــي لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد مـــن المصـــارف 

اإلقليمية والدولية.
وتعليقـــا علـــى هـــذا الخبـــر، تحـــدث ديفيد أولـــون، نائب 
الرئيس التنفيـــذي للمجموعة - الخزينة واالســـتثمارات 
فـــي البنـــك األهلـــي المتحـــد قائالً “نحـــن ســـعداء للغاية 
بإتمامنـــا لهـــذه الصفقـــة غيـــر المســـبوقة، والتـــي تعـــزز 
المكانـــة الرائدة للبنك في مجال العمليات المتوافقة مع 

مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية، إضافة إلى تأكيـــد االلتزام 
اإلســـتراتيجي لمجموعة البنك األهلـــي المتحد بأهداف 
التنمية المستدامة في المجال المصرفي. نحن فخورون 
أيضـــا بالدعم الكبيـــر الذي تلقيناه من شـــركائنا البارزين 
مـــن المصـــارف اإلقليميـــة والدولية من أجـــل إتمام هذه 

الصفقة”.
يشـــار إلى أن بنك اتش اس بي ســـي لعب دور المنســـق 
الحصـــري ووكيـــل االســـتثمار والمنظـــم الرئيـــس األول، 
وذلـــك إلـــى جانـــب بنـــك أبوظبـــي التجـــاري، ومصـــرف 
أبوظبي اإلســـالمي، وبنك أبوظبي األول، وبنك الخليج 

الكويتـــي،  التمويـــل  وبيـــت  الدولـــي، 
الدولـــي، وبنـــك إم  الكويـــت  وبنـــك 
يـــو أف جـــي، وسوســـيتيه جنرال، 
البريطانـــي  الســـعودي  والبنـــك 
)ساب(، وبنك وربة بصفة منظمين 
رئيســـين مفوضيـــن. كما لعب كل 
مـــن اتـــش اس بـــي ســـي وبنـــك 
المنســـقين  دور  األول  أبوظبـــي 
فـــي  لالســـتدامة  المشـــتركين 

الصفقة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

إعداد: منى المطلق

 اإلجابـــة:  كثيـــًرا ما يتعرض المســـافرون في أوقات مواســـم الســـفر إلى إلغـــاء أو تأجيل مواعيد ســـفرهم من قبل  «
شـــركات الطيران، نظًرا لوجود ضغط كبير على الرحاالت مع بيع عدد كبير من تذاكر الســـفر من قبل شـــركات الطيران أو 
وكالئها في السوق المحلية مع وجود حاالت أخرى تصدر من شركات الطيران، وعليه يتم تأجيل أوقات ومواعيد سفر 
المسافر إلى الوجهة التي يقصدها، ما يربكه ويضطره إلى تكبد خسائر كبيرة جراء هذا التأخير وعدم توفير البدائل في 

وقت قد ال يكون مستعًدا فيه لهذا األمر.
فقد نصت المادة )158( من القانون المدني )كل خطأ سبب ضرًرا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه(، فالمسؤولية المدنية  «

الفعـــل غير المشـــروع تتمحور فـــي وجود خطأ وضرر مع وجود عالقة ســـببية بينهما عـــن تعويض المتضرر من 
أحـــد هـــذه األركان تنتفـــي معـــه المســـؤولية المدنيـــة، فالتعويـــض الموجب وفي حال تخلف 

للمتضرر تعويًضا مادًيا عما أصابه من خسائر، إضافة إلى تعويض 
أدبـــي وهـــذا مـــا نصت عليـــه المـــادة )162( في فقرتيهـــا من ذات 
القانـــون باســـتحقاق المتضـــرر للتعويض ولـــو كان أدبًيا ونصت 
علـــى أنه )ويشـــمل الضـــرر األدبي على األخـــص ما يلحق 
الشـــخص من أذى جســـماني أو نفســـي نتيجة المســـاس 
بحياتـــه أو بجســـمه أو بحريته أو بعرضه أو بشـــرفه أو 
بســـمعته أو بمركـــزه االجتماعي أو األدبـــي أو باعتباره 
المالـــي. كما يشـــمل الضـــرر األدبي كذلك ما يستشـــعره 

الشخص من الحزن واألسى(.
وتأسيًســـا على ذلك فإن على المســـافر المتضرر  «

من إلغاء حجزه أو تغييره في وقت ال يمكن أن يتدارك 
هـــذا األمر مســـببا له خســـائر، أن يقوم بإقامـــة الدعوى 
على شـــركة الطيران من باب أولى، وذلك راجع إلى أن 
شركات الطيران هي من تملك اإللغاء والتعديل في 
المواعيـــد مـــع المســـؤولية الكاملة مـــن جانبها في 
توفيـــر البدائل وليس مكاتب الســـفريات التي 
تعد وســـيطا في بيـــع تذاكر الســـفر إال إذا 
كان الخطأ األساســـي راجـــع إلى مكتب 
الســـفريات مـــن عـــدم حجـــز أو تأكيـــد 
الرحلة للمسافر، فهو يكون مسؤوال عن 
هـــذا األمر ومســـؤوال عـــن كل الخســـائر 
التي تكبدها المســـافر، الذي يجب عليه 
فـــي حالـــة إقامـــة دعـــوى التعويـــض أن 
يقوم بإثبات جميع األضرار التي تعرض 

لها إن كانت أضرارا مادية أو معنوية.

 السؤال:  في حال تأجيل الرحالت من قبل شركة الطيران هل تكون مطالبتي بالتعويض موجهة إلى مكتب  «
السفريات أم لشركة الطيران؟ وهل أستحق تعويضا عن اليوم اإلضافي أم ال؟

إلغاء أو تأجيل مواعيد السفر مسؤولية شركات الطيران

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية 
عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع 
نخبــة مــن المحامين المرموقين الذين تفضلــوا بالموافقة على اإلجابة 
ة الزاوية أو من خالل  عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ
حســابات “^” بمنصــات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامي أحمد النمشان الدوسري
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األحد
أعلن أعيان ومشـــايخ منطقة الهـــالل النفطي الليبية، 17 يوليو 2022 - 18 ذو الحجة 1443  

انتهاء أزمة الحقول والموانئ النفطية المقفلة منذ 3 
أشهر واستئناف تصدير النفط.

جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك ألعيـــان 
ومشـــايخ منطقـــة الهـــالل النفطي في مدينـــة بنغازي 
)شـــرق(، مـــع رئيس مؤسســـة النفط الجديـــد فرحات 
بن قدارة. وقال األعيان والمشـــايخ في بيان مشترك 
خالل المؤتمر: “نحن رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة 

علـــى إقفال النفط نؤكد أن العائق كان وجود المدعو 
مصطفـــى صنـــع هللا علـــى رأس المؤسســـة الوطنيـــة 
للنفـــط ونحـــن نعتبر أن أهـــم مطالبنا قـــد تحقق وهو 

إزالة صنع هللا”.
ومنذ 17 أبريل الماضي، يشهد قطاع النفط في ليبيا 
موجة إغالقات للحقول والموانئ النفطية من جانب 
جماعـــات قبليـــة فـــي الجنـــوب والوســـط والجنـــوب 

الغربي والشرقي.

استئناف تصدير النفط الليبي بعد 3 أشهر من إغالق الموانئ

14 يوليو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.101

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.086

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.48

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.122

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.3

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.052

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.425

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.474

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.167


