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الحكومة ساهمت في التعافي االقتصادي بتنفيذ 16 برنامًجا... تقرير “الغرفة”:

14 % نمو حجم التجارة بين البحرين ودول الخليج بالنصف األول
كشــف تقريــر “نظــرة عامــة علــى االقتصــاد المحلــي - الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري 2022” عن نمو 
ملحــوظ فــي حجــم التجارة البينية بيــن مملكة البحرين ودول مجلس التعــاون الخليجي في النصف 

األول من العام الجاري نسبته 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وجـــاءت المملكة العربية الســـعودية في مقدمتها، 
وارتفع حجم التبادل التجاري بينها وبين البحرين 
مـــن 1.57 مليار دوالر في النصـــف األول من العام 
2021 إلـــى 1.90 مليار دوالر في النصف األول من 
ا نســـبته 21.1 %، فيمـــا  العـــام 2022، محقًقـــا نمـــوًّ
جـــاءت اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي المرتبـــة 

الثانيـــة لترتفـــع مـــن 1.31 مليـــون دوالر إلى 1.34 
مليون دوالر خالل النصف األول، وجاءت سلطنة 
عمان في المرتبة الثالثة من 372 مليون دوالر إلى 

451 دوالر بنسبة بلغت 21.4 %.
وأكـــد التقريـــر الصادر عـــن غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ارتفـــاع تدفـــق االســـتثمارات األجنبيـــة 

المباشـــرة فـــي البحريـــن بصـــورة كبيرة فـــي العام 
2021 بنســـبة 73 % لتصـــل إلـــى 1.77 مليار دوالر 

في العام 2021.
وأكـــد التقريـــر أن مبادرات الحكومة ســـاهمت إلى 
حـــد كبير فـــي التعافـــي االقتصادي فـــي البحرين، 
ويذكـــر أن البحريـــن أنجـــزت 16 برنامًجا من أصل 
27 برنامًجـــا ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
وتضّمـــن ذلـــك المبـــادرات الرئيســـية مثـــل إطالق 
تأشـــيرة اإلقامة الذهبيـــة، والتي تهدف إلى جذب 

)19(المستثمرين.

هيئة الكهرباء والماء

جددت هيئة الكهرباء والماء دعوتها للمشـــتركين لالســـتفادة من النظام الثابت 
لفاتـــورة الكهرباء والماء، واعتبرته الحل األمثل لتنظيم المصروفات من خالل 
ا يمثل متوســـط االســـتهالك الفعلي األشـــهر الســـابقة  تســـديد مبلغ ثابت شـــهريًّ

لعملية لالشتراك في النظام. 
وأكـــدت الهيئة أن االشـــتراك في النظام الثابت لفاتـــورة الكهرباء والماء، يضمن 
عـــدم فصل خدمـــة الكهرباء حتى في حـــال زيادة قيمة االســـتهالك الفعلي عن 
قيمة المبلغ الثابت، طالما التزم المشـــترك بدفع المبلغ الثابت. وأشـــارت إلى أن 
النظام سيســـاعد المشـــتركين في تخصيص ميزانية محددة لخدمتي الكهرباء 

ًبا ألي ارتفاع في معدل استهالك الكهرباء في فترة الصيف. والماء؛ تحسُّ

“الكهرباء”: “النظام الثابت” 
يضمن استمرار الخدمة
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20 صفحة - 220 فلسا
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حصيلة البحرين ترتفع إلى 23 ميدالية
حققت مملكة البحرين الميدالية الـ 23 بدورة ألعاب التضامن  «

اإلسالمي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 
18 أغسطس الجاري، بعدما أحرز الالعب أزمات المركز الثالث 

والميدالية البرونزية في مسابقة الجودو لوزن 100 كيلوغرام، والتي 
أقيمت يوم الثالثاء 22 أغسطس 2022. وبتلك الميدالية رفعت 

مملكة البحرين حصيلتها اإلجمالية إلى 23 ميدالية ملونة، بينها: 9 
ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

قـــال وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان إن 
أصبحـــت  التوظيـــف  مهـــارات  منصـــة 
الشـــهر  التجريبـــي  لإلطـــالق  جاهـــزة 
تعزيـــز  فـــي  والتـــي ستســـاهم  المقبـــل، 
الدور اإلرشادي بطبيعة ومستقبل سوق 

العمل.
وأشـــار خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقده بشـــأن آخر مســـتجدات التوظيف 
والتدريـــب فـــي النصـــف األّول من العام 
ـــر إلقامـــة  2022، إلـــى أن الـــوزارة تحضِّ
جائحـــة  بعـــد  توظيـــف  معـــرض  أول 
كورونـــا، الفًتـــا فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى 
وجـــود معرض دائـــم إلكترونـــي متطور 

جدًا يضم نحو 3500 وظيفة مفتوحة.
وذكـــر حميـــدان أن الـــوزارة تعمـــل على 
إعادة هندسة 3 برامج تدريبية بالتعاون 
مـــع “تمكيـــن”، وهـــي: برامـــج المهـــارات 
الوظيفيـــة، إلـــى جانـــب برنامـــج فـــرص 
ـــه الوزارة  وبرنامـــج ضمـــان، مؤكدًا توجُّ

نحو زيادة التدريب على رأس العمل.
التوظيـــف  مرشـــدي  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
بالوزارة يبذلون جهوًدا كبيرة في سبيل 
تقديـــم خدمـــات التوظيـــف والتدريـــب 

للباحثين عن عمل.
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أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين ســـتظل دوًما داعًما 

ا لتعزيـــز التنميـــة وتحقيق مزيد  رئيســـيًّ
من األمن واالستقرار بالمنطقة.

بقصـــر  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
القضيبية أمس، بحضور رئيس مجلس 
أمناء وقف عيســـى بن سلمان التعليمي 
الخيري ســـمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر الداخليـــة 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
مجلـــس  شـــؤون  ووزيـــر  خليفـــة،  آل 
الـــوزراء حمـــد المالكـــي، ورئيـــس هيئـــة 
األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
قائد القـــوات البحرية بالقيادة المركزية 

الخامـــس  األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
الفريـــق بحري تشـــارلز برادفـــورد كوبر، 
إذ قـــّدم لســـموه المنظمين والمشـــاركين 
فـــي دورة قائـــد المكـــون البحـــري للقوة 
المشـــتركة، الذين يمثلـــون 11 دولة من 

الدول الشقيقة والصديقة.

البحرين داعم لتعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة
المملكة تستضيف “قائد المكون البحري” بمشاركة 11 دولة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

أعلـــن رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
نـــاس فـــي مؤتمـــر  البحريـــن، ســـمير 
صحافـــي صبـــاح أمـــس عـــن إطـــالق 
الشـــراكة  إطـــار  فـــي  مبـــادرات   4
المجتمعية، في حين أرجأت اإلعالن 

عن مبادرة خامسة لوقت الحق.
وتضـــم مبـــادرات الغرفة ضمـــن إطار 

الشـــراكة المجتمعيـــة برنامـــج “جرب 
الطلبـــة(،  لفئـــة  )مســـتهدفة  تشـــتغل” 
رواد  لتدريـــب  تجـــار  وبرنامـــج 
األعمـــال، وبرنامـــج حاضنـــة التأثيـــر 
االقتصـــادي، والتـــي تهـــدف لتوعيـــة 
المترشحين لمجلس النواب بالشؤون 

االقتصادية.

“الغرفة” تطلق 4 مبادرات 
ضمن إطار الشراكة المجتمعية
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موسكو ـ وكاالت

قـــال الرئيس الروســـي فالديمير بوتين، 
لت في شـــؤون  أمس، إن واشـــنطن تدخَّ
بالده الداخلية وتســـعى لفرض هيمنتها 

على العالم.
أشـــار بوتيـــن، فـــي “المنتـــدى العســـكري 
التقني” في موســـكو، إلى إصرار روســـيا 
علـــى تعزيـــز قواتهـــا المســـلحة، وغيرها 
مـــن الهيـــاكل األمنيـــة، واتخـــاذ خطوات 
مـــن شـــأنها أن تســـاعد فـــي بنـــاء عالـــم 
أكثـــر ديمقراطيـــة، يحمي حقـــوق جميع 

الثقافـــي  التنـــوع  ويضمـــن  الشـــعوب، 
والحضاري لها.

وقـــال إن واشـــنطن تثيـــر األزمـــات كمـــا 
ـــا فـــي تايـــوان، مشـــدًدا على  تفعـــل حاليًّ

أن الغـــرب يحـــاول نشـــر الفقـــر وتصدير 
األزمات للدول األخرى.

مـــن جهته، قـــال وزيـــر الدفاع الروســـي 
سيرغي شـــويغو إن العالم يمر بلحظات 
أســـوأ مـــن فترة الحـــرب الباردة. وأشـــار 
إلـــى أن حلـــف الناتـــو توســـع إلـــى حدود 
فـــي  العســـكرية  العمليـــة  قبـــل  روســـيا 
د أوكرانيا  أوكرانيا، مضيًفا أن الغرب يزوِّ
ضخمـــة  أمـــوااًل  ـــص  وخصَّ باألســـلحة 

)08(إلطالة الحرب.
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إطالق منصة مهارات التوظيف تجريبيًّا الشهر المقبل... وزير العمل:

برامج جديدة لتوجيه الطالب للتخصصات الحرفية والفنية

بوتين: إجراءات لبناء عالم أكثر ديمقراطية

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Muharram 1444 1919 محرم
Aug 2022 1717 أغسطس

Year: 14السنة
No: 5055العدد
WEDاألربعاء

علي الفردان | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - وزارة الخارجية

األردنيـــة  المملكـــة  ملـــك  اســـتقبل 
الهاشـــمية الشـــقيقة صاحـــب الجاللة 
الملـــك عبـــدهللا الثانـــي ابن الحســـين، 
صبـــاح أمـــس، بقصـــر الحســـينية في 
عمـــان، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
األردن،  زيارتـــه  بمناســـبة  الزيانـــي؛ 
وذلـــك بحضـــور نائب رئيـــس الوزراء 
وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتربين 

أيمن الصفدي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي فـــي عّمـــان أمـــس إنـــه تـــم 
تدارس عـــدد مـــن القضايـــا اإلقليمية 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  والدوليـــة 
الفلســـطينية،  القضيـــة  بينهـــا:  ومـــن 

والحـــرب فـــي اليمن، والملـــف النووي 
اإليراني، والحرب في أوكرانيا.

مـــن جانبه، أفاد نائـــب رئيس الوزراء 
وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتربين 

تـــم  بأنـــه  الصفـــدي  أيمـــن  األردنـــي 
االتفـــاق بين الجانبيـــن لوضع خريطة 
طريـــق واضحة بشـــأن كيفيـــة التقدم 

بالعالقات بين البلدين.

اليمن والنووي اإليراني وحرب أوكرانيا على رأس المباحثات... اتفاق بحريني أردني:

خريطـة طريـق لتقدم العالقــات
سيدعلي المحافظة

سمير ناس متحدثا بالمؤتمر الصحفي



المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة 
الجابونيـــة علي اونديمبا؛ وذلك 

بمناسبة ذكرى استقال باده.

البرقيـــة  فـــي  وأعـــرب جالتـــه 
وتمنياتـــه  تهانيـــه  أطيـــب  عـــن 
لـــه بموفـــور الصحـــة والســـعادة 
ولشعب الجمهوريــــة الجابونية 
الصديـــق بالمزيـــد مـــن التقـــدم 

واالزدهار.

الملك المعظم يهنئ 
رئيس الجابون

local@albiladpress.com
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أكد ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية الدورات 
والتمارين العســـكرية المشـــتركة التي تســـهم في تطوير مســـتوى 
التعاون والتنســـيق العسكري بين الدول الشقيقة والصديقة، الفتًا 
ا لتعزيز  ســـموه إلى أن مملكة البحرين ســـتظل دوًما داعًما رئيســـيًّ

التنمية وتحقيق المزيد من األمن واالستقرار بالمنطقة.
 جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصـــر القضيبية أمس، بحضور رئيس 
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري سمو الشيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير شئون مجلس الوزراء 
حمد المالكي، ورئيـــس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األســـطول 
الخامس الفريق بحري تشـــارلز برادفورد كوبر، حيث قّدم لســـموه 
المنظميـــن والمشـــاركين فـــي دورة قائـــد المكـــون البحـــري للقـــوة 
المشـــتركة، الذين يمثلون 11 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، 
إذ تقـــام الـــدورة خال الفترة مـــن 14 - 18 أغســـطس الجاري في 
مملكة البحريـــن بتنظيم من كلية الحرب البحرية األميركية، وقد 
رحب ســـموه بهم متمنًيا لهم التوفيق والســـداد وأن تحقق الدورة 

األهداف المرجوة منها.
وأشار سموه خال اللقاء إلى متانة العاقات اإلستراتيجية التي 
تجمـــع مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة األميركيـــة الصديقة 
فـــي شـــتى المجـــاالت خاصـــًة العســـكرية والدفاعية، مشـــيًرا إلى 
حرص المملكة دوًما على مواصلة تعزيزها بما يســـهم في تحقيق 
التطلعـــات المشـــتركة للبلدين الصديقين ويفتـــح آفاًقا أرحب في 

مسار العاقات الثنائية على جميع األصعدة.
كمـــا جرى خال اللقاء اســـتعراض مختلـــف القضايا ذات االهتمام 

المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

البحرين ستظل دوًما داعًما لتعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة
المملكة تستضيف دورة “قائد المكون البحري” بمشاركة 11 دولة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

البحرين تهنئ إندونيسيا بمناسبة ذكرى االستقالل
بعـــث عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى 
رئيس جمهورية إندونيســـيا جوكو ويدودو، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقال باده.
وأعـــرب جالته وســـموه في البرقيتيـــن عن أطيب 
تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا له بموفور الصحة والســـعادة 
ولشعب جمهورية إندونيســـيا الصديق بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى نائـــب 

رئيس جمهورية إندونيسيا معروف أمين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

تعزيز العمل المشترك كأداة حوار جامعة لممثلي الشعوب
مؤكداً أهمية دور البرلمان العربي... خالد بن عبداهلل:

  أكد نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة، الشـــيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، أهمية 
الـــدور الـــذي يضطلع بـــه البرلمان 
العربـــي فـــي تعزيز العمـــل العربي 
حـــوار  أداة  بوصفـــه  المشـــترك، 
وقـــرار جامعـــة لممثلـــي الشـــعوب 

العربية تحت قبة واحدة.
ه فـــي هـــذا الصـــدد بالجهـــود  ونـــوَّ
البرلمـــان  رئيـــس  يبذلهـــا،  التـــي 
فـــي  العســـومي،  عـــادل  العربـــي 
خدمـــة قضايـــا األمـــة العربية من 
خال البرلمـــان العربي، والســـعي 
لتلبيـــة تطلعـــات شـــعوبها، وذلـــك 
مـــن خال الحـــرص على تنســـيق 

يخـــدم  بمـــا  المواقـــف  وتوحيـــد 
المصالح العربية.

وكان الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفـــة قد التقى صباح أمس في 
مكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة، رئيـــس 

أشـــاد  حيـــث  العربـــي،  البرلمـــان 
بإسهامات أبناء البحرين في دعم 
جهـــود وتحقيـــق األهـــداف التـــي 
تصبـــو إليهـــا المنظمـــات العربيـــة 
واإلقليميـــة والدوليـــة، نظـــرًا لمـــا 

يتمتعون به من خبرات وكفاءات 
تؤهلهـــم لتولي المناصب القيادية 
فـــي تلـــك المؤسســـات المرموقة، 
وعلى نحو يعزز من سمعة ومكانة 
مملكـــة البحرين. كمـــا جرى خال 
اللقاء بحث عدد من الموضوعات 
والقضايا ذات االهتمام المشترك.

مـــن جانبـــه، أشـــاد العســـومي بما 
يلقـــاه البرلمـــان العربـــي مـــن دعم 
من قبل مملكة البحرين من خال 
حرصهـــا الدائـــم علـــى التعبير عن 
مواقفها المساندة للعمل البرلماني 
العربـــي المشـــترك، مؤكـــدًا ســـعيه 
إلـــى  الراميـــة  الجهـــود  لمواصلـــة 

نصرة قضايا األمة العربية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ  أول  الفريـــق  اســـتقبل 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية، أمس، ســـفير جمهورية 
كوريـــا الجنوبيـــة الصديقـــة لـــدى 
كـــوان  هـــاي  البحريـــن  مملكـــة 

تشونغ.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 

العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن 
البلدين الصديقيـــن، والعمل على 
تطويرهـــا فـــي المجـــاالت الفنيـــة 
والتقنيـــة، بمـــا يســـهم فـــي تعزيز 
الســـامة  علـــى  الحفـــاظ  جهـــود 
المصالـــح  وتحقيـــق  العامـــة، 

المشتركة بين البلدين.

بحث التعاون التقني مع كوريا
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وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزير التربية والتعليم  ماجد النعيمي، ســـفير الواليـــات المتحدة األميركية 
لـــدى مملكـــة البحريـــن ســـتيفن بوندي. وخـــالل اللقاء، أشـــاد الوزير بعمـــق العالقات 
الثنائيـــة المتينـــة التـــي تجمع مملكة البحريـــن مع الواليات المتحـــدة األميركية، وما 
تشهده من تقدم في جميع القطاعات. واستعرض الوزير أوجه التعاون بين البلدين 
الصديقيـــن فـــي مجاالت التعليم المختلفـــة، كما اطلع الوزير الســـفير األميركي على 

الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التطويرية.

توثيق التعاون التعليمي مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شؤون الكهرباء والماء ياســـر حميدان، سفير دولة فلسطين الشقيقة 
لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر. واســـتعرض الوزير مع الســـفير الفلسطيني سبل 
توســـعة آفاق التعاون المشـــترك في مختلف المجاالت التنموية التي لها األثر المهم 

في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. 

توسعة آفاق التعاون التنموي مع فلسطين

وزارة التربية والتعليم

صرحـــت رئيـــس البعثـــات والمنح بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم دانة بوعســـلي أن كلية 
عبـــدهللا بـــن خالـــد للدراســـات اإلســـالمية قد أعلنـــت عن فتح بـــاب القبـــول للطالب 
والطالبات لدراســـة برنامج البكالوريوس في الدراســـات اإلسالمية، اعتبارًا من يوم 
األربعـــاء الموافـــق 24/  8/  2022م ولغاية يوم الخميس الموافق 25/  8/  2022، على أن 
يكـــون المتقـــدم بحريني الجنســـية، من خريجـــي العام الدراســـي 2021/  2022م من 
المعهديـــن الديني والجعفـــري أو من المدارس الحكوميـــة والخاصة الحاصلين على 
معـــدل تراكمـــي ال يقـــل عن 70 % أو مـــا يعادلها. فعلى الطـــالب والطالبات الراغبين 
في االلتحاق بالكلية، ممن تتوافر فيهم الشـــروط أعاله، إرسال طلباتهم على البريد 
االلكتروني admission@moe.bh، وكتابة االسم الرباعي كامالً، والرقم الشخصي، 

وأرقام الهاتف للتواصل، وإرفاق المستندات التالية:
نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية ساريي المفعول.. 1
إفادة التخرج وكشوف الدرجات.. 2
اإلفـــادة الصـــادرة عن إدارة التعليـــم الخاص بوزارة التربيـــة والتعليم، بمعادلة . 3

شهادة المدرسة الخاصة.
صورتان شخصيتان حديثتان.. 4

فتح باب القبول في كلية عبداهلل بن خالد اإلسالمية

تشجيع االستثمارات مع ماليزيا في مجال الكهرباء
استعرض أبرز مبادرات البحرين في تطوير الخدمات... حميدان:

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
ســـفير  حميـــدان،  ياســـر  والمـــاء 
مملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين 

شازريل بن زاهيران.
العالقـــات  بعمـــق  الوزيـــر  وأشـــاد 
البلديـــن  تربـــط  التـــي  الثنائيـــة 
الصديقيـــن والتـــي لها األثـــر المهم 
أوجـــه  إثـــراء  فـــي  واإليجابـــي 
التعـــاون المشـــترك فـــي مختلـــف 
المجـــاالت التنموية بمـــا يعزز هذه 
العالقات ويحقـــق النماء والتطور 

للبلدين.
الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  وبحـــث 

والماء مع السفير الماليزي مجاالت 
التعاون المختلفة وتبادل الخبرات 
بيـــن  االســـتثمارات  وتشـــجيع 

البلدين، مســـتوقفًا لـــدى الخبرات 
الثريـــة التـــي تمتلكهـــا ماليزيا في 
تطويـــر خدمـــات الكهربـــاء والماء 

وتنويع مصـــادر الطاقـــة، ومعرجًا 
على أبرز مبادرات مملكة البحرين 
الكهربـــاء  خدمـــات  تطويـــر  فـــي 
والماء بما يدعم تحقيق األهداف 

التنموية المنشودة.  
الســـفير  أعـــرب  جهتـــه،  ومـــن 
بتقـــدم  ســــروره  عـــن  الماليـــزي 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
الصديقيـــن، مشـــيدًا بجهود وزارة 
شـــؤون الكهرباء والماء في تعزيز 
قطاعات الكهرباء والماء والطاقة 
تشـــهده  بمـــا  منوهـــًا  المتجـــددة، 
البحريـــن مـــن تقـــدم ونمـــاء فـــي 

مختلف الميادين.

بنا

الشباب البحريني المسؤول األول عن التنمية الوطنية
تضمين المبادرات الشبابية في إستراتيجية “بيبا”... شمس:

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة )بيبـــا( رائد 
شـــمس أهمية دعم الشـــباب وتأهيلهم لقيادة حركة 
التطويـــر والتنميـــة فـــي منظومتـــي القطـــاع العـــام 
والخـــاص، وأن هذا الدعم يأتي من الرؤية الشـــاملة 
لعاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
الحكوميـــة  والتوّجهـــات  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
االستشـــرافية لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، والدعم االســـتثئاني من ممثـــل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة. 
جـــاء ذلـــك أثناء لقائـــه مشـــتركي البرنامـــج القيادي 
الوطنـــي المتقـــّدم هايبو يـــوث في نســـخته الرابعة، 
الـــذي انطلـــق بتنظيـــم مـــن وزارة شـــؤون الشـــباب 

والرياضة ومعهد اإلدارة العامة “بيبا”.
وأوضـــح شـــمس أّن البرنامـــج يأتـــي اليـــوم ليواكب 
التّوجهات المســـتقبلية لمملكـــة البحرين، فهو يمّكن 
الشـــباب البحرينـــي مـــن تطويـــر مهاراتهـــم القيادية 
واكتشاف قدراهم لتحقيق إنجازات محلّية ودولية، 
عبـــر تزويدهـــم بالمنهجيـــات العلميـــة والتطبيقـــات 

العملية باإلضافة إلى التعّرف على القدوات القيادية 
البحرينية الملهمة عن طريق اللقاءات التفاعلية. 

وأشـــار إلـــى أن معهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا” حريص 
علـــى تضميـــن المبـــادرات والمشـــاريع الشـــبابية في 
اســـتراتيجيته وخططـــه بما يخـــدم الشـــباب ويلّبي 
الشـــباب  جعـــل  إلـــى  الراميـــة  الوطنيـــة  التطّلعـــات 
البحرينـــي المحـــّرك الرئيـــس والمســـؤول األول عن 
االبتـــكار  توظيـــف  خـــالل  مـــن  الوطنيـــة،  التنميـــة 
واإلبـــداع للخـــروج بخدمـــات ترتقـــي إلـــى تطّلعات 

المواطنين.

ولفت إلى أن الشباب المشاركين في النسخ السابقة 
ســـاهموا بإعداد مخرجـــات وطنية متمّيـــزة متمّثلة 
ب25 مشـــروع ومبـــادرة شـــبابية تخـــدم القطاعـــات 
الصحـــي  كالقطـــاع  البحريـــن  بمملكـــة  الحيويـــة 
والتعليمـــي، كمـــا تـــّم إعداد ثـــالث دراســـات وطنية 
من الشـــباب إلـــى الشـــباب متعّلقة بمرتكـــزات العمل 
الشبابي والمواهب الشبابية. وتأتي هذا المخرجات 
لتعكس الدور الفعلي للشباب البحريني وبإنجازاتهم 
الراميـــة إلى االرتقاء بمملكـــة البحرين على مختلف 

األصعدة.

معهد اإلدارة العاّمة

أثناء اللقاء بالمشاركين

المسؤولية الوطنية في االنتخابات المقبلة... والمعارضة
Û  قلنا في الوقفة السابقة إن قرار تشكيل الحكومة

الجديــدة قبــل ثالثــة أشــهر جاء بدون أدنى شــك 
موّفًقا من حيث التوقيت والمضمون، وحمل بين 
طياته الكثير من الدالالت والرســائل والمؤشرات 
الثقــة  إلــى  تدعونــا  التــي  الواضحــة،  اإليجابيــة 
والتفاؤل بأن قاطرة التنمية والتطوير واإلصالح 
مــا زالــت منطلقــة، رغــم مــا يعتــرض ســبيلها مــن 

معوقات وتحديات.
Û  واليوم فإننا نقف على أبواب االنتخابات النيابية

والبلديــة التــي ســتجرى في شــهر نوفمبــر المقبل، 
وقــد تمكّنــا مــن تحقيــق الكثيــر مــن المكتســبات 
الجميــع،  بهــا  ويشــيد  يشــهد  التــي  واإلنجــازات 
رغــم مــا واجهناه مــن صعوبات وعراقيــل؛ إال أنه 
فــي المقابل مــا يزال لدينا الكثيــر من الطموحات 
والتطلعــات التــي نصبــو إلــى بلوغهــا وتحقيقهــا، 
ومــا يــزال أمامنا الكثير مــن التحديات واألخطار 
التــي تفرضهــا علينــا بشــكل أساســي المتغيــرات 
تلقــي  التــي  والدوليــة  اإلقليميــة  والصراعــات 
بظاللهــا علــى المشــهد الوطنــي وتعــوق انطالقنــا 
المكتســبات  تلــك  مــن  المزيــد  تحقيــق  نحــو 
واإلنجازات، وتضع على كاهلنا مســؤولية وطنية 
تتطلــب منا وتفرض علينــا جميًعا المحافظة على 
هويتنا ولحمتنا الوطنية والتشــبث بروح التفاؤل 
الشــقاق  ونبــذ  والتــآزر  التعــاون  علــى  والحــرص 
والفرقــة والتصدي لمحاوالت شــق صفنا الوطني 

وبث الفتن فيما بيننا.
Û  االنتخابــات ســنخوض  وثقــة  تفــاؤل  بــكل  إننــا، 

المقبلــة في خضــم واقع محلــي وإقليمي وعالمي 
جديد، مع إدراكنا أننا سنظل كغيرنا من الشعوب 
واألمــم نواجه الصعــاب والتحديات، وكغيرنا من 
الشعوب واألمم أيًضا فإننا ال نعيش في “المدينة 
الفاضلة” فقد نرتكب بعض التجاوزات واألخطاء 

التي يجب محاســبة ومعاقبة مرتكبيها، وستبقى 
لدينــا مشــاكل وتعقيــدات وقضايــا داخليــة ثبــت 
خطــأ وفشــل البحــث عــن حلــول لهــا فــي الخارج، 
مــن  ســنتمكن  أننــا  علــى  قناعتنــا  فاســتقرت 
مواجهتهــا وعالجهــا بتعاوننــا وتآزرنــا وتمســكنا 
والتعايــش  والتســامح  والمحبــة  التآخــي  بقيــم 
ونبــذ االصطفــاف المذهبــي أو القبلــي، وترســيخ 
عزمنــا علــى عدم الســماح لإلمــالءات والتدخالت 
أو  الداخليــة،  شــؤوننا  إلــى  بالتســلل  الخارجيــة 
قي األوهام وسماســرة الشــعارات  الســماح لمســوِّ
الباليــة المســتهلكة والخطب العتيقة المســتوردة 
جراحاتنــا،  فــوق  والرقــص  بقضايانــا  للمتاجــرة 
وأن ال يغيــب عــن أبصارنــا وبصائرنــا وأســماعنا 
األنيــن الذي ما يــزال ينبعث من الدمــار والمجازر 
بيــروت  فــي  األنقــاض  تحــت  ومــن  واالنهيــارات 
وبغــداد وصنعــاء ودمشــق وغيرهــا، وال عــن آالم 
ومعانات أشــقائنا هناك الذيــن صّدقوا وانخدعوا 

بمثل تلك الشعارات والخطب.
Û  إن الواقع المحلي واإلقليمي والدولي، وما قامت

به الدولة من مبادرات أّدت إلى إجهاض أو تقلص 
نشــاط المعارضــة وتراجــع حــدة وشــدة خطابها، 
فــي  واالنشــقاق  باالختــالف  يوصــف  مــا  وإن 
صفوفها هو في الحقيقة ناتج عن انســحاب عدد 
من أقطابها من دائرة التشدد والتعنت وانتقالهم 
إلــى أحضان الواقعيــة والعقالنية، وانضمام عدد 
منهــم إلى الصفــوف الوطنيــة المطالبة باإلصالح 
والتطــور  والتنميــة  اإلصــالح  لبرامــج  والداعمــة 
التــي أرســاها جاللة الملك حفظــه هللا ورعاه منذ 

أكثر من عشرين سنة. 
Û  إن هــذا المشــهد الوطنــي أدى بــدوره إلــى توســع

رقعــة األمــل فــي االنفــراج الكامــل وعــودة باقــي 
إلــى  وانضمامهــا  المســؤولة  المعارضــة  عناصــر 

المســتقبل  لدعائــم  الرافعــة  الوطنيــة  الســواعد 
فصــدُر  والتنميــة؛  اإلصــالح  لقاطــرة  والدافعــة 
الوطن ســيبقى مفتوًحا لهم وأيدي قادته ســتظل 
ممــدودة إليهــم، وال غرابــة فــي ذلــك، إذ ال يجــب 
أن يغيــب عــن أذهاننا في هذا المقام أن البرنامج 
اإلصالحــي الــذي أطلقــه جاللــة الملــك قبــل أكثــر 
مــن 20 عاًمــا كما ذكرنــا ارتكز أساًســا على إدماج 
وإشــراك المعارضــة فــي عمليــة اإلصــالح وإدارة 
الديمقراطيــة،  المعاييــر  حســب  الدولــة  شــؤون 
فتم فتــح األبواب للمعارضين في الخارج للعودة 
دون قيود أو شــروط مســبقة، وأنيط بعدد منهم 
مناصــب إداريــة عليــا فــي الدولــة؛ وفــي مرحلــة 
الحقة أسندت إلى أحد أبرز رموزها حقيبة وزارية 
مهمة، وُعرض على رمز آخر حقيبة وزارية أخرى 
أكثر أهمية، لكنه اعتذر عن ذلك وفضل المساهمة 
في البناء الوطني عبر الســلطة الخامســة، كما تم 
تبييــض الســجون، والســماح بتشــكيل األحــزاب 
سياســية”،  “جمعيــات  مســمى  تحــت  السياســية 
وتشجيع تأســيس الجمعيات المهنية ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي األخــرى لتكون كما هــو معروف 
تــم  وقــد  الديمقراطــي،  للنظــام  ودعائــم  أعمــدة 
فــي الوقــت ذاتــه صــوغ “ميثــاق العمــل الوطنــي” 
وعرضه على الشعب في استفتاء عام حصل من 
خالله على موافقة 98.4 % من أصواتهم، وصدر 
علــى أساســه دســتور 2002، وســار ركــب العمــل 
الوطنــي بعــد ذلــك لعشــر ســنوات بانتظــام ضمــن 
التموجــات الطبيعيــة ألي حــراك سياســي، وصــار 
المعارضون جزًءا من النظام السياسي يمارسون 
نشــاطهم من خالل مؤسســات قانونيــة، كما صار 
لبعضهــم مطالب ومواقــف وآراء مرتفعة تختلف 
عن اآلخرين وهو أمر طبيعي ومتوقع، واستمرت 
بالدنــا تنعــم باألمن والســالم واالســتقرار وتســير 

نحو التطور واالزدهار.
Û  ي بالربيع العربي إلى أن هّبت علينا أعاصير ما ُسمِّ

فــي العــام 2011 فكانــت الطامــة أو الكارثــة التي 
ألمــت بالمشــهد الوطنــي بعــد أن ُنصبــت المشــانق 
فــي دوار مجلــس التعــاون، وارتفعــت األصــوات 
بالنظــام  واســتبداله  النظــام  بإســقاط  المناديــة 

الجمهوري اإلسالمي بنسخته الخمينية.
Û  إن هذه الوقائع بحلوها ومرها، وبدروسها وعبرها

وتلك األحاســيس واآلمال صارت تشــكل المشهد 
انعكــس  والــذي  اليــوم،  نعيشــه  الــذي  الوطنــي 
فــي عــدة مظاهــر وتجليــات، مــن بينهــا اإلقبــال 
المترشــحين  أعــداد  وتزايــد  والملحــوظ،  المبكــر 
لالنتخابــات المقبلة في كافة مدن وقرى البحرين 
واشتداد المنافسة بينهم؛ وهو أمر يعكس بدوره 
مســتوى الوعــي والنضــج السياســي الــذي بلغــه 
شــعب البحريــن، ومــدى قناعتــه وثقتــه وتمســكه 
بالمشــروع اإلصالحي لجاللة الملك المرتكز أيًضا 
التــدرج والتطويــر وبنــاء وتدعيــم  علــى قواعــد 
الممارســات والمؤسسات الدســتورية واحترامها 
واســتمرار عمليــة التطويــر السياســي مــن خاللها 

وفي إطار النظام الملكي الدستوري.
Û  علينــا بــات  فقــد  المشــهد؛  هــذا  مــن  وانطالقــا 

وترســيخ  بأنفســنا،  ثقتنــا  تعزيــز  فــي  االســتمرار 
تفاؤلنا، والتمســك بآمالنــا وتطلعاتنا وطموحاتنا، 
مــن  أكثــر  األمــام  وإلــى  المســتقبل  إلــى  والنظــر 
النظــر إلى الــوراء وإلى الماضــي، وعلينا التفاعل 
واالنخــراط فــي العمليــة السياســية الوطنيــة من 
فــي  والمشــاركة  الدســتورية،  مؤسســاتنا  خــالل 
االنتخابــات المقبلة بكل حيويــة وحماس، وعلينا 
مقاطعــة  دعــوات  إلــى  نلتفــت  أو  نصغــي  ال  أن 
الضعفــاء  ســالح  هــي  فالمقاطعــة  االنتخابــات؛ 

والعاجزين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



التنافس الشريف بين المجموعات 
لطـرح المبـادرات القيـاديـة

تنمية قدرات المشاركين للتغلب على المصاعب... العابد:

^ثمنت المحامية أنوار العابد عضو فريق “ِمداد” الفائز بمنحة للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت 
دعم ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة لفئة الشـــباب البحريني عبر إطالق مبادرة “إعداد القادة 

الشـــباب” لتمكينهـــم وتأهيلهـــم على فن القيادة واإلدارة والتخطيط اإلســـتراتيجي؛ بهدف إنشـــاء 
قاعدة شـــبابية من الكفاءات القادرة على توّلي المســـؤولية المجتمعية، وتمكين شباب المملكة 

في مختلف المجاالت بواســـطة نظريات اإلدارة والتخطيط العلمي والطرق الحديثة بكفاءة 
لتكويـــن نـــواة حقيقيـــة وتعزيز الدور التكاملي مـــع منظمات المجتمع المدني لدعم الشـــباب 

للنهوض بالوطن، وإعطاء المدلول الحقيقي للمجتمع المتميز والمتقدم.
وأشادت العابد بجهود جمعية الكلمة الطيبة والمعهد العربي للتخطيط على إتاحة الفرصة 
للشـــباب البحريني للمشـــاركة في مبادرة ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة، إذ ساهم 
الدخول والمشـــاركة في المبادرة في  المشـــاركين في المبادرة، مما أتاح ذلك لتوفير فرص 
التعليم في مجال القيادة وصناعة القرار والقدرة على التكيف للعمل ضمن الفرق والمجاميع 

الشبابية القيادية بالتنافس الشريف بين المجموعات المتنافسة على طرح المبادرات.
وذكرت العابد أن المبادرة رفعت من قدرات جميع المشاركين في فترة التدريب التي استمرت 

لمدة شـــهر، إذ انعكس ذلك بالدور اإليجابي لكل فرد مشـــارك في المبادرة بعد حصاد ثمار التعب 
والســـهر والجهـــد المبذول لكل شـــاب ســـعى لتغيير نمط حياتـــه؛ بهدف تطوير القـــدرات والمهارات 

لتحمل المســـؤولية بالتعاون والعمل المشـــترك ضمن فريق عمل جماعي، إضافة للتغلب على المصاعب 
في بيئة العمل من خالل تقاسم العمل الجماعي.

إطـالق جـائـزة سمو الشيخ عيسى 
بن علي للعمل التطوعي 15 سبتمبر

الشبــاب البحــرينــي أظهــر تميــزه 
فـي تقـديــم حلــول مبتكــرة

تشهد تكريم رواد العمل التطوعي بالعالم العربي... بوهزاع:

13 مبادرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة... مستشار كويتي:

^قال رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع إن الجمعية تستعد إلطالق جائزة سمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الثانية عشرة ألفضل األعمال التطوعية 

في البحرين، وتشهد تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي بتاريخ 15 سبتمبر المقبل.
وأكـــد بوهـــزاع في حديثه لـ “البالد” أن مبادرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة “إلعداد 

القادة الشـــباب” جاءت في نســـختها الثانية لهذا العام؛ بهدف استهداف فئة الشباب البحريني 
من خالل التدريب وتمكين القدرات على إعداد البرامج والمشـــاريع والمبادرات المجتمعية، 
إضافة لتعزيز المهارات اإلدراكية قبل التخطيط للمشـــاريع الخاصة، وذلك من خالل معرفة 
مفاهيـــم التخطيـــط ودراســـة الجدوى ووضـــع الميزانية التشـــغيلية لصياغة المشـــاريع قبل 
تنفيذهـــا، إضافـــة للتخطيط اإلداري من ناحية التدريـــب، الفتًا إلى أن طموح جمعية الكلمة 
الطيبـــة صناعـــة مخرجـــات؛ لتأهيل الشـــباب لفهم اســـتراتيجيات الدخول في ســـوق العمل 

والمساهمة في تنمية المجتمع.
وأضـــاف أن “مبـــادرة إعـــداد القادة الشـــباب” حققـــت نجاحا باهرا بعـــد التطور الكبيـــر والنقلة 

النوعيـــة في النســـخة الثانية، حيث هناك اتفاقية تعاون مشـــترك مـــع المعهد العربي للتخطيط 
لتدريب الفرق الفائزة بشـــكل مكثف بالمعهد في دولة الكويت في الفترات المقبلة بدعم وتمويل 

مـــن قبـــل المعهـــد العربـــي للتخطيط، الفتًا إلـــى وجود عـــدة اجتماعات لدراســـة األفكار المســـتقبلية 
إلطالق المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تأهيل وتطوير شباب المملكة.

^قال رئيس لجنة التحكيم ومنســـق مبادرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة مستشـــار المعهد 
العربـــي للتخطيـــط بدولـــة الكويت فيصل المنـــاور إن الشـــباب البحريني أظهر تميزه فـــي تقديم حلول 

مبتكرة من خالل مشـــاريعهم التي تســـاهم في مواجهة التحديات واألزمات، حيث إن المشـــروعات 
المقدمة من المشاركين تميزت بالتنوع، وبعضها تستحق أن تكون على المستوى اإلقليمي وليس 

البحريني فحسب.
ولفت إلى أن كل فريق في المبادرة قام بعرض ملخص مشـــروعه على لجنة التحكيم، والتي 
بدورهـــا تولـــت عملية التقييم بناء علـــى مجموعة من المعايير الموضوعيـــة المحددة أهمها، 
انســـجام وتوافـــق المشـــروع مع هدف المبادرة، مســـاهمة المشـــروع في حل مشـــكلة قائمة، 
الشـــرائح المجتمعية المســـتهدفة منه، الريادة واإلبداع واالبتكار، قابلية المشـــروع للتطوير 

والنمو واالنتشار واالستدامة، وتأثيره على المجتمع المحيط به.
وتطـــرق إلـــى إقامـــة ورش عمل حواريـــة جمعت بيـــن لجنة التحكيم والشـــباب المشـــاركين؛ 

بغرض إزالة أي عقبات أمام أصحاب المشروعات، وليتعرفوا على المطلوب تقديمه إلى لجنة 
التحكيم، حيث يجب أن توضح فكرة المشـــروع بالتفاصيل وكيفية معالجتها من خالل تقديم 

نموذج عمل للمشروع”.
وذكـــر أن المرحلـــة النهائية من المبادرة شـــهدت تقييم مشـــروعات المشـــاركين ومخرجـــات المبادرة، 

وتحديد الفائزين بالمنح التعليمية الستكمال تأهيليهم وتدريبهم في دولة الكويت الشقيقية.
وأكـــد أن المبـــادرة تهـــدف إلى تمكين الشـــباب البحريني في مجال المهارات القياديـــة من ناحية فهم محتوى 

تمكين الشـــباب، حيث جاءت المبادرة في سلســـلة 4 فعاليات رئيســـة وكانت األولى منها تعزيز قدرات الشـــباب حول 
كيفية تنمية القدرات في صناعة الشـــاب الفاعل تنمويًا، والبرنامج الثاني تمخض حول تزويد الشـــباب بالمهارات الفنية من خالل العمل ضمن فريق عمل 
جماعـــي إلدارة الفـــرق والمجموعـــات ومعرفة فن التعامل مع اآلخرين لبناء مهارات تســـتهدف قدرات الشـــباب، أما البرنامـــج الثالث كان حول التدريب في 
كيفية إعداد المبادرات لوضع الخطط في التسويق والتسويق اإللكتروني، بينما كان البرنامج الرابع عبارة عن تطبيق عملي حول إعداد المبادرات الشبابية.

ولفـــت إلـــى وجـــود 13 مبادرة تـــم العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة فـــي البحرين في عدة مجـــاالت، منها الزراعة التعليـــم، المجتمع والبيئة، 
ممـــا خلـــق ذلـــك تنوعا واحتكاكا وتبادل المعرفة في فترة التدريب التي كانت لمدة شـــهر مما زاد ذلك من تنميـــة مهارات اإلدراك والوعي؛ لتحقيق األهداف 

المرجوة في التنمية المستدامة.
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للمعهد  الــعــام  الــمــديــر  ــال  ^قــ
ــدولـــة  ــتــخــطــيــط بـ ــل الـــعـــربـــي ل

ــال هللا إن  ــدر مــ ــ الــكــويــت ب
ــام  ــعــ ــ ــال هـــــــذا ال ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ
بتخريج الفوج الثاني من 
القيادات  تأهيل  برنامج 
البحرين  فــي  الــشــبــابــيــة 
مبادرة  إطار  يأتي ضمن 
بن  عيسى  الــشــيــخ  ســمــو 

خــلــيــفــة إلعــــداد  آل  عــلــي 
ــــك من  ــشــبــاب، وذل الـــقـــادة ال

سموه  وتشجيع  حرص  منطلق 
في  وتأهيلهم  الــشــبــاب  فــئــة  لــدعــم 

السامية  الملكية  التوجيهات  تنفيذ  ظــل 
األولــى  النسخة  فــي  شــارك  حيث  الــشــبــاب،  وتمكين  لتأهيل  والحكومة 
المراحل  جميع  لبرنامج  خضعوا  بحرينيا  شــابــا   90 السابقة  بــالــمــبــادرة 
مبادرات  قدموا  بعضهم  والمبادرات،  القدرات  وتنمية  للتأهيل  المطلوبة 

تنموية للبحرين.
وذكر مال هللا خالل حديثه لـ “البالد” أنه تم تأهيل 70 شابا بحرينيا قياديا 
خرجـــت منهـــم مبادرات متميـــزة وعلى أثرها تـــم منح الفـــرق الفائزة منح 
تدريبيـــة بالمعهـــد العربي للتخطيـــط للحضور إلى دولـــة الكويت؛ لالطالع 
على تجارب المؤسســـات الكويتية وإشـــراك الشـــباب البحريني في برامج 

تدريبية تعزز المزيد من قدراتهم ومهاراتهم الفنية واإلدراكية.

التنفيذي  الرئيس  ^أعرب 
لمبرة عبدالرحيم الكوهجي 

ــد  ــمـ ــحـ الــــــخــــــيــــــريــــــة، مـ
عـــن فخر  ــاري،  ــ ــصـ ــ األنـ
المبرة أن تكون ضمن 
إعداد  لبرنامج  الرعاة 
تحت  الشباب  الــقــادة 
الشيخ  ســمــو  رعـــايـــة 
عــيــســى بـــن عــلــي آل 

خليفة للعام الثاني على 
التوالي، حيث لدى المبرة 

اهتمام نحو صقل المهارات 
التي  النوعية  البرامج  وتنمية 

تالمس احتياجات الشباب البحريني 
القدرات للمضي واالنخراط في  من خالل تقديم الدعم وتنمية 
الــدراســة  بعد  مــا  لمرحلة  الــدعــم  تقديم  مــن خــالل  العمل  ســوق 
الجامعية إلعداد وتأهيل خريجي الجامعات للدخول في سوق 

العمل من خالل المشاريع والتنافسية.
ولفـــت األنصـــاري إلـــى أن مبـــرة عبدالرحيـــم الكوهجـــي الخيرية 
مؤسســـة مانحة مســـجلة تحت مظلـــة وزارة التنمية االجتماعية؛ 
لتقديم الدعم والتمويل في مســـارات متعددة منها التعليم وبناء 
القـــدرات والتمكيـــن االقتصـــادي، حيـــث لـــدى المبـــرة شـــراكة مع 
90 مؤسســـة أهليـــة وخيريـــة في المملكـــة لدعم مختلـــف األعمار 

والمجاالت.

العميل  إدارة  مــديــر  ^قـــال 
أوالً بصندوق العمل “تمكين” 

ــن جـــنـــاحـــي،  ــسـ ــد حـ ــمــ أحــ
من  ــزء  جــ “تــمــكــيــن”  إن 
ــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي  ال
ــات  ــراكـ ــشـ ــالـ ــز بـ ــتـ ــعـ وتـ
خالل  مــن  المجتمعية 
الشباب  لقطاع  الــدعــم 
ــدرات  ــم قـ عــمــومــا ودعــ

الشباب خصوصا، ودوره 
مـــبـــادرة ســمــو الشيخ  فــي 

خليفة  آل  عــلــي  بـــن  عــيــســى 
ــداد الـــقـــادة الــشــبــاب شــريــك  ــ إلعـ

هو  كما  المبادرة،  دعم  في  استراتيجي 
األخرى  المبادرات  من  2030 وغيرها  مدينة شباب  دعم  الحال في 

التي تهدف لالرتقاء بفئة الشباب.
واعتبـــر جناجـــي شـــراكة صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” مـــع مختلـــف 
المبـــادرات الشـــبابية مـــا هو إال تكميـــل لما يقوم به صنـــدوق العمل 
مـــن خالل برامج منصـــة تطوير األفراد والتوظيـــف وغيرها، حيث 
الشـــراكة مع المبادرات تعتبر من أهداف تنمية المهارات األساســـية 
التي تدخل في خضم المتطلبات األساسية لسوق العمل من خالل 
تطوير مهارات الشـــباب أثناء دخولهم ســـوق العمـــل، إضافة إلى ما 
يترتـــب على الترقـــي الوظيفي، مثمنًا في الوقـــت ذاته دور جمعية 
الكلمـــة الطيبـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي إلضافـــة مصنفـــات 

المهارات للشباب قبل وأثناء انخراطهم في سوق العمل.

تأهيــل 160 شـابــًا بحـرينيـًا 
قيــاديــًا خــالل عــاميــن

مبــرَّة الكــوهجــي: شــراكــة 
مــع 90 مــؤسســة خيــريــة

“تمكيـن”: مبـادرات لتطـويـر 
مهارات الشباب الوظيفية

فريق عمل التغطية
حسن عبدالرسول   |   تصوير فوتغرافي: رسول الحجيري   |   تصوير فيديو: حسن بوحسن
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قال وزير العمل جميل حميدان إن منصة مهارات التوظيف أصبحت جاهزة 
لإلطــاق التجريبــي خــال الشــهر المقبــل، والتــي ستســاهم فــي تعزيــز الدور 

اإلرشادي بطبيعة ومستقبل سوق العمل.

الـــذي  المؤتمـــر الصحفـــي  وأشـــار خـــال 
عقـــده حـــول آخـــر مســـتجدات التوظيف 
والتدريـــب خال النصـــف األّول من العام 
2022، إلـــى أن الوزارة تحضر إلقامة أول 
معرض توظيف بعد جائحة كورونا، الفتًا 
في الوقت نفســـه إلى وجود معرض دائم 
الكترونـــي متطـــور جدًا يضـــم نحو 3500 

وظيفة مفتوحة.
وذكر حميدان أن الوزارة تعمل على إعادة 
هندســـة 3 برامـــج تدريبيـــة بالتعـــاون مع 
تمكيـــن، وهي برامج المهـــارات الوظيفية 
وبرنامـــج  فرصـــث  برنامـــج  جانـــب  إلـــى 
ضمان، مؤكـــدًا توجه الـــوزارة نحو زيادة 

التدريب على رأس العمل.
وأكد الوزير أن مرشدو التوظيف بالوزارة 
يبذلـــون جهـــودًا كبيرة في ســـبيل تقديم 
خدمـــات التوظيـــف والتدريـــب للباحثين 
عن عمل، مشـــيرًا إلى أنه ينبغي ماحظة 
أنـــه ليـــس الجميـــع علـــى نفس القـــدر من 

الجدية.
وذكـــر أن الفتـــرة المقبلـــة ستشـــهد طـــرح 
برامـــج عمـــل جديـــدة لتوجيـــه الطـــاب 
الختيـــار التخصصـــات الحرفيـــة والفنيـــة 
المطلوبـــة بشـــكل أكبـــر في ســـوق العمل، 
ال  أنـــه  إلـــى  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مشـــيرًا 
يمكـــن كذلـــك منـــع الشـــباب مـــن دراســـة 
التخصصات األكاديمية النظرية التي تعد 

من التخصصات الصعبة.

مواصلة المساعي

وأّكـــد الوزيـــر جميـــل حميـــدان مواصلـــة 
خلـــق  تعزيـــز  نحـــو  والجهـــود  المســـاعي 
المزيـــد من الفـــرص النوعية والمســـارات 
التنموية التي تســـتهدف في المقام األول 
مزدهـــر  لصناعـــة حاضـــر  الوطـــن،  أبنـــاء 
ومســـتقبل مشـــرق، ِوْفـــق رؤى وتطلعات 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعّظـــم، 

والتوجيهات المستمّرة لولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
التوظيـــف  مســـاعي  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتدريـــب ومـــا حققتـــه من نتائـــج تأتي 
ضمـــن تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة الوطنية 
لسوق العمل )2023-2021( والتي تندرج 
تحـــت أولويـــة خلـــق فـــرص عمـــل واعدة 
وجعـــل المواطن الخيار األّول في ســـوق 
العمـــل، والتـــي تهـــدف إلـــى توظيـــف 20 
ألـــف بحريني وتدريـــب 10 آالف بحريني 
ســـنويًا حتـــى العـــام 2024، وذلـــك ضمـــن 

خّطة التعافي االقتصادي.
وقال حميدان إّن الخّطة الوطنية لســـوق 
العمـــل )2023-2021( ومن خال أهدافها 
ســـاهمت في نمو القطاعـــات االقتصادية 
المولدة للوظائف بســـوق العمـــل وارتفاع 
معـــدالت التوظيـــف خال النصـــف األول 
مـــن العـــام 2022، لُتحّقـــق مـــا نســـبته 72 
% مـــن هدف توظيـــف 20 ألـــف بحريني 
سنويًا حتى العام 2024 المعلن عنه ضمن 
أهـــداف أولويـــة خلق فرص عمـــل واعدة 
وجعـــل المواطن الخيار األّول في ســـوق 
العمـــل بخطة التعافـــي االقتصادي، حيث 
تّم توظيـــف 14,321مواطنـــًا في النصف 
األّول مـــن العـــام 2022، مقارنة بتوظيف 
12,038 مواطنـــًا بالفتـــرة ذاتهـــا من العام 

الماضي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19 %.
وأضـــاف حميدان أنه قد تم بفضل الحزم 
الماليـــة واالقتصاديـــة التـــي تم تدشـــينها 
في فترة جائحة فيروس كورونا وإطاق 
والبرنامـــج  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 
الوطني للتوظيف، تحقيق أرقام إيجابية 
في التوظيف والتدريب، حيث انخفضت 
نســـبة البطالـــة مـــن 7.7 % إلـــى 5.7 %، 
مشـــيرًا إلى أّن إجمالي عدد الباحثين عن 
العمـــل حاليًا يبلـــغ 14,824، من بينهم 76 
% من اإلناث، و24 % ذكورًا، و5,127 من 
حملة الشـــهادة الثانويـــة وأقل، و979 من 

حملة الدبلوم، و8,718 من حاملي شهادة 
البكالريوس وأعلى. 

وتابع بأّنه حســـب اإلحصاءات، فقد شمل 
التوظيـــف 77 % مـــن المواطنيـــن الذيـــن 
سبق لهم العمل، و23 % ُجدد، فيما بلغت 
نســـبة المواطنين الذين تّم توظيفهم من 
قوائم الوزارة 81 % مقارنًة بـ 19 % فقط 

من خارج تلك القوائم.

معدالت التدريب

فأوضـــح  التدريـــب،  صعيـــد  علـــى  أّمـــا 
حميـــدان بـــأّن جهـــود التدريـــب وتأهيـــل 
الباحثيـــن عـــن عمـــل تمهيـــدًا إلدماجهـــم 
فـــي القطاع الخاص، أســـفرت عن ارتفاع 
معـــّدالت التدريـــب  خال النصـــف األول 
مـــن العـــام 2022، لُتحّقـــق مـــا نســـبته 59 
% مـــن هـــدف تدريـــب 10 آالف بحريني 
ســـنويًا حتـــى العـــام 2024 المعلـــن عنـــه 
ضمـــن أهـــداف أولويـــة خلق فـــرص عمل 
واعدة وجعل المواطـــن الخيار األّول في 
ســـوق العمل بخطة التعافـــي االقتصادي، 
حيث تـــّم تدريـــب 5,891 بحرينيـــًا حتى 
منتصـــف العام الجـــاري، مقارنـــًة بتدريب 
الفتـــرة ذاتهـــا مـــن  4,772 بحرينيـــًا فـــي 
العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع تعادل ما 

نسبته 23 %.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، تابـــع حميـــدان بـــأّن 
الـــوزارة وبالتعـــاون مـــع صنـــدوق العمـــل 

)تمكيـــن( تعمل علـــى تعزيز آليات وبرامج 
ســـوق  احتياجـــات  لتواكـــب  التدريـــب 
العمـــل، وخاصة فيما يتعلق بدعم برنامج 
)فـــرص(  العمـــل  رأس  علـــى  التدريـــب 
ومشـــروع مهـــارات البحرين، إلـــى جانب 

وضع خطة مشـــتركة للتسويق والترويج 
المشـــترك للقطاعـــات الواعـــدة، وتنشـــيط 
مبـــادرة  فـــي  التدريـــب  معاهـــد  جهـــود 

التوظيف مع ضمان التدريب.
وأّكـــد حميدان اســـتمرار وزارة العمل في 

إطاق المزيد من المبادرات التي تســـعى 
إلى زيـــادة اآلليات المحفزة على توظيف 
المواطنيـــن وإدماجهـــم في ســـوق العمل 
والـــذي يشـــهد حاليـــًا نمـــوًا فـــي مختلـــف 

القطاعات اإلنتاجية.

برامج جديدة لتوجيه الطالب للتخصصات الحرفية والفنية
إطالق منصة مهارات التوظيف تجريبياً الشهر المقبل... وزير العمل:

سيدعلي المحافظة
تحضيرات إلطالق 

أول معرض 
توظيف حضوري 

بعد الجائحة

تنشيط جهود 
معاهد التدريب في 

مبادرة التوظيف 
مع ضمان التدريب

معربين عن افتخارهم بتعزيز إشراك مسؤولي الجهات الحكومية... مسؤولون بالقطاع العام:

ورش التطلعات المستقبلية ترفع كفاءة وفاعلية األداء الحكومي
أّكد عدد من المســـؤولين المشـــاركين 
بـــورش عمـــل التطلعات المســـتقبلية 
التـــي وجـــه بهـــا ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، مـــن أجـــل تحديـــد اآلليـــات 
واألولويات التي ستشـــكل التطلعات 
المستقبلية للعمل الحكومي، أّن هذه 
الورش أسهمت في تغّطية التطلعات 
المســـتقبلية لمجموعـــة محاور وهي: 
والعمـــل  والبيئـــة،  التحتيـــة  البنيـــة 
التشـــريعي، والخدمـــات االجتماعية، 
إلـــى  واالقتصـــادي،  المالـــي  والعمـــل 
والتحـــول  الحكومـــي  األداء  جانـــب 

الرقمي.
خـــال  ومـــن  الـــورش  إن  وقالـــوا   
تعزيزها إشـــراك المسؤولين بالجهات 
تحديـــد  عـــن  أثمـــرت  الحكوميـــة، 
مـــن  ُتعـــّزز  ومبـــادرات  سياســـات 
إســـهامات القطاع العام في المسيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة ملك الباد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
وبمتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء.

تجربٌة رائدة

وفـــي هـــذا الصـــدد، أّكد رئيـــس جهاز 
أن  الزايـــد  أحمـــد  المدنيـــة  الخدمـــة 
التطلعـــات  عمـــل  ورش  انطـــاق 
المســـتقبلية تعد تجربة رائدة تضمن 
القطاعـــات  جميـــع  مرئيـــات  إشـــراك 
الحكوميـــة بمـــا يصـــب فـــي تطويـــر 
منظومـــة العمـــل الحكومـــي ويســـهم 
في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة.

جميـــع  بإشـــراك  الزايـــد  وأشـــاد 
بالجهـــات  المعنييـــن  المســـؤولين 
الحكوميـــة فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار 
مـــن خـــال هذه الـــورش، والتـــي يتم 
مـــن خالها إبـــراز القـــدرات الحقيقية 
والمتنوعة للكفاءات الوطنية العاملة 
الحكوميـــة  القطاعـــات  بمختلـــف 
يؤكـــد  مـــا  وهـــو  منهـــا،  واالســـتفادة 
وجود الشـــراكة الحقيقية بين جميع 
المستويات اإلدارية داخل الحكومة، 
والتي تعد أســـاس البنـــاء والتطوير، 
األمـــر الـــذي يـــؤول إلـــى رفـــع كفاءة 
فـــي  المؤسســـي  األداء  وفاعليـــة 
القطـــاع الحكومـــي مـــن أجـــل الدفـــع 
قدمـــًا بعمليـــة التطويـــر والنمـــاء في 

مملكة البحرين.

خبرٌة زاخرة

المرباطـــي  إيمـــان  قالـــت  وبدورهـــا، 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للتأميـــن االجتماعـــي إن هذه الورش 
ترتّكـــز علـــى تواجد أصحـــاب الخبرة 
واالختصـــاص لبحـــث وتحديـــد أهم 
التطلعـــات الحكومية كلٌّ من موقعه، 
ومناقشـــتها للتوافق علـــى المبادرات 
التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق التطلعات 
الحكومية ومتابعتها بشـــكٍل تكاملي 
للوصول إلـــى أفضل النتائج وتطوير 
العمل والخدمات الحكومية اســـتناًدا 

إلى المعطيات الموجودة.
وأشـــارت المرباطي إلى أهمية تعزيز 
مبدأ المشاركة في تحديد المبادرات 
الداعمـــة لتوجـــه الحكومـــة وتطويـــر 
العمـــل، وتبادل الخبـــرات بين أعضاء 
الفريق الواحد، ودوره في استقطاب 
قبـــل  مـــن  ورائـــدة  جديـــدة  أفـــكار 
المشـــاركين لتحقيـــق أفضـــل النتائج 

فريـــق  وجهـــود  بســـواعد  الممكنـــة 
البحرين، وإشـــراكهم في عملية صنع 

القرار بما يخدم المصلحة الوطنية.

تعاوٌن مثّمر 

أّما المستشـــار نـــواف حمزة، فأوضح 
أن الـــورش تســـهم فـــي تعزيـــز العمل 
يتـــم  محفـــاً  تشـــكل  إذ  الحكومـــي، 
فيـــه تبـــادل وجهـــات النظـــر وتاقح 
األفـــكار بين المســـؤولين من الجهات 
الحكوميـــة فيمـــا يتعلـــق بالتطلعـــات 
المســـتقبلية للعمـــل الحكومـــي، وهو 
مـــا ُيمّثـــل اســـتمرارًا لجهـــود إرســـاء 
قواعـــد التعـــاون المثمر بيـــن مختلف 
العمـــل  لتعزيـــز  الحكوميـــة  الجهـــات 
الحكومـــي وتحقيق الجـــودة والتميز 

في مخرجاته.
وأشـــاد رئيس هيئة التشـــريع والرأي 
العمـــل،  ورش  بمخرجـــات  القانونـــي 
وتحديـــًدا فيما يتعلق بمحـــور العمل 
التشـــريعي الـــذي يعـــد مـــن أولويات 
العمل الحكومي في مملكة البحرين، 
حيـــث تعتبـــر المنظومـــة التشـــريعية 
لترســـيخ  الرئيســـية  الدعائـــم  أحـــد 
العدالـــة وتحقيـــق االســـتقرار ودعـــم 

المسيرة التنموية الشاملة.
المســـؤولين  جميـــع  إشـــراك  وعـــن 
المعنييـــن فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار، 
فذكـــر أنهـــا منهجية ليســـت بجديدة 
على حكومـــة مملكة البحرين، وتأتي 
تنفيًذا للتوجيهات المستمرة لصاحب 
العهـــد رئيـــس  الملكـــي ولـــي  الســـمو 
مجلس الـــوزراء حفظه هللا، الســـّيما 
بـــورش عمـــل التطلعات المســـتقبلية، 
مضيًفـــا أّن إشـــراك المســـؤولين مـــن 
الجهات الحكومية المعنية في عملية 
صنع القرار من خال مساهمتهم في 

التـــي  واألولويـــات  اآلليـــات  تحديـــد 
ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل 
الحكومي، من شأنه أن يحفز طاقات 
اإلبداع واالبتـــكار لديهم ويؤكد أنهم 
شـــركاء فـــي صناعـــة النجـــاح حيـــث 
يقفـــون على خلفيـــات إصـــدار القرار 
ويجتهـــدون لمتابعـــة تنفيـــذه إيماًنـــا 

منهم به لكونهم شركاء في صنعه. 

بادرٌة نوعية

مـــن جانبه، أكد ناصـــر قائدي الرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض أن ورش عمل التطلعات 
المســـتقبلية للعمـــل الحكومـــي تمثل 
بـــادرة نوعيـــة علـــى صعيـــد تطويـــر 
العمل الحكومي وتكامله، إضافة إلى 
تعزيـــز جـــودة الخدمـــات الحكوميـــة 
وتطويـــر  اإلجـــراءات  كل  وتســـهيل 
األطر التشريعية والتنظيمية وتوفير 
فـــي  الجـــودة  عاليـــة  تحتيـــة  بنيـــة 
مختلـــف القطاعـــات، بما فيهـــا قطاع 

السياحة.
وأشـــار قائـــدي إلـــى أن تلـــك الـــورش 
تســـهم با شـــك في تعزيز فهم أعمق 
وأشمل لدى المسؤولين وصناع القرار 
ومســـتقبل  واقـــع  بشـــأن  بالحكومـــة 
العمل الحكومي في مملكة البحرين، 
وكيفيـــة تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة ورفع 
كفـــاءة وفاعليـــة القطـــاع الحكومـــي 
والخدمـــات فـــي مختلـــف المجاالت، 
إضافة إلى مواكبة متطلبات التطوير 
واســـتمرار العطاء من خال مشاركة 
التنمويـــة  المســـيرة  فـــي  الجميـــع 

الشاملة ونهضة المملكة.
وفـــي الســـياق ذاته، لفـــت قائدي إلى 
إســـتراتيجية قطاع السياحة “2022 
خطـــة  ضمـــن  تأتـــي  التـــي   ”2026  -

التعافـــي االقتصادي، مبّيًنا أنها خطة 
وطنية متكاملة تتطلب تعاوًنا شامًا 
من الشـــركاء فـــي القطـــاع الحكومي 
حتـــى تجنـــي البحرين ثمارهـــا كاملة 
الـــزوار  عـــدد  زيـــادة  صعيـــد  علـــى 
والســـياح ورفـــد االقتصـــاد الوطنـــي 
وتوفيـــر المزيد من فرص االســـتثمار 

والعمل.
ونـــوه بـــأن قطـــاع الســـياحة مرتبـــط 
وهنـــا  عديـــدة،  حكوميـــة  بقطاعـــات 
يأتـــي دور هـــذه الورش فـــي االلتقاء 
بين المســـؤولين الحكوميين وضمان 
تناغم العمل بينهـــم لرفد هذا القطاع 
بما ُيحّقق أهدافه، مضيًفا أن التفاعل 
التطلعـــات  عمـــل  مـــع محـــاور ورش 
المســـتقبلية للعمـــل الحكومـــي يؤكد 
وروح  العالـــي  الوطنـــي  الحـــّس 
المســـؤولية لـــدى جميـــع المشـــاركين 
بمخرجاتهـــا  الثقـــة  ويعـــزز  فيهـــا، 
البحريـــن  رؤيـــة  مبـــادئ  إطـــار  فـــي 
االقتصاديـــة 2030 وهي االســـتدامة 

والتنافسية والعدالة.
وقـــال إن التطـــورات الســـريعة التـــي 
تعيشـــها المنطقـــة والعالـــم يجعل من 
الـــورش  االســـتمرار فـــي مثـــل هـــذه 
ضـــروري مـــن أجـــل ضمـــان أن جميع 
والبرامـــج  والمبـــادرات  الخطـــط 
تلـــك  تماًمـــا  تســـتوعب  الحكوميـــة 
التطورات وتواكـــب ما قد تطلبه من 
تطويـــر فـــي األداء، وبمـــا مـــن شـــأنه 
مواجهـــة التحديـــات بـــكّل مرونة بل 
وتحويلهـــا إلى فـــرص، وبما يرفع من 
مســـتوى اإلنجـــازات ويحقـــق المزيد 

من المكتسبات للوطن والمواطنين.

استشراف المستقبل

وكيـــل  العلـــوي  أســـامة  تابـــع  بينمـــا 

الوزارة لاقتصـــاد الوطني في وزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أن هذه 
الـــورش تعد ركيـــزة أساســـية ومهمة 
فـــي تشـــكيل التطلعـــات المســـتقبلية 
للعمل الحكومـــي، وهي محطة مهمة 
للوقـــوف علـــى مـــا تـــم إنجـــازه مـــن 
مبادرات ومستهدفات ضمن البرامج 
بهـــدف  وذلـــك  المختلفـــة،  الوطنيـــة 
تعزيز المخرجـــات وتحديد أولويات 

المرحلة القادمة والمضي قدمًا.
وأردف العلوي أن الورش تم صياغتها 
من خال مواءمة تطلعات وتوجهات 
مختلف الجهـــات الحكومية وترجمة 
الخطـــط  إعـــداد  طريـــق  عـــن  ذلـــك 
والمبـــادرات الداعمـــة للوصـــول إلـــى 
األهداف والغايات المرجوة بما يلّبي 
أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة، 
األمـــر الـــذي يعكـــس حـــرص مملكـــة 
البحرين على استشـــراف المســـتقبل، 
وتطويـــع الجهـــود علـــى النحـــو الذي 
يخـــدم الوطـــن والمواطـــن، ويحاكي 
التوجيهات المستمرة لصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، بالعمـــل بـــروح 
وإكمـــال  الواحـــد،  البحريـــن  فريـــق 
مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  فـــي  المســـيرة 

اإلنجازات.
وأضاف أن نجاح البرامج والمبادرات 
التنمويـــة الوطنيـــة تتحّقـــق بتضافر 
جهـــود جميع الجهـــات المعنيـــة، فهو 
عمـــل تكاملـــي يشـــارك فـــي صياغته 
جميـــع المســـؤولين المعنييـــن، وهـــو 
مـــا يضمـــن االتســـاق ويضفـــي حـــّس 
المسؤولية الجماعية لتحقيق ما يتم 
وضعه من أهداف مشتركة. وأن ذلك 
معهـــود ومعمـــول به ضمـــن منظومة 

العمل الحكومي.

المنامة - بنا



اتفاق بحريني أردني لتطوير الشراكة السياسية واالقتصادية واألمنية
توحيد الصف العربي لمحاربة اإلرهاب والتصدي للتدخالت الخارجية

اليمن والنووي اإليراني والحرب في أوكرانيا على رأس المباحثات... اتفاق بحريني أردني:

ــاب  ــاء بيـــن أصحـ ــامح واإلخـ ــم التسـ ــز قيـ تعزيـ
اإلرهابيـــة التنظيمـــات  ومحاربـــة  األديـــان 

ــرى  ــات كبـ ــن تحديـ ــة مـ ــهده المنطقـ ــا تشـ مـ
وأزمـــات تتطلـــب الكثيـــر مـــن اســـتمرار التشـــاور

أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
األخويـــة  بالشـــراكة  الزيانـــي، 
التاريخيـــة الوثيقـــة والمزدهرة بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة األردنية 
الهاشـــمية الشـــقيقة، وتقدمهـــا على 
الـــدوام كأنمـــوذج في العمـــل العربي 
المشـــترك في ظل القيـــادة الحكيمة 
لملك البـــالد الُمعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
األردنيـــة  المملكـــة  ملـــك  وأخيـــه 
الهاشـــمية الشـــقيقة صاحب الجاللة 
الهاشـــمية الملك عبـــدهللا الثاني ابن 

الحسين.
لـــدى  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأعـــرب 
ـــان مع نائب  اجتماعـــه أمـــس في عمَّ
الخارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
وشـــؤون المغتربيـــن األردنـــي أيمـــن 

بمســـيرة  اعتـــزازه  عـــن  الصفـــدي، 
البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة  العالقـــات 
والشـــعبين الشـــقيقين، وما تشـــهده 
من تقدم ونماء على أســـس من الود 
واالحتـــرام المتبادل ووحـــدة الرؤى 
والمواقـــف إزاء تعزيز األمن القومي 
الســـالم  فـــرص  وتدعيـــم  العربـــي، 

العـــادل والشـــامل علـــى الســـاحتين 
اإلقليميـــة والدوليـــة، بالشـــراكة مـــع 

الدول الشقيقة والحليفة.
الجانبـــان  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــالل 
علـــى  البلديـــن  حكومتـــي  حـــرص 
تطوير التعاون والشراكة السياسية 
الوطيـــدة  واألمنيـــة  واالقتصاديـــة 

واالرتقـــاء بهـــا إلى آفـــاق أرحب، بما 
كال  علـــى  والمنفعـــة  بالخيـــر  يعـــود 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، هذا 
إلى جانب متابعة التنسيق وتوحيد 
الصف العربي في مواجهة التحديات 
اإلقليمية والدولية المشـــتركة، وفي 
مقدمتها محاربة التطرف واإلرهاب 

والتصدي للتدخـــالت الخارجية في 
الشؤون الداخلية العربية، والتعاون 
ـــاء فـــي إرســـاء األمـــن والســـالم  البنَّ
ودعـــم أهـــداف التنمية المســـتدامة 

في المنطقة والعالم.
يوســـف  أحمـــد  االجتمـــاع،  حضـــر 
الرويعي، سفير مملكة البحرين لدى 

المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
العـــدوان،  ورامـــي صالـــح وريـــكات 
ســـفير المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
لـــدى مملكـــة البحرين عميد الســـلك 
الدبلوماســـي، وكبار المسؤولين في 
وزارة الخارجيـــة األردنيـــة، والوفـــد 

المرافق لوزير الخارجية.
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خارطة طريق لتطوير التعاون الدبلوماسي واالقتصادي والتعليمي واالستثماري

عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
ا وذلك  فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة أيمن الصفدي، فــي عمان أمس، مؤتمــًرا صحافيًّ

بمناسبة زيارة وزير الخارجية إلى األردن.

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بمـــا يربط بيـــن البلدين 
الشـــقيقين من عالقـــات أخويـــة تاريخية وثيقة 
ومتميـــزة في ظـــل الرعاية الســـامية مـــن عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وأخيـــه ملك المملكة األردنية 
الهاشـــمية الشـــقيقة صاحـــب الجاللة الهاشـــمية 

الملك عبدهللا الثاني بن الحسين.
وقـــال إنـــه عقـــد مـــع الوزيـــر جلســـة مباحثـــات 
بنـــاءة ومثمرة، تناولت مســـار عالقـــات التعاون 
المشـــترك، وســـبل توســـيع آفاقه إلى مســـتويات 
أشمل، باإلضافة إلى تدارس سبل تعزيز التعاون 
الثنائـــي والفـــرص المتاحة لتطويره فـــي العديد 
مـــن المجـــاالت فـــي إطار مـــا يربط بيـــن البلدين 
مـــن اتفاقـــات ومذكـــرات تفاهم تشـــمل مختلف 
المجـــاالت الحيوية، وبما يعـــود بالخير والمنفعة 

على البلدين والشعبين الشقيقين.
بحثـــا  الجانبيـــن  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
السياســـي  المشـــترك  التعـــاون  مســـتوى  علـــى 
والدبلوماســـي، تطـــورات األوضـــاع والتحديات 

واألزمات التي تواجه دول المنطقة وتهدد أمنها 
واستقرارها ونماءها، وأكدا على أهمية مواصلة 
التنســـيق والتعاون المشـــترك لدعـــم كل الجهود 
والمســـاعي الهادفـــة إلـــى التوصـــل إلـــى حلـــول 
سياسية ترسخ السلم واالستقرار وتحقق النماء 
واالزدهار لصالح جميع دول وشـــعوب المنطقة، 
تحقيًقـــا للرؤيـــة الحكيمـــة والتوجهات الســـامية 

لصاحبي الجاللة عاهلي البلدين الشقيقين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن الجانبين اســـتعرضا 
مخرجات قمة جدة لألمن والتنمية، التي شـــارك 
فيهـــا أصحاب الجاللـــة والســـمو والفخامة قادة 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية وجمهوريـــة مصر 
العربيـــة وجمهورية العراق والواليـــات المتحدة 
ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد  تـــم  حيـــث  األميركيـــة، 
متابعة التنســـيق الثنائي لتنفيذ تلك المخرجات، 
واالســـتفادة من األجواء اإليجابية التي أتاحتها 
القمة لتعزيز الشراكة اإلســـتراتيجية بين الدول 

المشاركة والواليات المتحدة األميركية.

القضايـــا  مـــن  عـــدد  تـــدارس  تـــم  أنـــه  وأضـــاف 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، ومن 
بينها القضية الفلســـطينية، والحـــرب في اليمن، 
والملف النووي اإليرانـــي، والحرب في أوكرانيا، 
واألمـــن الغذائي العالمي، وأزمـــة الطاقة وغيرها 

من القضايا المهمة التي باتت محل قلق دولي.
وفيمـــا يتعلـــق بالقضية الفلســـطينية، أكـــد وزير 
الخارجية أن موقف البلدين تجاهها ثابت ودائم 
ويدعـــو إلى ضـــرورة إنهاء الصراع الفلســـطيني 
اإلســـرائيلي والدفـــع بعملية الســـالم في الشـــرق 
األوســـط مـــن أجل التوصل إلى تســـوية شـــاملة 
وعادلـــة تحفظ حقوق الشـــعب الفلســـطيني في 
إقامة دولته المســـتقلة وفًقا لمبدأ حل الدولتين، 
وقرارات الشـــرعية الدوليـــة ذات الصلة ومبادرة 
الســـالم العربيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن الجانبين أعربا 
عـــن التقديـــر للجهـــود الحثيثـــة التي قامـــت بها 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لتحقيق وقـــف إطالق 
النار في قطاع غزة، وضرورة اســـتدامته لصالح 

الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
علـــى  الجانبيـــن  بيـــن  االتفـــاق  تـــم  إنـــه  وقـــال 
تكثيـــف التواصـــل لتعميـــق التعـــاون السياســـي 
فـــي  الخارجيـــة  وزارتـــي  بيـــن  والدبلوماســـي 
البلديـــن، وزيـــادة التنســـيق المشـــترك وتوحيـــد 
المواقـــف فـــي كل المحافل الدوليـــة، في ظل ما 

تشـــهده المنطقـــة مـــن تحديـــات كبـــرى وأزمات 
وصراعات تتطلب الكثير من االهتمام والمتابعة 

واستمرار التشاور.
وأضاف أن الجانبين أكدا كذلك على أهمية العمل 
المشـــترك لدعـــم جهـــود إحـــالل الســـالم وتعزيز 
قيـــم التســـامح والتعايش الســـلمي واإلخاء بين 
أصحـــاب األديـــان والمعتقـــدات ومحاربـــة الفكر 
المتعصب والتنظيمات اإلرهابية لما تشـــكله من 

خطر على أمن المنطقة واستقرارها.
مـــن جانبـــه، رحـــب نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن األردنـــي أيمـــن 
الصفـــدي بزيـــارة وزيـــر الخارجيـــة إلـــى المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، مؤكـــًدا على أهميـــة اهتمام 
عاهلـــي البلديـــن الشـــقيقين بتوطيـــد العالقـــات 
التاريخيـــة التـــي تربـــط الجانبيـــن، مشـــيًرا إلـــى 
أنـــه تم خـــالل االجتماع بحث ســـبل كيفية دعم 
وتعزيـــز العالقات الثنائية بيـــن المملكة األردنية 
الهاشـــمية ومملكـــة البحريـــن نحـــو آفـــاق أرحب 
حتى تعكس عمق العالقات األخوية، والتنســـيق 
بشـــأن القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشـــترك، مـــع التأكيـــد على أهميـــة تعزيز العمل 
العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه 

منطقة الشرق األوسط.
كما تطـــرق إلى فرص التعـــاون العديدة المتاحة 

بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، مفيًدا بأنه تـــم االتفاق 
بين الجانبيـــن لوضع خارطة طريق واضحة عن 
كيفيـــة التقـــدم بالعالقـــات بيـــن البلديـــن وبحث 
ســـبل تطوير التعاون في المجاالت الدبلوماسية 
واالقتصادية والتعليمية واالســـتثمارية وغيرها 

من المجاالت.
وأشار إلى أنه سيتم االحتفال بالذكرى الخمسين 
لتأســـيس العالقات بيـــن المملكتين خـــالل العام 
2022، مفيـــًدا بأنـــه التنســـيق جـــاٍر بيـــن وزارتي 
الخارجيـــة بشـــأن تنظيم سلســـلة مـــن الفعاليات 

لالحتفال بهذه المناسبة.
وفيمـــا يتعلـــق بالقضايـــا اإلقليميـــة، أكـــد وزيـــر 
الخارجيـــة والمغتربيـــن األردنـــي علـــى أنـــه تـــم 
االتفـــاق بيـــن الجانبيـــن علـــى ضـــرورة معالجـــة 
كل التحديـــات وتعزيز مســـيرة التعـــاون العربي 
المشـــترك، مع التنويـــه بأن القضية الفلســـطينية 
تعتبـــر مـــن أهـــم هـــذه األولويـــات، مؤكـــًدا علـــى 
ضرورة معالجة هذه القضية وفًقا لحل الدولتين 
لتحقيق الســـالم الشـــامل والدائم فـــي المنطقة، 
وأوضح أنه تم بحث ســـبل تفعيل العمل العربي 
المشترك لحل األزمة السورية، ولدعم جمهورية 
العراق، مرحًبا في الوقت ذاته باتفاق الهدنة في 
اليمـــن مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة صاحــب الجاللة 
الملك عبدهللا الثاني ابن الحســين، صباح أمس، بقصر الحســينية في 
عمــان، وزيــر الخارجية عبداللطيــف الزياني؛ بمناســبة زيارته األردن، 
وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 

أيمن الصفدي.

وزيـــر  نقـــل  اللقـــاء  بدايـــة  وفـــي 
البـــالد  ملـــك  تحيـــات  الخارجيـــة 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، إلى 
أخيهمـــا صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
الحســـين  ابـــن  الثانـــي  عبـــدهللا 
بموفـــور  لجاللتـــه  وتمنياتهمـــا 
وللمملكـــة  والعافيـــة،  الصحـــة 
األردنية الهاشمية وشعبها الشقيق 

دوام النمو واالزدهـــار ومزيًدا من 
األمن واالستقرار. 

العاهـــل األردنـــي،  وحّمـــل جاللـــة 
وزيـــر الخارجيـــة تحيـــات جاللته 
وتقديـــره لحضرة صاحب الجاللة 
الملـــك المعظـــم، وصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، مشـــيًدا بمـــا يربـــط بيـــن 
األخـــوة  أواصـــر  مـــن  البلديـــن 
المشـــترك،  والتفاهـــم  والمـــودة 
مؤكـــًدا حـــرص المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية الشـــقيقة على مواصلة 
المشـــتركة  األخويـــة  الجهـــود 

لتطويـــر وتنمية عالقـــات التعاون 
الثنائـــي بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
وتعزيز التنســـيق والتشـــاور تجاه 
اإلقليميـــة  التحديـــات  مختلـــف 
والدولية، لكل ما فيه خير وصالح 
البلدين الشقيقين، وتعزيز الجهود 
لترســـيخ األمـــن واالســـتقرار فـــي 
تمنيـــات  عـــن  معرًبـــا  المنطقـــة، 
جاللتـــه لمملكـــة البحريـــن بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
حضر اللقاء، سفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكـــة األردنية الهاشـــمية 

أحمد الرويعي.

المنامة - وزارة الخارجية

تعزيز التنسيق مع البحرين تجاه مختلف التحديات الدولية
مواصلة الجهود لتطوير عالقات التعاون بين البلدين... العاهل األردني:

عبداللطيف الزياني أيمن الصفدي



البسيتين- بلدية المحرق

أعلنـــت بلديـــة المحـــرق للجمهور 
إغـــاق مؤقـــت لحديقـــة المحرق 
أعمـــال  إلجـــراء  وذلـــك  الكبـــرى؛ 
الصيانـــة الدوريـــة لها ابتـــداًء من 

أمس.
ودعـــت البلديـــة لإلبـــاغ عـــن أي 
بمختلـــف  ماحظـــة  أو  شـــكوى 
مناطـــق محافظـــة المحـــرق عبـــر 
17984027 أو عـــن  هاتـــف رقـــم 
طريق النظام الوطني للمقترحات 

والشكاوى “تواصل”.

إغالق حديقة 
المحرق الكبرى 

للصيانة

local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

المواطن لم ُيحدِّث بيانات دخله الجديد
“التنمية” رداً على شكوى “قطع عالوة الغالء”

ا على ما  قالـــت وزراة التنمية االجتماعيـــة ردًّ
نشـــرته “البـــاد” بعنوان: “ُقِطَعـــت عني عاوة 
الغـــاء رغم اســـتحقاقي لهـــا” إن المواطن لم 
يتقدم للوزارة للتصريح ببيانات مســـتجدات 

دخله.
وجاء نص الرد كاآلتي:

باإلشـــارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة 
أغســـطس   6 تاريـــخ   )5044( العـــدد  البـــاد، 
2022م، تحـــت عنـــوان “قطعـــت عنـــي عاوة 
الغاء رغم اســـتحقاقي لها”، فإنه يســـر وزارة 
التنمية االجتماعيـــة أن تتقدم لكم ولصاحب 
الموضوع بالتحية والتقدير، وأن تفيدكم بما 

يلي: 
للمواطن طلب في نظام الدعم المالي لألســـر 
محـــدودة الدخـــل، ويســـتلم )عـــاوة الغـــاء( 
منـــذ ســـنوات، وضمـــن التحديثـــات الدوريـــة 
التـــي تقوم بهـــا الـــوزارة لطلبـــات المواطنين، 
فقد تم إرســـال رسالة نصية )SMS( للمواطن 
الكريم بتاريخ 26 أبريل 2022 تفيد بضرورة 
مراجعة الوزارة لتحديث بياناته واإلفادة عن 
مقدار دخله من سجل تجاري مسجل باسمه، 
ودخل آخر من معاشـــه التقاعدي، وذلك وفقًا 
لمـــا تبّين مـــن رصد للبيانات مـــن خال الربط 
اإللكترونـــي الموحـــد بيـــن الـــوزارة والجهات 

الحكوميـــة ذات العاقـــة، حيـــث إن المواطن 
الكريـــم لم يتقـــدم للوزارة للتصريـــح ببيانات 

مستجدات دخله. 
للمركـــز  المواطـــن  مراجعـــة  لعـــدم  ونظـــرًا 
االجتماعي، تم بالفعل وقف الطلب في نظام 
الدعـــم المالـــي )عـــاوة الغـــاء( خـــال دفعـــة 
يونيـــو 2022. حينهـــا تقـــدم المواطـــن بطلب 
التظلم، وبحســـب اإلجراءات سيتم استئناف 
الصـــرف للمواطن ابتداًء من دفعة أغســـطس 
اســـتحقاق  فئـــة  علـــى  بنـــاء   ،2022 الجـــاري 
مختلفـــة تتناســـب وإجمالـــي دخلـــه الجديد، 

وذلك بحسب األنظمة والقوانين.

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ الشـــمالية علي 
العصفور أمـــس بمقر المحافظة، 
محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
بحضور نائب محافظ الشـــمالية 

العميد خالد الدوسري.
تـــم  والـــذي  اللقـــاء،  وخـــال 
فـــي اســـتعراض ســـبل التعـــاون 
المشترك، أكد محافظ الشمالية، 
حـــرص المحافظـــة علـــى تعزيـــز 
مســـيرة  ومواصلـــة  التنســـيق 
المحافظتيـــن  بيـــن  التعـــاون 
علـــى  العـــام  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا 

المواطنين.
وأثنـــى على الـــدور الذي تضطلع 
به محافظة العاصمة خاصة في 
والدينيـــة  الوطنيـــة  المناســـبات 
المختلفة، مشيدًا بمسيرة الشيخ 
راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة 

واإلنجـــاز،  بالعطـــاء  الحافلـــة 
متمنيًا له دوام التوفيق والسداد 
المســـؤولية  هـــذه  تحمـــل  فـــي 
الوطـــن  خدمـــة  فـــي  الوطنيـــة 

والمواطنين.
من جهته، أكد محافظ العاصمة 

الحرص على دعم آليات التعاون 
المحافظتيـــن،  بيـــن  والتنســـيق 
المخلصـــة  بالجهـــود  مشـــيدًا 
ودور  الشـــمالية  لمحافـــظ 
المحافظة في تجســـيد الشراكة 

المجتمعية.

في لقاء بين العصفور وراشد بن عبدالرحمن

بحث التنسيق بين “الشمالية” و“العاصمة”

“الكهرباء”: النظام الثابت يضمن عدم فصل الخدمة

مبادرات للتوسع في تطبيقات التحول اإللكتروني

قراءة حقيقية للعداد ويساعد على تخصيص ميزانية محددة

انطالق ملتقى الشباب العربي للذكاء االصطناعي ... “الداخلية”:

دعوتهـــا  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  جـــددت 
للمشـــتركين لاســـتفادة مـــن النظـــام الثابـــت 
لفاتـــورة الكهربـــاء والمـــاء، واعتبرتـــه الحـــل 
األمثل لتنظيم المصروفات من خال تسديد 
مبلغ ثابت شـــهريًا يمثل متوســـط االستهاك 
الفعلي األشهر الســـابقة لعملية لاشتراك في 

النظام.
النظـــام  فـــي  االشـــتراك  أن  الهيئـــة  وأكـــدت 
الثابـــت لفاتورة الكهرباء والماء، يضمن عدم 
فصـــل خدمة الكهربـــاء حتى في زيادة قيمة 
االســـتهاك الفعلي عـــن قيمة المبلـــغ الثابت، 

طالما التزم المشترك بدفع المبلغ الثابت.
وأشارت إلى أن النظام سيساعد المشتركين 
لخدمتـــي  محـــددة  ميزانيـــة  لتخصيـــص 

الكهربـــاء والمـــاء؛ تحســـبًا ألي ارتفـــاع فـــي 
معدل اســـتهاك الكهرباء فـــي فترة الصيف، 
حيث إن المشـــترك سيدفع مبلغًا ثابتًا طوال 
العام دون شعوره بارتفاع فاتورته الناتج عن 

ارتفاع معدل استهاكه في فترة الصيف.
وفـــي توضيحهـــا لتفاصيل الخدمة، أشـــارت 
الهيئـــة إلى أنه ســـتكون هناك قراءة حقيقية 
للعـــداد بشـــكل شـــهري كالمعتـــاد، وســـتصدر 

الفاتـــورة، موضحـــًا بهـــا االســـتهاك الفعلـــي 
والقيمـــة المطلـــوب ســـدادها، فيمـــا ســـيقوم 
المشـــترك بدفـــع المبلـــغ الثابـــت فقـــط طوال 

السنة.
وللراغبيـــن فـــي االشـــتراك بالنظـــام الثابـــت 
لفاتـــورة الكهرباء والماء، يمكنهم التســـجيل 
فـــي الخدمة من خال موقـــع هيئة الكهرباء 
والمـــاء ewa.bh أو من خال مركز االتصال 
التابع للهيئة والذي يعمل على مدار الســـاعة 

عبر 17515555.
يذكـــر أن مـــدة االشـــتراك فـــي النظـــام ســـنة 
واحـــدة، تبدأ مـــن تاريـــخ االشـــتراك وُتجدد 
تلقائيًا ما لم يقم المشترك بطلب إلغائها، كما 
ســـيتم مراجعـــة قيمة االســـتهاك فـــي نهاية 

العام واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان.

تحت رعاية رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن، افتتح مساعد 
رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد محمد الحرم، 
ملتقــى “الشــباب العربــي للــذكاء االصطناعــي” األول، والذي تنظمه 
الموارد البشرية بالتعاون مع األكاديمية الملكية للشرطة، عبر تقنية 
االتصــال المرئــي، بمشــاركة أبنــاء العامليــن فــي وزارات الداخليــة 

بالدول العربية.

يعـــد  والـــذي  الملتقـــى  ويهـــدف 
األول مـــن نوعـــه إلى خلـــق حلقة 
تواصل بيـــن المشـــاركين، وإلقاء 
الضوء على المواهب الشـــابة في 
وتنميتهـــا،  التكنولوجيـــا  مجـــال 
وتعليـــم الفئة المســـتهدفة مبادئ 
الـــذكاء االصطناعي، والحوســـبة 
الســـيبراني،  واألمـــن  الســـحابية، 
باإلضافة إلتاحة الفرصة للشباب؛ 
التقـــدم  مظاهـــر  علـــى  للتعـــرف 

التكنولوجي في الدول العربية. 
الوكيـــل  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
البشـــرية  للمـــوارد  المســـاعد 
فكـــرة  أن  أميـــن  عـــادل  العميـــد 
الملتقـــى والقائمـــة على التوســـع 

تطبيقـــات  اســـتخدام  فـــي 
الـــذكاء االصطناعـــي نابعـــة مـــن 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
بتوظيف التكنولوجيا في شـــتى 
الحكومـــة  ودعـــم  المجـــاالت، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، للمبادرات البناءة في 
هذا المجال وما يوليه سموه من 
دعـــم إلقامـــة المعســـكر الصيفـــي 
تنظمـــه  الـــذي  للشـــباب  الســـنوي 
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة 
بالتعـــاون مع “تمكيـــن”، كما يأتي 
الملتقـــى، فـــي إطار حـــرص وزير 

الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، على 
االســـتفادة من الطاقات الشبابية 
فـــي برامج وأنشـــطة، تســـتهدف 
التوســـع فـــي تطبيقـــات التحول 

اإللكتروني.
يأتـــي  الملتقـــى،  أن  وأوضـــح 
تماشـــيًا مع دور مملكـــة البحرين 
الريـــادي علـــى المســـتوى العربي 
وقدرتها على النهوض بمثل هذه 

العربـــي  الشـــباب  وجمـــع  األدوار 
فـــي محفل واحـــد؛ لتعزيـــز آفاق 
التواصـــل، وتمكيـــن الشـــباب من 

تبادل األفكار وإثراء المفاهيم.
يعقـــد   ، الملتقـــى  أن  يذكـــر 
بالشـــراكة مع العديد من الجهات 
المجـــال  هـــذا  فـــي  المتخصصـــة 
ومن أبرزها خدمات أمازون ويب 
AWS، منصـــة كيرنـــي الشـــبابية، 

وشركة 8M labs الكندية.

هيئة الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الداخلية

البشرية ومأساة الحروب 
المستمرة منذ القدم

Û  يجــد المتبحــر في بطــون كتب التاريــخ قديمها وحديثهــا حقيقة صعبة
ومــرة، وهــي اســتمرار الحــروب منذ نشــأة الحضــارات القديمــة، أي منذ 
خمسة آالف سنة وحتى عصرنا الحالي. وقد زهقت فيها أرواح المايين 
من البشر، وكأن الحروب قدًرا فما أن تنتهي حرب هنا تبدأ حرب هناك، 

مخلفة إضافة إلى القتلى الدمار والبؤس والشقاء.
Û  وقــد اتضــح جلًيــا أنــه كلمــا تطــورت المجتمعــات البشــرية مــن الناحيــة

العلميــة والتقنيــة، يتــم تســخير تلــك التطــورات فــي صناعــة األســلحة 
الفتاكة والتي منها أســلحة الدمار الشــامل ليقتل اإلنســان أخيه اإلنسان 

ويفتك به من غير رحمة.
Û  وتؤكد جميع الديانات السماوية الثاث اليهودية والمسيحية واإلسام

علــى حرمــة القتل من دون ســبب شــرعي وجيه يوجب ذلــك. فقد جاء 
فــي القــرآن الكريــم فــي آيــة المائــدة )من قتل نفًســا بغير نفس أو فســاد 
فــي األرض فكأنمــا قتــل النــاس جميًعا ومــن أحياها فكأنمــا أحيا الناس 

جميًعا(.
Û  ومن المدهش حًقا أن تذكر كتب ومصادر التاريخ أن الحروب من خال

جيــوش منظمة بدأت منــذ البدايات األولى لنشــوء الحضارات القديمة، 
كالحضــارة الفارســية وحضــارة وادي الرافديــن، والحضــارة الفرعونيــة، 
والحضــارة اإلغريقيــة والرومانيــة. وكانت الجيوش المنتصرة تســتبيح 
البلــدان التــي تغزوهــا، ويكــون مصيــر ســكان البلــدان المنهزمــة القتــل 
والســبي والدمــار والتشــتت، ويتحــول الرجــال والنســاء واألطفــال إلى 
عبيد ال حقوق لهم، وهذا ما حدث في الحروب بين الحضارات القديمة. 
فعندما انتصر القائد البابلي )نبوخذ نصر( الذي غزا اليهود في فلسطين، 
أجبر السكان على النزوح إلى بابل ليعملوا عند أسيادهم من أهل بابل.

Û  لــم تقتصــر الحــروب على الحضــارات القديمة فقط، بل تعــدى األمر إلى
اقتتــال القبائــل فيما بينها. فقد شــهدت القبائل العربية في شــبه جزيرة 
العــرب أيــام الجاهليــة حروًبــا داميــة راح ضحيتهــا خلــق كثيــر كحــرب 
البســوس، وحــرب داحــس والغبــراء التــي اســتمرت زهاء أربعين ســنة، 
وحــرب الفجــار التــي ســميت بالفجــار؛ ألن القبائــل العربيــة المتحاربــة 
اســتحلوا جميــع المحرمــات بمــا فــي ذلــك االقتتــال فــي األشــهر الحرم، 

وأسرفوا في القتل.
Û  وتعــد الحــروب الصليبيــة التي اســتمرت عبر ســنوات متقطعــة من عام

1096م وحتــى عــام 1270م أقســى الحروب ضراوة وبشــاعة. فقد نجم 
عنهــا إزهــاق أرواح مئــات اآلالف باســم الدين. وجاءت حــروب العصور 
الوســطى التــي اكتــوت بهــا أوربــا علــى مــدى ألــف عــام مــن عــام 500م 
وحتى عام 1500م وراح ضحيتها هي األخرى مئات اآلالف. فقد بدأت 
بانهيار اإلمبراطورية الرومانية واستمرت حتى عصر ما يعرف بالنهضة 

واالستكشاف. 
Û  هــدأت حــدة الحــروب في عصر النهضة واالستكشــاف وهو العصر الذي

امتد من القرن الرابع عشــر وحتى القرن الســابع عشــر الميادي. وشــهد 
عصر النهضة حراًكا ثقافًيا وأدبًيا وفنًيا متنوًعا، وساهم اختراع الطابعة 
علــى يــدي األلمانــي جوتنبــرغ في عــام 1447م في زيادة حركــة الكتابة 

والتأليف.
Û  وتم في عصر النهضة االكتشافات الجغرافية التي قامت بها بعض دول

أوروبا، والتي بســببها تدفقت الثروات من المناطق المكتشــفة إلى دول 
أوربا، وأدى ذلك إلى ما يعرف بوجود حركة استعمار الدول األمريكيتين 
وفــي دول إفريقيــا وآســيا مــن قبــل بعــض الــدول األوربيــة والتــي منها 
بريطانيــا، وإســبانيا، وفرنســا، وإيطاليــا والذي اســتمر بزخمــه من القرن 
التاسع عشر الميادي وحتى منتصف القرن العشرين. وتميزت الواليات 
المتحــدة األمريكيــة بنيلها االســتقال قبل بقية الدول األخرى بســنوات 
أي فــي عــام 1776م، إال أنهــا اكتوت بحرب أهلية بين الواليات المتحدة 
و11 واليــة جنوبيــة انفصلــت عن االتحــاد وذلك في الفتــرة من 1861م 

إلى 1865م، بلغ عدد القتلى 800 ألف قتيل.
Û  ،بلغــت الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا أوج ازدهارها في القرن العشــرين

وواكــب ذلــك االزدهــار تطــور صناعــة األســلحة القتاليــة المدمــرة مــن 
طائــرات ومدرعــات ودبابــات، وصواريــخ، وســفن وغواصــات حربيــة، 
األمر الذي جعل القرن العشــرين قرن الحروب بامتياز، بل هو قرن قتل 
الماييــن من البشــر بشــكل مرعب. ففيه حدثت الحــرب العالمية األولى 
1914م1918-م راح ضحيتها من الجنود تســعة مايين، ومن المدنيين 

سبعة مايين.
Û  وبعــد مــرور قرابــة 25 ســنة علــى انتهاء الحــرب العالميــة األولى وقعت

الحــرب العالميــة الثانيــة 1945-1939م، وكانــت أكثــر فتًكا مــن نظيرتها 
األولــى بســبب تقدم وتطور صناعة األســلحة الفتاكــة والتي كان آخرها 
الوصــول إلــى صناعــة القنابــل الذريــة ممــا جعــل عــدد ضحايــا الحــرب 

العالمية الثانية يصل إلى خمسين مليون قتيل على أقل تقدير.
Û  وشــهدت منطقتنا العربية حرب تحرير الجزائر ضد المســتعمر الفرنسي

فــي الفتــرة مــن عــام 1954م وحتــى عــام 1961م راح ضحيتهــا مليــون 
شــهيد. كمــا شــهدت الكثيــر مــن مناطــق العالــم حــروب قصيــرة، لكنهــا 
مدمــرة أثنــاء النصف الثاني مــن القرن العشــرين راح ضحيتها المايين 
مــن البشــر، كالحــرب الباكســتانية الهنديــة، والحــرب الكوريــة، والحــرب 
الفيتنامية، والحرب بين العرب وإســرائيل، وحرب البوســنة والهرســك، 
والحــرب األفغانيــة، والحــرب العراقيــة اإليرانية، واحتــال العراق دولة 

الكويت وحرب تحرير الكويت.
Û  ودعــت البشــرية القرن العشــرين بفقدها ما ال يقل عــن مئة مليون قتيل

جــراء الحــروب. وعــدد ال يحصى من الجرحى وفاقــدي األطراف الذين 
أصبحــوا فــي إعاقــة دائمــة. وكان االعتقــاد أن القرن الحادي والعشــرين 
سيعم فيه السام، وإذا بنا نشهد أولى حروب القرن الحالي في منطقتنا 
العربيــة بغزو الواليات المتحــدة للعراق واحتال بغداد في عام 2003م 
وما رافق ذلك االحتال من قتل اآلالف من العراقيين. ونال المســلمون 
فــي ميانمــار ببورمــا في عامــي 2020 و2021م القتــل والتنكيل من قبل 
البوذييــن المتعصبيــن، وفــر اآلالف منهــم إلــى بنغادش؛ ليعيشــوا حياة 

بؤس وشقاء.
Û  وها نحن نشــهد اليوم حرًبا تدار رحاها بين روســيا وأكرانيا، تزهق فيها

األرواح في كل يوم، وتقف هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
فــي عجــز تــام عــن إيقــاف الحــروب وحــل النزاعــات التــي هــي الســبب 

الرئيسي في إشعال الحروب.
Û  والســؤال الصعــب الــذي يطــرح نفســه: متــى تشــهد البشــرية فــي جميع

أنحاء العالم وقف الحروب والنزاعات لتتم المحافظة على النفس التي 
حرم هللا قتلها ويعم األمن والسام جميع أرجاء المعمورة؟

د. منصور محمد سرحان
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بحري  تهريب  تفكيك خلية  اليمني، عن  الغربي  الساحل  المشتركة في  القوات  أعلنت 
إيرانيا، وذلك بعد يومين من كشف  المدعومة  ثالثة تتبع ميليشيا الحوثي االنقالبية، 
خليتين مماثلتين. وبحسب اإلعالم العسكري للقوات المشتركة، فإن الخلية المضبوطة، 
تتكون من شخصين، هما “بديع محمد محمد الطبوزي وناصر محمد سالم دخين”، من 
أبناء مديرية ذو باب غربي محافظة تعز. وأقر أعضاء الخلية في منطوق اعترافاتهم، 
إلى ميناءي  لتهريب مواد متفجرة من جيبوتي  الحوثي  ِقبل ميليشيا  بتجنيدهم من 

الصليف ورأس عيسى في الحديدة.
كما اعترف أفراد الخلية، بتورطهم في نقل شحنتين من مادة سماد اليوريا المستخدمة 
في صناعة المتفجرات، قبل أن تعترضهم قوات خفر السواحل قبالة سواحل الخوخة 
جنوبي الحديدة. واعتبر اإلعالم العسكري، اعترافات الخلية دليال جديدا على استخدام 
ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة )الميناء الرئيسي، والصليف ورأس عيسى(، ألغراض 
المشتركة  القوات  الماضيين، عن تفكيك  اليومين  العسكري،  عسكرية. وكشف اإلعالم 
بندر  ميناء  مــن  أسلحة  شحنات  تهريب  فــي  األولـــى  تــورطــت  بــحــري،  تهريب  خليتي 
عباس اإليراني إلى موانئ الحديدة، فيما الثانية متورطة في تهريب مواد متفجرة من 

جيبوتي إلى ميناء الحديدة.

تفكيك ثالث خلية تهريب بحري حوثية غرب اليمن

أنقرة ـ وكاالت

جدد وزير الخارجية التركي مولود 
ــثــالثــاء(  ــو أمـــس )ال تــشــاوش أوغــل
النظام  بين  “مصالحة”  إلى  دعوته 
الــســوري والــمــعــارضــة، بــعــد دعــوة 
الماضي  األســبــوع  أطلقها  مماثلة 
لتركيا  مناهضة  تظاهرات  وأثــارت 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــفــصــائــل 

المعارضة في سوريا.
وقال تشاوش أوغلو، خالل مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الالتفي 
إدغـــــــارز ريــنــكــيــفــيــش فـــي أنــقــرة 
النظام  يتصالح  أن  “يــجــب  أمــس 
أن  نرى  قلته..  ما  والمعارضة. هذا 
سالم  إلحالل  ضرورية  المصالحة 

دائم في سوريا”.
الخميس  الوزير  وأعلن 

خـــــــــــــــالل مـــــؤتـــــمـــــر 
صــحــافــي فــي أنــقــرة 
نــجــعــل  أن  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ “عـ

في  يتصالحان  والمعارضة  النظام 
هناك سالم  يكون  لن  وإال  ســوريــا، 

دائم”.
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، تــظــاهــر آالف 
ــســوريــيــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  ال
الفصائل المعارضة للنظام السوري 
فــي شــمــال وشــمــال غـــرب ســوريــا، 

منددين بهذه التصريحات.
وأوضـــــح تـــشـــاوش أوغـــلـــو الــيــوم 
“استخدمت كلمة مصالحة” وليس 
ــه تــم “تــحــريــف”  ــالم، مـــؤكـــًدا أنـ ســ

أقواله.
وأشار إلى أن تصريحاته ال تشكل 
منعطًفا في الموقف التركي حيال 

سوريا.
ومنذ بداية النزاع في سوريا 
2011، قدمت أنقرة  العام 
دعًما أساسًيا للمعارضة 
السياسية والعسكرية.

تركيا تجدد دعوتها لمصالحة سورية - سورية
عواصم ـ وكاالت

أجرى االتحاد األوروبي وإندونيسيا، 
بحرية  مــنــاورة  أول  واإلثنين،  األحــد 
مشتركة لهما في بحر العرب، استنادا 
إلى عملية محتملة لمكافحة القرصنة، 

وفق ما جاء في بيان مشترك.
الـــمـــنـــاورات، سفينة  فـــي  ــت  ــاركـ وشـ
ــة لــلــبــحــريــة  ــعــ ــ ــاب ــ ــت ــ “كـــــورفـــــيـــــت” ال
اإلندونيسية، وفرقاطة للقوة البحرية 
“يونافور”،  األوروبــي  لالتحاد  التابعة 
مرتبطة بعملية “أتالنتا”، وهي “عملية 
لــردع  العسكرية  ــي  ــ األوروبـ االتــحــاد 
والسطو  القرصنة  أعمال  وقمع  ومنع 

المسّلح قبالة ساحل الصومال”.
في  وجــاكــارتــا  بروكسل  وأوضــحــت 

بيانهما، أن “المناورات المبنية 
عملية  ــاريــو  ــن ســي ــى  عــل

لــمــكــافــحــة الــقــرصــنــة، 
تــــضــــمــــنــــت هــــبــــوط 
مروحيات على جسر، 

وتحركات تكتيكية معّقدة في البحر، 
بها  مشتبه  سفن  تفتيش  وعمليات 
حسب  البحر”،  في  بالوقود  والــتــزود 
مـــا أوضـــحـــت وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس. 
أيام  بضعة  بعد  المناورات  وُأجــريــت 
مــن تــدريــب عــســكــري مــشــتــرك على 
إطالق رصاص حي، شارك فيه آالف 
واألميركيين،  اإلندونيسيين  الجنود 
آخرون من دول حليفة،  وعسكريون 
بشأن  التوترات  تصاعد  خلفية  على 
بكين  تطالب  التي  الجزيرة  تــايــوان، 
بــالــســيــادة عــلــيــهــا. وفـــي حــيــن أطلق 
الجيش الصيني مناورات حربية غير 
ــر  ذّك تـــايـــوان،  محيط  فــي  مسبوقة 
االتحاد األوروبي وإندونيسيا في 
حر  بنظام  “تمسكهما  بـ  بيانهما 
ومفتوح وشامل وقائم على 
قواعد منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ”.

مناورات أوروبية إندونيسية في بحر العرب
واشنطن ـ وكاالت

الخاصة  االتـــصـــاالت  مــديــرة  أعــلــنــت 
المتحدة،  لــلــواليــات  األولـــى  بالسيدة 
الرئيس  زوجـــة  أن  ــثــالثــاء(،  )ال أمــس 
ــدن، أصــيــبــت  ــايــ ــ األمـــيـــركـــي، جــيــل ب
“كوفيد  المستجد  كــورونــا  بفيروس 

.”19
وأوضـــحـــت إلــيــزابــيــث ألــيــكــســانــدر، 
لجيل  أجـــريـــت  الــتــي  ــفــحــوص  ال أن 
إيجابية،  حالتها  أن  أظــهــرت  بــايــدن، 
وصفت  أعـــراض  عليها  ظــهــرت  فيما 

بالطفيفة.
ــمــتــبــعــة،  وبـــمـــوجـــب اإلجـــــــــــراءات ال
اإلقامة  مقر  في  بايدن  جيل  ستبقى 
إلى  كارولينا  ســاوث  بوالية  الخاصة 

تكون  اختبارين  إجـــراء  حين 
على  ســلــبــيــة،  نتيجتهما 

التوالي.
أجــرت  اإلثنين،  ويــوم   
ــدن فــحــصــًا  ــ ــاي ــ جـــيـــل ب

ــًا، فــكــانــت الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة،  ــعـ ســـريـ
أعــراض شبيهة  عليها  وعندما ظهرت 
 ،”PCR“ ــرت فــحــص الــبــرد، أجـ بــنــزلــة 

فتأكدت اإلصابة.
ــرة االتــــصــــاالت، فــإن  ــديـ وبــحــســب مـ
جرعتي  أخــذت  التي  األولــى  السيدة 
تأخذ  معززتين،  جرعتين  ثم  اللقاح، 
عالجًا من دواء شركة “فايزر” المسمى 

“باكس لوفيد”.
وكــانــت جيل مــع زوجــهــا فــي ســاوث 
ــا، بــيــنــمــى يــرتــقــب أن يــعــود  ــيــن كــارول
بــايــدن، يــوم الــثــالثــاء، إلــى واشنطن؛ 
ألنـــه مــقــبــل عــلــى تــوقــيــع قـــانـــون في 
الـــعـــاصـــمـــة. وكـــــان جـــو بـــايـــدن قد 
كورونا،  بفيروس  أخيرًا،  أصيب، 
متوسطة،  أعراضًا  عانى  لكنه 
مكتبه  مــن  العمل  وواصـــل 
في البيت األبيض، خالل 

فترة العزل.

إصابة السيدة األولى للواليات المتحدة بكورونا

حريق جديد داخل 
كنيسة في مصر

القاهرة ـ وكاالت

القاضي،  أسامة  المنيا في مصر  أعلن محافظ 
في  بيشوي  ــبــاء  األن كنيسة  فــي  حــريــق  وقـــوع 
وأوضح  األسباب.  عن  كاشفًا  الجديدة،  المنيا 
ــى مــوقــع الــحــريــق، حيث  ــه تــوجــه إل الــقــاضــي أن
عن  ناجم  مــحــدود  حريق  على  السيطرة  تمت 
األنبا  بكنيسة  األرضـــي  بــالــدور  كهربائي  مــاس 
الحماية  وتمكنت  الــجــديــدة.   بالمنيا  بيشوي 
المدنية بالمنيا، من السيطرة على الحريق دون 
وقوع خسائر باألرواح. انتقلت على الفور قوات 
مساعد  يترأسها  أمنية  وقوة  المدنية  الحماية 
سياراتها،  اإلســعــاف  ودفعت  المنيا  أمــن  مدير 

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

العالم يمر بلحظات أسوأ من فترة الحرب الباردة

بوتين: سنتخذ إجراءات لبناء عالم أكثر ديمقراطية

روسيا: انفجار مستودع الذخيرة بالقرم سببه “عمل تخريبي”

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
تدخلت  واشنطن  إن  )الثالثاء(،  أمس 
فــي شـــؤون بـــالده الــداخــلــيــة وتسعى 

لفرض هيمنتها على العالم.
أشار بوتين، خالل “المنتدى العسكري 
التقني” في موسكو، إلى إصرار روسيا 
وغيرها  المسلحة،  قواتها  تعزيز  على 
خطوات  واتخاذ  األمنية،  الهياكل  من 
عالم  بــنــاء  فــي  تساعد  أن  شأنها  مــن 
أكثر ديمقراطية، يحمي حقوق جميع 
الثقافي  الــتــنــوع  ويــضــمــن  الــشــعــوب، 

والحضاري لها.
كما  األزمـــات  تثير  واشنطن  إن  وقــال 
على  مشددًا  تايوان،  في  حاليًا  تفعل 
وتصدير  الفقر  نشر  يحاول  الغرب  أن 

األزمات للدول األخرى.
ــأن مفاهيم  بـ ــوه  نـ الـــروســـي  الــرئــيــس 
ــــاءت  ــة الـــقـــطـــب ب ــ ــاديـ ــ الـــعـــولـــمـــة وأحـ
بــالــفــشــل، والــنــظــام الــعــالــمــي أحـــادي 
ــي الــنــســيــان،  ــي طـ ــقــطــب أصـــبـــح فـ ال
مشددًا على أن “عالمًا متعدد األقطاب 

يفتح المجال للتصدي لكل التحديات 
والنزاعات واإلرهاب”.

لن  أن روسيا والصين  بوتين  وأضاف 
تسمحان بانتهاك سيادتهما وتكافحان 
الغرب  إن  قــال  كما  الغربية.  الهيمنة 
للناتو  مشابه  حلف  إقامة  إلى  يسعى 

في منطقة المحيط الهادي.
وعـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
روسيا  أن  إلــى  بوتين  أشــار  الخاصة، 
بما  الخاصة  العسكرية  عمليتها  بدأت 
يتفق تمامًا مع ميثاق األمم المتحدة، 
محددة  العملية  أهـــداف  كانت  حيث 
بوضوح ودقة، وهي ضمان أمن الدولة 
وحماية  الــروســي،  والشعب  الروسية 

سكان دونباس من اإلبادة الجماعية.
الروسي  الدفاع  وزيــر  قال  من جهته، 
سيرغي شويغو إن العالم يمر بلحظات 
الباردة. وأشار  الحرب  فترة  أسوأ من 
حدود  إلى  توسع  الناتو  حلف  أن  إلى 
في  الــعــســكــريــة  العملية  قــبــل  روســيــا 
أوكـــرانـــيـــا، مــضــيــفــًا أن الـــغـــرب يـــزّود 

أمـــواالً  وخــصــص  باألسلحة  أوكــرانــيــا 
ضخمة إلطالة الحرب.

الــعــمــلــيــة  أن  عـــلـــى  وشــــــدد شـــويـــغـــو 
ــيــا  الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكــران
“قــواتــنــا  مــضــيــفــًا:  أهــدافــهــا،  ستحقق 
في  الغربية  الصواريخ  راجمات  تدّمر 

أوكرانيا”.
ــار إلـــى أن  ــروســي أشـ ــدفــاع ال ــر ال وزيـ
الغربية  األسلحة  تستخدم  أوكــرانــيــا 
ــبـــراء  تـــحـــت إشــــــــراف كـــامـــل مــــن خـ
“حلف  مــضــيــفــًا:  غــربــيــيــن،  عسكريين 

الناتو بات أكثر عدوانية وكان يهدف 
لزيادة قواته على حدود روسيا”.

ونـــوه الــمــســؤول الــعــســكــري الــروســي 
نووية  أسلحة  تستخدم  لن  بالده  بأن 
مشددًا  أوكرانيا،  في  شامالً  دمــارًا  أو 
تــواّجــه قــوات غربية  على أن روســيــا 

مشتركة في أوكرانيا.
العسكرية  العمليات  إن  شويغو  وقــال 
ــة تــتــم بـــإشـــراف أمــيــركــي  ــيـ ــرانـ األوكـ

وبريطاني.

على  الــروســيــة  ــدفــاع  ال وزارة  عّلقت 
ــس الــثــالثــاء  ــع أمـ ــذي وقـ ــ ــفــجــار ال االن
بــمــســتــودع ذخـــيـــرة فـــي شــمــال شبه 

جزيرة القرم.
إن  الــروســيــة،  الــدفــاع  وقــالــت وزارة 
مــســتــودع الــذخــيــرة فــي الــقــرم تضرر 

بفعل “عملية تخريب”.
وأجــلــت الــســلــطــات الــروســيــة 3 آالف 
مستودع  انــفــجــار  دائـــرة  عــن  شخص 

الذخيرة في القرم.
قالوا  قــد  محليون  مــســؤولــون  ــان  وكـ
إن حريقا في موقع لتخزين الذخيرة 
في شبه جزيرة القرم أدى إلى إصابة 
بعد  وذلـــك  ــاء،  ــثــالث ال يـــوم  شخصين 

أســـبـــوع مـــن ســلــســلــة انـــفـــجـــارات في 
ــجــزيــرة الــتــي  قـــاعـــدة جــويــة بــشــبــه ال

ضمتها روسيا من أوكرانيا.
ــادت وســـائـــل إعــــالم روســـيـــة أن  ــ ــ وأف
في  ميسكوي  قرية  هــزت  انــفــجــارات 
منطقة دزهــانــكــوي فــي شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن صباح 

الثالثاء.
المعين  الــقــرم  حــاكــم  قــال  مــن جانبه، 
مــن روســيــا سيرغي أكــســيــونــوف، إن 
نقلت  شخصين أصيبا بجروح، وفقما 

“األسوشيتد برس”.
ــوع الــــمــــاضــــي، وقـــعـــت  ــ ــ ــب ــ ــي األســ ــ فـ
قــاعــدة  ــفــجــارات فــي  االن سلسلة مــن 

ســـاكـــي الـــجـــويـــة بـــالـــقـــرب مـــن قــريــة 
نــوفــوفــيــودوروفــكــا فــي شــبــه جــزيــرة 
باللوم  الروسي  الجيش  وألقى  القرم. 
عرضي  انفجار  على  االنــفــجــارات  في 

الحادث  أن  يبدو  لكن  هناك،  للذخائر 
بينما  ــي،  ــرانـ أوكـ هــجــوم  نتيجة  كـــان 
االنــفــجــارات دمــرت  أن  ذكـــرت كييف 

تسع طائرات روسية.

موسكو ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

الرئيس الروسي

االنفجار وقع بمنطقة دزهانكوي في شبه جزيرة القرم

عواصم ـ وكاالت

األميركية،  إن”  إن  “ســي  شبكة  ــادت  أفـ
التوصل لحل  يتم  لم  أنه  الثالثاء،  أمس 
النووي مع  االتفاق  حقيقي بشأن إحياء 

إيران.
ونقلت “سي إن إن” عن مصدر دبلوماسي 
إذا  بتعويضها  تطالب  إيـــران  إن  الــقــول 

انسحب أي رئيس أميركي من االتفاق.
ــاســـي أن  ــومـ ــلـ ــدبـ ــدر الـ ــصـ ــمـ وأضـــــــاف الـ
إيــران تشكل  بها  التي تطالب  الضمانات 
ــاء االتـــفـــاق  ــيـ ــام إحـ ــ عــقــبــة أســاســيــة أمـ

النووي، الذي أبرم في 2015.
محادثات  إلــى  الــروســي  المندوب  وكــان 
ــــى أن إيـــــران أكـــدت  فــيــيــنــا قـــد أشــــار إل
الموافقة  شــرط  اتفاق  لعقد  استعدادها 

على 3 مطالب، دون تسميتها.
ــي قــد أعــلــن، في  ــ وكـــان االتــحــاد األوروب
وقت سابق أمس، أنه “يدرس” رد إيران 
على مقترحه إلعادة إحياء اتفاق 2015 

النووي المصمم لفرض قيود على برنامج 
طهران النووي. وأفاد ناطق باسم مسؤول 
شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل، 
الـــذي نــّســق الــمــحــادثــات الــرامــيــة إلعــادة 
االتفاق،  إلــى  المتحدة  والــواليــات  إيــران 
ــرد اإليــرانــي فــي وقت  بــأنــه تــم تلقي الـ
“نقوم  الــمــصــدر  ــال  وقـ االثــنــيــن.   متأخر 

بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في 
)االســم  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
المتحدة  والـــواليـــات  لــالتــفــاق(  الــرســمــي 
بشأن طريقة المضي قدما”. وقبلها، أعلن 
مستشار الوفد اإليراني المفاوض محمد 
للعودة  كبيرة  فــرصــة  “لدينا  أن  مــرنــدي 

لالتفاق النووي” المبرم عام 2015. 

االتحاد األوروبي يدرس رد طهران على مقترحه “النووي”

إيران تطالب بتعويضها إذا انسحبت أميركا من االتفاق

البرنامج النووي اإليراني يسير على قدم وساق

بغداد ـ وكاالت

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
السبت  تظاهرات  تأجيل  الثالثاء،  أمــس 
اإلبقاء  سيتم  أنه  إلى  أشــار  فيما  المقبل، 

على االعتصام “حتى تحقيق المطالب”.
ــال الــصــدر فــي تــغــريــدة إن “الــشــعــب  وقــ
ســيــبــقــى عــلــى اعــتــصــامــه حــتــى تحقيق 
مــطــالــبــه”، مــضــيــفــًا: “نــعــلــن تــأجــيــل موعد 

تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر”.
وفــي وقــت ســابــق مــن أمــس كــان قيادي 
مــقــرب مـــن مــقــتــدى الـــصـــدر قـــد قـــال إن 
ــوة اإلطـــــار الــتــنــســيــقــي الــمــقــرب من  ــ دعـ
التيار  تخيف  ال  كبيرة  لتظاهرات  إيــران 
العراقي،  محمد  صالح  ووصف  الصدري. 
اإلطار التنسيقي بأنه “ثالوث يلعب بالنار” 
و”يؤجج لحرب أهلية في العراق”، متهمًا 
ــاســتــخــدام الــعــنــف ضـــد األجــهــزة  ــاه “ب ــ إي
األمنية”. وأكد، في تغريدات على “تويتر”، 
أن التيار الصدري يتظاهر “لإلصالح” بينما 

التنسيقي “يتظاهر ضد اإلصالح”،  اإلطار 
الرئاسات  ضــد  يتظاهر  “اإلطـــار  مضيفًا: 

الثالث، فأي شرعية يدافعون عنها؟”.
القضاء  “مجلس  أن  على  العراقي  وشــدد 
األعلى خط أحمر وإن اختلفنا على بعض 
مناصريه  الصدري  التيار  ودعــا  قــراراتــه”. 
الستمرار التظاهرات، مشددًا على ضرورة 
مع  االحتكاك  وعــدم  بالسلمية”  “التمسك 

متظاهري اإلطار التنسيقي. 
واإلطار  الصدري  التيار  من  كل  ويواصل 
تــأّزم  مــع  الــشــارع  فــي  الضغط  التنسيقي 
ــع بــيــنــهــمــا، حــيــث يــقــيــم مــنــاصــرو  ــوضـ الـ
الصدر منذ 30 يوليو اعتصامًا في باحات 
مناصرو  بــاشــر  بينما  الــعــراقــي،  الــبــرلــمــان 
على  مــضــادًا  اعتصامًا  التنسيقي  اإلطـــار 

أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.

اتهم أطرافاً داخل اإلطار التنسيقي بالسعي إلى حرب أهلية

الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت “حتى إشعار آخر”

أنصار الصدر يرفعون صوره داخل المنطقة الخضراء
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المرفأ المالي 
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مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA
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المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-117866 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر :  اميرة عبد الرسول كاظم عبد هللا ابراهيم  

االسم التجاري الحالي : كافتيريا قصر النور
االسم التجاري الجديد : كافتيريا فالف لجي

رقم القيد : 33 – 71886

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2022-111855 ( إعالن رقم
تغيير االسم التجارى

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سلوى محمد صلهام الكعبي
االسم التجاري الحالي : مطعم دايت كير

االسم التجاري الجديد : مطعم حكايه الشيف
قيد رقم : 38662 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المحظوظ لأللعاب واإللكترونيات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   HASHIM MANIYOTH / السيد 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  واإللكترونيات  لأللعاب  المحظوظ  شركة 
)اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  62256
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

) CR2022-117267 ( إعالن رقم
تغيير االسم التجارى

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

يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد مصلح صالح الغراسي

االسم التجاري الحالي : وادي الظواهر للخضروات و الفواكة
االسم التجاري الجديد : سوق الطعام األفريقي

قيد رقم : 52728 – 13

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول )شركة ذات مسئولية محدودة( إلى )شركة تضامن(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت شركة ) 

شركة ويلدستار للستانلس ستيل و اللحام ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم ) 

145256 (، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة من ) شركة ذات 

مسئولية محدودة( إلى )شركة تضامن( .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

نازما صالون نسائي  ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   140695  

إليها شركة نازما  بأنه قد تقدم  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 
صالون نسائي  ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 140695 بطلب تصفية الشركة تصفية  

اختيارية وتعيين السادة  NAAZMA JOSEPH   مصفيا للشركة.
NAAZMA JOSEPH

33460005
SAVIOUR.BH@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )النسر الذهبي لخدمات اداره العقارات ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )النسر الذهبي لخدمات 
للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،  )130845( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  العقارات  اداره 

رقم ) 2 ( من:
)النسر الذهبي لخدمات اداره العقارات ذ.م.م(

) GOLDEN EAGLE PROPERTY MANAGEMENT SERVICES W.L.L (
الى:

)ماتسكي لخدمات اداره العقارات ذ.م.م(
) MATSKI PROPERTY MANAGEMENT SERVICES W.L.L (

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم ريبوت ترينغ سنتر ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ريبوت 
ترينغ سنتر ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-154388، بطلب تغيير اسم الشركة من:

ريبوت ترينغ سنتر ذ.م.م 
REBOOT TRAINING CENTER W.L.L

الى: 
معهد ريبوت كودنج ذ.م.م

 REBOOT CODING INSTITUTE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

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

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

المسماة  الفردية  المؤسسة  بأنه قد تقدم مالك  السياحة  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  إدارة  تعلن 

)منارة للمختبرات الطبية ) والمملوكة للسيد/السيدة )عبدالناصر صالح صالح محمد المال( والمسجلة 

بموجب القيد رقم )122620(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل جزءمن )المؤسسة الفردية( تحت رقم 

قيد ) 39639-3( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )5000( دينار 

بحريني وذلك بتنازل عن جزء من المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

)عبدالناصر صالح صالح محمد المال( بنسبة )49( % 

)يوروفنز كلينيكال تيستنغ هولدنغ لوكس س.أ.ر.ل( بنسبة )51( %

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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IN TIME DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39666050 or BE.SPORT.1@GMAIL.COM

 ABU HAMZA AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39581507 or BAHLOVE6@GMAIL.COM 

La Pasta Verona 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39194942 or SA.13.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

KKT MENA HOLDING CO. B.S.C.(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)

 suitably qualified applicants can contact

 17566504 or JALAM@YQBAHRAIN.COM 

EILAF SAMA ALRIFFAEIN  PHONE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34335952 or FARUQESANTOS@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

LIMAR JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77202111 or LUBNAALHUSAINI@GMAIL.COM 

FIXING POINT GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33801802 or MEMETURK92@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 INSPECTOR(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

RANA TRANSPORT CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33342339 or RAORANA.AKMAL@GMAIL.COM 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 33743756 or ataur1370@gmail.co 

Al zubari for construction 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33774455 or ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com 

ALGHALIA W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

ERA CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

ASFI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

LA DIVANS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 33252560 or HUSSAINALLAWY@GMAIL.COM 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17677784 or almufeedelectricalwll@gmail.com 

PRINCE FLAVORS ICE CREAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39855169 or MZNM200002@GMAIL.COM 

Ziad decoration W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17002099 or info@ziaddecoration.com 

BRITISH DENTAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 32178703 or RUBY@BRITISHDENTALCENTER.COM 

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33972312 or gssbh.wll@gmail.com 

ALNIDA ALAKEER GRILLS - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17682561 or RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

GUERRERO-STRACHAN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 66701310 or eduardo.gsk@g-sarchitecture.com 

GAD INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DEPUTY CHIEF EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39749818 or GALDOSSARI@GAD-INTL.COM 

Fixme Fashion W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33730803 or JAYARAM.NAMBIAR1968@GMAIL.COM 

Capital Laundry W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

 39464157 or hr.recruitment@deekobahrain.com 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 37771467 or MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

IFRAH LUSCIOUS LOCKS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 34191352 or FALLAKSHER96@GMAIL.COM 

EZZ ALARAB GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 32123685 or EZZALARABTRADE@GMAIL.COM 

KAMCO TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35517903 or ABDULMAJEEDCK09@GMAIL.COM 

KARAM BROTHERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33456122 or KARAMTRADINGCOMP@GMAIL.COM 

STORE TO DOOR SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35358011 or waseela.gcc@gmail.com 

ETHREB BILKHAMS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33330453 or ETHREBBILKHAMS@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39456488 or info@alnemranbh.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

ALMATOOQ CONSTRUCTIONS EST 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONCRETE MOLDS)

 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

CINE CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36662332 or BASTAKI_88@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

ALARAB CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39669859 or BAGDAD_DOC@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

OLIVE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Al Ajmi Group W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39456969 or BUZAAL1970@GMAIL.COM 

RAS ZUWAYED RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 39847080 or BB12BB@HOTMAIL.COM 

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17276617 or abdulla@creativeline.me 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM 

MARVEL GRAPHICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37317484 or SABIRMALIK399@GMAIL.COM 

GULMAN ALI INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34459038 or GULMANMATLIA@GMAIL.COM 

AWLAD GALAL FOR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33851999 or AHMEDGALAL772017@GMAIL.COM 

LASAANI INTERIOR DECOR COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33092575 or CIVILENGINEER33M@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

MAISHA INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33201612 or KAMALBHSU@GMAIL.COM 

LAKI MARWAT  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35954866 or NUQTAQALAM1@GMAIL.COM 

WADI KARANA  CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM 

WADI KARANA  CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM 

CHOPPERS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33560453 or MB69256@GMAIL.COM 

ALZUBAIDI TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 32323286 

 FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH (SAQER ALSAFON - 8146) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39094999 or fadheledrabooh82@gmail.com

ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHIM (NOOR ALMIQAT2/12719) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39128221 or BU.ISA.HAQ@HOTMAIL.COM 

FANITA FOR READYMADE CLOTHES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17273443 or black_gmctruck@hotmail.com 

RIFFA FORT REAL ESTATE OFFICE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39021697 or ANILKILIVILA@GMAIL.COM 

ALBANADRH SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39828148 or AHMEDHA.NASSER@EWA.BH 

MINWAH BUILDING CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17291331 or EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

BOSS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 36361228 or ALIJMAA16@GMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

SHAIKHANI GALLARY TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39448481 or KARIMA_ARAHMAN@YAHOO.COM 

GOLDEN FORK PLUS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17680242 or WALEED.CO@WINDOWSLIVE.COM 

ALMATOOQ CONSTRUCTIONS EST 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONCRETE MOLDS)

 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

ARWA GATE FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33888406 or ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

BABA SUNFOOR PASTRIES AND BROASTED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39682220 or SHAIKHA.B59@HOTMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

BAMBU RESTURANT W L L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17826686 or VJBOLOOR@GMAIL.COM 

ALBARAKA LOGISTIC 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com 

SAB AUTO SPAREPARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

SAADAH ABBAS YAHYA THAAMER 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39876311 or MOHSEN_COMP@HOTMAIL.COM 

JANOOB ALGHARBI EST 

has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17730786 or PAMBAVASANNAIR@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR AND GENERAL FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

LA MER BEAUTY SALON (PARTNERSHIP CO.) 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17330074 or lamersalon@gmail.com 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

ATYAB BUTCHERY 

has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)

 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

AL RUQYAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39664427 or SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

AL RAWASI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 39664427 or SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

HOLIDAY BAHRAIN HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL MADINEH ALMNAWARAH NATURAL HERBS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17760688 or alansari.isa@gmail.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17566444 or alaalico@batelco.com.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

Sara gate electrical equipments 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17231939 or MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

SHABOON MARKETS 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39901393 or FAKHRIADIARI@GMAIL.COM 

AL SEKHA CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17211432 or anandgk77@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 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

PERSONAL MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36250023 or SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

DIVYA FASHION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39118999 or ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

Tandoori Tawah Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33303746 or adeel_rauf2003@yahoo.com 

Dar alamearat beauty saloon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 13104010 or AHLAM030@YAHOO.COM 

MARYANA STYLE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33834293 or MARYANASTYLE@LIVE.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 39262606 or ahmed@sanarep.com 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

AL REDA HOME FOR FIXING FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33668682 or FALA27H@GMAIL.COM 

Consolidated Engineering Company Khatib and Alami Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 17213177 or SOFFYAN.ZEINUDDIN@KHATIBALAMI.COM 

Slider Station W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 33533606 or fc@emi-bh.com 

ATIA AMANAT ALI ALLAH BEDO  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33008358 or ATIAGROUPBH@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

Skills Centre and Bookshop 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

 suitably qualified applicants can contact

 17681696 or KHADIJA.ALORAIBI@GMAIL.COM  
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 بعد نجاح الجزءين السابقين بشكل 
كبير وتحقيقهما إليرادات، أعلنت 

الصفحة الرسمية للسلسلة عن جزء 
جديد يعرض في 2023 وسيحمل 

 ،“Sonic the Hedgehog 3“ عنوان
سيشهد عودة البطلين بين العمل 

شوارتز وجايمس 
مارسدن، 

بينما 
لم يتم 

اإلعالن عن 
موقف جيم 

كاري، 
وسيعرض الجزء الثالث 
في 20 ديسمبر 2023.

tariq_albahhar

قواعد الدراما التلفزيونية غائبة في كاميرا بعض المخرجين الشباب
خاصة  الخليجية،  المسلسالت  بعض  يشاهد  من 
وبال  شباب  مخرجون  إلخراجها  يتصدى  مــن  أن 
سابق تجارب، سيكتشف أهل االختصاص والنقاد، 
الممثلين  تعامل  مسألة  في  كثيرة  هفوات  وجــود 
بــصــورة  يــتــحــرك  الــكــامــيــرا، حــتــى إن بعضهم  مــع 
بدائية دون أي توجيه من المخرج، وكأن المسالك 
مقفلة وبمهارة فائقة لتقديم – أي كالم – للمشاهد 
التي  التلفزيونية  الــدرامــا  بقوانين  االلــتــزام  دون 

تتميز وتتفرد بالخصوصية التي تختلف عن 
المسرح.

التلفزيونية  ــا  ــدرامـ الـ
حسب خبراتنا كأهل 
ــاج إلـــى  ــتـ ــحـ ــن، تـ ــ ــ ف
الــلــقــطــات الــقــريــبــة 

والـــــمـــــكـــــبـــــرة، ال 
بــــــــســــــــبــــــــب 

أيضا  وإنما  التلفزيون فحسب،  صغر حجم شاشة 
على  واجـــب  ثــم  ومــن  التفاصيل،  إظــهــار  لحتمية 
ان يتحكم في حركته تحكما دقيقا. ففي  الممثل 
ومحدودة،  بطيئة  حركته  تكون  القريبة  اللقطات 
فهو إن حرك وجهه بمقدار وببطء حتى ال يخفي 
اللقطة، وهو  نفس  معه في  يكون  قد  زميل  وجه 
ان انفعل أو ثار فإنما يفعل ذلك دون أن يؤثر على 

فــــــــي الــــــــكــــــــادر، مــوقــفــه 
ــل  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
ــمـــرس  ــتـ ــمـ الـ

يـــقـــيـــس بـــغـــريـــزتـــه 
ــورة  ــ ــصــ ــ ــ ــم ال ــ ــجـ ــ حـ
ــا  ــه، ومــ ــ ــ ــول ــ ــن حــ ــ مــ
التي  األشـــيـــاء  هــي 
ــــه  ــب ــ ــان ــــجــ ــر ب ــ ــهـ ــ ــظـ ــ تـ
ــانـــه  مـــكـ أو  فـــيـــهـــا 

ــهــذه  هــــو بــالــنــســبــة ل
تبقى  األشـــيـــاء حــتــى 

النسب محفوظة طوال 
اللقطة. 

ــا يــعــيــش فــي  ــ ــدرامـ ــ مــمــثــل الـ
الكادر وفي الصورة أكثر مما 

والوجه  والكلمات،  الــعــبــارات  فــي  يعيش 
كما هو معروف أوضح مرآة ينعكس عليها 
مافي داخل الشخص، ويرتسم على صفحته 
تــعــبــيــرات ومــشــاعــر أصــــدق وأعـــمـــق من 
غالب  في  تكون  ما  أبعد  جوفاء  كلمات 

األحوال عن الحقيقة.
الشباب  المخرجين  بعض  هناك  لألسف 
ال يــعــيــرون اهــتــمــامــا لـــهـــذه الــتــفــاصــيــل 
فــي حركة  التحكم  وأســلــوب  والــخــطــوط 
يؤدي  وهذا  الشاشة،  أمام  وتنقله  الممثل 
دائما الى إعادة تصوير اللقطة مرات عديدة، 
وال  وجمودها  بضعفها  اعتمادها  يتم  األخير  وفي 

مجال للتحدث عن المونتاج هنا. 
أيــام،  قبل  ــرة  األسـ مــع  خليجيا  مسلسال  شــاهــدت 
اللقطات  من  عدد  في  الكاميرا  فيه وضع  يكن  لم 
صــحــيــحــا، نــاهــيــك عــن جــلــوس ووقــــوف مفاجئ 
الفادحة  الكاميرا وهذا من األخطاء  أمام  للفنانين 
المخرج  إغفال  عن  حقيقة  واستغرب  المعروفة، 
وأسبابها  ودوافــعــهــا  ودراســتــهــا  الممثلين  لحركة 
بعناية، وتركهم هكذا بال ضابط أو رابط بال أسباب 
المسلسل...  الكاميرا في هذا  أخطاء  معينة. ومن 
أبنائه  أمام  األســرة يتحدث  لرب  كان هناك مشهد 

الـ 8 عن قضية اإلرث، والجميع متحلق 
حــولــه فــي حــشــد صــغــيــر. يفترض 
الدرامية  اللحظة  وإلظــهــار  هنا 
وفي  مكبرة  لقطة  في  التركيز 
ــثــه على  ــعــض فـــقـــرات حــدي ب
القطع  ثم  األب،  الممثل  وجــه 
ــوه أبــنــائــه  ــ الـــســـريـــع عــلــى وجـ
الناتج عن  األثر  بفعل  المنفعلة 
اإلرث  عن  الحديث  أو  الخطاب 
مع  األب  إلى  العودة  ثم  وتقاسمه، 
لقطة  ثــم  متوسطة،  لقطة  فــي  األبــنــاء 
عامة، وبعدها القطع على وجوه بعض األبناء 
في حركة بانورامية مكبرة تفضح وجوههم التي 
وغيرها  االعــتــراض  او  االستجابة  بمعاني  تنطق 
من ردود األفعال، كردة فعل األب وتقاسيم وجهه 
ولكن  دراميا،  المنظر  أبعاد  للمشاهد  تكتمل  حتى 
شيئا من هذا لم يحدث، فقد اكتفى المخرج بلقطة 

متوسطة لمدة 50 ثانية وانتهى كل شيء..
ــع  ــن واقـ ــررة مـ ــبـ ــد تـــكـــون هـــنـــاك حـــركـــة غــيــر مـ قـ
المخرج  يخول  ال  هذا  ولكن  المكتوب،  السيناريو 

بـــأيـــة  ــة  ــركــ ــحــ ــ ال يـــقـــحـــم  أن 
ويرتجل  الصور،  من  صــورة 

ويــخــرج  مغلقة  بــعــيــون 
ــي  ــدرامـ ــمــط الـ ــن ــن ال عـ

المتعارف عليه. 
فــــــــــي تـــــــصـــــــوري 
على  الــشــخــصــي، 
الرقابية  الجهات 

في القنوات الفضائية 
الـــتـــي تــجــيــز وتــشــتــرى 

مــثــل هــــذه الــمــســلــســالت، 
االستعانة بخبراء ومديري 

يعرفون  ومخرجين  تصوير 
للدراما  الصحيحة  القواعد 
يقبلوها  أن  ال  التلفزيونية، 
الشنيعة،  بأخطائها  هكذا 
يكتشفها  ال  ــا  ــمـ ربـ ــتـــي  الـ
ولكنها  الــعــادي،  المشاهد 
الشمس  واضحة وضوح 

للعارفين.

نجـــم الكوميديـــا األمريكـــي ”كيفـــن هارت“ هـــو أحدث 
المشـــاهير الذين دخلوا عالم صناعـــة األغذية النباتية، 
ففي الشـــهر الماضـــي، أعلن عن خطـــط لفتح مطعمين 

لـــوس أنجلـــوس وهوليـــوود،  للوجبـــات الســـريعة فـــي 
وتحديـــدا ســـيتم افتتاح أول مطعم فـــي وقت الحق هذا  

الصيـــف، ويقـــال إن القائمـــة ســـتكون نباتيـــة بنســـبة 100 فـــي 
المئـــة، وتضم البرغر النباتي وسندويشـــات “الدجاج” والبطاطس 

المقلية والوجبات الخفيفة والســـلطات والميلك شيك. في 
عـــام 2019  كشـــف هارت أنه اتبـــع “نظاما غذائيـــا نباتيا” 

واســـتثمر في ذلك تجاريا، في العام التالي، عندما ظهر 
فـــي بودكاســـت “جـــو روغـــان” الكوميدي قـــال: “لمجرد 
أنـــك تتخـــذ قـــرارا بالذهاب وتجربـــة النباتـــات، ال يعني 

أنـــه يجب عليك أن تكـــون غارقا في هـــذا العالم، تعلمها 
وأفهمهـــا ومعرفـــة مـــا إذا كانت هناك فوائد تناســـبك”.  من 

المؤكـــد أن هـــارت ليـــس أول المشـــاهير الذين يعلنـــون؛ كونهم 
يتبعـــون نظامـــا غذائيا نباتيـــا، يتبـــع النجم ”وودي هارلســـون” 

الممثـــل فـــي نظامـــه الغذائـــي النباتـــي ألكثر 
عـــن  تحـــدث  لقـــد  عامـــا،   30 مـــن 
كيـــف أن لقاء شـــخص غريب 
جعله يبدأ فـــي العمل على 
النباتـــات وتغيير عاداته، 

علـــى  “اعتـــدت  يقـــول: 
تناول البرغر وشرائح اللحم، 

لكنني اضطـــررت للتخلي عن هذه 
العادة، وأيضا كنت من عشاق 

منتجـــات األلبـــان، وفـــي يـــوم مـــن 
األيـــام كنت في حافلـــة عندما كان 
عمـــري نحـــو 24 عامـــا ورأتني هذه 
الفتـــاة أتنفـــس وكأنني أنفـــخ أنفي، 
وكان لـــدي حـــب الشـــباب فـــي جميع 
أخبرتنـــي  عندهـــا  وجهـــي،  أنحـــاء 
أنـــه مـــن الواضـــح أننـــي ال أتحمل 
الالكتوز وأنني إذا تخليت عن 
منتجات األلبان، فستختفي 
أعراضي فـــي غضون أيام، 

وكانت على حق”!
أصبح بطل الفورموال واحد سبع مرات ”لويس هاميلتون“ 
نباتيـــا فـــي عـــام 2017 ويقول إنه يتمنى لـــو أنه بدأ في 
وقـــت أقـــرب، وغالبا ما يتـــم نقله إلى وســـائل التواصل 
علـــى  متابـــع  مليـــون   28.9 لديـــه  حيـــث  االجتماعـــي، 
إنستغرام، لحثهم على التحول إلى نباتيين والتخلي عن 
الجلـــود ومقاطعـــة اســـتغالل الحيوانات ألغـــراض الترفيه، 
يقول: “كن نباتيا، إنها الطريقة الوحيدة إلنقاذ كوكبنا حقا اليوم، 
يمكـــن القيام بذلك بســـرعة كبيرة، كل ما عليـــك فعله هو التركيز 
عليـــه”.  ”بيتـــر دينكالج“ شـــخص نباتي منـــذ 15 عاما، وقام 
الممثل بحملـــة لصالح منظمة حماية الحيوان األمريكية 
Farm Sanctuary ، وشارك في مقطع فيديو يدعو إلى 
اتبـــاع نظام غذائـــي نباتي، وكان صريحا مع مشـــجعي 
المسلســـل االســـطوري Game of Thrones علـــى ذلك. 
نجم “الرجل العنكبوت“ المحبوب ”توبي ماغواير“ نباتي 
منـــذ عام 1992، وقال لمجلـــة Parade في عام 2008: “لم 
يكـــن لـــدي أي رغبة في تنـــاول اللحوم، في الواقـــع عندما كنت 
طفـــال، كنت أواجه صعوبة في تنـــاول اللحوم” وأفيد أنه أثناء 
تصوير فيلم The Great Gatsby أصر على إعادة ســـيارة 
أعارهـــا له أثناء اإلنتاج ألنها تحتوي على مقاعد جلدية! 
الممثـــل البريطانـــي الرائع ”بنديكـــت كومبرباتش نباتي 

وأثنـــاء رحلة إلى ســـنغافورة مؤخرا كشـــف للجميع 
اختياراته من األطباق النباتية المحلية.

وفي حديثه إلى قناة أخبار آســـيا، قال إنه زار 
سوقا لقاعات الطعام، وعندما سئل عما إذا كان 
قد تـــذوق بعض األطبـــاق المحلية، قـــال كومبرباتش“ 

يقـــول: ”نعـــم أنا نباتي جـــدا بعد العديد مـــن األخطاء“!. 
النجمة ”جيســـيكا تشاســـتين“ التي فازت بجائزة األوســـكار 

ألفضل ممثلة عن فيلم The Eyes of Tammy Faye في 
عـــام 2021 نباتيـــة منذ 15 عاما عندمـــا قررت التحول 
 W إلـــى نظـــام غذائـــي نباتي، وعـــن ذلك قالـــت لمجلة

فـــي يوليـــو 2017: “اختـــرت أن أكـــون نباتية في 
طعامـــي؛ ألن صديقتي كان لديها برنامج توصيل 

طعـــام نباتي لمدة أســـبوعين لم تكـــن تتناوله، لذلك 
بـــدأت في تناوله وعلى الفور كان لدي طاقة أكثر 

مـــن أي وقـــت مضـــى فـــي حياتـــي، وأصبحـــت 
نباتية“.

وضعت الفنانة فاطمة عبدالرحيم النقاط على الحروف وأزاحت عالمات االســـتفهام التي تدور في ذهن 
جمهورهـــا، بعدمـــا أجابـــت عما يتم تداوله عمـــا إذا كان هناك خالف وراء غيابها عن المشـــاركة في الدراما 
الكويتيـــة، موضحـــة أن ”ظروفـــًا خارجـــة عن إرادتـــي حكمت علّي بـــأال أتواجد في الكويت طـــوال الفترة 
الماضيـــة، منهـــا مـــا فرضـــه فيـــروس كورونا من عدم الســـفر والتنقـــل، باإلضافة إلى انشـــغالي مع أســـرتي 
وارتباطاتـــي الفنيـــة، منها المسلســـل التراثي )عين الذيب( الذي أخذ مني وقتـــًا طويالً في التصوير، حيث 

كنت أصور مشاهدي فيه لغاية منتصف شهر رمضان الماضي“.
وأكدت عبدالرحيم للراي الكويتية  أنه ”غير صحيح ما يتم تداوله عن أن هناك خالفًا وراء عدم مشاركتي 

فـــي األعمـــال الكويتية، بـــل األمر كله يعـــود إلى الظـــروف ونوعيـــة األدوار التي لم أجد 
فيهـــا مـــا يحفزني للموافقه عليها، وبصراحة كنت ســـعيدة جـــدًا عندما عرضت علّي 

المشاركة في مسلسل )كف دفوف( مع النجمة القديرة هدى حسين التي أحبها حبًا 
كبيرًا، ولكن بعدما قرأت الشـــخصية التي كان من المفترض أن أجسدها لم أوافق 
عليها واعتذرت منهم، وأتمنى أن تكون هناك أعمال مقبلة تجمعني بالنجمة هدى 

حســـين التي أرى أنها مدرســـة فنية، والوقوف معها في أي عمل بحد ذاته 
نجاحا“.

وأضافـــت “كذلـــك األمر حدث مع مسلســـل )محمد علي رود 2(، 
للمنتج عبدهللا بوشهري، الذي أكّن له كل االحترام والتقدير، 

وهـــو على تواصـــل دائم معـــي و)كان وّده( أن أكون ضمن 
نجوم المسلســـل، ولكن عندما قـــرأت الدور رأيت أنه غير 
مناســـب لي واعتذرت، وتقبلوا اعتذاري بصدر رحب. وال 
أخفـــي أن قلبـــي )يعّورني( وأنا أعتـــذر، فأنا أحب الكويت 
وأهلها وأحب الشـــغل في المسلسالت الكويتية ومشتاقة 

لزيارتها؛ ألرى ناسها وأصدقائي الفنانين”.
فـــي جانـــب فني آخـــر، كشـــفت عبدالرحيم عـــن أن “هناك 
فكرة للعودة من جديد لإلنتاج المســـرحي وأن النقاشات 
متواصلـــة مـــع بعـــض الفنانيـــن، منهـــم الفنـــان أحمـــد 
الســـلمان الـــذي يشـــجعني لخوض هـــذه التجربة 
والبدء فيها بأســـرع وقت، خصوصًا أنني سبق 
وأنتجت مســـرحية )وناســـة( التي عرضت في 

مملكـــة البحريـــن وحّققـــت نجاحًا كبيـــرًا، ولكن 
بســـبب بعض المشـــكالت مع مؤلف العمل توقفت 

عـــن اإلنتاج لســـنوات طويلـــة. وال أعلـــم، ربما األيام 
المقبلـــة تشـــهد خوضـــي تجربـــة جديدة ســـواء كانت 

فـــي مجال اإلنتـــاج أو اإلخـــراج؛ ألننـــي وبصراحة أحب 
اإلخراج والقلب يميل له كثيرًا”.

لـماذا ال تتـواجـد فـاطمـة مشـــاهيـــر... نبــاتيـــون!
عبـدالرحيـم فـي الدراما الكويتية؟

أخطاء شنيعة في التصوير وإغفال لحركة الممثلين

أسامة الماجد

توبي 
ماغواير

جيسيكا 
تشاستين

وودي 
هارلسون

بيتر 
دينكالج

كيفن هارت

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

للتواصل: 17111483

ورشة عمل التطلعات المستقبلية... عوائد كثيرة في تطوير العمل الحكومي
مـــن الســـهل لمـــس التقدم الـــذي تحـــرزه الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، في مختلف المجاالت، وتحقيق أهدافها 
فـــي التنمية االقتصادية واالجتماعيـــة، دون معاناة وخيارات صعبة، وذلك 
بفضـــل رؤية ســـموه الثاقبة واســـتراتيجية العمل المبنية علـــى الثقة وروح 
التحـــدي، وكما قال معالي الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر البنية التحتية، خـــال ترؤس معاليه ورشـــة عمل 
التطلعات المســـتقبلية: “إن حكومة مملكة البحرين برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، ماضيـــة في تنفيـــذ االســـتراتيجيات والبرامج الراميـــة لتعزيز 
إســـهامات القطـــاع العـــام في المســـيرة التنموية الشـــاملة، من خـــال العمل 

بروح الفريق الواحد – فريق البحرين – بحٍب للتحدي وعشٍق لإلنجاز”.
إن ورشـــة عمل التطلعات المســـتقبلية “والتي تمت بلورتها في 27 سياســـة 
و113 مبادرة تغطي التطلعات في خمسة محاور هي البنية التحتية والبيئة، 
والعمل التشريعي، والخدمات االجتماعية، والعمل المالي واالقتصادي، إلى 

جانب األداء الحكومي والتحول الرقمي”، ستكون ثمار عوائدها كثيرة في 
تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة األداء، وبالتالي الدخول إلى المستقبل 
الزاهر تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ملك الباد المعظم حفظه هللا ورعاه، قائد مسيرة الخير والتقدم.
إن الخطـــط المســـتقبلية للحكومـــة الموقـــرة ورؤيتهـــا التنمويـــة الطموحة، 
واستشـــراف معالـــم الطريـــق نحـــو رفـــع كفـــاءة األداء والتنميـــة الشـــاملة 
علـــى أفضـــل وجه ممكن، ســـتكون نبراســـا لتحقيق كل ما فيـــه خير الوطن 

والمواطن.
التنميـــة الوطنيـــة عمليـــة مجتمعيـــة، اإلنســـان هدفهـــا النهائـــي ووســـيلتها 
الرئيســـية، وعـــن ذلك قال معالي الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية: “إن منطلقات العمل الحكومي 
ترتكـــز علـــى خدمـــة المواطـــن الذي هو محـــور التنميـــة وغايتها الرئيســـية، 
وحرصـــًا على استشـــراف أفضـــل الطرق لدعـــم المواطن وتمكينه، ســـتعمل 
الحكومـــة علـــى متابعـــة كل مســـتجد، والتكيـــف مـــع كل طـــارئ، وتحديـــد 

أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تربية الشباب
تعتبـــر التربية من أعظم المهمات التي يتوالها الزوجان منذ اتخاذ قرار 
تأســـيس أســـرة ناجحة، وهي المهمة التي ال تنتهي وال يمكن تحجيمها 
باقتصارهـــا علـــى مرحلـــة عمريـــة محـــددة، ألن مســـيرة تربيـــة األبنـــاء 
مستمرة، بل وتزداد تعقيدا مع كبر األبناء وتعدد احتياجاتهم، خصوصا 
عند بلوغهم مرحلة الشـــباب التي تعد من أهم مراحل عمر اإلنســـان لما 
تتســـم بـــه من قوة ونشـــاط وطاقة متجددة، األمر الـــذي يجعل المربين 
يحرصون على تطبيق أفضل الممارسات التربوية، وأداء المهمات التي 
تساهم في بناء شخصية الشاب بصورة متوازنة تتسم بالنضج الفكري، 
عـــدا عن التأكيد على إكســـاب هذا الشـــاب القيم والفضائـــل انطاقًا من 
مبادئ اإلســـام التي تســـاعده على التعايش الســـليم مع أفراد المجتمع، 
وتعـــزز لديه القدرة على اتخاذ القرارات في مســـارات الحياة المختلفة، 
وكذلك تقليل الصراعات النفسية التي قد يتعرض لها الشاب في بعض 

األحداث الحياتية.
إن تربية الشباب اليوم أصبحت مسؤولية كبيرة، وهي في الوقت ذاته 
مشتركة ما بين األسرة والمجتمع، ويتطلب اإلعداد لها تحديد األهداف 
لمـــا تتميز بـــه المرحلة مـــن خصائص تتطلـــب الدعم لكي يتم اســـتثمار 
مرحلة الشباب بصورة صحيحة مع تقليل الوقوع في العثرات، إن تلبية 
االحتياجـــات فـــي هذه المرحلـــة تعد أحد عناصر التربية المهمة، ســـواء 
كانـــت احتياجات اقتصادية أو نفســـية كتحقيق األمن النفســـي وتعزيز 
التقديـــر واالهتمام وحل المشـــكات، أو تلبيـــة االحتياجات الفكرية من 
خـــال دور الثقافة واســـتثمار المهـــارات لدى الشـــباب وتحرير طاقاتهم 

الكامنة في المجاالت اإلبداعية المتنوعة.
إن الشـــاب الذي ينشـــأ في بيئـــة صحية وتتم تهيئـــة األرض الخصبة له 
للعطاء سيشـــكل إضافـــة نوعية في المجتمع، من خـــال فكره وإبداعه 
وتوافقه النفســـي وشـــغفه في تقديم األفضل، ذلك أن التربية الســـليمة 

للشاب تعني النهوض بالوطن.

 naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم

تطوير األداء الحكومي
يـــؤدي تطويـــر األداء الحكومـــي لتحقيـــق هدفين أساســـيين، هما تحســـين 
كفـــاءة وجـــودة المنتـــج الحكومـــي وتحقيـــق رضـــا المواطن واستحســـانه 
الخدمـــات التـــي تقدمها الحكومـــة. إن كفـــاءة أداء الجهـــاز الحكومي تؤثر 
إيجاًبـــا علـــى القطاعـــات األخـــرى فـــي الدولـــة، وبتطويـــر األداء الحكومـــي 
يستطيع هذا الجهاز مواجهة المتغيرات المتاحقة والتكنولوجيا المتقدمة، 
فالجهـــاز الحكومي قادر علـــى مواجهة التغيير وتطويـــر ذاته ورفع كفاءته 
اعتمـــاًدا على أمرين، األول العنصر البشـــري، والثاني العنصـــر التكنولوجي، 
حيث يقوم الجهاز بتطوير مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل من خال 
تخريـــج عنصر بشـــري يرفد ســـوق العمـــل بالمعرفة االبتكاريـــة واإلبداعية، 
والتركيـــز على التعليم الفني وحث الطلبـــة على االنخراط فيه ألهميته في 
التنمية المســـتدامة، بجانب توفير التدريب والعمـــل لخريجي هذا القطاع، 
وبالنســـبة للعنصـــر الثانـــي فيتطلب إدخال المجـــال اإللكترونـــي في مجال 
التعامل مع األفراد والمؤسسات إدارًيا ومالًيا بما يؤدي إلى تحقيق السرعة 
فـــي إنجاز الخدمة الحكومية وتحســـين جودتها. ويســـعى مجلس الوزراء 
البحرينـــي لتنمية الكوادر البحرينيـــة الحكومية والعمل على خلق القيادات 
التـــي تتمكن من المســـاهمة في تطويـــر األداء الحكومي، واالســـتثمار فيها 
أيضـــا، كونهـــا ركيـــزة أساســـية للبناء، وُيجســـد ذلـــك اعتمـــاد البحرين على 
كوادرها الشـــابة في تحقيق التنميـــة الوطنية، وهي طاقات تمتلك المعرفة 
العلميـــة والتكنولوجية واالقتصادية والرقمية في مجال عملها، ما ُيســـاهم 
فـــي تبني التقنيات الحديثة في األداء الحكومي وُيطِور مخرجاته بكفاءة 
وجـــودة عاليـــة، موفـــًرا الوقـــت والجهـــد والتكلفـــة. وبذلـــك، فـــإن الحكومة 
البحرينية تعتمد على تطوير األداء الحكومي كخيار اســـتراتيجي للوصول 
إلى نظام عصري وفق رؤية إدارية حديثة ولمواكبة التغيرات الحاصلة في 

كل المجاالت.

عبدعلي الغسرة

ظلـــت قصة الهولوكوســـت وســـتظل، نقطة ســـوداء فـــي جبين البشـــرية برمتها، فا 
أحـــد يقبـــل أن يهـــان إنســـان بســـبب إيمانـــه أو معتقـــده، فما بالنـــا بالتعـــرض للموت 
بطريقـــة بشـــعة وقاســـية، والشـــاهد أن هناك العشـــرات من القصص التـــي تروى من 
حول المحرقة، وجميعها مؤلمة ومرهقة للنفس بشـــكل غير مســـبوق، ومن النادر أن 
يجد المرء فيها لمحة أو لمســـة من إنســـانية تبدد دياجير ظام أوشفيتز، وغيره من 

معسكرات التعذيب، وما حدث فيها.
فـــي كتابـــه المعنون: “مســـلم ويهودية.. قصة إنقاذ طبيب مصري آلنـــا من النازيين”، 
يبيـــن لنـــا الكاتـــب والباحث األلمانـــي، رونين شـــتاينكه، أن هناك ركبا لـــم تجث لبعل 
الكراهية حتى الســـاعة، ونفوســـا طيبـــة رفضت الظلم، ولم تتوقـــف أبدا عند حدود 
االختـــاف العقـــدي، بـــل تجاوزتـــه إلـــى مـــا هـــو أهم، أي مـــا يجمع البشـــر مـــن أخوة 
وتعدديـــة. قصـــة كتـــاب مســـلم ويهودية، باختصـــار تحكي شـــأنا مثيـــرا للتأمل، عن 
الطبيب المصري المسلم محمد حلمي، الذي ُوجد في برلين، في زمن النازية، وكيف 
اتســـع قلبه أللمانية شـــابة يهودية الديانة، وقد فعل المستحيل لتهريبها من ماحقة 

رجاالت النازية الساعين وراءها بالموت. 
إلنجـــاز كتابه الـــذي بين أيدينا زار شـــتاينكه القاهرة ونيويـــورك وبرلين، وبحث في 

مئات الوثائق والملفات، ويمكن اعتبار أن كونه خبيرا في تاريخ معاداة السامية في 
ألمانيا ساعده على تفهم الجوانب العديدة لهذه القصة التاريخية. الكتاب عن فصل 
منسي في التاريخ، عن قصة حقيقية لكنها تبدو كالروايات البوليسية، مليئة بالقلق 
والترقـــب والصـــدف غيـــر المتوقعـــة، لكنها تتمحور كذلـــك حول التحـــدي والكبرياء 

ومقاومة الشر. 
تحمل صفحات الكتاب قصة الطبيب المصري المسلم محمد حلمي الذي يقرر إنقاذ 
شـــابة يهوديـــة وأســـرتها من بين فكـــي الوحش النازي فـــي برلين خـــال أوج قوته، 
وذلـــك مـــن خال تكوين حلمي شـــبكة مـــن أصدقائـــه المصريين والعرب المســـلمين 
لتأميـــن هـــروب متواصـــل آلنا من حمـــات النازييـــن. تنجح خطة حلمـــي إلخفاء آنا 
وحمايتها من الترحيل لمعسكرات اإلبادة، لكنها تقترب في لحظات كثيرة من حافة 

الخطر، له ولها.
كيف اســـتطاع محمد حلمي أن يخلق شـــخصية “الممرضة نادية المســـلمة”، لتختبئ 
وراءهـــا “آنـــا اليهودية” على هـــذا النحو من المهارة، وقد كانـــت طويلة القامة وبهية 
الطلعـــة، حتـــى إن وصفها أعجز بعضهم فقال عنها “شـــرقية” أو “جنوبية” أو “ترتدي 

حجابا” فماذا عساهم كانوا يقولون؟. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

نعم لإلنسانية... ال للعنصرية

فـــي المقال الســـابق تحدثنا عن المفاهيم العامة في الشـــأن العراقـــي، رغم أنني أراه 
شـــأنا عربيـــا إقليميـــا دوليا حســـب المؤثـــرات واالرتـــدادات اإلقليميـــة والدولية، لما 
للعـــراق مـــن أهمية اقتصاديـــة وجيوسياســـية، وأيضـــا تاريخية، حيث إن الســـاحل 
الشـــرقي للجغرافيا العربية الفارسية أثر على استقرار المنطقة العربية عبر التاريخ، 
وعانت المنطقة من ســـقوط هذا الســـاحل بيد الفرس منذ أكثر من خمسمئة وتسعة 
وثاثيـــن عامـــا قبـــل المياد عندمـــا احتلت دولة بابـــل، ثم بعدها بمئة عام أســـقطت 
دولـــة الحضـــر في العراق الواقعة جنوب مدينة الموصـــل بمئة كيلومتر، حيث كانت 
النزعة والرغبة الفارســـية بالســـيطرة على جميع الســـاحل الغربي وما هو ماصق له 
مـــن امتـــداد الســـاحل الجغرافي، وبقي هـــذا النزاع حيث توالى شـــاهات باد فارس 
مثل كوروش وهرمز وسابور األول وسابور ذي األكتاف، مرورا بالصراع بين الدولة 
األمويـــة وبـــاد فارس، والذي امتد أكثر من مئة وثاثيـــن عاما، ثم الحرب والصراع 
فـــي فترة حكم الدولة العباســـية ألكثر من خمســـمئة عـــام، والدولـــة العثمانية ألكثر 
من ســـتمئة عام، وصوال لاتفاق األخير بين العثمانيين والفرس الذي ســـمي باتفاق 
أرض روم، وبموجبه ذهبت عربســـتان العربية ضمن حدود باد فارس سنة ١٨٨٦م، 

وثبتت على خرائط سايكس بيكو كما أتى بذلك االتفاق المعروف لألسف.

وكانت كل تلك األزمات والصراعات تؤجل وترحل دون حلول جذرية إلى أن وصلنا 
لحـــرب ٢٠٠٣م، والتـــي انتظرتها الدولة اإليرانية للثـــأر التاريخي من معركة ذي قار 
والقادســـية األولى والقادســـية الثانية كما ســـميت، وأصبحت إيـــران صاحبة الكلمة 
العليا في العراق حســـب كام معظم المراقبين والعراقيين أنفســـهم الذين شكوا من 
نفـــوذ إيـــران داخل العـــراق، بينما للموالين إليـــران رأي آخر تجاه ذلـــك النفوذ، حيث 
يقولـــون إن وجـــود إيـــران إيجابـــي داخل العراق، مـــا أدى لصدام اليـــوم الذي أصبح 
معلنـــا في شـــوارع بغداد وبعض محافظـــات العراق، والجنوبية منهـــا خصوصا، لكن 
ألول مرة في تاريخ الدولة العراقية يخرج أحد المكونات العراقية على نفسه بشرخ 
واضـــح فـــي هـــذا المكون الـــذي أدى إلى اعتصام طرفـــي الصراع في شـــوارع بغداد 
والمحافظـــات الجنوبيـــة، ومن الواضح أن أحد األطـــراف يطالب بإصاح المنظومة 
الحاكمـــة والقضـــاء على المحاصصـــة الطائفيـــة والعرقية التي تكونـــت منذ 2005م 
بعـــد كتابـــة الدســـتور الجديد فـــي ظل االحتـــال األميركـــي، وأيضا للحـــد من نفوذ 
إيران حســـب وجهة نظر األغلبية العراقية من كل المكونات التي تتهم إيران بدعم 
بعض السياســـيين الفاســـدين. وســـنكمل في الجزء الثالث قراءة عن “ماذا بعد هذه 

المظاهرات”.

فرات البسام

حرب الجارين )2(
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اللجنة األولمبية

أكـــد نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفة آل خليفة أن منتخبات كرة 
اليـــد باتـــت تشـــكل عالمـــة فارقة على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والقـــاري والدولـــي 
بفضـــل ما تحققه من إنجازات متميزة 
رفعت علم المملكـــة بمختلف المحافل 

الخارجية.
جـــاء ذلك لـــدى زيارة ســـموه لمنتخب 
يســـتعد  الـــذي  اليـــد  لكـــرة  الناشـــئين 
للمشـــاركة بالبطولة اآلسيوية التاسعة 
مملكـــة  ســـتحتضنها  التـــي  للناشـــئين 
البحريـــن مـــن 20 لغايـــة 31 أغســـطس 

الجاري.
وكان في اســـتقبال سموه لدى وصوله 
صالـــة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد 
بمنطقة أم الحصـــم صباح الثالثاء 16 

أغســـطس 2022 نائب رئيـــس االتحاد 
العـــام خالـــد  مجـــدي ميـــزرا واألميـــن 
الناجم وعدد من أعضاء مجلس إدارة 

االتحاد.
وشـــهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة جانبا مـــن تدريبات 
الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المنتخـــب 
ســـموه  التقـــى  ثـــم  المراغـــي،  محمـــد 
الالعبيـــن، ونقـــل لهـــم تحيـــات النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وتمنيـــات ســـموه للمنتخـــب بالتوفيق 

والنجاح في البطولة اآلسيوية.
وأضاف ســـموه “كلنا ثقة بكـــم لتقديم 
أفضل المستويات والنتائج التي تليق 

بســـمعة كرة اليـــد البحرينية، خصوصا 
وأن منتخب الشـــباب تمكن مؤخرا من 
التأهـــل لبطولـــة العالم، وحقـــق المركز 
الثانـــي في البطولـــة اآلســـيوية، وكرة 
اليـــد أثبتـــت دائمـــا بأنهـــا لعبـــة والدة 

بالنجوم جيال بعد جيل ..”.
وأكد ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن فرصة المنتخب 
خصوصـــا  العالـــم  كأس  لبلـــوغ  قويـــة 
وأن هنـــاك خمســـة مقاعـــدة مخصصة 
منتخبـــا   11 أصـــل  مـــن  للمونديـــال 
مشـــاركا، مؤكدا ســـموه وقوف اللجنة 
األولمبية البحرينيـــة بجانب المنتخب 
ودعمه في مشـــواره اآلســـيوي؛ بهدف 
تحقيـــق اللقب، متمنيا ســـموه لالعبين 
واالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد دوام 

التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط العبي المنتخب سمو الشيخ عيسى بن علي خالل متابعة التدريب

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي العبي منتخب اليد

زار تدريب منتخب الناشئين قبل البطولة اآلسيوية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

منتخبات كرة اليد تشكل عالمة فارقة بالمحافل الخارجية

أبـــرم مجلـــس إدارة نـــادي المنامـــة 3 
صفقـــات تعزيًزا لصفوف الفريق األول 
لكـــرة القدم خالل منافســـات الموســـم 
الرياضي الجديد 2023-2022. وأعلن 
مـــع  التعاقـــد  عـــن  العاصمـــي  النـــادي 
المدافـــع مجتبـــى عبدعلـــي في صفقة 
انتقـــال حـــر، إذ إن مجتبـــى عبدعلـــي 
مثـــل فـــي المواســـم الماضيـــة النـــادي 
األهلي، كما تعاقـــد المنامة مع الالعب 
نـــادي  مثـــل  والـــذي  الالفـــي،  خليفـــة 

الرفاع الشـــرقي في الموسم الماضي، 
ويجيـــد اللعب فـــي خط الوســـط، كما 
تعاقد المنامة مع المدافع األيمن أحمد 

ميرزا.
وتأتـــي الصفقـــات المنامية ضمن إطار 
والـــذي  الجديـــد،  للموســـم  التحضيـــر 
يســـعى فيـــه الفريـــق بقيـــادة المـــدرب 
الســـوري هيثم جطـــل للمنافســـة على 
األلقاب المحلية، علًما أن الفريق أحرز 
المركز الثاني في دوري ناصر بن حمد 
الممتاز خالل الموسم الماضي -2021

.2022

3 صـفــقــات لـ“كـــرة المــنامـــة”

مجتبى عبدعلي

أحمد مهدي

الهيئة العامة للرياضة

أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة 
تــوعــويــة تــحــت عــنــوان )#تــريــض_
بوعي( والتي تهدف إلى نشر ثقافة 
ــريــاضــة بــشــكــل صحي  مــمــارســة ال
الحملة  هــذه  تــأتــي  وســلــيــم، حيث 
القلب  مؤتمر  توصيات  على  بناء 
الرياضي الذي وجه لتنظيمه ممثل 
ــمــلــك لــأعــمــال الــخــيــريــة  جــاللــة ال
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة. 
توجيهات  مع  الحملة  وتتزامن  كما 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الــمــجــلــس  ــيــس  ــرئ ل األول  الـــنـــائـــب 
رئيس  والــريــاضــة،  للشباب  األعــلــى 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، بإلزامية إجراء 
الالعبين  لجميع  الــطــبــي  الــفــحــص 
واإلداريــيــن في الــدوريــات وزيــادة 
البرامج التوعوية الرياضية وتعزيز 
الــتــعــاون فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
ووزارة  للرياضة  العامة  الهيئة  بين 

الصحة.
ــبـــر مــنــصــات  وتـــتـــركـــز الـــحـــمـــلـــة عـ
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع المؤسسات المنضوية 
للرياضة  العامة  الهيئة  مظلة  تحت 
ــن اتـــــحـــــادات وطـــنـــيـــة وأنـــديـــة  مــ

الــحــمــلــة  تــتــضــمــن  إذ  ريـــاضـــيـــة، 
خالل  تستمر  ســوف  التي 

على  المقبلة  األســابــيــع 
ــادات  واإلرشــ النصائح 
ــدف  ــهــ ــ ــت ــســ ــ الـــــــتـــــــي ت

ممارسي  جميع 
الــــــــريــــــــاضــــــــة 
بجميع أنواعها 

ــافــــظــــة  ــمــــحــ ــ ــل ــ ل

التمارين  أداء  على صحتهم خالل 
الرياضة، إلى جانب تصحيح بعض 
المفاهيم المغلوطة التي من شأنها 
صحتهم  عــلــى  خـــطـــرًا  تــشــكــل  أن 

وسالمتهم.
خــالل  الحملة  أهــمــيــة  وتــتــضــاعــف 
ــواء الـــحـــارة لــفــصــل الــصــيــف،  ــ األجـ
الحيطة  أخــذ  يتطلب  الـــذي  األمـــر 
الرياضة  لممارسي  خاصة  والحذر 
ــي الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــفـــتـــوحـــة مــثــل  فــ
ــمــالعــب الــخــارجــيــة  ــســاحــات وال ال
ومــضــامــيــر الــمــشــي وغــيــرهــا، كما 
لعدد  التنبيه  على  الحملة  وتشمل 
من المؤشرات الصحية التي يجب 
التوقف عن التمرين حاالً في حال 
التعرض لها، وذلك تجنبًا لإلصابات 

أو تعرض حياة الرياضي للخطر.
ومع تزايد اإلقبال على برك السباحة 
الصيف،  فــتــرة  والــشــواطــئ خـــالل 
تـــقـــوم الــحــمــلــة بــتــذكــيــر مـــرتـــادي 
ــادات مــهــمــة لــتــفــادي  ــبـــرك بــــإرشــ الـ
حــــاالت الـــغـــرق خــاصــة لــأطــفــال، 
فــي حــيــن وتــهــيــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
الرياضة  ممارسة  بجميع  للرياضة 
بجميع  االلــتــزام  على  الحرص  إلــى 
المحافظة على  نصائح وإرشــادات 
من  يكتسبونه  مــا  ونــشــر  الــســالمــة 
معلومات في محيطهم كجزء من 

المسؤولية المجتمعية.

الهيئة العامة للرياضة تطلق حملة #تريض_بوعي



اتحاد الترايثلون

شـــراكة  للترايثلـــون  البحرينـــي  االتحـــاد  عقـــد 
اســـتيراتيجية مع االتحـــاد البحريني للدراجات 
الهوائية، وذلك فـــي إطار التعاون المتبادل بين 
االتحـــادات الرياضيـــة، حســـب توجيهات ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنة 
األولمبية البحرينية، وتأتي هذه الشراكة لتؤكد 
التنســـيق الـــذي يعمل عليـــه اتحـــاد الترايثلون؛ 
بهـــدف تطوير العبيه واالســـتفادة من الخبرات 
والتجـــارب التـــي يمتلكها اتحـــاد الدراجات في 
صقـــل موهبـــة العبـــي الترايثلـــون فـــي رياضـــة 

ركوب الدرجات.
وجـــاء ذلك خـــال االجتماع الثنائـــي الذي عقد 
يـــوم اإلثنيـــن الماضي بمقـــر االتحـــاد البحريني 
للدراجـــات، وبحضور رئيس االتحـــاد البحريني 
للترايثلـــون عبدهللا عبدالســـام ونائب الرئيس 

عباس بوحســـان وأمين الســـر العـــام حمد الما، 
إلـــى جانب رئيس االتحـــاد البحريني للدراجات 
الهوائيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد بـــن أحمد آل 
خليفة، ونائب الرئيس علي جناحي وأمين السر 
العام باالتحاد ســـيد شـــبر الوداعـــي. وتم خال 
االجتمـــاع مناقشـــة ســـبل التعـــاون والتنســـيق 
الخبـــرات  وتبـــادل  الطرفيـــن،  بيـــن  المتبـــادل 
المشتركة، بما يضمن تحقيق االستفادة لاعبي 
المنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، حيث 
تـــم االتفـــاق على آليـــة جديدة تضمن مشـــاركة 
العبـــي المنتخبات الوطنية فـــي االتحادين في 
تدريبات مشتركة إلى جانب إقامة المعسكرات 
المشـــتركة  والخارجيـــة  الداخليـــة  التدريبيـــة 
لزيادة االحتكاك وصقل المواهب، وبالخصوص 
المواهب الشـــابة التي ينتظرها مســـتقبل كبير، 
باإلضافة إلى المشـــاركة في الدورات التدريبية 

التي يقيمها االتحادان.

شراكة إستراتيجية بين اتحادي الترايثلون والدراجات

برونزيـــة ثانيــة لمنتخــب الجـودو
حققت مملكة البحرين الميدالية الـ 23 بدورة ألعاب 
التضامـــن اإلســـامي الخامســـة التـــي تســـتضيفها 
مدينـــة قونية التركية حتى 18 أغســـطس الجاري، 
بعدما أحرز الاعب أزمات المركز الثالث والميدالية 
البرونزية في مسابقة الجودو لوزن 100 كيلوغرام 

والتي أقيمت الثاثاء 22 أغسطس 2022.
وبتلـــك الميداليـــة رفعت مملكـــة البحرين حصيلتها 
اإلجمالية إلـــى 23 ميدالية ملونة بينها 9 ميداليات 

ذهبية و7 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.
وكان الاعـــب أزمات قد فاز فـــي الدور الثاني على 
الاعب الجزائري ليبلغ نصف النهائي قبل أن يخسر 
مـــن العب كازاخســـتاني ليخـــوض مواجهة تحديد 
المركزيـــن الثالث والرابع للمنافســـة علـــى الميدالية 
البرونزية أمام العب إندونيسي استطاع أن يهزمه 
ويظفـــر بالميداليـــة البرونزية هـــي الثانية لمنتخب 

الجودو بالدورة.
العـــب  علـــى  فـــاز  فقـــد  اســـكيربي  الاعـــب  أمـــا 
جزائـــري فـــي الدور األول قبل أن يخســـر من العب 

كازاخستاني ويودع المنافسة.
وتســـتمتر منافســـات الجودو اليـــوم عندما يخوض 
وأزمـــات  ورمضـــان  اســـكيربي  الثاثـــة  الاعبـــون 
منافســـات الفـــرق الســـاعة 11 صباحـــًا، حيـــث وقع 
منتخبنـــا فـــي المجموعة c في مواجهة قرغســـتان 

وفي حال فوزه سيتأهل لدور الثمانية.

المستويات الفنية في تطور مستمر

أكـــدت مديرة بعثـــة مملكـــة البحرين بـــدورة ألعاب 
التضامـــن اإلســـامي فجـــر جاســـم أن المســـتويات 
الفنية في النســـخة الحاليـــة “قونية 2022” ارتفعت 
مقارنة بالنسخة الماضية “باكو 2017”، وأن األرقام 
والنتائج هي التي تثبت ذلك في مختلف األلعاب.

وأضافـــت أن دورة ألعاب التضامن اإلســـامي التي 
تشارك فيها 56 دولة إسامية من عدة قارات بدأت 

تكتســـب أهميـــة مضاعفـــة من نســـخة ألخـــرى في 
ظـــل اهتمام اللجـــان األولمبية الوطنية بالمشـــاركة 
فيهـــا بأفضـــل الرياضييـــن والحرص علـــى التمثيل 
المشـــرف واعتاء منصة التتويج وكسب أكبر عدد 

من الميداليات.
وأوضحـــت فجر أن الكثير من الدول بدأت تشـــارك 
بعـــدد كبيـــر مـــن الرياضييـــن وفـــي أكبـــر عـــدد مـــن 
األلعـــاب ولكننـــا في اللجنة األولمبيـــة وبتوجيه من 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة حرصنا على المشـــاركة بهـــدف التمثيل 
المشـــرف وتحقيـــق أفضـــل النتائـــج والمســـتويات 
التي تليق بسمعة الرياضة البحرينية، مشيدة بدور 
األميـــن العـــام فـــارس الكوهجي في دعـــم ومتابعة 
الوفد اإلداري وتذليل كل الصعوبات وتوفير جميع 

مســـتلزمات النجاح ومـــؤازرة الاعبيـــن والاعبات 
قبل وأثناء المشاركة.

وأكدت أن المشـــاركة البحرينية تعتبر حاليًا ناجحة 
على ضوء ما أحرزته المنتخبات من نتائج مرضية 
وبالتأكيد ســـتكون هنـــاك وقفة لتعزيـــز اإليجابيات 
وتافي أي سلبيات سواء فنية أو إدارية مستقبًا، 
معربـــة عـــن تقديرهـــا لرئيـــس الوفد عضـــو مجلس 
إدارة اللجنـــة األولمبية ســـعادة د. فيصل خالد كانو 
علـــى دعمـــه ومســـاندته لـــكل أفـــراد الوفـــد اإلداري 
خـــال  مـــن  الرياضيـــة  والمنتخبـــات  واإلعامـــي 
تواجـــده وحضـــوره المســـتمر ومؤازرتـــه لاعبيـــن 

والاعبات ورفع معنوياتهم.

منتخب الرماية يختتم مشاركته بالدورة

اختتم منتخب الرماية للرجال والسيدات مشاركته 
في دورة ألعاب التضامن اإلسامي الخامسة بعدما 

شـــارك فـــي اليـــوم األخيـــر )الثاثاء( 16 أغســـطس 
2022 بمنافسات الزوجي المختلط.

منتخبنـــا المكون مـــن الرامية مريم حســـاني وتمار 
الوطـــا لـــم يتمكـــن من بلـــوغ الـــدور النهائـــي، حيث 
خـــاض الاعبان ثاث جـــوالت، حيث أحرزت مريم 
حســـاني فـــي الجولة األولى 23 طلقـــة وفي الثانية 
20 طلقـــة وفـــي الثالثة 24 طلقـــة لتحصد 67 نقطة 

من أصل 75.
أما الاعب تمار الوطا فقد أحرز في الجولة األولى 
24 طلقـــة والثانيـــة 22 طلقـــة والثالثـــة 22 طلقـــة 

ليجمع في رصيده 68 من أصل 75.
وبذلك ينهي منتخب الرماية مشـــاركته في الدورة 
مكتفيًا بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية 
التـــي أحرزتهـــا الراميـــة مريـــم حســـاني في ســـاح 
الشـــوزن ســـكيت لتحقيـــق ثانـــي ميداليـــة لهـــا في 
تاريخ مشاركاتها بالدورة ذاتها حين حققت ذهبية 

الزوجي المختلط في نسخة باكو 2017 مع الرامي 
حسن ماجد.

العريفي: هدفنا التأهل ألولمبياد باريس 2024 

قـــال المديـــر الفنـــي للمنتخبـــات الوطنيـــة للجـــودو 
خالد العريفي إن الهدف األكبر هو التأهل ألولمبياد 
باريـــس 2024 وإن المنتخـــب قـــدم نتائـــج إيجابية 
تكللـــت بتحقيـــق ميداليتيـــن برونزيتيـــن رغـــم أن 

الطموح كان تحقيق الذهب.
وأضـــاف “حققنـــا ميداليتيـــن برونزيتيـــن واآلمـــال 
كانـــت معقـــودة علـــى تحقيـــق نتائـــج افضـــل ولكن 
الحـــظ لم يحالفنا، ومازالت أمامنا منافســـات الفرق 

ونأمل أن ننافس بقوة... “.
وأكـــد العريفـــي أن الاعبيـــن الثاثـــة مصنفون )72 
– 77 – 79(، وتمّكنـــوا مـــن بلوغ بطولـــة العالم، وأن 
المشـــاركة الحاليـــة شـــكلت محطة مهمـــة للتحضير 
واإلعداد واكتشاف األخطاء، كما أشار إلى أن دورة 
ألعـــاب التضامن اإلســـامي شـــهدت منافســـة قوية 
في ظل مشـــاركة العبيـــن مصنفين بالمركـــز الثاني 

والسادس والتاسع على العالم.
وتابـــع “إنها بطولـــة قوية جدًا، ولو شـــاركت الصين 
واليابـــان لكانـــت أشـــبه ببطولـــة العالـــم...، أخطـــاء 
كّلفتنـــا  العبينـــا  مـــن  أخـــرى  وأخطـــاء  تحكيميـــة 
الخســـارة، وهدفنا القادم هو بلـــوغ األولمبياد بإذن 

هللا”.

”MMA“ منتخب الشباب يشارك في عالمية
تقام في أبوظبي وبقائمة تضم 6 العبين

غــادر المنتخــب الوطنــي لفنــون القتــال المختلطــة البــاد متوجهــا إلــى 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي؛ وذلك للمشــاركة في بطولة العالم للشباب 
لفنــون القتــال المختلطــة، والتــي ينظمها االتحــاد الدولي لفنــون القتال 

المختلطة IMMAF في الفترة -17 20 أغسطس الجاري.

رئيـــس  المنتخـــب  وفـــد  ويتـــرأس 
االتحـــاد البحرينـــي لفنـــون القتـــال 
المختلطة محمد علي قمبر، ويضم 
هـــادي  الدولـــي  الحكـــم  مـــن:  كا 
محمد والمدرب يوسف الكوهجي، 
و6 العبين، وهـــم: عبدهللا قحطان 
الذي سيشـــارك في نزاالت وزن 52 
C كيلوجـــرام، وحمـــد ســـلمان الذي 
 A 56.7 يشـــارك فـــي نـــزاالت وزن
كيلوجـــرام، ومحمـــد يوســـف الذي 
 B  62 وزن  نـــزاالت  فـــي  يشـــارك 
الـــذي  ســـرور  وتميـــم  كيلوجـــرام، 
 A 52.2 يشـــارك فـــي نـــزاالت وزن
كيلوجـــرام، ومهـــدي محمـــد الـــذي 
  A 77.1 يشـــارك فـــي نـــزاالت وزن
كيلوجـــرام وســـعود ســـلمان الـــذي 

 C  31 وزن  نـــزاالت  فـــي  يشـــارك 
كيلوجرام. 

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس االتحـــاد 
البحريني لفنـــون القتال المختلطة 
محمـــد علي قمبر: “إن رعاية ودعم 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  ومتابعـــة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس المجلـــس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة ســـمو 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
فنـــون  رياضـــة  تبـــوؤ  فـــي  ســـاهم 
القتـــال المختلطة البحرينية مكانة 

مرموقة قاريا ودوليا، وســـاهم في 
اإلنجـــازات  مـــن  للعديـــد  حصدهـــا 
فـــي مختلـــف الفئـــات والتـــي كان 
SU�  آخرهـــا تحقيقها للقـــب بطولة
PER CUP التـــي احتضنتها مملكة 

البحرين في مارس الماضي”.
وأضـــاف: “تطلعاتنا كبيرة في هذه 
المشاركة في مواصلة حصد المزيد 
مـــن النتائـــج واإلنجـــازات لرياضـــة 

فنـــون القتـــال المختلطـــة وتأكيـــد 
علـــى  الكبيـــر  البحرينـــي  الحضـــور 
صعيـــد هـــذه الرياضـــة”، متمنيا كل 
التوفيق والنجـــاح لجميع الاعبين 
المســـتويات  أفضـــل  تقديـــم  فـــي 
والمنافســـة علـــى تحقيـــق النتائـــج 
المتميـــزة ورفع اســـم وعلـــم مملكة 
البحريـــن عاليـــا فـــي هـــذا الملتقى 

الرياضي العالمي.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

وفد المنتخب الوطني للشباب لفنون القتال المختلطة

رمضان في منافسات الجودو

فيصل كانو يتابع مباريات الجودو

سكيربي في إحدى المنافسات

الالعب سكيربي

مريم حساني خالد العريفيفجر جاسم

العب منتخب الجودو أزمات

جًا بالبرونزيةالعريفي مع الالعب أزمات يحتفالن بالبرونزية أزمات متوَّ خالد العريفي يتابع المواجهاتتتويج األبطالتمار الوطي
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حصيلة البحرين ترتفع إلى 23 ميدالية في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

زين

تدعـــو زيـــن البحرين )رمـــز التـــداول: ZAINBH(، الشـــركة 
الرائـــدة فـــي مجـــال ابتـــكارات االتصـــاالت فـــي المملكـــة، 
جميـــع محبي األلعاب اإللكترونيـــة الذين هم أعمارهم 13 
ســـنة وأكثر للمشـــاركة في بطولة فالورانت المدعومة من 
Zain Esports للمشـــاركة فـــي التحدي الجماعي في لعبة 

فالورانت – لعبة التصويب من منظور الشخص األول.
ســـتبدأ هـــذه البطولـــة رســـميًا فـــي تاريـــخ 18 أغســـطس 
الســـاعة الثامنة مساء، وسيكون هناك بث مباشر من يوم 

الخميس وحتى انتهائها يوم السبت.
https://  يمكنكـــم التســـجيل مجانـــًا مـــن خـــال زيـــارة

playhera.com/mena/tournaments/4360ab35-
f061-437e-bf96-1d0e31048649?registration_

 token=eeedbc8fecdb
 :Zain Esports جـــدول بطولـــة فالورانـــت المدعومة مـــن
دور الـ 16:الخميس 18 أغســـطس الســـاعة 8 مســـاء، دور 
الـ 8: الخميس 18 أغســـطس الســـاعة 9.30 مســـاء، نصف 
النهائـــي: الجمعـــة 19 أغســـطس الســـاعة 9 مســـاء، نصف 
النهائي: الجمعة 19 أغسطس 9.30 مساء، المركز الثالث: 
الســـبت 20 أغســـطس الســـاعة 8 مســـاء، نهائـــي البطولة: 

السبت 20 أغسطس الساعة 9.30 مساء.

“زين” البحرين تدعو للتسجيل في بطولة “فالورانت”

قونية )تركيا( - حسن علي
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من “مجموعة سيتي المصرفية”

“البحرين الوطني” يحصد جائزة التميز بفئة التحويالت اآللية المباشرة
حصـــد بنـــك البحرين الوطنـــي جائزة 
التميـــز فـــي فئـــة التحويـــات اآلليـــة 
“ســـيتي”  مجموعـــة  مـــن  المباشـــرة 
المصرفية، وهي جائزة مرموقة ُتمنح 
تقديًرا لألداء االســـتثنائي في مجال 
المعالجـــة اآلليـــة المباشـــرة. وتضاف 
إنجـــازات  لمجموعـــة  الجائـــزة  هـــذه 
البنك وتجسد الجهود المتواصلة في 

تعزيز مستوى الخدمات المصرفية.
وتـــم التكريم فـــي المقر الرئيس لبنك 
بحضـــور  وذلـــك  الوطنـــي،  البحريـــن 
كل مـــن نبيـــل مصطفى رئيـــس إدارة 
العمليـــات المصرفيـــة، وعلـــي منصور 
تغطيـــة   - العاقـــات  مديـــر  مســـاعد 
الشـــركات، إلـــى جانـــب محمـــد أحمد 
الحمـــادي – مدير تنفيذي – مجموعة 
ورئيـــس  المصرفيـــة،  المراســـلة 

الخليـــج  فـــي  الماليـــة  المؤسســـات 
وباكســـتان والعـــراق لـــدى مجموعـــة 

“سيتي” المصرفية.
العمليـــات  إدارة  رئيـــس  وقـــال 
المصرفيـــة نبيل مصطفـــى “نحن في 
ملتزمـــون  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
بتعزيـــز مســـتوى خدماتنـــا لتحقيـــق 

التميـــز فـــي فئـــة التحويـــات اآلليـــة 
المباشـــرة. ونطمـــح مـــن خـــال ذلـــك 
بإجـــراءات سلســـة  لتزويـــد عمائنـــا 
وآليـــة خصوصا في فئـــة التحويات 
كمـــا  األميركـــي.  بالـــدوالر  الماليـــة 
ونتطلع باســـتمرار لارتقاء بخدماتنا 
إثـــراء  نحـــو  منـــا  ســـعًيا  المصرفيـــة 

التجربـــة المصرفيـــة لعمائنـــا الكـــرام 
و شـــركائنا، وذلـــك تماشـــًيا مـــع وعـــد 
أقـــرب  بالبقـــاء  التجاريـــة  عامتنـــا 
نتوجـــه  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن  لهـــم. 
بالشـــكر واالمتنان لمجموعة “سيتي” 
المصرفيـــة نظيـــر تقديرهـــم لجهودنا 

في البنك”.
البحريـــن  بنـــك  تحقيـــق  ويعتبـــر 
الوطنـــي لمثل هذه الجوائز المرموقة 
باســـتمرار،  المتميـــزة  واإلنجـــازات 
بمثابة شـــهادة علـــى التزامـــه بتقديم 
مســـتويات عاليـــة مـــن الجـــودة فـــي 
خدماتـــه المصرفيـــة، بمـــا يتوافق مع 
تطلعـــات الرؤية االقتصادية الوطنية 
اإلنجـــازات  هـــذه  وأســـهمت   .2030
المتميـــزة فـــي تعزيـــز مكانـــة البنـــك 

وريادته في القطاع المصرفي.

40 سيارة تضاف ألسطول “غرناطة” بقيمة تجاوزت ربع مليون دينار
تزامًنا مع مشروع التوسعة

أعلنت مجموعة غرناطة العقارية عن 
إضافـــة دفعة جديـــدة ألســـطولها من 
السيارات تزامًنا مع مشروع التوسعة 
الذي أطلقته بداية العام تحت عنوان 
“عـــام االنتشـــار”، إذ تضمن المشـــروع 
التوظيـــف  شـــملت  توســـعية  خططـــا 
وتوســـعة  إضافيـــة  فـــروع  وافتتـــاح 
عدد من األقســـام، إضافة لتنفيذ عدد 
من المشـــاريع اإلنشـــائية في مختلف 
مناطق البحرين. وقال مدير التسويق 
والعاقات العامة أحمد حبيب إن من 
ضمن االمتيازات الوظيفية لدينا هي 
منـــح الموظفيـــن فـــي جميع األقســـام 
ســـيارات جديـــدة كلًيـــا تتناســـب مـــع 
معـــرض  وســـاهم  أعمالهـــم،  طبيعـــة 
التوظيـــف الخـــاص بغرناطـــة والـــذي 
أقيـــم برعايـــة وزيـــر العمل إلـــى زيادة 

عدد الموظفين البحرينيين بنسبة 35 
% عن العام الماضي.

وأضـــاف حبيب انـــه تم افتتـــاح فرع 
فـــي شـــارع البديـــع وفـــرع في ســـترة 
وفـــرع في خليج البحريـــن وفرع في 
المرفـــأ المالي، ويتم حالًيا االســـتعداد 

ديـــار  فـــي  جديـــدة  أفـــرع  الفتتـــاح 
المحرق وعســـكر ومدينة حمد، وهذه 
التوســـعة بـــكل تأكيـــد بحاجـــة لزيادة 
المجـــال  مـــازال  إذ  البشـــري،  الـــكادر 
مفتوًحـــا ضمـــن الشـــواغر المعلنة في 

موقعنا اإللكتروني. 
واختتـــم حبيب أنه تـــم رصد ميزانية 
لتوفيـــر  دينـــار  ألـــف   300 تجـــاوزت 
دفعات جديدة من المركبات بمختلف 

األحجام لكل األقسام.

“البحرين اإلسالمي” ملتزم بدعم المبادرات الداعمة للثقافة المالية
التقى متدربي بورصة البحرين... جرار:

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن اإلســامي )BisB( حســان جــرار، 
البنــك الرائــد فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة الرقميــة اإلســامية بمملكــة 
البحرين، عدًدا من المتدربين المشــاركين في برنامج “أســواق المال للتدريب 
المهنــي”، الــذي تنظمــه بورصــة البحريــن، حيث تــم اســتضافة المتدربين في 

المقر الرئيس للبنك.

وتضمـــن وفـــد البرنامـــج 8 متدربيـــن 
ضمـــن النســـخة الثانيـــة مـــن برنامـــج 
المهنـــي،  للتدريـــب  المـــال  أســـواق 
الرئيـــس  مـــع  المتدربيـــن  واجتمـــع 
التنفيذي حســـان جـــرار، الذي تحدث 
لهـــم عـــن مســـيرة عملـــه حتـــى تبـــوأه 
للبنـــك،  التنفيـــذي  الرئيـــس  لمنصـــب 
كمـــا اســـتعرض لهم نبـــذة عـــن تاريخ 
بنـــك البحرين اإلســـامي وعن أعماله 
أيًضـــا  وتـــم  المختلفـــة.  ومنجزاتـــه 
تعريـــف المتدربيـــن بدوائـــر وأقســـام 
البنـــك، إضافـــة للحديـــث حـــول عـــدة 
النصائـــح  ومشـــاركتهم  مواضيـــع 
والتوصيـــات واإلجابة على أســـئلتهم 

لتعزيز معارفهم عن القطاع المصرفي 
والمالي.

وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه المناســـبة، 
صـــّرح حســـان جـــرار قائـــًا “يســـعدنا 
جـــًدا اســـتقبال مجموعة من الشـــباب 
المتدربين المنتسبين لبرنامج أسواق 
المال الـــذي تنظمه بورصـــة البحرين. 
كما يســـرنا أن نشـــهد شـــغف واهتمام 
المعرفيـــة  آفاقهـــم  الشـــباب بتوســـيع 
وإلمامهـــم  اطاعهـــم  يخـــص  فيمـــا 
بالثقافـــة المالية. ونحن نثني ونشـــيد 
بالنباهة والفطنة التي أظهرها متدربو 
طموحاتهـــم  أن  ونؤمـــن  البرنامـــج، 
العاليـــة ســـتمكنهم مـــن أن يصبحـــوا 

قـــادة المســـتقبل وممـــن سيســـاهمون 
فـــي تحقيـــق رؤيـــة مملكـــة البحريـــن 

الجانـــب،  هـــذا  ومـــن   .2030 للعـــام 
فإننـــا نشـــجعهم علـــى متابعـــة الجـــد 

والمثابـــرة ونتمنـــى لهـــم جميًعـــا دوام 
التوفيق والنجاح في كافة أنشـــطتهم 

ومساعيهم الحالية والمقبلة”.
ُيذكر أن هذه الزيارة جاءت بالتنسيق 
بيـــن بورصة البحرين وبنـــك البحرين 
اإلسامي، وذلك كجزء من الجلسات 
التـــي يتم تنظيمها للمتدربين في هذا 
البرنامـــج، بحيـــث يقـــدم لهـــم فرصـــة 
ُمميـــزة لالتقـــاء بنخبة مع أبـــرز قادة 
أســـواق المـــال، ومـــن بينهم الرؤســـاء 
الخدمـــات  قطـــاع  فـــي  التنفيذييـــن 

المصرفية والمالية بالبحرين.
اإلســـامي  البحريـــن  بنـــك  ويتابـــع 
التزامـــه بدعـــم المبـــادرات والبرامـــج 
ذات األهداف الوطنية، والتي تساهم 
في إنشـــاء أجيال واعدة وقادرة على 
توّلـــي مختلـــف األدوار الرئيســـية في 
شـــتى المجـــاالت والقطاعـــات، وذلـــك 
انطاًقـــا مـــن مســـؤوليته االجتماعية 
وحرصه المستمر على االرتقاء بمكانة 

المملكة وتعزيز تقّدمها وازدهارها.

“إسنـاد الـعقاريـة” تبيـع 50 % مـن “أبـراج البسيتيـن”
تأجير 90 % من المشروع

نجحــت شــركة إســناد لــإدارة العقاريــة بيــع 50 % وتأجيــر 90 % من مشــروع أبراج 
البســيتين )1 و2(، المقابــل لمستشــفى الملــك حمــد الجامعي بالبســيتين، وذلك بنجاح 
كبير منذ استام الشركة مسئولية إدارة المشروع، نظًرا للخبرة الواسعة التي يتمتع 
بها فريق إســناد في إدارة الممتلكات، وابتكاره للحلول المناســبة للمشــروع في عملية 

تسويقه بأفضل صورة.

ويتكون مشروع أبراج البسيتين من شقق 
ســـكنية تنـــدرج ضمن نظام مزايا )الســـكن 
االجتماعي( التابع لوزارة اإلســـكان، حيث 
تبلغ مســـاحة الشـــقق من 120 متـــر مربع، 
وتشـــتمل علـــى غرفة معيشـــة مـــع مطبخ 
مفتـــوح، وغرفتيـــن مجهزتيـــن بالخزائـــن 
و3 دورات ميـــاه، باإلضافـــة إلى الخدمات 
األخـــرى المتمثلـــة فـــي موقف للســـيارات، 

صالـــة رياضيـــة، بركـــة ســـباحة مشـــتركة، 
إضافة إلى حارس أمن وخدمة اســـتقبال 

على مدار الساعة.
الجـــذاب  بالموقـــع  المشـــروع  ويتميـــز 
حمـــد  الملـــك  مستشـــفى  مـــن  والقريـــب 
الجامعـــي والجامعـــة اإليرلنديـــة، إضافـــة 
إلـــى مطـــار البحرين الدولـــي، والمجمعات 
التجاريـــة. وتواصـــل إســـناد فـــي إدارتهـــا 

للمشروع من خال نجاحها في بيع 50 % 
من شقق “برج البسيتين 1”، فيما تم تأجير 
أكثر من 90 % من شـــقق “برج البســـيتين 
2”، وتبـــدأ أســـعار البيـــع مـــن 57.900 ألف 
مجلـــس  مواطنـــي  بإمـــكان  كمـــا  دينـــار، 
التعاون الخليجي االستفادة من المشروع 
ســـواء بالشراء واالســـتثمار أواالستئجار. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إســـناد 
لـــإدارة العقاريـــة، عبدالرحمـــن الكوهجي 
“أبـــراج البســـيتين مـــن المشـــاريع الجذابة 
التي تحظى بالعديد من المميزات المهمة 
التـــي تعطيهـــا طابع خـــاص، خصوًصا من 
مـــن  والقريـــب  الجـــذاب  الموقـــع  ناحيـــة 
مستشفى الملك حمد الجامعي، والجامعة 

اإليرلنديـــة، إضافـــة إلـــى مطـــار البحريـــن 
الدولي، األمر الذي يقدم مغريات إضافية 

للممشترين والمستثمرين”.
خطـــة  بوضـــع  “قمنـــا  الكوهجـــي  وتابـــع 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  متكاملـــة  تســـويقية 
وتحويـــل  المحليـــة،  الســـوق  احتياجـــات 
المشـــروع إلـــى فرصـــة جذابة للمشـــترين 
والمســـتثمرين، وهو ما ساعد في تحقيق 
نســـبة تأجيـــر عالية وســـريعة، إضافة إلى 

بيع نصف الشقق المعروضة للبيع”.
وتحرص شـــركة إســـناد لإدارة دوًما على 
تقديم المشـــاريع العقاريـــة المميزة والتي 
تسهم في دعم االقتصاد المحلي، وتواكب 

التطور العقاري الذي تعيشه المملكة.

أحمد حبيب

نزار عباسي عبدالرحمن الكوهجي



تحــت رعايــة وزيــر النفــط والبيئــة المبعــوث الخــاص لشــؤون المنــاخ محمــد 
بــن دينــة، تســتضيف مملكة البحريــن فعاليــات المؤتمر الدولــي األول التحاد 
الكيميائييــن الخليجــي فــي الفتــرة مــن 15 نوفمبــر وحتــى 17 نوفمبــر 2022 
بفنــدق الخليــج؛ بهــدف مناقشــة الموضوعــات المتعلقــة بتحســين الصناعات 
الكيميائيــة العالميــة فــي ظــل تحديــات الكيميــاء والبيئــة تحت عنــوان “دور 
الكيمياء في الطاقة المســتدامة للنفط والصناعات البتروكيماوية”، بحضور 
نخبــة مــن المتخصصين والرّواد في علم الكيمياء مــن مختلف أنحاء العالم، 
وذلــك بتنظيــم اتحــاد الكيميائييــن الخليجــي، والجمعية الســعودية العالمية 
لعلــوم الكيميــاء فــرع الجمعيــة الكيميائيــة األمريكيــة وبالتعــاون مــع وزارة 

النفط والبيئة بمملكة البحرين وبدعم عدد من الشركات العالمية.

فيحـــان  اجتمـــع  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
وكيـــل  بأعمـــال  القائـــم  الفيحانـــي 
المـــرزوق  يوســـف  مـــع  النفـــط  وزارة 
رئيـــس المؤتمر الدولـــي األول التحاد 
الكيميائييـــن الخليجـــي، يرافقه هدى 
النصار نائب رئيس المؤتمر، وســـويلم 
الشـــمري مستشـــار المؤتمـــر بحضـــور 
أحمد الحداد المســـؤول عن العالقات 
العامـــة واإلعـــالم بالـــوزارة؛ للوقـــوف 
علـــى الترتيبـــات والتحضيـــرات لهـــذا 
الحـــدث العالمي الذي سيشـــتمل على 
برامـــج متكاملـــة من حلقات نقاشـــية 

ودورات قصيـــرة وفعاليـــات شـــبابية 
إلـــى معـــرض  متخصصـــة، باإلضافـــة 
الشـــركات  مختلـــف  يضـــم  مصاحـــب 
والعالميـــة  واإلقليميـــة  المحليـــة 
الســـتعراض أحـــدث ما توصلـــت إليه 
التقنيـــات فـــي هـــذا المجـــال الحيوي 

والمهم.
وفي بداية االجتماع رحب الفيحاني 
بجهـــود  مشـــيدًا  الحضـــور،  بجميـــع 
اللجنـــة المنظمة لهـــذا الحدث العالمي 
فـــي نســـخته األولـــى بالمملكـــة، ممـــا 
يؤكد ما تحظى به المملكة من ســـمعة 

ومكانة عالية تعّزز استقطاب مختلف 
الفعاليـــات المتخصصـــة، ومثمنًا عاليًا 
مـــا تبذله الحكومة مـــن جهود متميزة 
الخدمـــات  تحســـين  فـــي  ومبتكـــرة 
وتقديـــم التســـهيالت الجاذبة والدعم 
المجـــاالت  فـــي مختلـــف  والمســـاندة 
البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 

االقتصادية 2030.
المـــرزوق  يوســـف  ثّمـــن  مـــن جانبـــه، 

رئيس المؤتمـــر، الرعايـــة الكريمة من 
وزير النفـــط والبيئة المبعوث الخاص 
لشـــؤون المنـــاخ للنســـخة األولـــى من 
المؤتمر العالمـــي لالتحاد الكيميائيين 
الخليجـــي ومـــا تقدمـــه وزارة النفـــط 
والبيئـــة مـــن تعـــاون ودعم لوجســـتي 
مســـتمر إلنجـــاح هـــذا المؤتمـــر الـــذي 
يهدف إلى تعزيـــز الكيمياء المعاصرة 

دول  منطقـــة  فـــي  وتطبيقاتهـــا 
مجلس التعـــاون الخليجـــي؛ من أجل 
التنميـــة المســـتدامة، ودعـــم البحوث 
واألكاديميـــة  الصناعيـــة  والدراســـات 
من خالل توفير منصة عالمية للحوار 
وتبـــادل المعرفة، وتمكيـــن المرأة في 
مجال العلوم، وتعزيز تعليم الكيمياء 
التعـــاون  مجلـــس  دول  منطقـــة  فـــي 

الخليجي.
وأشـــار المرزوق إلى أن المؤتمر يضم 
جميـــع منظمـــات وجمعيـــات الكيمياء 
فـــي دول مجلس التعـــاون، باإلضافة 
إلـــى الجمعيـــات الدوليـــة الرائدة مثل 
البحتـــة  للكيميـــاء  الدولـــي  االتحـــاد 
والجمعيـــة   )IUPAC( والتطبيقيـــة 

.)ACS( الكيميائية األمريكية

د.محمد بن دينة

البحرين تستضيف المؤتمر الدولي األول التحاد الكيميائيين الخليجي بنوفمبر
بحضور نخبة عالمية من المتخصصين والرواد في علم الكيمياء
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أطلقــت نيســان، كجــزء مــن إســتراتيجيتها الهادفــة إلى تطويــر خدمات ما بعــد البيع 
فــي المنطقــة، “خدمــة نيســان” الجديــدة والتــي تضم مجموعــة مبتكرة مــن منتجات 
وخدمات ما بعد البيع التي تســهم في تعزيز تجربة العمالء. وتتوافر “خدمة نيســان” 
لــدى وكالــة الشــركة فــي مملكــة البحريــن، حيــث تــم ابتكارهــا مــن أجــل تقديــم قيمة 
أكبــر للعمــالء، وضمــان راحتهــم وترســيخ مكانة نيســان كعالمة تجاريــة موثوقة في 

المنطقة، وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز رضا العمالء.

وتقدم “خدمة نيســـان” تجربـــة مبتكرة 
وسلســـة للعمـــالء عبر القنـــوات الرقمية 
ومراكز الخدمة المنتشـــرة في المنطقة، 
وُصممت لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم 
المتغيـــرة. وتتضمـــن “خدمة نيســـان” 8 
خدمـــات تشـــمل مراحـــل مختلفـــة مـــن 
تجربـــة العميـــل، وتركز على بنـــاء الثقة 
والتواصـــل الواضح والشـــفاف وتقديم 

خيارات رقمية مالئمة.

المدرجـــة  الثمانـــي  الخدمـــات  وتلّبـــي 
ضمـــن “خدمة نيســـان” توقعات العمالء 
بالمالءمـــة  يتعلـــق  فيمـــا  المتناميـــة 
المنصـــة  وتوفـــر  والقيمـــة.  والشـــفافية 
سلســـة  تجربـــة  المحّدثـــة  اإللكترونيـــة 
للعمـــالء تمّكنهـــم من إجـــراء حجوزات 
آنيـــة للخدمـــة وحجـــز موعد خـــالل 24 
ســـاعة فقـــط،، إضافـــة إلـــى إدارة كافـــة 
معامالت الدفع بسهولة لدى أقرب مركز 

خدمة محلي.
الواضـــح  التواصـــل  علـــى  وحفاًظـــا 
والشـــفاف مـــع العمـــالء، توفـــر “خدمـــة 
مجموعـــة  حـــول  تفاصيـــل  نيســـان” 
خدمات ما بعد البيع المتاحة وأسعار كل 

منها، ما يساعدهم على اتخاذ الخيارات 
المناسبة بشـــأن الخدمات التي يرغبون 
بحجزهـــا. وأحدثت نيســـان تحـــواًل في 
عمليـــة الصيانـــة الدورية البســـيطة من 
خـــالل “خدمـــة نيســـان الســـريعة” التي 

تتضمـــن المســـتوى عالـــي الجـــودة ذاته 
من خدمة الفحص والتنظيف والمعاينة 
األساســـّية التي تشمل الكشف عن أكثر 
الســـيارة وإعـــادة  فـــي  50 قطعـــة  مـــن 
تســـليمها جاهزًة خالل 60 دقيقة فقط. 

كمـــا توفر خدمـــة االســـتالم والتوصيل 
مـــن نيســـان راحـــة إضافية للعمـــالء، إذ 
الخدمـــة  إدارة  نيســـان  فريـــق  يتولـــى 
بكاملها مع إمكانية تســـليم السيارة في 

اليوم ذاته.
وتعزز “خدمة نيسان” المزايا التي ينالها 
العمالء عند صيانة ســـيارات نيسان في 
مراكـــز خدمات مـــا بعد البيـــع المعتمدة، 
والتـــي تمّكنهم مـــن الوصـــول إلى قطع 
الغيـــار األصلية، والتقنييـــن المعتمدين، 
والمعـــدات المتطورة إلجراء فحوصات 
شـــاملة وإصالحـــات فعالـــة للمركبـــات. 
وحفاًظا على معايير الصحة والســـالمة 
العاليـــة التـــي تعتمدها نيســـان، تشـــمل 
كافة حجوزات الخدمة غســـيل السيارة 

وتعقيمها لضمان راحة بال العمالء.

“نيسان” ترتقي بتجربة العمالء بالمملكة مع إطالق “خدمة نيسان”
توفر تجربة سلسة ومستويات أعلى من الراحة والقيمة والثقة

أظهــرت نتائــج مســح قيــاس ثقــة المســتثمرين بمنــاخ األعمــال الــذي أجرتــه إدارة اإلحصاء 
والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في الربع الثالث من عام 2022 أن 
91.1 % مــن المؤسســات التجاريــة بمملكة البحرين تتوقع أداًء مســتقرًا ألداء األعمال خالل 

للربع الثالث من العام الجاري.

بمنـــاخ  األعمـــال  ثقـــة  قيـــاس  مؤشـــر  وحقـــق 
االســـتثمار بمملكـــة البحريـــن ارتفاعـــًا بالمؤشـــر 
اإلجمالي في الربـــع الثالث من 2022 ليصل إلى 
99.25 نقطـــة مقارنـــة بــــ 98.13 نقطـــة، وبمعدل 
زيـــادة قدرهـــا 1.12 نقطـــة، مـــا يعـــادل ارتفاعـــًا 
بنســـبة %1.14 مقارنًة بالربع الســـابق، في حين 

حقق مؤشـــر ثقة األعمال الحالي ارتفاعًا بمقدار 
14.16 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2021.

كمـــا وشـــملت نتائـــج مســـح قيـــاس الثقـــة فـــي 
بيئة األعمال حســـب حجم المؤسســـة، األنشطة 
االقتصاديـــة ونـــوع االســـتثمار.  فقـــد أظهـــرت 
النتائـــج تحقيـــق رؤيـــة متفائلـــة للمؤشـــر عبـــر 

عوامـــل أداء األعمـــال واألربـــاح والمنافســـة في 
الربع الثالث من عام 2022.

أداء  توقعـــات  بـــأن  المســـح  نتائـــج  وأظهـــرت 
األعمال في الربع الثالث من عام 2022 مستقرة 
إلـــى مرضية بنســـبة 91.1 %، ما يشـــكل ارتفاعًا 
بنســـبة 2.4 % مقارنـــة بالربـــع الســـابق، حيـــث 
تتوقـــع 41.5 % مـــن المؤسســـات اســـتقرارًا في 
أداء أعمالهـــا، في حيـــن أن 49.6 % منها تتوقع 

تحسنًا في األداء.
وحول آراء المؤسســـات خالل الربـــع الثاني من 

2022 بشـــأن الوضع الحالي ألداء األعمال، أظهر 
المســـح أن 82.9 % مـــن تلك المؤسســـات أبدت 
آراًء مســـتقرة إلـــى متفائلة عـــن األداء الحقيقي 
لها خالل الربع المشـــار إليـــه، إذ أعربت 61.0 % 
منها عن تحقيق شـــركاتها ألداء أعمال مســـتقر، 
في حين أن ما نسبته 21.9 % أبدت رضاها عن 
العمليـــات المواتية. وفي المقابـــل، أعربت 17.1 
% مـــن المؤسســـات عـــن عـــدم رضاها عـــن أداء 
أعمالهـــا التجاريـــة خـــالل الربـــع الثانـــي من عام 
2022. ويهدف هذا المسح إلى توفير المعلومات 

الالزمة للمســـتثمرين وصانعـــي القرار وواضعي 
السياسات االقتصادية، في سبيل تسهيل عملية 
اتخـــاذ القـــرارات المناســـبة وتنفيـــذ اإلجراءات 
المترتبة بما يضمـــن تهيئة المناخ المالئم لجذب 
واســـتقطاب مزيـــد مـــن االســـتثمارات وتعزيـــز 
القدرة التنافســـية الســـتمرارية عجلة نمو قطاع 
األعمـــال، وذلـــك عبر توفيـــر مؤشـــرات حقيقية 
لقياس مســـتويات الثقة لدى المســـتثمرين، إلى 
جانـــب قياس حجـــم المنشـــآت والقطـــاع ونوع 

االستثمارات.

91.1 % من المؤسسات التجارية تتوقع استقرار مناخ االستثمار بالربع الثالث
“هيئة المعلومات” تعلن نتائج مسح بيئة ثقة األعمال

أعلنت شـــركة األڤنيوز - إحدى الشـــركات 
المملوكـــة لشـــركة الصـــروح لـــإدارة - عن 
تعيينهـــا لمجموعـــة نـــاس كمقـــاول رئيس 
لبـــدء األعمـــال فـــي بنـــاء المرحلـــة الثانية 
من مشـــروع توســـعة األڤنيـــوز – البحرين 
الـــذي يهـــدف إلى تطوير مجال التســـويق 

والترفيه في مملكة البحرين.
يشـــار إلـــى أن مجموعـــة نـــاس مـــن أبـــرز 
شـــركات المقـــاوالت في المملكـــة وتمتلك 
الخبـــرة الواســـعة لتنفيـــذ موجـــب العقـــد 
لمشـــروع توســـعة األڤنيـــوز – البحرين، إذ 
ســـتضيف المرحلـــة الثانية من المشـــروع 
مســـاحة قابلـــة للتأجير تبلـــغ 41,200 متر 
مربـــع، تتضمـــن 244 متجـــرا، إلـــى جانـــب 
منطقتين ترفيهيتين، حلبة تزلج وســـوبر 
ماركـــت، إضافة إلى مواقف ســـيارات في 

الطابق الســـفلي، لتبلغ المساحة اإلجمالية 
القابلـــة للتأجير في كال المرحلتين حوالي 

80,000 متر مربع.
وســـيتم البدء بالبناء خالل شـــهر سبتمبر 
2022؛ بهـــدف إكمال المشـــروع فـــي الربع 
2024، وبعـــد االنتهـــاء،  األول مـــن العـــام 
ســـيمتد المشـــروع المواجه للبحر ليضيف 
600 متـــر غرًبـــا علـــى طـــول ميـــاه خليـــج 
البحريـــن، ليصبح األڤنيوز - البحرين أكبر 
مركـــز ترفيهي ذات واجهـــة بحرية بطول 

إجمالي حوالي 1.3 كم.
وصرح عضو مجلس إدارة شركة الصروح 
لإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المباني 
وليـــد الشـــريعان “نحـــن فخـــورون بتوقيع 
هـــذا العقـــد والذي يعـــد اســـتكماالً لخطط 
ورؤيـــة شـــركة المبانـــي وشـــركة الصروح 

اإلداريـــة، حيث يعتبـــر األڤنيوز - البحرين 
والســـياحية  التجاريـــة  الوجهـــات  مـــن 
الفريـــدة مـــن نوعها فـــي مملكـــة البحرين 

بواجهة بحرية خالبة”.

وأضـــاف “تهدف خطط التوســـع لدينا إلى 
تعزيـــز األڤنيـــوز- البحريـــن كأحـــد أفضـــل 
الوجهات السياحية للمواطنين والمقيمين 
والســـائحين ورجـــال األعمال فـــي منطقة 

العاصمـــة،  ومحافظـــة  البحريـــن  خليـــج 
خصوصـــا بعـــد افتتـــاح فنـــدق “هيلتـــون 
المتصـــل   “ البحريـــن  جـــاردن إن- خليـــج 
مباشـــرة باألڤنيوز- البحرين، والذي يعتبر 

جزًءا من خطة التوســـعة التي تهدف الى 
تقديـــم تجربـــة مختلفـــة ال تتوقـــف عنـــد 

التسوق فقط”.
وســـتتضمن المرحلـــة الثانية من مشـــروع 
األفنيوز - البحريـــن مناطق جديدة تتميز 
بتصاميـــم خالبة ســـتقدم بدورهـــا تجربة 
تســـوق حديثـــة ومتنوعة، هـــي: الفوروم، 
غرانـــد بالزا، إليكترا والســـوق، إضافة إلى 
توســـعة غراند أڤنيو والذي يشهد حضوًرا 
وإقبـــااًل كبيـــًرا من الـــزوار، وســـتمتلك كل 
منطقة طابعها الفريد الذي يتم التعبير عنه 
من خالل األســـلوب المعماري المستوحى 
من مفاهيم حديثة ومتنوعة، وسينعكس 
إنشـــاء هذه المراحل بشـــكل إيجابي على 
التنوع فـــي المحالت والعالمات التجارية 

المختلفة. 

مجموعة ناس مقاواًل رئيسًا للمرحلة الثانية لتوسعة “األفنيوز - البحرين”
إكمال المشروع في الربع األول من 2024



أعلــن رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين، ســمير نــاس في مؤتمــر صحافي صباح 
أمس الثالثاء عن 4 مبادرات في إطار الشراكة المجتمعية، في حين أرجأت اإلعالن 

عن مبادرة خامسة لوقت الحق.
وتضــم مبــادرات الغرفــة ضمــن إطــار الشــراكة المجتمعيــة برنامــج “جــرب تشــتغل” 
)مستهدفة لفئة الطلبة( وبرنامج تجار لتدريب رواد األعمال وبرنامج حاضنة التأثير 

االقتصادي والتي تهدف لتوعية المترشحين لمجلس النواب بالشئون االقتصادية.

العقوبات البديلة

وتهدف الغرفة إلى توفير فرص عمل في 
شـــركات القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات، 
ضمـــن برنامـــج العقوبـــات البديلـــة تنفيذا 
لكافـــة  الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات 
الجهـــات للعمل على تعزيـــز إمكانياتها في 
تطبيق فعال للقانون رقم 18 لســـنة 2017 
بشـــأن العقوبات والتدابيـــر البديلة بهدف 
انخـــراط المســـتفيدين مـــن البرنامـــج في 
المجتمع واالندماج فيه ومواصلة العطاء 
لألسرة والوطن وبهدف جعل المستفيدين 
عنصـــرا فاعالً فـــي تنميـــة المجتمع، حيث 
بدأت الغرفة بالعمل والتنســـيق مع اإلدارة 
العامة لتنفيـــذ األحكام والعقوبات البديلة 
واإلدارة العامـــة لإلصالح والتأهيل، حيث 
يجري العمل على التنســـيق مع مؤسسات 
القطاع الخاص لحصـــر عدد من الوظائف 
للمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة. 

جرب تشتغل

وتتمحور فكـرة البرنـامج حول اسـتهداف 
عــــدد مــــن الطلبــــة مــــن الفئــــة العمريـة مـا 
بــــين 14 – 18 ســــنة مــــن مختلـف منـاطق 
توجهاتهـــم  وتنميـــة  لتــــدريبهم  البحريـــن 
وطموحاتهـــم المهنيـــة مــــن خالل تــــوفير 
فرصــــة تدريب لهـم فــــي إحـدى الشـركات 
فيهـــا  يقـــوم  أســـبوعين  لمـــدة  الخاصـــة 
الطلبـــة بتجربـــة عمـــل مهنـــي يتطلـــع إلى 
ممارســـته فـــي المســـتقبل، حيـــث يهـــدف 
البرنامـــج إلى تدريب واكتســـاب الشـــباب 
مهـــارات فنيـــة، وتقديـــم الغرفـــة التوجيه 
المهني للمشـــاركين، وتعزيز فكرة انخراط 
الشـــباب في الوظائـــف المهنية مســـتقبالً، 
ومنح الشـــباب فرصة للتدريب واكتساب 

الخبرات المؤهلة لسوق العمل.

برنامج تجار البحرين

أما برنامج “تجـــار البحرين” والذي تطلقه 
“تمكيـــن”  مـــن  مـــع كل  بالتعـــاون  الغرفـــة 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن  ومعهـــد 
بنمــــو  االرتقـــاء  إلـــى  فيهـــدف  والماليـــة، 
القطاعــــات التجاريـة فـي المملكـة ال سـيما 
قطــــاع المنشــــآت الصغيرة والمتوســـطة. 
كما يهدف البرنامج لتـــــوفير الـدعم الالزم 
المهـــــارات وتزويـــــدها بأفضــــل  لتطـــــوير 

الممارسات
المطلوبة في ســـوق العمل، ورفــــع كفــــاءة 
قدراتــــه  وتعزيــــز  القطاعــــات  ومقــــدرة 
التنافســــية واســــتدامته فــــي سوق العمل 

المحلي. 

جلسات حاضنة التأثير االقتصادي

وتعد جلســـات حاضنة التأثير االقتصادي 
إحدى مبادرت الغرفة لتوعية المترشحين 
بالشـــئون االقتصاديـــة،  النـــواب  لمجلـــس 
حيـــث يحتـــوي علـــى عـــدد مـــن الفقـــرات 

التـــي تعرض على المترشـــحين مـــن بينها 
الغرفـــة  قدمتهـــا  اقتراحـــات  اســـتعراض 

ودراسة حالة يقدمها أحد التجار.

ناس: التنمية المجتمعية استثمارنا األهم 

وقال ســـمير نـــاس في كلمة لـــه، إن غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، وهي تســـتعد 
مبادراتهـــا  ضمـــن  برامـــج   4 إلطـــالق 
المجتمعية التي تستهدفها خالل المرحلة 
المقبلـــة، تؤمـــن بأهميـــة العمـــل الجماعـــي 
وتدرك أنها بمفردها ال يمكن أن تسهم في 
تحقيق ما تصبو إليه، كونها ليست بمعزل 
عـــن الســـاحة المحليـــة وقضايـــا المجتمع، 
وأن رسالتها في التنمية المجتمعية تبقى 
هي اســـتثمارها األهم وأولويتها المطلقة، 
اإلصالحـــي  المشـــروع  بمبـــادئ  اقتـــداًء 
الشـــامل لصاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ملـــك البـــالد المعظـــم، 
مـــن صاحـــب  الدائـــم  لالهتمـــام  وتأكيـــدا 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بتعزيز دور الشراكة المجتمعية باعتبارها 
ركيزة أساســـية للنهضة التنموية الشـــاملة 

والمستدامة.
وأكد أنه علـــى الرغم من التقدم الملحوظ 
الذي أحرزته مملكـــة البحرين على صعيد 
الشـــراكة المجتمعية، إال أننا مازلنا نرى أن 
هنـــاك الكثيـــر من العمـــل فى هـــذا المجال 
يمكـــن أن يقدمـــه مجتمـــع األعمـــال، حتى 
نصـــل إلـــى مـــا نصبـــو إليـــه جميًعـــا، مـــن 
حيـــث توفير فـــرص العمل ضمـــن برنامج 
العقوبـــات البديلة، ومن خـــالل تعزيز دور 
المســـؤولية المجتمعيـــة لمجتمـــع األعمال 
لســـوق  الشـــباب  وتدريـــب  تأهيـــل  فـــي 
العمـــل، وتدريـــب رواد األعمـــال مـــن أجل 
خلـــق اســـتراتيجية مســـتدامة تســـهم فى 
ينعكـــس  بمـــا  االقتصـــاد،  بيئـــة  تحســـين 
إيجابـــًا على المجتمـــع ككل، كذلك مبادرة 
حاضنـــة التأثير االقتصـــادي من أجل بنية 
تشـــريعية اقتصادية متطورة تتماشى مع 
مســـتهدفات خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
ورؤيـــة البحرين االقتصادية 2030، فضالً 
عـــن خططنا نحو إثقـــال المواهب العلمية 
وتطويرها لالفضل فى المجاالت المهنية. 
التـــى  األساســـية  الغايـــة  أن  نـــاس  وأكـــد 
العالقـــة  تعزيـــز  هـــى  جميعـــا  ننشـــدها 
التفاعليـــة القائمـــة بيـــن الغرفـــة والتجـــار 
والمجتمع بصورة عامة لخدمة وطننا من 
ناحية، ومـــن ناحية أخـــرى خلق منظومة 
متكاملة ومســـتدامة للشراكة المجتمعية، 
التماســـك  ركائـــز  أهـــم  أحـــد  باعتبارهـــا 
والتالحـــم المجتمعـــي وكلمـــة الســـر وراء 
مـــا يتحقـــق مـــن نجاحـــات فـــي مختلـــف 

المجاالت.

الدخول في االنتخابات النيابية

وخـــالل معـــرض رده علـــى استفســـارات 

الصحافييـــن خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي، 
ســـئل ناس عـــن ما إذا كانـــت الغرفة تنوي 
الدخـــول  أو  مرشـــحين  لدعـــم  التوجـــه 
بطريقة أو بأخرى في االنتخابات النيابية 
المقبلـــة، فأشـــار الى أن الغرفـــة تقف على 
مسافة واحدة من جميع النواب. وأوضح 
أن هناك الكثير من النواب الذين عملوا مع 
الغرفة على عدد من الملفات االقتصادية.
وبيـــن نـــاس أن الغرفـــة ال تريد أن تشـــكل 
كتلـــة لتكـــون طرًفا أمـــام باقـــي المكونات 

في مجلس النواب.
وقـــال “أنـــا مؤمن أن السياســـة واالقتصاد 
مكمليـــن لبعـــض، ونـــرى أن االقتصاد أهم، 
والحظنا من بعض النواب في أطروحاتهم 
في الشـــأن االقتصادي “لك عليه” )..( لذلك 
ارتأينـــا أن يكون للمترشـــحين نظرة عامة 
والتوجهـــات  والتأثيـــرات  االقتصـــاد  عـــن 
وحتى وجهة نظر الغرفة بالنسبة للملفات 
االقتصاديـــة”. وتابـــع “الكثير مـــن البرامج 
اإلدارة  مجلـــس  فـــي  إقرارهـــا  تـــم  التـــي 
تحتـــاج لتشـــريعات، لذلـــك التواصـــل مـــع 

المترشحين شيء جيد وإضافة جيدة”.
مـــن  أساســـي  “مكـــون  التجـــار  أن  وأكـــد 
النـــواب  بعـــض   )..( البحرينـــي  المجتمـــع 
يتحـــدث عـــن التجار وكأنهـــم قادمون من 
المريخ”. وأشـــار ناس “مـــن حق التجار أن 

يكون لديهم لوبي”.

سوق العمل والكهرباء

مـــع  الرســـمي  التجـــاوب  وبخصـــوص 
ســـوق  عـــن  الغرفـــة  أجرتهمـــا  دراســـتين 
العمـــل ورخـــص الفيزا المرنـــة وأخرى عن 
الكهرباء، أشار ناس إلى أن الغرفة لم تنته 
مـــن إجـــراء الدراســـة المتعلقـــة بالكهرباء، 
ولكن تم التطـــرق لتأثير ذلك على القطاع 

العقاري في دراسة أخرى.
أمـــا عـــن دراســـة تحديـــات ســـوق العمـــل 
ومن ضمنهـــا “الفيزا المرنـــة” والعمالة غير 
النظاميـــة، فأوضح ناس أنهـــا أجريت من 
قبل عدة ســـنوات، حيث حللت التأثيرات 
الســـلبية بالنســـبة للعمالـــة غيـــر النظامية، 

حيث تم رفعها للحكومة لدراستها.

الخطـــوات  بعـــض  أن  إلـــى  نـــاس  وأشـــار 
التـــي احتـــوت عليها الدراســـة ومن ضمن 
التوصيـــات عمـــل تنظيـــم لمزاولـــة المهن، 
مشـــروعا  الـــوزراء  مجلـــس  أقـــر  حيـــث 
تجريبيا لنحو 25 مهنة، بحيث يتم إصدار 
تراخيـــص عمل يتم منـــح تراخيصها بناًء 
مطلوبـــة.  ومؤهـــالت  اختبـــارات  علـــى 
وأكـــد أن الغرفـــة في طور المناقشـــات مع 

الحكومة في هذا السياق.
وبين أن تنظيم رخص المهن في البحرين 
مـــن شـــأنه رفع جـــودة الخدمـــات وحماية 
المســـتهلك بحيـــث يضمـــن المســـتهلك أنه 
ليـــس مـــن كل حمـــل مطرقـــة فهـــو نجـــار، 
ولكـــن ســـيكون التعامل معه على أســـاس 
رخصـــة رســـمية. وأكـــد أن تنظيـــم المهـــن 
من شـــأنه كذلك فتح المجال بصورة أكبر 
للبحرينيين للدخول في األعمال المهنية.

تأجير السجالت

وبخصـــوص الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
ظاهـــرة تأجير الســـجالت، أشـــار ناس إلى 

أن الحملـــة كانـــت جيدة وأن هنـــاك الكثير 
ممن تجاوبوا وقاموا بتصحيح أوضاعهم 
وفـــق المهلة التي منحتهـــا وزارة الصناعة 
والتجارة، إال أن ناس أشـــار إلى أن الغرفة 
أيـــة إحصائيـــات  اآلن  تتســـلم حتـــى  لـــم 

بخصوص نتائج هذه الحملة.

محاسبة اللجان

وســـئل ناس عن تقييم ومحاســـبة اللجان 
بعـــد عمليـــة تشـــكيلها، حيث أشـــار إلى أن 
عملية التقييم ســـتتم كل سنتين، وأن كل 
لجنة ستعمل على برامج يتم عرضها على 
مجلـــس اإلدارة، حيـــث ســـيتم المحاســـبة 

على أساس البرامج وما تم تحقيقه.
تواجـــد  تراعـــي  الغرفـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
عنصـــر المـــرأة وعنصـــر الشـــركات الكبيرة 
ضمـــن  وغيرهـــا  الصغيـــرة  والشـــركات 

تشكيلة اللجان.

رئاسة الغرف العربية

وبخصوص رئاسة البحرين التحاد الغرف 
العربيـــة، أكـــد نـــاس أنه سيتســـلم رئاســـة 

الغرف العربية في 25 سبتمبر المقبل.
وأكـــد أنـــه اتحـــاد مهم جـــدًا، حيـــث انبثق 
مـــع الجامعـــة العربيـــة، ويضـــم 16 غرفـــة 

مشتركة مع دول مختلفة.
وأشـــار إلى ناس أنه ســـيعمل على إحداث 
التجـــاري  التبـــادل  وتعزيـــز  نوعيـــة  نقلـــة 
يخلـــو  ال  وهـــذا  العربيـــة،  واالســـتثمارات 
مـــن التحديات، حيـــث ســـيتم العمل على 
تذليـــل المعوقات التي تحد من الصادرات 

والواردات بين الدول العربية.
وأوضـــح أن هنـــاك الكثيـــر مـــن القوانيـــن 
التـــي تحتاج إلى نظر، إلـــى جانب توحيد 
المواصفـــات والمقاييـــس لتعزيـــز التجارة 

البينية بين الدول العربية.

مبادرات التعافي 

وبخصوص تأثيـــر التضخم على مبادرات 
التعافـــي التـــي أعلنتهـــا الغرفة فـــي بداية 
أن  إلـــى  نـــاس  أشـــار  الحاليـــة،  الـــدورة 
اإلســـتراتيجية العامة ال يتـــم بناؤها على 
أمـــور متغيـــرة مثـــل التضخـــم، مؤكـــدًا أن 

هذه المبادرات مستمرة.
يمكـــن  التضخـــم  موضـــوع  أن  وأوضـــح 
التحكـــم فيه داخليًا، ولكـــن معظم التأثير 

جاء بفعل تأثيرات خارجية.

قال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجموعة 
التنســـيقية، وليـــد كانـــو أن نحـــو 350 من أعضاء 
الغرفة ترشحوا لعضوية اللجان القطاعية العشر، 

حيث جرى اختيار 102 لعضوية اللجان.
وأكـــد كانـــو أن ممـــن لم يتـــم اختيارهـــم، هم من 
الكفـــاءات، ولكن بحكـــم القانون والعدد المحدود 
المنصـــوص عليـــه، فإنـــه كان ينبغـــي اختيار عدد 

محدود، موجها الشكر لجميع من تقدم.
وأوضح أن الغرفة تجاوبت ومددت فترة التقدم 
لعضويـــة اللجـــان والتـــي هـــي مفتوحـــة للجميـــع 
حتـــى مـــن خـــارج عضويـــة الغرفـــة مـــن أصحاب 
الخبـــرات والمتقاعديـــن وغيرهـــم. ورأى كانو أن 
مبادرات غرفة البحرين من شـــأنها أن تساهم في 
تعزيـــز دور القطاع الخاص في المملكة باإلضافة 
إلـــى تنميـــة أطـــر التعـــاون بيـــن القطاعيـــن العام 
والخـــاص. وأوضـــح أنـــه نظـــًرا لألهميـــة الكبيـــرة 
التي تشـــكلها لجان الغرفة الدائمـــة؛ كونها صوت 
الشـــارع التجـــاري والمعبر عن آرائـــه ورؤيته في 

كافـــة القضايـــا االقتصادية أمام مجلـــس اإلدارة، 
إلى جانب دورها الفعال في توحيد الجهود نحو 
تحقيـــق اســـتراتيجيات وخطط المجلـــس للفترة 
المقبلـــة، فقد أولت الغرفة أهميـــة للّجان الدائمة، 
حيـــث نتطلع إلى العمل علـــى العديد من الملفات 
المهمـــة التي تمـــس الشـــارع التجـــاري والمتعلقة 
بالجوانب التشـــريعية وتطوير العمل االستثماري 
وتنميتـــه؛ مـــن أجل حاضـــر ومســـتقبل االقتصاد 
الوطنـــي، بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز بيئـــة األعمال 
والتجـــارة بمملكـــة البحريـــن ويحفـــز القطاعـــات 
االقتصادية الحيويـــة الداعمة لالقتصاد الوطني 
ويســـاعدها على النمو والتطور، والعمل على حل 

الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.
وبيـــن أنـــه بهـــدف الوصـــول إلـــى مســـتوى عـــاٍل 
مـــن األداء، فقـــد خضع رؤســـاء وأعضـــاء اللجان 
للتقييـــم بنـــاًء علـــى معاييـــر موضوعيـــة تم على 
أساســـها اختيار األنســـب من ناحيـــة االختصاص 

والخبرة.

اختيار رؤساء وأعضاء اللجان بناًء على معايير موضوعية

كانــــــو: 350 متقدمـــًا لعضويـــة لجـــان “الغرفـــة” واختيــــار 102

قالت عضو مجلـــس إدارة غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين ورئيســـة المجموعة 
التنســـيقية السابقة، ســـونيا جناحي إن 
غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين ركزت 
علـــى القطاعـــات غيـــر النفطيـــة ودعـــم 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 ضمن 
عمـــل اللجان.وأكـــدت أن الغرفة ركزت 
على 5 قطاعات غير نفطية، وفي نفس 
الوقـــت ركزنـــا علـــى أن أغلب الرؤســـاء 
يكونـــون من المختصيـــن، حيث إن في 
الـــدورة الجديدة جميع رؤســـاء اللجان 
فـــي  والخبـــراء  المختصيـــن  مـــن  هـــم 
مجاالتهـــم وبعضوية معنيين في نفس 

القطاعات.
الغرفـــة  أن  إلـــى  جناحـــي  وأشـــارت 
حرصـــت علـــى إجـــراء تقييـــم ألعمـــال 
اللجـــان كل عامين، حيث يتم البت في 

عملية التغيير إن لزمت، مؤكدة أن هذا 
العمل سيستمر في الفترة المقبلة.

وأشـــارت إلى أن المجموعة التنســـيقية 
الجديدة ســـتضم 5 أعضاء من مجلس 
هـــذه  اللجـــان وعمـــل  لمتابعـــة  اإلدارة؛ 
اللجان بشكل متوافق ومنسق وموحد.
مـــن جانبـــه، أكـــد عضـــو مجلـــس إدارة 

غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين ونائب 
لعمـــل  التنســـيقية  المجموعـــة  رئيـــس 
اللجان ســـابقًا، باسم الساعي أن اللجان 
تعتبر أمرًا أساســـيًا فـــي الغرفة ومكّمال 
كل  إن  حيـــث  اإلدارة،  مجلـــس  لعمـــل 
تحـــدٍّ يواجـــه أي لجنة هو تحـــدٍّ يواجه 

مختلف اللجان.

الساعي: اللجان مكمل لمجلس إدارة “الغرفة”

جناحي: تقييم مستمر لعمل اللجان وعمل التغييرات إن لزمت

“غرفة التجارة” تطلق 4 مبادرات ضمن إطار الشراكة المجتمعية
ناس: نقف على مسافة متساوية من جميع مترشحي مجلس النواب
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ــر الــســجــات ــي ــأج ــة لــمــكــافــحــة ت ــي ــن ــوط ــة ال ــحــمــل ــد ال ــع لـــوا أوضـــاعـــهـــم ب تــجــار عـــدَّ

توعية المترشحين 
لمجلس النواب 

بالشؤون االقتصادية

توفير فرص عمل 
ضمن العقوبات 

البديلة 

نقلة نوعية مع تسلم 
البحرين رئاسة اتحاد 

الغرف العربية

باسم الساعي سونيا جناحي

علي الفردان من السنابس  )تصوير: رسول الحجيري(

 علي الفردان

البد من تنظيم الوظائف 
المهنية واستحداث 

“ليسن” للعاملين فيها



االستثمارات المباشرة

وأكد التقرير الصـــادر عن غرفة تجارة 
تدفـــق  ارتفـــاع  البحريـــن  وصناعـــة 
االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة في 
البحريـــن بصورة كبيرة في عام 2021 
بنســـبة 73 % لتصـــل إلـــى 1.77 مليار 
دوالر فـــي عـــام 2021، حيـــث حققـــت 
البحريـــن مراتـــب متقدمة في مختلف 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  العالميـــة،  المؤشـــرات 
الكتـــاب الســـنوي للتنافســـية العالميـــة 
2022 الصـــادر عـــن مركـــز التنافســـية 
العالمـــي التابع للمعهـــد الدولي للتنمية 
الســـفر  تنميـــة  ومؤشـــر  اإلداريـــة، 
النظـــام  وتقريـــر   ،2021 والســـياحة 
الناشـــئة  للشـــركات  العالمـــي  البيئـــي 
لعـــام 2022، وذلـــك يـــدل علـــى القدرة 
البحريـــن  فـــي  المتزايـــدة  التنافســـية 

والبيئة الصديقة لألعمال.
التعافـــي  مســـار  انعكـــس  ذلـــك،  إلـــى 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  االقتصـــادي 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2022 
على اقتصاد المملكـــة بإيجابية، حيث 
ا فـــي القطاعات  ســـجل االقتصاد نمـــوًّ
غير النفطية، كما ارتفع الناتج المحلي 
الربـــع  فـــي   % 5.5 بنســـبة  اإلجمالـــي 
أســـاس  علـــى   2022 عـــام  مـــن  األول 
ســـنوي، مدفوعـــا بالنمو فـــي قطاعات 
الفنادق والمطاعم والنقل واالتصاالت، 
كمـــا كان للقطاع المالي أكبر مســـاهمة 
فـــي  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  فـــي 
بنســـبة   2022 عـــام  مـــن  األول  الربـــع 
أســـعار  انتعـــاش  وســـاهم   ،%  17.39
النفـــط واأللمنيـــوم في تحســـن األداء 
االقتصادي للبحرين، وبناًء عليه ثبتت 
وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بـــورز التصنيـــف 
 B + / االئتمانـــي لمملكة البحريـــن عند

B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكـــد التقريـــر أن مبـــادرات الحكومـــة 
ســـاهمت إلـــى حـــد كبيـــر فـــي التعافي 
ومـــن  البحريـــن،  فـــي  االقتصـــادي 
الجديـــر بالذكر أن البحرين أنجزت 16 
برنامًجـــا مـــن أصـــل 27 برنامًجا ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، وتضمـــن 
ذلـــك المبادرات الرئيســـية مثل إطاق 
تأشيرة اإلقامة الذهبية، والتي تهدف 

إلى جذب المستثمرين.

أكبر شركاء االستيراد

وحافظـــت الصين علـــى مكانتها كأكبر 
شــــريك اســـتيراد للبحريـــن فــــي الربع 
الثانـــي مــــن عام 2022، حيــــث بلغــــت 

قيمـة الــــواردات اإلجماليـة مـن الصيـن 
مــــا يقــــارب الــ 623 مليــــون دوالر فـي 

الربـع الثانـي مـن عـام 2022.
يشـار إلــــى أن أكبـر الســــلع المسـتوردة 
مــــن الصيـن هـي السـيليكون، بإجمالـي 
قيمــــة تقـدر بحوالـي 52 مليـون دوالر، 
وتمثــــل هــــذه الســــلعة 8 % فقــــط مـن 
إجمالــــي الــــواردات مــــن الصيــــن. مـن 
جانـب آخـر، تعتبـر البرازيـل ثانـي أكبـر 
شـريك اســــتيرادي للبحريـن فـي الربـع 
الثانــــي مـن عــــام 2022، حيــــث بلغـت 
قيمـة الـواردات اإلجمالية مـن البرازيـل 
وكانــــت  دوالر.  مليــــون   456 حوالــــي 
أكثــــر ســــلعة مســــتوردة مــــن البرازيـل 
هــــي خامــــات الحديــــد ومركزاتـه غيـر 
المكتلــــه بقيمـة تقــــدر بحوالي الــ 409 
مايين دوالر والتــــي تمثـل 90 % مـن 

إجمالـي الـواردات مـن البرازيـل. 
وجـاءت أســتراليا فــي المرتبــة الثالثــة 
بإجمالـــــي واردات تقـــــدر بحوالـــــي الـــــ 
أن  إلــــى  يشــــار  دوالر،  مليـــــون   425
أكبـر الســــلع المسـتوردة مــــن أسـتراليا 
هــــي أكســــيد األلمنيـــوم بقيمــــة تقــــدر 
بحوالــــي الــ 385 مليــــون دوالر، والتـي 
إجمالــــي  مــــن   %  91 حوالــــي  تمثــــل 
وجـــــاءت  أســــتراليا.  مــــن  الــــواردات 
فـــــي  المتحـــــدة  العربيـــــة  اإلمـــارات 
المرتبـــــة الرابعــة، حيـــــث بلغــت قيمــة 
الــواردات اإلجمالية مــا يقــارب الــ 320 
مليــون دوالر، وكانــت ســبائك الذهــب 
أكثـــــر ســلعة مســـــتوردة مــن اإلمارات 
تقـــــدر  بقيمـــــة  المتحـــــدة  العربيـــــة 
بحوالـــــي الــ 77 مليـــــون دوالر. وتعــــد 
الهنــــد خامــــس أكبــــر شــــريك اسـتيراد 

للبحريــــن، حيــــث بلــــغ إجمالــــي حجـم 
التــــداول 263 مليــــون دوالر. وكانــــت 
أكثـر ســــلعة مسـتوردة مــــن الهنـد هـي 
مليــــون   25 بقيمــــة  ســــترات  البولــــى 

دوالر.

أكبر شركاء التصدير

حافظــت المملكـــــة العربيــة الســعودية 
علـــــى مكانتهــا كأكبــر شـــــريك تصديــر 
للبحريـــــن فـــــي الربــع الثانـــــي مـن عـام 
قيمــــة  إجمالــــي  بلــــغ  حيــــث   ،2022
العربيــــة  المملكــــة  إلــــى  الصــــادرات 
مليـــــون   744 الـــــ  الســــعودية حوالــــي 
دوالر. وكانـــــت أكثـــــر الســلع المصــدرة 
إلـــــى المملكـــــة الشــقيقة هـــــي خامــات 
الحديـــــد ومركزاتـــــه المكتلـــــة بقيمـــــة 

192 مليـــــون دوالر، وهــو مــا يمثــل 26 
% مــن إجمالــي الصــادرات. 

وجــــاءت الواليات المتحـدة األميركية 
كثانــــي أكبـر شــــريك تصديـر للبحريـن، 
الصــــادرات  قيمــــة  بلغــــت  حيــــث 
اإلجمالية إليهــــا حوالـي الــ 572 مليـون 
الســــلع  أكثـــر  أن  إلــــى  يشــــار  دوالر، 
المتحــــدة  الواليـــات  إلــــى  المصــــدرة 
األميركية هـي خائط األلمنيوم الخـام 
308 ماييـــن دوالر، وتشــــكل  بقيمــــة 
54 % مــــن الصــــادرات إلــــى الواليـــات 

المتحـدة األميركية. 
إلـــــى  الصـــــادرات  إجمالـــــي  وبلـــــغ 
اإلمارات العربيـــــة المتحـــــدة حوالـــــي 
الـــــ 407 ماييـــن دوالر، ممـــــا يجعلهـــــا 
ثالث أكبـــــر شـــــريك تصديــر للبحريــن. 
وكانـــــت خامـــــات الحديـــــد ومركزاتــه 

المكتلـــــة أكثــر الســلع المصــدرة بقيمــة 
126 مليـــــون دوالر. مــــن جانــــب آخـر، 
البحرينيــــة  الصــــادرات  إجمالــــي  بلــــغ 
 185 حوالــــي  عمــــان  ســــلطنة  إلــــى 
أكثــــر  كانــــت  حيــــث  دوالر،  مليــــون 
الســــلع المصـدرة هــــي خامـات الحديـد 
ومركزاتــــه المكتلـة بقيمـة 118 مليـون 
إجمالــــي  مــــن   %  63 وتمثــــل  دوالر، 
عمــــان.  ســــلطنة  إلــــى  الصــــادرات 
وتعتبـــــر تركيـــــا خامــس أكبـــــر شــريك 
تصديـــــر للبحريــن، حيــث بلغــت قيمــة 
الصـــــادرات اإلجمالية إليهــا حوالــي الــ 
171 مليـــــون دوالر أميركـــــي. وكانــت 
خائط األلمنيوم الخـــــام أكثـــــر الســلع 
المصـــــدرة إليهـــــا بقيمـــــة 132 مليــون 
دوالر وتشـــــكل 78 % مـــــن إجمالـــــي 

الصــادرات إلــى تركيا.

2021 خـــال  البحريـــن  فـــي  المباشـــر  األجنبـــي  االســـتثمار  حجـــم  دوالر  مليـــار   1.7  

17 % مســـاهمة القطـــاع المالـــي فـــي الناتـــج المحلـــي خـــال الربـــع األول
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14 % نمو حجم التجارة بين البحرين ودول الخليج في النصف األول
الحكومة ساهمت في التعافي االقتصادي بتنفيذ 16 برنامًجا من مبادراتها... تقرير “الغرفة” االقتصادي:

business@albiladpress.com
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كشف تقرير “نظرة عامة على االقتصاد المحلي - الربع الثاني من العام الجاري 2022” عن نمو ملحوظ في حجم التجارة 
البينيــة بيــن مملكــة البحريــن ودول مجلس التعاون الخليجي خالل النصف األول من العام الجاري نســبته 14 % مقارنة 
بالفترة نفسها من العام 2021، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمتها، وارتفع حجم التبادل التجاري بينها 
وبيــن البحريــن مــن 1.57 مليــار دوالر فــي النصف األول من العام 2021 إلى 1.90 مليــار دوالر في النصف األول من العام 
ا نســبته 21.1 %، فيمــا جــاءت اإلمــارات العربيــة المتحدة في المرتبــة الثانية لترتفع مــن 1.31 مليون  2022، محقًقــا نمــوًّ
دوالر إلــى 1.34 مليــون دوالر خــالل النصــف األول، وجــاءت ســلطنة عمان فــي المرتبة الثالثة مــن 372 مليون دوالر إلى 

451 دوالر بنسبة بلغت 21.4 %.
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ا ا ودوليًّ “إتش الظاعن للقوارب” توسع قاعدة عمالئها ومبيعاتها إقليميًّ
بدعم من شركة ممتلكات البحرين القابضة

ـــة  ـــوت الحديثــ ـــزوارق واليخــ ـــع ال ـــل لتصني ـــل يؤهــــ ـــث ومتكامــــ ـــع حديــــ ـــز مصن ـــاء وتجهيـــــ إنشــ
أعلنت شركة إتش الظاعن للقوارب عن زيادة إنتاج ومبيعات الشركة لتسجل 16 ضعًفا خالل العام الماضي من خالل توسعة قاعدة عمالئها 
ومبيعاتها عل المســتوى اإلقليمي والدولي.  وتأسســت شــركة إتش الظاعن للقوارب في العام 2018 بالشــراكة مع شــركة ممتلكات البحرين 

ا. ا وعالميًّ ا وإقليميًّ القابضة )ممتلكات(، والتي تمتلك حصة تبلغ 90 %، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مختلف أنواع القوارب محليًّ

ومنـــذ إنشـــاء شـــركة إتـــش الظاعـــن، عملـــت 
“ممتلـــكات”  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
إلـــى جانـــب الشـــركة لبنـــاء وتطويـــر عملياتها 
ومنتجاتها بما يتناســـب مع متطلبات الســـوق، 
ا  مـــا مكنها من تعزيز موقعها للمنافســـة إقليميًّ
ـــا، كمـــا قامت ممتلـــكات بتعيين مجلس  ودوليًّ
إدارة مـــن ذوي الكفـــاءة والخبـــرات المرتبطة 

بالمجال البحري. 
ونجحت جهود مجلـــس اإلدارة وفريق العمل 
خـــال الســـنوات الماضيـــة فـــي زيـــادة إنتـــاج 

ومبيعات الشـــركة لتســـجل 16 ضعًفا مع نهاية 
العام 2021، إضافة إلى توسعة شبكة مبيعاتها 
من خال التعاقد مع وكاالت إقليمية وعالمية 
رائدة في هذا المجال، كما زاد عدد الموظفين 
في الشـــركة بنســـبة 118 % لمواكبة متطلبات 
النمـــو من خـــال تدريب وتطويـــر المختصين 
البحرينييـــن في هذا المجـــال المميز وتعريف 
الطاقـــات الوطنية الناشـــئة على هـــذا المجال 

غير التقليدي بسوق العمل.
وأعـــرب رئيـــس مجلس اإلدارة وممثل شـــركة 

ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات( الشـــيخ 
عبدهللا بن عيسى آل خليفة أنه قد تم تطوير 
علـــى متطلبـــات  بنـــاء  الشـــركة  إســـتراتيجية 
الســـوق على المســـتويين المحلـــي واإلقليمي، 
ـــَن المجلـــس فريًقـــا تنفيذًيـــا يتمتـــع  حيـــث عيَّ
بخبرة واســـعة في مجال الصناعـــات البحرية 
والحـــرص  الشـــركة  أعمـــال  وتعزيـــز  لتطويـــر 
علـــى زيـــادة نســـبة البحرنة في إتـــش الظاعن 

للقوارب. 
وأضـــاف أن دعـــم شـــركة ممتلـــكات لمجلـــس 
ـــَن مـــن تســـهيل  اإلدارة وفريـــق العمـــل قـــد مكَّ
أعمـــال الشـــركة بصـــورة كبيرة، حيـــث وفرت 
ممتلـــكات الدعـــم اإلداري والتقنـــي الازم منذ 
التأســـيس، وذلك باالســـتناد إلى إستراتيجية 
والتـــي  الجديـــدة  االســـتثمارية  ممتلـــكات 
تهدف إلى تعزيز مســـاهمة شـــركات مجموعة 
ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة )ممتلـــكات( في 
االقتصـــاد الوطني وازدهاره مـــن خال زيادة 
استيراد وتصدير المملكة للسوق العالمية. كما 
تدعـــم ممتلكات الخطط المســـتقبلية للشـــركة 
في تلبية احتياجات األسواق العالمية وتوفير 
متطلبات ذلك من خال إنشاء وتجهيز مصنع 
الـــزوارق  لتصنيـــع  يؤهـــل  حديـــث ومتكامـــل 
واليخـــوت الحديثة والمطورة بأحدث تقنيات 
البناء المســـتخدمة لألليـــاف الزجاجية والتي 
تضمـــن أعلـــى معاييـــر الجـــودة التـــي تواكـــب 

االشتراطات العالمية والمعايير الدولية.
وأكـــد الرئيس التنفيذي عبـــدهللا المرباطي أن 
شـــركة إتـــش الظاعن تقـــوم بتصنيـــع القوارب 
ذات األحجام المختلفة والتي تتضمن القوارب 
التجاريـــة والترفيهيـــة والعســـكرية باإلضافـــة 
إلى القوارب التابعة للمشـــاريع الخاصة، إذ إن 
الطلـــب متزايد على هـــذه األنواع من القوارب 
ا، ونجحت الشـــركة في توسعة  ا وإقليميًّ محليًّ

شـــبكة مبيعاتها إلى وكاالت إقليمية وعالمية، 
مـــا ســـاهم فـــي توســـعة مبيعاتهـــا إلـــى خارج 
ســـوزوكي  محـــركات  توفـــر  حيـــث  المملكـــة، 
البحرية وقطـــع غيارها والمنتجات التابعة لها 
ومنتجـــات “جارمـــن” كونها الوكيـــل الحصري 
الوحيـــد لتلك العامـــات التجاريـــة في مملكة 

البحرين.
وأضـــاف أن الشـــركة تعمـــل بشـــكل وثيـــق مع 
شركات محفظة ممتلكات االستثمارية، وهو ما 
يسهل أعمال الشركة حيث تدير إتش الظاعن 
أعمالهـــا اليوم من مكاتب تســـويقها ومبيعاتها 
ومعرضهـــا الواقع في مشـــروع “ســـعادة”، أحد 
مشاريع الواجهات البحرية الرائدة في مملكة 
الـــذراع   - إدامـــة  لشـــركة  والتابعـــة  البحريـــن 
االســـتثمارية العقاريـــة لممتلـــكات، باإلضافـــة 
إلـــى تصنيع الزوارق واليخوت الحديثة عالية 
الجودة الستخدامات شركة الجنوب للسياحة 

والتي تعمل في مجال النقل البحري. 
وتطمح شـــركة إتش الظاعن أن تصبح شركة 
ـــا فـــي مجـــال تصميـــم  ـــا وعالميًّ رائـــدة إقليميًّ
القـــوارب واليخـــوت الحديثـــة عاليـــة  وبنـــاء 
للبيئـــة  الصديقـــة  التقنيـــات  وإدراج  الجـــودة 
علـــى منتجاتهـــا، إضافة إلى اســـتخدام المواد 
الحديثـــة وتوظيـــف التقنيـــات ثاثيـــة األبعاد 
لتصميم وتصنيـــع القوارب الذكية. كما تهدف 
الشـــركة إلى توســـيع وبناء المزيـــد من روابط 
التعـــاون مـــع عـــدد مـــن العامـــات التجاريـــة 
العالمية، وتعمل الشركة على مخطط تصوري 
إلنشـــاء مصنع حديث ذي واجهة بحرية لبناء 
مختلـــف األنـــواع واألحجـــام لتحقيـــق الرؤية 
المســـتقبلية لهـــذه الصناعـــة وزيـــادة الطاقـــة 
اإلنتاجية؛ بهدف مواكبة وتيرة التغيير الهائلة 
في هذا المجال، والذي سيشكل بدوره إضافة 

نوعية جديدة للقطاع.

بالتعاون مع “إريكسون”

“زيـن البحريـن” تـستخـدم أكثـر التـقنيـات 
ابتكـــاًرا لدعـم إنترنـت األشيـاء بالمملكـة

المبتكـــرة  الشـــركة  البحريـــن،  زيـــن  أصبحـــت 
فـــي مجـــال االتصـــاالت فـــي المملكـــة، شـــركة 
االتصـــاالت األولـــى فـــي المملكـــة فـــي تطبيق 
 )NB-IoT( أحـــدث تقنيـــات إنترنـــت األشـــياء
بالتعاون مع إريكسون بعد استكمال التجارب 

بنجاح في العام الماضي.
وتتيـــح هـــذه التكنولوجيـــا الجديـــدة التفهـــم 
)عبـــر  بعضهـــا  مـــع  المترابطـــة  األجهـــزة  بيـــن 
بروتوكـــول اإلنترنـــت( وذلـــك بهـــدف تحقيـــق 
تطلعات البحرين للخطـــة الوطنية لاتصاالت 
الخامســـة )االتصال بين اآللة واآللة(. وتساعد 
فـــي  والعمـــاء  المؤسســـات  التقنيـــة  هـــذه 
الحصول على تغطية أوسع للشبكة الاسلكية 
)الوايرلس(، والتمكن من التوصيات المتعددة 

مع التمتع بعمر طويل للبطارية بتكلفة أقل.
فـــي  للتكنولوجيـــا  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 

زيـــن البحريـــن علـــي اليهـــام “ســـتلعب تقنيـــة 
 )NB-IoT( األشـــياء  إلنترنـــت  البحريـــن  زيـــن 
المملكـــة  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  ا  أسياســـيًّ دوًرا 

2030، إذ تلتـــزم زيـــن البحريـــن بتلبية الطلب 
المتزايـــد علـــى أحـــدث التقنيـــات لخدمـــة كل 
مـــن المؤسســـات والعماء. وســـتفتح تقنية الـ 
)NB-IoT( منصـــات اتصال تمّكن أي أجهزة أو 
خدمات من التفاعل على نطاق تغطية أوســـع 
باستخدام كمية طاقة أقل مما يطيل من عمر 

البطارية”.
وبدأت زين البحرين العمل على تطبيق تقنية 
إنترنت األشـــياء )NB-IoT( بعد إعان تعاونها 
التجاريـــة  التجـــارب  وإنهـــاء  إريكســـون،  مـــع 
بنجـــاح في العـــام الماضي. وسيســـرع إطاق 
تقنية )NB-IoT( من شـــركة زين البحرين على 
المســـتوى الوطنـــي مـــن تبنـــي الشـــركات لهذه 
التقنية المبتكرة، وسيســـاعد على إنشاء نظام 
بيئي إلنترنت األشـــياء لتطوير حلول شـــاملة 

تلبي حاجات العماء.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.1

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.972

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.311

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.478

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.478

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.301

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.462

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.38

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164

السنة الرابعة عشرة - العدد 5055

األربعاء
17 أغسطس 2022 - 19 محرم 1444  

w w w . g r n a t a . c o m 
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أمـــــــان الحياة .. للعائلة البحرينية بمسكن عصري  www.grnata.com
بني جمـــــــــــــرة

 ،)PIF( اشـــترى صندوق االســـتثمارات العامة الســـعودي
حصـــَص أقليـــة فـــي سلســـلة مـــن الشـــركات األميركيـــة 
مورغـــان  بـــي  وجـــي  ألفابـــت  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الكبـــرى 
و”American Tower Corporation” وأمـــازون وزووم، 

وفًقا إليداع تنظيمي.
وكشـــف الصندوق عن حصص بقيمة 464 مليون دوالر 
في ألفابت، الشـــركة األم لشركة غوغل، و433.6 مليون 
دوالر في JPMorgan Chase، و507 مايين دوالر في 
“Zoom”، حسب ما أظهرت بيانات هيئة األوراق المالية 

والبورصات األميركية.
ويبني الصندوق الحكومي محفظة اســـتثمارات دولية، 
ا في مشـــاريع من شـــأنها أن  بينمـــا يســـتثمر أيًضـــا محليًّ
تســـاعد في تقليـــل اعتماد المملكـــة العربية الســـعودية 
علـــى النفـــط، ويمتلك أصـــواًل تحـــت اإلدارة تقدر بنحو 

620 مليار دوالر.
وبنهايـــة الربـــع الثاني، تراجعت حيـــازات الصندوق في 
األســـهم األميركيـــة المدرجـــة بنســـبة 7.1 % لتصل إلى 

40.7 مليار دوالر، وفًقا لبيانات “بلومبرغ”.

وتم رفع حصته في “Meta Platforms” إلى 2.9 مليون 
ســـهم من نحو 418000 ســـهم عن طريق شـــراء أســـهم 

بقيمة 474 مليون دوالر.
وكشـــفت البيانـــات ضـــم الصنـــدوق 16 شـــركة جديـــدة 
لقائمة اســـتثماراته تضمن 4.7 مليون ســـهم في شـــركة 
زووم )Zoom( بقيمـــة 507.2 مليـــون دوالر تمثـــل 1.9 
% من أســـهم الشـــركة، و1.04 مليون ســـهم في شـــركة 
 ”Costco Wholesale Corp“ كوستكو هولسيل كورب

بقيمة 496.8 مليون دوالر.

صندوق االستثمارات السعودي يشتري حصصًا بشركات أميركية كبرى

علي اليهام

 الكابتن عبدالله المرباطي

عـــــدد الموظفيــــــــن يزداد بنسبـــــــــــة
118 % لمواكبــــــة متطلبــــات النمــــو

الشيخ عبدالله بن عيسى


