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بمشاركة 2000 ممثل عن البرلمانات الدولية مارس 2023

178 وفدا يناقشون إرساء مبادئ السالم في اجتماع بالمنامة
الـــنـــواب رئيسة  قــالــت رئــيــســة مــجــلــس 
البرلمانية  للشعبة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
ــل إن  ــنـ ــة زيـ ــ ــوزي بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ
استضافة البحرين الجتماعات الجمعية 
الـ 146 لالتحاد البرلماني الدولي المقررة 
دليل   ،2023 الــمــقــبــل  مـــارس  شــهــر  فــي 
تحظى  باتت  التي  الدولية  الثقة  على 
الطيبة  المكانة  يعكس  ما  البحرين،  بها 
المملكة  التي رسختها  والسمعة الحسنة 
نتاجا  تأتي  والتي  الدولي،  المجتمع  في 
لدن  من  السامي  والدعم  المبارك  للنهج 
الجاللة  صــاحــب  المعظم  الــبــالد  عــاهــل 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ــنـــل لــــدى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  وذكــــــرت زيـ
برلماني  تجمع  ألكبر  البحرين  استضافة 
عالمي صباح أمس، أن احتضان البحرين 
الجتماعات االتحاد البرلماني الدولي لم 

يكن يتأتى لوال العمل الوطني المشترك.
اجتماعات  في  يشارك  أن  المزمع  ومــن 
المنامة  فــي  الــدولــي  البرلماني  االتــحــاد 
البرلمانات  عــن  ممثل   2000 مــن  أكــثــر 
عن  وفود  وحضور  الدولية،  والمنظمات 

العالم  دول  مختلف  مــن  بــرلــمــانــا   178
سيكون  حيث  متواصلة،  أيــام   5 ولمدة 
وطني  وبجهد  مشترك  بتنظيم  المؤتمر 
ــد بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة  ــوحـ مـ

)08(والتنفيذية.

)18(

جانب من توقيع االتفاقية أمس

من  القادمة  األجيال  احتياطي  تمكن 
الــعــام  فــي  اســتــثــمــاري  عــائــد  تحقيق 
2021 بنسبة 10.4 % وإجمالي أرباح 
مليون   50.8 بــقــيــمــة  شــامــل  ودخــــل 
دوالر، بما يعكس قوة ومرونة محفظة 
االحتياطي في االستمرار في تحقيق 
التحديات  إلى  بالنظر  المستدام  النمو 

غير المسبوقة.
وحقق الصندوق وفقا لتقرير الحساب 
عن  دوالر  ــيــون  مــل  54.5 ــخــتــامــي  ال
النفط  مــســاهــمــات  مـــن   2021 الـــعـــام 
المالية  وزارة  قبل  المحولة من  الخام 
ــى حــســاب  ــ ــنـــي إلـ ــاد الـــوطـ ــتــــصــ واالقــ
ــقــادمــة، حيث  احــتــيــاطــي األجـــيـــال ال
نحو  العام  برنت  نفط  أسعار  سجلت 
وصعدت  الواحد،  للبرميل  دوالرا   50
لها  مستوى  أعلى  أكتوبر مسجلة  في 
دوالر   84.4 بقيمة  ســنــوات   7 خــالل 
متوسط  بلغ  وعليه  الــواحــد،  للبرميل 

سعر البرميل نحو 67.1 دوالر.
 626.9 االحــتــيــاطــي  ــول  أصــ وبــلــغــت 
مليون دوالر ، حيث توزعت على 35.9 
و27.8  االســتــراتــيــجــيــة،  للسيولة   %
و23.9  ــة،  ــل ــدي ــب ال ــالســتــثــمــارات  ل  %
لالستثمارات   % و7.8  لــأســهــم،   %
و4.6 %  االستراتيجية،  االستثمارات 

لصندوق األصول المتعددة.

صافي أرباح احتياطي األجيال في 2021
54.5 مليون دوالر مساهمة النفط الخام خالل العام الماضي

ــحــاد الـــذي يخيم  رغـــم الــتــوتــر ال
على العالقات الروسية األميركية 
عملياتها  مــوســكــو  إطــــالق  مــنــذ 
 7 قبل  أوكــرانــيــا،  فــي  العسكرية 
األميركي  الرئيس  رفــض  أشــهــر، 
ــا  ــيـ ــدن تـــصـــنـــيـــف روسـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ

“إرهابية”.
ففي تصريحات صحافية بالبيت 
عما  سؤاله  وعند  أمــس،  األبيض 
روسيا  تصنيف  ينبغي  كــان  إذا 
ــاب  ــاب، أجـ ــإرهــ ــ ــة ل ــيـ ــة راعـ ــ دولـ
أفادت  ما  بحسب  “ال”،  باقتضاب 

وكالة رويترز.
وبينما تتحضر أوروبا لشتاء قاس 
مع قطع إمدادات الغاز الروسية، 
اتهمت موسكو الواليات المتحدة 

بـ “دفع األوروبيين نحو االنتحار”.
فــقــد اعــتــبــرت الــمــتــحــدثــة بــاســم 
زاخاروفا،  ماريا  الخارجية  وزارة 
أثار  من  هي  واشنطن  أن  أمــس، 
أزمة إمدادات الغاز في أوروبا من 
خــالل دفــع الــزعــمــاء األوروبــيــيــن 
نــحــو خــطــوة “انــتــحــاريــة” بوقف 
ــتــعــاون فــي مــجــالــي االقــتــصــاد  ال

والطاقة مع موسكو.

بايدن: ال ينبغي اعتبار روسيا 
دولة راعية لإلرهاب

عواصم ـ وكاالت
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البحرين العب دولي مهم في إرساء دعائم األمن في العالم... فعاليات:

التحركات الدبلوماسية للملك المعظم تقود المنطقة لعالم أكثر اعتداال
أكد عدد من الفعاليات الوطنية أن حرص 
عــاهــل الــبــالد الــمــعــظــم صــاحــب الــجــاللــة 
على  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
عقد لقاءات قمة مع رؤساء الدول، والتي 
يبين  األخيرة،  اآلونــة  في  وتيرتها  زادت 
مدى تأثير البحرين وقيادتها في تشكيل 

السياسة الدولية.
البحرين  مملكة  أن  الفعاليات  وأضــافــت 
ومقدرة  متميزة  مكانة  تحتل  أصبحت 

على مستوى العالم، نظير مبادرات جاللة 
الــمــلــك الــمــعــظــم وجـــهـــوده الــدبــلــومــاســيــة 
ــمــاء والــخــيــر  ــن ــن وال إلرســــاء دعــائــم األمــ

والنفع لجميع شعوب العالم.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
علي زايد إن مملكة البحرين تملك سجاًل 
تقوم  التي  الدولية  عالقاتها  فــي  عريًقا 
على أساس احترام سيادة الدول وحسن 
الجوار وترسيخ األمن والسالم اإلقليمي 
ــي، وتــوثــيــق الــتــعــاون مــع الـــدول  ــدولـ والـ

الشقيقة والعربية والصديقة.
وأشـــاد بــالــحــراك الـــذي يــقــوم بــه صاحب 
الجاللة الملك المعظم عبر زياراته الرسمية 
ــوثــيــقــة على  ــات ال ــعـــالقـ ــه والـ ــاالتـ واتـــصـ
األصعدة اإلقليمية والدولية لتعزيز مكانة 
البحرين ونقل رسالة التسامح واالعتدال 
والسالم، وضرورة فض النزاعات الدولية 
عــن طريق الــحــوار والــتــفــاوض كــي تنعم 
شعوب العالم بعيًدا عما يدور من أحداث 

متسارعة حول العالم. )02(جاللة الملك المعظم

“السماوي” على اآلسيوية “ناوي”

)١٥(

“اإلثمار القابضة”: تغييرات في اإلدارة العليا
ــار الــقــابــضــة  ــ ــم ــ أعــلــنــت شـــركـــة اإلث
تــغــيــيــرات  ــن  عــ أمــــــس،  ش.م.ب، 
مستوى  عــلــى  الــعــلــيــا  اإلدارة  فـــي 
بأن  الشركة  وصــرحــت  المجموعة. 
القابضة  لإثمار  التنفيذي  الرئيس 
أحمد عبدالرحيم وهو أيًضا الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــتــيــن الــتــابــعــتــيــن 
بنك  وهما  القابضة  لإثمار  بالكامل 
اإلثـــمـــار وشـــركـــة آي بـــي كــابــيــتــال، 

التنفيذي  الــرئــيــس  ــائــب  ن وكـــذلـــك 
المطوع،  عبدالحكيم  اإلثــمــار  لبنك 
سيتقاعدان من مناصبهم التنفيذية 
وســيــتــم   ،2022 ســبــتــمــبــر   30 فـــي 
ــام لــمــجــمــوعــة  ــعـ تــعــيــيــن الـــمـــديـــر الـ
اإلثمار  بنك  في  التجارية  األعــمــال 
ــا  ــالـــب رئـــيـــًســـا تــنــفــيــذيًّ ــبـــدهللا طـ عـ
للمجموعة  التابعة  الثالثة  للكيانات 

اعتباًرا من 1 أكتوبر 2022.
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روسيا خفضت بشكل حاد تدفقات الغاز إلى أوروبا
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تدفع األوروبيين 

نحو االنتحار

حسن عبدالرسول من القضيبية | تصوير: خليل إبراهيم

 األمير عمرو الفيصل

عبدالله طالب

أحمد عبدالرحيم

عبدالحكيم المطوع

أحمد مهدي |تصوير:عبدالرسول الحجيري



local@albiladpress.com

األربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11 صفر 1444 - العدد 5076
02

أكد عدد من الفعاليات الوطنية أن حرص عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة على عقد لقاءات قمة مع رؤســاء 
الــدول، والتــي زادت وتيرتهــا فــي اآلونــة األخيرة، يبين مدى تأثير البحرين وقيادتها في تشــكيل السياســة الدوليــة، وأن مملكة البحرين أصبحت 
تحتل مكانة متميزة ومقدرة على مســتوى العالم، نظير مبادرات جاللة الملك المعظم وجهوده الدبلوماســية إلرســاء دعائم األمن والنماء والخير 

والنفع لجميع شعوب العالم. 

فض النزاعات

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
علي زايد إن مملكة البحرين تملك ســـجًل 
عريًقـــا فـــي علقاتهـــا الدولية التـــي تقوم 
على أســـاس احترام سيادة الدول وحسن 
الجوار وترســـيخ األمن والسلم اإلقليمي 
الـــدول  والدولـــي، وتوثيـــق التعـــاون مـــع 
مشـــيًدا  والصديقـــة،  والعربيـــة  الشـــقيقة 
بالحـــراك الـــذي يقـــوم به صاحـــب الجللة 
الملك المعظم من خلل زياراته الرســـمية 
علـــى  الوثيقـــة  والعلقـــات  واتصاالتـــه 
األصعدة اإلقليمية والدولية لتعزيز مكانة 
البحرين ونقل رسالة التسامح واالعتدال 
والسلم، وضرورة فض النزاعات الدولية 
عـــن طريـــق الحـــوار والتفاوض كـــي تنعم 
شـــعوب العالم بعيًدا عما يدور من أحداث 

متسارعة حول العالم.

محطات المعة

وشـــاطرته الـــرأي عضـــو مجلـــس النـــواب 
أعربـــت  التـــي  كمـــال،  سوســـن  النائـــب 
االســـتراتيجية  بمتانـــة  اعتزازهـــا  عـــن 
الدبلوماســـية الحكيمـــة لصاحـــب الجللة 
الملـــك الُمعظـــم، بالقـــول “اســـتمر ســـيدي 
جللـــة الملـــك الُمعظـــم، في تســـجيل أكثر 
إبـــراز  فـــي  لمعاًنـــا  التاريخيـــة  المحطـــات 
زياراتـــه  آخرهـــا  وكان  المملكـــة،  مكانـــة 
الميمونـــة ومباحثاتـــه الكريمـــة فـــي )قمة 

جدة لألمن والتنمية(”.

 خطوات صاعدة

كمـــا أّكـــد عضو لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
غازي آل رحمة أن الدبلوماسية البحرينية 
تخطـــو خطـــوات صاعدة علـــى طريق في 
ترســـيخ قيم الشراكة والســـلم والتعاون 
البّنـــاء بيـــن الـــدول والتكّتـــلت اإلقليمية 

للوصول إلى الرخاء المنشود.
بالتوجيهـــات  الســـياق  هـــذا  فـــي  وأشـــاد 
الحكيمـــة لصاحب الجللـــة الملك المعّظم 
وجهـــوده وزياراته ومباحثاته المســـتمرة 
والعربيـــة  الخليجيـــة  الـــدول  قـــادة  مـــع 
والدوليـــة، وما نجمت عنه تلك التحّركات 
المتوازنـــة والجاّدة فـــي مختلف المحافل 
من تعزيـــٍز لمكانة مملكة البحرين بوصفها 
علـــى  والعمـــل  االعتـــدال  فـــي  أنموذًجـــا 
تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة 

والعالم.

السالم العالمي

وأشـــاد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
الشـــؤون  لحقـــوق اإلنســـان عضـــو لجنـــة 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بالنهـــج  البنـــاي،  عمـــار  النـــواب  بمجلـــس 
المتـــزن والحكيم لعاهل البلد المعظم في 
تعزيز السلم والحوار واألمن واالستقرار 
الشـــعوب،  بمـــا يخـــدم مصالـــح  العالمـــي، 

وإحلل السلم الدائم والشامل.
وأضـــاف أن تحركات جللة الملك المعظم 
ومباحثاتـــه مـــع قـــادة الـــدول فـــي “قمـــة 
جـــدة لألمـــن والتنمية” واللقاء التشـــاوري 
والقمـــة  العلميـــن،  مدينـــة  فـــي  األخـــوي 

البحرينية الفرنســـية في باريس، ساهمت 
فـــي دعـــم تكاتـــف المجتمـــع الدولـــي فـــي 
تحقيق الســـلم العالمي، وهـــو ما عزز من 
مكانة البحرين ودورها الرائد في ترسيخ 
مبادئ حقوق اإلنسان واالعتدال وتفعيل 

التعاون البناء بين المجتمع الدولي.

مواقف متوازنة

إلـــى ذلـــك، قـــال رجـــل األعمـــال والنائـــب 
النهـــج  إن  بوخمـــاس  حســـن  الســـابق 
الدبلوماسي المتزن لجللة الملك المعظم، 
الذي يرتكز على الدفاع عن أمن ومصالح 
مملكـــة البحريـــن ودعـــم القضايـــا العربية 
واإلسلمية، والمشاركة الفاعلة في تعزيز 
األمن والسلم اإلقليمي والدولي، قد نجح 
فـــي ترســـيخ مكانـــة متميـــزة للمملكة في 

مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
وأكد أن التحركات الدبلوماســـية األخيرة 
لجللـــة الملـــك المعظـــم، أكســـبت مملكـــة 
البحريـــن تقديـــر واحترام وثقة الشـــركاء 
اإلقليمييـــن والدولييـــن، بمواقـــف جللته 
بالســـلم  الممـــدودة  ويـــده  المتوازنـــة، 

والتعاون.

نتائج إيجابية

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة حسين 
العويناتـــي القابضـــة، الشـــركة البحرينيـــة 
الرائـــدة فـــي قطاعـــات الرعايـــة الصحيـــة 
والتطويـــر العقـــاري والتجزئة، ومؤســـس 
المستشـــفى الخليجـــي األميركي حســـين 
العويناتـــي، النتائـــج اإليجابيـــة للتحركات 
الفاعلـــة لصاحـــب الجللة الملـــك الُمعظم، 
اإلقليميـــة  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى 
والدولية، مشـــيًدا بالنهج الحكيم لجللته، 
مـــا يعزز مكانـــة مملكة البحريـــن كأنموذج 
رائـــد فـــي ترســـيخ التســـامح واالعتـــدال 
والتعـــاون البنـــاء والشـــراكة الوطيدة في 
تحقيق األمن والســـلم والرخاء والتنمية 

المستدامة وخدمة اإلنسانية.

تأثير دولي 

المســـاعد التحـــاد  العـــام  األميـــن  وقالـــت 
المـــرأة  لجنـــة  رئيســـة  العـــرب  المحاميـــن 
العربية باتحاد المحامين العرب المحامية 
هـــدى المهـــزع إن مكانـــة مملكـــة البحرين 
علـــى  مضطـــردا  ارتقـــاًء  تشـــهد  الدوليـــة 
جميع األصعدة، وكان ذلك ثمرة للسياســـة 
الدوليـــة التـــي تنتهجهـــا البحريـــن، والتي 
تستلهم نموذجها الفريد من رؤية صاحب 

الجللة الملك المعظم.
وأكـــدت المهـــزع أن حـــرص جللـــة الملك 
المعظم على عقد لقاءات قمة مع رؤســـاء 
الـــدول، والتـــي زادت وتيرتها فـــي اآلونة 
البحريـــن  تأثيـــر  مـــدى  تبيـــن  األخيـــرة، 

وقيادتها في تشكيل السياسة الدولية.

سياسة التروي 

وقال رئيـــس جمعية الحقوقيين وأســـتاذ 
القانـــون بكليـــة الحقوق جامعـــة البحرين 
عبدالجبـــار الطيـــب إن حكمة جللة الملك 
المعظم تقود الدبلوماســـية البحرينية إلى 
تكويـــن وبنـــاء علقـــات خارجيـــة تحقـــق 

االســـتقرار  وتحفـــظ  الداخليـــة  المصالـــح 
اإلقليمـــي والدولي، مؤكـــدا أن النهج الذي 
تختطـــه البـــلد فـــي علقاتهـــا الخارجيـــة 
مبنـــي على الدبلوماســـية المتزنـــة الهادئة 
التـــي تتعزز معهـــا الشـــراكات الدولية في 
مـــع  التعايـــش  المياديـــن ويمكنهـــا  شـــتى 
مختلـــف المتغيرات والمنحنيـــات الدولية 
هـــو  السياســـة  هـــذه  قـــوام  الصعبـــة، ألن 

التروي والتأني والحكمة. 

تاريخ حضاري

مـــن جانبهـــا، قالت عضو مجلس الشـــورى 
نانســـي خضوري، إن مملكة البحرين تنعم 
بتاريـــخ حضاري مشـــّرف يزخر باالعتدال 
والتعايـــش والتآخـــي والمحبـــة والتقارب 
بيـــن مختلف أطيـــف المجتمع، وذلك على 
المستويات الدينية والعقائدية والسياسية 
واالجتماعية والثقافيـــة، في ظل الرعاية 
والدعم الكبيرين من لدن صاحب الجللة 
الملك المعظم، الذي يؤكد دائًما المحافظة 
علـــى هـــذا المـــوروث الحضـــاري المتميـــز 
للمملكة، وحرصه المستمر على أن تساهم 
منلكة البحرين في المبادرات والمســـاعي 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة الداعيـــة 
إلى المحبة والســـلم، ونبذ جميع أشـــكال 
العنف والتطرف ووقف الحروب، ومد يد 
التعـــاون والتآخي لمســـتقبل أكثر إشـــراقا 

للبشرية.

 حلول سلمية

وأشـــاد رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر رجل 
األعمـــال محمـــد بلجيـــك بالنهـــج الحكيـــم 
لصاحب الجللة الملك المعظم، وذلك في 
دوره الرئيس في النهوض بسياسة مملكة 
فـــي الداخـــل والخـــارج وتعزيـــز وحمايـــة 
والسياســـية  المدنيـــة  اإلنســـان  حقـــوق 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
باإلضافة إلى استثمار المسار الديمقراطي 

لمملكة البحرين. 
مملكـــة  بموقـــع  يعمـــل  أن جللتـــه  وأكـــد 
بهـــدف  ســـتراتيجي،  ـ  الجيـــو  البحريـــن 
العالميـــة،  التحـــوالت  مـــع  التكيـــف 
ومســـاهمات جللتـــه الدائمـــة فـــي إيجـــاد 
حلول ســـلمية وفـــرص التعـــاون والتبادل 
على األصعدة الثنائية ومتعددة األطراف. 

فن التعامل

وأشـــار اختصاصـــي طـــب العائلـــة أســـتاذ 
الخليـــج  الطـــب بجامعـــة  مشـــارك بكليـــة 
العربـــي خلـــدون الرومـــي، إلـــى أن جللـــة 
الملـــك المعظـــم هـــو جامعـــة لـــكل فنـــون 
التعامل مع المستجدات المحلية والدولية 
والعالمية، فجللته صاحب ثقافة راسخة 
وجللته يؤمن بأن ثروة الوطن الحقيقية 
هو اإلنســـان البحريني الذى وثق بقيادته، 

وبادلته الحب بالحب، والوالء بالوالء.

حراك مثمر 

الحـــراك  أن  الجـــودر،  هنـــادي  وأعربـــت 
الدبلوماســـي لمملكة البحرين كان محّركه 
األساســـي حنكـــة صاحـــب الجللـــة الملك 
الُمعظـــم، الـــذي اتخـــذ مـــن الدبلوماســـية 

الصعيـــد  علـــى  ومعاملـــة  حيـــاة  أســـلوب 
الوطنـــي والدولـــي واضًعـــا نصـــب عينـــه 
اســـتقرار ونمـــاء وتقـــدم الوطـــن وصـــون 
حراكـــه  أكـــّد  كمـــا  المواطـــن،  كرامـــة 
الدبلوماســـي المثمـــر في األشـــهر الماضية 
البعد الوطني في تعزيز مبادئ ومقومات 
المجتمـــع األساســـية التـــي أقرهـــا ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي، وأكدهـــا دســـتور مملكـــة 
البحرين، والمرتكزة على مبادئ المساواة 
والعدالة والتسامح والتعايش والتعددية. 

مملكة السالم 

 مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مركـــز التدريب 
المجتمـــع  وخدمـــة  المســـتمر  والتعليـــم 
هشـــام  المفتوحـــة  العربيـــة  بالجامعـــة 
الســـلم  مملكـــة  البحريـــن  إن  الطحـــاوي 
واإلخاء، هذا هو العنوان األمثل واألصدق 
للتعبيـــر عـــن هـــذه المملكـــة العزيـــزة على 
قلـــوب جميع العرب لما يحظى به صاحب 
الجللـــة الملك المعظم مـــن محبة وتقدير 
واحتـــرام فـــي الـــدول العربيـــة والغربيـــة 
أيضـــا، وذلك لجهود وحـــرص جللته على 
ترســـيخ مبدأ التعاون العربـــي العربي من 
أجـــل رفعـــة شـــأن جميـــع الـــدول العربية، 
ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل يحســـب لجللة 
الملـــك المعظـــم ســـعيه الحثيث مـــن أجل 
دعم قضايا األمة العربية بداية من الدعم 
الكامـــل والمســـتمر للقضيـــة الفلســـطينية 
)قضية العرب( مـــرورا بدعم جهود إحلل 

السلم في اليمن وليبيا ودول أخرى. 

 مكانة مرموقة 

وأكـــد الكاتـــب والصحافـــي فـــي صحيفـــة 
يميـــز  مـــا  أن  إبراهيـــم  حذيفـــة  الوطـــن 
انتهجهـــا  التـــي  البحرينيـــة  السياســـية 

صاحب الجللة الملك 
وتعتمـــد  متوازنـــة،  أنهـــا  هـــو  المعظـــم   
وفـــق مبـــدأ المصالـــح المشـــتركة، وعـــدم 
اآلخـــرى،  البلـــدان  شـــؤون  فـــي  التدخـــل 
واحتـــرام المبادئ الدوليـــة المنظمة للعمل 

الدبلوماسي.
وأضـــاف “سياســـة جللـــة الملـــك المعظم 
فـــي  الدوليـــة  البحريـــن  مكانـــة  عـــززت 
البحريـــن  المحافـــل، وأصبحـــت  مختلـــف 
العًبـــا مهًمـــا فـــي حفـــظ أمـــن واســـتقرار 
المنطقـــة، وهـــي نتيجـــة لما خطـــه جللته 
من سياســـات أدت إلى اكتســـاب البحرين 
مكانـــة مرموقة دولًيا، عـــززت من تأثيرها 

في صنع القرارات”.

 التعايش السلمي

وأكد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، 
أن مملكـــة البحريـــن تعّتـــُز عالًيـــا بالنهـــج 
الدبلوماســـي القويم الـــذي ينتهجه عاهل 
البلد المعظم والقائم على قواعد وثوابت 
رصينـــة مـــن التعايش الســـلمي واالحترام 
والمصالح المتبادلة، والعمل المشـــترك مع 
كل الدول األشـــقاء واألصدقـــاء، من أجل 
بنـــاء أوطان يســـودها الســـلم واالعتدال 
باســـتدامة  وتنعـــم  واالســـتقرار،  واألمـــن 

التنمية والتطور.

وقف الصراعات

كمـــا أكدت النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس 
الشورى جميلة سلمان أن صاحب الجللة 
الملـــك المعظم، كـــّرس المواقـــف الوطنية 
البحريـــن  لمملكـــة  والدوليـــة  واإلقليميـــة 
من أجل تحقيق الســـلم العادل والشـــامل 
على جميع المســـتويات واألصعدة، والتي 
تجلـــت من خـــلل حـــرص جللتـــه الكبير 
علـــى المشـــاركة فـــي القمـــم والمؤتمـــرات 
اإلقليميـــة والدولية ذات األهميـــة البالغة، 
والتي تدفع نحو إشـــاعة السلم والمحبة 
وتبنـــي  والحـــروب،  الصراعـــات  ووقـــف 
القضايـــا والمواقـــف التـــي تحقـــق األمـــن 

واالستقرار والنماء للشعوب.

شراكة استراتيجية

وأكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمن الوطني بمجلس النواب 

جللـــة  مشـــاركة  أن  السيســـي  محمـــد 
الملـــك المعظـــم فـــي اللقـــاءات األخيـــرة 
جاءت لتبلور النهج الدبلوماسي الحكيم 
وحـــرص جللتـــه علـــى توطيـــد أواصـــر 
التعـــاون المشـــترك مـــع الـــدول الشـــقيقة 

والصديقة.
الســـامية  بالكلمـــة  السيســـي  أشـــاد  كمـــا 
لجللـــة الملـــك المعظـــم فـــي “قمـــة جـــدة 
لألمـــن والتنميـــة”، والتي عكســـت أهمية 
الشراكة االستراتيجية العربية األميركية 
اإلقليمـــي  والســـلم  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 

والدولي.
مـــن جهته، قـــال األكاديمـــي باقـــر النجار 
إن “الكلمـــة الســـامية لجللة لملـــك البلد 
المعظـــم أمام قمـــة جدة لألمـــن والتنمية 
تمثـــل النهـــج الثابـــت الـــذي ســـارت عليه 
مملكة البحرين في سياســـاتها الخارجية 
على المســـتوى اإلقليمي وعلى المستوى 
العربي في تأكيد مبدأ التعاون والشراكة 
والسلم على صعيد العلقة مع الخارج”. 

نهج ثابت

وأشـــار إلـــى أن كلمـــة جللتـــه أكـــدت أوال 
القضيـــة  مـــن  للملكـــة  الثابـــت  الموقـــف 
الفلســـطينية منطلقـــة في ذلك مـــن النهج 
الثابـــت للمملكة البحرين والمؤيد للحقوق 
الفلســـطينية ومـــن ثوابت األمـــة ومبادرة 
الدعـــوات  أكـــدت  كمـــا  العربيـــة،  الســـلم 
المنطقـــة  جعـــل  مـــن  لجللتـــه  الدائمـــة 
والعالـــم أكثـــر ســـلما، بجعله خاليـــا من كل 
أشـــكال أســـلحة الدمار وفي اتخاذ سبيل 
المفاوضات في حل النزاعات والخللفات 
بين الدول، كما أن تأكيد كلمة جللته على 
اســـتقرار أســـعار الطاقة وإمداداتها لدليل 
آخـــر علـــى حـــرص جللتـــه على اســـتقرار 
الســـلم العالمي من خلل استمرارية ليس 
فقـــط إمـــدادات الطاقـــة، وإنمـــا من خلل 
اســـتمرار إمدادات الغذاء، وهو األمر الذي 
تضرر بفعـــل الحرب األوكرانيـــة، وما بات 

يحمل ذلك من تحديات للسلم العالمي.

التحركات الدبلوماسية للملك المعظم تقود المنطقة لعالم أكثر اعتداال
البحرين العب دولي مهم في إرساء دعائم األمن في العالم... فعاليات:

محرر الشؤون المحلية



رفــض التـدخــالت الخــارجية في شــؤون أي دولــة
الحاجة ملحة لتكاتف الدول العربية لمحاربة اإلرهاب... وزير الخارجية:

في  الخارجية،  وزيــر  الزياني  عبداللطيف  شــارك 
العربية  الدول  لمجلس جامعة   158 الدورة  أعمال 
أمس  عقدت  التي  الخارجية  وزراء  مستوى  على 

بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
ــر الــخــارجــيــة فــي كلمته فــي اجــتــمــاع  ــ ــال وزي وقــ
الكثير  الــيــوم  يــواجــه  العربي  العالم  إن  المجلس 
التوتر  التحديات واألزمــات في ظل حالة من  من 
والصراع على المستويين اإلقليمي والدولي، األمر 
للتصدي  العربية  الجهود  تضافر  يستوجب  الــذي 
للمخاطر المتنامية وكل ما قد يزعزع األمن العربي، 
وينتهك سيادة دولنا ويشعل القالقل ويثير الفتن.

وقال إن مملكة البحرين تؤكد الحاجة الملحة للدول 
العربية للتكاتف وأخذ جميع التدابير لمحاربة فكر 
التطرف واإلرهاب وكشف مصادر تمويله، الذي من 

العربي.  شأنه زعزعة األمن واالستقرار في وطننا 
رفــض  الــبــحــريــن  ــوابــت مملكة  ث مــن  أن  وأضــــاف 
ألي  الداخلية  الــشــؤون  فــي  الخارجية  التدخالت 
دولة، ونتوقع من الدول األخرى االلتزام بهذا المبدأ 
األساس في تنظيم العالقات بين الدول والحفاظ 
استنكار  مــؤكــدا  العالمي،  واالســتــقــرار  األمــن  على 
خارجية  أطــراف  لتبني  ورفضها  البحرين  مملكة 
متطرفة  وجماعات  إرهابية  وتنظيمات  لميلشيات 

موجودة في وطننا العربي.
وأكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت 
الركيزة  ستظل  التي  الفلسطينية،  القضية  بشأن 
ودعمها  المنطقة،  في  السالم  لتحقيق  األساسية 
لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته 
لمبدأ  وفقا  الشرقية  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
وقــرارات  العربية  السالم  ومــبــادرة  الدولتين  حل 

الشرعية الدولية.
وأعـــــرب عـــن تــرحــيــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــإعــالن 
الهدنة  باليمن عن تمديد  المبعوث األممي الخاص 
شهرين  لــمــدة  الشقيقة  اليمنية  الــجــمــهــوريــة  فــي 
إضــافــيــيــن، وتــقــديــرهــا لــجــهــود الــمــبــعــوث األمــمــي 
للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع يمهد لوقف إطالق 
وفقا  لــلــنــزاع،  شاملة  سلمية  ولتسوية  دائـــم،  ــار  ن
ومخرجات  التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  للمبادرة 
 ،2216 رقم  األمــن  وقــرار مجلس  الوطني،  الحوار 

بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في األمن 
واالستقرار والسالم والتنمية واالزدهار.

وأكـــد أن األمـــن الــمــائــي جــزء ال يتجزأ مــن األمــن 
القومي العربي، معربا عن دعم مملكة البحرين لكل 
من مصر والسودان في قضية سد النهضة، وتأييد 
المائي  المشروعة وأمنهما  كل ما يحفظ حقوقهما 
في نهر النيل، ومساندتها للجهود الرامية للتوصل 
النهضة  سد  وتشغيل  ملء  بشأن  ملزم  اتفاق  إلى 

يمنع الضرر ويعود بالنفع على جميع األطراف.

المنامة - وزارة الخارجية
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ــيــــة  ــارجــ ــــخــ ــع وزيـــــــــر ال ــ ــم ــ ــت اجــ
مقر  فــي  الــزيــانــي،  عبداللطيف 
بالقاهرة  العربية  الــدول  جامعة 
الخارجية  الشؤون  بوزير  أمس 
والمغاربة  اإلفريقي  والــتــعــاون 
المملكة  في  بالخارج  المقيمين 
المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، 
على هامش أعمال الدورة 158 
العربية  الــدول  جامعة  لمجلس 

على المستوى الوزاري.
ــم فــــي االجــــتــــمــــاع، بــحــث  ــ ــ وت
عالقات األخوة التاريخية التي 
الشقيقين،  البلدين  بين  تربط 

الثنائي  الــتــعــاون  تعزيز  وســبــل 
المجاالت  مختلف  فــي  بينهما 
المشتركة،  المصالح  يخدم  بما 
ــة إلــــــى الـــمـــوضـــوعـــات  ــ ــافـ ــ إضـ

والقضايا المعروضة على جدول 
جامعة  مجلس  اجتماع  أعمال 
المستوى  على  العربية  ــدول  الـ

الوزاري.

بحث عالقات األخوة التاريخية مع المغرب
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اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة 
الــخــارج في  الــخــارجــيــة والــتــعــاون والموريتانيين فــي  الــشــؤون  أمــس مــع وزيـــر 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش أعمال 

الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وسبل  البلدين  بين  تجمع  التي  األخــويــة  الــعــالقــات  بحث  االجــتــمــاع،  خــالل  وتــم 
تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، باإلضافة إلى 
الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول 

العربية على المستوى الوزاري.
حضر االجتماع، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم 
أحمد  العربية،  الشؤون  قطاع  ورئيس  الجودر  هشام  العربية،  الــدول  جامعة  لدى 

الطريفي، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

تعزيز سبل التعاون المشترك مع موريتانيا
المنامة - وزارة الخارجية

العربية  الــدول  جامعة  مقر  في  الزياني،  عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  اجتمع 
بــالــقــاهــرة أمــس وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي فــي جمهورية 
جيبوتي،  محمود علي يوسف، وذلك على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس 

جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتم خالل االجتماع، بحث العالقات األخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين 
التنسيق  ومجاالت  المتبادلة،  للمصالح  خدمة  المشترك  التعاون  تعزيز  وسبل 
المشترك في المحافل الدولية، باإلضافة إلى الموضوعات والقضايا المعروضة 
المستوى  على  العربية  الـــدول  جامعة  مجلس  اجتماع  أعــمــال  جـــدول  على 
العربية  لدى جمهورية مصر  البحرين  مملكة  االجتماع، سفير  الــوزاري. حضر 
قطاع  ورئــيــس  الــجــودر  هشام  العربية،  الـــدول  جامعة  لــدى  الــدائــم  المندوب 

الشؤون العربية، أحمد الطريفي، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

تنسيق مشترك مع جيبوتي في المحافل الدولية

المنامة - وزارة الخارجية

تعاطف  الخارجية عن  وزارة  أعربت 
مع  التام  وتضامنها  البحرين  مملكة 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة جـــراء 
ودينغ  محافظة  ضرب  الــذي  الزلزال 
غربي  جــنــوب  ســيــتــشــوان  بمقاطعة 
الــبــالد، وأســفــر عــن وقـــوع عـــدد من 
الـــوفـــيـــات واإلصــــابــــات، مــعــبــرة عن 
للحكومة  ومواساتها  تعازيها  خالص 
والــشــعــب الــصــيــنــي الــصــديــق وألســر 
بالشفاء  وتمنياتها  الضحايا،  وذوي 

العاجل لجميع المصابين.

البحرين تتعاطف 
مع الصين جراء 

زلزال ودينغ

الــجــنــوبــيــة ســمــو الشيخ  ــرأس مــحــافــظ  ــ ت
آل خليفة،  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن  خــلــيــفــة 
اجتماع اللجنة األمنية الثامن للعام 2022، 
عيسى  العميد  الــمــحــافــظ  نــائــب  بــحــضــور 
ممثلي  من  الضباط  من  وعــدد  الــدوســري، 

الجهات األمنية والمسؤولين بالمحافظة.
ــمـــاع، رحــــب ســمــوه  ــتـ ــي مــســتــهــل االجـ وفــ
بالحضور، مؤكًدا الدور الكبير للجنة األمنية 
في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق 
خليفة  آل  هللا  عبد  بــن  راشــد  الشيخ  أول 
في تلبية احتياجات األهالي؛ لتعزيز األمن 
مثنًيا  الجنوبية،  مجتمع  في  واالســتــقــرار 
بها  تقوم  التي  البارزة  الجهود  على  سموه 
األجهزة األمنية في ترسيخ مقومات األمن 

والسالمة في مناطق المحافظة. 
والتنسيق  التعاون  بمستوى  سموه  ونــوه 
األجهزة  ومختلف  المحافظة  بين  القائم 

في  المحافظة  نجاح  من  يعزز  بما  األمنية 
تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في 

المجال األمني.
ــلـــع ســمــو الــمــحــافــظ على  بــعــد ذلـــــك، اطـ
العامة  الذي قدمته اإلدارة  المرئي  العرض 
األمنية  االســتــعــدادات  والمتضمن  للمرور 
المرورية المتزامنة مع بدء العام الدراسي 
ــالل مــتــابــعــة انــســيــابــيــة  ــن خــ الـــجـــديـــد، مـ
والــدوريــات  الطرق  في  المرورية  الحركة 
مــا مــن شأنه حفظ  كــل  الــمــروريــة وتوفير 
أمن وسالمة الطلبة، حيث أكد سموه دور 
لذلك،  الالزمة  الترتيبات  ووضــع  المتابعة 
الخطط  متابعة  في  اإلدارة  جهود  مــقــدًرا 
التطويرية؛ لضمان تسهيل حركة المركبات 
في الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

بعدها، تابعت اللجنة األمنية الجهود التي 
المجتمع  خــدمــة  شــرطــة  شــعــبــة  قــدمــتــهــا 
بــمــديــريــة شــرطــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 

الطلبة  عــودة  بمناسبة  للمدارس  بزيارتها 
إلــى الــمــدارس مــع بــدايــة الــيــوم الــدراســي، 
الــرامــي؛  بــدورهــم  المحافظ  سمو  مــنــوًهــا 
لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع الطلبة 

وأولياء أمورهم. 
إلى جانب ذلك، استعرضت اإلدارة العامة 
الجهود  ا حول  المدني، عرًضا مرئيًّ للدفاع 
عنها  نتج  ومــا  الصيف  فترة  في  المبذولة 
ــارات الــمــيــدانــيــة  ــ ــزي ــ مـــن نــتــائــج شــمــلــت ال
ــعــدة مـــواقـــع، كــمــا سلّطت  ل والــتــفــتــيــشــيــة 
اإلدارة الضوء على االستعدادات للفعاليات 
والمبادرات المقامة بالتعاون مع المحافظة 
سمو  نــوه  حيث  المقبلة،  للفترة  الجنوبية 
مع  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون  بأهمية  الــمــحــافــظ 
والــســالمــة  ــن  األمــ مــســتــوى  ــرفــع  ل اإلدارة 
الجهود  ومواصلة  المحافظة  مناطق  في 
التي  الميدانية  الحمالت  لتعزيز  الرامية 
تصب بذات المنحى، مشيًدا سموه بجهود 

اإلدارة في رفع مستوى الوعي المجتمعي.
محافظ  سمو  تــابــع  الصعيد،  ذات  وعــلــى 
مديرية  مــن  آخــر  ا  مرئيًّ عــرًضــا  الجنوبية، 
أبــرز  حــول  الجنوبية،  المحافظة  شــرطــة 
القضايا والبالغات المسجلة، مؤكًدا سموه 
أهمية تحقيق سرعة االستجابة والجاهزية 

األمنية الفاعلة ورفع نسبة الوعي.
الجهود  األمــنــيــة  اللجنة  نــاقــشــت  بــعــدهــا، 
ــرز الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة مع  ــ الــمــشــتــركــة ألب
الفعاليات  إلنجاح  وذلــك  األمنية  الجهات 
والبرامج المزمع إقامتها في الفترة المقبلة؛ 

لضمان إنجاحها وفق أعلى المقاييس.
من  الحضور  أشــاد  االجتماع،  ختام  وفــي 
ممثلي اإلدارات األمنية بالدور الذي يقوم 
بن خليفة  بن علي  الشيخ خليفة  به سمو 
المبادرات  وتنفيذ  متابعة  فــي  خليفة  آل 
األمنية الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها 

وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

تسهيل حركة المركبات استعدادا للعام الدراسي الجديد
تعزيز التعاون المشترك مع اإلدارات األمنية... سمو محافظ الجنوبية:
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اإلناث يركبن موجة “الكاياك” ... بقوة
فـــي جولـــة قامت بهـــا “البـــاد” بأحد 
أوضـــح  البحريـــن،  خليـــج  ســـواحل 
صاحـــب شـــركة “آيانـــد اكتفيتيـــز” 
قتـــادة بوشـــقر أنـــه يقـــدم جملة من 
ومـــن  والبحريـــة  البريـــة  الخدمـــات 
ضمنها ركـــوب قوارب “الكاياك” على 

السواحل العامة واألماكن الخاصة.
وشـــدد علـــى أن الشـــابات هـــن أكثـــر 
المتردديـــن على الســـاحل لممارســـة 

هذه الرياضة.
وأشـــار إلـــى أنـــه بـــدأ نشـــاطه العـــام 
ـــا، وأنـــه  الماضـــي وكان اإلقبـــال قويًّ

سيزداد خال الفترة المقبلة.
واعتبر أن نشـــاطه رياضي، ترفيهي 
وآمن كونه يشترط التدريب المسبق 
وارتـــداء ســـترة النجاة رغـــم وجود 

المنقذين على امتداد الساحل. 
وأكد أن 90 % مـــن زواره، يعتبرون 
الكايـــاك رياضة جديدة بالنســـبة لهم 
ويسعد بتواجدهم وتعريفهم عليها.

ولفـــت بوشـــقر إلـــى أن هنـــاك عـــدة 
الفـــردي،  منهـــا  “الكايـــاك”  لـــــ  أنـــواع 
والشـــفاف،  المائـــي  اللـــوح  الثنائـــي، 
مبيًنـــا أن الشـــفاف يســـتخدم عـــادة 
للمناســـبات ويكـــون بمثابة إهداء ما 

بين المحبين. 
كمـــا بين أنه ينظم رحـــات لعدد من 
الجزر الموجـــودة بالمملكة وجوالت 
جماعية لعدد من األماكن الترفيهية 

واألسعار مناسبة.
الذهـــاب  عـــن  اســـتغناءه  وأرجـــع 
اليومي إلى النادي الرياضي “الجيم” 

بسبب ممارسته للنشاط، ألنه يخفف 
عليه الضغوطات. 

واختتم “نشاطي هو نشاط الرياضة 
والراحة النفسية باختصار”.

مـــن جهتـــه، أوضـــح ســـعود خالد أن 
األجواء البحريـــة جميلة مما دفعته 

للتجول بــ “البوت”.
تجربـــة  خـــاض  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
“الكايـــاك” بنوعيـــه إال أن “كاياك” هو 

األفضل بالنسبة له. 
إلـــى ذلك، أكدت وديعـــة الوداعي أن 
تجربتهـــا لــ “الكاياك” كانـــت أكثر من 

رائعة.

األولـــى  هـــي  “التجربـــة  إن  وقالـــت 
بالنســـبة لـــي وكانـــت غريبـــة بعـــض 
الشـــيء، كوني بقيت فـــي مكاني ما 
يقـــارب نصـــف ســـاعة حتـــى عرفت 

وســـاعدوني  التكنيـــكات  بعـــض 
الشباب المنقذون”.

اختتمت “تجربة جميلة واستمتعت 
بها كثيًرا لذا سأكررها”.

صاحب شركة 
متخصصة: تركت 

“الجيم” لعيون 
التجديف

أكــد نائــب رئيس مجلــس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيــس اللجنة المنظمة 
لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي أنور بوحسن، 
أن الجائــزة بنســختها الثانيــة عشــرة تحظــى باهتمــام مــن كبــرى الشــركات 
والمؤسســات البحرينيــة التــي تحــرص علــى دعم مســيرة هذه الجائــزة التي 
باتت إحدى أهم جوائز العمل التطوعي على المستويين المحلي واإلقليمي، 
وســاهمت فــي تعزيــز مكانــة مملكــة البحريــن الرائدة علــى صعيــد المبادرات 

الخيرية واإلنسانية.

النســـخة  أن  إلـــى  بوحســـن  وأشـــار 
الثانية عشـــرة من هـــذه الجائزة تقام 
بشـــراكة إســـتراتيجية مـــع مجموعـــة 
GFH الماليـــة، فـــي تأكيـــد لـــدور هذه 
الشركة الرائدة في تشجيع المبادرات 
والجوائز رفيعة المســـتوى في سبيل 
خدمـــة المجتمـــع والوطـــن في شـــتى 

المجاالت وإعاء رايته.
المتميـــز  بالـــدور  بوحســـن  وأشـــاد 
للمجموعة ونهجها المبتكر في تقديم 
االســـتثمارية  المصرفيـــة  الخدمـــات 

اإلســـامية علـــى مســـتوى عالمي، ما 
يؤكـــد قدراتهـــا القويـــة والثابتـــة في 
انتقـــاء مجموعـــة كبيـــرة مـــن فـــرص 
االســـتثمار القويـــة وتمويلها وطرحها 
فـــي بنجـــاح فـــي عـــدد من األســـواق 
والقطاعات األكثر نشـــاًطا في العالم، 
مســـاهمة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وثمـــن 
المجموعـــة ودعمها الســـخي للجائزة 
بنســـختها الثانية عشرة، الفًتا إلى أن 
الشـــركات والبنـــوك البحرينيـــة كانت 
ومازالـــت صاحبـــة الـــدور الرائـــد في 

تعزيز مفهوم المســـؤولية المجتمعية 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  تجـــاه 
بالمملكـــة، وداعمـــه لـــكل الفرص التي 
مملكـــة  مكانـــة  إبـــراز  فـــي  تســـاهم 
المســـتوى  علـــى  الرائـــدة  البحريـــن 

اإلقليمي والدولي.
برعايـــة  تقـــام  الجائـــزة  أن  وأضـــاف 
المحليـــة،  الصحـــف  مـــن  إعاميـــة 
األيـــام،  وصحيفـــة  البـــاد  صحيفـــة 
الوطـــن  صحيفـــة  مـــن  وتعـــاون 
وصحيفـــة أخبار الخليـــج، إلى جانب 
مؤكـــدًة  اإلعـــام،  شـــؤون  وزارة 

علـــى أهميـــة الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
الصحافـــة واإلعـــام البحرينـــي فـــي 
إبراز المبـــادرات التطوعيـــة الناجحة 
فـــي المملكـــة بما يســـهم في تشـــجيع 
المشـــاركة  علـــى  الفئـــات  مختلـــف 

اإليجابية في التنمية. 
وقال: ننتهز هذه الفرصة لنشيد بدور 
الصحافـــة البحرينيـــة التي ســـاهمت 
في إبراز المنجزات الوطنية وتوعية 
النهضـــة  ودعـــم  النـــاس  وتثقيـــف 
فخـــره  بالـــغ  عـــن  وأعـــرب  الشـــاملة، 
واعتـــزازه بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي 

بلغته الصحافة فـــي مملكة البحرين، 
فـــي ظل االهتمام الذي تحظى به من 
عاهل البـــاد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 

والدعـــم والمســـاندة مـــن ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

“GFH” شريكا إستراتيجيا لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي
تحظى برعاية إعالمية مميزة أبرزها “^”... “الكلمة الطيبة”:

أنور بوحسن

الزميلة منال الشيخ محاورة قتادة بوشقر

فـــي إنجاز يضاف إلى سلســـلة اإلنجازات 
بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعـــي، نجح 
فريـــق طبـــي جراحـــي من قســـم األطفال 
بالمستشفى بإشـــراف البروفيسور مارتن 
كوربالي استشـــاري جراحـــة األطفال في 
إنقـــاذ رضيعة تبلغ من العمر ســـبعة أشـــهر 
الكليـــة  فـــي  ســـرطاني  ورم  مـــن  تعانـــي 

اليمنى.
وأوضـــح البروفيســـور مارتـــن أن الطفلـــة 
كانت تعاني من انتفاخ شديد في الجانب 
الفحوصـــات  عمـــل  تـــم  وعليـــه  األيمـــن، 
الازمـــة لهـــا، والتـــي أثبتـــت وجـــود ورم 
ســـرطاني من النـــوع ويلمز داخـــل الكلية 

اليمنـــى بحجـــم 50 مل، وهـــو بذلك يعتبر 
كبيرا مقارنة بحجم كلية الرضيعة.

وأشـــار البروفيســـور مارتن إلـــى أن حالة 
الرضيعة مـــن الحاالت النـــادرة وأنه نظرا 
لصغـــر ســـنها فإنـــه مـــن الطبيعـــي البـــدء 
بالعـــاج الكيمـــاوي لتقليص حجـــم الورم 
لتجنـــب حـــدوث النزيـــف أثنـــاء الجراحة 
أو تمـــزق الـــورم علـــى أن تجـــرى عمليـــة 
أنـــه  االســـتئصال بعـــد ســـتة أســـابيع، إال 
بســـبب حالـــة الرضيعة، وبنـــاًء على مدى 
انتشـــار الـــورم فـــي الكلية اليمنى بشـــكل 
كلـــي فقـــد تـــم تحديـــد العـــاج مـــن قبـــل 
الفريـــق الطبي الذي على أساســـه قد قرر 
مـــن إجـــراء عمليـــة جراحيـــة علـــى الفور 

مســـتبعدا حاجـــة الرضيعة لتلقـــي العاج 
الكيمـــاوي والذي قـــد يعرضها لمضاعفات 
مســـتقبلية لمـــا بعـــد العـــاج بســـبب صغر 

سنها.
وعليه، قـــام البروفيســـور مارتن كوربالي 
والفريق الطبي المساعد له بإجراء عملية 
بدقيقـــة جدا باســـتخدام أحدث التقنيات 
وذلـــك  الجراحـــة  أثنـــاء  النزيـــف  لمنـــع 
لاســـتئصال الجذري للكليـــة اليمنى التي 
تحتـــوي علـــى الورم الســـرطاني وبشـــكل 
آمـــن جـــدا بهـــدف إنقـــاذ حيـــاة المريضـــة 
ومنعا النتشـــار الورم، حيـــث إن الرضيعة 
لـــم تفقـــد إال 5 مـــل مـــن الدم وهي نســـبة 
بســـيطة جدا مقارنة بعمليات االستئصال 

األخـــرى، باإلضافـــة إلى عدم حـــدوث أي 
تمزق فـــي األنســـجة المحيطـــة بالمنطقة 
وهـــو بحد ذاتـــه يعتبر إنجـــازا كبيرا لمثل 
العمليـــة  تكللـــت  وقـــد  العمليـــات  هـــذه 

بالنجاح من غير أي آثار جانبية.
وتماثلـــت الرضيعة للشـــفاء بعد عدة أيام 

من إجراء العملية.
يجـــدر بالذكـــر أن األطباء في مستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي يعملـــون كفريـــق 
واحد لتشـــخيص حالـــة المريض وبالتالي 
تحديـــد العـــاج األمثل لـــكل مريض على 
حـــدة وذلك بطـــرق متقدمة وباســـتخدام 
أحدث األجهزة التي تضاهي المستويات 

العالمية.

البسيتين - مستشفى الملك حمد الجامعي

إنقاذ رضيعة تعاني من ورم سرطاني في الكلية اليمنى
في إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات “حمد الجامعي”

مارتن كوربالي

منال الشيخ | تصوير: رسول الحجيري | مونتاج: معاذ توفيق

سعود خالد سلمان وتركي وديعة الوداعي
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
النعيمـــي، في مكتبه أمس، ســـفير دولة 
طـــه  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  فلســـطين 
عبدالقـــادر، حيـــث جـــرى خـــال اللقـــاء 
الثنائيـــة  العاقـــات  مســـار  اســـتعراض 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة 
الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، هنأ سفير دولة فلسطين لدى 
المملكـــة وزير شـــؤون اإلعام بمناســـبة 
نيلـــه الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه 
وزيًرا لشـــؤون اإلعام، شـــاكًرا له حسن 
اســـتقباله واهتمامـــه بتعزيـــز العاقـــات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تعزيز العالقات مع فلسطين

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان النعيمي، فـــي مكتبه أمس، ســـفير 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة لدى مملكة البحرين 
عبـــد الحميد خوجـــة، حيث جرى خال اللقاء اســـتعراض مســـار العاقات 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن البلدين الشـــقيقين، وســـبل تنميتهـــا في جميع 

المجاالت، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد السفير الجزائري بما تشهده العاقات الثنائية بين البلدين 
الشـــقيقين مـــن تطور ونمـــاء على مختلف األصعـــدة، مقدًمـــا التهنئة لوزير 
شـــؤون اإلعـــام بمناســـبة تعيينه، ومعرًبـــا عن تطلعه إلـــى مواصلة الجهود 

لتطوير التعاون القائم بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

مواصلة تطوير التعاون مع الجزائر

باإلمكان مراجعة المدرسة لمن فاتته األيام التعريفية

“تعايش” تنصهر فيها التعددية بجميع مكونات المجتمع

االرتقاء بمجاالت الحماية والرعاية االجتماعية

النعيمي: لحفظ التراث الوطني الزاخر

أولياء األمور يشيدون بالمستوى التنظيمي المتميز... “التربية”:

التزام بحريني في تعزيز التسامح واالحترام المتبادل... الزياني:

اســـتمرت المـــدارس الحكوميـــة في 
اســـتقبال أوليـــاء األمـــور فـــي ثالـــث 
وآخـــر األيام التعريفيـــة التي تنظمها 
تنفيـــًذا  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  لتوجيهـــات 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، وأمر ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بـــن  الملكـــي األميـــر ســـلمان  الســـمو 
حمـــد آل خليفة، بهـــدف تهيئة عودة 
طابيـــة ناجحـــة في العام الدراســـي 

الجديد 2022/ 2023.
وواصلت المدارس فتـــح أبوابها من 
الثامنة صباًحا وحتى الثامنة مساًء، 
الكـــرام،  األمـــور  بأوليـــاء  للترحيـــب 
تقديمـــه  يتـــم  مـــا  علـــى  واطاعهـــم 
من خدمـــات وأنشـــطة متنوعـــة، مع 

تســـليمهم ملًفـــا متكامـــًا يجيب عن 
22 ســـؤااًل تغطـــي مختلـــف جوانـــب 
العمليـــة التربويـــة والتعليميـــة، إلـــى 
الشـــرائية  القســـيمة  تســـليم  جانـــب 

الداعمة لتوفير مســـتلزمات الحقيبة 
الذيـــن يعـــودون  للطلبـــة  المدرســـية 
إلى مقاعد الدراســـة الحضورية يوم 

األربعاء السابع من سبتمبر الجاري.

مـــن  فـــرق مدرســـية  أشـــرفت  وقـــد 
الهيئـــات اإلدارية والتعليمية والفنية 
والطلبـــة علـــى تقديم عـــدة فعاليات 
الميدانيـــة،  كالجـــوالت  تعريفيـــة، 
والمعارض الموضحة لبعض جوانب 
العمل المدرســـي مثل مجالس اآلباء 
والمجالـــس الطابية وأنشـــطة ذوي 

االحتياجات الخاصة والموهوبين. 
وأشـــاد العديـــد مـــن أوليـــاء األمـــور 
المتميـــز،  التنظيمـــي  بالمســـتوى 
وبحرص الوزارة على تعزيز الشراكة 

معهم.
هذا وفي حال تعذر على أي ولي أمر 
حضور األيام التعريفية، فإنه بإمكانه 
مراجعة المدرسة في فترات الحقة، 
للحصول على ملـــف الطالب، وطلب 

أي دعم من اإلدارة المدرسية.

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
الزياني، التزام مملكة البحرين الراسخ 
بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة في تعزيز نهج التعايش السلمي 
وقيـــم التســـامح واالحتـــرام المتبـــادل 
بين الشعوب، األمر الذي يعكس مكانة 

البحرين كأرض حاضنة للجميع.
جـــاء ذلك خـــال لقـــاء وزيـــر الصناعة 
البحريـــن  جمعيـــة  برئيـــس  والتجـــارة 
لتســـامح وتعايـــش األديـــان )تعايـــش( 
يوســـف بوزبـــون وعـــدد مـــن أعضـــاء 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  الجمعيـــة، 
الصناعـــة والتجـــارة إيمـــان الدوســـري 
والوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد 

عبدالعزيز األشراف، حيث قدم رئيس 
الجمعيـــة لنســـخة باللغتيـــن مـــن كتاب 
“البحريـــن وطن الســـام”، الذي تضمن 
مجموعة مـــن نماذج وصور التســـامح 
النســـيج  مكونـــات  بيـــن  والتعايـــش 
االجتماعي للمواطنين والمقيمين على 

أرض مملكة البحرين.
وثمن الوزير جهـــود الجمعية في إبراز 

هـــذه الصـــورة التـــي تنصهر بهـــا جميع 
مكونات المجتمع البحريني وما يضمه 
مـــن تعدديـــة، واســـتمع لشـــرح حـــول 
أبـــرز األهـــداف التـــي تســـعى الجمعية 
والتنســـيق  بالتعـــاون  تحقيقهـــا  إلـــى 
الحكوميـــة  القطاعـــات  مختلـــف  مـــع 
والخاصـــة، والتـــي مـــن شـــأنها تدعيم 

قيم التسامح والتعايش والتآخي.

اســـتقبل وزير التنمية االجتماعية أسامة العصفور، في 
مكتبه، رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان، علي 
الـــدرازي، حيـــث تـــم بحث عدد مـــن الموضوعـــات ذات 
االهتمام المشـــترك بيـــن الجانبين، بما يســـاهم في دعم 

ومساندة مجاالت الحماية والرعاية االجتماعية.
وخال اللقاء، أشـــاد وزيـــر التنميـــة االجتماعية بجهود 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان وإســـهاماتها في 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
مـــن جانبه، أعـــرب الـــدرازي عـــن تقديره لجهـــود وزارة 
المبـــادرات  تنفيـــذ  فـــي  التنميـــة االجتماعيـــة ودورهـــا 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، وذلـــك لارتقـــاء 
بمجاالت الحماية والرعاية االجتماعية، مؤكًدا الحرص 
على التعاون المســـتمر مع وزارة التنمية االجتماعية بما 

يحقق األهداف المنشودة.

أكد وزير شـــؤون اإلعـــام رمزان النعيمـــي أهمية البحث 
العلمـــي باعتبـــاره أداة لحفـــظ التـــراث الزاخـــر لمنطقـــة 
البحريـــن خصوصـــا،  العربـــي عمومـــا ومملكـــة  الخليـــج 
وتسليط الضوء على تاريخنا العريق بصورته المشرفة.

جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال وزير شـــؤون اإلعـــام الباحث 
عبـــدهللا المدنـــي، الذي أهداه نســـخة من كتابـــه “رائدات 
ومبدعات من نساء الخليج”، حيث أشاد بجهود الباحث 

فـــي مجـــال البحـــوث واإلصـــدارات العلميـــة ودورها في 
تسليط الضوء على المحطات المضيئة من تاريخ مملكة 

البحرين والخليج العربي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب المدنـــي عـــن شـــكره وتقديـــره لوزير 
شؤون اإلعام على دعمه وتشجيعه لمواصلة العمل في 
مجال البحوث والدراســـات التي تتيـــح لألجيال القادمة 

التعرف على تاريخ مملكة البحرين العريق.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة



حملة تفتيشية على سفن الصيادين والشركات السياحية
نظمـــت قيادة خفر الســـواحل 
حملة تفتيشـــية توعوية على 
والشـــركات  الصياديـــن  ســـفن 
بنقـــل  المختصـــة  الســـياحية 
الصياديـــن  بمرفـــأ  الـــركاب 
“فرضـــة بنـــدر الـــدار” بمنطقـــة 

سترة.
وفـــي هـــذا اإلطار، قـــام فريق 
الحملـــة من التأكـــد من أدوات 
توافرهـــا  الـــازم  الســـامة 
بالقوارب، وتوجيه التعليمات 
واإلرشـــادات الواجب اتباعها؛ 
البحريـــة،  الســـامة  لتأميـــن 
ســـتر  توزيـــع  إلـــى  باإلضافـــة 
النجاة للحفاظ على سامتهم.
يذكـــر أن هـــذه الحملة ســـوف 
تســـتمر علـــى جميـــع المرافئ 

في المرحلة القادمة.

المنامة- وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، في 
مكتبـــه بمبنى المحافظـــة بالقضيبية، 
ســـفير جمهورية بنغاديش الشـــعبية 

لدى المملكة محمد نذر اإلسام.
واســـتعرض الجانبـــان خـــال اللقاء، 
تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العاقـــات 
وفـــرص  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
تطويرهـــا وتنميتهـــا، وبحثا عدًدا من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
إذ أكـــد الجانبـــان علـــى أهميـــة تعزيز 
العاقـــات الثنائية تحقيًقـــا لألهداف 

والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأشـــاد المحافـــظ بمتانـــة العاقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع  التـــي 
بجمهورية بنغاديش الشعبية، مثمًنا 

جهـــود الســـفير البنغالـــي فـــي الدفـــع 
بالعاقـــات بيـــن البلديـــن إلـــى آفـــاق 
أرحـــب علـــى مختلـــف األصعـــدة، بما 
يحقق الـــرؤى والتطلعات المشـــتركة 

اللقـــاء  للبلديـــن الصديقيـــن.  حضـــر 
والمتابعـــة  المعلومـــات  إدارة  مديـــر 

بمحافظة العاصمة يوسف لوري.

الدفع بالعالقات مع بنغالديش نحو آفاق أرحب
المنامة - وزارة الداخلية

الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  اجتمعـــت 
لمكافحـــة  العامـــة  بـــاإلدارة  اإللكترونيـــة 
الفســـاد واألمن االقتصـــادي واإللكتروني 
بالمركـــز  والتثقيـــف  المتابعـــة  وإدارة 
نيابـــة  مـــع  الســـيبراني  لألمـــن  الوطنـــي 
األســـرة والطفـــل بالنيابـــة العامـــة، وذلك 
بحمايـــة  المتعلقـــة  المواضيـــع  لمناقشـــة 
الطفـــل بهـــدف االطاع علـــى دور النيابة 

العامة بذات الشأن.
وخال االجتماع، نوقشـــت الموضوعات 
الخاصـــة بالمخاطر التـــي يواجهها الطفل 
عبـــر اإلنترنـــت، وذلـــك تحقيًقـــا لألهداف 
المرجـــوة في إبراز جهود مملكة البحرين 
العالمـــي  الســـيبراني  األمـــن  فـــي مؤشـــر 
باإلضافـــة إلى تنفيذ بنود االســـتراتيجية 
المتعلقـــة  الســـيبراني  لألمـــن  الوطنيـــة 

األمـــن  ثقافـــة  وتعزيـــز  الطفـــل  بتوعيـــة 
الســـيبراني. وأســـهم االجتماع، في وضع 
اللبنـــات األولى للتعاون بيـــن الجهات بما 
يضمـــن تطويـــر منظومـــة حمايـــة حقوق 
الطفـــل فـــي المملكـــة لـــكل جهـــة حســـب 
اختصاصهـــا، ويتماشـــى مـــع مـــا ورد في 
المبـــادرة الوطنية بعنوان “برنامج حماية 

الطفـــل عبر اإلنترنـــت”، حيث يهدف عقد 
مثـــل هـــذه االجتماعـــات إلـــى مد جســـور 
التعـــاون مـــع العديـــد مـــن الجهـــات ذات 
وخارجهـــا،  المملكـــة  فـــي  االختصـــاص 
حرصا على تطبيق نواحي تنفيذ المبادرة 
علـــى جوانـــب عديـــده منهـــا التشـــريعية 

والتنظيمية والتثقيفية.

مناقشة حماية الطفل من مخاطر اإلنترنت
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قـــام فـــرع التطهير والتعامـــل مع المواد الخطـــرة باإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
 OIL SPILL“ بزيارة إلى شركة االستجابة لحوادث االنسكابات النفطية المتحدة

.”RESPONSE LIMITED
وتأتـــي هـــذه الزيارة بهدف التعرف على الخدمات التي تقدمها الشـــركة، وبحث 
أوجه التعاون والتنســـيق لعمل دورات تدريبية مشـــتركة في مجال االنسكابات 

النفطية في محطات الوقود والصهاريج البترولية.

صــرح القائــم بأعمــال المحامــي العــام رئيــس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحــدة قد تلقت خالل الثلث الثاني من العام الجاري 21 شــكوى، 
تنوعــت االدعــاءات فيهــا مــا بيــن التعذيــب وإســاءة المعاملة مــن قبل أعضاء قــوات األمن العــام، وقد باشــرت الوحدة إجــراءات التحقيق 

الالزمة في تلك الشكاوى.

وبشـــأن إحصائية أعمـــال الوحدة خال 
الفترة المذكورة؛ فقد اســـتمعت الوحدة 
إلـــى أقـــوال 15 شـــاكًيا و9 شـــهود، فيما 
اســـتجوبت 46 متهًمـــا ومشـــتبًها به من 
أعضاء قـــوات األمن العـــام، وعرضت 7 
من الشـــاكين على شعبة الطب الشرعي 
والدعـــم النفســـي، كمـــا انتهـــت الوحـــدة 
من تحقيقاتها في إحدى الشـــكاوى إلى 
إحالة عضو من قوات األمن العام إلدارة 

الداخليـــة  بـــوزارة  العســـكرية  المحاكـــم 
لمجازاته تأديبًيا.

وفيمـــا يتعلـــق بمتابعة الوحـــدة للقضايا 
المحالـــة منهـــا للمحاكـــم المختصة؛ فقد 
الجنائيـــة  المحكمـــة الصغـــرى  أصـــدرت 
بتاريـــخ 15 مايـــو 2022 حكًمـــا بمعاقبة 
أحد أعضاء قـــوات األمن العام بالحبس 
لمدة سنة الرتكابه جريمة االعتداء على 
سامة جسم الغير، فيما أمرت المحكمة 

االســـتئنافية بتعديـــل الحكـــم واالكتفاء 
بحبس المتهم لمدة ثاثة أشهر.

وفي السياق ذاته، فقد صدرت جزاءات 
تأديبيـــة بحـــق أربعة من أعضـــاء قوات 
األمـــن العـــام، تنوعـــت مـــا بيـــن التنبيـــه 
وتأجيـــل الترقيـــة لمدة عـــام، في قضايا 
ســـبق للوحدة أن أمـــرت بإحالتها إلدارة 
الداخليـــة  بـــوزارة  العســـكرية  المحاكـــم 

لتوقيع الجزاء التأديبي.

وفـــي  أنـــه  الوحـــدة  رئيـــس  وأضـــاف 
إطـــار تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان 2022 - 2026 خصوصـــا فيمـــا 
آليـــات الحمايـــة  يتعلـــق بتطويـــر أدوار 
وفـــي  اإلصاحيـــة،  والعدالـــة  الوطنيـــة 
ظل ســـعي الوحدة الدائـــم إلى التواصل 
مـــع كافـــة الجهـــات الوطنيـــة والدوليـــة؛ 
بغيـــة تعزيـــز أواصـــر التعـــاون وتبـــادل 
الخبـــرات القانونيـــة والعملية والتعريف 
بالـــدور المنـــوط بهـــا في حمايـــة وتعزيز 
حقوق اإلنســـان؛ فقـــد شـــاركت الوحدة 
فـــي االجتمـــاع الســـنوي لبرنامـــج األمم 
بســـيادة  الخـــاص  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
أجـــل  مـــن  اإلنســـان  وحقـــوق  القانـــون 

التنميـــة،  وتعزيـــز  الســـام  اســـتدامة 
الـــذي عقـــد افتراضًيا على مـــدار يومين 
وتنـــاول   ،)2022 يونيـــو   22  -  21(
عـــدة محـــاور تتعلـــق بحقـــوق اإلنســـان 
كمـــا  والعدالـــة.  المســـتدامة  والتنميـــة 
نظمت الوحـــدة خال الفتـــرة المذكورة 
وزارة  مـــع  افتراضيـــة  لقـــاءات  عـــدة 
الخارجيـــة وأكاديميـــة محمـــد بن مبارك 
الدبلوماســـية،  للدراســـات  خليفـــة  آل 
ومديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 
واألمانـــة العامة لمجلـــس التعاون لدول 
تلـــك  تناولـــت  وقـــد  العربيـــة،  الخليـــج 
اللقاءات التعريف بدور وحدة التحقيق 
الخاصة فـــي منظومة العدالـــة الجنائية 

وتطبيقاتهـــا  القانونيـــة  واختصاصاتهـــا 
للمعايير الدوليـــة، وما حققته من تعزيز 
مبادئ سيادة القانون وضمان المساءلة، 
وما أثمر عنه عملها من تحقيق انخفاض 
كبير في نسب الجرائم التي تختص بها. 

المنامة - وزارة الداخلية

وحدة التحقيق الخاصة

بحث التعاون بين “فرع التطهير” و “االستجابة لحوادث االنسكابات النفطية” 

حبس شرطي 3 أشهر واستجواب 46 متهما آخرين بإساءة المعاملة
جزاءات بحق 4 من المنتسبين بين التنبيه وتأجيل الترقية... “التحقيق الخاصة”:
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تمكــن احتياطــي األجيــال القادمــة من تحقيق عائد اســتثماري فــي العام 
2021 بنســبة 10.4 % وإجمالــي أربــاح ودخــل شــامل بقيمــة 50.8 مليــون 
دوالر ، بمــا يعكــس قــوة ومرونــة محفظــة االحتياطي في االســتمرار في 

تحقيق النمو المستدام بالنظر إلى التحديات غير المسبوقة.

لتقريـــر  وفقـــًا  الصنـــدوق  وحقـــق 
مليـــون   54.5 الختامـــي  الحســـاب 
دوالر عن العام 2021 من مساهمات 
النفط الخام المحولة من قبل وزارة 
إلـــى  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
حســـاب احتياطي األجيال القادمة، 
حيث سجلت أسعار نفط برنت العام 
الواحـــد،  للبرميـــل  دوالرا   50 نحـــو 
وصعـــدت في أكتوبر مســـجلة أعلى 
مســـتوى لها خالل 7 ســـنوات بقيمة 
84.4 دوالر للبرميـــل الواحد، وعليه 
بلغ متوسط سعر البرميل نحو 67.1 

دوالرا.
تســـتمر  أن  التقريـــر  وتوقـــع 
الديناميكيـــات المعقدة في أســـواق 
النفط العالمية وتمتد إلى الســـنوات 
االقتصاديـــة  القـــوى  بفعـــل  المقبلـــة 
والسياسية بشأن التحول في مجال 
الطاقـــة والمصالح الوطنيـــة، مؤكدًا 
أن الصنـــدوق ســـيواصل االســـتثمار 
فـــي محفظـــة اســـتثمارية متنوعـــة 
وإدارة المخاطر المتعلقة بها، تماشيًا 
مع مبدأ احتياطـــي األجيال القادمة 
بالحفاظ على مساهمات رأس المال 
فـــي  الهيدروكربونيـــة  الثـــروة  مـــن 
مملكـــة البحريـــن واســـتدامة نموها 

لألجيال القادمة.
وبلغـــت أصـــول االحتياطـــي 626.9 
مليـــون دوالر ، حيـــث توزعـــت على 
االســـتراتيجية،  للســـيولة   %  35.9
البديلـــة،  لالســـتثمارات   % و27.8 
 % و7.8  لألســـهم،   % و23.9 
االســـتثمارات  لالســـتثمارات 
لصنـــدوق  االســـتراتيجية، و4.6 % 

األصول المتعددة.
التراكمـــي  العائـــد  نتائـــج  وجـــاءت 
 2017 العـــام  منـــذ  األصـــول  علـــى 
87.3 % لألســـهم، و49.8  كالتالـــي: 
% لالســـتثمارات البديلة، و40.2 % 
لصندوق األصـــول المتعدد، و27 % 

للسيولة االستراتيجية.
المســـتحقة  الديـــون  إجمالـــي  وبلـــغ 
للصندوق 9 ماليين و212 ألفا و719 
دوالرا ، موزعة على مبالغ مستحقة 
عن مبيعات النفط، ومبالغ مستحقة 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  علـــى 
المصروفـــات  لدعـــم  الوطنـــي 
مســـتحقة  وفوائـــد  التشـــغيلية، 
للودائـــع الثابتة، وتوزيعـــات األرباح 
المســـتحقة، إلى جانـــب المدفوعات 

المقدمة.
وأشـــار الحســـاب الختامـــي إلـــى أنه 
يتم تعويض المصروفات التشغيلية 
مـــن قبل وزارة الماليـــة واالقتصادي 
الوطنـــي، حيـــث بلغ إجمالـــي الدعم 
الســـنة  عـــن  الـــوزارة  مـــن  المســـتلم 
الماليـــة 2021 مبلـــغ 6 ماليين و803 

ألفًا و37 دوالرا.
التشـــغيلية  المصروفـــات  وتوزعـــت 
للمحافـــظ  اإلداريـــة  الرســـوم  علـــى 
الخدمـــات  ورســـوم  االســـتثمارية، 
القائميـــن  ورواتـــب  االستشـــارية، 
على حســـاب االحتياطي، ومكافآت 
االحتياطـــي،  مجلـــس  أعضـــاء 

مدقـــق  أتعـــاب  إلـــى  باإلضافـــة 
الحسابات، ومصروفات أخرى.

الماليـــة  االلتزامـــات  تمثـــل  وحيـــث 
المبالغ الخاصة بالعقود االستثمارية 
وغيرها مـــن العقود التي تم االلتزام 
بهـــا ولـــم يتـــم اســـتثمارها بالكامـــل، 
فقـــد ســـجلت تلـــك االلتزامـــات فـــي 
الصناديـــق البديلـــة مبلـــغ 5 مالييـــن 
و242 ألفـــًا و382 مليـــون دوالر عـــن 
مالييـــن   4 وســـجلت   ،2020 العـــام 
و999 ألفـــًا و632 مليـــون دوالر عـــن 

العام 2021.
احتياطـــي  بـــرج  تشـــييد  وســـجل 
األجيـــال القادمـــة مبلـــغ 61 مليـــون 
و537 ألفـــًا و634 دوالرا عـــن العـــام 
2020، ومبلـــغ 53 مليونـــًا و135 ألفًا 

و271 دوالرا عن العام 2021.
وذكر الحســـاب الختامـــي للصندوق 
أن الحكومـــة وبفعـــل تعطل األعمال 
العالمـــي  االقتصـــادي  والنشـــاط 
خـــالل  النفـــط  أســـعار  وانخفـــاض 
نتيجـــة تفشـــي جائحـــة كورونـــا في 
العـــام 2020، قامـــت باتخـــاذ العديد 
من القـــرارات االقتصادية للتخفيف 
من حدة تأثير الجائحة على النشاط 

االقتصادي.
وقـــام مجلـــس احتياطـــي األجيـــال 
القادمة باتخاذ عدد من اإلجراءات؛ 
للتأكـــد مـــن االلتـــزام بأنظمـــة األمان 
والصحة واتخـــاذ جميع االحترازات 
يخـــص  فيمـــا  الوقائيـــة،  والتدابيـــر 
إلـــى  باإلضافـــة  موظفيـــه،  ســـالمة 
هيكلـــة  فاعليـــة  علـــى  الحفـــاظ 
المحفظـــة االســـتثمارية للتقليل من 
أثر الخســـائر الحتمية التـــي تكبدها 

المستثمرون.
وبناء على ذلك صدر مرسوم بقانون 
بشـــأن التصـــرف في أموال حســـاب 
احتياطـــي األجيـــال القادمـــة، حيث 
تـــم وقـــف االقتطـــاع مـــن إيـــرادات 
حســـاب  لصالـــح  المرصـــود  النفـــط 
االحتياطـــي لألجيال القادمة، وذلك 

بصفة مؤقتة حتى نهاية 2020.
كما تم اقتطاع مبلغ 450 مليون دوالر 
من حســـاب االحتياطي لمرة واحدة 
فقـــط لدعم الميزانيـــة العامة للدولة 
خـــالل المـــدة المتبقيـــة مـــن الســـنة 
الماليـــة 2020؛ للحد مـــن التداعيات 
الماليـــة الطارئـــة الناتجة عن جائحة 
فيـــروس كورونا المســـتجد، على أن 
يتـــم العمل علـــى تغطية هـــذا المبلغ 
الماليـــة  التداعيـــات  انتهـــاء  عنـــد 
الطارئـــة، ممـــا أثـــر علـــى موجودات 
المســـاهمات  وانخفاض  االحتياطي 
النفطية خـــالل العـــام 2020 مقارنة 

بالعام 2021.
ويعمل احتياطي األجيال كصندوق 
اســـتثماري ســـيادي يـــدار مـــن قبـــل 
مجلس احتياطي األجيال، برئاســـة 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، 
باإلضافـــة إلـــى 7 أعضـــاء مختصين 
من ذوي الخبرة من داخل الحكومة 

وخارجها.

50.8 مليون دوالر صافي أرباح احتياطي األجيال في 2021
54.5 مليون دوالر مساهمة النفط الخام خالل العام الماضي

االستثمار ــد  ــوائ ع تــتــصــدر  واألســهــم  االحــتــيــاطــي  أصـــول  دوالر  مــلــيــون   626.9
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القادمة والمساهمات 
النفطية في 5 سنوات

أصـــول 
احتياطي األجيال

 األصول: 

729.7
2017مليون دوالر

 782.2
2018مليون دوالر

917.8
2019مليون دوالر

520.9
2020مليون دوالر

 626.9
2060مليون دوالر

المساهمات النفطية:

مالحظة: 

 55.6
2017مليون دوالر

56.3
2018مليون دوالر

 57.5
2019مليون دوالر

8.9
2020مليون دوالر

54.5
2021مليون دوالر

 تم تحويل مبلغ 450 مليون دوالر لدعم الميزانية العامة للحد من التداعيات المالية 
الناتجة عن جائحة كورونا في العام 2020، ووقف االقتطاع من إيرادات النفط المرصود 

لصالح حساب االحتياطي لألجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية 2020.

سيدعلي المحافظة

لــلــصــنــدوق الــمــســتــحــقــة  الـــديـــون  إجــمــالــي  دوالر  ــون  ــي مــل  9.2

الــتــشــغــيــلــيــة ــدوق  ــ ــن ــصــ ــ ال ــات  ــ ــروف ــصــ ــ م دوالر  ــيـــون  ــلـ مـ  6.8

األجيــال احتياطــي  بــرج  لتشــييد   2021 فــي  دوالر  مليــون   53.1

 األميركتان 

%44.6
األسواق األوروبية 

المتقدمة

%30

دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين

%6.7

آسيا واليابان

%4.1
األسواق الناشئة

%3.2
 أصول احتياطي األجيال

التوزيع 
الجغرافي 

الستثمارات
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دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
ســـمير  نـــاس إلـــى أهميـــة خلـــق عالقـــات 
الجهـــات  كافـــة  مـــع  ومتوازيـــة  متوازنـــة 
القائمـــة علـــى صناعـــة القـــرار االقتصـــادي 
لدعـــم آليـــات العمـــل المشـــترك فـــى تعزيز 
التنمية االقتصادية بشـــكل مرن ومتراكم، 
واســـتراتيجيات  خطـــط  مـــع  يتماشـــى 
الحكومـــة وبرنامـــج الغرفـــة فـــى تحقيـــق 
االســـتدامة والنمـــاء االقتصـــادي، مؤكـــًدا 
حـــرص الغرفـــة علـــى تعزيـــز التكامـــل مع 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة لبناء 
اقتصـــاد مســـتقر ومســـتدام عبـــر صياغـــة 
تشـــريعات اقتصاديـــة تواكـــب مقتضيات 
العصر وتعزز دور القطاع الخاص كمحرك 

للتنمية.
وقـــال نـــاس فـــى كلمتـــه خـــالل انطـــالق 
أولـــى جلســـات برنامـــج “حاضنـــة التأثيـــر 
االقتصـــادي” الـــذي نظمتـــه غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن صبـــاح أمـــس كإحدى 
المجتمعيـــة  للمســـؤولية  مبادراتهـــا 
الهادفـــة إلى توعية المترشـــحين لمجلس 
النـــواب بالشـــؤون االقتصاديـــة، وتقريـــب 
الـــرؤى وتبـــادل األفـــكار حـــول المتطلبات 
التشريعية لتطوير المنظومة االقتصادية 
فـــي  العمـــل  أولويـــات  البحريـــن، إن  فـــي 
المرحلـــة المقبلة تتمثل في توفير الســـبل 
الممكنـــة لتحقيـــق النماء االقتصـــادي عبر 
تهيئة البيئة التشـــريعية لتنفيذ المبادرات 

التعافـــي  متطلبـــات  مـــع  المنســـجمة 
االقتصـــادي خاصـــة فـــي ظـــل المتغيرات 

العالمية المتسارعة.
ولفـــت إلـــى أن مبـــادرة جلســـات حاضنـــة 
ضمـــن  تأتـــي  االقتصـــادي  التأثيـــر 
االســـتراتيجية الموضوعة ضمن توجهات 
وأهداف مجلس اإلدارة للدورة 30، والتي 
ترمي إلى تعزيز مســـاهمة القطاع الخاص 
فـــي الدفع بتنميـــة االقتصـــاد المحلي عبر 
نشـــر التوعية وأن تلعب الغرفة دوًرا أكبر 
مـــن خالل الشـــراكة المجتمعيـــة ما يصب 
في صالح دعم وتنمية االقتصاد الوطني، 
مبيًنـــا أن البرنامج يســـتهدف بنـــاء كوادر 
نيابيـــة قـــادرة علـــى صياغـــة التشـــريعات 
فـــى  للمشـــاركة  ومؤهلـــة  االقتصاديـــة، 
خطط التنمية االقتصادية بما يتوافق مع 
المتطلبات الراهنة وما تشـــهده من خطط 
ومبـــادرات ســـريعة وناجـــزة للتعامـــل مـــع 
الملـــف االقتصادي فـــي خضم ما يطرأ من 

بدائل ومتغيرات اقتصادية متسارعة.
هـــذا وعقـــدت جلســـات حاضنـــة التأثيـــر 
االقتصـــادي للراغبيـــن فـــي الترشـــح إلـــى 
المجلس النيابي صباح أمس من التاســـعة 
صباًحا وحتى الثانية عشرة ظهًرا في بيت 
التجـــار، وتأتي هـــذه الجلســـات التوعوية 
ضمـــن مبادرات “الغرفـــة” المجتمعية التي 
تســـتهدفها خالل المرحلـــة المقبلة، إذ إنها 
تؤمـــن بالعمل الجماعي لتحقيق المصلحة 
االقتصادية للمملكة، كونها ليســـت بمعزل 
عـــن الســـاحة المحليـــة وقضايـــا المجتمع، 

وأن رسالتها في التنمية المجتمعية تبقى 
هي استثمارها األهم وأولويتها المطلقة.

مـــن جانبه، قدم عضو مجلس إدارة غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن رئيـــس اللجنة 
النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
النائب أحمد السلوم عرًضا حول مبادرات 
ومقترحات قدمتها الغرفة في إطار تعزيز 

التعاون مع الســـلطة التشـــريعية، أكد فيه 
دور “الغرفـــة” في مبـــادرات خطة التعافي 
االقتصادي لمملكـــة البحرين بإطالق عدد 
مـــن البرامج الهادفة إلى تعزيز االســـتقرار 
المالي، عبر قطاعات الدولة المختلفة، من 
خـــالل اقتراح مزيد مـــن المبادرات لتنمية 
اقتصادية شـــاملة، وخلق الفرص النوعية 

للمواطنين.
وأشـــار إلى دور القطـــاع الخاص في خلق 
فـــرص عمـــل واعـــدة لصالـــح المواطنيـــن 
وجعل األولوية لهـــم فى خطط التوظيف 
والتدريـــب، فضـــالً عـــن مســـاهمة القطاع 
الخـــاص في تعزيـــز النمـــو االقتصادي من 
خـــالل تنفيـــذ المشـــاريع التنمـــوي الكبيرة 

في المملكة، مشـــيًدا بما تقدم من تســـهيل 
فعاليتهـــا  وزيـــادة  التجاريـــة  لإلجـــراءات 

الستقطاب استثمارات.
بدوره، أشار وليد كانو نائب األمين المالي 
بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن إلى أن 
تأتـــي ضمـــن  التوعويـــة  الجلســـات  هـــذه 
تســـتهدفها  التـــي  المجتمعيـــة  مبادراتهـــا 
تؤمـــن  إنهـــا  إذ  المقبلـــة،  المرحلـــة  خـــالل 
المصلحـــة  لتحقيـــق  الجماعـــي  بالعمـــل 
االقتصادية للمملكة، كونها ليســـت بمعزل 
عـــن الســـاحة المحليـــة وقضايـــا المجتمع، 
وأن رسالتها في التنمية المجتمعية تبقى 

هي استثمارها األهم وأولويتها المطلقة.
من جانبها، تطرقت عضو مجلس اإلدارة، 
سونيا جناحي، إلى أهمية سن التشريعات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تمّيـــز  التـــي 
والمتوســـطة والمتناهية الصغر، من حيث 
التمويـــالت والدعـــم وغيرهـــا، مؤكـــدة أن 
هذه المؤسســـات تشـــكل قرابة 98 % من 
عدد المؤسســـات في ســـوق العمـــل، والبد 
من منحها فرصة النمو والتطور والتوســـع 
الجغرافي، لما لها من مســـاهمة كبيرة في 

الناتج المحلي اإلجمالي.
مـــن  االســـتفادة  إمكانيـــة  إلـــى  ولفتـــت 
التجـــارب فـــي الـــدول المجـــاورة والدول 
الصديقـــة في جانب اإلتمام بالمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة والمتناهية الصغر، 
مـــا يســـاهم فـــي ديمومتهـــا واســـتدامتها، 
بمـــا ينعكس على النمـــو االقتصادي وخلق 

الفرص أمام المواطنين.

قالــت رئيســة مجلــس النواب رئيســة اللجنــة التنفيذية للشــعبة البرلمانية بمملكة 
البحريــن فوزيــة بنت عبــد هللا زينل إن اســتضافة البحرين الجتماعــات الجمعية 
الـــ 146 لالتحــاد البرلمانــي الدولــي المقــرر فــي شــهر مــارس المقبــل 2023، دليــل 
علــى الثقــة الدوليــة التــي باتت تحظى بهــا البحرين، ممــا يعكس المكانــة الطيبة 
والســمعة الحســنة التي رســختها المملكة في المجتمع الدولي، والتي تأتي نتاجًا 
للنهج المبارك والدعم السامي من لدن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكـــرت زينـــل خـــالل توقيـــع اتفاقيـــة 
اســـتضافة البحرين ألكبر تجمع برلماني 
عالمي صباح أمس الثالثاء، أن احتضان 
البحرين الجتماعـــات االتحاد البرلماني 
لـــوال العمـــل  لـــم يكـــن يتأتـــى  الدولـــي، 
الوطني المشترك، والمســـاندة المتميزة 
والمستمرة، والتعاون المتنامي والدائم 
الذي تبديه الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
مـــع الســـلطة التشـــريعية؛ ســـعيًا لتعزيز 
نتاجـــات المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة 
الملـــك المعظـــم، والتـــي بـــرزت مظاهره 
في اســـتيفاء المملكة لكل االشتراطات 
االجتماعـــات  الســـتضافة  والمتطلبـــات 
الدوليـــة، ونتيجة لما تتمتـــع به المملكة 
مـــن نعمة األمـــن واألمـــان واالســـتقرار، 

والنهضة التنموية الشاملة.
أن  النـــواب،  مجلـــس  رئيســـة  وتابعـــت 
اســـتضافة أكبـــر وأهـــم تجمـــع برلمانـــي 
عالمـــي، يتزامن مع ما تشـــهده البحرين 
مـــن بنيـــة مؤسســـية متطـــورة، ونهضة 
ديمقراطية وتشريعية متقدمة، مؤكدًة 
دعـــم مجلـــس النـــواب لجهـــود االتحـــاد 
متعـــددة  كمنظمـــة  الدولـــي  البرلمانـــي 

األطـــراف، تســـهم بصـــورة فاعلـــة علـــى 
توحيـــد مواقـــف ورؤى برلمانـــات العالم 
تحت ســـقف واحد؛ ســـعيًا لإلســـهام في 
إرســـاء مبادئ األمن والسالم الدوليين، 
والتعايـــش،  التســـامح  قيـــم  وإشـــاعة 

وتحقيق مستقبل أفضل للعالم أجمع. 

نشر قيم التسامح والسالم

مـــن جانبه، قال رئيس مجلس الشـــورى 
علي الصالح، إنَّ ثقـــة االتحاد البرلماني 
الدولـــي في مملكـــة البحريـــن وموافقة 
المجلس الحاكم لالتحاد على استضافة 
المملكـــة الجتماعات الجمعيـــة العامة الـ 
مـــا  146 لالتحـــاد يعتبـــر تأكيـــًدا علـــى 
تحققه البحرين من تقدم ونمو مشـــهود 
في العمل البرلماني والتشـــريعي، معرًبا 
عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بتوقيـــع اتفاقية 
اســـتضافة اجتماعات االتحاد البرلماني 

الدولي.
ومشـــاركة  حضـــور  أنَّ  الصالـــح  وذكـــر 
المجالـــس  جميـــع  وممثلـــي  رؤســـاء 
جانـــب  إلـــى  العالـــم  فـــي  التشـــريعية 
والمنظمـــات  البرلمانيـــة  االتحـــادات 
الدوليـــة سيشـــكل فرصة للتعـــرف على 
البحرين ودورها في نشر قيم التسامح 

أنَّ  إلـــى  الفًتـــا  والســـالم،  والتعايـــش 
مجلســـي الشـــورى والنواب سيحرصان 
علـــى إنجاح أعمـــال الجمعيـــة العامة الـ 
كمـــا  الدولـــي،  البرلمانـــي  لالتحـــاد   146
ســـتتعاضد فيـــه الجهـــود بيـــن مختلـــف 
والكـــوادر  والمؤسســـات،  الجهـــات 
الوطنيـــة ضمن فريق البحرين؛ من أجل 

إظهاره بأفضل صورة.

تبادل وجهات النظر ألجل 

الديمقراطية

إلـــى ذلـــك قـــال األميـــن العـــام لالتحـــاد 

شـــونجنغ،  مارتـــن  الدولـــي  البرلمانـــي 
 146 الـــــ  العامـــة  إن اجتمـــاع الجمعيـــة 
لالتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
المصاحبـــة لـــه في المنامة العـــام المقبل  
يأتـــي بهـــدف تبادل الخبـــرات ووجهات 
التجـــارب  علـــى  واالطـــالع  النظـــر 
الديمقراطيـــة في 178 دولـــة، الفتًا إلى 
أن االجتماعـــات الدوليـــة بيـــن ممثلـــي 
الشـــعوب تســـاهم فـــي تحقيـــق األمـــن 

والسالم الدولي.
وأشاد شـــونجنغ بالتجربة الديمقراطية 
بالشـــكل  انعكســـت  التـــي  البحرينيـــة 

اإليجابـــي فـــي تحقيـــق التقـــارب بيـــن 
التنميـــة  عجلـــة  لدعـــم  نظـــر  وجهـــات 
والمزيـــد من االزدهـــار واالســـتقرار بين 

أفراد الشعب البحريني.
ومن المزمع أن يشـــارك فـــي اجتماعات 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولي فـــي المنامة 
أكثـــر مـــن 2000 ممثـــل عـــن البرلمانات 
الدوليـــة، وحضـــور وفـــود  والمنظمـــات 
عـــن 178 برلمانا من مختلف دول العالم 
ولمـــدة 5 أيام متواصلة، حيث ســـيكون 
المؤتمر بتنظيم مشـــترك وبجهد وطني 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  موحـــد 

والتنفيذية.
ســـانحة  فرصـــة  االســـتضافة  وتمثـــل 
لتعـــرف ممثلـــي برلمانـــات العالـــم، على 
البحريـــن،  لمملكـــة  الحضـــاري  الوجـــه 
والشـــواهد البارزة للنهضة الديمقراطية 
والتنموية الشـــاملة، والتقـــدم العصري، 
والســـمات المجتمعيـــة التـــي يتمتـــع بها 
الثـــروة  يمثـــُل  الـــذي  البحريـــن،  شـــعب 
والتســـامح  النبيلـــة  بالقيـــم  الغنيـــة 

والمبادئ السامية.
يشـــار إلـــى أن االتفاقية تتعلـــق بتنظيم 
وعقد الجمعية العامة الــ 146 وما يتصل 
بهـــا مـــن اجتماعـــات لالتحـــاد البرلماني 
الدولـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، وضمـــن 
موضوعات متعـــددة يأتي في مقدمتها 
ونبـــذ  الســـلمي  التعايـــش  موضـــوع 
التعصـــب وتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار 
العالمييـــن، وتحدد االتفاقية وملحقاتها 
المطلوبـــة  والتســـهيالت  العمـــل  طـــرق 

والمعايير اللوجستية والتنظيمية.
 يذكـــر أن عـــددا مـــن كبـــار المســـؤولين 
في األمانة العامـــة لالتحاد، قد حضروا 
حفـــل توقيـــع االتفاقيـــة صبـــاح أمـــس،  
تعـــاون  اتفاقيـــة  علـــى  التوقيـــع  وتـــم 
بخصـــوص  الجانبيـــن  بيـــن  مشـــتركة 
تنظيـــم وعقد الجمعيـــة العامـــة الــ 146 
لالتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات 
ذات الصلـــة فـــي مـــارس 2023 المقبـــل، 
النائـــب  التوقيـــع   مراســـم  حضـــر  كمـــا 
األول لرئيس مجلـــس النواب عبدالنبي 
ســـلمان، والنائـــب األول لرئيس مجلس 
الشـــورى جمال فخـــرو، والنائـــب الثاني 

لرئيسة مجلس النواب علي زايد.

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

تعزيز التكامل مع السلطتين يسهم في بناء اقتصاد مستدام

178 وفدا يناقشون إرساء مبادئ السالم في اجتماع الجمعية الـ 146 بالمنامة

صياغة تشريعات اقتصادية قادرة على مواكبة مقتضيات العصر... رئيس الغرفة:

بمشاركة 2000 ممثل عن البرلمانات الدولية مارس 2023
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جناحي: “الصغيرة 
والمتوسطة” ركيزة 

أساسية من ركائز 
االقتصاد الوطني 

السلوم: دور مهم لـ 
“الخاص” في خلق 

فرص العمل وتعزيز 
النمو االقتصادي

كانو: توعية 
المترشحين في الشأن 

االقتصادي تحقيقا 
للمصلحة االقتصادية

حسن عبدالرسول من القضيبية   |  تصوير خليل إبراهيم
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Vacancies Available
INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

AHMED MANSOOR ALI RADHI THARWAT ALSHABAB / 12064 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39457197 or ALI039858068@GMAIL.COM 

NAWRAS AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17789413 or ali@nawras-bh.com 

LEBANESE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

ALFOUZ CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Stradivarius 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM 

BLUE BERRY ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33345415 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

Miracle Land Contractor 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39696047 or SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

NEW LINE FOR ORGANIZING EXHBITIONS AND CONFRENCES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33353431 or ISHAQ.RAJABALI@GMAIL.COM 

KABUKI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382838 or mohamed.zubair@bholdrestaurants.com 

EXTRO SHINE GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17737307 or ALIYAQOOB74.BH@GMAIL.COM 

DALO CUE BULIARD AND SNOOKER 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36654433 or PARESHPSAGAR@YAHOO.COM 

Elite Crystal Hotel 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

AL THUNAYAN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33676786 or OMAR.ALTHUNAYAN1990@GMAIL.COM 

NOOR ALKHALEEJ ADVERTISING AND PROMOTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39556601 or hkS-m@hotmail.com 

NOOR ALKHALEEJ ADVERTISING AND PROMOTION 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39556601 or hkS-m@hotmail.com 

City Man Saloon 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39442151 or RSHARAF76@HOTMAIL.COM 

ABU SHUJAA BUILDING MATERAIL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33441542 or VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

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 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com 

DEMISTAN WASH SAND CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33055066 or alnabley@gmail.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

DAR FAY WEDDING DRESSES RENTAL 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 13674600 or JOYOFBRIDE@OUTLOOK.COM 

ESTATE CAPITAL PREMIER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MAINTENANCE CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17713716 or isa@alsharfaholdings.com 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17166827 or ahmed@mtqos.com 

GAH MEDICAL CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

Aroma salon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39965696 or ENAS_S@MOE.GOV.BH 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

Wawan Protein Bahrain w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 38058058 or nayef@wawan.cc 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

GOODS LAND CORPORATION FOR LIVESTOCK AND AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM 

BEST KARAK cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33795999 or H.ABGHANI@GMAIL.COM 

ALSAMH CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17280855 or ALSAMHCARGO@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

Al adil super market co wll 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

SMART BOATING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BOAT MAINTENANCE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39323838 or AHMED@SMARTBOATINGCENTRE.COM 

ALMABROUK CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36600052 or ALMABROUK.BH@GMAIL.COM  

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بالي باك للمناسبات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره   MAHER IBRAHIM EL BACHA السيد 
القانوني لشركة )شركة بالي باك للمناسبات ذ.م.م(، والمسجلة بموجب القيد 
رقم )116433(، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير ا لسم التجاري للمجموعة نعيمه للخط ذ.م.م.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه تقدم إليها نعيمه للخط ذ.م.م والمسجلة 
تحت قيد رقم 57400 بطلب تغيير االسم التجاري للمجموعة من :

نعيمه للخط ذ.م.م.
.NAEEMA ART W.L.L

لتصبح :
صالون رتاج للتجميل ذ.م. م

RETAJ BEAUTY SALON W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير السم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

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

تاريخ : 2022/9/6 
CR2022-127719 إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

المحل  بتحويل  السرح  / بشاير حسين جعفر عبدهللا  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيد / رائد ميرزا عبدهللا عبدهللا فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-141341

االسم التجاري : سي إكس بلس لإلستشارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-128558 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمود عيسى عبدهللا سكاكاوي

االسم التجاري الحالي : مراكيل كافي
االسم التجاري : بوخالد للتجارة

رقم قيد : 51 – 80561

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة
عبدالحسين  عبدالغفار  االء  للسيد/السيدة  والمملوكة  فتان  مجوهرات  المسماة  الفردية 
)المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ، رقم 148062  القيد  بموجب  والمسجلة  عبدالل 
الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسؤولية محدودة( برأسمال وقدره ) 1000 (
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
االء عبدالغفار عبدالحسين عبد الل بنسبة 50 %
والء عبدالغفار عبدالحسين عبد الل بنسبة 50 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة سبكترا القابضة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة سبكترا
القابضة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 131666 ، بطلب تغيير اسم ال شركة من:

سبكترا القابضة ذ.م.م
SPECTRA HOLDINGS W.L.L

الى:
سبكترا للخدمات الصناعيه ذ.م.م

SPECTRA INDUSTRIAL 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 و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-119814 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اعتراضه .
اسم التاجر : احمد اسماعيل محمد احمد عبدالرب

االسم التجاري الحالي : هوال كوفي
االسم التجاري الجديد : يال تكه

قيد رقم :140609-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

كورميد إلدارة الوحدات الطبية ذ م م
سجل تجاري رقم 118223  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  كورميد 
إلدارة الوحدات الطبية ذ.م .م المسجلة بموجب القيد رقم 118223 بطلب تصفية الشركة 
تصفية  اختيارية  وتعيين السادة جرانت ثورنتون عبدالعال شركة تضامن بحرينية  مصفيا 

للشركة عنوان المصفي :
جرانت ثورنتون عبدالعال شركة تضامن بحرينية    

+) 973 ( 17500188
jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جويل لالستشارات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره   PALLAVI GOEL السيدة   / السيد 
جويل لالستشارات ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 133479 ، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية  أبراج الشاطئ للتنظيفات و 
مقاوالت البناء وتأجير المعدات  إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيد/ والمملوكة  الفردية   المؤسسة  اسم  المسماة   الفردية  المؤسسة  مالك 
السيدة  علي سعيد علي الصفار والمسجلة بموجب القيد رقم 109057 - 2 
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى شركة ذات مسئولية محدودة  
برأسمال وقدره 100 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات 

المحل التجاري.

وزارة العدل والشئون اإلسالمية والزوقاف - إدارة المحاكم
CS3007630733 :رقم الخطاب
رقم الملف: 022022119397

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

تعلن المحكمة الكبرى الثانيه بأن المدعي: حسن عيسى احمد علي.
قد اقاموا هذه الدعوى ضد المستانف ضده: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالين فيها: اثبات ملكيتهم للعقار الكائن بمنطقة دار كليب وثيقه رقم 59658 

والمقدمة رقم 1989/2685 .
المحكمة  يتقدم لهذه  المستأنفين أن  لديه اعتراض على طلب  لذا فإن كل من 
4/10/2022م  جلسة  المحكمة  حددت  وقد  اعتراضه،  بأوجه  مشفوع  بطلب 

لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل 

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة األمن الغذائي ذ.م.م.  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بانه قد تقدم إليها السادة شركة 
تغيير  طالبين   ،84688-1 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م.  الغذائي  األمن 
 ).Food Security W.L.L(.االسم التجاري من شركة األمن الغذائي ذ.م.م
 The Collection(   .الى ذا كوليكشن اوف اكسبيرينسز هوسبيتاليتي ذ.م.م
of Experiences Hospitality W.L.L.(. فعلى كل من لديه أعتراض 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  مده خمسة عشر  المذكور خالل  اإلدارة  الى  التقدم 

اإلعالن. 
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Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

 Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33445560 or aamirbh@gmail.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 33878720 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Rapid Source Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 35112264 or mehrajmistry@gmail.com 

AL FORAT ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39844374 or alawij@hotmail.com 

IN & OUT SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33461698 or KHALID@KBHGROUP.COM 

AL WISAM SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17699595 or Ammar.Ashraf@awis.edu.bh 

ALFOUZ CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com 

High Atlantic Ocean Laundry 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37771035 or farsanabahrain@gmail.com 

LAKESHORE CONTRACTING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17310199 or lakeshorebahrain@gmail.com 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN (ARCHITECTURAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17822666 or fp1@ghe.com.bh 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

Ziad decoration W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 17002099 or info@ziaddecoration.com 

COLIN STAR ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36254677 or RASHELAHMEDSABBIR149@GMAIL.COM 

F & M GLOBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33533532 or ALSISMOATAZ@GMAIL.COM 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALMITHAQ CARS ELECTRICITY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39317663 or FAISAL.ALHAMAD@ME.COM 

CREPELE CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or hrsupport@alshammarygroup.com 

CAPITAL  school wll 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17382777 or MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Golden sambus 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39283888 or MASHAELECTRICAL@GMAIL.COM 

AVY JACOB MACHINERY INSTALLATION AND MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39203191 or AVYJACOB71@GMAIL.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244665 or HRD@BUKAMAL.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 

THOUG AL BAHRAIN MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39429119 

F & M GLOBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33533532 or ALSISMOATAZ@GMAIL.COM

SOL SALON MEN 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 37373377 or EMAN_KOOHEJI@HOTMAIL.COM 

SHANGLA SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33037019 or MR2037645@GMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17554430 or INFO@CONTRATECH-BH.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL CO. 

has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17244665 or HRD@BUKAMAL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

POSBANK TECHNOLOGY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)

 suitably qualified applicants can contact

 39999549 or ALI@MAST-IT.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Connect Plus Technologies Wll 

has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 36047491 or ADNANCHEEMA79@GMAIL.COM 

VERIPARK SOFTWARE SOLUTIONS BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17542442 or sakina.mohamed@veripark.com 

Capstone City Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17008905 or CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36022682 or info@gcs.bh 

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM 

Cuba Garage Auto Repair 

has a vacancy for the occupation of

 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33354499 or CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM 

GRACEFUL ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33147443 or NA59@YAHOO.COM 

ABUASIM CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39564399 or ZOHAIB255@GMAIL.COM 

REAL TASTE PLUS MANAGEMENT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36421171 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

FOS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36363161 or MK.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

DAITOONA MEN SALON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36502220 or ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM 

Atif Glass & Mirrors W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33924495 or aqibmughalmughal@gmail.com 

Voltech Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

THE INFANT NURSERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39670078 or ACCOUNTS@TALENTSCHOOLS.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER(FOOD & BEVERAGES INDUSTRY)

 suitably qualified applicants can contact

 33502128 or ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

GLORY BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 33912218 or RALMASKATI79@GMAIL.COM 

Prime Auto Care WLL 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39063176 or primeauto.bh@gmail.com 

BAHRAIN  HANGERS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39909951 or M.BUCHEERY@HOTMAIL.COM 

DHA Bakery W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33596662 or CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

ARMADA TRANSPORT CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17280855 or k.albastaki@hotmail.com 

AL JISHI ENGINEERING 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39772226 or JAFFAR.ALJISHI@GMAIL.COM 

Ifran moroccan beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39722331 or BA7RAINI1981@GMAIL.COM 

SHABER SPICY ALOO SAMOSA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36701769 or SARFRAZJUTT267@GMAIL.COM 

FINE FOODS CATERING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM 

JAMAL HOSSAIN  CONSTRUCTIONS AND TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36968234 or djjamail123@GMAIL.COM 

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contact

 17460047 or Fatema.Meftah@movenpick.com 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33977018 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

AMAZING STAR Maintenance W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36528801 or hemanthpsingh@yahoo.com 

LA CASA DE PAPEL COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33338353 or ALIJAHROMI09@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39001001 or ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

HAIR & CARE GENTS SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 35471230 or SHERAZKOKKAR@GMAIL.COM 

AMBIKA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33132220 or SALAH.ALYAQOOB@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33615001 or BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

LEWAN DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39666776 or alilari@larigroup.com.bh 

LEWAN DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39666776 or alilari@larigroup.com.bh 

PARVAIZ SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39029467 or ipervaz97@gmail.com 

UNIQUE LIFE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35451946 or UNIQUELIFECONTRACTING@GMAIL.COM 

FISH MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM 

ACCESS BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33444843 or SHASSAN250@GMAIL.COM 

AL-BINDAIRA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

MEHRAN CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36182987 or MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION FINISHING AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33305789 or ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST

 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

LEBANESE RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU 

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SECURI CORE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Orient Gate Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17896390 or ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 37371334 or BATOOL313@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17224545 or cct@cct-bh.com 

ADWAR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39939958 or ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

GLOBAL MARITIME ENGINEERING SERVICES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 39307177 or BEN@GMESERVICES.ORG 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Golden Marine Services Co. W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

KRH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 17421118 or Z.ALNOAIMI@KRHKW.COM 

CATALYIC CONSULTING SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35401081 or BAIG.CLC@GMAIL.COM 

YASSIR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34585391 or YASIRGONDAL45@GMAIL.COM 

GREENLAND INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38871934 or UMOHD373@GMAIL.COM 

HILLCREST INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33835536 or ARIFPTCL95@YAHOO.COM 

S.ABDULLA JAWAD MOHAMED EBRAHIM 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39731173 or SM@AST-BH.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)

 suitably qualified applicants can contact

 38933183 or ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

MANNA STONE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39828148 or MIRZA.ABDULLAALI@EWA.BH 

HEJWERY CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33451252 or YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 
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تســتعد منصة نتفلكس لعرض عدد من أفضل األعمال الجديدة في شــهر ســبتمبر 
الجاري، وإذا كنت ال تعرف ماذا تشاهد، فهذه أهم ما سيعرض:

Broad Peak

مغامرة  فيلم 
وســـــــــــيـــــــــــرة 
ذاتية بولندي 
قـــــــــــــادم فـــي 
سبتمبر،   14
تــــــــــــــــــــــــــــدور 
األحــداث بعد 
ــق  يــتــســّل أن 
جـــبـــل “قـــّمـــة 

برود بيك”، يكتشف “ماتشيك بربيكا” أن 
للقّمة ليست مكتملة، وبعد خمس  رحلته 

وعشرين سنة، ينطلق إلنهاء ما قد بدأه!

The Brave Ones

مـــســـلـــســـل 
درامــــــــــــــــــــا 
ــتــازيــا  وفــان
جــــــــنــــــــوب 
ــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ إفـ
قــــــــــــــــــــــادم 
 16 فـــــــــــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر، 
تـــــــــــــــــــــدور 

ذاٍت  على  يتعّين  عندما  األحـــداث 
ــرأة  قــويــة تــجــّســدت فــي هــيــئــة امـ
شــابــة أن تــســّخــر قــواهــا الــخــارقــة 
ــمــوت أخــتــهــا، وحــمــايــة  لــانــتــقــام ل

أسرتها من الدمار !

Athena

فـــيـــلـــم أكــشــن 
وإثــــــــــــــــــــــــــارة 
فــــــــرنــــــــســــــــي 
ــادم فــي 23  قــ
ســـيـــبـــتـــمـــبـــر، 
تـــدور أحــداثــه 
ُتشعل  عندما 
حــــادثــــة قــتــل 
راح  مأساوية 

في  مستعرة  حــرب  نــيــران  فــًتــى  ضحيتها 
مجّمع “أثينا” السكني، ليجد أشقاء الضحية 

األكبر سًنا أنفسهم في قلب الصراع !

Cobra Kai

ــام  ســنــعــيــد أيـ
ــد فــي  ــجــ ــمــ ــ ال
ــيــنــات  ــثــمــان ال
مـــــع دانــــيــــال 
الروســــــــــــــــــــو 
ورالف ماسيو 
وجــــــــــونــــــــــي 
ــس و  ــ ــ ــورانـ ــ ــ لـ
زابكا،  ويليام 

الثمانية  إيمي  ترشيحات  بعد  خصوصا 
الــســابــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك أفــضــل مسلسل 
مراجعات  ومــع   ،2021 عــام  في  كوميدي 
 ”Cobra Kai“ أثبت  ذهبية،  قوية وجوائز 

نفسه كعمل ال يمل أبدا عند مشاهدته.

 Inside the Mind of a Cat
لعّشاق القطط فيلم وثائقي 

متوفر للمشاهدة على نتفلكس 
حول“ ”ماذا 

يدور في رأس 
القطط؟“ حيث 

يسبر خبراء 
القطط أغوار 

عقولها؛ للكشف عن 
القدرات الحقيقية 

لهذه الحيوانات 
األليفة المشاغبة 

في هذا الفيلم 
اآلسر واللطيف!

tariq_albahhar

هيئـة البحريـن للثقافـة واآلثـار تشـارك فـي
مـلتقـى السـرد الـخليجـي الـرابـع بـسلطنـة عـمـان

شــاركت هيئة البحرين للثقافة واآلثار ممثلة بالســيدة عائشة يوسف السادة 
رئيســة البرامج الثقافية لدى الهيئة في حفل افتتاح ملتقى الســرد الخليجي 
الرابــع الــذي ُعقــد في مدينة صالة بســلطنة عمان خــال الفترة من 29 حتى 
31 أغســطس 2022م بمشــاركة مســؤولين ممثليــن عــن األمانــة العامة لدول 

مجلس التعاون ووزارات الثقافة والمهتمين بالشأن الثقافي الخليجي. 

وشارك من مملكة البحرين في الجلسات 
قسم  رئيسة  من  كــٌل  للملتقى  النقاشية 
الــلــغــة الــعــربــيــة والـــدراســـات اإلســامــيــة 
ــكــعــبــي،  بـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن ضـــيـــاء ال
علي  حمد  الكاتب  اإلعامي  والمستشار 
جلسات  الملتقى  تضمن  حيث  الشهابي، 
للمشاركين  الــروائــيــة  الــتــجــارب  لــعــرض 
باإلضافة  الخليجي  الــســرد  عــن  وحلقة 
السرد  في  متخصصة  نقدية  أوراق  إلى 

الخليجي والعربي. 
وسعى الملتقى من خال جدول أعماله 

ــــى تــحــقــيــق جــمــلــة مـــن األهــــــداف من  إل
وتأصيل  الثقافي  التواصل  تعزيز  بينها 
وتعميق  العربية،  الثقافة  في  السرد  فن 
في  ودوره  الــســرد  فــن  بمكانة  الــشــعــور 
الثقافة الوطنية والقومية، والتأكيد على 
وتعزيز  الفصحى  العربية  اللغة  أهمية 
السرد  فن  من خال  بها  للتعبير  التوجه 
ــفــنــون الــرئــيــســيــة في  بــاعــتــبــاره أحـــد ال
ــاوة عــلــى التعرف  الــعــربــيــة، عـ الــثــقــافــة 
المعاصر  السرد  فن  حركة  ظواهر  على 
في الدول المشاركة واتجاهاتها وتعميق 

حــول  والــنــقــديــة  التحليلية  ــات  ــدراسـ الـ
حركة فن السرد في الوطن العربي. 

وقدمت ضياء الكعبي ورقة عمل بعنوان 
الرواية  في  التاريخي  التخيل  “خطاب 
مقاربة  الــجــديــدة:  النسائية  الخليجية 
ثقافية لنماذج مختارة”، وعرضت خالها 
الــروايــة  فــي  التاريخي  التخيل  خطاب 

خال  من  الجديدة  النسائية  الخليجية 
أنها  الكعبي  رأت  منتقاة  روائية  مدونة 
خطابات  شّكلت  اشتغاالت  عن  صــادرة 
وهن:  الروائيات  عند  التاريخي  التخيل 
الـــروائـــيـــة الــبــحــريــنــيــة فـــوزيـــة رشــيــد، 
الروائية اإلماراتية ريم الكمالي، الروائية 
الــســعــوديــة أمــيــمــة الــخــمــيــس، الــروائــيــة 

هؤالء  وتنتمي  خلفان،  بشرى  العمانية 
الروائيات الخليجيات إلى أجيال روائية 
إلى  التأسيس وصــوالً  مختلفة من جيل 
الكعبي  قاربت  حيث  الجديدة،  الــروايــة 
مرجعياتهن  ورقتها  مضمون  خــال  من 
وعـــوالـــمـــهـــن الـــروائـــيـــة وهــــن يــتــنــاولــن 
خطابات ثقافية كبرى. من جانبه تحدث 
تجربته  عن  الشهابي  علي  حمد  الكاتب 
ــخــاصــة فـــي مــجــال الــكــتــابــة والــســرد  ال

األدبي. 
الكعبي  خميس  ضياء  بأن  بالذكر  جدير 
أستاذ السرديات والنقد األدبي الحديث 
العربية  الــلــغــة  الــمــشــارك ورئــيــســة قــســم 
اآلداب  بكلية  اإلســامــيــة  والـــدراســـات 
دكتوراه  على  حاصلة  البحرين،  بجامعة 
من  وآدابــهــا  العربية  اللغة  فــي  الفلسفة 
كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية، 

قامت  الــتــي  الكتب  مــن  الكثير  ولــديــهــا 
بكتابتها وتأليفها كما وحصلت على الكثير 
الــجــوائــز ومــن أهمها جــائــزة عوشة  مــن 
في  األول  المركز  السويدي،  خليفة  بنت 
ويعد  والنقدية.   األدبية  الدراسات  فرع 
الكاتب حمد علي الشهابي رائدا من رواد 
البحرين، شارك مؤلفا  القصة في مملكة 
كما  الفنية،  األعمال  بعض  في  ومخرجا 
التي عرض  المسرحيات  الكثير من  ألف 
أكثر من  له  المسرح،  بعضها على خشبة 
البحرين  لمملكة  تلفزيونية  حلقة   400
والـــــدول الــخــلــيــجــيــة وتـــم تــكــريــمــه في 
عام  األردن  فــي  الــعــرب  الـــرواد  مهرجان 
وتوزيع  تخطيط  استشاري  وهــو   2009
وسينمائية  ومسرحية  تلفزيونية  أعمال 
في  بــاإلنــجــازات  حافل  تاريخ  وصاحب 

مختلف ميادين األدب والفنون.

بورقتي ضياء الكعبي وحمد الشهابي

جديد نتفلكس في سبتمبر.. 
أفالم مغامرات ودراما وفانتازيا

 مع نهاية العطلة الصيفية ورجوع الطاب إلى 
المقاعد الدراسية المنتظمة قد يعاني العديد من 
الطاب من فقدان الشغف بأحامهم وطموحهم 
إضافة إلى إيجاد صعوبة في التأقلم مره أخرى 
فــي الــصــفــوف الــحــضــوريــة بــعــد فــتــرة انقطاع 
األمــور  أولــيــاء  مــن  العديد  أن  نجد  لــذا  طويلة؛ 
أبــنــائــهــم إلعـــادة  لــمــســاعــدة  يبحثون عــن طـــرق 
قصيرة  حكمة  هــنــاك  ولــكــن  لحياتهم،  ــتــوازن  ال
تقول: “إذا كنت تبحث عن الشخص الذي سوف 
يعتقد  الـــمـــرآة”.  إلــى  انــظــر  فقط  حــيــاتــك،  يغير 
وصفة  إلـــى  تــحــتــاج  التغير  عملية  أن  الــبــعــض 
سحرية معقدة، بينما هي في الواقع تحتاج فقط 
األفعال  بجميع  تقوم  تجعلك  استراتيجية  إلى 
التي ترغب بها وفق قاعدة بسيطة جدا تسمى 
“الثواني الخمس” والتي تقوم على فكرة بسيطة 
مبنية على أساس إهمال المشاعر واتخاذ القرار 
التنازلي  العد  ثــواٍن فقط، وهي  في مدة خمس 
ومنع  تفكير  دون  ومــن  واحـــد  ــى  إل خمسة  مــن 

المشاعر العاطفية بالتدخل في القرار.
ـــز وهــــي مــحــامــيــة ومــعــلــقــة  قـــامـــت مــيــل روبـــن
عمر  في  وهــي  القاعدة  هــذه  بابتكار  تلفزيونية 
جدا  صعبة  بمرحلة  تمر  كانت  حينها  سنة،   41
عملها  تــرك  قــررت  بعدما  والفشل  اإلحــبــاط  مــن 
وفشلت في الحصول على عمل جديد مما أدى 
حياتها  فــي  المشكات  مــن  العديد  وقـــوع  الــى 
كادت تهدد زواجها كما أدت إلى إهمالها لعائلتها، 
نمط  لتغير  الــشــديــدة  حاجتها  ــت  أدركــ بــعــدهــا 

حياتها قبل فوات األوان.
الخمس”  الثواني  “قاعدة  أن  إلى  روبنز  ونوهت 
مهمة جدا لكل شخص يرغب بتغير نمط حياته، 
ــفــرد عــلــى الــتــغــلــب عــلــى خوفه  فــهــي تــســاعــد ال
أو  قــرار  أي  باتخاذ  يهم  عندما  وتـــردده  وكسله 
حــتــى عــنــد الــقــيــام بــالــمــهــام الــيــومــيــة الــمــعــتــادة. 

وتقول: عندما تكون كسوال جدا وتؤجل أعمالك 
القاعدة  تتبع  عليك  أنــه  فاشك  متكرر،  بشكل 
بــصــوت مسموع  الــعــد العكسي  بــدء  مــن خــال 
خمسة، أربعة، ثاثة، اثنين، واحد ثم االنطاق 
الدماغ  أن  البحوث  وأظهرت  كالصاروخ.  لعمله 
ثوان  زمنية مقدارها خمس  فترة  لديه  البشري 
تقريبا ما بين الفكرة التي بداخله وما بين اتخاذ 
تستطيع  وحتى  استبعادها،  أو  بتنفيذها  القرار 
البدء  عليك  بالفكرة  الــبــدء  على  عقلك  إجــبــار 
الطريقة  فبهذه   ،1 حتى   5 مــن  التنازلي  بالعد 
أنت تحمي عقلك من أي مشاعر مثل الخوف أو 
الكسل أو الغضب أو أي مشاعر أخرى قد تؤدي 
في  العكس  يــحــدث  بينما  النتيجة  عكس  إلــى 
حال االنتظار ألكثر من خمس ثواني، فإن العقل 
ال إراديــا سيعمل على تضخيم حجم المخاوف 
واإلحــراج  الفشل  احتماليات  عقلك  في  ويزيد 

التي قد تواجهه. 
وأكـــــدت روبـــنـــز أن عــمــلــيــة تــغــيــر نــفــســك تــبــدأ 
قــرارات  وهــي  يومك،  في  البسيطة  بــالــقــرارات 
ستساعدك  وإنما  القوانين  أو  العالم  تغير  ال  قد 
ونجاحا  اتــزانــا  أكــثــر  لتصبح  أنــت  تغيرك  على 
غير  على  مبكرا  االستيقاظ  مــن  بــدءا  ونضجا 
العادة صباحًا؛ ألنه إن كان باستطاعتك أن تغير 
من طريقة سير يومك بدءا من الصباح سوف 
تستطيع تغير أي شيء، وإذا استطعت النجاح 
بتغير القرارات البسيطة تستطيع بعدها التحكم 

جــرأة  بكل  الكبيرة  بــالــقــرارات 
كان شعورك  مهما  وشجاعة 
القلق قبل  األمــر مثل  حيال 

ــراء مــقــابــلــة شــخــص مــا أو  إجــ
مهم  اجتماع  هناك  يكون  عندما 

لموضوع  عظيمة  ألفكار  التوصل  وعليك 
ما “فقاعدة الثواني الخمس” تمنع عنك التراجع 
عن قول رأيك وعدم السماح للخوف واإلحراج 
بالوقوف عائق أمام إبداء رأيك وبهذه الصورة 

تــــــــكــــــــون قـــد 
تفوقًا  حققت 
على  ملحوظًا 
نــفــســك وقــمــت 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام 

النفسية  الحيلة 
الــبــســيــطــة الــتــي 

في  الــخــاص  الــجــزء  على فصل  بــدورهــا  تعمل 
الدماغ والذي يقول لك )بعد قليل(، )ليس الوقت 

مناسب اآلن(.

وأشارت روبنز إلى أن االَباء األذكياء هم من  «
يغرسون في أبنائهم عادة الفعل وهم 
أطفال؛ لذا نجد أن العديد من الطالب 

المتفوقين يحرص ذووهم على غرس حب 
التعّلم والذهاب إلى المدرسة في عقلهم 
وتحفيزهم في إنجاز الواجبات المدرسية 

في أوقاتها، وحرصهم على تناول الطعام 
الصحي وممارسة الرياضة، وحتى اختيارهم 
أصدقائهم، وتشجيعهم لممارسة هواياتهم 
وشغفهم. وتوصلت روبنز في الكتاب إلى أن 

الحالة المزاجية ال ارتباط لها في عملية الفعل 
إذا كنت تنوي فعله، فالقاعدة تدفعك للفعل 

ومهما كانت مشاعرك لتتمكن من التغلب 
على حال.

5 ثـوان لتـغيــر حيـاتـك لـميـل روبـنـز...
فـقـط انـظــر للـمــرآة

طارق البحارشيماء عبد الكريم
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تحدثنـــا في مقال ســـابق عن أهميـــة توافق المناهج الدراســـية مع المراحل 
العمريـــة المختلفـــة للطلبـــة، لما له من أثـــر بالغ في إشـــباع طاقاتهم الذهنية 
والجسدية على حد سواء، وذلك من منظور احتياجات األفراد الفسيولوجية 

وغيرها، وبالتالي عدم الركون إلى الكم وتجاهل الكيف.
المســـألة ليســـت حضورا وغيابا، قلما وكتابا ثم مشـــقة وعذابـــا يلوي أعناق 
الشـــباب كلمـــا طرقوا األبـــواب بحثًا عن عمل أو دراســـات عليا أو انتســـاب، 
يكفي أن الطالب الذي ينتقل من المرحلة المتوسطة ال يعرف ما هي ميوله 
وال نقـــاط ضعفـــه أو قوتـــه حتى يســـتعد لدخـــول التخصـــص المالئم له في 
المرحلـــة الثانويـــة بصورة واضحة دون تخبـــط أو إمالءات، فكم من طالب 
وطالبة ضاعت أوقاتهم وُهدرت طاقاتهم واضطربت نفسياتهم بسبب عدم 
اختيارهم تخصصًا يتماشى مع مواهبهم وإبداعاتهم منذ البداية، واألسباب 
فـــي ذلك كثيـــرة ولعل أهمها عدم تهيئـــة الطلبة لمعرفـــة مواهبهم وميولهم 
وفـــق برامج تأهيلية تســـبر أغوار الطاقات الكامنـــة والمواهب الدفينة لدى 
الطلبة وذلك قبل االنتقال إلى المراحل الدراسية المتقدمة، فقد كان األجدر 

مالحظة ودراســـة بـــوادر النبوغ منذ المرحلة االبتدائيـــة، األمر الذي نفتقده 
لألسف في مناهجنا وخططنا التعليمية. 

نتكلـــم هنـــا من منظور علمي بحت وبقلب مشـــفق ودافـــع وطني، طمعًا في 
الوصـــول إلـــى نتيجة عمليـــة تعالج هذا القصـــور الكامن في جســـد صرحنا 
التعليمـــي، ولألمانـــة لـــن يتغير شـــيء ولن نخطو إلـــى األمام ما لـــم نعترف 
بمكمـــن الـــداء ونقـــم بتدارك مـــا يمكن تداركه، وليت شـــعري كـــم من أوقات 
انقضـــت مـــن أعمارنا ونحـــن نردد أناشـــيد ســـمجة ونحفظ تواريـــخ عقيمة 
ونســـرد أســـماء الســـالطين وننتقل بين مختلف الميادين ومن األدغال إلى 

الجبال، أما واقعنا فال أنهار وال أسفار وال حتى حديقة حيوان.
مـــرًة أخرى، التحصيل العلمي يكون بنوعية المنهج الدراســـي وليس بكمية 
المواد الدراسية كما هو الحال، حيث ُيرهق كاهل الطالب الذهني والجسدي 
ويدخلـــه في غياهـــب التاريخ وأهله تارة ومتاهات الخاليـــا الحيوانية تارًة 
أخـــرى وهكـــذا دواليك، حتـــى أصبـــح وزن الحقيبة المدرســـية مناط نقاش 
األطباء من حيث تأثيرها على صحة أبدان الطلبة فكلما زاد الكيل.. طفح.

جاللة الملك ونهج السالم
شهدت األسابيع القليلة الماضية تحركات إقليمّية ودولّية لصاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم نحو ترســـيخ الســـالم 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة. إّن القـــراءة الموضوعية لنتائج هـــذه التحركات 
تبرهـــن أّن مملكـــة البحريـــن تخطـــو بنهـــج ثابت وراســـخ لمعالجـــة القضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة، كمـــا أّن النتائج التـــي أثمرت عنها تســـتحق اإلعجاب. 
ليس بوسع المراقب إالّ أن يتوقف أمام الكلمة التي تفضل بها جاللة الملك 
المعظـــم في قمة جدة لألمن والتنمية، فقد شـــخص جاللته بنظرته الثاقبة 
عندما أكد أّن “التفكير المتزن والعميق الوسيلة األنجع لحل أزمات المنطقة 
السياســـية واألمنيـــة واالقتصادية”، وغير خاف على أحـــد أّن هذه األزمات 
كانـــت المنطقـــة وال تزال تعاني مـــن وطأتها وآثارها علـــى كل األصعدة منذ 
عقـــود طويلـــة، ومثلت وجعا تاريخيا آن األوان إليجاد الحلول له والخروج 

من تبعاته وآثاره المؤلمة على سكان المنطقة والعالم بأسره.
إّن القضيـــة الفلســـطينية الهاجـــس األكبـــر لـــكل العرب وليس مـــن المنطقي 
أن تبقـــى خـــارج إطـــار الحـــل حتى اليـــوم، وبقـــاء األزمـــة بوضعهـــا الراهن 
االســـتثمارية،  للفـــرص  وتعطيـــال  االقتصاديـــة  للطاقـــات  اســـتنزافا  يعنـــي 
ومـــن هنـــا فإّن جاللـــة الملك المعظم حفظـــه هللا أكد ضـــرورة “إقامة الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة وخلـــق الفـــرص االقتصاديـــة الواعدة والمســـتدامة 
للشـــعب الفلســـطيني”، وطالمـــا بقيت القضيـــة الفلســـطينة دون حل يرضي 
اإلخوة الفلسطينيين ويحقق لهم األمن والعدالة الدائمة فإّن السلم العالمي 
يبقى غير متحقق والمســـؤولية تقع على كل القوى العالمية المحبة للســـالم 
للتحـــرك بجديـــة إليجاد حل دائم وعادل ونهائـــّي، فبقاء القضية تراوح في 

وضعها يعني المزيد من اآلالم ألبناء الشعب الفلسطيني.
وال أعتقـــد أّن أحـــدا يجهـــل الـــدور الكبيـــر لجمهورية فرنســـا فـــي العالقات 
الدولّيـــة بوصفهـــا إحدى الدول ذات التأثير في القـــرار الدولّي، وتأتي زيارة 
جاللـــة الملك المعظـــم للجمهورية الفرنســـية لتعميق العالقـــات بين البلدين 
والتشـــاور فـــي العديـــد مـــن القضايـــا التي تهـــم البلديـــن بما يحقـــق للبلدين 
األمن واالســـتقرار وإرســـاء دعائم السالم، فقد شـــهدت العالقات البحرينية 
الفرنســـية ازدهـــارا على كل المســـتويات، والزيارة التاريخيـــة لجاللة الملك 

فتحت آفاقا أكبر لتعزيز التبادل التجاري والصحي والتعليمّي.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

naseemnada313@
gmail.com

عصام عبداهلل

المناهج الدراسية بين الكم والكيف )2(

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

للتواصل: 17111483

تكتل ثقافي فني لدخول البرلمان
أصبحت أمنية كل فنان وأديب بحريني أن يمثله نائب في البرلمان يحمل 
همومـــه ومشـــاكله وقضايـــاه بـــدون نقصـــان، ألن كل معركة يدخلهـــا الفنان 
واألديـــب تكـــون خاســـرة منـــذ البداية، فهـــو يواجـــه حواجـــز وعقليات في 
المجتمع تحرك العواطف واألفكار ضده، وهذا الموقف المتأزم مازال ساري 

المفعول بطريقة أو بأخرى.
لقـــد قـــال “كولردج” إن الشـــعر يجعل الغريـــب مألوفا، ونحن نقـــول إن عدم 
االهتمـــام بالفـــن والثقافـــة وتقدير المبدعيـــن في البرلمان لســـنوات طويلة، 
أصبـــح أمـــرا مألوفـــا، وهذا المنحى رغـــم خطورته إال أنه يرســـم لنا الصورة 
المثاليـــة عـــن نظـــرة الكثير من النـــواب الذين وصلـــوا للبرلمان عـــن الثقافة 
والفنـــون، فكثيـــر منهـــم تبنـــى حمـــالت اســـتهدفت اإلبـــداع وإبعـــاد الفنـــان 
واألديـــب عـــن زوايا الضوء الســـاطع، بدافع أهـــواء ونزعات فرديـــة غريبة، 
خصوصا مـــن قبل نواب المواعظ واآليديولوجيـــات الذين يصفون الثقافة 

والفنون بالتلوث واالنحالل.
الثقافـــة ال تلقـــى حتفهـــا بفعـــل القـــدر، إنمـــا على يد البشـــر، لهـــذا نتمنى من 
الجمعيـــات الثقافيـــة والفنيـــة فـــي البحريـــن، أن تخلـــق فلســـفة خصبة عبر 

تشـــكيل “تكتـــل” فيمـــا بينهـــا للدخـــول فـــي البرلمـــان وتفتيت جبـــل التردد 
الصخـــري، وتفعـــل مثلما يفعل اآلخـــرون كالجمعيات الدينية، والسياســـية، 
وغيرهـــا مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدني، والمســـتقلون كذلـــك، فكثير من 
المواطنيـــن مـــازال عنـــده الوعـــي بأهمية الثقافـــة والفكر فـــي المجتمع، وال 
يتقبل المجاالت والتوجهات الدينية والسياسية والشعارات التي يخلقونها 

في مثل هذه األحداث والظروف.
جـــاء الوقت للجمعيـــات والمؤسســـات الثقافية أن تقرأ الفقـــرات والفصول 
وتقضي على النواقص القاتلة للثقافة وتهميشها في البرلمان، وتعرف كيف 
تحدد العصر الذي نعيشـــه، فمثلما يتم االستعداد لتنظيم مهرجان أو حدث 
ثقافـــي بـــارز تحشـــد له كل الطاقـــات، يفتـــرض أن تكرس هذه المؤسســـات 
كل طاقاتها لتظفر بكرســـي في البرلمـــان، للتصدي لمحاوالت طمس وإبادة 
الثقافـــة والفكـــر بالزيـــف القائـــل.. “الثقافـــة مـــا تؤكل عيشـــا”، وال ننســـى أن 
الجمعيات الدينية ال تتورع عن اتخاذ أية وســـيلة من وســـائل الوصول إلى 
أهدافها، طالما تركت لها الســـاحة خالية. دخول نائب من تكتل ثقافي فني 

حتما سيساعد على تغيير الكثير من األمور.. لنجرب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العالم في مهب الريح نوويًا
قبـــل بضعـــة أيـــام، أعلن األميـــن العـــام لألمم المتحـــدة الســـيد أنطونيو 
غوتيريـــش، عـــن خيبة أملـــه إزاء عدم تمكـــن المؤتمر العاشـــر لألطراف 
المشـــاركة في معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية من التوصل إلى 
توافق في اآلراء بشـــأن نتيجة ملموســـة واالســـتفادة مـــن هذه الفرصة 
لتعزيـــز فـــرص العالم للنجـــأة من حرب نووية، ال تبقـــي وال تذر. ما الذي 

يعنيه هذا التصريح المخيف؟
الشاهد أنه بدون تطويل ممل أو اختصار مخل، يفيد أن البشرية تقترب 
مـــن مواجهة نووية، وســـواء كان األمـــر مقصودا أو عفويـــا، وليس أدل 
علـــى ذلك االحتمال، من أزمـــة المفاعل النووي األوكراني في زابورجيا، 
والتهديـــدات التي تدور من حوله، والمخاوف من أن يصاب عند لحظة 
جنونيـــة مـــن المتناحريـــن، ليدفع العالـــم في طريق أســـوأ مما عرف في 

زمن انفجار مفاعل تشرنوبيل عام 1986.
هل بات العالم إذا أمام مواجهة نووية، وكأن األمر قدر مقدور في زمن 

منظور؟
كارثـــة ما يحدث في عالمنا المعاصر، تتمثل في انتشـــار أســـلحة الدمار 
الشـــامل رأسيا وأفقيا معا وفي وقت واحد. رأسيا من خالل إضافة كل 
بلد المزيد من الرؤوس النووية لترسانتها، وتحسين قدراتها، وأفقيا أي 
من خالل قيام دولة ما أو جهة فاعلة أخرى، بإضافة فئة أو نوع جديد 
من األســـلحة إلى ترســـانتها، وهـــذا النوع هو ما يتبـــادر إلى ذهن معظم 
النـــاس، عندما يتحدثون عن انتشـــار األســـلحة النووية، وسياســـة عدم 

االنتشار، أي األدوات المستخدمة لوقف انتشار هذه األسلحة. 
في هذا السياق تتبادر إلى الذهن عالمة استفهام مهمة للغاية: “هل كان 
لقيام روسيا – بوتين بالهجوم على أوكرانيا قبل ستة أشهر دور واضح 
في الدفع جهة تصاعد الرغبة في امتالك األسلحة النووية؟ غالب الظن 
أن ذلك كذلك، الســـيما بعد أن شـــعر األوكرانيون أنهم في مأزق ما كان 
ليحدث لو احتفظوا بترســـانتهم النووية قبـــل ثالثة عقود، والتي بلغت 
وقتهـــا أكثـــر من ثالثـــة آالف رأس نووية، لكنهم تخلـــوا عنها مقابل ثمن 
زهيد تمثل في قرض أميركي ال يتجاوز 400 مليون دوالر في منتصف 

تسعينات القرن المنصرم. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

فـــي لقـــاٍء لســـعادة وزير خارجيـــة مملكة البحريـــن الدكتـــور عبداللطيف بن 
راشـــد الزيانـــي مـــع نخبة من كتـــاب الرأي بالجرائـــد البحرينيـــة، تحدث عن 
فعاليـــات ولقـــاءات صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظم في جوالتـــه بجدة والقاهرة وباريس، جوالت اتســـمت بنهج 
دبلوماسي عرفته البحرين قديًما وال تزال سائرة عليه، نهج أرسى مداميك 
التعاون مع جميع الدول بغية تحقيق األمن والســـالم والتنمية المســـتدامة، 
واضعة أمام أعينها تحقيق األهداف الوطنية البحرينية وخدمة اإلنسانية.

الدبلوماسية ليست عماًل أو تمثيال سياسيا خارجيا للدولة فقط، فهي أيًضا 
“فـــن وعلـــم إدارة التواصل فـــي العالقات القائمـــة بين الدول”، والتي تنشـــأ 
تعبيـــًرا عـــن المصالـــح الُمتبادلة بينها، والمتســـقة مع مبـــادئ القانون الدولي 
ونصوص المعاهدات واالتفاقات الدولية التي ال تتعارض مع أهداف الدول 
الوطنية وتطلعات شـــعوبها السياســـية واالقتصادية واالجتماعية، وبفضل 
هـــذه العالقـــات والتوجهات الدبلوماســـية تتوســـع مســـاحة العالقـــة البينية 

والجماعية بين الدول.
تتســـم الدبلوماسية البحرينية بصفات التســـامح والوئام واالحترام وقبول 
اآلخـــر، وجميعهـــا من القيم الراســـخة في المجتمـــع البحريني وفي عالقات 

الدولـــة الخارجيـــة، وهـــي نابعـــة مـــن إيمـــان البحريـــن بهـــذه القيـــم القائمـــة 
علـــى التآلـــف والمحبـــة، والحاضنـــة لصحـــة العالقة بيـــن الـــدول، والمحققة 
للنمـــاء والرخاء، والراعيـــة للمصالـــح المتبادلة، والهادفة الحتـــواء األزمات 
والخالفات الناشـــئة بين دول العالم، والتي تســـير وفق شـــراكات سياســـية 
وبرامـــج متعـــددة. وتنهـــج الدبلوماســـية البحرينية نهجا قائمـــا على تغليب 
لغـــة الحوار البعيد عـــن االنفعال، وبالحنكة في توجيـــه األمور والتعامل مع 
مختلف القضايا السياســـية واالقتصادية واإلنســـانية، وهي سياسة اتسمت 
بالهـــدوء، مع حفاظ الدولة على مصالحهـــا وعلى تراثها وثقافتها وتقاليدها 
الُمتجـــذرة فـــي ُعمق التاريـــخ العربي. واالتجـــاه الدبلوماســـي الصحيح هو 
مـــا َيثبت مدى قوة السياســـة الخارجية للدولة وامتالكهـــا مقومات النجاح 
والتواصل الفعال مع أغلب دول العالم، ُيساندها قدرتها على االلتزام بدعم 
المبادرات التنموية واإلنسانية، والعمل بما أمكن على اسكات صوت البنادق 
والمدافـــع واللجـــوء لطاوالت الحوار بين الـــدول المتنازعة، وبعودة ُكُل حق 
مغتصب ألهله. لقد اســـتطاعت البحرين في ســـلكها الدبلوماســـي ولقاءاتها 
واجتماعاتهـــا الخارجيـــة أن تحقـــق أهـــداف عالقاتهـــا الخارجيـــة بجوانبها 
السياسية واالقتصادية والثقافية والبيئية، وهو ثمار الدبلوماسية الناجحة.

عبدعلي الغسرة

ثمار الدبلوماسية البحرينية



المجلس البحريني لأللعاب القتالية

البحرينـــي  المجلـــس  عضـــو  أشـــاد 
االتحـــاد  رئيـــس  القتاليـــة  لأللعـــاب 
البحريني للجوجيتسو رضا منفردي، 
باإلنجـــاز الـــذي حققـــه العبـــو األندية 
 AJP البحرينية المشـــاركة في بطولة
 TPUR UAE NATIONAL PRO
التـــي احتضنتها العاصمـــة اإلماراتية 

أبوظبي.
 وقـــال منفـــردي: “بداية، نهنئ ســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  الشـــيخ خالـــد 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، وســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة نائـــب 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
المجلس البحرينـــي لأللعاب القتالية، 
التـــي  المشـــرفة  النتيجـــة  بمناســـبة 

البحرينيـــة  األنديـــة  العبـــو  حققهـــا 
الدوليـــة،   AJP بطولـــة  المشـــاركة 
والتـــي تضـــاف لسلســـلة اإلنجـــازات 
التـــي حققتهـــا رياضـــة الجوجيتســـو 
البحرينيـــة فـــي مختلـــف البطـــوالت 

القارية والدولية”.
النتيجـــة  بهـــذه  “ســـعداء  وأضـــاف:   

مـــا  بفضـــل  جـــاءت  التـــي  المتميـــزة 
مســـتويات  مـــن  الالعبـــون  قدمـــه 
فـــي  خاللهـــا  مـــن  نجحـــوا  كبيـــرة، 
تحقيق 5 ميداليـــات ملونة، ليؤكدوا 
هـــذه  فـــي  العاليـــة  قدراتهـــم  بذلـــك 
الرياضـــة، ويعكســـوا بشـــكل واضـــح 
أجـــل  مـــن  للمشـــاركة  االســـتعدادات 
مشـــرف  وأداء  بمســـتوى  الظهـــور 
وإحـــراز هـــذه الميداليات ورفع اســـم 
وعلـــم مملكة البحريـــن عاليا في هذا 
الملتقى الرياضي”، مؤكًدا أن االتحاد 
البحرينـــي للجوجيتســـو مـــاٍض فـــي 
تنفيذ خططه وبرامجه التي تتماشى 
وسياسات العمل بالمجلس البحريني 
تهـــدف  والتـــي  القتاليـــة،  لأللعـــاب 
لالرتقاء بمســـتوى اللعبة ومنتسبيها، 
والتـــي تدفـــع نحو تحقيـــق مزيد من 

النجاحات في هذه الرياضة.

طولة AJP TPUR UAE NATIONAL” PRO” بأبوظبي

منفردي يشيد بإنجاز العبي أندية الجوجيتسو البحرينية

رضا منفردي

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيف 
آســـيا  وغـــرب  العربيـــة  البطولتيـــن 
للبليارد والسنوكر، إذ تنطلق البطولة 
العربية للبليارد والسنوكر في الفترة 
من 15 - 21 أكتوبر من العام الجاري 
2022، فيما يســـتضيف بطولة غرب 
آســـيا للبليارد والســـنوكر فـــي الفترة 
مـــن 22 - 28 مـــن الشـــهر ذاته، وذلك 
علـــى مقـــر صالـــة االتحـــاد البحريني 
للبليـــارد والســـنوكر والدراتـــس فـــي 
مجمع النادي األهلـــي بالماحوز. وقد 
 The حـــددت اللجنة المنظمـــة فندق
K Hotel ليكـــون محل إقامة الوفود 

المشاركة.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي 
والدارتـــس منـــذر البصـــري إن عـــدد 
الالعبيـــن المتوقـــع مشـــاركتهم فـــي 

البطولـــة العربية يفوق الـ 100 العب 
والعبـــة، فيمـــا ُيتوقـــع مشـــاركة أكثر 
من 80 العًبا والعبة في بطولة غرب 

آسيا.
وأضـــاف البصـــري: تـــم تجهيـــز المقر 
الجديـــد لالتحـــاد بأفضـــل الطاوالت 
العالميـــة المعتمـــدة، إذ يحتوي المقر 

للبليـــارد  إحداهمـــا  صالتيـــن  علـــى 
واألخرى للســـنوكر، وتـــم تركيب 16 
طاولة نصفها للبليارد والنصف اآلخر 

للسنوكر.
وقـــال البصـــري إن االتحـــاد يأمل أن 
التألـــق  والعباتنـــا  العبونـــا  يواصـــل 
ويســـتمروا فـــي حصـــد الميداليـــات، 
وخصوًصا الذهبية على أرض مملكة 
البحرين، موضًحا أن مجلس اإلدارة 
انتخـــب عضو مجلـــس إدارة االتحاد 
حامـــد ضيـــف مديـــًرا للبطولـــة، على 
أن يكـــون عبـــدهللا بوجيـــري رئيًســـا 
للجنة المالعب وعضو لجنة الحكام، 
حسين بوبشيت رئيًسا للجنة السكن 
والمواصالت، راشد الدوسري رئيًسا 
ومحمـــد  العامـــة  العالقـــات  للجنـــة 
يوسف رئيًســـا للجنة الحكام وعضو 

لجنة المالعب.

البصري: نأمل مواصلة السيطرة على األلقاب

البحرين تستضيف بطولتي العرب وغرب آسيا للبليارد والسنوكر

منذر البصري

إدارة فريق دلمونيا للدراجات الهوائية تزور جواد الحواج
قامت إدارة فريق دلمونيا للدراجات 
األعضـــاء  مـــن  وعـــدد  الهوائيـــة 
بزيارة رســـمية إلـــى رئيس مجلس 
جـــواد  الحـــواج  مجموعـــة  إدارة 
الحـــواج؛ بهـــدف تحقيـــق التواصل 
االجتماعي والترابط بين األنشطة 
االجتماعيـــة والرياضيـــة لشـــركات 
القطاع الخاص مع الفرق الرياضية 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الشـــعبية 
لتحقيق األهداف المشتركة كنقطة 
لالرتقـــاء  الطرفيـــن  بيـــن  تواصـــل 
بالشـــراكة المجتمعية، حيث رحب 
رئيـــس مجموعة الحـــواج بأعضاء 
الهوائيـــة  للدراجـــات  دلمونيـــا 
الذيـــن قدمـــوا نبـــذه تعريفيـــة عـــن 
الفريق وتأسيســـية وأهم أهدافهم 
وأنشـــطتهم، كما اســـتعرض بالمثل 

الثقافيـــة  األنشـــطة  أهـــم  الحـــواج 
التـــي  والرياضيـــة  واألجتماعيـــة 
تقدمهـــا مجموعة الحواج للمجتمع 

البحريني.
وقـــد أكـــدت إداريـــة الفريق ســـهير 
المهنـــدي خالل اللقاء مـــدى أهمية 
المشاركة المجتمعية بين الطرفين 
والتي تصـــب في خدمـــة المجتمع 
البحرينـــي من خالل ربط النشـــاط 

المجتمعي بالمؤسسي.

بـــدوره جـــواد الحـــواج: إن  وقـــال 
علـــى  تحـــرص  الحـــواج  شـــركة 
فـــي  المجتمعيـــة  المشـــاركات 
والرياضيـــة  الوطنيـــة  المناســـبات 
والثقافيـــة لمـــا لهـــا مـــن دور فعـــال 

في خلـــق عملية التواصـــل وتعزيز 
الروابط المجتمعية. 

الحـــواج  جـــواد  اســـتعرض  وقـــد 
خـــالل اللقاء أهم األخبـــار والصور 
لألنشـــطة التي تقـــوم بها مجموعة 

علـــى  حرصـــة  مؤكـــدا  الحـــواج، 
الحـــواج  شـــركة  بيـــن  التعـــاون 
وفريق دلمونيا للدراجات الهوائية 
البحرينـــي  المجتمـــع  يخـــدم  بمـــا 

والمقيمين فيه. 

فريـــق  قـــدم  اللقـــاء  ختـــام  وفـــي 
دلمونيـــا للدراجـــات الهوائيـــة درعًا 
تذكاريـــًا لرئيس مجموعـــة الحواج 
جـــواد الحواج شـــكرا وتقديرا على 

نشاطاتهم المتنوعة في المجتمع.

اللجنة اإلعالمية

بهدف تحقيق 
التواصل والترابط بين 
األنشطة االجتماعية 

والرياضية
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المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أشاد النائب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
باإلســـهامات الكبيـــرة التـــي قدمها 
ويقدمها الرواد للرياضة البحرينية.

 جـــرى ذلك خالل اســـتقبال ســـموه 
المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار 
لشـــؤون الشـــباب والرياضة رئيس 
للـــرواد  البحرينيـــة  الجمعيـــة 
هنـــدي،  بـــن  صالـــح  الرياضييـــن 
بحضور نائـــب رئيس الهيئة العامة 
ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  للرياضـــة 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، والرئيـــس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر.
وأطلع ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة على مستجدات الجمعية 
الرياضييـــن،  للـــرواد  البحرينيـــة 
كافـــة  عطـــاء  أن  علـــى  مؤكـــًدا 

أعضائهـــا محل تقديـــر واعتزاز، لما 
كان لـــه من أثر بارز على المنجزات 
حققتهـــا  التـــي  والمكتســـبات 
الرياضة البحرينية، وســـاهمت في 

اإلنجازات المتواصلة خالل العصر 
الذهبي.

كمـــا اســـتعرض صالـــح بـــن هنـــدي 
اســـتضافة  ملـــف  اللقـــاء  خـــالل 

المملكة للمؤتمر العلمي األول الذي 
ســـيقام فـــي شـــهر أكتوبـــر المقبـــل 
تحـــت عنـــوان “الرياضـــة العربية.. 
الواقـــع والطمـــوح”، مقدًمـــا شـــكره 

لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة على الدعـــم الالمحدود من 
قبل ســـموه لكافة المبـــادرات التي 
تطلقها الجمعيـــة، مبيًنا أن المملكة 

باتت تملك بيئة جاذبة الســـتضافة 
شـــتى الفعاليـــات الرياضية، بفضل 
االهتمـــام الكبيـــر والرعاية من لدن 

القيادة الرشيدة.

جانب من اللقاء  سمو الشيخ خالد بن حمد

البحرين تتمتع ببيئة جاذبة الستضافة مختلف الفعاليات الرياضية... خالد بن حمد:

أعضاء “الرواد الرياضيين” ساهموا في صنع العصر الذهبي

اللجنة اإلعالمية

عّين مجلس إدارة االتحاد البحريني 
مارتـــن  األلمانـــي  الخبيـــر  للســـباحة 
غرباوســـكي ضمن برنامـــج التضامن 
خـــالل  الســـباحة  لتطويـــر  األولمبـــي 
المرحلـــة القادمة، والخبيـــرة التركية 
برنامـــج  ضمـــن  ايركـــن  فيكتوريـــا 
التضامـــن األولمبـــي ومبـــادرة اللجنة 
األولمبية البحرينية واتحاد السباحة 
لتعليـــم وتدريب الســـباحة لــــ 10000 
طفل وشـــاب لكال الجنسين لتأسيس 

العمريـــة،  للفئـــات  ســـباحين  قاعـــدة 
حيـــث وصـــل الخبيـــران إلـــى مملكة 

البحرين خالل الشهر الجاري. 
ويأتـــي برنامـــج التضامـــن األولمبـــي 
لتطوير النظام الرياضي الوطني في 
الســـباحة لســـنة 2024-2021 وذلـــك 
مـــن خـــالل حـــرص اللجنـــة األولمبية 
للرياضـــات  ودعمهـــا  البحرينيـــة 
األولمبية والســـباحة بشـــكل الخاص 
التضامـــن  برنامـــج  ويطمـــح  كمـــا 

وتعزيـــز  لتطويـــر  الدولـــي  األولمبـــي 
نظـــم التدريـــب األساســـية واألنظمة 
برياضـــة  الصلـــة  ذات  الرياضيـــة 
الســـباحة من خالل وضع خطة عمل 
متوســـطة أو طويلـــة األجل للبرنامج 

للدورة األولمبية القادمة. 
يذكـــر ستشـــمل هـــذه الخطـــة مرحلة 
التنفيذ لمدة ستة أشهر تحت إشراف 
الخبيـــر الدولـــي مارتـــن غرباوســـكي 

والخبيرة فيكتوريا ايركن.

“السباحة” يستعين بخبير ألماني وخبيرة تركية

 الخبيرة التركية فيكتوريا ايركنالخبير األلماني مارتن غرباوسكي



أحمد مهدي | تصوير: رسول الحجيري

الرفاع يجتاز الشرقي بالترجيحية ويصعد للنهائي اآلسيوي
في مباراة لم تبح بأسرارها حتى الرمق األخير

تأهـــل نـــادي الرفـــاع إلـــى نهائـــي منطقـــة 
الغـــرب لـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم 2022، وذلك بعـــد فوزه على نادي 
الرفاع الشـــرقي بـــركالت الترجيح بواقع 
)4-5( بعـــد التعـــادل )1-1(، فـــي المبـــاراة 
التـــي جمعـــت الطرفيـــن، الثالثـــاء، علـــى 
اســـتاد الشـــيخ علي بن محمد آل خليفة، 
ضمـــن الدور نصف نهائـــي لمنطقة الغرب 

للمسابقة.
فـــي  ماراثونيـــة  المبـــاراة  وجـــاءت 
مجرياتهـــا، إذ امتد التعادل لنهاية الوقت 
األصلي، وفي الوقتيـــن اإلضافيين تقدم 
علـــي حرم للرفاع فـــي الدقيقة )24(، قبل 
أن يســـجل عبدهللا شالل التعادل للرفاع 
الشـــرقي في الدقيقة )27(، وسط تفاعل 

للجمهورين مع الهدفين.
وفـــي ركالت الترجيـــح، تمكن الرفاع من 
حســـم األمـــور لصالحـــه، والتأهـــل لنهائي 

منطقة الغرب لكأس االتحاد اآلسيوي.
وعـــاش العبـــو الرفـــاع فرحـــة عارمة مع 
المبـــاراة، إذ تأهـــل  بعـــد نهايـــة  فريقهـــم 
الســـماوي لمالقاة نـــادي الســـيب العماني 

في مباراة ستقام يوم 4 أكتوبر المقبل.

تشكيلة الفريقين

الرفـــاع  لفريـــق  الرومانـــي  المـــدرب  بـــدأ 
الشرقي فلورين متروك المباراة بتشكيلة 
مكونـــة مـــن الحـــارس حمـــد الدوســـري، 
والالعبين: عبدهللا شالل، جاسم خليف، 
أحمد راشـــد، علي ناصر، حســـن الكراني، 
صالـــح راتـــب، لويـــز كوريـــا، عمـــر دعيج، 

حسين الخياط وأغوينالدو.
وبدأ المـــدرب الوطني لفريق الرفاع علي 
عاشـــور المبـــاراة بتشـــكيلة مكونـــة مـــن 
الحـــارس عبدالكريم فـــردان، والالعبين: 
محمـــد مرهـــون، كميـــل األســـود، جاســـم 
الشـــيخ، علي حرم، حمد شمســـان، ســـيد 
رضا عيســـى، ســـيد هاشـــم عيســـى، علي 
حســـن ســـعيد، ســـيد مهدي باقـــر وهزاع 

علي.

مجريات المباراة

جـــاء الشـــوط األول متوســـط المســـتوى 
بيـــن الطرفيـــن، وكانـــت الفرصـــة األبـــرز 
لرفاع الشـــرقي عبر المحتـــرف البرتغالي 
أغوينالـــدو، والـــذي ســـدد كـــرة قوية من 
داخـــل منطقـــة الجـــزاء إال أنهـــا اعتلـــت 
المرمى الرفاعي كثيًرا، فيما كانت فرصة 
الرفـــاع األبرز عبر الالعب كميل األســـود، 
إذ جـــاء كرتـــه فـــي القائـــم دون أن تجـــد 
موقًعا في شباك الحارس حمد الدوسري.

وفي الشـــوط الثاني، كاد البديل الرفاعي 
محمـــد الرميحـــي أن يخطف هدف الفوز 
فـــي  تألـــق  رأســـية  كـــرة  عبـــر  للســـماوي 
التصـــدي لهـــا الحـــارس الدوســـري قبل 4 
دقائـــق فقـــط من نهايـــة الوقـــت األصلي، 
ومع اســـتمرار التعادل لجـــأ الفريقان إلى 

الوقت اإلضافي.

الشوطان اإلضافيان

وفي الشوطين اإلضافيين، بلغت اإلثارة 
ذروتهـــا في الدقيقة )24(، إذ ســـجل علي 
حرم كرة رأســـية ســـكنت يميـــن الحارس 
الشـــرقاوي البديل راشـــد الدوسري الذي 
حل بديـــالً للمصاب حمد الدوســـري، لكن 
التعـــادل  أدرك  شـــالل  عبـــدهللا  المدافـــع 
للشـــرقاويين في الدقيقة )27(، واســـتمر 
التعادل ليلجأ الطرفان لركالت الترجيح.

ركالت الترجيح

وفـــي ركالت الترجيـــح، ســـجل للرفـــاع: 
علـــي حـــرم ومحمـــد الرميحـــي ومحمـــد 

مرهـــون وعمـــر المالكـــي ووليـــد دراجـــة، 
وأضـــاع كميـــل األســـود. وســـجل للرفاع 
وعبـــدهللا  الشـــيخ  عبدالعزيـــز  الشـــرقي: 
شـــالل وجاسم خليف وسامي الحسيني، 
وأضاع فيصل بودهوم وأحمد عبدالنبي.

طاقم التحكيم

أدار المبـــاراة طاقـــم تحكيمي مـــن كوريا 
الجنوبيـــة ومكون من حكم الســـاحة كيم 
ونســـونق، وعاونه سونق وبانق، والحكم 
الرابع كيم، مراقب المباراة إسمالوف من 
طاجيكســـتان، مقيـــم الحـــكام الســـعودي 
يوســـف ميـــرزا، المنســـق العـــام المحلـــي 
محمد حسين والمنسق اإلعالمي المحلي 

عبدهللا عبدالقادر.

حضور جماهيري

شـــهدت المبـــاراة حضـــوًرا جماهيرًيـــا من 
قبل أنصار الفريقين، إذ جلســـت جماهير 
الرفاع الشـــرقي يســـار المنصة الرئيســـة، 
المنصـــة  يميـــن  الرفـــاع  جماهيـــر  فيمـــا 

الرئيســـة. وبلغ عدد الحضور الجماهيري 
2554 متفرًجا.

وشـــكل الحضور الجماهيـــري لوحة فنية 
رائعة على مدرجات اســـتاد الشـــيخ علي 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، وآزرت الرابطتان 

فريقيهما طوال مجريات المباراة.

المؤتمر الصحافي

أعرب مـــدرب فريق الرفاع علي عاشـــور 
والتأهـــل  الفـــوز  بتحقيـــق  عـــن ســـعادته 
لنهائـــي منطقـــة الغـــرب، مشـــيًرا إلـــى أن 
فريقـــه حصـــل علـــى العديـــد مـــن الفرص 
المحققـــة للتهديـــف لكنها لـــم تترجم إلى 
أهـــداف، مبيًنـــا أنـــه تحـــدث لالعبين بين 
الشوطين بعد مشاهدة اإلحصاءات التي 
سجلت تفوًقا في ســـيطرة الرفاع بنسبة 
80 %، مؤكًدا أن الفريق اســـتحق التأهل 

بكل جدارة واستحقاق.
بـــدوره، بـــارك العـــب الرفـــاع ســـيد رضـــا 
عيســـى وهـــو أفضل العـــب فـــي المباراة 
بمناســـبة اإلنجـــاز اآلســـيوي، مشـــيًرا إلى 
فـــي  العمانـــي  الســـيب  لمبـــاراة  التطلـــع 
نهائـــي الغـــرب، مؤكـــًدا أن الجهـــاز الفنـــي 
أعطـــى الفريق التعليمات كافـــة المتعلقة 
بفريـــق الرفاع الشـــرقي، وأن الثقة كانت 

موجودة لدى عناصر السماوي.
الشـــرقي  الرفـــاع  فريـــق  مـــدرب  وقـــال 
فلورين متروك إنه فخور للغاية بالعبيه، 
مشـــيًرا إلى أن أداءهـــم كان رائًعا، مؤكًدا 
أنه لم يتحصل على الوقت الكافي إلعداد 
الفريـــق. وأوضـــح أنـــه حزيـــن للخســـارة 
للمـــرة الثالثـــة فـــي ركالت الترجيـــح بعد 
مشـــيًرا  الســـوبر،  وكأس  الملـــك  كأس 
إلـــى أنهم قدمـــوا أكثر مـــن المطلوب في 

الملعب، على الرغم من اإلجهاد البدني.
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مبروك للرفاعين.. شرفتونا
بغض النظر عن الطرف الفائز في مباراة الرفاعين ضمن الدور 
نصف النهائي بمســابقة كأس االتحاد اآلسيوي، أستطيع القول 
إنني كنت أشعر بالفخر وأنا أتابع مواجهة بحرينية خالصة في 

بطولة قارية!

ورغــم اعترافي بميولي إلى الرفاع نظرا لعالقة صداقة قديمة 
تربطنــي برئيــس النــادي الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة، 
وإعجابــي الكبيــر بالمــدرب علــي عاشــور، لكــن لــم أكــن أشــعر 
أبــدا أننــي ال أتمنى فوز الشــرقي، فهو فريــق مجتهد وتعجبني 
إدارته الجديدة ورئاســته الشــابة المتمثلة في الشــيخ عبدهللا 

بن خليفة آل خليفة. 

وفــي الواقــع، كنــت أقــرب إلــى القلق من أي شــعور آخــر، وكان 
الــذي  العمانــي  الســيب  أمــام  المقبلــة  بالمبــاراة  فكــري شــاردا 
خطــف التذكــرة مــن الكويــت الكويتي بعد فــوزه عليه في عقر 
داره بهدفيــن لهــدف. ولــم أكــن أفكــر حينها في انتمــاء وميول 
شــخصي، بقــدر أمنياتــي أن يصــل الفريــق البحرينــي األفضــل 
القــادر علــى اجتيــاز بطل الســلطنة وامبراطــور الكــرة العمانية 

المتألق.

كنت أشعر أن هذه البطولة ال تعني الرفاع وال شقيقه الشرقي، 
وإنما تعني البحرين وســوف تســجل باسم بلدي الحبيب، مهما 

يكن لون النادي، وكنت مشجعا برتبة مدرب منتخب!

لقد كانت هذه المشاعر واألفكار تساورني، تطوق عقلي، حتى 
أن النتيجة السلبية التي امتدت لنهاية الوقت األصلي من عمر 
المباراة لم تؤثر بي، بل إنني شعرت في بعض األحيان أن بقاء 
النتيجــة البيضــاء على حالها أفضل من أي نتيجة أخرى، حتى 

ال يودع أي من الفريقين المنافسة!

ووســط زحمــة األفــكار المركبــة والمتشــعبة، وامتــداد المبــاراة 
إلــى األشــواط اإلضافيــة، أحسســت أن األمور تســير في اتجاه 
الركالت الترجيحية، وكم هي طريقة قاسية لحسم المباريات، 
وصعبة على الفريقين وعلى المتابعين. وتســاءلت كيف يمكن 

أن يطلق عليها ركالت الحظ؟!

وبينمــا كنــت على هذه الحال، باغتني علي حرم، بهدف رأســي 
من طراز العمالقة في الدقيقة 114 من عمر المباراة التي بدت 
تلفــظ أنفاســها، وبينمــا كنــت أعيــد ترتيــب أفــكاري ألختم هذا 
العمــود، وإذا بقذيفــة لولبيــة مــن عبــدهللا شــالل تعيــد التعادل 
إلــى نصابــه فــي الدقيقــة 117 ليحتكــم الفريقيــن إلــى ركالت 

الترجيح. 

وبالنســبة لــي، انتهــت المبــاراة بالتعــادل اإليجابــي، ولــن أنتظر 
الفائــز بحرينيــا،  الفريــق  الترجيــح، ويكفــي أن يكــون  ركالت 
وسوف يصعد لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي وأتمنى أن يكمل 

مشواره ويفوز على السيب العماني.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم
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الضفة الغربية ـ وكاالت

وأصيب  فلسطيني  شــاب  استشهد 
7 آخـــريـــن، فــي مــواجــهــات انــدلــعــت 
إسرائيلية  وقــوات  فلسطينيين  بين 
اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة 

الغربية المحتلة، ليل اإلثنين.
الفلسطينية  األنــبــاء  وكــالــة  ونــقــلــت 
)وفــا( عن وسام بكر مدير مستشفى 
ــاء، اســتــشــهــاد  ــاثـ ــثـ ــيــن، فــجــر الـ جــن
الشاب محمد موسى محمد سباعنة 
7 آخرين، أحدهم  )29 عاما( وإصابة 
بـــجـــروح حـــرجـــة، بـــرصـــاص قـــوات 

اإلسرائيلية.
ــوة  ــب “وفــــــــــا”، اقـــتـــحـــمـــت قـ ــســ وحــ

 100 بنحو  تــقــدر  كــبــيــرة  إســرائــيــلــيــة 
ترافقها جرافة، مدينة  آلية عسكرية 
ــاور، وأغــلــقــت  ــحـ جــنــيــن مـــن عــــدة مـ
مداخلها، في إطار عملية أطلق عليها 

اسم “كسر األمواج”.
وانتشرت القوات في عدد من أحياء 
الــمــديــنــة، ونـــشـــرت قــنــاصــتــهــا على 

أسطح بعض البنايات المرتفعة.
وقــالــت قــنــاة “كـــان” اإلســرائــيــلــيــة إن 
قوات الجيش تعمل على هدم منزل 
جنين،  فــي  حـــازم  رعــد  الفلسطيني 
عملية  في  مستوطنين   3 قتل  الــذي 
إطاق نار في تل أبيب قبل 5 أشهر.

شهيد و7 مصابين برصاص االحتالل في جنين

واشنطن ـ وكاالت

ــحــاد الـــذي يخيم  رغـــم الــتــوتــر ال
على العاقات الروسية األميركية 
عملياتها  مــوســكــو  إطــــاق  مــنــذ 
 7 قبل  أوكــرانــيــا،  فــي  العسكرية 
الــرئــيــس األميركي  أشــهــر، رفــض 
ــدن تـــصـــنـــيـــف روســـيـــا  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ

“إرهابية”.
بالبيت  صحفية  تصريحات  ففي 
األبـــيـــض أمــــس الـــثـــاثـــاء، وعــنــد 
سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف 
روســـيـــا دولــــة راعـــيـــة لـــإرهـــاب، 
ما  بحسب  “ال”،  باقتضاب  أجــاب 

أفادت وكالة رويترز.
أتى ذلك، بعد أن حذرت موسكو 

هــــذا  أن  مــــــن  ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ اإلثـ
التصنيف سيؤدي إلى 

انــهــيــار الــعــاقــات 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة. 

بــاســم وزارة  الــمــتــحــدثــة  ــت  وقــال
ــا  ــاريـ الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، مـ
يمكن  الخطوة  هذه  إن  زاخاروفا 
ــعــاقــات  ــى قــطــع ال ــ ــؤدي إل ــ أن تـ
بادها  أن  مضيفة  الدبلوماسية، 
الموقف  في  تطور  ألي  مستعدة 
األميركي. في حين يضغط بعض 
الحزبين  من  األميركيين  النواب 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، منذ 
أشــهــر مــن أجــل ضــم روســيــا إلى 

تلك الائحة أو التصنيف.
مجلس  وافـــق  شــهــر،  نــحــو  فقبل 
الــشــيــوخ األمـــيـــركـــي، عــلــى قـــرار 
إلـــى  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــو  ــدعـ يـ
االعـــــتـــــراف بـــروســـيـــا كـــدولـــة 
معتبرًا  ــاب”،  ــإرهـ لـ “راعـــيـــة 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــ ــرفـ ــ ــصـ ــ تـ
رعاية  بمثابة  الروسية 

األعمال اإلرهابية”.

بايدن: ال ينبغي اعتبار روسيا دولة راعية لإلرهاب
لندن ـ وكاالت

الرئيسة  تراس رسمًيا  ليز  أصبحت 
الثاثاء،  أمس  للحكومة،  الجديدة 
إليزابيث  الملكة  مع  اجتماع  خال 

الثانية في مقر إقامتها باسكتلندا.
ــراس وهما  ــ وظــهــرت الــمــلــكــة مــع ت
تــتــصــافــحــان خـــال جــلــســة تضفي 
تراس،  تعيين  على  الرسمي  الطابع 
في  جونسون  بــوريــس  قــّدم  بعدما 

وقت سابق استقالته.
بيان،  في  بكنغهام  قصر  أعلن  فيما 
إليزابيث  الملكة  أن  الثاثاء،  أمس 
لــلــوزراء  ــراس رئــيــســة  لــيــز تـ عينت 
بالمورال  قلعة  فــي  اجتماع  خــال 

باسكتلندا.
الــمــلــكــة  أن  ــان  ــيـ ــبـ الـ وذكــــــر 

ــت عــضــو  ــ ــل ــ ــب ــ ــق ــ ــت “اســ
إليزابيث  البرلمان 

وطلبت  تــراس، 
مــنــهــا تــشــكــيــل 

السيدة  حــكــومــة جــديــدة. وقــبــلــت 
تراس عرض الملكة البريطانية”.

ــال  ــــق أمـــــــس، قـ ــاب وفـــــي وقـــــت ســ
الملكة  إن  بيان،  في  بكنغهام  قصر 
بوريس  استقالة  قبلت  إلــيــزابــيــث 
جونسون من منصب رئيس الوزراء 

خال اجتماع في نفس القصر.
وتــعــّهــد بـــوريـــس جــونــســون بــدعــم 
خليفته ليز تراس بثبات بينما غادر 
بصفته  مرة  آلخر  ستريت  داونينغ 
لتقديم  اســتــعــدادا  ــوزراء  ــل ل رئيسا 
الذي  وّدع جونسون  كما  استقالته. 
مفصلية  لــحــظــات  واليــتــه  تخللت 
عــلــى رأســـهـــا بــريــكــســت وكــوفــيــد 
ــا بــفــعــل  ــ ــهـ ــ ــبـــل أوانـ وانـــتـــهـــت قـ
الفضائح، أنصاره الذين هتفوا 
وصفقوا له، قبل أن يتوّجه 
إليزابيث  الملكة  للقاء 

الثانية.

ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
الخرطوم ـ وكاالت

ــة الــســيــاســيــة في  ــ مـــع اســتــمــرار األزمـ
السودان، حذر رئيس مجلس السيادة، 
من  البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
ــي الــمــؤســســة  تـــدخـــل الــســيــاســيــيــن فـ

العسكرية.
ــال  ــا خـ ــاهــ ــقــ ــ وطــــالــــب فــــي كـــلـــمـــة أل
احــتــفــاالت لــلــجــيــش، أمـــس الــثــاثــاء، 
المؤسسة  عــن  بــاالبــتــعــاد  السياسيين 
العسكرية واالتجاه لتشكيل الحكومة.

العسكر  ــروج  ــ “خـ أن  عــلــى  شـــدد  كــمــا 
السماح  يعني  ال  السياسي  العمل  من 
بــالــمــؤســســة ما  يــفــعــلــوا  لــآخــريــن أن 

يريدون”، وفق تعبيره.
كـــذلـــك، حـــذر مـــن الــســاعــيــن إلـــى بث 

األجهزة  مختلف  داخــل  الشقاق 
العسكرية، قائا “من يعمل 

عـــلـــى الـــوقـــيـــعـــة بــيــن 
ــم  ــدعـ الـــجـــيـــش والـ

السريع واهم”.

العسكرية  المؤسسة  أن  على  وشـــدد 
أحــد  يستطيع  ولـــن  مـــوحـــدة  ســتــظــل 

تفكيكها.
ــــى ذلــــك، أضـــــاف: “هـــنـــاك مـــن يــريــد  إل
الــقــضــاء عــلــى الــبــاد ويــجــب أن نقف 

موحدين ضدهم”.
ــبــرهــان، أعــلــن فــي الــرابــع من  وكـــان ال
سيتم  ــه  ــ أن  )2022( الــمــاضــي  ــيــو  يــول
تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة 
ــجــيــش والـــدعـــم الـــســـريـــع، بعد  ــن ال مـ

تشكيل الحكومة التنفيذية.
أعلنت  العسكرية  المؤسسة  أن  يذكر 
ســابــقــًا أنــهــا لــن تــشــارك فــي الحكم أو 
الـــحـــوار الـــجـــاري تــحــت مــظــلــة اآللــيــة 
الثاثية، مشددة في الوقت عينه 
على دعمها لتلك المساعي؛ من 
النظر  وجهات  تقريب  أجــل 
السياسيين  الفرقاء  بين 

في الباد.

البرهان يحذر من تدخل السياسيين بالمؤسسة العسكرية

شكري يغادر افتتاحية 
مجلس وزراء الخارجية العرب

القاهرة ـ آر تي

غـــــادر الـــوفـــد الـــمـــصـــري بـــرئـــاســـة وزيـــر 
الخارجية المصري سامح شكري الجلسة 
الخارجية  وزراء  لمجلس  االفتتاحية 
الخارجية  وزيــرة  تولي  مع   158 العرب 

الليبية نجالء المنقوش.
وجاء مغادرة الوفد المصري في رسالة 
تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة 

لممثل حكومة منتهية واليتها.
ويـــأتـــي االجــتــمــاع فـــي أعـــقـــاب انــعــقــاد 
مجلس  عــن  المنبثقة  الـــوزاريـــة  الــلــجــان 
لــوزراء  التشاوري  واالجتماع  الجامعة، 

الخارجية العرب.

بـ 20 قذيفة.. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محيط “زابوريجيا”

زاخاروفا: أميركا تدفع األوروبيين نحو االنتحار
مع  لشتاء قاس  أوروبــا  تتحضر  بينما 
اتهمت  الروسية،  الغاز  إمــدادات  قطع 
ـــ”دفــع  مــوســكــو الـــواليـــات الــمــتــحــدة ب

األوروبيين نحو االنتحار”.
وزارة  باسم  المتحدثة  اعتبرت  فقد 
ــخــارجــيــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، أمــس  ال
الثاثاء، أن واشنطن هي من أثار أزمة 
ــا مــن خال  إمـــدادات الــغــاز فــي أوروبـ
خطوة  نحو  األوروبيين  الزعماء  دفع 
“انتحارية” بوقف التعاون في مجالي 

االقتصاد والطاقة مع موسكو.
ــا ُســــئــــلــــت عــــلــــى هـــامـــش  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
ــشــرقــي في  الــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي ال
من  فعله  يجب  عما  فــاديــفــوســتــوك، 
ــغــاز عــبــر خط  أجـــل اســتــئــنــاف ضــخ ال
“أنتم  قالت   ،”1 ستريم  “نــورد  أنابيب 
تسألون أسئلة حتى األطفال يعرفون 
اإلجابة عنها، فمن بدأ هذا األمر عليه 

إنهاؤه”.
المتحدة  “الـــواليـــات  أن  أضــافــت  كما 
ــــى قطع  ســعــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة إل
والــقــوى  روســيــا  بين  الطاقة  عــاقــات 
على  ألمانيا  مثل  الــكــبــرى  األوروبـــيـــة 
ــوردا  ــا كــانــت مــ الـــرغـــم مـــن أن بـــادنـ
ــتــعــويــل عــلــيــه منذ  لــلــطــاقــة يــمــكــن ال
قائلة  وأردفـــت  السوفيتية”.  الحقبة 
“إنه انتحار، ولكن سيتعين عليهم فيما 
نقلت  ما  بحسب  ذلــك”،  اجتياز  يبدو 

“رويترز”.
ــتــصــريــحــات فـــي وقــت  تــأتــي تــلــك ال
تواجه أوروبا أسوأ أزمة في إمدادات 
أسعار  ارتفاع  اإلطــاق، مع  الغاز على 
الطاقة لدرجة أن المستوردين األلمان 
في  االستهاك  تقنين  احتمال  ناقشوا 
أكبر اقتصاد في االتحاد األوروبي بعد 

أن خفض الروس تدفقات الغاز غربا.
فـــي حــيــن اتــهــمــت أمــيــركــا واالتـــحـــاد 
مجال  في  باالبتزاز  روسيا  األوروبـــي 

الطاقة.
الروس  المسؤولون  نفى  المقابل،  في 
مـــرارًا وتــكــرارًا خــال األيــام الماضية 
هناك  أن  مــؤكــديــن  االتـــهـــامـــات،  تــلــك 

للضخ،  محطات  فــي  فنية  مشكات 
ــة دون  ــيـ ــربـ ــغـ الـ الـــعـــقـــوبـــات  ــــت  ــال حــ
إصاحها، وبالتالي أجبرت الباد على 

وقف خط الغاز.
بدوره، أكد الكرملين أن الغرب تسبب 
فــي أزمـــة الــطــاقــة هـــذه بــفــرضــه أشــد 
في  الحديث،  التاريخ  فــي  العقوبات 
خطوة وصفها الرئيس فاديمير بوتين 

بأنها أشبه بإعان حرب اقتصادية.
يذكر أنه منذ انطاق العملية العسكرية 
الروسية على األراضي األوكرانية في 
24 فــبــرايــر الــمــاضــي، فــرضــت الـــدول 
العقوبات  آالف  وواشنطن  األوروبــيــة 
على موسكو، طالت مختلف  القاسية 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، 
األعمال،  ورجــال  المصارف  عن  فضا 

وحتى الوزراء والسياسيين.

ريابكوف: روسيا تتعرض 
لحرب هجينة

قــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
حــربــا شاملة  إن  ريــابــكــوف  ســيــرغــي 
وفي  روســيــا،  ُأعلنت ضــد  قــد  هجينة 

جميع المجاالت واالتجاهات.
التقليل  يمكن  “ال  ريابكوف:  وأضــاف 
تم  لقد  الحالية.  الفترة  خــطــورة  مــن 
بالفعل اإلعان عن حرب شاملة علينا. 
يتم شنها بأشكال مختلفة، في جميع 
خصومنا  غــضــب  درجــــة  الـــمـــجـــاالت. 

وأعدائنا هائلة، وغير عادية”.
إلى ذلك رد نائب رئيس مجلس األمن 

تصريحات  على  مدفيديف  دميتري 
شولتس،  أوالف  األلــمــانــي  المستشار 
“مـــوردا  موسكو  يعتبر  يعد  لــم  الـــذي 
تشن  “ألمانيا  قائا:  للطاقة”،  موثوقا 
ــأن بــرلــيــن  ــ ــرا ب ــذكـ ــة”. مـ ــن حـــربـــا هــجــي
وتــزود  روســيــا  على  عقوبات  فرضت 
ضد  “موجهة  فتاكة  بأسلحة  أوكرانيا 

القوات الروسية المسلحة”.

أردوغان: أوروبا “حصدت ما 
زرعته”

ــب طيب  ــقــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـ أل
الــثــاثــاء، باللوم في  ــان، أمــس  أردوغــ
ــا  ــة الــطــاقــة الــتــي تــواجــهــهــا أوروبـ أزمـ
على العقوبات المفروضة على روسيا 
نهج  في  أوكرانيا،  اجتياحها  على  ردا 

مطابق لذاك الذي يتبناه الكرملين.
ويحافظ أردوغان على عاقات جيدة 
بوتين،  الروسي فاديمير  الرئيس  مع 
بينما يحاول التزام الحياد في النزاع 
ومسّيرات  بأسلحة  أوكــرانــيــا  ويـــزّود 

قتالية تركية الصنع.
للقيام  للصحفيين قبل مغادرته  وقال 
الــبــلــقــان إن  فـــي  3 دول  فـــي  بــجــولــة 
البلدان األوروبية “حصدت ما زرعته” 
عــبــر فــرضــهــا قــيــودا اقــتــصــاديــة على 

روسيا”.
وأفاد بأن “موقف أوروبا حيال السيد 
برغبته  سواء  دفعته  عقوباتها،  بوتن، 
بذلك، فسأقوم  إذا قمتم  للقول:  ال  أم 

)بجهتي( بذلك”.

ــه  ــل وأضــــــــاف: “يـــســـتـــخـــدم كــــل وســائ
الطبيعي  الــغــاز  لــأســف،  وأســلــحــتــه. 

أحدها”.
ــا ستواجه  ــ وقـــال: “أعــتــقــد بــأن أوروب
ــشــتــاء.. ال نــعــانــي من  مــشــاكــل هـــذا ال

وضع كهذا”.
وتــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة في 
الـــعـــالـــم نــتــيــجــة تــعــّطــل اإلمـــــــدادات 
تركيا،  في  اقتصادية  بأزمة  الروسية 
 80 السنوي  التضخم  بلغ معدل  حيث 

بالمئة، بينما انهارت قيمة الليرة.

استهداف محيط زابوريجيا 
بـ 20 قذيفة

أمس  الروسية،  الدفاع  وزارة  اتهمت 
الثاثاء، أوكرانيا بقصف بلدة بمحيط 
بـ  النووية،  للطاقة  زابوريجيا  محطة 
20 قذيفة مدفعية خال الـ 24 ساعة 

الماضية.
إن  ــت  قــال الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفـ الـ وزارة 
20 قذيفة  القوات األوكرانية “أطلقت 
مدفعية على بلدة إنرهودار، والمنطقة 

المحيطة بمحطة زابوريجيا”.
أراضــي  على  سقطت  قــذائــف   3 و”أن 
وانفجرت  النووية،  زابوريجيا  محطة 
إحـــداهـــا قـــرب وحــــدة الــكــهــربــاء رقــم 
2”، وفــق مــا نقلت وكــالــة رويــتــرز عن 
الــوكــالــة. وفــي الــوقــت نفسه، أشــارت 
روسيا إلى أن مستويات اإلشعاع عند 
المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في 

أوروبا، “ال تزال طبيعية”.

عواصم ـ وكاالت

خفضت روسيا بشكل حاد تدفقات الغاز إلى أوروباماريا زاخاروفا

أبين ـ أ ف ب

األمنية  القوات  مقاتلي  من  قتل21 
تنظيم  عناصر  مــن  وســتــة  اليمنية، 
ــلــجــمــاعــة  ــوم ل ــجــ ــدة فــــي هــ ــاعــ ــ ــق ــ ال
أمنيا  مــوقــعــا  اســتــهــدف  الــمــتــطــرفــة 
الثاثاء، حسب  أمس  اليمن،  جنوب 

ما أفاد ثاثة مسؤولين.
ــون األمـــنـــيـــون  ــؤولـ ــسـ ــمـ وأوضـــــــح الـ
الــقــاعــدة  الــحــكــومــيــون أن عــنــاصــر 
هاجموا الموقع التابع لقوات “الحزام 
األمني” في محافظة أبين الجنوبية، 
اشــتــبــاكــات  انـــــــدالع  إلـــــى  أدى  ــا  مــ
استمرت نحو ثاث ساعات، بحسب 

ما نقلت وكالة فرانس برس.
فيما أفــادت قــوات “الــحــزام األمني” 
إثر حملة  أتى  الهجوم  أن  بيان،  في 
عــســكــريــة أطــلــقــت قــبــل أيـــــام في 

مناطق أبين لمكافحة اإلرهاب.
كما ذكرت أن القوات األمنية تمكنت 

من أسر عدد من عناصر التنظيم.
بعد  الميدانية  الــتــطــورات  تلك  أتــت 
السبت  المتطرف،  التنظيم  بــث  أن 
فيها  يناشد  مسّجلة  رسالة  الماضي، 
موظف في األمم المتحدة مختطف 
أشهر،  ستة  من  أكثر  منذ  اليمن  في 

تلبية مطالب الجماعة إلنقاذ حياته.
العسكرية  الــضــربــات  أن  إلـــى  يــشــار 

القاعدة  لها  تعّرضت  التي  المتتالية 
على مدى سنوات في اليمن أضعفت 
فرع التنظيم اليمني، الذي كان ُيعتبر 
أكثر أذرع الجماعة المتطرفة خطورة 
خــــارج أفــغــانــســتــان، لــكــن عــنــاصــره 
واآلخــر  الحين  بين  ينفذون  مــازالــوا 
هــجــمــات فــي بــعــض مــنــاطــق الــبــاد، 

منها أبين وحضرموت وغيرهما.

القوات األمنية تمكنت من أسر عدد من عناصر التنظيم

مقتل 21 عسكريا إثر هجوم للقاعدة في أبين

قوات أمنية في أبين جنوب اليمن

عواصم ـ وكاالت

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 
من  إنه  الثاثاء،  أمس  مساء  البيد، 
كانت  إذا  مــا  معرفة  ألوانـــه  السابق 
إســـرائـــيـــل قـــد تــمــكــنــت بــالــفــعــل من 

إيقاف االتفاق النووي.
له:  تصريحات  فــي  البــيــد،  وأضـــاف 
تهديد  ألي  مستعدة  إسرائيل  “لكن 

وأي سيناريو”.
في  ــران  ــ ــ إي اســـتـــمـــرت  “إذا  ــــع:  ــاب ــ وت
قدراتنا،  نستخدم  المحاولة، فسوف 
وسنواصل العمل في جميع الجبهات 
ضـــد اإلرهـــــاب وضـــد أولـــئـــك الــذيــن 

يسعون إللحاق األذى بنا”.
ــار إلـــى أنـــه اتــفــق مـــع الــرئــيــس  ــ وأشـ
ــأن لـــدى  ــ ــايــــدن، بـ األمـــيـــركـــي جــــو بــ
الكاملة  الــتــصــرف  حــريــة  إســرائــيــل 
لفعل كل ما هو مناسب لمنع احتمال 

أن تصبح إيران تهديدا نوويا.

ومـــع تـــراجـــع اإلشــــــارات اإليــجــابــيــة 
النووي،  االتفاق  احياء  إعــادة  بشأن 
المطالبة  الثاثاء  أمس  إيران  كررت 
عــلــى ضــمــانــات موثوقة  بــالــحــصــول 

ورفع دائم للعقوبات.
وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
اإليرانية علي بهادري جهرمي “يجب 
المفاوضات  في  الضمانات  تكون  أن 

وكــالــة  نقلت  مــا  بحسب  مــطــمــئــنــة”، 
أنباء فارس.

كما أكد أن باده لم ولن تغادر طاولة 
مفاوضات إحياء االتفاق النووي.

“الجانب  على  ــه  أن اعتبر  ذلـــك،  ــى  إل
ــبــه  مــطــال عــــن  ــتـــوقـــف  يـ أن  اآلخـــــــر 

التوسعية”، على حد وصفه.
أبدى  بعدما  التصريحات  تلك  تأتي 
ــســق األوروبـــــــــي الــــــذي يــرعــى  الــمــن
تفاؤله  عــدم  أشــهــر  الــمــحــادثــات منذ 
توافق  ــى  إل قــريــبــًا  بالتوصل  الكبير 
الموقع  النووي  االتفاق  إحياء  يعيد 
العاقات  مسؤول  وقال   .2015 عام 
الــخــارجــيــة فــي االتـــحـــاد األوروبــــي 
أصبح  إنــه  اإلثنين،  بوريل،  جوزيب 
أقل تفاؤال حيال التوصل إلى اتفاق 
ســـريـــع، عــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل وقــت 

قصير.

طهران: لم نغادر المفاوضات بل طلبنا ضمانات مطمئنة

البيد: مستعدون لكل سيناريو يمنع النووي اإليراني

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد
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االتحاد  باسم  أنها فرضت  البيانات”  لحماية  اإليرلندية  “المفوضية  أعلنت 
األوروبي على “إنستغرام” غرامة قياسية قدرها 405 ماليين يورو بسبب 
الشركة  “بيتا”،  لمجموعة  التابع  االجتماعي  التواصل  تطبيق  حماية  عدم 

األم لفيسبوك، بيانات القاصرين كما ينبغي.
الهيئة  باسم  متحدث  وقــال 
قرارنا  اتخذنا  “لقد  الناظمة 
ــنــص على  ــهــائــي وهــــو ي ــن ال
ــرض غــرامــة قــدرهــا 405  فـ

ماليين يورو”.
وهذه أضخم غرامة تفرضها 
2018 حين  الهيئة منذ  هذه 
ــعــامــة  ــة ال مــنــحــت “الـــالئـــحـ
لــحــمــايــة الــبــيــانــات” مــزيــًدا 
ــلــهــيــئــات  ــات ل ــطـ ــلـ ــسـ مــــن الـ
حماية  سبيل  فــي  الناظمة 
الــمــســتــهــلــكــيــن مــــن هــيــمــنــة 
ــعــة:  األرب اإلنــتــرنــت  عمالقة 

فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.
وأبدت الهيئة الناظمة قلقها خصوًصا لجهة إمكانية أن يبدل المستخدمون 
18 عاًما حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة  الذين تقل أعمارهم عن 
كبيرة. ويتطلب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل 

االتصال بهم عامة، ما يعني أنها مرئية للجميع على الشبكة االجتماعية.
القاصرين  أيًضا أن محتويات حسابات  إنستغرام  الهيئة على  ومن مآخذ 
المستخدمين وليس حصًرا  أمام جميع  أوقات معينة  كانت مفتوحة في 

أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

بروكسل تغّرم “إنستغرام” 405 
ماليين يورو لعدم حماية القاصرين

توفير أفضل الخدمات وتسهيل اإلجراءات... منسق لجان أول بإدارة الفحص والمقاييس:

ضمن مساعي الشركة لالستدامة المجتمعية

متجر البحرين للمواصفات  لبيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية

“التسهيالت” تستضيف متدربي برنامج التدريب العملي السنوي

كشفت منسق لجان أول من قسم 
ييس  والمقا الــمــواصــفــات  تــطــويــر 
ــفـــحـــص والــمــقــايــيــس  بـــــــــإدارة الـ
الصناعة والتجارة، حوراء  بوزارة 
ــاب الــــــوزارة  ــسـ ــي، عــلــى حـ ــالـ ــعـ الـ
عــلــى االنــســتــغــرام عــن الــخــدمــات 
متجر  يقدمها  الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة 
وأوضحت  للمواصفات.  البحرين 
للمواصفات  الــبــحــريــن  متجر  أن 
على  ــقـــدرة  الـ للمتعاملين  يــتــيــح 
ــتــحــمــيــل  ــبـــحـــث والـــــشـــــراء وال الـ
للمواصفات واللوائح الفنية بشكل 

إلكتروني.
إدارة  أن  الـــعـــالـــي  ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ
على  تعمل  والمقاييس  الفحص 
ــتــي حــددت  مــمــارســة األنــشــطــة ال

لسنة   9 بقانون  المرسوم  بموجب 
اإلدارة  تقوم  عليه  وبــنــاء   ،2016
المواصفات  وتطبيق  دراســة  على 
مـــع هيئة  ــيـــة  الــخــلــيــجــيــة والـــدولـ
تطوير  إلى  تهدف  التي  التقييس 
عليه،  وبــنــاء  المستهلك،  وحماية 
بــيــع  مــتــجــر  ــر  ــوفـ تـ اإلدارة  ــإن  ــ فـ
والــلــوائــح  القياسية  الــمــواصــفــات 

الفنية من مختلف القطاعات. 
على  حــرصــت  اإلدارة  أن  وأكـــدت 
وتسهيل  الخدمات  أفضل  توفير 
اإلجــــــراءات لــشــراء الــمــواصــفــات 
يمكن  أنــــه  مــضــيــفــة  ــة،  ــ ــرون ــمــ ــ وال
للمواصفات  البحرين  متجر  زيــارة 
المواصفات  أحدث  على  للحصول 
القياسية واللوائح الفنية المعتمدة 

وطنًيا وخليجًيا ودولًيا.

الدخول  يتم  بداية  أنــه  وشرحت 
لـــوزارة  على الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
www.moic. والتجارة  الصناعة 
gov.bh ومن ضمن الخدمات التي 
البحرين  متجر  ــوزارة  ــ الـ تــوفــرهــا 
إنشاء  بــدايــة  ويــتــم  للمواصفات، 

للمتجر  الدخول  حساب وتسجيل 
ثــم يــتــم الــبــحــث عــن الــمــواصــفــات 
ــا مـــن خــــالل رقــم  ــراؤهـ ــراد شـ ــمـ الـ
الــمــواصــفــة  اســــم  أو  الـــمـــواصـــفـــة 
مــن خـــالل الــمــتــجــر  مــثــال الئحة 
خليجية  الئحة  أو   )Bh 1( وطنية 
قــيــاســيــة  مـــواصـــفـــة  أو   )Gso9(
اللغة  اختيار  ويجب   ،)Iso2001(
العربية  ســواء  بها   الشراء  المراد 
أو اإلنجليزية ووضعها في السلة، 
وتعبئة  الــشــراء  استكمال  يتم  ثم 
وبناء  النهائي،  المستفيد  بيانات 
تحميل  المتعامل  يستطيع  عليه 
للحصول  للشركات  أولية  فاتورة 
والتوجه  المبدئية،  الموافقة  على 
الستكمال بيانات الدفع باستخدام 

الفيزا أو التحويل البنكي.

اســـتـــقـــبـــلـــت شـــــركـــــة الـــبـــحـــريـــن 
ــاريـــة بــفــرعــهــا  ــتـــجـ ــلــتــســهــيــالت الـ ل
في  لالستثمار  منها  سعيًا  الرئيس؛ 
الموارد البشرية الوطنية وفي ظل 
القائم مع مختلف  السنوي  التعاون 
التعليمية  والــمــؤســســات  الــهــيــئــات 
أبرز  طلبة  من  مجموعة  بالمملكة، 
والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 
لالنتساب  التخصصات  بمختلف 
للعام  العملي  الــتــدريــب  بالبرنامج 
القيم  بإثراء  إيمانًا  وذلــك  الجاري، 
االجتماعية واألخالقية التي تؤمن 
رؤيـــة  تتضمنه  ــمــا  وب الــشــركــة  بــهــا 
الطلبة  وحــصــول   2030 الــبــحــريــن 
ــلـــى مــســتــويــات الــتــعــلــيــم  عــلــى أعـ
األهلية  المؤسسات  في  والتدريب 

في الدولة. 
ــوارد  ــمــ ــ ــب قـــســـم ال ــ ــي حـــيـــن رحـ فــ
الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــشـــركـــة بــالــطــلــبــة 
الرئيس  نائب  بحضور  المنتسبين 
تم  بوكمال،  جهاد  محمد  التنفيذي 
ــرح عــن أهــم  مــن خــاللــه تــقــديــم شـ
في  بها  المعمول  والقوانين  النظم 
ثّمن  كما  والشركة.  المالي  القطاع 
مشاركة  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب 
فترة  في  المميزة  تجربتهم  الطلبة 
التدريب. ومن جهتها أشادت عائشة 
السنان رئيسة الموارد البشرية على 
المستمر  واهتمامها  الــشــركــة  نهج 
لتطوير  الزم  هـــو  مـــا  كـــل  بــتــقــديــم 
برنامج  منتسبي  وكفاءات  قــدرات 
في  ُيسهم  ــذي  ال للتدريب  الشركة 

صــقــل مـــهـــارات األجـــيـــال الــقــادمــة. 
البشرية  الموارد  رئيسة  أثنت  وقد 
وأشــادت  المتدربين  الطلبة  بجهود 
بــتــأديــتــهــم مــخــتــلــف الــمــســؤولــيــات 

والواجبات في فترة البرنامج.  
المتدربون عن تقديرهم  كما أعرب 

االهتمام  على  التنفيذية  ــإدارة  ــ ل
ــي  ــب ــتــدري ــمــتــابــعــة بــرنــامــجــهــم ال ب
ــذي يبديه  والــتــعــاون الــالمــحــدود ال
أجــل ضمان  مــن  الــشــركــة؛  موظفو 
أكمل  على  التدريبي  البرنامج  سير 

وجه.

“طيران الخليج” و “الملكية لألعمال اإلنسانية” يتعاونان لنقل المساعدات

“طلبات” تنجح في تسهيل عمليات التبرع بـ 4.6 مليون وجبة للمحتاجين بالمنطقة

تنفيذا للتوجيهات السامية لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان

ضمن الحملة العالمية “10 ماليين وجبة” من الشركة األم “دليفري هيرو”

لألعمال  الملكية  الــمــؤســســة  وقــعــت 
ــة تــــعــــاون مــع  ــيـ ــاقـ ــفـ اإلنـــســـانـــيـــة اتـ
لنقل  وذلـــك  الخليج،  طــيــران  شــركــة 
إلى  اإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات 
جمهورية  فــي  الــفــيــضــانــات  ضــحــايــا 
تنفيًذا  وذلـــك  اإلســالمــيــة،  باكستان 
لعاهل  السامية  الملكية  للتوجيهات 
البالد المعظم حضرة صاحب الجاللة 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  بتكليف 
الملك  جاللة  ممثل  بقيادة  اإلنسانية 
الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى 

ضحايا الفيضانات في باكستان.
مـــن مصطفى  كـــل  االتـــفـــاقـــيـــة  وقــــع 

السيد األمين العام للمؤسسة الملكية 
بأعمال  والقائم  اإلنسانية،  لألعمال 
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة طــيــران  ال

الخليج وليد العلوي.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد بالتعاون 
القائم بين المؤسسة الملكية لألعمال 
الخليج  طــيــران  اإلنــســانــيــة وشــركــة 
المجتمعية،  الــشــراكــة  تمثل  ــتــي  وال
مثمًنا التعاون المستمر من قبل وزير 
ــتــجــارة رئــيــس مجلس  الــصــنــاعــة وال
زايــد  الــخــلــيــج  طــيــران  إدارة شــركــة 
الزياني الدائمة في رعاية ودعم العمل 
ــســانــي الـــذي تــقــوم به  الــخــيــري واإلن
الملكية لألعمال اإلنسانية،  المؤسسة 
في تنفيذ التوجيهات السامية لجاللة 
العلوي  المعظم، مشيًدا بجهود  الملك 

تقوم  الــذي  اإلنساني  العمل  دعم  في 
ــًدا أن شــركــة  ــؤكــ ــمــؤســســة، ومــ بـــه ال
طيران الخليج من الشركات السباقة 
خدمة  و  المساعدة  تقديم  في  دائًما 
بحبها  والمعروفة  البحريني  المجتمع 
البرامج  من  العديد  دعــم  عبر  للخير 

والمشاريع اإلنسانية.
الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  وبين 
لألعمال اإلنسانية أن المؤسسة تعمل 
المساعدات  مــن  شحنة  تجهيز  على 
اإلغاثية العاجلة، والتي تحتوي على 
المواد اإلغاثية والطبية التي هم في 
أمس الحاجة لها، سائاًل المولى القدير 
أن يعم السالم واالزدهار في باكستان 

والعالم أجمع.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد ولـــيـــد الــعــلــوي 

بالتوجيهات الملكية الكريمة بمساعدة 
ضحايا الفيضانات في باكستان مثمًنا 
المعظم  الملك  لجاللة  الكبير  الـــدور 
فـــي مــســاعــدة الــمــحــتــاجــيــن وإغــاثــة 
العالم،  دول  مختلف  في  المنكوبين 
مــثــمــًنــا جـــهـــود مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك 

الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في إدارة العمل اإلنساني الذي تقدمه 
الملكية لألعمال اإلنسانية،  المؤسسة 
عمل  المساعدات  إيصال  أن  ومؤكًدا 
البحرين  مملكة  على  مستغرب  غير 

ــاقــة في  ــت ســب ــ ــازال الـــتـــي كـــانـــت ومــ
المنكوبين  وإغــاثــة  ومــســاعــدة  دعــم 
والمتضررين في مختلف دول العالم، 
وأن شركة طيران الخليج تقدم كافة 
الدعم لهذا العمل إليصال المساعدات 
ــــك سعًيا  إلـــى ضــحــايــا بــاكــســتــان وذل
ــا كــعــضــو فــاعــل  مــنــهــا لــلــقــيــام بـــدورهـ
في  وتعاونها  الــدولــي،  المجتمع  فــي 
الملكية  المؤسسة  مع  المبادرة  هــذه 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة هـــو خــيــر مــثــال 
على ذلك. كما شكر للمؤسسة الملكية 
هذه  في  تعاونها  اإلنسانية  لألعمال 
في  لألخوة  متمنًيا  الخيرية،  اللفتة 
باكستان الشقيقة تجاوز هذه المحنة 
عهدها  لسابق  لديهم  الحياة  وعــودة 

في أقرب وقت.

الرائدة  المحلية  المنصة  “طلبات”،  أعلنت 
المنطقة، عن  التكنولوجيا في  في مجال 
نجاحها في تسهيل عمليات التبرع بأكثر 
 2020 الــعــام  منذ  وجــبــة  مليون   4.6 مــن 
األوســط  الشرق  منطقة  في  للمحتاجين 
وشمال إفريقيا كجزٍء من الحملة العالمية 
“10 ماليين وجبة” التي أطلقتها شركتها 

األم دليفري هيرو.
ــجــاز، حرصت  اإلن هــذا  تحقيق  ولــضــمــان 
على  نوعية  نقلة  إحـــداث  على  “طلبات” 
عبر  التبرع  مجال  في  المنطقة  مستوى 
الناجحة  اإلنــتــرنــت مــن خـــالل شــراكــتــهــا 
محلية،  خيرية  مؤسسة   30 من  أكثر  مع 
ــدد مـــن أبــــرز الــمــنــظــمــات  ــــى عــ إضـــافـــة إل
الــغــذاء  بــرنــامــج  مــثــل  العالمية  الــخــيــريــة 
وبفضل  المتحدة.  لألمم  التابع  العالمي 
عمالئها  طلبات  ساعدت  الشراكات،  هذه 
ــغــذائــيــة إلــى  ــتــبــرع بــالــوجــبــات ال عــلــى ال

من  آمنة  وبطريقة  بسهولة  المحتاجين 
االفتراضية  الخيرية  الجمعيات  خــالل 
المنطقة  في  الرئيسية  طلبات  ومبادرات 
مثل مــبــادرة #دائــًمــا_مــعــك فــي رمــضــان، 
#نقف_مًعا_من_أجل_اإلنسانية،  ومبادرة 
ــادرة #إفـــطـــار_مـــن_أجـــل_الـــهـــنـــد،  ــ ــبـ ــ ومـ

ومبادرة #غداء_من_أجل_لبنان.
وتــعــلــيــًقــا عــلــى هــــذا، قــالــت نــائــب رئيس 
والمسؤولية  العامة  والشؤون  االتصاالت 
ســوزان  “طلبات”  شركة  لــدى  المجتمعية 
ــبــات، أحـــد الــمــبــادئ  ســتــولــمــايــر “فـــي طــل
األســـاســـيـــة الســتــراتــيــجــيــة مــســؤولــيــتــنــا 
جهود  بــدعــم  المساهمة  هــو  المجتمعية 
في  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمــم 
ــحـــرص على  الــقــضــاء عــلــى الـــجـــوع. ونـ
تــســخــيــر تــقــدمــنــا فـــي مــجــال اســتــخــدام 
الهدف،  هذا  لتحقيق  المتطورة  التقنيات 
في  الــمــحــتــاجــة  المجتمعات  ومــســاعــدة 

مختلف أنحاء المنطقة”.
وأضافت “ويشرفنا أن نتمكن من تسهيل 
عملية التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة 
الشكر  بجزيل  ونــتــوجــه  المنطقة.  حــول 
إحــداث  فــي  الــذيــن ساهموا  عمالئنا  إلــى 
ــارق حــقــيــقــي فـــي حــيــاة الــمــحــتــاجــيــن،  فــ
الــمــتــواصــل.  لدعمهم  االمــتــنــان  وخــالــص 
دليفري  حملة  في  بمساهماتنا  نفخر  كما 
هيرو العالمية والتي تهدف إلى توزيع 10 
ما يؤكد فعالية استخدام  ماليين وجبة، 
على  الخير  أجــل  مــن  المتقدمة  تقنياتنا 

نطاق عالمي”.
ــزًءا مــن اإلنــجــاز  ــعــد إنــجــاز طــلــبــات جــ وُي
األخـــيـــر لــدلــيــفــري هــيــرو والـــــذي يــهــدف 
مــن خالل  ماليين وجبة   10 تــوزيــع  إلــى 
للقضاء  العالمي  بالغذاء  التبرع  برنامج 
والـــذي تضمن  العالم،  حــول  الــجــوع  على 
 ShareTheMeal شراكة رائدة مع مبادرة

وللعمل  العالمي.  األغذية  لبرنامج  التابعة 
على تحقيق هذا اإلنجاز، انضمت طلبات 
إلى 8 من الشركات التابعة لدليفري هيرو 
foo�و  ،efood العالم  حــول  )والمنتشرة 

 ،HungerStationو ،foodpandaو ،dora
و  ،Woowaو  ،PedidosYaو  ،mjamو
طلبات  شكلت  حيث   ،)Yemeksepeti
اإلنجاز  هــذا  تحقيق  في  األكبر  المساهم 

المتميز.
المسؤولية  بدوره، قال مدير أول شؤون 
الــمــجــتــمــعــيــة لـــلـــشـــركـــات واالســـتـــدامـــة 
والسالمة في شركة دليفري هيرو جيفري 
10 ماليين  إلـــى  الـــوصـــول  “يــعــد  ــام  ــ اوثـ
باالمتنان  ونــشــعــر  كــبــيــًرا،  إنـــجـــاًزا  وجــبــة 
التي  والــكــرم  الــدعــم  لمستويات  والشكر 
قدمها العمالء في منطقة الشرق األوسط 

إفريقيا عبر مساهمة طلبات في  وشمال 
هذا اإلنجاز”.

“وتــســلــط هــذه الــمــبــادرة الــضــوء على ما 
منظمات  هيرو،  دليفري  في  إليه  نسعى 
يمكنها  وأدوات  منتجات  لبناء  عالمية 
العالم. ونعتبر  تأثير واســع حول  إحــداث 
ــادة مــن  ــفــ ــ ــت ــا االســ ــن ــت ــي ــن مــســؤول ــه مــ ــ أنـ
في  المتطورة  والمنصات  التكنولوجيا 
بــرؤيــة ثمار  الــخــيــري، وأنـــا فــخــور  العمل 
برنامجنا  خالل  من  بذلناها  التي  الجهود 

العالمي للتبرع بالوجبات”.
الدعم  تقديم  مــواصــلــة  للعمالء  ويمكن 
ــرع إلـــى  ــبـ ــتـ ــن خـــــالل الـ ــلــمــحــتــاجــيــن مــ ل
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة االفــتــراضــيــة التي 
 Give( “الـــتـــبـــرع”  يــخــتــارونــهــا فـــي قــســم 
للتحميل  تطبيق طلبات  ويتوافر   .)back
 Google Play أو   ،iOS App متجر  مــن 

.Huawei App Gallery أو Store
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البيئيــة  الحوكمــة  بمعاييــر  األوســط  الشــرق  فــي  المســتهلكين  وعــي  يــزداد 
واالجتماعية والمؤسســية وعوامل االســتدامة أثناء شرائهم للمنتجات، وذلك 
وفقــًا لنتائــج الشــرق األوســط مــن اإلصــدار الرابــع لالســتطالع العالمــي آلراء 
المســتهلكين من بي دبليو ســي الشرق األوســط تحت عنوان “المرونة والوعي 
بمعايير الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية - سمات جديدة للمستهلك 

في الشرق األوسط في عصر ما بعد الجائحة”.

عــادات  االســتــطــاع  نتائج  تستعرض 
من  األوســـط  الــشــرق  فــي  المتسوقين 
حيث اختيار التّجار، وقنوات ومنافذ 
كما  المنتجات.  وخــصــائــص  الــتــســوق 
نفسه  الــوقــت  فــي  االســتــطــاع  ينظر 
المنطقة  التّجار في  تعامل  في كيفية 
زيــادة  بما في ذلــك  مع تحّديات عــّدة 
بساسل  المرتبطة  والمسائل  األسعار، 
ــتــوريــد، والــجــهــود الــتــي يــتــم بذلها  ال
عبر  المتسوقين  والء  على  للمحافظة 

القنوات الرقمية. 
ــرار درايــــة  ــمـ ــتـ فــعــلــى الـــرغـــم مـــن اسـ
واهتمامهم  المنطقة  في  المتسوقون 
ــراء  ــشـ ــيــات الـ ــاء عــمــل ــ ــن ــ بـــاألســـعـــار أث
منافذ  تــواجــه  المتواصل،  وارتفاعها 
من  عــددًا  والفعلية  اإللكترونية  البيع 
48 % من  يــفــيــد  ــتــحــديــات، حــيــث  ال
ــط  ــرق األوســ ــشـ ــي الـ الــمــســتــهــلــكــيــن فـ
)مقابل 57 % عالمًيا( بأن أسعار البقالة 
في المتاجر الفعلية في ارتفاع دائم أو 
بها  قاموا  التي  الزيارات  متكرر خال 
إلى متاجر البقالة خال األشهر الثاثة 

الماضية. 
المستهلكين  مــن   54% أوضــــح  كــمــا 
ــط )مــقــابــل 56%  ــ فـــي الـــشـــرق األوسـ
البقالة  أسعار  في  االرتفاع  أن  عالمًيا( 
اإلنترنت،  شبكة  عبر  التسوق  خــال 
من أبرز ثاثة أسباب تعوق تجربتهم 
الصعيد  اإلنترنت. وعلى  عبر  للتسّوق 
اآلخر، يستمر التّجار في المنطقة في 
التي  التحديات  مــن  العديد  مواجهة 
ساسل  في  جذرية  تغييرات  ُتحدث 

التوريد في عصر ما بعد الجائحة.
ــا ورد في  ــى مـ ــهــا عــل ل تــعــلــيــق  ــي  وفــ
ــــت نــــورمــــا تــقــي،  ــال االســــتــــطــــاع، قــ
األسواق  قسم  في  المسؤول  الشريك 
االستهاكية في بي دبليو سي الشرق 
المستهلكين  ــادات  ــ عـ “إن  األوســـــط: 
تأّثرت بشكل دائم نتيجة للجائحة، إال 
نشهدها  كّنا  التي  التوّجهات  بعض  أن 
في  لتؤثر  أيــًضــا  تــعــود  الجائحة  قبل 
النتائج  وُتظهر  المتسوقين.  قـــرارات 
من  الــرغــم  على  أنــه  لها  توصلنا  التي 
اهتمام المتسوقين في الشرق األوسط 

باألسعار أثناء عمليات الشراء، إال أنهم 
إن  للمنتجات  أكــثــر  دفــع  يمانعون  ال 
كانت مصنوعة من مواد ُمعاد تدويرها 

أو مستدامة أو صديقة للبيئة”.
وأضــافــت قــائــلــًة: “وفــي ضــوء تعافي 
ــة، أصـــبـــح  ــحــ ــ ــائ ــجــ ــ ــن ال ــ الـــمـــنـــطـــقـــة مـ
ــر انـــطـــاقـــًا. حيث  الــمــســتــهــلــكــون أكــث
من  الــمــزيــد  عــن  المستهلكون  يبحث 
خيارات أنشطة الترفيه والتسلية في 
المزيد  ينفقوا  أن  ُيتوّقع  كما  المنزل، 
التّجار  ينبغي على  لذلك،  السفر.  على 
كيفية  فهم  االستهاكية  والــشــركــات 
قــرارات  على  السلوكيات  هــذه  تأثير 
في  واالســتــثــمــار  المستهلكين  إنــفــاق 
التوريد  ساسل  استراتيجيات  تغيير 
سلوكيات  مــع  يــتــاءم  بما  المعتمدة 

المستهلكين الجديدة”.
الــشــرق  فــي  المستهلكين  حــيــاة  إن   
في  الشخصية،  أو  العملية  األوســـط 
ــًا لــاســتــطــاع، إذ  تــنــّقــل مــتــزايــد وفــق
الــمــشــاركــيــن في  31 % مــن  يــخــطــط 
مــصــر زيــــادة مــســتــوى إنــفــاقــهــم على 
السفر مقارنًة بنسبة 39 % في المملكة 

دولة  في   % و46  السعودية  العربية 
وبموازاة  المتحدة.  العربية  اإلمــارات 
االهتمام المتزايد للسفر، أوضح 33 % 
األوســط  الشرق  في  المستهلكين  من 
مــقــارنــًة بــــ41 % فــي اإلصـــدار الثالث 
ــهــم مـــازالـــوا  مـــن هـــذا االســـتـــطـــاع، أن
الترفيه  المزيد على  يخططون إلنفاق 
في المنزل خال األشهر الستة المقبلة. 
في  الجائحة  أثر  النتائج  هذه  تعكس 
الشرق  فــي  المستهلكين  حــيــاة  نمط 
عندما  مختلف  األمــر  ولكن  األوســـط، 
يتعّلق ذلك بنظام عملهم. يقول نصف 
تقريًبا  االســتــطــاع  فــي  الــمــشــاركــيــن 
الشرق  فــي  المستهلكين  مــن   %  47(
منهم  يطلبون  مديريهم  إن  األوســط(، 
التواجد في مكان العمل طيلة الوقت، 
من  أّنــه  فقط  منهم   % 33 يفيد  فيما 
نــمــوذج عمل  اعــتــمــاد  الــمــتــوّقــع منهم 
المكتب  من  العمل  بين  يجمع  هجين 

والعمل عن ُبعد.
يقدم المستهلكون في الشرق األوسط 
بـــه فـــي مـــا يتعّلق  نــمــوذجــًا يــحــتــذى 
بمسائل الحوكمة البيئية واالجتماعية 

األكبر  الجيل  وجــود  مع  والمؤسسية 
سنًا )الجيل x( في المقدمة. 

الرابع من هذا  نتائج اإلصدار  أظهرت 
االستطاع، أن المتسوقين في الشرق 
األوسط يتفّوقون بشكل ملحوظ على 
نظرائهم العالميين وقيادتهم من خال 
يختص  فيما  به  ُيحتذى  مثال  تقديم 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بأخذ 
رئيسي  كعامل  باالعتبار  والمؤسسية 
شــراء  وعند  المستهلك  ثقة  بناء  فــي 
31 % من  أو خــدمــة. وأوضـــح  منتج 
المشاركين في االستطاع من الشرق 
أنهم  عالميًا(   %  18 )مقابل  األوســـط 
يوصون دائمًا بشركة أو عامة تجارية 

تراعي البيئة. 
ــاك بــعــض  ــ ــن ــت نـــفـــســـه، هــ ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
االخـــتـــافـــات الــمــثــيــرة لــاهــتــمــام حــول 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  مسائل 
األكــبــر  المستهلكين  بــيــن  والــمــؤســســيــة 
65 % من  أوضــح  والشباب. حيث  سنًا 
 42 ســن  )مــن   X الجيل  مــن  المشاركين 
االجتماعية  االعــتــبــارات  أن   )57 حتي 
عامة  أو  بشركة  توصيتهم  على  تؤثر 
تجارية، مقارنة بـ 50 % من المشاركين 
10 حتى  Z من سن  من الشباب )الجيل 
يثق  أن  ــمــرجــح  ال مـــن  ــمــثــل،  ــال وب  .)25
في   )%  67( ســنــًا  األكــبــر  المستهلكون 
العامة التجارية بسبب مراعاة العوامل 

البيئية مقارنًة بجيل الشباب )45 %(.

ثقة المستهلك في الشرق 
األوسط تدور حول حماية 

البيانات وما يتعداها 

ــشــرق  ال ــي  فـ الــمــســتــهــلــكــون  زال  ــا  مـ
األوسط يعتبرون أن حماية بياناتهم 
لترسيخ  األهم  السبب  الشخصية هو 
 %  63( التجارية  العامة  فــي  الثقة 
ــمــيــًا(. تــشــيــر هــذه  مــقــابــل 58 % عــال
الفجوة إلى شكل المشهد االستهاكي 
ــيــــل يــــافــــع مــن  فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة؛ جــ
بالذكاء  يتمتعون  الذين  المتسوقين 
التحول  تسريع  أن  وكــيــف  الــرقــمــي، 
جديدة  بتقنيات  مدفوع  االقتصادي 

وآمنة. 
وُتظهر نتائج االستطاع أن سلوكيات 
تـــســـّوق الــمــســتــهــلــكــيــن فـــي الــشــرق 
بالجائحة،  فقط  ليس  تتأّثر  األوســط 
وإنما بالتوّجهات الناشئة ماليًا ورقميًا 

واجتماعيًا. 
ويــتــعــّيــن عــلــى الــتــّجــار فــي الــشــرق 
األوســط حــّل تحديات على صعيد 
معايير  وأخــــذ  الـــتـــوريـــد،  ســاســل 
الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
واالستفادة  باالعتبار،  والمؤسسية 
ثقة  لبناء  الــجــديــدة  التقنيات  مــن 
األوســط  الــشــرق  فــي  المستهلكين 

والتأثير في قراراتهم الشرائية.

قام 72 % من المستهلكين بالشرق 
األوسط بزيادة معدل تسوقهم عبر اإلنترنت

تشكل تحديات سالسل التوريد وارتفاع 
األسعار االهتمامات الرئيسة للمستهلكين

48 % من المشاركين يؤكدون االرتفاع 
الدائم أو المتكرر بأسعار البقالة

63 % من المستهلكين يعتبرون حماية البيانات 
أساسية لتعزيز ثقتهم بالعالمة التجارية
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 - ــز  ــال تــيــرمــيــن إم  بـــي  إي  ــة  ــركـ شـ حـــصـــدت 
سلمان،  بن  خليفة  لميناء  المشغلة  البحرين، 
الــعــالــمــيــة  االعــتــمــاد  شـــهـــادة  عــلــى   )KBSP(
مرة  الجودة  إدارة  لنظام   9001:2015 آيــزو 
أخـــرى. وجـــاءت هــذه الــشــهــادة تــأكــيــدًا على 
تقديم  مــواصــلــة  فــي  الــشــركــة  ودأب  ســعــي 
العمليات  األداء في  وأجود مستويات  أعلى 
التشغيلية للميناء بما في ذلك تشغيل الميناء 

والماحة البحرية.
بــعــد أن استوفت  وقـــد جـــاء هـــذا االعــتــمــاد 
المعتمدة  التدقيق  متطلبات  جميع  الشركة 
ثاث  كــل  خــال  منتظم  بشكل  ُتــجــرى  التي 
 )TuV Middle East( سنوات من قبل شركة 
أن   يذكر  الــدولــي.  االعتماد  هــذا  تمنح  التي 

بي  إي  التزام  على  تأكيد  إال  هو  ما  االعتماد 
أعلى  تحقيق  على  البحرين  تيرميناليز  إم 
ــهــا عــلــى توفير  الــعــالــمــيــة، وقــدرت الــمــعــايــيــر 
لتلبي جميع  المجال  رائــدة في هذا  خدمات 
استيفائها  جــانــب  إلــى  الــعــمــاء  احــتــيــاجــات 
جميع المتطلبات التنظيمية المعتمدة من قبل 
الحكومة. يضاف إلى تركز شهادة اآليزو على 
للميناء وخدمات  التشغيلية  العمليات  جودة 
أهمية  تــولــي  أيــضــًا  فإنها  البحرية  الــمــاحــة 
كبيرة لألنشطة المتعلقة بالتخطيط، الشحن، 
الحاويات  بضائع  وتسليم  استام  التفريغ، 
المخصصة  الــحــاويــات  الــســائــبــة،  والــبــضــائــع 

والمواعيد وإدارة البوابة ومحطة الركاب. 
البحرين  تيرمينالز  إم  بي  إي  شركة  ونالت 

نــظــام  ــزو إلدارة  ــ اآليـ اعــتــمــاد شـــهـــادة  عــلــى 
 .2010 العام  في  مــرة  ألول   )9001( الجودة 
تعتبر  فإنها  الحالية  للشهادة  بالنسبة  أمــا 
ستستمر  كــمــا   .2025 الـــعـــام  حــتــى  ســـاريـــة 
من  سنوي  بشكل  الداخلي  التدقيق  عمليات 
اتباع  الشركة على  التأكد من محافظة  أجل 
اآليزو  شهادة  تعتبر  عليها.  المتفق  المعايير 
9001:2015 اعتمادًا عالميًا يؤكد على جودة 
إدارة الشركة في جميع المجاالت التشغيلية 
للميناء، باإلضافة لكونها عنصرًا مهمًا لطمأنة 
الــشــركــاء والــعــمــاء بـــأن شــركــة إي بـــي إم 
تيرمينالز البحرين ستستمر في تحقيق أعلى 
تحقيق  على  منها  حرصًا  الجودة  مستويات 

المنفعة لجميع مستخدمي الميناء.

“إي بي إم تيرمينالز” تنال “اآليزو” إلدارة الجودة المعتمدة عالميا مجددا
إنجاز آخر يضاف لرصيد الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان

يفضلون القنوات الرقمية وفقا الستطالع “بي دبليو سي” العالمي
المستهلكون في الشرق األوسط أكثر وعيا بمعايير الحوكمة واهتماما باألسعار

عبدالحكيم المطوععبدالله طالبأحمد عبدالرحيم األمير عمرو الفيصل

أعلنــت شــركة اإلثمــار القابضــة ش.م.ب الشــركة القابضــة التــي تتخذ مــن البحرين 
مقــرًا لهــا وهــي مرخصــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي كشــركة اســتثمارية 
وتخضع إلشــرافه وأســهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالية، أمس، 

عن تغييرات في اإلدارة العليا على مستوى المجموعة.  

ــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة في  وبــعــد إبــــاغ ال
أســـــواق الـــمـــال، صـــرحـــت الــشــركــة بــأن 
أحمد  القابضة  لإلثمار  التنفيذي  الرئيس 
التنفيذي  الرئيس  عبدالرحيم وهو أيضًا 
لإلثمار  بــالــكــامــل  التابعتين  للشركتين 
القابضة وهما بنك اإلثمار وشركة آي بي 
التنفيذي  الرئيس  نائب  كابيتال، وكذلك 
ــمــطــوع،  ــار عــبــدالــحــكــيــم ال ــمــ ــ لــبــنــك اإلث
التنفيذية في  سيتقاعدان من مناصبهم 
مدير  تعيين  وسيتم   ،2022 سبتمبر   30
عام مجموعة األعمال التجارية في بنك 
تنفيذيًا  رئــيــســًا  عــبــدهللا طــالــب  ــمــار  اإلث
للمجموعة  الــتــابــعــة  الــثــاثــة  لــلــكــيــانــات 

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022. 
اإلثمار  إدارة  رئيس مجلس  بذلك  صرح 
ــر عـــمـــرو الــفــيــصــل بعد  ــيـ ــقــابــضــة األمـ ال
من  الرسمية  الموافقات  على  الحصول 
مصرف البحرين المركزي على التغييرات 
في اإلدارة. وبالنيابة عن أعضاء مجلس 
اإلدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ شــكــر  اإلدارة، 
الرئيس التنفيذي ونائبه على إسهاماتهما 
على  طالب  وهنأ  السنوات،  هــذه  طــوال 

منصبه الجديد. 
أحمد  من  كل  “لعب  عمرو:  األمير  وقــال 
في  وبـــارزة  مهمة  أدوارًا  وعبدالحكيم 
تطوير اإلثمار القابضة وشركاتها التابعة 
بشكل واضح ومتميز، حيث قاما بقيادة 
الــمــجــمــوعــة خــــال أوقـــــات اســتــثــنــائــيــة 
ونجحا في التغلب على تحديات ظروف 
مهمة  إنجازات  بتحقيق  الصعبة  السوق 
للمجموعة. ونحن نشعر باالمتنان العميق 
إلسهاماتهما ونتمنى لهما  كل التوفيق”. 

وأضاف سموه: “أن اإلثمار القابضة لطالما 
مواصلة  فــي  الرئيس  السبب  أن  أكــدت 
نجاحها هو موظفيها؛ لذا يسعدنا تعيين 
عـــبـــدهللا طـــالـــب فـــي مــنــصــب الــرئــيــس 
اإلثمار  وبنك  القابضة  لإلثمار  التنفيذي 
التعيين  وآي بي كابيتال. وقد جاء هذا 
بــعــد نــجــاحــه فــي الــعــديــد مــن المناصب 
إننا  حيث  البنك،  فــي  العليا  التنفيذية 
نجاحهم  على  موظفينا  مكافأة  نواصل 
داخــل  عــلــيــا  مــنــاصــب  لتقلد  بترقيتهم 
ثقافتنا  تــعــزيــز  فــي  يسهم  الــمــجــمــوعــة. 
الــكــفــاءة واألداء  الــقــائــمــة عــلــى أســـاس 

عــبــدهللا طالب  أن  مــن  ثقة  على  ونــحــن 
سوف يقود المجموعة وشركاتها التابعة 
مع  النجاحات  مــن  المزيد  تحقيق  نحو 
بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور”.  
وتــابــع “أن الــمــرحــلــة الــجــديــدة، والــتــي 
عقود  عبر  الممتد  تاريخنا  إلــى  تضيف 
فــي مجال  رئيسيين  كـــرواد  الــزمــن  مــن 
ــي في  ــامــ الــصــيــرفــة والـــتـــمـــويـــل اإلســ
ــاءت بــعــد الــحــصــول على  الــمــنــطــقــة، جــ
لبيع  المركزي  البحرين  مصرف  موافقة 
بعض األصول الرئيسية لإلثمار القابضة 
ــبــنــك الـــســـام بــمــا في  فـــي الــبــحــريــن ل
البحرين  بنك  مــن  كــل  فــي  ذلــك حصتها 
والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، 
باإلضافة إلى األعمال المصرفية لألفراد 

هذه  استكمال  تم  وقد  اإلثمار.  بنك  في 
الصفقة بتاريخ 7 يوليو 2022”. 

إن اإلثمار القابضة حاليًا تحتفظ بمحفظة 
الــدولــيــة  الــمــالــيــة  ــول  األصــ مــن  متنوعة 
والتي  األصـــول،  مــن  وغيرها  والمحلية 
البحرين  المصرفية في  األعمال  تتضمن 
فسيستمر  اإلثــمــار،  بنك  أمــا  وباكستان. 
لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  كشركة 
كبنك  دوره  وسيواصل  القابضة،  اإلثمار 
إسامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف 
المركزي، متخصص في مجال  البحرين 
والخدمات  للشركات  المصرفية  األعمال 
المؤسسات  قطاع  خاصة  بها،  المتعلقة 

الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو.
ألكثر  تمتد  كبيرة  بخبرة  طالب  يتمتع 

المصرفي،  الــقــطــاع  فــي  عــامــًا   20 مــن 
األعمال  نمو  قيادة  مجال  في  خاصة 
السوق.  في  حصتها  وزيــادة  التجارية 
وقـــد كـــان طــالــب عـــضـــوًا فـــي الــعــديــد 
البحرين  فــي  اإلدارات  مــجــالــس  مــن 
حاليًا  وهــو   ،2008 عــام  منذ  والــخــارج 
بنك  مــن  كــل  فــي  إدارة  مجلس  عضو 
ومصرف  )باكستان(  المحدود  فيصل 
)اليمن( وشركة  اليمن البحرين الشامل 
)الــبــحــريــن( وغــيــرهــا من  هيلث آيــانــد 
مدير  طالب  تعيين  تم  وقد  الشركات. 
في  التجارية  األعــمــال  مجموعة  عــام 
وقبلها   ،2019 أكتوبر  في  اإلثمار  بنك 
كان يشغل منصب مساعد المدير العام، 
والمؤسسات  التجارية  األعمال  رئيس 

المالية والخزينة منذ يوليو 2019. وقد 
انضم طالب إلى المجموعة عام 2014 
إدارة  فــي  أول  مــديــر  منصب  ليشغل 
األعـــمـــال الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات. وفــي 
العديد من  المهنية، شغل  بداية حياته 
في  المصرفي  الــقــطــاع  فــي  المناصب 
كل من بنك بي إم آي وبنك االستثمار 
وشـــركـــة  الـــشـــامـــل  ــرف  ــصــ ومــ األول 
ويحمل  واالستثمار.  للتمويل  الخليج 
إدارة  فــي  الماجستير  شــهــادة  طــالــب 
األعــمــال مــن جــامــعــة ديــبــول وشــهــادة 
المملكة  جــامــعــة  مـــن  الــبــكــالــوريــوس 
الصيرفة  المتقدم في  الدبلوم  وشهادة 
اإلسامية من معهد البحرين للدراسات 

المصرفية والمالية.

“اإلثمار القابضة” تعلن عن تغييرات في اإلدارة العليا
عبدالرحيم والمطوع سيتقاعدان من مناصبهما التنفيذية 30 سبتمبر

تقـريــر
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خالد إنجنير

أّكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة، زايـــد بـــن 
راشـــد الزياني، أّن مملكـــة البحرين ُتكّرس 
اســـتراتيجياتها الوطنيـــة لتجســـيد مبـــدأ 
االبتـــكار ودعـــم التكنولوجيـــا فـــي البنيـــة 
التحتيـــة لمختلـــف القطاعـــات ســـعًيا منها 
لتعزيـــز مكانتهـــا علـــى مختلـــف األصعـــدة 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، كمـــا أنها 
تضع معيار االستدامة ضمن أولوياتها في 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 والرامية 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 جـــاء ذلـــك خالل اجتمـــاع الوزير، برئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة البحرين لشـــركات 
التقنيـــة )بتـــك(، طـــارق فخـــرو، وعدد من 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، بحضـــور الوكيل 
عبدالعزيـــز  والمـــوارد  للرقابـــة  المســـاعد 
األشـــراف، وذلك لمناقشة آخر مستجدات 
مشـــاركة مملكة البحرين للمرة الثانية في 
المؤتمـــر العالمـــي لالبتـــكار والتكنولوجيـــا 
ممثلة فـــي القطاع العـــام والخاص، وذلك 
بدعـــوة كريمـــة من تشـــاو كون يـــو رئيس 

وزراء بينانغ ماليزيا.
الوزيـــر  اســـتمع  االجتمـــاع،  وخـــالل   
العالمـــي  المؤتمـــر  حـــول  مفّصـــل  لشـــرح 
جمعيـــة  مـــن  والتكنولوجيـــا  لالبتـــكار 
البحريـــن لشـــركات التقنيـــة “ِبِتـــك” عضـــو 
التحالـــف العالمي لتكنولوجيـــا المعلومات 
مشـــاركة  وعـــن   ””WITSA والخدمـــات 
مملكـــة البحرين للمـــرة الثانية في برنامج 

جوائـــز هـــذا التحالـــف العالمـــي للتميز في 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت للعام 
2022، والتي من شـــأنها أن تسلط الضوء 
علـــى مـــدى التطـــور الـــذي حققـــه قطـــاع 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت في 
البحرين، وزيادة مساهمة هذا القطاع في 
الناتج المحلي اإلجمالي كشـــريك أساسي 
في سياســـة تنويـــع مصـــادر الدخل وذلك 

في إطار رؤية البحرين االقتصادية 2030 
وخطة التعافي االقتصادي.

 وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد زايـــد بـــن راشـــد 
الزيانـــي وزير الصناعـــة والتجارة بالنتائج 
مملكـــة  لمشـــاركة  المترتبـــة  اإليجابيـــة 
العالمـــي،  الحـــدث  هـــذا  فـــي  البحريـــن 
باإلضافة إلى توظيف الخبرات المكتسبة 
التـــي ســـوف تســـهم فـــي نهـــوض وتعزيز 

دور قطاع التجـــارة اإللكترونية واالبتكار 
كمحـــرك  دورهـــا  وتفعيـــل  والتكنولوجيـــا 
رئيســـي في االقتصاديـــات العالميـــة، إلى 
جانب دورها في دفع التنمية االقتصادية 
للعديـــد من الـــدول وتوفير فـــرص نوعية 

عالية.
 وأضـــاف الوزيـــر بشـــأن مشـــاركة مملكـــة 
البحرين فـــي هذا المؤتمر العالمي المتميز 

واإلنجاز الذي يضاف إلى إنجازات مملكة 
البحريـــن االقتصاديـــة في قطـــاع االبتكار 
مـــن  فيـــه  تســـعى  والتـــي  والتكنولوجيـــا 
خالل رؤيتها إلى تحقيق المكانة العالمية 
فـــي هذا القطـــاع الحيوي، حيث ُســـّخرت 
مملكـــة  تملكهـــا  التـــي  المميـــزات  جميـــع 
البحريـــن كالموقع الجغرافي والسياســـات 
االقتصادية المرنة والقوانين واإلجراءات 
الداعمـــة لهـــذا القطاع الحديـــث والحيوي 
مـــن  المزيـــد  الســـتقطاب  والمتجـــدد 

االستثمارات العالمية. 
 2021 العـــام  فـــي  أنـــه  بالذكـــر،  الجديـــر   
فـــازت أربـــع مؤسســـات بحرينيـــة بجوائز 
التحالـــف العالمي لتكنولوجيـــا المعلومات 
والخدمات “WITSA”، وذلك نظًرا لتميزها 
فـــي مجال التقنية، وهي هيئة المعلومات 
مجلـــس  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
المناقصـــات والمزايـــدات، شـــركة أطياف، 

ومنصة “رائدات”.

البحرين تكرس استراتيجياتها الوطنية لتجسيد مبدأ االبتكار ودعم التكنولوجيا
اطلع على مستجدات مشاركة المملكة بمؤتمر القطاع في بينانغ ماليزيا... الزياني:
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بعــد أكثــر مــن عاميــن مــن التوقــف عــن عمليــات النقــل، تبــدأ شــركات النقــل 
البحرينية نقل قرابة 41 ألف طالب إلى مختلف مدارس البحرين الحكومية 

اليوم )األربعاء(.

وقـــال المديـــر العـــام للمؤسســـة الوطنية 
للنقليـــات، والتـــي حصلـــت علـــى عقد مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم لعمليـــة النقـــل، 
خالد إنجنير، إن شـــركات النقل مستعدة 
للبـــدء فـــي عمليـــة نقـــل الطـــالب، حيث 
توقع أن تشـــارك في عمليـــة النقل قرابة 

700 حافلـــة من عدة شـــركات إلى جانب 
حافالت “األهالي” التي يمتلكها أفراد.

وأكد أنجنير أن الشـــركات ستبذل كل ما 
بوسعها لتتم عملية النقل بسالسة ويسر، 
ولكنـــه أشـــار إلـــى أن معرفـــة الخطـــوط 
وعدد الطلبة والمحطات ســـتحتاج لنحو 

أســـبوعين حتى تكون الصورة واضحة، 
حيـــث إن هنـــاك خطوطـــا جديـــدة لمدن 
ومناطق جديدة في البحرين استحدثت 
خالل العاميـــن الماضيين، والتي تحتاج 

لبعض الوقت من الطلبة للتعرف عليها.
الطلبـــة  مـــن  الكثيـــر  أن  أنجنيـــر  وأشـــار 
سيستخدمون الحافالت المدرسية ألول 
مـــرة، ومن الطبيعـــي أن العمليـــة تحتاج 
إلى وقت لمعرفة مكان الوقوف وغيرها 

من األمور.
وبخصـــوص النقص في عـــدد الحافالت، 

النقـــل  شـــركات  أن  إلـــى  أنجنيـــر  أشـــار 
فتـــرة  فـــي  كبيـــرة  صعوبـــات  واجهـــت 
الجائحـــة وأنهـــا اضطـــرت للتوقـــف، في 
حيـــن أقدمت أخرى على االســـتغناء عن 
حافالتهـــا، كمـــا بـــدأت وزارة المواصالت 
واالتصـــاالت فـــي تبنـــي قـــرارات تتعلـــق 
بفـــرض عمر محدد لحافالت النقل، األمر 
الـــذي قلص من عـــدد الحافالت المتاحة. 
وعـــاد أنجنيـــر ليؤكد أنه مـــن المبكر جدًا 
معرفـــة أثـــر هـــذا النقـــص علـــى الســـوق، 
مبينا أن جميع مؤسســـات النقل بما فيها 

مؤسسته التي تمتلك قرابة 400 حافلة، 
لديهـــا توجه لطلب المزيد من الحافالت، 
ولكـــن ال تزال هناك صعوبات فيما يتعلق 
الســـيارات  لصناعـــة  العالمـــي  بالوضـــع 
والتي تتعلق بتوافـــر المركبات الجديدة 
تكاليـــف  وارتفـــاع  المطلوبـــة  بالســـرعة 

وصعوبة الشحن.
وأوضح أنجنير أن طلب حافالت جديدة 
سيستغرق وقتا، حيث إن المصانع تأخذ 
الطلبات بشكل مسبق، وعلى أثرها تقوم 

بعملية التصنيع.

شركات النقل تبدأ توصيل 41 ألف طالب إلى مدارسهم اليوم
نحو 700 حافلة تشارك بالعملية وسط تحديات في أول أسبوعين

اجتمــع وزير المواصــات واالتصاالت محمد الكعبي، أمــس، بمكتبه بالرئيس 
التنفيــذي ألكاديمية أكســفورد الســعودية للطيران القبطــان الري ويد، وذلك 

لبحث سبل التعاون المشترك في مجال صناعة الطيران.

وفـــي بداية اللقاء، رحـــب الوزير بالرئيس 
التنفيـــذي، معرًبـــا لـــه عن شـــكره وتقديره 
لمشـــاركة األكاديمية في معرض البحرين 
عقـــده  المزمـــع   2022 للطيـــران  الدولـــي 
فـــي قاعـــدة الصخيـــر الجوية فـــي مملكة 
 11– 9 الفتـــرة مـــا بيـــن  البحريـــن خـــالل 
نوفمبـــر 2022، برعايـــة ملكية ســـامية من 
لـــدن ملك البـــالد المعظم حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبتنظيـــم وزارة المواصـــالت واالتصاالت 

وســـالح الجو الملكي البحريني وبالتعاون 
مع شركة فانبروا الدولية. 

ووقـــع خـــالل اللقاء كل مـــن مدير معرض 
البحرين الدولي للطيران يوســـف محمود 
والرئيـــس التنفيـــذي القبطـــان الري ويـــد 
األعمـــال  تطويـــر  إدارة  مديـــر  وبحضـــور 
بأكاديميـــة أكســـفورد الســـعودية للطيران 
أحمد الجودر اتفاقية مشاركة الشركة في 

معرض البحرين الدولي للطيران 2022.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد وزيـــر المواصالت 

باإلقبـــال  الكعبـــي  محمـــد  واالتصـــاالت 
الالفـــت للمشـــاركة فـــي معـــرض البحرين 

تتويًجـــا  وذلـــك   2022 للطيـــران  الدولـــي 
للجهـــود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة 

للمعرض برئاسة الممثل الشخصي لجاللة 
الملك المعظم سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة، وفريق عمل معـــرض البحرين 
المواصـــالت  بـــوزارة  للطيـــران  الدولـــي 
واالتصـــاالت بالتعـــاون مـــع ســـالح الجـــو 
الملكي البحريني في استقطاب مثل هذه 
المعاهـــد التعليمية والتدريبيـــة في تنمية 
الموارد البشرية في قطاع الطيران بكافة 
أشـــكاله، متمنًيا أن تســـاهم هذه المشاركة 
فـــي زيـــادة الوعـــي ومخرجـــات الكـــوادر 
الوطنيـــة والخليجية في مجـــال الطيران 

المدني والتجاري. 
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي 
ألكاديميـــة أكســـفورد الســـعودية القبطان 

الري ويد “يسعدنا المشاركة ألول مرة في 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 
بـــدوره أهميتـــه لمنطقـــة  والـــذي يعكـــس 
مســـيرة  مواصلـــة  فـــي  والعالـــم  الخليـــج 
النجـــاح الـــذي تـــم تحقيقـــه في الـــدورات 
الخمس الماضية، وأن هذه المشـــاركة في 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيران ســـوف 
يكـــون لهـــا واقـــع مهـــم فـــي صالـــح قطاع 
تدريـــب الطيـــران”. كمـــا أضـــاف أن خطط 
أكاديميـــة أكســـفورد الســـعودية تكمن في 
توسيع عملياتها إقليمًيا ودولًيا األمر الذي 
يقتضي عقد مزيد مـــن االتفاقيات لزيادة 
أســـطول األكاديمية من الطائرات وأجهزة 

المحاكاة الخاصة بالطائرات التدريبية.

أكاديمية أكسفورد السعودية تعلن مشاركتها بمعرض البحرين للطيران 2022
وزير “المواصالت” يبحث سبل التعاون مع القبطان الري ويد

 تجاوزت القيمة اإلجمالية لمشروعات العقارات والبنية التحتية في السعودية 
1.1 تريليون دوالر، منذ إطاق خطة التحول الوطني في المملكة العام 2016، 
وفًقا لتقرير من شــركة االستشــارات العقارية نايت فرانك، الذي تزامن إطاقه 

مع انعقاد قمة البنية التحتية السعودية أمس في الرياض.

وتشـــمل الخطـــة 15 مشـــروًعا ضخًمـــا 
في مراحـــل مختلفة فـــي جميع أنحاء 
المملكة، تتضمن أكثر من نصف مليون 
وحدة سكنية، وأكثر من 275 ألف غرفة 
فندقيـــة، و4.3 مليـــون متـــر مربـــع مـــن 
مساحات التجزئة، وأكثر من 6 ماليين 
متـــر مربـــع مـــن المســـاحات المكتبيـــة 
الجديـــدة المتوقع االنتهاء منها بحلول 
العـــام 2030، ما يجعل الســـعودية أكبر 

موقع بناء على اإلطالق.
فـــي صميـــم الخطـــط التحويليـــة، تقع 
مشـــروعات الرعاية الصحيـــة والتعليم 
والرفاهيـــة، إذ مـــن المفتـــرض إضافـــة 
أكثر من 19 ألف ســـرير في مشروعات 
الرعاية الصحية باستثمارات بنحو 14 

مليار دوالر.
ومازالـــت مدينـــة نيـــوم أكبـــر مشـــروع 
ضخـــم تـــم اإلعـــالن عنـــه حتـــى اآلن، 

تريليـــون دوالر،  بنصـــف  باســـتثمارات 
 9 المشـــروع  يـــؤوي  أن  المقـــرر  ومـــن 

مالييـــن ســـاكن عنـــد اكتمالـــه عبر 300 
ألـــف منـــزل جديـــد. تمـــت ترســـية 7.5 

مليـــار دوالر مـــن المشـــروعات الفرعية 
فـــي نيـــوم حتى اآلن، وبلـــغ التقدم في 
بناء هذه الشريحة من المشروعات 29 

.%
ويتضمـــن مشـــروع نيوم مدًنـــا فرعية 
 Trojenaو The Oxagon أخـــرى مثـــل
وThe Line، ســـتضع معاييـــر جديـــدة 

للحياة الفاخرة في المنطقة.
 %  30 فرانـــك،  نايـــت  وبحســـب 
الســـعودية  فـــي  المنـــازل  مـــن مالكـــي 
مســـتعدون إلنفـــاق أكثر مـــن 800 ألف 
دوالر علـــى منـــزل ثـــاٍن فـــي المملكـــة، 
مـــا يضـــع المطوريـــن على قدم وســـاق 

لالستفادة من هذا الطلب.

كمـــا تســـتعد العاصمـــة الريـــاض أيًضـــا 
لنمـــو هائـــل، إذ مـــن المتوقـــع أن ينمـــو 
عـــدد الســـكان فـــي العاصمـــة بأكثر من 
120 %، ليصـــل إلـــى 17 مليون نســـمة 
بحلـــول العام 2030. وتماشـــًيا مع هذا 
النمو كشـــفت الرياض عن مشـــروعات 
عقارية بقيمة 104 مليارات دوالر على 

مدى السنوات الست الماضية.
أيًضـــا، تـــم رصـــد 200 مليـــار دوالر من 
االســـتثمارات فـــي مشـــروعات البنيـــة 
التحتيـــة، أكبرهـــا مـــن نصيـــب مطـــار 
مليـــار   147 بنحـــو  الجديـــد  الريـــاض 
دوالر، ومتـــرو الريـــاض بنحو 25 مليار 

دوالر.

السعودية تتحول إلى أكبر موقع بناء في العالم بمشروعات تفوق التريليون دوالر
وفًقا لتقرير من شركة االستشارات العقارية “نايت فرانك”
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باحث اقتصادي يتوقع خفضا ألسعار السلع األوروبية المستوردة بالبحرين خالل 3 أشهر
رفع معدالت النمو صعب جراء استمرار تراجع اليورو وسط أزمة الطاقة

بأن  خليفة،  عــارف  المصرفي  والمحاضر  االقــتــصــادي  الباحث  صــرح 
كبير جدا  إيجابي وبشكل  الــدوالر  مقابل  اليورو  االنخفاض في سعر 

على السلع المستوردة من دول االتحاد األوروبي للبحرين.
وقال خليفة إن االنخفاض وصل إلى أكثر من 20 % منذ عام وحتى 
اآلن وهذا يجعل سعر تكلفة التمويل وسعر شراء اليورو مقابل الدينار 
والعمالت  الــدوالر  مقابل  اليورو  انخفاض  أن  جــدًا، موضحا  منخفض 
األوروبي  لالقتصاد  الجيدة  غير  المؤشرات  مع  به سيستمر  المرتبطة 
“أوروبــا تعاني من معدالت تضخم  المقبلة. وأردف قائال  الغاز  وأزمــة 
فاقت الـ 8 % وتسعى الحكومات إلى خفضه لـ 2 %، لذلك يجب عليهم 
على سبيل المثال رفع معدل الفائدة على اليورو بشكل كبير ومتواصل 
وكذلك رفع معدالت النمو فوق الـ 5 % دائما وهذا صعب مع مشكالت 

توفير الطاقة وتوقع خفض اإلنتاج لدى الكثير من المصانع األوروبية”.
واستطرد خليفة بالقول “كثير من المستثمرين وصناديق االستثمار في 
حال تأهب للتخلص من اليورو واالستثمار في منطقة اليورو وذلك مع 
الرؤية لألزمة الروسية  العملة، وفي ظل عدم وضوح  استمرار انهيار 
األوكرانية ولمؤشرات االقتصاد األوروبي. كل هذه األمور أيضا ستؤثر 
مع  بالتوازي  للتعافي  إلى وقت  يحتاج  والــذي  اليورو  قوة  على  سلبا 
أمام  اليورو  سعر  تدني  مع  بالبحرين  الوضع  وعن  االقتصاد”.  تعافي 
الدوالر األميركي، قال خليفة “من المفترض أن نرى انخفاضا ألسعار 
السلع المستوردة من دول االتحاد األوروبي خالل الـ 3 أشهر المقبلة إذا 
تواصل انخفاض اليورو إلى ما دون 1 دوالر”، موضحًا بأنه “ال يوجد 
مبرر للتجار المستوردين والذين يفتحون اعتمادات مستندية باليورو 
خصوصا  السلع  تخفيض  بعدم  باليورو  صفقاتهم  مجمل  يدفعون  أو 

وكاالت السيارات”. وعن توقعاته عن المدة التي ستستمر فيها 
هذه األزمة، قال خليفة “متى ما انتهت أزمة الغاز الروسي 

ــة ارتــفــاع أســعــار  ــيــة وأزمــ والــحــرب الــروســيــة األوكــران
على  الفائدة  رفــع  قـــرارات  إلــى  باإلضافة  الطاقة، 
اليورو من قبل المركزي األوروبي ستقترب الدول 

األوروبية من انفراج األزمة”.
ونوه إلى أن االتحاد األوربي يحتاج إلى رفع كبير 
نقطة   200 حتى  للفائدة  ــاس  األسـ نقط  فــي  جــدا 

أزمــة  الحـــتـــواء  المقبلين  الــشــهــريــن  خـــالل 
“ولكن  مستدركا  الــيــورو،  انــهــيــار 

هذا قرار صعب جدا، إال أنه 
ليس مستحيال”.

“إدامة” دعت لتقديم العطاءات للمشروع

تعيين شركة لتطوير مجمع الريف التجاري في المالكية

دعـــت شـــركة البحريـــن لالســـتثمار العقـــاري 
الشـــركات  )االثنيـــن(  األول  أمـــس  )إدامـــة( 
وصيانـــة  تطويـــر  مجـــال  فـــي  الهندســـية 
المجمعات تقديم عطاءاتها لمشـــروع تطوير 
مجمـــع الريف التجاري في منطقـــة المالكية. 
وبحســـب دعـــوة المناقصـــة فـــإن المشـــروع 
يشـــمل إعادة صيانة شـــاملة للمجمـــع، وذلك 
وفًقـــا للبنـــود واألحـــكام الـــواردة فـــي وثائق 
المناقصة. وهذه المناقصة الثانية التي تفتح 
للمشروع، إذ طرحت الشركة في وقت سابق 
مناقصـــة لخدمـــات االستشـــارات الهندســـية 
لإلشـــراف الهندســـي لمشـــروع تطوير مجمع 

الريـــف التجاري. يشـــار إلـــى أن مجمع الريف 
تـــم افتتاحـــه فـــي العـــام 2010 لكـــي يخـــدم 
القـــرى الغربية، وتم إســـناد إدارتـــه بناء على 
عقـــد اســـتثمار لمدة 20 ســـنة، إذ عانى لفترة 
طويلـــة مـــن قلـــة اإلشـــغال، إلى جانـــب عدم 

حصول وزارة شؤون البلديات على إيرادات 
مـــن الشـــركة المشـــغلة، وقبـــل عدة ســـنوات 
تولـــت شـــركة “إدامـــة” إدارة المجمـــع. وتبلغ 
المســـاحة المبنيـــة 14 ألـــف متـــر مربـــع علـــى 

مساحة 45 ألف متر مربع.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.11

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.23

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة   
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.091

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.472

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.492

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.291

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.475

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.638

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

السنة الرابعة عشرة - العدد 5076

األربعاء
7 سبتمبر 2022 - 11 صفر 1444

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمت 
تغطية اإلصـــدار رقم 205 من صكوك التأجير 
اإلســـالمية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التـــي 
يصدرهـــا مصرف البحريـــن المركزي نيابة عن 
حكومـــة مملكـــة البحرين. تبلـــغ قيمة اإلصدار 
26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 

يومًا تبدأ في 8 سبتمبر 2022 إلى 4 أغسطس 
 .2023

ويبلـــغ العائد المتوقع لهـــذه الصكوك 3.95 % 
مســـاويًا لإلصدار الســـابق بتاريخ 4 أغسطس 
2022، علمـــا بأنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصدار 

بنسبة 151 %.

26 مليـون دينـار لصكـوك التأجيـر 
اإلسالميـة الحكوميـة قصيـرة األجـل
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متــاحمبــاع

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A تحديث جديد

هبة محسن

علي الفردان

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة تموين رائدة بدفع 12800 دينار قيمة متأخرات إيجار
قضـــت المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة التاســـعة التجارية حكمـــًا يقضي 
بإلـــزام إحـــدى شـــركات التمويـــن الرائـــدة فـــي مملكة البحريـــن بدفع 
مبلـــغ 12800 دينـــار قيمـــة متخلفـــات األجـــرة، إذ توقفـــت الشـــركة 
المذكـــورة عـــن ســـداد األجـــرة المتفـــق عليها فـــي العقـــد، ورغم ذلك 
ظلـــت منتفعة بالعين المؤجرة، األمر الـــذي انتهت معه المحكمة إلى 
أحقية المدعي في قيمة متخلفات األجرة. وتتلخص وقائع الدعوى 
كمـــا ذكرهـــا المحامي الدكتـــور محمد رضا منصور بوحســـين، في أن 
المدعـــي أقـــام الدعـــوى بصفة مســـتعجلة على أربعة مدعـــى عليهم، 
المدعـــى عليـــه األول شـــركة تموين رائدة في البحريـــن طالبًا الحجز 
علـــى حســـاباتها وعلى ســـجلها التجـــاري، وعلى المدعـــى عليهم من 
الثانـــي حتى الرابع باعتبارهم أشـــخاصًا اعتبارييـــن وأجانب بمنعهم 
من الســـفر، وذلك تأسيســـًا على أن المدعى عليها األولى اســـتأجرت 
مـــن المدعـــي محالً في إحدى المناطق بالبحرين نظير أجرة شـــهرية 

قدرها )-/800 دينار(، ومن ثم أضاف الطرفان محالً آخر إلى العقد 
باألجرة ذاتها لتكون األجرة االجمالية الشهرية للمحلين قدرها 
)-/1600دينار(، وقد تخلفت عن ســـداد األجرة المستحقة عن 
الفتـــرة من شـــهر ســـبتمبر2021 وحتـــى تاريخـــه، مما ترصد 
بذمتـــه مبلغ )-/12800دينار(، حيـــث أخطرت المدعى عليها 
المدعـــي بعزمهـــا علـــى إخـــالء المحليـــن؛ إال أن المدعـــي 

اعترض على اســـتالم الوحدتيـــن؛ لما تبين له 

من قيام المدعـــى عليها بإحداث تغييرات وتعديالت وإزالة حوائط 
ودورات ميـــاه فـــي المحليـــن دون علم أو موافقة المدعي بما شـــكل 
تغييرًا كبيرًا في الوحدتين، وتعهدت المدعى عليها بعمل إصالحات 
وإعـــادة الوضـــع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وحتى تاريخه لم تقم 
المدعـــى عليهـــا بتســـليم المحلين، كمـــا أن المدعي قـــام باللجوء إلى 
تعيين خبير لبيان حالة العين، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن 
المدعى عليها تسببت في حدوث أضرار في العين تقدر قيمة أعمال 
إصالحها مبلغ )-/ 3420 دينار(، وأن هذه األعمال تستغرق مدة ستة 
أسابيع أي ما يعادل مبلغ )-/2400( دينار. وبذلك تكون ذمة المدعى 
عليهـــا مشـــغولة بمبلغ المطالبـــة، ولما كان المدعى عليهـــم من الثاني 
حتـــى الرابـــع هم من يديرون الشـــركة ولهـــم الســـيطرة الفعلية على 
الشـــركة المدعـــى عليها األولى وحســـاباتها إال أنهم وبســـوء إدارتهم 
وخطأهم الجســـيم تســـببوا في تكبد الشـــركة المدعـــى عليها األولى 
خسائر فادحة نتيجة قيامهم تحميلها مديونيات والتزامات 
عجـــزت عن الوفـــاء بها ممـــا يترتب عليها  مســـؤوليتهم 
القانونيـــة بموجـــب المـــادة 18 مكـــرر من القانـــون رقم 
50 لســـنة 2014 بتعديـــل بعض أحكام قانون الشـــركات 
التجارية الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 21 لسنة2021، 
األمر الذي حدا بالمدعي إلى رفع الدعوى الماثلة للحكم 

له بما سلف بيانه من طلبات.
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المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين 
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