
الملك تشارلز يؤدي القسـم اليـوم
أعلن األمير وليام وليا للعهد... وتعهد بحمل عهد إليزابيث

وعـــد الملك تشـــارلز الثالث، الجمعة، 
بخدمـــة البريطانيين طـــوال حياته، 
قطعتـــه  الـــذي  االلتـــزام  مســـتعيدا 
اليزابيـــث  الراحلـــة  الملكـــة  والدتـــه 
الثانية على نفســـها في عيد ميالدها 
الحـــادي والعشـــرين. وقـــال في أول 
كلمة متلفزة له كملك: “أجدد أمامكم 
هذا االلتزام بالخدمة طوال حياتي”، 
واصفا اليزابيث الثانية بأنها “مصدر 
إلهـــام ومثـــال” بالنســـبة اليـــه والـــى 
عائلتـــه.  وقـــال إنـــه ســـيحمل “عهـــد 
الملكة إليزابيث” معه. وأكد “مبادئنا 
ما تـــزال كما هي والمهمـــات الملكية 
وأعلـــن  مســـتمرة”.  والمســـؤوليات 
الملـــك الجديد، تســـمية األمير وليام 
الـــذي يبلـــغ أربعيـــن عاما، وليـــا لعهد 
بريطانيـــا، وأميرا لويلـــز. وقال قصر 
باكنغهام إن الملك تشـــارلز ســـيجري 
تنصيبه بشكل رســـمي اليوم السبت 
خالل اجتمـــاع للمجلس الذي يرتب 
فـــي قصـــر ســـانت  العـــرش  خالفـــة 
االجتمـــاع  أن  وأضـــاف  جيمـــس.  
يجـــري علـــى مرحلتين، حيـــث يعلن 
تولـــي الملـــك الجديـــد العـــرش، ثـــم 

الملك الجديد يصافح البريطانيين خارج قصر باكنغهاميؤدي العاهل القسم.

لندن ـ وكاالت

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أكـــد 
اإلســـالمية واألوقـــاف رئيـــس اللجنة 
العليـــا لإلشـــراف العـــام علـــى ســـالمة 
أن  المعـــاودة،  نـــواف  االنتخابـــات 
االنتخابات القادمة للفصل التشريعي 
الســـادس تشـــكل محطة ديمقراطية 
واعـــدة فـــي ظـــل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
الملكي الســـامي بشـــأن تحديد ميعاد 
االنتخاب والترشـــح لعضوية مجلس 
النـــواب، حيث أضـــاف الوزير أن هذا 
األمـــر الملكـــي الســـامي يأتـــي ليجدد 

بقيـــادة  المملكـــة  أن  علـــى  التأكيـــد 
المعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
الســـمو  صاحـــب  ومســـاندة  وبدعـــم 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، ماضيـــة ُقدًمـــا في ترســـيخ 
الحياة الديمقراطية، من خالل تعزيز 
ممارســـة  فـــي  المواطنيـــن  مشـــاركة 
حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم 

النيابيين.

فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات على وزارة المخابرات واألمن 
اإليرانية ووزيرها بناء على اتهامات بِصَلتهم بهجوم إلكتروني وقع في 
يوليو الماضي على ألبانيا والضلوع في أنشـــطة اختراق إلكتروني عبر 

اإلنترنت ضد الواليات المتحدة وحلفائها.

المعاودة: االنتخابات محطة ديمقراطية واعدة

عقوبات على وزارة المخابرات واألمن اإليرانية 
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بموجب قرارين من وزير العدل...حمزة مديراً تنفيذيا

7 أعضاء لإلشراف على سالمة انتخابات النواب
المنامة - بنا

صدر عن وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف رئيس اللجنة 
العليــا لإلشــراف العــام على ســامة انتخاب أعضاء مجلــس النواب 
نواف المعاودة قرار رقم )120( لســنة 2022 بتســمية أعضاء اللجنة 

العليا لإلشراف العام على سامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وجاء في المادة األولى من القرار 
أنه ُتشـــكل اللجنة العليا لإلشراف 
انتخـــاب  ســـالمة  علـــى  العـــام 
أعضـــاء مجلـــس النواب برئاســـة 

وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
مـــن:  كل  وعضويـــة  واألوقـــاف، 
القاضـــي معصومـــة عبدالرســـول 
عيســـى محمد والمستشـــار وائل 

رشـــيد خليفة بوعـــالي والقاضي 
إبراهيـــم ســـلطان إبراهيـــم الزايد 
والمستشـــار أحمـــد محمـــد علـــي 
الحمـــادي والقاضـــي علـــي أحمـــد 
جمعـــة الكعبـــي والقاضـــي محمد 
والقاضـــي  أمـــان  محمـــد  ميـــرزا 
عبدالرضـــا  عبـــدهللا  ســـلمان 

العصفور.
حمـــزة مديًرا تنفيذًيـــا النتخابات 

أعضاء مجلس النواب. 

   كمـــا صـــدر عـــن وزيـــر العـــدل 
والشـــئون اإلســـالمية واألوقـــاف 
بتعييـــن  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس 
مدير تنفيـــذي النتخابات أعضاء 
مجلس النواب.وجـــاء في المادة 
األولى من القرار أنه ُيعين رئيس 
هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانوني 
المستشـــار نـــواف حمـــزة، مديـــًرا 
أعضـــاء  النتخابـــات  تنفيذًيـــا 

)٠٣(مجلس النواب.

المركـــز  البحريـــن  حققـــت مملكـــة 
الحريـــة  مؤشـــر  فـــي  عالميـــا   39
االقتصاديـــة لعـــام 2022 والصادر 
مؤخـــرا عن معهـــد فريـــزر الكندي، 
متقدمـــة 17 مرتبـــة عـــن تصنيـــف 
العـــام الماضـــي والبالـــغ 56 آنذاك، 
لتكون األولى على مستوى منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وسجلت المملكة في تصنيف هذا 

 7.47 مجموعـــه  مـــا   2022 العـــام 
نقطـــة مقارنة مـــع 7.34 نقطة في 
 ،2021 الماضـــي  العـــام  تصنيـــف 
ممـــا جعلها تحافظ علـــى تصنيفها 
المتقـــدم ضمن قائمة الدول األكثر 
حريـــة اقتصاديـــة علـــى مســـتوى 
العالـــم، متفوقـــة بذلـــك علـــى عدة 
دولـــة متقدمـــة كإيطاليـــا وفرنســـا 

وكوريا الجنوبية.

البحرين األولى بالشرق األوسط بالحرية االقتصادية
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قرنـــان مـــن الزمـــان هو عمـــر العالقات 
التاريخيـــة التي تربط مملكة البحرين 
بالمملكـــة المتحـــدة والتـــي تعـــود إلى 
القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر، 
إال أن العـــام  1816 كان بدايـــة إلعادة 
تشـــكيل العالقـــات عبـــر التوصـــل إلى 
معاهـــدة الصداقـــة لترســـيخ التحالف 
بيـــن  المشـــتركة  المصالـــح  وحمايـــة 
الطرفيـــن، وســـرعان مـــا تحـــول هـــذا 
فـــي  رســـمية  معاهـــدة  إلـــى  االتفـــاق 
عـــام 1820 ســـميت “المعاهـــدة العامة 
للســـالم” والتـــي تعززت أعـــوام 1861 

و1880 و 1892م.
ولقد كان لهذه االتفاقيات التي وقعت 
تلك الفترة آثارها المهمة، إذ أكدت في 
حينها الشـــخصية القانونيـــة للبحرين 
لهـــا  ووفـــرت  اإلداريـــة،  ومؤسســـاتها 
الحماية وأقرت اســـتقالليتها، وعززت 
اســـتراتيجي  كمركـــز  موقعهـــا  مـــن 
للحركـــة التجاريـــة، فضـــالً عـــن ضمان 
اإلقليـــم  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 

الخليجي ككل.
وعلى مدى السنوات الـ 206 الماضية، 
تطـــورت ونمـــت العالقـــات البحرينية 
روابطهـــا  وتوطـــدت  البريطانيـــة   -
بشـــكل متميز ليس فقط على الصعيد 
الرســـمي كدولتين صديقتين فحسب، 
ولكـــن تمتعـــت تلـــك العالقـــات بما هو 
أبعد وأكثر رحابـــة عبر تواصل أواصر 
العائلتيـــن  بيـــن  والتقـــارب  الصداقـــة 
الملكيتين، وقد ســـاهم ذلك في تعزيز 
مستوى التفاهم والتنسيق الرفيع بين 
القيادتيـــن فـــي البلديـــن واالهتمامات 
واإلقليميـــة  الثنائيـــة  والمصالـــح 
والعالقـــات  المشـــتركة،  والدوليـــة 
والزيـــارات  الرفيعـــة  الدبلوماســـية 
المتبادلـــة التـــي توليها قيادتـــا البلدين 

اهتماًما كبيًرا.
إن عالقـــات الصداقـــة الثنائيـــة التـــي 
بالمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع 
معهـــا  التعامـــل  يمكـــن  ال  المتحـــدة 
رســـمية  عالقـــات  مجـــرد  باعتبارهـــا 
ودبلوماســـية بين الدول فحســـب، بل 
إن تاريـــخ الصداقة يعكس ما هو أكثر 
عمًقـــا وتقارًبـــا على الصعيد اإلنســـاني 
تعكســـه  الملكيتيـــن  العائلتيـــن  بيـــن 
عالقـــة المـــودة والصداقـــة واالحترام 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  يتبادلهـــا  التـــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة وولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة مع األســـرة 
الملكيـــة البريطانية ممثلـــة في جاللة 
الثانيـــة،  إليزابيـــث  الراحلـــة  الملكـــة 
وجاللـــة الملـــك تشـــارلز الثالـــث ملـــك 
بريطانيـــا، والتي تعـــود إلى أول زيارة 
الراحلـــة  الملكـــة  بهـــا  قامـــت  رســـمية 
للبحرين في منتصف شهر فبراير عام 
1979 فـــي عهـــد المغفـــور لـــه صاحب 
العظمـــة الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه. وفي عام 
1986 – قـــام ولـــي العهـــد البريطانـــي 
األمير تشارلز أمير ويلز آنذاك بزيارته 
الثانيـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي إطـــار 

جولة خليجية.
أمـــا الزيـــارة الثالثـــة لتشـــارلز الثالـــث، 
فكانت في 26 فبراير عام 2007م في 
إطار جولة خليجية اســـتمرت عشـــرة 
أيـــام رافقتـــه خاللهـــا قرينتـــه األميرة 
كاميـــال، حيـــث التقى خاللهـــا صاحب 
الجاللة الملك المعظم وصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، وكانـــت زيـــارة ناجحـــة بكل 
إيجابًيـــا  مؤشـــًرا  أعطـــت  المقاييـــس 

على مـــدى قوة ومتانـــة العالقات بين 
البلديـــن كما تعكس مدى ما تحظى به 
مملكـــة البحرين مـــن مكانة كبيرة لدى 
األوســـاط األوروبيـــة والدوليـــة؛ نظًرا 
التـــي  المتزنـــة  الخارجيـــة  لسياســـتها 

تنشد السالم واالستقرار.
احتفلـــت مملكـــة  2016م  عـــام  وفـــي 
البحريـــن بذكرى مـــرور 200 عام على 
البريطانيـــة،   – البحرينيـــة  العالقـــات 
وتجســـيد مدى عمق العالقات الودية 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  والتاريخيـــة 
والرغبـــة  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
الصادقـــة فـــي تدعيـــم أطـــر التعـــاون 
والترابط بينهمـــا، خاصة عقب الزيارة 

المملكـــة  ولـــي عهـــد  بهـــا   قـــام  التـــي 
المتحـــدة آنذاك األمير تشـــارلز لمملكة 
البحريـــن فـــي نوفمبـــر 2016، وعقـــب 
حضور عاهـــل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة مهرجان ويندســـور للفروســـية 
فـــي العـــام نفســـه، حيـــث تم تدشـــين 
البحرينيـــة  العالقـــات  “تاريـــخ  كتـــاب 

البريطانية خالل مئتي عام “.
لقـــد امتزجـــت الزيـــارات المتبادلة بين 
الرســـمية  بيـــن  الملكيتيـــن  العائلتيـــن 
والودية، ولعل التقارب في االهتمامات 
والهوايـــات الرياضيـــة المشـــتركة التي 
جمعـــت بيـــن جاللـــة العاهـــل المعظـــم 

إليزابيـــث  الراحلـــة  الملكـــة  وجاللـــة 
الثانيـــة ســـاهم فـــي توطيـــد العالقات 

الثنائية في مختلف المجاالت.
وقـــام جاللـــة الملـــك المعظـــم بزيارات 
عديدة لبريطانيا آخرها حضور جاللته 
مهرجـــان وندســـور الملكي للفروســـية 
فـــي مايـــو الماضـــي 2022 بدعوة من 
جاللـــة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، كما 
قام جاللته بزيارات رســـمية لبريطانيا 
منـــذ توليه مقاليـــد الحكم فـــي البالد، 
وهي زيارات ال تنقطع كونها انعكاًســـا 
لعمـــق ومتانـــة العالقـــات التـــي تربـــط 

المملكتين الصديقتين.
على مـــدار العقـــود، شـــهدت العالقات 

بيـــن البلدين الصديقين تطـــوًرا ونمًوا 
ملحوًظا أضاف لعمق الشراكة الثنائية 
التـــي أخـــذت فـــي التوســـع وُترجمـــت 
االتفاقيـــات  مـــن  العديـــد  بتوقيـــع 
ومذكـــرات  التعـــاون  وبروتوكـــوالت 
التفاهم؛ بهدف رفع مســـتوى الشراكة 
والتنســـيق الثنائـــي في عـــدة مجاالت 
مختلفة منها السياسية والدبلوماسية 
واالقتصاديـــة  والعســـكرية  واألمنيـــة 

والثقافية والتعليمية وغيرها.
ولقـــد شـــّكل مطلـــع العـــام 1935 نقلـــة 
بيـــن  العالقـــات  مســـيرة  فـــي  نوعيـــة 
لفصـــل  وبدايـــة  الصديقيـــن  البلديـــن 
سياســـي واقتصـــادي وثقافـــي جديـــد 

قائم على االحترام والمودة والشراكة 
البحريـــة  القاعـــدة  نقـــل  أعقـــاب  فـــي 
البريطانيـــة الرئيســـة فـــي الخليج إلى 
مملكـــة البحرين، تبعـــه توقيع معاهدة 
الصداقة بيـــن البحرين وبريطانيا عام 

1971م.
وتتمتع الشراكة البحرينية البريطانية 
بخصوصية تعـــود إلى التاريخ القديم 
الذي جمع البلدين الســـيما في القطاع 
االقتصادي واالســـتثماري والمصرفي، 
إقليمًيـــا  مقـــًرا  البحريـــن  تعـــد  حيـــث 
لعدد كبير من الشـــركات والمؤسسات 
التجارية والمالية والبنوك والمصارف 
الدولـــي  النشـــاط  ذات  البريطانيـــة 
بـــرؤوس أمـــوال واســـتثمارات هائلـــة 
أخـــذت فـــي النمـــو بفضل السياســـات 
المثاليـــة  االقتصاديـــة  والتشـــريعات 
التي توفرها حكومـــة مملكة البحرين 
للقطـــاع االســـتثماري علـــى أراضيهـــا، 
كما ساعد على تســـهيل هذه األنشطة 
االتفاقيـــات التـــي وقعهـــا البلـــدان في 
هـــذا الخصـــوص مثـــل اتفاق تشـــجيع 
 ،2006 عـــام  االســـتثمارات  وحمايـــة 
واتفـــاق تعـــاون بيـــن ســـوق البحريـــن 
لـــألوراق المالية وســـوق لندن لألوراق 
المالية عـــام 2007م، ومذكرتي تفاهم 
بيـــن حكومتي البلدين فـــي المجاالت 
عـــام  الجمركـــي  بالقطـــاع  المرتبطـــة 
2008م وغيرها العديد من االتفاقيات 
التي تقف شاهدة على عمق العالقات 
التاريخيـــة المتجـــذرة بيـــن المملكتين 

قيادًة وحكومًة وشعًبا.

المنامة - بنا
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البحرين وبريطانيا: عالقة استثنائية كرستها الروابط الملكية المميزة
200 عام من بدء التوصل إلى معاهدة الصداقة وحماية المصالح المشتركة



والشـــئون  العـــدل  وزيـــر  عـــن  صـــدر 
اللجنـــة  رئيـــس  واألوقـــاف  اإلســـامية 
ســـامة  علـــى  العـــام  لإلشـــراف  العليـــا 
انتخاب أعضـــاء مجلس النـــواب نواف 
المعـــاودة،  قرار رقم )119( لســـنة 2022 
بتعيين مدير تنفيذي النتخابات أعضاء 

مجلس النواب.
وجـــاء فـــي المادة األولى مـــن القرار أنه 
والـــرأي  التشـــريع  رئيـــس هيئـــة  ُيعيـــن 
القانوني المستشـــار نواف حمزة، مديًرا 
مجلـــس  أعضـــاء  النتخابـــات  تنفيذًيـــا 

النواب.
وتنـــص المادة الثانية من القرار على أن 
يختص المدير التنفيذي باإلشراف على 
كافة األعمـــال اإلدارية والتقنية الازمة 
للتحضيـــر واإلعداد النتخابـــات أعضاء 

مجلس النواب.
فيمـــا تنص المادة الثالثة من القرار على 
أن ُيعيـــن المديـــر التنفيـــذي الموظفيـــن 
االنتخابـــات  لجـــان  لمعاونـــة  الازميـــن 

حسب احتياجات كل لجنة.

نواف حمزة
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مدينة عيسى - وزارة العمل

التقى وزير العمل رئيس مجلس 
إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
جميـــل حميدان، ســـفير الواليات 
المتحـــدة األميركية لـــدى مملكة 

البحرين ستيفن بوندي.
وتنـــاول حميـــدان خـــال اللقاء، 
ســـبل تعزيـــز عاقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون القائمـــة بيـــن البلديـــن 
خصوصا في المجاالت العمالية. 
المشـــروعات  اســـتعرض  كمـــا 
والمبادرات التي تقوم بها مملكة 
البحرين في إطار خطة التعافي 
اســـتقرار  لتعزيـــز  االقتصـــادي 
توليـــد  ومتابعـــة  العمـــل  ســـوق 
فـــرص العمل المناســـبة والائقة، 
ضمـــان  إجـــراءات  عـــن  فضـــًا 
بيئـــة العمـــل الصحيـــة والمائمة 
للعمالـــة الوطنيـــة والوافدة على 
حـــد ســـواء، إلـــى جانـــب تعزيـــز 

حقـــوق العمال وفًقا للتشـــريعات 
التـــي تتوافـــق مع معاييـــر العمل 
الدوليـــة، وكذلك جهـــود المملكة 
للقضاء على كافة أشكال التمييز 

واالتجار باألشخاص.
الســـفير  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بونـــدي بحصـــول البحريـــن على 
الفئـــة األولـــى فـــي تقريـــر وزارة 
المعنـــي  األميركيـــة  الخارجيـــة 
مجـــال  فـــي  الـــدول  بتصنيـــف 

باألشـــخاص  االتجـــار  مكافحـــة 
التوالـــي،  علـــى  الخامـــس  للعـــام 
الفًتـــا إلـــى اإلنجـــازات المتتاليـــة 
التي تحققها المملكة على صعيد 
ســـوق  فـــي  الرياديـــة  تجربتهـــا 
العمـــل، مؤكـــًدا حـــرص الواليات 
المتحـــدة علـــى تنميـــة العاقات 
التاريخيـــة وتعزيـــز التعاون بين 
البلديـــن الصديقيـــن في مختلف 

المجاالت.

حميدان: جهود للقضاء على كافة أشكال التمييز واالتجار باألشخاص

السفير األميركي: البحرين رائدة في سوق العمل

حميدان ملتقًيا السفير األميركي

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

أطلقـــت هيئـــة التشـــريع والـــرأي 
البصريـــة  الهويـــة  القانونـــي 
والبلديـــة  النيابيـــة  لانتخابـــات 
تحـــت شـــعار )نصـــوت للبحرين( 
التي تحمل معاني رفيعة ُتجسد 
الغاية األسمى للمشاركة، انطاًقا 
من إيمان المواطن بأهمية صوته 
في ترسيخ المبادئ الديمقراطية 
بـــكل  التنميـــة  فـــي  والمســـاهمة 
أبعادهـــا، مرســـخًة بذلـــك معاني 
العطاء والبناء في ســـبيل خدمة 

الوطن وتقدمه ورفعته.
الـــدورة  تنظيـــم  أن  وأكـــدت 
االنتخابية السادسة تحت شعار 
)نصوت للبحرين( يعبر عما يمثله 
هذا االســـتحقاق الدســـتوري من 
المســـيرة  فـــي  جديـــدة  محطـــة 
المســـتمرة؛  الديمقراطيـــة 
لتعزيـــز مكتســـباتها عبـــر اآلليات 

البحريـــن  ومضـــي  الدســـتورية، 
بمـــا  أبنائهـــا  بعـــزم وإرادة  قدمـــًا 
يعود بالخير والنماء على الوطن 

والمواطن.
وجـــاءت الهويـــة متوجة بشـــعار 
)نصـــوت للبحريـــن(؛ للتأكيد على 
الثوابت الوطنية بجميع أبعادها، 
والتي رسخها المشروع التنموي 
الشـــامل لعاهـــل البـــاد المعظـــم 

صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، منطلًقا وأساًسا 
الديمقراطـــي  العمـــل  لمســـيرة 
عبـــر  البنـــاء  فـــي  والمســـاهمة 

المؤسسات الدستورية.
البصريـــة  الهويـــة  وتتألـــف 
عبـــارة  مـــن   2022 النتخابـــات 
مكتوبـــة  البحريـــن(  )نصـــوت 
باللون الذهبي، وفي أســـفل منها 
ذات  حمـــراء  مثلثـــات  خمســـة 
نحـــو  متجهـــة  مســـننة  رؤوس 
األعلى مســـتوحاة مـــن المثلثات 
الخمسة التي يضمها علم مملكة 
البحريـــن، وفي أســـفل منها رقم 
)2022( فـــي داللـــة للعـــام الـــذي 
تنظـــم فيـــه الـــدورة االنتخابيـــة 
السادســـة، فـــي إشـــارة لرســـوخ 
الديمقراطية واستمرار  التجربة 

تقدمها.

انطالًقا من إيمان المواطن بأهمية صوته في ترسيخ الديمقراطية

إطالق الهوية البصرية لالنتخابات بشعار “نصوت للبحرين”

المنامة - بنا

نواف حمزة مديًرا تنفيذًيا لالنتخابات االنتخابات المقبلة محطة ديمقراطية واعدة
حكمة الملك المعظم أنجحت المسار الديمقراطي ... المعاودة:

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أكـــد 
اإلســـامية واألوقـــاف رئيـــس اللجنة 
العليـــا لإلشـــراف العـــام علـــى ســـامة 
أن  المعـــاودة،  نـــواف  االنتخابـــات 
االنتخابات القادمة للفصل التشريعي 
الســـادس تشـــكل محطـــة ديمقراطية 
واعـــدة فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيادة عاهل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك بمناسبة صدور األمر الملكي 
السامي بشأن تحديد ميعاد االنتخاب 
والترشـــح لعضويـــة مجلـــس النـــواب، 
حيـــث أضـــاف الوزيـــر أن هـــذا األمـــر 

الملكي الســـامي يأتي ليجـــدد التأكيد 
صاحـــب  بقيـــادة  المملكـــة  أن  علـــى 
وبدعـــم  المعظـــم،  الملـــك  الجالـــة 
ومســـاندة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء، ماضية 
ُقدًما في ترسيخ الحياة الديمقراطية، 
من خـــال تعزيز مشـــاركة المواطنين 
فـــي ممارســـة حقهـــم الدســـتوري في 

اختيار ممثليهم النيابيين.
وذكـــر وزيـــر العـــدل أن حكمـــة جالة 
الراســـخ  وإيمانـــه  المعظـــم  الملـــك 
بالمشـــاركة الشـــعبية وفـــرت األرضية 
ونجـــاح  تقـــدم  الســـتمرارية  الصلبـــة 
المســـار الديمقراطـــي بخطـــى ثابتـــة، 
قائًا “إن البناء على ما تحقق في ظل 
دولة المؤسســـات والقانـــون، هو نهج 

مملكـــة البحريـــن الراســـخ، وفـــي هذا 
المسار شـــكل انتخاب مجلس النواب 
محطة وطنية يتطلع فيها المواطنون 
للمشاركة الفعالة، إدراًكا منهم ألهمية 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات الوطنيـــة 

والمساهمة في تعزيزها”.
كمـــا أشـــار فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن 
تحديـــد موعـــد الترشـــيح واالنتخاب 
لعضوية المجالس البلدية يأتي تأكيًدا 
علـــى أهميـــة دور المجالـــس البلديـــة 
فـــي المســـيرة الديمقراطيـــة للمملكـــة 
والتطويـــر،  البنـــاء  فـــي  وإســـهاماتها 
الفًتا ســـعادته إلى أن تنظيـــم العملية 
االنتخابية فـــي مملكة البحرين تحت 
اإلشـــراف القضائي الكامـــل يعد أقوى 
ضمانـــة لنزاهـــة تلـــك االنتخابـــات في 
ومحايـــدة،  شـــفافة  إجـــراءات  ظـــل 
ومن ثم تأصيل المبادئ الديمقراطية 
التي تكفل للمواطنين ممارسة حقهم 
الدســـتوري فـــي اختيـــار ممثليهم في 

مجلس النواب.

المنامة - بنا

نواف المعاودة

المنامة - مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أشـــادت 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، 
برنامـــج  عـــن  الصـــادرة  بالنتائـــج 
األمـــم المتحدة اإلنمائي بالشـــراكة 
مـــع مؤَسســـة محمـــد بن راشـــد آل 
مكتوم للمعرفة، إذ تصدرت مملكة 
البحريـــن المرتبـــة الرابعـــة عالمًيـــا 

فـــي متغيـــر الباحثين فـــي التعليم 
العالي في مؤشـــر المعرفة العالمي 
للعـــام 2021 والـــذي يقيـــس الواقع 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  المعرفـــي 
كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق 
وبمختلـــف  المســـتدامة  بالتنميـــة 
أبعـــاد الحياة اإلنســـانية المعاصرة، 
واقتصـــادات  مجتمعـــات  وبنـــاء 
السياســـات  ووضـــع  المعرفـــة، 

التنموية الستشراف المستقبل.
وبهذه المناسبة، أكدت األمين العام 
ما يحظـــى به قطاع التعليم العالي 
مـــن دعـــم من ملـــك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، واهتمام مستمر 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 

يأتـــي إيماًنا بـــدور التعليم كمحرك 
رئيـــس للعمليـــة التنمويـــة بالمملكة 
وأهميتـــه في دعم أهـــداف التنمية 
المستدامة وترسيخ ريادة المملكة 

وتميزها في هذا القطاع المهم. 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  وأوضحـــت 
عيســـى آل خليفة أن هـــذه النتائج 
مـــا هـــي إال ثمرة مـــن ثمـــار الخطة 
للبحـــث  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

العلمي 2014 - 2024 والتي يسعى 
مجلس التعليم العالي إلى تحقيقها 
وجعل مملكة البحرين متميزة في 
حقـــول البحـــث العلمي األساســـية 
ذات األهميـــة لاقتصـــاد وامتـــاك 
قدرات الزمة للوصول إلى المعرفة 
العالمية والمســـاهمة في اســـتدامة 
القـــدرة  ورفـــع  االقتصـــادي  النمـــو 

التنافسية لمملكة البحرين.

المملكة الرابعة عالميا في مؤشر المعرفة... رنا بنت عيسى:

رفع القدرة التنافسية للبحرين في حقول البحث العلمي

الشيخة رنا بنت عيسى

المنامة - بنا

صــدر عــن وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف رئيــس اللجنــة العليا 
لإلشــراف العام على ســامة انتخاب أعضاء مجلس النواب نواف المعاودة، 
قرار رقم )120( لسنة 2022 بتسمية أعضاء اللجنة العليا لإلشراف العام على 

سامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن 
القـــرار أنه ُتشـــكل اللجنـــة العليا 
ســـامة  علـــى  العـــام  لإلشـــراف 
انتخاب أعضـــاء مجلس النواب 
برئاســـة وزيـــر العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف، وعضوية 

كل من:
- القاضي معصومة عبدالرسول 

عيسى محمد.
- المستشـــار وائل رشـــيد خليفة 

بوعاي.
ســـلطان  إبراهيـــم  القاضـــي   -

إبراهيم الزايد.
- المستشـــار أحمـــد محمـــد علي 

الحمادي.
أحمـــد جمعـــة  علـــي  القاضـــي   -

الكعبي.
- القاضـــي محمـــد ميـــرزا محمد 

أمان.
عبـــدهللا  ســـلمان  القاضـــي   -

عبدالرضا العصفور.
اللجنـــة  فـــإن  القـــرار،  وبحســـب 
العليـــا تختـــص باإلشـــراف العام 
علـــى ســـامة انتخـــاب أعضـــاء 
جميـــع  فـــي  النـــواب  مجلـــس 
االنتخابيـــة  والدوائـــر  المناطـــق 
فـــي المملكة، وخاصـــة البت في 
جميع األمور التي تعرضها عليها 
ســـامة  علـــى  اإلشـــراف  لجـــان 
انتخاب أعضـــاء مجلس النواب 
المـــادة  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
الســـابعة مـــن المرســـوم بقانـــون 

بشـــأن   2002 لســـنة   )14( رقـــم 
السياســـية،  الحقـــوق  مباشـــرة 
وتتولى اإلعان النهائي للنتيجة 
وإخطـــار  لانتخـــاب،  العامـــة 
الفائزيـــن بالعضوية في مجلس 

النواب.
كمـــا نص القـــرار علـــى أن ُيعاون 
تنفيذيـــة  لجنـــة  العليـــا  اللجنـــة 
المهـــام  تتولـــى مباشـــرة جميـــع 

الازمة للعملية االنتخابية.

بينهم قاضية ... ووزير العدل رئيسا للجنة

7 أعضــاء لإلشــراف علـى سالمــة انتخـابـات النــواب

المستشار احمد الحمادي

القاضي سلمان العصفور

القاضي ابراهيم الزايد

القاضي محمد امان

المستشار وائل بوعالي

القاضي علي الكعبي

القاضي معصومة عبدالرسول
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توفير الحماية الشاملة لذوي العزيمة واكتشاف مواهبهم
سن التشريعات الداعمة والضامنة لصون حقوقهم ... العصفور:

تحـــت رعايـــة وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة 
أســـامة العصفـــور، نظمت جمعيـــة اإلرادة 
بالمملكـــة  اإلعاقـــة  مـــن ذوي  للموهوبيـــن 
العربيـــة الســـعودية، لقاًء للجنـــة التحكيم 
لدعـــم  “عمـــار  جائـــزة  فـــي  والمشـــاركين 
بدورتهـــا  اإلعاقـــة”  ذوي  مـــن  المبدعيـــن 
السادســـة محليـــًا والثانيـــة على مســـتوى 
دول الخليـــج العربـــي، وذلـــك فـــي فنـــدق 
وينـــدام جراند بالمنامـــة، وبحضور رئيس 
بوقـــص،  عمـــار  الجمعيـــة،  إدارة  مجلـــس 
وعدد من الجهـــات والمنظمات الحكومية 
والفعاليـــات  العالقـــة  ذات  واألهليـــة 
مـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، حيـــث يأتـــي هذا اللقـــاء على 

هامـــش زيارة لجنـــة التحكيم إلـــى مملكة 
البحريـــن، وذلـــك ضمـــن جولة االكتشـــاف 
التي تقوم بها اللجنة لزيارة عدد من مدن 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف جائـــزة عمار لدعـــم المبدعين من 
ذوي اإلعاقـــة إلـــى اكتشـــاف الموهوبيـــن 
مـــن هـــذه الفئـــة، وتحفيـــز مختلـــف أفراد 
المدنـــي؛  المجتمـــع  ومنظمـــات  المجتمـــع 
للمســـاهمة البنـــاءة نحـــو دعم المبـــادرات 
أعضـــاء  ليكونـــوا  وتمكينهـــم  اإلنســـانية 

فاعلين بالمجتمع.
العصفـــور  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
بمســـاهمات جمعية اإلرادة للموهوبين من 
ذوي اإلعاقة بالمملكة العربية الســـعودية، 

منوهًا بجهودها لتعزيز ودعم حقوق ذوي 
اإلعاقـــة في جميـــع المجـــاالت المجتمعية 
واإلنمائيـــة، مـــن خالل جائـــزة “عمار لدعم 
المبدعيـــن من ذوي اإلعاقـــة”، وغيرها من 
المبادرات، مؤكدًا في هذا الســـياق اهتمام 
مملكـــة البحريـــن بفئـــة ذوي اإلعاقة )ذوي 
العزيمـــة( لالرتقـــاء بأوضاعهم واكتشـــاف 
مواهبهم وصـــون حقوقهم؛ لضمان توفير 
الحمايـــة الشـــاملة لهم والتمتع بالمســـاواة 
مـــع أقرانهم مـــن خالل تأهيلهـــم ودمجهم 

في المجتمع.
كما وأشـــار الوزير إلـــى أن اإلنجازات التي 
تحققـــت لفئـــة ذوي العزيمـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن تأتـــي كأحـــد مالمـــح المســـيرة 

البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم ومتابعـــة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 

آل خليفـــة، الفتـــًا إلـــى أن البحريـــن كانت 
مـــن أوائل الـــدول المصدقة علـــى اتفاقية 
حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، عـــالوة 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  إطـــالق  علـــى 
كمـــا  اإلعاقـــة،  ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق 

كانت المملكة من الدول المتقدمة في سن 
العديد من التشـــريعات الداعمة والضامنة 
لصـــون حقوق فئـــة ذوي اإلعاقـــة، وبذلك 
خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق 

دمج هذه الفئة في المجتمع.
بمختلـــف  البحريـــن  مملكـــة  إن  وقـــال 
قطاعاتهـــا الحكومية والخاصـــة واألهلية 
تحـــرص علـــى النهـــوض بفئة األشـــخاص 
بمســـتوى  واالرتقـــاء  العزيمـــة،  ذوي 
الخدمـــات المقدمة لهـــم، مؤكدًا اســـتمرار 
برامج ومشـــاريع الشـــراكة المجتمعية مع 
القطاعات الحكوميـــة والخاصة واألهلية؛ 
لتحقيـــق المزيد من المنجـــزات في مجال 

حماية ورعاية ذوي العزيمة.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

“الداخلية” تنكس األعالم على جميع مبانيها
المنامة - وزارة الداخلية

أكدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أن مملكة البحرين 
تركــز علــى “األمــن اإلنســاني الشــامل” بكافــة أبعــاده، كبوابــة مثاليــة لتنفيــذ 
خطــط أجنــدة المــرأة والســام واألمــن والتنميــة المســتدامة، مشــيرة إلــى 
التزام اإلرادة السياســية في المملكة بذلك، والحرص على إنفاذه ليتمتع كل 

فرد، رجا كان أو امرأة بحرياته اإلنسانية األساسية.

وخالل حديثها في جلسة حوارية ضمن 
“المؤتمـــر الدولـــي حـــول المرأة والســـالم 
واألمن” المنعقد فـــي العاصمة اإلماراتية 
الشـــيخة  ســـمو  رعايـــة  تحـــت  أبوظبـــي 
االتحـــاد  رئيســـة  مبـــارك  بنـــت  فاطمـــة 
النســـائي العـــام رئيســـة المجلـــس األعلى 
األعلـــى  الرئيســـة  والطفولـــة  لألمومـــة 
لمؤسسة التنمية األســـرية “أم اإلمارات”، 
لفتت األنصـــاري إلى أن مملكـــة البحرين 
تســـتند بتركيزهـــا علـــى األمـــن الشـــامل 
علـــى أســـس راســـخة، مـــن بينهـــا إتاحـــة 
الفرص للجميع دون اســـتثناء، والوصول 
للعدالة الناجزة، ورسم سياسات واضحة 
ال تنســـى أحـــدًا، وبنـــاء مؤسســـات قوية 
وأنظمة حوكمة فعالة، وتفعيل الشراكات 
بيـــن أصحـــاب المصلحة وتعظيـــم العائد 

مـــن االســـتثمار فـــي االســـتقرار والتوازن 
بين الجنسين.

وطرحت خـــالل الجلســـة الحوارية التي 
حملت عنـــوان “تعزيز إدمـــاج احتياجات 
المتســـاوية  المـــرأة  ومشـــاركة  المـــرأة 
والفعالـــة فـــي عمليـــات الســـالم واألمـــن” 
العديد من التساؤالت والمالحظات التي 
القت اهتمامًا من قبل المعنيين بالمؤتمر 
والمتعلقـــة بســـبل تطويـــر أجنـــدة المرأة 
والســـالم وارتبـــاط ذلك بأهـــداف التنمية 
المستدامة التي يلتزم بتنفيذها المجتمع 
الدولـــي وتعمـــل كخارطـــة طريـــق نحـــو 

الرفاه والرخاء اإلنساني.
وفي ســـياق الحديث عن ســـبل تحصين 
مخاطـــر  عـــن  وإبعادهـــا  المجتمعـــات 
تهيئـــة  وضـــرورة  والنزاعـــات  الحـــروب 

المرأة وتأهيلها تأهيالً مناســـبًا لالنخراط 
فـــي صنـــع الســـالم بـــدالً مـــن العمـــل على 
حفـــظ الســـالم بعـــد فـــوات األوان، قالت 
األميـــن العام للمجلـــس األعلى للمرأة بأن 
“انعـــدام أو ضعـــف عمليـــات التنميـــة لهـــا 
طريـــق واحد فقط، وهـــو طريق الخالف 
والصراع والحروب الدامية، وأن الوقاية 
تبـــدأ من مراحل مبكرة جـــدًا على طريق 
الحياة، فللتربية األســـرية دور، وللتعليم 
دور، وللخطـــاب الدينـــي دور، وللخطـــاب 
الثقافيـــة  وللمؤسســـات  دور،  اإلعالمـــي 

المدنيـــة  وللمؤسســـات  دور،  الحـــرة 
والتشـــريعية  والقضائيـــة  والحكوميـــة 
أدوار متعـــددة للبنـــاء على كل مـــا تقدم، 
ناهيـــك عـــن الـــدور األكبـــر الـــذي يجـــب 
أو  الوقائيـــة  الدبلوماســـية  تمارســـه  أن 

االستباقية”. 
وشـــددت في هذا اإلطـــار على أنه “إذا لم 
تجـــد المـــرأة مكانها المناســـب ضمن هذه 
المســـارات المتعددة لن تكون هناك نساء 

حاضـــرات أو قـــادرات علـــى تولـــي ما هو 
متوقع منهن عند وقوع الضرر”.

وأعربـــت األنصاري في ختـــام كلمتها عن 
ثقتهـــا بـــأن يلعب مركـــز الشـــيخة فاطمة 
بنت مبـــارك للمرأة والســـالم واألمن دورا 
رائـــدا في دعـــم أجنـــدة الســـالم الدولية، 
كمنصة نوعية، ال تأخذ فقط في االعتبار 
جوانـــب  وإنمـــا  القـــدرات،  بنـــاء  جانـــب 
وإنتـــاج  واســـتثمارها،  الخبـــرات  تبـــادل 

البحوث والتقارير والمؤشرات والبيانات 
ألصحـــاب  الضروريـــة  واإلشـــعارات 
المصلحـــة، باإلضافـــة إلى توثيـــق أفضل 
الممارســـات؛ مـــن أجل معالجـــة متجددة 
إلحـــداث نقلة إضافية ترتقي بإســـهامات 
المرأة في تحقيق الســـالم الشـــامل الذي 
نرجـــوه جميعـــًا لنـــا وألبنائنـــا وبناتنـــا من 

بعدنا.
يذكـــر أن “المؤتمـــر الدولـــي حـــول المرأة 
والســـالم واألمـــن” يأتي بتنظيـــم كل من 
وزارة الخارجيـــة والتعاون الدولي بدولة 
اإلمـــارات المتحـــدة بالشـــراكة مـــع وزارة 
الدفـــاع واالتحـــاد النســـائي العـــام وهيئة 
األمـــم المتحـــدة وجامعة الـــدول العربية 
وتســـتمر  أبوظبـــي،  موانـــئ  ومجموعـــة 
أعمالـــه حتـــى 10 ســـبتمبر الجـــاري فـــي 
أبوظبـــي؛ بهـــدف تســـليط الضـــوء علـــى 
اإلنجـــازات والتحديـــات في تنفيـــذ قرار 
مجلـــس األمن رقـــم 1325، وإظهار الدور 
القيادي للمرأة مع التركيز على التحديات 
اإلســـتراتيجيات  وتحديـــد  والعقبـــات 
واإلجراءات لتحســـين إدمـــاج المرأة في 

عمليات السالم الرسمية وغير الرسمية.

أبوظبي - المجلس األعلى للمرأة

غياب المرأة عن المؤسسات يحرمها من تولي مسؤولية وقف وقوع الضرر
الرجل والمرأة في البحرين يتمتعان بحرياتهما اإلنسانية ... األنصاري من أبوظبي:

أكدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية بنت 
عبدهللا زينـــل أن مملكـــة البحرين صنعت 
لهـــا بصمـــة متميـــزة فـــي إتاحـــة الفـــرص 
أمام المرأة، وتوفير جميع ســـبل وأســـباب 
وإمكانيـــات وبرامـــج وخطـــط وإجراءات 
التقـــدم والتميز واإلبداع، األمر الذي أهلها 
أن تتبـــوأ المناصـــب الرفيعة في ظل دولة 
المؤسســـات والقانـــون بقيادة ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
ورعـــاه،  خليفـــة، حفظـــه هللا  آل  عيســـى 
وانعكاســـات توجيهات جاللته على مسار 
التـــي تبذلهـــا  الوطنـــي، والجهـــود  العمـــل 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن خـــالل 
إدماج احتياجـــات المرأة البحرينية ضمن 
الحكوميـــة،  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط 
وفـــي جميـــع برامـــج التنمية الشـــاملة، بما 

يمكنهـــا مـــن القيـــام بدورهـــا الوطنـــي في 
صناعـــة مجد وطنها، وتعزيز تقدمه وبناء 

مستقبله الزاهر.
وذكـــرت أن التجارب الناجحـــة والمثمرة، 
عتبـــاٌت مهمـــة في ســـلم الترقـــي للوصول 
إلـــى التطلعـــات، مشـــيرة إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تملـــك تجربـــًة غنية فـــي مجال 
تعزيـــز العدالة والمســـاواة بين الجنســـين، 
ضمـــن إطـــار مؤسســـي، ونظـــم تشـــريعية 

متطورة.
ونوهـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب إلى أن 
العدالة والمساواة بين الجنسين يمثل ركنًا 
أساسيًا لنهج رســـمه صاحب الجاللة ملك 
البـــالد المعظـــم، لكافة مؤسســـات الدولة، 
وضمن خطـــٍط واضحة، وإســـتراتيجيات 
دقيقـــة، وأطـــر زمنية، أســـهمت منذ مطلع 
األلفية الحالية حتى اآلن في عبور المرأة 
مـــن مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة 

التقـــدم على مختلـــف األصعـــدة، في ظل 
اهتمـــام مســـتمر من قبـــل صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة عاهل البالد المعظم حفظها 
هللا، حيث حققت البحرين مكانة متقدمة 
تقـــدم  لقيـــاس  الدوليـــة  المؤشـــرات  فـــي 

المرأة.
وأكـــدت أن مـــن المبـــادرات الرائـــدة التـــي 
جائـــزة  إطـــالق  البحريـــن  مملكـــة  تبنتهـــا 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة 
البحرينية، والتي باتت لها نســـخة عالمية 
بالتعـــاون مع األمـــم المتحـــدة، تعبيرا عن 
جدية مملكة البحرين في أن تكون عملية 
للتخطيـــط  خاضعـــة  والمســـاواة  العدالـــة 
اإلســـتراتيجي  واالستشـــراف  المـــدروس 
ومواءمـــة  والتقييـــم،  للمتابعـــة  القابـــل 
ذلـــك مـــع آلية تحـــدد تقـــدم المـــرأة محليا 
ودوليـــا، إلـــى جانـــب مـــا اعتمدتـــه مملكة 

البحريـــن مـــن اســـتحداث مرصـــد وطنـــي 
لمؤشـــرات التوازن بين الجنســـين، بحيث 
يكـــون مرجعًا فيما يتعلـــق بمتابعة قياس 
تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة 

على المستوى اإلقليمي والدولي.
ونوهت الرئيســـة إلـــى أن الجميع يدرك ما 
تضطلـــع به المرأة من دور رئيســـي حيوي 
منـــذ بـــدء الخليقـــة فـــي كل المجتمعـــات 
علـــى اختـــالف مســـتوى تطورهـــا ونمائها 
وتقدمهـــا، ومشـــيرة إلى أن للمـــرأة دورا ال 
يمكن أن نغفل عنه في دفع جهود التنمية 
وتعزيـــز  المجتمعـــي  التـــوازن  وتحقيـــق 

االستدامة الشاملة.
وأضافـــت قائلـــة: “نؤمـــن إيمانـــًا تامـــًا بأن 
دور المـــرأة فـــي المجتمعـــات ال يقـــل عـــن 
دور شـــريكها الرجل فـــي البناء والتطوير، 
ولكي تقـــوم المـــرأة بأدوارهـــا المجتمعية 
المنوطـــة بهـــا والمتوقعة منهـــا على أكمل 
أن  شـــيء  كل  وقبـــل  أوالً  ينبغـــي  وجـــه 

تتوفـــر لهـــا البيئـــة الصحيـــة التـــي تمنحها 
القـــدرة على العمـــل والمنافســـة والعطاء، 
وال نعنـــي بذلك محاباة المـــرأة، بل نكتفي 
بعدم وضـــع المعوقات أمامها، وال نســـلبها 
الحقـــوق، وال نقلـــل من قدراتهـــا أو نهمش 
دورهـــا، إذ يتوجب أن ننظـــر للمرأة بنظرة 
العدالـــة والمســـاواة مع الرجـــل، وأن نعمل 
تمكينها مـــن الحصول على حقوقها كاملة 

دون نقصان”.
البرلمانـــات  أن  إلـــى  الرئيســـة  ولفتـــت 
وباعتبارها المؤسســـات المعنية بالتشريع، 
والممثلـــة للشـــعوب، والمعبرة عـــن إرادتها 
أمـــام الحكومـــات ومتخذي القـــرار، يجب 
أن تأخـــذ فـــي االعتبـــار دومـــًا عنـــد ســـن 
مبـــادئ  مراعـــاة  وتعديلهـــا  التشـــريعات 
العدالـــة والمســـاواة بيـــن الجنســـين، دون 
تفرقة أو تمييز، وأن ُتعمل صالحياتها في 
الرقابـــة على أداء الحكومـــات في ترجمة 

النظم التشريعية على أرض الواقع.

القضيبية - مجلس النواب

البحرين أتاحت للمرأة فرص التقدم والتميز واإلبداع
دورها في المجتمعات ال يقل عن شريكها الرجل في التطوير



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA
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17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
ALMAROONI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 39466599 or HUSSAIN.RADHI@AHLIUNITED.COM

COCHIN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 38144438 or BUSH.HAH@GMAIL.COM

DAR NADERAH ALABAYA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33256669 or BORJ-ALASAD@HOTMAIL.CON

ZAKIYA ALSAYED SHARAF 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39691404 or EBRAHIMALEKR@HOTMAIL.COM

ALJAMEEL DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39897913 or ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

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

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR
, suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

CURRY LEAF RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38880009 or HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK

PROVOQUE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39650950 or cocozainal90@gmail.com

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH

GRAND OCEAN CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39467332 or ABDULLA.ROWAIE@GMAIL.COM

ENAS IRONING SHOP 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39743974 or kjj0101@hotmail.com

ALRAJIH RADIATORS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38884647 or ABDULLAALRAJEH99@GMAIL.CO

MADRID CONTRCTING AND REAL ESTAT EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39669661 or RASHID.BUALI@GMAIL.COM

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

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

RUSTAM REAL ESTATE & PUBLIC RELATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36512226 or RUSTOMRE@GMAIL.COM

SUN LIGHT ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17241477 or sunlightec@gmail.com

RELAX GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 17232542 or RELAXGENTSSALON@GMAIL.COM

FAREED ALUMINUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39664848 or factory@fareedalu.com

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

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39802060 or FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

Starbucks Coffee 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17556555 or ayman.jafar@alshaya.com

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17514166 or info@panarabco.net

COPPER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36699564 or CTSRADIATOR@CTSRADIATORS.COM

CINE CAFE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 36662332 or BASTAKI_88@HOTMAIL.COM

Dar Aldallal Abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33900941 or ALAMEERDALAL@GMAIL.COM

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

NESTO EXPERTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17227206 or HANEEF.M@WESTERNINT.COM

CLEAN ZONE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 39633812 or YOUBUTTI@GMAIL.COM

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 39424245 or newcastle51280@gmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

ALMAALI STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33344403 or FALAHD@HOTMAIL.COM

DANIEL CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33437700 or DANIEL.HUSSAINDANIEL@GMAIL.COM

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

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

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17456044 or ADEL@AWALGULF.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.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

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

 REINFORCED IRON WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH

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

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

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

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

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

Pearl Prestige Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM

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

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

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

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39944980 or jobs@foulath.com.bh

Hid AlKhier vegetables and fruits 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39416041 or JOJO--555@HOTMAIL.COM

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

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 17701166 or FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM

ALUFEX ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17682526 or KKOOHEJI@HOTMAIL.COM

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

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

AL BAYYNAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39471271 or ALBAYYNAT@HOTMAIL.COM

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

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36609666 or SONDOS@GMAIL.COM

SBIC GLOBAL EST TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 39665286 or BXBBAH@GMAIL.COM

ALNASAK COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17700204 or ABUOBAIDGROUP@GMAIL.COM

BASF PLASTIC ADDITIVES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17585262 or ali090@hotmail.co.uk

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 39335330 or DOMESTONE@GMAIL.COM

INSTANT CLEAN FOR GENERAL CLEANING AND STERILIZATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33004181 or SHAFI13111983@GMAIL.COM

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36363936 or daytona@daytonabh.com

THE  FODA SPACE TRANSPORTATION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 36668189 or JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM

ACUITY ACCOUNTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)
, suitably qualified applicants can contact

 36304274 or admin@ailgopme.com

BREAED TOAST EXPRESS FOR BAKERY PRODUCTS CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39889334 or BREADTOS@BATELCO.COM.BH

HAFEEZA MOHAMED ALI MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39558823 or AQSARAJA93@GMAIL.COM

FALCON WINGS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39606304 or HUSSAINREND@YAHOO.COM

ARWA NUTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17826260 or FTHEWHAT@HOTMAIL.COM

Hend dream veg and fruits 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33761989 or HEBASLA.BH@GMAIL.COM

BY KOJO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17877880 or RMK@RMKGROUP.COM

Abu Hamza Transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33117285 or BAHLOVE6@GMAIL.COM

JANAT AL ARRADH TRADIND 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39090597 or ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM

ALQUDS STORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36000177 or HUSSAINGHREEB@GMAIL.COM

FELWAH COLD STORES & BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33275411 or ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM

NOOR DANA FIBER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39922799 or danatransport@yahoo.com

Alsayah gate for fruits and vegetables 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17421616 or pide.pastries@gmail.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 MASON ASST

, suitably qualified applicants can contact
 17786500 or careers@kcbahrain.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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

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

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

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

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.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

Dhaif Paradise for Grill fish 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39696975 or ADELDAIF1970@GMAIL.COM

ALKO TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact
 39025881 or INFO.FMBHDC@GMAIL.COM

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

Abrar juice express 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39442151 or AHMEDKUAIT@GMAIL.COM

Lawi Curtain 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33149171 or HADD1965@YAHOO.COM

Gulf capital constraction 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 39966004 or khalid_eno@hotmail.com

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH

MAST INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM PROGRAMMER
, suitably qualified applicants can contact

 17382342 or INFO@MAST-IT.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17240138 or varghese@dadabhaiconstruction.com

AREEBA SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37126333 or NABEEL0203@HOTMAIL.COM

REFLECTOR MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact
 36684951 or KUMAIL.H.M@GMAIL.COM

THE BEE MAN  SPA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 39829980 or MOHD.SHOMILI@HOTMAIL.COM

Narees Electronics Est 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33617729 or jaleelhejaz@gmail.com

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

, suitably qualified applicants can contact
 17240030 or hr@bualigroup.com.bh

LOYAL CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 36828666 or ELYABH@GMAIL.COM

LOYAL CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36828666 or ELYABH@GMAIL.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

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

Sara Images Promotion 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39288259 or SAYED.AMIR33@GMAIL.COM

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 SITE INSPECTOR
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

AL SULTANAH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36322272 or WAQASNAWABKHAN@GMAIL.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

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

Kaza Blue Events W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 39997757 or AFARDAN88@GMAIL.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

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.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

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39252020 or sharef.works@gmail.com

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 32226699 or S.ALANAISI@GMAIL.COM

NADER HASAN MOHAMED KHARFOOSH / ALZAHIR / 7213 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39449069 or NADERKHARFOOSH@GMAIL.COM

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM

Muhammad Ali bin Abdul Hamid for Education Bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33609977 or DR.MOHD.ALI1987@GMAIL.COM

KRIZEMA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 33322207 or AHMED@BTSBAH.COM

Sky Shaheen Trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33348055 or SKYSHAHEEN.TRADING2020@GMAIL.COM

PAK ARAB RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39672580 or 89497.GANNF@GMAIL.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

ISLAND TECHNOLOGY TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17483034 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

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

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39046586 or YOUSRYALY@HOTMAIL.COM

LABELTEC LABEL FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17274006 or SUNILDASBALA@GMAIL.COM

S Y K Y A SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36021850 or SYKYASERVICES1@GMAIL.COM

A.M.S SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 38017359 or AMIRITASACHINDRA@GMAIL.COM

EHTISHAM RAO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33022841 or RAOBSBCONTRACTING@GMAIL.COM

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

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

CAPTIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17292565 or HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM

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

 ELECTRICIAN
, 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

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

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877033 or MAHMOA@SPU.EDU

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

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 39336472 or najjarfs@gmail.com

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 39336472 or najjarfs@gmail.com

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39965696 or ENAS_S@MOE.GOV.BH

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM

TMAM Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

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

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM

ERIS CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39773153 or SLAHALNTY51@GMAIL.COM

FAWASIL ALKHABRA CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38035223 or ADNANFAIZ771@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

USAMA ZAKIR BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33173307 or SAMEKHANA075@GMAIL.COM

MOHAMMED ABDULLA ALISA 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 39839863 or MOHAMMADALISA4747@GMAIL.COM

ALI JASIM AHMED SARHAN  ( THARWAT DOCTOR / 7505 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17700502 or ALIJASSIMAHMED2@GMAIL.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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

MOHAMMED N.AHMED ALKHAIRANI (LUAWAYYER - 8486) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33511889 or BU.NASSER8@HOTMAIL.COM

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

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

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

JAPANESE RESTAURANT KEI 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact
 17534777 or KEIBAH@BATELCO.COM.BH

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER
, suitably qualified applicants can contact

 17588680 or NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHIFT LEADER
, suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

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

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 PROJECTS COORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

MAKKA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36122296 or ehsanhubail@gmail.com

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh

FAKHRAWI FRAMES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 17721338 or Fatima@fakhrawiframes.com

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

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17591881 or AMZUHAIR@HOTMAIL.COM

FAKHRO TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17274404 or deepupatheepparampil@gmail.com

ALZINJ TRANSPORT FOR DEMOLITION & RECLAMATION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17877669 or alzinj04@gmail.com

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17700116 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALDANA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39448833 or MALTAHMAZI011@GMAIL.COM

TRANSWORLD INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17740300 or EMAD@TRANSWORLDIT.COM

ALMALAKY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33320001 or ALMALAKYAUTO@HOTMAIL.COM

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TOWER-CRANE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
, suitably qualified applicants can contact

 17300013 or ahmed@stargroupbh.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

MOHAMED ABDULLA ALDHAEN FOR REALSTATE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33112020 or mohamed.aldhaen@hotmail.com

ALSAQER ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39777003 or ahm153@live.com

MARWA AL ALAWI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17684255 or MAC1.BH@GMAIL.COM

MANAMA PUBLISHING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17295578 or accounts@meconbahrain.com

ALMEAMARI BOUTIQUE 2 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33031332 or SIDHEEKNASHIK@GMAIL.COM

FUTOON FITNESS & BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17777994 or LATIFA.EID@GMAIL.COM

ALJUNAID FISHES TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39606062 or ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM

ALJUNAID FISHES TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39606062 or XALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM

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

 MACHINIST
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

SHINE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39635444 or hassanalmeer37@gmail.com
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األمم المتحدة ـ وكاالت

تدهـــور  مـــن  المتحـــدة  األمـــم  حـــذرت 
ظـــل  فـــي  الســـودان  فـــي  األوضـــاع 
غيـــاب حلـــول فعلية الســـتعادة “انتقال 

ديمقراطي ذي مصداقية”.
الممثـــل  يعتـــزم  تقريـــر  فـــي  وأشـــارت 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في 
الســـودان فولكـــر بيرتس تقديمـــه أمام 
مجلس األمن الدولي هذا األسبوع، إلى 
ارتفـــاع وتيـــرة انتهاك حقوق اإلنســـان 

والتدهور االقتصادي واألمني.
األمـــم  وثقـــت  فقـــد  للتقريـــر،  ووفقـــا 
الثـــاث  األشـــهر  خـــال  المتحـــدة 
فيهـــا  ارتكبـــت  حادثـــة   183 الماضيـــة 
انتهـــاكات لحقوق اإلنســـان طالت نحو 
1454 شـــخصا بينهـــم نســـاء و65 طفا 

فـــي  الحـــق  انتهـــاكات  تلـــك  وشـــملت 
الحيـــاة واالختطـــاف والعنف الجنســـي 

والجسدي.
ورغـــم اإلعان عن رفـــع حالة الطوارئ، 
اســـتمرار  إلـــى  أشـــار  التقريـــر  أن  إال 
انتهاكات القوات األمنية في ظل غياب 
واســـتمرار  القضائيـــة  الرقابـــة  تنفيـــذ 

اإلفات من العقاب.
وحذر التقرير من األوضاع االقتصادية 
الخطيـــرة التي تعيشـــها البـــاد في ظل 
وتعطـــل  التضخـــم،  معـــدالت  ارتفـــاع 
ساســـل اإلمداد، واتســـاع رقعة انعدام 
األمـــن الغذائي التـــي تطال ربع ســـكان 
البـــاد البالـــغ عددهـــم نحـــو 40 مليـــون 

نسمة.

األمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع السودان

أنقرة ـ وكاالت

أكـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، أمـــس الجمعـــة، أن باده 
قـــد تلجأ إلـــى دول مثل روســـيا في 
حال عـــدم إيفاء الواليـــات المتحدة 
بتعّهدها بتســـليم أنقرة مقاتات من 

طراز “إف16-”.
مشـــاركة  واشـــنطن  وُعّلقـــت 

برنامـــج  فـــي  تركيـــا 
مجموعـــة  الســـتبدال 
الطائـــرات  مـــن  واســـعة 
حلـــف  لـــدول  المقاتلـــة 

بعدمـــا  األطلســـي،  شـــمال 
روســـية  منظومـــة  اشـــترت 

متطـــورة للدفـــاع الصاروخـــي عـــام 
2019. لكن في ظل تحسن العاقات 
األميركية-التركيـــة ردا علـــى الغـــزو 
الرئيـــس  قـــال  ألوكرانيـــا،  الروســـي 
األميركـــي جـــو بايـــدن فـــي يونيـــو 
ألردوغان إنه ســـيؤيد بيـــع مقاتات 

“إف16-” األقل تطورا.
وقال أردوغـــان للصحافيين بعد صاة 
ليســـت  المتحـــدة  “الواليـــات  الجمعـــة 
الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في 
العالم. تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا 

وروسيا أيضا”.
وتابع “يمكن شراؤها من أماكن أخرى 

ويبعث إلينا آخرون إشارات”.
بسلســـلة  أردوغـــان  وأدلـــى 
تجـــاه  إيجابيـــة  تصريحـــات 
روســـيا قبيـــل اجتمـــاع مقـــرر 
بوتيـــن  فاديميـــر  الرئيـــس  مـــع 
تســـتضيفها  إقليميـــة  قمـــة  خـــال 
أوزبكســـتان األســـبوع المقبـــل. واّتهـــم 
الغرب بـ “اســـتفزاز” روســـيا عبر تزويد 
أوكرانيـــا باألســـلحة وألقـــى باللوم في 
أزمـــة الطاقـــة التـــي تواجههـــا أوروبـــا 
علـــى العقوبـــات التـــي فرضهـــا االتحاد 

األوروبي على موسكو.

أردوغان يهدد الواليات المتحدة باللجوء إلى روسيا
العربية.نت

عبـــرت الواليـــات المتحـــدة األميركية 
عـــن قلقهـــا مـــن اإلجـــراءات األخيـــرة 
للحوثيين التي تقوض الهدنة األممية 
فـــي اليمـــن، وتهـــدد المنافـــع المنقـــذة 

للحياة التي جلبتها للشعب اليمني.
فـــي  األميركيـــة،  الخارجيـــة  ودعـــت 

بيـــان، الحوثيين إلى االمتناع عن 
مثل هـــذه األعمال ومواصلة 

تنفيـــذ بنـــود الهدنـــة التـــي 
المتحـــدة،  األمـــم  ترعاهـــا 
كمـــا التزموا بهـــا علنًا في 1 

أغسطس.
األميركـــي  المبعـــوث  أن  وأكـــدت 

الخـــاص لليمـــن تيـــم ليندركينغ توجه 
إلـــى اإلمـــارات والســـعودية وســـلطنة 
عمـــان، اعتبـــارا مـــن 8 ســـبتمبر، فـــي 
جولـــة جديـــدة لبحـــث ملـــف الهدنـــة 

والمستجدات اليمنية. 
وأوضحـــت الخارجيـــة األميركيـــة أن 

زيارة ليندركينغ، تهدف لدفع األطراف 
اليمنية على تكثيف المفاوضات التي 
تقودهـــا األمم المتحدة في األســـابيع 
بإلحـــاح  والعمـــل  المقبلـــة،  الثاثـــة 
ومرونة، واتخاذ اإلجـــراءات الازمة؛ 
بهدف تمديد وتوسيع الهدنة بوساطة 

األمم المتحدة.
وأشـــارت إلى أن توسيع الهدنة 
ســـيؤدي إلـــى زيـــادة الفوائد 
الملموسة لجميع اليمنيين، 
غنـــى  ال  تقـــدم  وإحـــراز 
عنـــه فـــي دفع رواتـــب موظفي 
الخدمـــة المدنيـــة، وتوســـيع وجهات 

الرحات الجوية، وفتح الطرق.
التزامـــات  تنفيـــذ  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الهدنـــة، ســـيمهد الطريق لوقـــف دائم 
إلطاق النار وقرار يمني شامل ودائم 
يســـتجيب لدعـــوات الشـــعب اليمنـــي 

للعدالة والمساءلة.

واشنطن تدعو الحوثيين لوقف إجراءات تقويض الهدنة
موسكو ـ نوفوستي

وصف رئيس اللجنة الدائمة للمجلس 
الصينـــي،  الشـــعب  لنـــواب  الوطنـــي 
المشـــتركة  المواجهـــة  شـــو،  تشـــان 
للهيمنـــة األميركيـــة بالمجـــال المهـــم 
للتعـــاون االســـتراتيجي بيـــن الصين 

وروسيا.
لـــه  اجتمـــاع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 

مـــع زعمـــاء فصائـــل الدومـــا 
أمـــس الجمعـــة، حيث تابع 
البرلمانـــي “إننـــا نـــرى كيف 
إلـــى  األميركيـــون  ينظـــر 

الصيـــن وروســـيا باعتبارهمـــا 
مـــن  اســـتراتيجيين  منافســـين 

فـــي  هيمنتهـــم  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل 
العالم، ويقومون بمحاوالت مزدوجة 
لمواجهتنـــا، لذلـــك فإن مـــن المجاالت 
االســـتراتيجي  تعاوننـــا  فـــي  المهمـــة 
لسياســـة  المشـــتركة  المعارضـــة  هـــو 
الهيمنـــة والمضايقـــة والقوة”. وأشـــار 

إلـــى أن الحديـــث يـــدور  تشـــان شـــو 
حـــول التوســـع غيـــر المنضبـــط لحلف 
“الناتو” إلى الشـــرق، والتدخل العميق 
فـــي شـــؤون منطقـــة آســـيا والمحيط 
الهادئ، وقال “إنهـــم يقومون بتجميع 
ويتبعـــون  ضيقـــة،  تكتـــات  هيـــاكل 
المحيطيـــن  فـــي  اســـتراتيجيات 
الهندي والهـــادئ من أجل تقييد 
تنميتنا عبـــر المحيطين. ومن 
فـــإن  هـــذه،  النظـــر  وجهـــة 
لتعزيـــز  ملحـــة  الحاجـــة 
تفاعلنـــا االســـتراتيجي لمقاومة 
الهيمنـــة  إلـــى  المســـتندة  سياســـاتهم 
والقـــوة”. ويقـــوم تشـــان شـــو بزيـــارة 
رســـمية إلى روسيا، بدعوة من رئيس 
مجلس الدوما الروسي، فياتشيساف 
فولوديـــن، حيـــث شـــارك فـــي منتـــدى 
الشـــرق االقتصـــادي، والتقى بالرئيس 

الروسي فاديمير بوتين.

الصين: محاربة الهيمنة األميركية بالتعاون مع روسيا

“تقدم جيد جداً” في محادثات 
الحدود بين لبنان وإسرائيل

محادثات  فــي  األمــيــركــي  الوسيط  قــال 
ــزاع الــــحــــدودي الـــبـــحـــري بين  ــ ــن ــ حـــل ال
هوكشتاين،  آمـــوس  ولــبــنــان،  إســرائــيــل 
حققت  المفاوضات  إن  )الجمعة(،  أمس 

“تقدمًا جيدًا جدًا”.
عون  ميشال  الــرئــيــس  لقائه  بعد  وقـــال 
بو  إلياس  النواب  مجلس  رئيس  ونائب 
العام عباس  العام لألمن  صعب والمدير 
جيدًا  تقدمًا  نحرز  أننا  “أعتقد  إبراهيم: 
إلى  التوصل  في  أمله  عن  معربًا  جـــدًا”، 

اتفاق قريبًا.

أعلن األمير وليام ولياًص للعهد

الملك تشارلز في خطابه األول: سأخدم الجميع بوالء وحب
بخدمـــة  الجمعـــة،  الثالـــث،  تشـــارلز  الملـــك  وعـــد 
البريطانييـــن طوال حياته، مســـتعيدا االلتزام الذي 
قطعتـــه والدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية على 

نفسها.
وقال تشـــارلز في أول كلمة متلفزة له كملك: “أجدد 
أمامكم هذا االلتزام بالخدمة طوال حياتي”، واصفا 
اليزابيث الثانية بأنها “مصدر إلهام ومثال” بالنســـبة 
اليـــه والـــى عائلتـــه. وقال الملـــك تشـــارلز الثالث إنه 

سيحمل “عهد الملكة إليزابيث” معه. 
للشـــعب  األول  خطابـــه  فـــي  الجديـــد  الملـــك  أكـــد 
البريطانـــي “مبادئنـــا مـــا تـــزال كمـــا هـــي والمهمـــات 
الملكية والمســـؤوليات مســـتمرة”، مشـــددا على أنه 

سيخدم الجميع بوالء وحب. 
وأضـــاف: “ســـأقوم بـــكل ما فـــي وســـعي للدفاع عن 

دستور بادنا”. 
وأوضـــح أن الدعـــم الشـــعبي أكبـــر من قدرتـــه على 
أدرك  التـــاج  وريـــث  “بصفتـــي  مضيفـــا:  التعبيـــر، 

المسؤوليات الملقاة على عاتقي”.
وأعلن الملك الجديد، تسمية األمير وليام الذي يبلغ 

أربعين عاما، وليا لعهد بريطانيا، وأميرا لويلز.
وفتحـــت وفـــاة الملكة إليزابيث الثانيـــة، الباب أمام 
مرحلـــة جديـــدة في تاريـــخ الباد، إذ خلفهـــا تلقائيا 
ابنها األكبر تشارلز )73 عاما(، عماً ببروتوكول عمره 

قرون.
وأمس الجمعـــة، عاد الملك تشـــارلز الثالث وزوجته 

كاميـــا إلـــى لنـــدن بعدمـــا أمضيـــا الليلـــة فـــي قصر 
بالمورال الذي شهد وفاة الملكة.

وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن كارنـــس هـــاوس، المقر 
الملكـــي في لندن، أن الملك الجديد ســـُيعرف باســـم 

الملك تشارلز الثالث.
وأطلقـــت المدفعيـــة الملكية خال النهـــار، 96 طلقة 
مدفعية في عدد من المناطق ودقت أجراس كنيسة 

سان بول ودير ويستمنستر وقصر ويندسور.

تنصيب الملك 

قال قصر باكنغهام، أمس الجمعة، إن الملك تشارلز  «
سيجري تنصيبه بشكل رسمي، اليوم السبت، خال 

اجتماع للمجلس الذي يرتب خافة العرش في قصر 
سانت جيمس. 

وأضاف المصدر أن االجتماع الذي سينعقد في  «
التاسعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، يجري 

على مرحلتين، حيث يعلن تولي الملك الجديد 
العرش، ثم يؤدي العاهل القسم.

لندن ـ وكاالت

الملك تشارلز الثالث في أول كلمة متلفزة له 

فرانس برس: اعتلى األمير  «
تشارلز العرش في 73 عاما من 

العمر عقب وفاة والدته الملكة 
إليزابيث الثانية عن 96 عاما. 

ليصبح الملك الـ13 في المملكة 
المتحدة. 

وظل األمير جاهزا لهذه المهمة  «
منذ أن تولت والدته العرش قبل 

70 عاما، وهي مدة قياسية في 
تاريخ المملكة. 

وعندما ولد في 14 نوفمبر 1948،  «
لم تكن والدته متربعة على 

العرش بعد. فيما كان يبلغ من 

العمر أربع سنوات في 1952 عند 
وفاة جده جورج السادس نتيجة 

إصابته بجلطة، وخلفته في 
الحكم إليزابيث الثانية. 

وفي 21 من العمر، نال رسميا  «
لقب أمير ويلز. كما قلدته والدته 

تاج أمراء ويلز خالل حفل بثه 
التلفزيون. 

 في 1981، وفي 32 من العمر قرر  «
الزواج من ليدي ديانا سبنسر، 20 

عاما، والتي تنتمي إلى الطبقة 
األرستقراطية البريطانية. أكثر 
من 750 مليون مشاهد تابعوا 

الحدث على القنوات عبر العالم. 
وخلف الزوجان ولدين، وليام 
المولود في 1982، وهاري في 

1984، لكن قصة الحب تحولت 
بعد سنوات قليلة إلى كابوس. 

العاهل الجديد شغوف بعلم  «
النباتات والبستنة، اعتنى بصورته 

كمحب للبيئة عبر رعاية عدة 
جمعيات تعمل في المجال.

 في 2007، أنشأ مشروع “برانس  «
رانفوريست” للتحسيس بخطر 

إزالة الغابات. 

ولو أنه انتظر طويال موعد اعتالئه  «
العرش، ظل األمير تشارلز يشغل 

مهمات مختلفة في الملكية 
البريطانية، باسم الملكة التي 

كانت تعاني من مشاكل صحية. 

واختار كعاهل جديد للبالد اسم  «
تشارلز الثالث، وسيكون أمام 
مهمة جديدة لن تكون طويلة 

على غرار المدة التي قضتها 
والدته في الحكم بالنظر لعمره، 

ربما يحرمه هذا من ترك بصماته 
الخاصة في تاريخ الملكية 

البريطانية.

... من أمير في عين عواصف الحب والسياسة إلى ملك بريطانيا

عواصم ـ وكاالت

أعلنت الواليـــات المتحدة، أمس الجمعة، 
فـــرض عقوبـــات علـــى وزارة المخابـــرات 
إســـماعيل  ووزيرهـــا  اإليرانيـــة  واألمـــن 
بهجـــوم  صلتهمـــا  بســـبب  خطيـــب، 
إلكتروني غير مســـبوق، اســـتهدف ألبانيا 
والضلوع في أنشـــطة اختـــراق إلكتروني 
عبـــر اإلنترنـــت ضـــد الواليـــات المتحـــدة 
وحلفائهـــا. وأفـــاد نائـــب وزيـــرة الخزانـــة 
األميركية براين نلسون أن “هجوم إيران 
اإللكترونـــي علـــى ألبانيـــا يتجاهل قواعد 
سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم 
فـــي الفضـــاء اإللكترونـــي، والتي تشـــمل 
االمتنـــاع عـــن اإلضـــرار بالبنـــى التحتيـــة 

الحيوية التي توفر خدمات للعامة”.
وأتـــت وزارة الخزانة األميركية على ذكر 
مجموعـــة إيرانيـــة واحـــدة تعرف باســـم 
“مـــادي ووتـــر” قالـــت إنهـــا تشـــن حمات 
إلكترونيـــة منـــذ 2018 مســـتغلة ثغـــرات 
في شـــبكات أجنبيـــة الختاس معلومات 

فديـــة  برمجيـــات  واســـتخدام  حساســـة 
خبيثـــة. وشـــهدت ألبانيا مؤخـــرًا هجومًا 
إلكترونيًا ألقت حكومتا واشنطن وتيرانا 

باللوم فيه على إيران.
 مـــن جانـــب آخـــر، قـــال وزيـــر الخارجية 
األميركي أنتونـــي بلينكن، أمس الجمعة، 
إن واشـــنطن لن تتســـرع فـــي العودة إلى 

االتفاق النووي مع إيران.
 وتابع بلينكن: “لسنا على وشك الموافقة 

علـــى صفقـــة نوويـــة مـــع إيـــران ال تلبـــي 
مطالبنـــا”. كما كشـــف أن إيـــران تراجعت 
باالتفـــاق  المتعلقـــة  غيـــر  المطالـــب  عـــن 
كانـــت تشـــترط تنفيذهـــا  التـــي  النـــووي 
إلعـــادة إحيائـــه. كمـــا أكـــد أن رد إيـــران 
األخيـــر في شـــأن إحياء االتفـــاق النووي 
يمّثل خطوة “إلى الوراء”، مشددًا على أن 
واشنطن لن تسارع لانضمام إليه مجددا 

بأي ثمن.

بلينكن: إيران تراجعت عن المطالب غير المتعلقة باالتفاق النووي

رداً على مهاجمة ألبانيا... واشنطن تفرض عقوبات على طهران

السفارة اإليرانية في العاصمة األلبانية )تيرانا(

عواصم ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي أنتونـــي بلينكـــن، إن الواليات 
المتحـــدة لـــن تترك حلفاءهـــا األوروبيين “يتجمـــدون في البرد”، 
وستســـعى بـــكل قوتهـــا لتلبيـــة احتياجـــات دول المنطقـــة قبيل 

بداية فصل الشتاء.
وأضـــاف الوزيـــر األميركـــي، فـــي مؤتمـــر صحفي مشـــترك أمس 
الجمعـــة مـــع األميـــن العـــام لحلـــف الناتو ينـــس ســـتولتنبرغ في 

بروكسل: “طبعا لن نترك أصدقاءنا لوحدهم في البرد”.
وتابـــع الوزير بلينكـــن، في تعليقه على الوضـــع المتعلق بانقطاع 
إمـــدادات الطاقة للدول األوروبية على خلفية األزمة المســـتمرة 
حـــول أوكرانيـــا: “علـــى الرغـــم مـــن أن تكلفـــة مقاومـــة عـــدوان 
الكرملين، تبقى باهظة، إال أن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون 

أعلى بكثير”.
مـــن جانب آخر، قال وزير الدفاع األميركي لويد أوســـتن، أمس 
الجمعـــة، إن القـــوات األوكرانيـــة حققـــت نجاحـــات فـــي جبهتي 

خيرسون وخاركيف.
وقـــال أوســـتن خـــال مؤتمـــر صحفي مـــع نظيره التشـــيكي في 
بـــراغ “نـــرى نجاحًا في خيرســـون اآلن، ونرى بعـــض النجاح في 

خاركيف، وهذا أمر مشجع للغاية”. 
وتقتـــرب القـــوات األوكرانيـــة، التـــي تحـــرز تقدمـــًا ســـريعًا على 

األرض، من خط الســـكك الحديدية الرئيســـي الذي يزود القوات 
الروســـية في شرق الباد باإلمدادات، بعد أن أحدث انهيار جزء 
مـــن الخط األمامي الروســـي أكبـــر تحول في زخـــم الحرب منذ 

أسابيعها األولى.
فـــي خطـــاب مصـــور،  زيلينســـكي  فولوديميـــر  الرئيـــس  وقـــال 
إن القـــوات األوكرانيـــة “حـــررت عشـــرات التجمعـــات الســـكنية” 
واســـتعادت أكثـــر مـــن 1000 كيلومتـــر مربـــع مـــن األراضـــي في 

الشرق والجنوب خال األسبوع الماضي.

أوستن يتحدث عن نجاحات للقوات األوكرانية في خيرسون وخاركيف

بلينكن: لن نترك حلفاءنا في أوروبا “يتجمدون”

الجيش األوكراني في جبهات القتال في خاركيف

بيروت ـ وكاالت

العاهل البريطاني 
سيؤدي القسم اليوم
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أهمية فلسفة الهوية العربية اإلسالمية
من أهم ركائز فلسفتنا في مجلس العالقات العربية الدولية “كارنتر”، والذي 
أتشـــرف بأن أكـــون رئيس مجلس أمنائـــه، أو بالعربي الفصيح أتشـــرف بأن 
أكـــون الخادم األول له، الدفاع عن الوحـــدة العربية واألمن العربي والهوية 
العربية اإلسالمية للمجتمع العربي، وبالرغم من دفاعنا عن هذه المرتكزات 
فـــي فعالياتنـــا وحمالتنـــا على المســـتوى العربـــي، إال أننا نؤمـــن إيمانا كامال 
بمســـؤولية جميع أفـــراد المجتمع في تعميق الهوية العربية اإلســـالمية في 
نفـــوس أفـــراد المجتمـــع العربـــي، كل حســـب دوره وعمله، فخطبـــاء المنابر 
والمحافل والمجالس الدينية، والدعاة الذين حملوا فلسفة الدعوة إلى هللا، 
والمفكـــرون واألكاديميـــون واإلعالميـــون العـــرب، عليهم مســـؤولية الدفاع 
وتبصيـــر المجتمع ودعوته للتمســـك بهويتـــه العربية اإلســـالمية، باإلضافة 
طبعا للتبشير بمستقبل زاهر لوطننا العربي الكبير متى ما تمسكوا بهويتهم 

العربية اإلسالمية وتسلحوا بسالح العلم والبحث العلمي.
لهذا من األهمية بمكان القول إن مسؤولية تعميق الهوية العربية اإلسالمية 
وقيمهـــا ومبادئهـــا هي مســـؤولية كل أفـــراد المجتمـــع من الوالديـــن بالبيت 
والمعلميـــن بالمدرســـة، مـــرورا بمختلـــف قادة وشـــرائح النخبـــة المجتمعية 
بالعالـــم العربـــي دينيـــا وفكريـــا وأكاديميا وإعالميـــا، وانتهاًء بالـــدور الكبير 

للدولة ومؤسساتها.
إن التمســـك بالهوية العربية اإلســـالمية وتاريخها وحضارتها ســـيكون سببا 
رئيســـيا فـــي منع تغلغـــل اآليديولوجيـــات الشـــاذة والتغريبية التي تســـعى 
لتدميـــر األســـرة والمجتمـــع العربـــي، خصوصا مع اشـــتداد هجمات اليســـار 
الغربي ضد األمة العربية، والســـعي الدؤوب لنشـــر ثقافة االنحالل والشذوذ 
الجنســـي، أو مـــا أســـميه بفكر ما دون البهيمية، إذ إن حتـــى البهيمة ال تفعل 
مـــا يفعلـــه اليســـار. كما أن التمســـك بمبادئ هـــذه الهوية العربية اإلســـالمية 
سيعزز الثقة بنفس اإلنسان والمجتمع والدولة العربية، ما يدفع للعمل على 
تطور وازدهار الدولة العربية وسعيها للتسلح بالعلم بمختلف المجاالت، كما 
يحـــدث اآلن في بعض البـــالد العربية، وهذا ما نقوم به نحن اآلن من خالل 
تدشـــيننا حملـــة “كارنتـــر” لتعميق الهويـــة العربية بالمناهج الدراســـية ولدى 

طالب المدارس بالعالم العربي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

تجهـــل الغالبيـــة العظمى من قـــراء العربية ماهية النظـــام اإليراني وحقيقة ما 
يجري في إيران من مآس، ليس ذلك فحســـب، بل وقع البعض منهم منخدعا 
بنظام ماللي إيران وشعاراتهم المخادعة، وانبرى متنصال من ذاته منصهرا مع 
هذا النظام الذي يســـتخف به ويمتصه وال ينظر إليه إال كوســـيلة من وســـائل 

بلوغ الغايات.
ذات يوم سأل أحدهم حكيما أن يثبت له سطوع الشمس فأجابه سل جسدك 
فـــي صبيحـــة يوم مشـــرق! والمؤســـف أن الكثيرين من متلقي شـــعارات نظام 
ماللـــي إيـــران مـــن كبيرهم إلى صغيرهـــم ال يريـــدون الدخول إلـــى عالم النور 
ورؤيـــة الحقيقـــة التي بين أرجلهـــم وأمام أعينهـــم في العـــراق واليمن ولبنان 
وتدخل نظام الماللي في شؤونهم الداخلية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال 
فيمـــا وصلـــوا إليه من حـــال وما الجديد الذي أضافه إليهم ماللي إيران ســـوى 
الخراب والدمار والتناحر والشقاق فيما بينهم، ولم يدركوا أبدا أن ما هم عليه 
من حال ما هو إال أزمات مصطنعة ليهلكوا وينتعش الماللي على هالكهم، وال 
عتب إن أكلت العقارب أمها فتلك أمها وليس العكس، أما ما يحدث في الدول 
المذكـــورة علـــى العكس من االدعاء تماما، حيث تـــأكل األم المدعية بالوصاية 
باطال من هم تحت ادعاء وصايتها وال يحدث هذا إال مع الكائنات الموبوءة.

فـــي هـــذا المقال المكـــون من ثالثـــة أجزاء نســـلط الضوء علـــى الحقائق التي 
ينبغـــي أن يعرفهـــا قراء العربية من العرب وغيرهم إللقـــاء الحجة عليهم لعله 

يخرج منهم من يقول للحق نعم أو يستنير ويحتمي.
يتكـــون المجتمـــع اإليرانـــي من عـــدة قوميات وأعراق شـــأنه شـــأن الكثير من 
الـــدول، ومـــن الناحيـــة الدينية فالغالبية العظمى من الشـــعب تدين باإلســـالم 
على المذهبين الجعفري االثنى عشـــري كغالبية، والمذهب الســـني، مع وجود 
أقليات مســـيحية ويهودية وبهائية، ومن الناحية االجتماعية كانت وال تزال 
الغالبية من الشعب اإليراني محافظًة متصوفًة نقية إلى أبعد الحدود بوجود 
الماللي وبدونهم، وكان شـــعبا قنوعا راضيا متعايشـــا مع بعضه البعض ينشـــد 
الســـالم واألمـــان الذاتـــي، وتقـــع كرامتـــه وكبرياءه فـــي مقدمـــة حقوقه التي 
تتضمن كرامته وصيانة شـــرفه وناموســـه، وأموره المعيشية، ومتابعة تعليم 
أبنائـــه ورفعتهم، وكان مجتمعا مكتمل القوام حتى منتصف القرن العشـــرين 
الميـــالدي من حيث طبقاتـــه وفئاته االجتماعية “العليا، والوســـطى، والدنيا”، 
ولـــكل طبقـــة خصوصياتها وشـــأنها والكل ملتزم بواجباته عـــارف حقوقه بما 
يســـير الحياة إلى األمام بنمط مســـتقر حد الكفاية. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

د. محمد الموسوي

ماللي والية الفقيه... واإلسالم )1(

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

للتواصل: 17111483

سوق حرة على جسر الملك فهد
قبـــل ســـنوات طرحنا عبر الزاوية أهمية إنشـــاء ســـوق حرة على جســـر 
الملك فهد بالجانب البحريني، كما سبق وتم الكشف عنه في عام 2015 
من قبل شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة بأن الشركة تعتزم افتتاح 
فرع جديد لها على جســـر الملك فهد خالل الربع الثالث من نفس العام، 
وأن الشـــركة ســـتقوم بعمـــل الديكورات الالزمة على مســـاحة ســـتكون 
أصغر من السوق الحرة الموجودة في مطار البحرين الدولي، وقتها كان 
لهـــذا التصريـــح صدى وقبول وتأييد كبير من قبـــل الناس في البحرين، 
خصوصـــا المواطنيـــن الذيـــن يتـــرددون باســـتمرار على زيارة الشـــقيقة 

العظمى المملكة العربية السعودية.
حاضرا نأمل إعادة النظر في مثل هذا المشروع االقتصادي الواعد كونه 
يقع فوق أهم المعابر االستراتيجية المهمة بين البلدين والذي في حال 
تمـــت الموافقـــة على إقامته من قبل المســـؤولين في البحرين ســـيخدم 
المســـافرين بيـــن الجانبين، األهم من ذلك أنه ســـيعزز حركـــة المنفذ وله 

عوائـــد اقتصاديـــة هائلة وصافي أرباح ممتـــاز جميعها تصب في صالح 
اقتصادنا الوطني.

حديثـــا طالعتنا األخبـــار المفرحة التي صدرت من قبـــل مجلس الوزراء 
الســـعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود حفظـــه هللا بالموافقـــة على إنشـــاء أســـواق حرة فـــي المنافذ 
الجويـــة والبحريـــة والبرية والســـماح بالبيـــع فيها للمســـافرين القادمين 

للمملكة والمغادرين منها.
وفيما يخصنا في البحرين هل سنشـــهد تحركا في هذا االتجاه من قبل 
الجهات المعنية في البحرين بالتسريع في اتخاذ الخطوات والترتيبات 
العملية والفعلية الالزمة إلنشاء هذا المشروع المنتظر من قبل الجميع؟ 
وهل هناك معوقـــات وأمور وعراقيل وإجراءات وتحفظات تمنع إقامة 
المشروع في وقتنا الحاضر؟ أم أن هناك أخبارا تتعلق بالمشروع سيتم 

اإلعالن عنها قريبا؟ وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

دبـــي “دار الحـــي” وكعادتهـــا وفي إطـــار مبادراتهـــا المختلفـــة والخالقة، 
أعلنـــت هيئـــة تنميـــة المجتمـــع إصـــدار بطاقة خصـــم لمن تجـــاوز عمره 
الســـتين مـــن مواطنـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المقيمين في 
دبي. البطاقة التي تحمل اســـم “ذخر”، تمنح حســـومات لكبار الســـن من 
المواطنيـــن وتصـــدر بالمجان. الشـــك أن هذه الفئة ستســـتفيد كثيًرا من 
هذه الخدمات التي تشـــمل العالج، والمواصـــالت، والمطاعم، والمواقف 
الخاصة، والمعامالت الحكومية، والفنادق، والمحالت التجارية وغيرها.
هذه المبادرة الرائعة والخالقة من الممكن تطبيقها في أية دولة، وليس 
صعبا تنفيذها للمواطنين من هذه الفئة الذين بال شـــك يســـتحقون هذا 
التقدير بعد أن أفنوا زهرة شـــبابهم في خدمة الوطن، وهم اآلن بأمس 
الحاجـــة لمثل هـــذه الخدمات، خصوصـــا أن مداخيلهم تكون متواضعة 

واعتماد معظمهم على الراتب التقاعدي.
في المقابل، الحكومات ال تتحمل أية التزامات مالية إضافية أو ميزانية 
قـــد ترهقها إلصدار هذه البطاقة، حيث إنها ومن خالل توجيهها لوزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة على ســـبيل المثال وليس الحصر كجهة مســـؤولة 

عـــن هذا المشـــروع، وبدورها تقـــوم الوزارة بمخاطبة المؤسســـات التي 
تنـــوي الدخـــول في هذه المبـــادرة، وأنا علـــى يقين بأن الكثيـــر من تلك 
المؤسســـات ستبادر بدون تردد في هذا البرنامج الذي سيضيف أرباحا 
لهـــا بســـبب الزيادة في أعداد الزبائن. ال ضير أيضـــا أن تتواصل الوزارة 
مع هيئة تنمية المجتمع في دبي للتعرف أكثر عن هذا البرنامج، فلنبدأ 
بالخطوة األولى، وأنا واثق بأن القائمة ستشـــمل خدمات أخرى وتكون 
طويلـــة، حيـــث إن الكثيـــر مـــن تلـــك المؤسســـات الخاصة ومـــن صميم 
سياســـتها فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة )CSR( سيســـعدها تقديم هذه 

الخدمات.
أال تعتقـــدون أن هـــذا البرنامج ســـيالقي صدى كبيـــرا وإيجابيا ومقدرا 
مـــن هـــذه الفئـــة وعائالتهم، بل مـــن جميـــع المواطنين. أتمنـــى أن تقوم 
الجهات الرسمية بالنظر في مثل هذه المبادرات التي تصب في صميم 
عمل الوزارات المختلفة وخصوصا الخدمية منها، وذلك لتوفير العيش 
الكريـــم للمواطنيـــن مـــن كبـــار الســـن، وكعامل مســـاعد ومكمـــل لبرامج 

الحكومة المختلفة التي تصب في صالح المواطن.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

برافو دبي

محطة زابوريجيا النووية
ُاشـــتهر عـــن شـــيفردنازه وزير الخارجيـــة الســـوفياتي في عهد جورباتشـــوف 
آخـــر زعيم ســـوفياتي، أنـــه أول من وصف الحرب العراقيـــة - اإليرانية )1980 
- 1988( بــــ “الحـــرب المجنونة”، نظرًا لعبثيتها، ولئن صح هذا النعت، فما أشـــد 
انطباقه على الحرب الروســـية األوكرانية التي يخيم عليها شـــبح تحولها إلى 
حـــرب نووية بين روســـيا من جهـــة، وحلف الناتو الحليف العســـكري ألوكرانيا 
مـــن جهة أخـــرى، بل وفي ظل هذا الشـــبح المرعب، بلغ الســـباق الجنوني إلى 
أن يتقاتـــل الطرفـــان بالقصـــف المتبادل حول محطة زيوروجيـــا النووية التي 
طالتها أضرار جســـيمة، في ظل مخاوف بتعرض بلديهما وبلدان أوروبية إلى 
مخاطر تسرب إشعاعات نووية قاتلة، وكأنما كارثة محطة تشرنوبيل النووية 
عام 1986 التي وقعت داخل أوكرانيا الســـوفياتية، وأودت بحياة اآلالف من 
الضحايـــا )حســـب التقديرات المحايدة( غير كافية لالســـتفادة مـــن ِعبرها في 
الحرب بينهما، حيث ما فتئت المحطة تتعرض للقصف منذ مارس الماضي. 

وفـــي ضوء تلـــك المخاطر المتعاظمـــة ومخاوف جدية بتعرضهـــا لالنفجار أو 
تســـرب موادها الهيدروجينية زار وفد المحطة يضم خبراء من وكالة الطاقة 
النوويـــة الدولية لتفقدها، وأصدر مؤخرًا تقريرا بحصيلة زيارته، ومن أبرز ما 

جاء فيه:
أوالً: نحـــو ألـــف عامـــل وموظـــف يعملـــون تحـــت ظـــروف عصبيـــة ونفســـية 
قاســـية؛ جـــراء القصف وفوبيـــا تعرض المحطـــة لالنفجار فـــي أي وقت، وهم 
مقطوعـــون عـــن عائالتهـــم منذ ســـيطرة القـــوات الروســـية علـــى المحطة، وال 
يســـتطيع المختصون منهم الوصول إلى أحواض التبريد إال بترخيص مســـبق 
من القوات الروســـية. ثانيًا: من بين المفاعالت الســـتة للمحطة ُاضطر إليقاف 
أربعـــة، ثـــم ُاكتفي باثنين، وأخيرا بواحد فقط. ثالثًا: في ضوء تبادل الطرفين 
مســـؤولية قصـــف المحطة، أوصـــى التقرير بإقامـــة منطقة عازلة من الســـالح 
لضمان الســـالمة واألمن النـــووي وتفادي المزيد من األضـــرار المتوقعة. رابعا: 
اتهم التقرير روســـيا بوجود شـــاحنات عســـكرية لها داخل قاعات التوربينات، 

وهو ما نفته موسكو.
ومـــع أن الطرفيـــن يتحمالن مســـؤولية القصـــف المتبادل الذي طـــال المحطة، 
إال أن روســـيا باعتبارهـــا الطرف المحتل تقع على مســـؤوليتها ضمان ســـالمة 
المحطـــة، إال أن روفائيل جروســـي، رئيس الوكالة الدوليـــة الذرية، أكد أهمية 
تحديـــد الطرف المســـؤول عـــن القصف. علمـــًا أن كييف اعترفـــت مرة بقصف 
قاعـــدة روســـية في بلدة “أزرو جودار” القريبة مـــن المحطة. “المقال كامالً في 

الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك



اتحاد كرة القدم

االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  اعـــتـــمـــد 
البحريني لكرة القدم، آلية الحصول 
الرئيسية  الــمــنــصــة  بــطــاقــات  عــلــى 
ــقـــات الـــمـــوســـم  ــابـ لـــمـــبـــاريـــات مـــسـ

الرياضي الجديد 2022-2023.
للراغبين  خيارات   3 المجلس  وأقر 
بالمنصة  ــاريــات  ــمــب ال حــضــور  فـــي 
األول  الخيار  إذ سيكون  الرئيسية، 
الـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة الــمــنــصــة 
لحضور أي مباراة، وستكون بقيمة 
لحاملها  وتتيح  بحرينيًا  دينارًا   50
الـــمـــبـــاريـــات، فيما  حـــضـــور جــمــيــع 
الخيار الثاني الحصول على بطاقة 
المنصة لحضور  مباريات ناٍد معين، 
بحرينيًا  دينارًا   30 بقيمة  وستكون 
مــبــاريــات  حــضــور  لحاملها  وتــتــيــح 
نـــاديـــه، فــيــمــا الــخــيــار الــثــالــث وهــو 
مباراة  بكل  الخاصة  التذاكر  شــراء 
وتبلغ قيمتها 5 دنانير بحرينية ألي 

مباراة.
ويمكن للراغبين في الحصول على 
التسجيل  الرئيسية  المنصة  بطاقة 

ــور الــشــخــصــي لــمــقــر  ــضـ ــحـ عـــبـــر الـ
االتــحــاد في الــرفــاع خــال ساعات 
العمل الرسمية من 8 صباحًا وحتى 
ــى الخميس؛  إل 2 ظــهــرًا مــن األحـــد 
ــبــات  ــمــتــطــل ــال جـــمـــيـــع ال ــمـ ــكـ ــتـ السـ
خيار  سيكون  فيما  بذلك،  الخاصة 
المنصة  ــتــذاكــر  ل ــوري  ــفـ الـ ــراء  ــشـ الـ
الرئيسية  متاحًا في أيام المباريات 

بجميع الماعب.

اعتمد آلية بطاقات المنصة الرئيسة للقدم

انطالق دوري زيـن لرجــال كــرة السلــة

سحب تنظيم بطولة العالم من مدينة فيرونا اإليطالية

الحداد: “ألمنيوم البحرين” شريكنا في تحقيق النجاح

األنظار تتجه نحو لقاء األهلي والنجمة

االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة يتلقى بياناً من نظيره الدولي

دوري  منافسات  )السبت(  اليوم  تتنطلق 
 2022 الرياضي  للموسم  السلة  لكرة  زين 

.2023 /
الجولة  لحساب  مــبــاراتــان  الــيــوم  وتــقــام 
األولـــى  ــاراة  ــمــب ال فــي  يلتقي  إذ  ــى،  ــ األولـ
المنامة وسماهيج في تمام الساعة 5.30 
مساًء، وتليهاالمباراة المرتقبة التي تجمع 
7.30 مساًء  الساعة  األهلي والنجمة عند 
وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم. 
وتستكمل المنافسات يوم غٍد بمواجهتي 
مدينة عيسى وسترة والحالة والبحرين، 
ــوم اإلثــنــيــن الــجــولــة بــلــقــاء  ــ وتــخــتــتــم ي

المحرق والنويدرات.
والنجمة  األهــلــي  ــقــاء  ل أن  شـــك،  ودون 
الكرة  عشاق  جميع  أنظار  محط  سيكون 
في  وذلــك  الطرفين،  وأنــصــار  البرتقالية 
ظل التعاقدات القوية التي أحدثها فريق 

حسين  ومحمد  شــاكــر  كحسين  النجمة 
والمحترف  غالي،  وعبدالرحمن  “كمبس” 
ــايـــك، بـــاإلضـــافـــة المــتــاكــه  األمـــريـــكـــي نـ
عناصر جيدة أمثال محمد بوعاي، علي 
يعطي  مما  “حلوم”،  جابر وحسين محمد 
يستطيع  فنية  قــوة  حبيل  رؤوف  مدربه 
وظفها  ما  متى  الفوز  تحقيق  خالها  من 

واستغلها بالشكل الصحيح. 
الموسم  هذا  يدخل  األهلي  المقابل  وفي 
عقيل  الجديد”  “القديم  الــمــدرب  بقيادة 
تدريب  قــيــادة  وتــولــى  الــذي سبق  مياد 

ــعــول مــيــاد هــو اآلخــــر على  ــفــريــق، وي ال
مجموعة مميزة من الاعبين أمثال ميثم 
جميل، محمد كويد، هشام سرحان، علي 
جيفرسون.  األمريكي  والمحترف  عقيل، 
الطرفين  عــلــى  صعبة  ســتــكــون  الــمــبــاراة 
ــف الـــــــدوري”  ــيــ ــا واألهــــلــــي “وصــ ــوًمـ ــمـ عـ
خصوًصا، باعتبار أن األخير يسعى إلثبات 
وجوده وقدراته “بمن حضر” بعدما رحل 
غالي  عبدالرحمن  ثم  ــدرازي  ال أحمد  عنه 
مع  سريًعا  معه  عقده  وفسخ  وقــع  ــذي  ال
ــعــربــي مـــؤخـــًرا، كــمــا أن  ــه ال إصـــابـــة العــب

تعاقداته  ثــمــار  يحقق  أن  يــأمــل  النجمة 
والكشف عن نياته التنافسية مبكًرا. 

وفــــي الـــلـــقـــاء اآلخــــــر، ســيــكــون “حــامــل 
نوًعا  سهلة  مواجهة  فــي  اللقب”المنامة 
يمتلك  حيث  سماهيج،  يلتقي  حينما  ما 
رغم  صفوفه  فــي  مميزة  عناصر  األول 
رحــيــل مــحــمــد حــســيــن “كــمــبــس”، أمــثــال 
نوروز،  حسن  أمير،  محمد  سلمان،  أحمد 
أحمد نجف، علي حسين، أحمدر الدرازي 
ــزيـــز، ويـــشـــرف عــلــى تــدريــبــه  ــمـــد عـ وأحـ

المقدوني جوردانكو.

تلقى االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة بيانا من االتحاد الدولي للفروسية 
بشأن بطولة العالم القادمة التي كان من 
المقبل  المقرر أن تقام خال شهر أكتوبر 

.2022
ــي فــي الــبــيــان “أكــد  ــدول ــال االتــحــاد ال وقـ
للفروسية  الدولي  االتحاد  إدارة  مجلس 
العالم  لبطولة  المضيف  اتفاقية  إنــهــاء 
الــمــقــرر  مـــن  ــان  كــ الـــتـــي   2022 لــلــتــحــمــل 
من  الفترة  في   )ITA( فيرونا  في  عقدها 
الذي  القرار،  يتضمن  أكتوبر.   23 إلى   19
تم اتخاذه خال المؤتمر المرئي الشهري 
إعادة فتح عملية  اإلدارة، شرط  لمجلس 
على  العثور  أجــل  من  الــعــطــاءات؛  تقديم 

مضيف جديد للبطولة. 
لعملية  حــدًا  القرار  “يضع  البيان  وأضــاف 
ــدأت بعد  ــ الــتــحــضــيــر الــمــطــولــة، والـــتـــي ب
تخصيص الحدث من قبل مجلس االتحاد 
الدولي للفروسية في ديسمبر 2020. كما 
يــؤكــد أيــًضــا عــلــى إشــعــار رســمــي بإنهاء 
اتفاقية المضيف المرسل إلى لجنة تنظيم 
فيرونا في 26 أغسطس 2022، مما يعكس 
على  للفروسية،  الدولي  االتحاد  مخاوف 
المسار،  جاهزية  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
وسامة الرياضيين، وعدم وجود جداول 
تسبق  التي  الفترة  في  مفصلة  تخطيط 
ــاء، أعطيت  ــهـ الــبــطــولــة. بــعــد إشــعــار اإلنـ
اللجنة المنظمة 10 أيام لتصحيح الوضع 

ومعالجة القضايا المثارة. 

وتابع “خال المؤتمر المرئي، راجع مجلس 
من  الــــــواردة  والــــــردود  ــائــق  ــوث ال اإلدارة 
التعليقات  إلى  باإلضافة  المنظمة  اللجنة 
الــــــواردة مـــن الــمــنــدوبــيــن الــفــنــيــيــن على 
أحــاط  كما  المقدمة.  المعلومات  أحـــدث 
للفروسية  الدولي  االتحاد  إدارة  مجلس 
علما بالمواعيد النهائية الضيقة الستكمال 
التخطيط  فــي  الــتــأخــيــر  بسبب  الــمــســار؛ 
القيود  عــن  فضا  الــازمــة،  والتحديثات 
الازمة  األعــمــال  تنفيذ  على  المفروضة 
أكتوبر  أوائـــل  حتى  سبتمبر  شهر  خــال 
Fiera del ريسو تجري في نفس  بسبب 
االتحاد  إدارة  لم يستطع مجلس  المكان. 
للفروسية إال أن يخلص، لألسف،  الدولي 
إلـــى أن الــمــعــلــومــات والــتــفــاصــيــل الــتــي 
كافية  تكن  لــم  المنظمة  اللجنة  قدمتها 

لتبرير الحفاظ على البطولة. 

االتــحــاد  رئــيــس  فـــوس،  إنغمار دي  وقـــال 
قـــراًرا  هــذا  يكن  ــم  “ل للفروسية:  الــدولــي 
نفهم  الــجــد؛ ألنــنــا  عــلــى محمل  اتــخــذنــاه 
ــان عــلــيــنــا أن  ــكــن كـ ــا تــداعــيــاتــه، ول تــمــاًم
تقييم  ونــحــتــرم  مــســؤولــيــاتــنــا  نــتــحــمــل 
خــبــرائــنــا الــفــنــيــيــن”. “لــقــد انــتــظــرنــا حتى 
يتم حل  أن  نأمل حًقا في  كنا  اآلن؛ ألننا 
اللجنة  مع  سابًقا  أثيرت  التي  المشكات 
واجتماعات  زيـــارات  عــدة  بعد  المنظمة 
هو  هــذا  يكن  لم  لألسف،  ولكن  ميدانية، 
الحال. كان اإللغاء في وقت سابق سابًقا 
ألوانه، واإللغاء الحًقا، كان يمكن أن يكون 

أكثر اضطراًبا. 
الجاد  العمل  الكثير من  هناك  أن  “الشــك   
أو  المنظمة  اللجنة  من  ســواء  وااللــتــزام، 
إلى  باإلضافة  للفروسية،  الدولي  االتحاد 
الــعــديــد مــن الــخــبــراء الــذيــن شــاركــوا في 

التخطيط لهذا الحدث. 
المعنيين،  لجميع  حًقا  مؤسف  أمــر  “هــذا   
سامة  أن  يــرون  الخبراء  كــان  إذا  ولكن 
الرياضيين - سواء البشر أو الخيول - ال 
يمكن ضمانها، فليس أمام مجلس اإلدارة 

خيار آخر سوى اتباع توصياتهم. 
 “كان الرياضيون في جميع أنحاء العالم، 
يستعدون  الوطنية  االتــحــادات  وكــذلــك 
تأثير  تماًما  ــدرك  ن ونحن  البطولة،  لهذه 
فقد  ذلـــك،  ومـــع  عــلــى خططهم.  اإللــغــاء 
يوجد  ال  أنـــه  الــســابــقــة  الــتــجــارب  علمتنا 
ــر  مـــجـــال لــلــتــســويــة عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
برعاية الرياضيين والخيول. سنركز اآلن 
جديد  مضيف  إيــجــاد  على  اهتمامنا  كــل 

لبطولة FEI للقدرة”. 
المعاد جدولتها  البطولة  أن  المجلس  قرر 
يجب أن تتم في موعد أقصاه 30 أبريل 
جميع  ــن  مـ لــلــمــنــظــمــيــن  لــلــســمــاح   2023
وبالنظر  عطاءات  بتقديم  العالم  مناطق 
األخــرى من  للقدرة   FEI بطوالت  أن  إلــى 
عام  فــي  وقــت الحــق  فــي  عقدها  المقرر 
الموافق  اإلثنين  يوم  فتحه  ُيعاد   .2023
12 سبتمبر عندما يتم اإلعان عن معايير 

التقديم والمواعيد النهائية للتخصيص. 
عليه  الحصول  تــم  الـــذي  التأهل  سيظل 
FEI Endurance World Cham-  لبطولة

المفعول، وسيتم  pionship 2022 ساري 
إعادة فتح اإلدخاالت المرشحة مع نافذة 

تأهيل موسعة.

االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  أثــنــى 
واللياقة  األجــســام  لكمال  البحريني 
الدعم  على  ــحــداد  ال ســامــي  البدنية 
البحرين  ألمنيوم  شركة  قدمته  الذي 
ــنـــي لــكــمــال  )ألــــبــــا( لــلــمــنــتــخــب الـــوطـ
لكمال  البحريني  واالتــحــاد  األجــســام 
الــبــدنــيــة، مشيرًا  والــلــيــاقــة  األجــســام 
المنتخب  حققها  الــتــي  الــنــتــائــج  أن 
ــيــة وثـــاث  ــيــة ذهــب بــــإحــــرازه مــيــدال
برونزيات في البطولة اآلسيوية لبناء 

األجسام واللياقة البدنية التي أقيمت 
ــان لـــدعـــم الــشــركــة  بــقــرغــيــزســتــان كــ

البصمة الواضحة في تحققها.
 وقال الحداد “نحن فخورون جدًا أن 
)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  تكون 
اإلنــجــازات،  تحقيق  في  معنا  شريكًا 
وبالفعل أن هذه الشراكة ترجمت على 
منتخبنا  مشاركة  لــدى  الــواقــع  أرض 
الوطني في بطولة آسيا بقرغيزستان 
جت بتحقيق إنجاز بحريني  أخيرًا وُتوِّ

الــذي  المثمر  االجــتــمــاع  إن  مــشــرف، 
بالشركة  التنفيذي  بالرئيس  جمعنا 
بالبطولة  المشاركة  قبل  البقالي  علي 

لنا  التشجيعية  وكــلــمــاتــه  اآلســيــويــة 
أثــلــجــت  والعـــبـــيـــن  إدارة  كــمــجــلــس 
صدورنا وتأكيده على وقوف الشركة 
إنما  واالتــحــاد  المنتخب  ومساندتها 
ــان مــســؤولــي  ــمــ ــ يــعــكــس إيـــمـــانـــه وإي
المجتمعية  الشراكة  بأهمية  الشركة 
والتي بدأنا بقطف ثمارها منذ بطولة 
ــقــادم سيكون في  ال آســيــا، والــمــوعــد 
بــإســبــانــيــا مطلع شهر  الــعــالــم  بــطــولــة 

نوفمبر المقبل”.

اللجنة اإلعالمية

البديع - اتحاد كمال األجسام

إنغمار دي فوس 
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كيف تدعم رياضتنا اقتصادنا؟
كلنا نعلم بأن الرياضة أصبحت علما وفكرا وتجارة وصناعة واحترافا 
فــي آن واحد، وتســاهم بشــكل كبيــر في انعاش االقتصــاد في الدول 

وحل مشكاتها العالقة، كيف؟
أواًل.. العمــل علــى زرع ثقافــة ممارســة الرياضــة بيــن الشــعب، والتي 
تقــي المجتمعــات مــن اإلصابــة مــن األمــراض وبالــذات المزمنــة منها 
كالســكر وضغــط الدم والكليســترول وغيرها من األمراض المنتشــرة 
وبشكل كبير لدينا، ومعها تقل األمراض وبذلك يكون هناك انخفاض 

في ميزانية توفير األدوية وتكلفة العاج في الداخل والخارج. 
ثانيــًا.. تنظيــم واســتضافة الفعاليات والبطــوالت اإلقليمية والعالمية 
الكبيرة والتي تســتقطب عشــرات أو مئات اآلالف من الجماهير التي 
ســوف تحضــر لمــؤازرة فرقهــا أنديتهــا أو منتخباتهــا، وحتمــًا ســوف 
تستفيد جميع القطاعات التجارية المحلية من تواجد تلك الجماهير 

الغفيرة في الباد. 
وخيــر دليــل تنظيــم البحرين ســباقات الفورمــوال واحــد العالمية وما 

تشهده من نجاحات سنوية. 
وكذلــك كمــا تفعــل الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
اســتضافة بطولة كأس الســوبر اإلسباني ســنوًيا في السنوات الثاث 
تنفــق  حيــث   ،2029 إلــى  االســتضافة  عقــد  تجديــد  وتــم  األخيــرة، 
الســعودية ســنويًا 40 مليــون يــورو للحصــول علــى حقــوق التنظيــم، 
وكذلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي اســتضافت بطولــة 
كأس العالــم لألنديــة في كــرة القدم لعدد خمس مرات وتحاول حاليًا 

في الحصول على الموافقة لتنظيمها مرات أخرى. 
ثالثــا.. االســراع فــي تطبيــق قانــون االحتــراف الرياضــي وتحويــل 
األنديــة إلــى شــركات تجاريــة واســتثمارية، والتــي ســتخلق آالفا من 
فــرص العمــل التــي ستســاهم في خفض معــدالت البطالــة وترفع من 
مســتوى دخــل الفــرد الســنوى مما ســيؤدي إلى تدوير األمــوال داخل 

البلد من خال المواطنين والمقيمين. 
رابعــًا.. جعــل البحريــن وجهــة مثاليــة لتنظيــم المعســكرات الرياضية 
وبالــذات  الــدول  شــتى  جميــع  مــن  والمنتخبــات  للفــرق  التدريبيــة 
األوروبيــة والتــي تفضــل المناطق الدافئــة خال فصل الشــتاء أثناء 

توقف الدوريات األوروبية. 
وإن كل تلك االقتراحات تحتاج إلى بنية تحية كبيرة وتوفير األمور 

اللوجيستية؛ لكي نتمكن من تطبيق ما سبق ذكره. 

خالصة الهجمة المرتدة

كمــا ذكرنــا فــي عمــود ســابق، بــأن تطويــر المنظومــة الرياضيــة فــي 
البلــد مرهــون بتطويــر اإلعــام بشــتى وســائله المرئيــة والمســموعة 
والترويــج  التســويق  لعمليــات  إســتراتيجيات  ووضــع  والمقــروءة، 

للبحرين خارجيًا وضخ األموال والميزانيات الضخمة. 

وختامًا هذا قلمي... 

إن لم يكن ذا قيمة وفائدة للوطن والمواطن... فا خير فيه من قلم.

mohamed.j.alalaiwi@gmail.com

محمد العليوي

لقب “تصنيفية البليارد الثالثة” بين بوجيري والقائد

الــمــبــاراة  السبت  الــيــوم  ُتــقــام 
التصنيفية  للبطولة  النهائية 
ينظمها  التي  للبليارد  الثالثة 
للبليارد  البحريني  االتــحــاد 
وذلك  والــدارتــس،  والسنوكر 
عصًرا  الخامسة  الساعة  في 
بوجيري والعب  بين عبدهللا 
إبــراهــيــم  الــوطــنــي  منتخبنا 

القائد.
بعد  تأهل  قد  بوجيري  وكــان 
فوزه على علي محمد عباس 
مقابل خمسة  أشواط  بتسعة 
األول  ــــس  أمـ ــوم  ــ يـ أشـــــــواط 
الخميس، ورغم قوة عباس إال 
أنه لم يقّدم مستواه المعروف 
التي  األخــطــاء  بعض  نتيجة 
األفضلية  بــوجــيــري  مــنــحــت 
والستغاله  جهة  من  بسببها 

األخــطــاء وعــدم إضاعة  تلك 
الفرص.

الــدور نصف  مباراة  وأسفرت 
ــنــهــائــي الــثــانــيــة عـــن تــأهــل  ال
إبــراهــيــم الــقــائــد بــفــوزه على 
وائل القاسمي بتسعة أشواط 
مــقــابــل ســبــعــة أشــــــواط في 
القائد  فيه  قــدم  صعب  لــقــاء 
ــي مــــبــــاراة قــويــة  ــمـ ــاسـ ــقـ والـ
ــيــة شــهــدت تــعــاداًل  ومــاراثــون

رغــم  لمثلها  ــواط  أشــ بسبعة 
تقّدم القائد بأربعة أشواط 

لكنه  أربــعــة،  مــقــابــل 
فقد التركيز بعض 
فاقترب  الشيء 
إال  الـــقـــاســـمـــي، 
ــه لـــم يــواصــل  ــ أن

صـــحـــوتـــه، فــفــقــد 
ــعــب في  ــل فـــرصـــة ال

المباراة النهائية.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

علي مجيد



تنطلــق اليــوم “الســبت” مباريــات المجموعة الثانية على ملعب اســتاد 
المغفور له الشــيخ علي بن محمد بن عيســى آل خليفة بنادي المحرق، 
والتــي تأتــي ضمــن التصفيات المؤهلة للنســخة 41 مــن نهائيات كأس 

آسيا تحت 20 عاما المقرر إقامتها بأوزبكستان 2023. 

المجموعة  هذه  مباريات  وتفتتح 
 6 ــســاعــة  ال عــنــد  األول  بــلــقــاءيــن 
مساء وتجمع بين منتخب النيبال 
اللقاء  ويليه  وبــوتــان،  ومنتخب 
الـــثـــانـــي عــنــد الـــســـاعـــة 9 مــســاء 
وتــجــمــع بــيــن مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 

للشباب ومنتخب بنغالديش. 
وتضم هذه المجموعة 5 منتخبات 
للشباب  الــوطــنــي  المنتخب  هــي: 
“المضيف”، منتخب قطر، منتخب 
ــنــغــالديــش،  الـــنـــيـــبـــال، مــنــتــخــب ب

منتخب بوتان ومنتخب النيبال. 
وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته 
المباراة، بحصة  أمس على ملعب 
الــمــدرب  قــادهــا  مسائية  تدريبية 
بمعاونة  النعيمي  عــادل  الوطني 
وبمشاركة  المساعد  الفني  الطاقم 
الــالعــبــيــن، حــيــث اتسمت  جــمــيــع 
ــيــة بــالــحــمــاســة  ــب ــتــدري ــحــصــة ال ال
بتمارين  بـــدأت  والــجــديــة، والــتــي 
ــري، ثــــم انــتــظــم  ــ ــجـ ــ ــاء والـ ــ ــم اإلحــ
من  ــز  ركـ تقسيمة  فــي  الــالعــبــون 

خاللها النعيمي على وضع اللمسات 
الفنية األخيرة التي سيعتمد عليها 

في لقاء هذا المساء. 
وقــد أكــد الــمــدرب عــادل النعيمي 
في  للمشاركة  المنتخب  جاهزية 
مضيفا  المجموعة،  هذه  مباريات 
حــصــد  الـــفـــريـــق  طـــمـــوحـــات  أن 
بطاقة التأهل عن هذه المجموعة 
آسيا  كــأس  نهائيات  في  للتواجد 

للشباب العام المقبل. 
إعدادنا  بــدأ  “لقد  النعيمي:  وقــال 
خــاض  ثــم  المحلية  بــالــتــدريــبــات 
الــمــنــتــخــب مــعــســكــرا بــتــركــيــا قبل 
العرب  بطولة كأس  المشاركة في 
في السعودية، والتي كانت تعتبر 
المنتخب  وعاد  إيجابية.  مشاركة 
ــات دولــيــة  ــ لــخــوض بــعــدهــا 3 ودي

ــيــن امـــام  ــت ــســعــوديــة ودي امــــام ال
الصين، حيث كانت هذه  منتخب 
النهائية  البروفة  بمثابة  الــوديــات 
لــلــمــنــتــخــب قــبــيــل انــطــالقــة هــذه 

التصفيات”. 
سيخوض  “الــمــنــتــخــب  وأضـــــاف: 
أرضه  على  المهمة  المرحلة  هــذه 
ذاتــه  بحد  وهــذا  جماهيره،  وبين 
دفـــعـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة لــالعــبــيــن 
فـــي تــقــديــم األفـــضـــل فـــي جميع 
المباريات لحصد النتائج اإليجابية 
العبور  بطاقة  لحصد  تدفعه  التي 
الرئيس  الــهــدف  وهــو  للنهائيات، 
من هذه المشاركة في التصفيات”، 
ــوقــت ذاتـــه دعــوة  مــوجــهــة فــي ال
ــة لـــجـــمـــيـــع الــجــمــاهــيــر  ــتـــوحـ ــفـ مـ
المنتخب  ــؤازرة  ــمــ ــ ل الــبــحــريــنــيــة 

ودعمه في هذه التصفيات، مؤكدا 
أن وقفة الجماهير ستكون بمثابة 
تحقيق  وراء  الــحــقــيــقــي  الـــدافـــع 

األهم في هذه المشاركة.

 االجتماع الفني

 شــــارك مــديــر مــنــتــخــب الــشــبــاب 
جــمــعــة الــمــحــمــيــد فـــي االجــتــمــاع 
ــذي يسبق  ــ الـ الــتــنــســيــقــي  ــفــنــي  ال

مباريات التصفيات.
الذي  االجتماع  المحميد  وحضر   
فــنــدق مــريــديــان سيتي  عقد فــي 

سنتر.
ــاع أن  ــ ــم ــ ــت  وتــــقــــرر خــــــالل االجــ
بنغالديش  مباراة  منتخبنا  يلعب 
ومباراة  األحــمــر،  باللون  والنيبال 

بوتان وقطر باللون األبيض.

 المؤتمر الصحافي

منتخب  مــدرب   حضر مساعد 
الـــشـــبـــاب صــــالح عــبــدالــجــلــيــل 
يسبق  الذي  الصحافي  المؤتمر 

مباريات المجموعة.
ــيــل جــاهــزيــة  ــجــل ــد عــبــدال ــ ــ وأك
التصفيات،  لخوض  المنتخب 
الـــجـــمـــهـــور  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرا 
ــوة،  الــبــحــريــنــي ال يــحــتــاج دعــ
ــؤازرة  ــمـ وثــقــتــنــا بــهــم كــبــيــرة لـ

المنتخب.
المنتخب  إعــداد  إن  إلى  ولفت 
ــراحـــل  ــمـ ــد مــــن الـ ــديـ ــعـ ــالـ مــــر بـ
بـــيـــن الـــمـــعـــســـكـــرات الــمــحــلــيــة 
والخارجية والمباريات الودية، 

باإلضافة إلى البطولة العربية.

اتحاد كرة القدم

“أحمر الشباب” يتسلح باألرض والجمهور أمام بنغالديش
انطالق تصفيات المجموعة الثانية على استاد علي بن محمد... اليوم

جانب من المؤتمر الصحافي  منتخب الشباب لكرة القدم
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“البحرين” بثــوب فني خليجي يعــود إلى الممتــاز
محمد عبدالجواد يقود “الغزال” في الموسم الجديد

دوري ناصر
بن حمد الممتاز

الــضــوء  ســبــورت”  “الــبــالد  يسلط 
حمد  بن  ناصر  دوري  أندية  على 
المقبل  الرياضي  للموسم  الممتاز 
2022 - 2023، الذي سيشهد ألول 
قــرار  بعد  نــادًيــا   12 مــرة مشاركة 
االتحاد البحريني لكرة القدم برفع 
ناديين،  إضافة  عبر  األندية  عدد 
السنوات  ــدوري في  ال كــان  بعدما 
الماضية يشهد مشاركة 10 أندية 
فقط. ويتوقع أن يحظى الدوري 
بتنافسية عالية وإثارة كبيرة نحو 
الظفر بالدرع؛ كون عدد المباريات 
مباراة   22 إقامة  ارتفع، وسنشهد 
بداًل من  لكل فريق  المجموع  في 

العدد السابق البالغ 18 مباراة.
ــحــاديــة  وســتــخــصــص الــحــلــقــة ال
الــبــحــريــن وصيف  لــنــادي  عــشــرة 
دوري الدرجة الثانية في الموسم 
بالبطاقة  ظــفــر  ــذي  ــ وال الــمــاضــي، 
بـ  صعدت  التي  الثانية  المباشرة 
دوري  أندية  إلى مصاف  ”الغزال” 

ناصر بن حمد الممتاز من جديد.
وبالعودة إلى تحضيرات البحرين 
فإن  الــجــديــد،  الــريــاضــي  للموسم 
ــن الــمــوســم بــقــيــادة  الــفــريــق دشــ
ــدرب الـــــســـــعـــــودي مــحــمــد  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
عبدالجواد، والذي تم التعاقد معه 
في بداية فترة اإلعداد لإلشراف 
عــلــى الــفــريــق بــكــونــه عــلــى رأس 
الــدولــي  يــعــد  إذ  الــفــنــيــة،  اإلدارة 
السابق من الالعبين الذين تميزوا 
المنتخبات  رفــقــة  الــمــالعــب  فــي 
انتقاله  قبل  السعودية،  واألندية 
ــمـــجـــال الــــتــــدريــــب. وســـيـــكـــون  لـ
لمحمد  مــســاعــًدا  الــنــصــف  محمد 
مع  التعاقد  تم  فيما  عبدالجواد، 
للياقة  مـــدرًبـــا  ــواو  جــ ــبــرازيــلــي  ال
مدرًبا  جابرييل  ومواطنه  البدنية 
ــذوادي  ــ ال محمد  فيما  لــلــحــراس، 

محلالً فنًيا.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــالعـــبـــيـــن 
البحرين  ــادي  ــ ن ــإن  فـ الــمــحــلــيــيــن، 
ــرم الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات، إذ  ــ أب
تــعــاقــد مــع العـــب الــحــالــة سلمان 
الـــذي يلعب فــي خط  الــســعــدون 
ــــوســــط، بـــاإلضـــافـــة إلــــى العــب  ال
سبق  ــذي  ال السر  ســمــوأل  الجناح 
له تمثيل عدد من األندية محلًيا، 
على  منتخباتنا  إلـــى  ــاإلضــافــة  ب
تم  كما  العمرية،  الفئات  مستوى 
أحمد  المالكية  مدافع  مع  التعاقد 
منتخبنا  تمثيل  له  وسبق  حبيب 
األولــمــبــي، بــاإلضــافــة إلـــى العبي 
خـــط الـــوســـط فـــي الـــحـــد أحــمــد 
القصير وعبدالرحمن يوسف الذي 
بعض  خــالل  األول  منتخبنا  مثل 
ــفــتــرات األخــيــرة  ــمــراحــل مــن ال ال

عــالوة على الــفــئــات، عــالوة على 
ــذي  الـــحـــارس يـــوســـف حــبــيــب الـ
احترافية  تجربة  خوض  له  سبق 
خارجية وتمثيل منتخبات الفئات 
ــادي  ن العــبــي  مــن  ويــعــد  واألول، 

المالكية.
ــذه  ــن ومـــــــن خـــــــالل هــ ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
الــتــحــركــات يـــرغـــب بـــالشـــك في 
يــســجــل حـــضـــوًرا جــيــًدا على  أن 
مستوى سلم الترتيب، والمنافسة 
مسابقتي  في  إمكاناته  حد  على 
كأس جاللة الملك )أغلى الكؤوس( 
الممتاز،  حــمــد  بــن  نــاصــر  ودوري 
دائًما  يشكل  الفريق  أن  خصوًصا 
حــجــر عــثــرة لــفــرق الــمــقــدمــة؛ لما 
محلية  عناصر  من  الفريق  يضمه 
معسكًرا  الفريق  أقــام  كما  بـــارزة، 
العربية السعودية خالل  بالمملكة 

الشهر الماضي.
بمساندة  الــفــريــق  ويحظى 
من مجلس اإلدارة ومتابعة 
مستمرة برئاسة عبدالرحمن 

اإلدارة  تــهــدف  إذ  الــخــشــرم، 
البحرينية، لتقديم موسم 

ــح يــــؤكــــد  ــ ــاجــ ــ ــ ن
جدارة الفريق 

ــوده  ــ ــعـ ــ ــصـ ــ بـ
إلــى دوري 
نــــــــاصــــــــر 
حمد  بـــن 

الممتاز.

أحمد مهدي

فريق البحرين أحمد حبيب يوقع للبحرين عبدالرحمن يوسف يمثل الغزال في الموسم الجديد

الفريق أقام معسكًرا 
تدريبًيا في السعودية

مدربان برازيليان 
للياقة والحراس

ضم العديد من 
الالعبين المحليين

محمد عبدالجواد
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بعد أسبوعين على 
تعافيه من كورونا، أعلن 

النجم أميتاب باتشان 
عودته إلى الساحة 

الفنية من خالل فيلمه 
 Goodbye”K“ الجديد

ناشرًا الملصق الترويجي 
للفيلم عبر حسابه على 

إنستغرام. 
وذكر أنه سيعرض 

في السينما يوم 
7 أكتوبر. ُيذكر أن 

آخر أعماله كان 
 ”RunWay34”
الذي طرح في 
أبريل الماضي.

tariq_albahhar

أنشطة فنية وثقافية منوعة بجمعية تاريخ وآثار البحرين

مسرح الريف يشارك في ملتقى الدمام للمونودراما

ــاريــخ  أصــــــدرت جــمــعــيــة ت
ــبــحــريــن بــرنــامــج  ــار ال ــ ــ وآث
لشهر  الــمــمــتــد  فــعــالــيــاتــهــا 
يلي  وفيما   ،2023 فبراير 
تستعرض “مسافات البالد” 
الفعاليات الفنية والثقافية.
بتاريخ 28 سبتمبر الجاري 
مبارك  الباحث  سيتحدث 
بعنوان”  ندوة  في  العماري 
الحنجرة  وليد  بن  ضاحي 
الــذهــبــيــة”، وفـــي تــاريــخ 5 
الشاعر  سيتحدث  أكتوبر 

ــريـــم رضــــي عـــن “أســــرة  كـ
ــاء والــكــتــاب..الــنــشــأة  ــ األدب
والتحوالت”. كما سيتحدث 
ــزاف  ــجـ ــان مــحــمــد الـ ــنـ ــفـ الـ

في  نــوفــمــبــر   16 بــتــاريــخ 
مسرح  “مــن  بعنوان  نـــدوة 
الجزيرة إلى مركز الجزيرة 
ويــتــبــعــه حافظ  الــثــقــافــي” 

ــنـــدوة تحت  بـ ــغــفــار  عــبــدال
الــهــوايــات.. ثقافة  عــنــوان” 

وحــفــظ الـــمـــوروث” وذلــك 
في 30 نوفمبر.

ومن أنشطة شهر ديسمبر 
محاضرة بعنوان” السمات 
المشتركة لرواد الصحافة 
لعدنان  الخليج”  دول  في 
ــك فـــي 21  ــ بــومــطــيــع وذلـ
سيحاضر  كــمــا  ديــســمــبــر، 
الــمــخــرج بــســام الــــذوادي 
ديــســمــبــر   28 بــــتــــاريــــخ 
ــة الــســيــنــمــا  ــهــــضــ ــ عـــــن “ن

الخليجية”.
أما في 1 فبراير، فسيحاضر 
الشاعر فواز الشروقي عن 
الثقافية  الصحافة  تاريخ 

في البحرين”.

ــف في  ــريـ ــارك مـــســـرح الـ ــشـ يـ
ــام الــمــســرحــي  ــدمــ ــ مــلــتــقــى ال
ــع لـــلـــمـــونـــودرامـــا الـــذي  ــ ــراب ــ ال
تـــنـــظـــمـــه جـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
 17  15- من  بالدمام  والفنون 
بمسرحية    2022 ســمــبــتــبــر 
“شــــــرخ فــــي جــــــدار الـــزمـــن” 
عـــن قــصــة جــمــيــلــة الــوطــنــي، 
وإعـــــــــداد وإخـــــــــراج الـــفـــنـــان 
وتمثيل  الــحــجــيــري،  مــحــمــد 
الفنانة السعودية إلهام علوي، 
سوسن  الحركية  والمتابعة 
اإلنتاج   ومتابعة  إدريــس،  آل 

محمود طاهر.
 عــــن هـــــذا الـــعـــمـــل، أوضــــح 
المشرف  الحجيري  المخرج 
عــلــى الـــتـــجـــارب الــمــســرحــيــة 

لــجــنــة  أن  الــــريــــف  ــمـــســـرح  بـ
المشارع الفنية بمسرح الريف 
الــمــخــتــبــر  يــســتــمــر  أن  تـــأمـــل 
الكثير  تقديم  في  المسرحي 

في  والمشاركة  التجارب  من 
المسرحية  المحافل  مختلف 
الخليجية؛ لتحقيق االستفادة 
موضحا  الــخــبــرات،  وتـــبـــادل 
كثيرا  اجتهد  العمل  فريق  أن 
الدور  وثمن  مدة قصيرة  في 
الفنانة  به  قامت  الــذي  الكبير 
ــام إدريـــــــــس، كـــمـــا شــكــر  ــ ــه ــ إل
الـــحـــجـــيـــري الــقــائــمــيــن عــلــى 
الــمــهــرجــان، وكـــل مــن ساهم 
وأكد  والتنظيم،  اإلعــداد  في 
المهرجانات  هذه  مثل  أهمية 
التي تدعم الحراك المسرحي 
الــخــلــيــجــي وتــصــقــل تــجــارب 

الفنانين في دول الخليج.

أكدت “سيدة الشاشة 
الفنانة  الــخــلــيــجــيــة” 
الفهد  حياة  القديرة 
االستعداد؛  بــدء  عــن 
لــدخــولــهــا لــوكــيــشــن 
تـــــصـــــويـــــر أحــــــــدث 
ــيـــة  اعـــمـــالـــهـــا الـــدرامـ
والــذي يحمل عنوان 
“قرة عينك” بمشاركة 
ألمع نجوم  نخبة من 
ــي  ــتــ ــ ــوي ــكــ ــ الــــــفــــــن ال
وبكتابة  والخليجي 

بحرينية.
وليس  “مــودرن”  وهو  قريبا،  العمل  تصوير  سنبدأ  ســوزان:  أم  وقالت 
التراجيديا  بين  متنوعة  درامــيــة  خطوطا  نقدم  خالله  ومــن  تراثيا، 
الفتة  الجمهور،  إعجاب  ينال  أن  أتمنى  مميز  مزيج  في  والكوميديا، 
إلى  2023، الفتة  المسلسل سيكون في رمضان  أن موعد عرض  إلى 
وهو  للمشاهدين،  مهمة  رسائل  ويحمل  متميز  عينك”  “قــرة  نص  أن 
واللذين  شمس،  وعلي  شمس  محمد  البحرينيين  الكاتبين  تأليف  من 
الفهد معهما في أعمال سابقة حصدت نجاحا كبيرا مثل “ام  تعاونت 

هارون” و”مارغريت”.
وبسؤالها عن اسم العمل، أوضحت “سيدة الشاشة الخليجية” لألنباء 
والسرور  الفرح  اإلنسان  يصادف  عندما  تقال  العين”  “قــرة  الكويتية: 
وتقر عينه برؤية من يحب من أهله أو أبنائه وأحبابه، وفي المسلسل 
تدور األحداث حول هذا المعنى الجميل الذي يرتبط بالحب والتفاؤل 

والخير.

حياة الفهد 
تدخل األستديو 

لتصوير مسلسل 
“قرة عينك”

حافظ عبدالغفار

جميلة الوطني

محمد الجزاف

محمد الحجيري

فواز الشروقي

أسامة الماجد

محرر مسافات

شيماء عبدالكريم

تعليق  عــن  بيبر  جاستن  النجم  أعــلــن 
واإلرهــاق  التعب  بسبب  الفنية  جولته 
وذلـــك مــن خــالل منشور شــاركــه عبر 
التواصل  موقع  في  الخاصة  صفحته 

االجتماعي.
يعيش  “إنـــه  المنشور:  فــي  وقـــال 

مــعــركــة مـــع مـــتـــالزمـــة رامــــزي 
هــانــت” والــتــي كـــان قــد تحدث 
عنها فــي وقــت سابق مــن هذا 

يكمل  أن  يستطع  ــم  ولـ الـــعـــام، 
جولته الفنية في شمال أميركا.
االستراحة  فترة  “بعد  وتابع: 
ــي  ــائـ ــبـ والـــــتـــــشـــــاور مـــــع أطـ
وعــائــلــتــي وفـــريـــق عــمــلــي، 
ذهـــبـــت إلـــــى أوروبــــــــا فــي 
ــة  ــ ــل ــواصــ ــمــ ــ مــــــحــــــاولــــــة ل
الجولة... لقد قدمت ستة 

تأثير  لذلك  كان  لكن  مباشرة،  عــروض 
اجتاحني  “لقد  وأضـــاف:  عــلــّي”.  كبير 
اإلرهــــاق وأدركــــت بــأنــنــي بــحــاجــة ألن 
أجـــعـــل صــحــتــي أولـــويـــة فـــي الــوقــت 
الحالي، لذلك قررت أن أقوم باستراحة 
مــن الــجــولــة حــالــيــًا”، قــال جاستن 
ما  على  “سأكون  بيانه  في  وتابع 
يرام، ولكنني بحاجة إلى الوقت 

ألستريح وأتحسن”.
“شكرًا  بالقول:  حديثه  وأنهى 
لصلواتكم ودعمكم خالل كل 
جميعًا  أحبكم  الفترة...  تلك 
ــد أن حــفــالتــه  ــ بــشــغــف”. وأكـ
في  الــعــربــي  الخليج  بمنطقة 
دبي والبحرين ستكون بحسب 

الجدول المتفق حتى اآلن!

نتفلكس هــي مالذ  الــبــث مثل  ــذوادي أن منصات  ــ ال بــســام  الــقــديــر  الــمــخــرج  أكــد 
المؤلف في مجال السينما والتلفزيون في الوقت الذي نعيشه اليوم، خصوصًا أن 
الناس  ابتعاد  مع  أصبحت صعبة،  بالذات  الخليج  اإلنتاج في  قضية 
األعمال،  لمشاهدة  المنصات  واختارت  للسينما  الذهاب  عن 
وشخصيًا أفضل أن يقدم المؤلف أوالً معالجة فنية بسيطة 
المثلى  الطريقة  أنها  وأتوقع  منهم،  الــرد  وينتظر  للراوية 

اليوم!
ــاء والكتاب  ــ ــك أخــيــرًا ضمن احــتــفــال أســـرة األدب جــاء ذل
القدير  المخرج  قدم  حيث  للشباب،  العالمي  باليوم 
ندوة بعنوان “األدب والسينما“ وأكد أن الشباب اليوم 
مقبلون  مــكــان  أي  أو  البحرين  فــي  ســـواء 
الفني،  اإلبداع  على مستقبل جديد في 
كــل حلم  مــجــاراة  دائــمــًا  ويستطيعون 
والتقدم بالمتابعة والدراسة واإلصرار.

طارق البحار

المخرج القدير بسام الذوادي: 
“نتفلكس... هي الحل”!

ما عدا “البحرين ودبي”... 
جاستن بيبر يعلِّق جولته الفنية

أساسيًا  جـــزءًا  السينما  تعتبر 
عقود  منذ  الترفيه  صناعة  في 
يمتد  تــأثــيــرهــا  إن  إذ  طــويــلــة، 
ــائـــل عــلــى الــشــعــوب  بــشــكــل هـ
فقد  الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن 
أصــبــحــت جــــزءًا ال يــتــجــزأ من 
ــرد وبــــاألخــــص فــي  ــفــ ــ ــاة ال ــيـ حـ
ــوع، التي  ــبـ إجــــازة نــهــايــة األسـ
يــقــضــي فــيــهــا األفــــــراد وقــتــهــم 
ــاء أو الــعــائــلــة،  ــدقـ بــرفــقــة األصـ
فهي تساعد على كسر الروتين 
وإضافة الحماس والمتعة وهي 
ــن الــحــيــاة  ــة لــلــهــروب مـ وســيــل
الــواقــعــيــة، قــد تــتــســأل أحــيــانــًا 
ــذي يــدفــع عــشــاق األفـــالم  مــا الـ
السينما  واختيار  المال  إلنفاق 
كنوع من الترفيه بدل مشاهدة 
األفالم في المنزل خصوصًا مع 
شاشات شركة البحرين للسينما 
جميع  في  المنتشرة  )سينيكو( 
األفــالم  عشاق  المملكة،  أنحاء 

يصرحون لنا بذلك: 

  تفريغ الطاقة السلبية

 اعترفت ياسمين مفيد بعشقها 
صــرحــت  إذ  للسينما  ــلــذهــاب  ل
تقتصر  ال  للسينما  زيارتها  بــأن 
فقط على عطلة نهاية األسبوع 
للسينما  زيارتها  تــتــراوح  وإنما 
ــرات في  ــ مـ  4 ــى   ــ إل  3 ــمــعــدل  ب
إلى  وأشـــارت  أحيانًا،  األســبــوع 
يعتمد  لــلــفــيــلــم  ــارهــا  ــي اخــت أن 
اختيار  على  األول  المقام  فــي 
ــتــصــدر شــبــاك  األفــــــالم الـــتـــي ت
أن  على  حريصة  ألنها  التذاكر؛ 
لها،  المتابعين  أوائــل  من  تكون 
التي  األفـــالم  فتختار  بعد،  أمــا 
أن  وتؤكد  وقتها،  مع  تتناسب 
أن  يــجــب  للفيلم  اخــتــيــاراتــهــا 
فــكــاهــي؛ ألن  تــكــون ذا طــابــع 

مشاهدة  من  األســاســي  السبب 
لتفريغ  السينما هو  األفــالم في 

الطاقة السلبية.

تقييم عالمي

علق محمد الفردان بأن اختياره 
كبيرة  بدرجة  يعتمد  فيلم  ألي 
وتصنيفه،  الفيلم  نوعية  على 
األوقــات  أغلب  فــي  يميل  فهو 
ألفـــــــــالم األكـــــشـــــن واإلثــــــــــارة 
من  تنحدر  كانت  إذا  بــاألخــص 
عالميًا  شــهــيــرة  أفــــالم  سلسلة 
بـــــــأدواره  ــروف  ــعــ مــ مــمــثــل  أو 
وحضوره، ولفت إلى أن للممثل 
دورًا  الــمــمــثــلــيــن  مــجــمــوعــة  أو 
الفيلم  قــوة  فــي  وتــأثــيــرًا  كبيرًا 
قد  كان  إذا  وباألخص  ونجاحه 
عــاٍل وحقق  تقييم  على  حصل 
ــاء عـــروض  ــنـ رواجــــــًا كــبــيــرًا أثـ

الفيلم عالميًا ومحليًا.

الحقيقة بكل مصداقية

ــف بــأهــمــيــة  ــوسـ ــوه عـــلـــي يـ ــ   نـ
أحــد  لكونها  للسينما  الــذهــاب 
القضايا  تعكس  التي  الوسائل 
االجــتــمــاعــيــة وتــنــقــلــهــا بــصــورة 
مـــوضـــوعـــيـــة بــعــكــس وســـائـــل 
اختيار  على  يؤكد  لذا  اإلعــالم؛ 
القضايا  تناقش  الــتــي  األفـــالم 
اإلنسانية واالجتماعية أو التي 
الحقائق  عــلــى  الــضــوء  تــســلــط 
بــكــل مــصــداقــيــة، وتــابــع قــائــالً: 

فعاالً  دورًا  األفالم  لصياغة  “إن 
في التأثير على عقلية المشاهد 
ــيــه اجــتــمــاعــيــًا،  ــيـــر عــل ــأثـ ــتـ والـ
اقــتــصــاديــًا وفــكــريــًا؛ لـــذا يجب 
ــحــرص عــلــى مــعــرفــة أهـــداف  ال
من  تنقل  التي  والرسالة  الفيلم 
خـــالل الـــحـــوار والــشــخــصــيــات، 
وأضاف أن هذه األمور مازالت 

في حالة تطور مستمر.

 الخيال الواقعي

ن حسين السنقيس أن لعنوان  بيَّ
الفيلم أهمية كبيرة في اختيار 
إلى  أمــيــل  وتــابــع  لــه،  المشاهد 
الطابع  ذات  األفــــالم  مــشــاهــدة 
الواقعي في الخيال الذي يرسم 
واقعًا كبيرًا على واقعنا الحالي 
والتي نتبنى من خاللها صفات 
معينة أو مهارات إنسانية على 
أميل  فــال  نعيشه  الـــذي  واقعنا 
الخــتــيــار األفــــالم الــتــي تجسد 

ــي ال  ــ ــت ــ الـــخـــيـــال الـــمـــفـــرط وال
مــحــددة،  أهـــداف  عــن  تتحدث 
التي فيها  األفــالم  وإنما أفضل 
ممكن  وانعكاسات  ألبعاد  رسم 
تطبيقها على أرض الواقع، كما 
الفيلم  نجاح  أسباب  أحــدد  أن 
التي  يعتمد على كمية األسئلة 
يضعها في ذهن المشاهد والتي 
تــعــزز االحــتــمــاالت الــتــي ممكن 
وأكمل:  الفيلم،  في  تحدث  أن 
عدسة  من  للفيلم  أنظر  “دائــمــًا 

“لماذا  المخرج 
اخـــتـــار 

المحددين  األبــطــال  أو  الــنــص 
مــن هــي جهة اإلنــتــاج التي تم 
وذلك  العمل”  لتنفيذ  اختيارها 
بــصــمــة  يــمــتــلــك  ــعـــض  ــبـ الـ ألن 
النصوص  تجسيد  في  واضحة 
أرض  إلــى  ــنــادرة  ال السينمائية 
عن  النواحي  جميع  في  الواقع 

سواها.

 الخروج من الواقعية  

قـــالـــت خـــديـــجـــة الـــــــــوردي إن 
اختياراتها للفيلم تكون بحسب 
او  اثــارة  أو  طابع فيلم األكشن 
او رومنسي  او مغامرات  رعب 
التمثيل  طاقم  بحسب  وأيضا 
والــــمــــخــــرج، وتــــحــــرص عــلــى 
للفلم  التقديمي  الــعــرض  رؤيــة 
الممثلين هم  مسبقا، وتؤكد أن 
الفيلم  اخــتــيــار  فــي  أهــم سبب 
ــا يعطي  ــي الــســيــنــمــا فــهــو مـ فـ
ــفــيــلــم قـــوتـــه مـــن حــيــث إذا  ال
ال،  أم  الــمــتــابــعــة  يستحق  كـــان 
وأضافت: “تعتبر السينما مكانًا 
الواقعية؛  الحياة  عن  للخروج 
لــذلــك أتــجــنــب اخــتــيــار األفـــالم 
لــلــواقــع أو أنــهــا  الـــتـــي تــنــتــمــي 
تحاول إرسال رسائل ألني أرى 
أجــل  مــن  وجــــدت  السينما  أن 
عن  واالبتعاد  والترفيه  المتعة 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة لــذلــك فإني 
الفنتازيا  أفــالم  الختيار  أميل 

والخيال.

ما سبب استمرار إقبال الشباب على دور السينما؟

خديجة الورديحسين السنقيس علي يوسف محمد الفردان ياسمين مفيد
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كشـــفت وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنية 
فـــي الســـعودية، عـــن إصـــدار 30 ترخيصـــا 
الماضـــي،  يوليـــو  خـــال  جديـــدا  صناعيـــا 
توزعـــت على 4 أنشـــطة صناعيـــة تصدرها 
نشاط صناعة األثاث بـ 7 تراخيص ونشاط 
صنـــع المنتجـــات الغذائية ونشـــاط صناعة 
والمعـــادن  المشـــكلة،  المعـــادن  منتجـــات 

الافلزية األخرى بـ 3 تراخيص لكل منها.
وأوضـــح تقرير صـــادر عن المركـــز الوطني 
للمعلومـــات الصناعيـــة والتعدينيـــة التابـــع 
التراخيـــص  عـــدد  إجمالـــي  أن  للـــوزارة، 
الصناعيـــة التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع 
العـــام الجـــاري حتـــى نهاية يوليـــو بلغ 531 
ترخيصـــا، فيما وصل عـــدد المصانع القائمة 
وتحـــت اإلنشـــاء فـــي المملكة حتـــى نهاية 
الشـــهر نفســـه 10685 ألـــف مصنـــع، بحجم 
اســـتثمارات يبلـــغ 1.367 تريليـــون ريـــال. 
وبّيـــن التقريـــر أن حجم االســـتثمارات في 
التراخيـــص الجديدة لشـــهر يوليو، بلغ 973 
مليـــون ريـــال، فيمـــا اســـتحوذت المنشـــآت 
الصغيـــرة على معظم التراخيص الصناعية 

الجديدة خال الشـــهر نفســـه بنسبة 86.67 
%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.33 
%، فـــي حيـــن ســـجلت المصانـــع الوطنيـــة 
التراخيـــص  إجمالـــي  مـــن  األكبـــر  النســـبة 
بنســـبة  نـــوع االســـتثمار  الصـــادرة حســـب 
73.33 %، تلتهـــا المنشـــآت األجنبيـــة بـ 20 
%، ثم المنشـــآت ذات االســـتثمار المشـــترك 

بنسبة 6.67 %.
وأفـــاد تقريـــر المركـــز الوطنـــي للمعلومـــات 
الصناعيـــة والتعدينيـــة، بـــأن المصانع التي 
بـــدأت اإلنتـــاج خال شـــهر يوليـــو الماضي 
بلغـــت 22 مصنعا، بحجم اســـتثمارات 548 
مليـــون ريـــال، تتصدرها المصانـــع الغذائية 
بــــ 9 مصانـــع، ثـــم مصانـــع الـــورق والمعادن 
الافلزيـــة بــــ 4 لـــكل منهمـــا، فـــي حيـــن بدأ 
اإلنتـــاج فـــي مصنعيـــن للمعـــادن المشـــكلة 
ومصنع واحد ألنشطة المشروبات واألثاث 
اســـتحوذت  بينمـــا  الكيميائيـــة،  والمـــواد 
المصانـــع الوطنيـــة علـــى إجمالـــي المصانع 
التـــي بدأت اإلنتاج بنســـبة 95.45 %، تليها 

المصانع المشتركة بـ 4.55 %.

973 مليون ريال االستثمارات الصناعية في السعودية بيوليو

البحرين األولى بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بالحرية االقتصادية

قفزة مفاجئة لـ“بيتكوين” فوق 20 ألف دوالر

حاصدة المركز 39 عالمياً ومتقدمة 17 مرتبة... “فريزر”:

في نهاية أسبوع صعب

حققـــت مملكـــة البحرين المركـــز 39 عالميا في مؤشـــر 
الحريـــة االقتصاديـــة لعـــام 2022 والصـــادر مؤخرا عن 
معهـــد فريزر الكنـــدي، متقدمة 17 مرتبـــة عن تصنيف 
العـــام الماضـــي والبالـــغ 56 آنـــذاك، لتكـــون األولى على 

مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وســـجلت المملكـــة فـــي تصنيـــف هـــذا العـــام 2022 ما 
مجموعـــه 7.47 نقطـــة مقارنـــة مـــع 7.34 نقطـــة فـــي 
تصنيـــف العام الماضـــي 2021، مما جعلها تحافظ على 
تصنيفهـــا المتقـــدم ضمـــن قائمـــة الـــدول األكثـــر حرية 
اقتصادية على مستوى العالم، متفوقة بذلك على عدة 

دولة متقدمة كإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية.  
ويعتمـــد معهد فريـــزر الكندي فـــي قيـــاس أداء الدول 
علـــى 42 عنصـــرا لبنـــاء المؤشـــر الـــذي يقيـــس الحرية 
االقتصادية في 5 مجاالت رئيسة هي: حجم الحكومة، 
الهيكلـــة القانونيـــة وضمـــان حقوق الملكيـــة، الحصول 
علـــى األمـــوال بطريقـــة قانونيـــة، حرية التجـــارة على 
الصعيـــد الدولي، والتشـــريعات المرتبطة بالتســـهيات 

االئتمانية وقوانين سوق العمل. 
وبحســـب معهـــد فريـــزر، فقد تميـــزت مملكـــة البحرين 
فـــي مجال حرية التجارة علـــى الصعيد الدولي لتكون 
ضمـــن أفضـــل 20 دولـــة حـــول العالم بحصدهـــا المركز 
13 عالميـــا، يليه مجال الحصول على األموال بطريقة 

قانونيـــة لتنـــال البحريـــن المرتبـــة 36 عالميـــا، ومن ثم 
مجـــال التشـــريعات المرتبطـــة بالتســـهيات االئتمانية 
وقوانيـــن ســـوق العمـــل لتنـــال المركـــز 38 عالميـــا، كما 
حصـــدت المملكـــة المرتبة 59 عالميا فـــي مجال حجم 

الحكومة. 
عربيـــا، جاءت األردن في مرتبة الوصافة بعد البحرين 
بالمركـــز 46 عالميا مناصفة مع بلجيكا، وأتت اإلمارات 
العربيـــة المتحدة في المرتبة الثالثة عربيا و49 عالميا، 

وجـــاءت قطر رابعا على مســـتوى الوطـــن العربي و76 
عالميـــا، فيمـــا أتت المملكة العربية الســـعودية خامســـا 

عربيا و86 عالميا. 
وتصـــدرت القائمـــة العالميـــة هونـــغ كونـــغ لتكـــون أكثر 
اقتصاد حر في العالم، تليها سنغافورة ثانيا، وسويسرا 
ثالثـــا، ونيوزيلندا رابعا، والدنمارك خامســـا، وأســـتراليا 
سادسا، والواليات المتحدة األمريكية سابعا، واستونيا 

ثامنا، وموريشوس تاسعا، وأيرلندا عاشرا.

تجـــاوزت عملـــة بيتكويـــن المشـــفرة حاجـــز 20 
ألـــف دوالر، وتتطلـــع لتســـجيل أفضـــل يـــوم لهـــا 
في 6 أســـابيع أمس الجمعـــة، إذ انخفض الدوالر 
ووجـــدت األســـواق أســـبابًا للتفـــاؤل فـــي نهايـــة 

أسبوع صعب.
وصعـــدت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشـــفرة من 
حيث القيمة السوقية، بأكثر من 7 % لتصل إلى 
20796 دوالرًا، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.
كمـــا ارتفعـــت عملـــة إيثر، وهـــي ثاني أكبـــر عملة 
مشـــفرة 5 %، مســـجلة أيضـــًا أعلى مســـتوى في 

أسبوعين عند 1717 دوالرًا.
وكانـــت بيتكويـــن تراجعـــت يـــوم األربعـــاء إلـــى 

18540 دوالرًا.

وقـــال مشـــاركون في الســـوق إنه ال يوجـــد دافع 
بعينـــه وراء المكاســـب بخاف التفـــاؤل الواضح 
اليوم الجمعـــة، والمدفوع بانخفاض في الدوالر، 
الذي يعتبر ماذًا آمنًا، وانتعاش األسهم الصينية.
وقـــد تتزايد تقلبـــات إيثر في اليوميـــن المقبلين 
بســـبب تحديـــث برمجـــي مزمـــع معروف باســـم 
“الدمـــج”، مـــن المقـــرر إجـــراؤه مـــا بيـــن 10 و20 

سبتمبر.
وســـيغير هـــذا التحديـــث بشـــكل جـــذري كيفيـــة 
معالجـــة المعامـــات، ومن المفتـــرض أن يخفض 
اســـتهاك الطاقـــة. وتخطـــط بعـــض البورصـــات 
إليقـــاف عمليات اإليـــداع والســـحب مؤقتًا أثناء 

التحديث.

ارتفاع طفيف بالمؤشر العام في أسبوع
“ألبا” تواصل إنعاش البورصة بتداوالت 872.4 ألف دينار

شـــهدت بورصة البحرين االسبوع الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.28 % في أدائها 
ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,928.15 نقطة. 

وبلغـــت كميـــة األســـهم المتداولـــة في بورصـــة البحرين خـــال األســـبوع الماضي 8 
ماييـــن و895 ألفـــًا و728 ســـهمًا بقيمـــة إجمالية قدرهـــا مليونيـــن و829 ألفًا و519 
دينـــارًا، نفذهـــا الوســـطاء لصالـــح المســـتثمرين مـــن خـــال 306 صفقـــات. وتداول 
المســـتثمرون خال األســـبوع الماضي أسهم 22 شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 2 من 
بين هذه الشـــركات، في حين انخفضت أســـعار أســـهم 7 شـــركات، واحتفظت باقي 
الشركات بأسعار إقفالها السابق.  واستحوذ على المركز األول في تعامات األسبوع 
الماضي قطاع المال، حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة مليون و609 آالف و712 
دينارًا أو ما نســـبته 56.89 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 7 

مايين و163 ألفًا و874 سهمًا، تم تنفيذها من خال 146 صفقة.
أمـــا المرتبة الثانية فقـــد كانت من نصيب قطاع المواد األساســـية، حيث 

بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 872 ألفـــًا و466 دينارًا بنســـبة 30.83 % من إجمالي 
قيمـــة األســـهم الــــمتداولة فـــي البورصة وبكميـــة قدرهـــا 781 ألفًا و245 ســـهمًا، تم 
تنفيذها من خال 87 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت شركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( فـــي المركز األول مـــن حيث القيمـــة إذ بلغت قيمة أســـهمه 872 ألفًا 
و466 دينارًا وبنســـبة 30.83 % من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 781 ألفًا 
و245 سهمًا، تم تنفيذها من خال 87 صفقة. وجاء في المركز الثاني بنك البحرين 
والكويـــت بقيمة قدرها 619 ألفًا و816 دينارًا وبنســـبة 21.91 % من قيمة األســـهم 
الــــمتداولة وبكمية قدرها مليون و259 ألفًا و197 ســـهمًا، تم تنفيذها من خال 39 

صفقة.
وبلـــغ الــــمتوسط اليومـــي لقيمة األســـهم المتداولة 565 ألفـــًا و904 دنانير، في حين 
كان المتوســـط اليومي لكمية األســـهم الــــمتداولة مليون و779 ألفًا و146 سهمًا، أما 

متوسط عدد الصفقات خال األسبوع الماضي فبلغ 61 صفقة.

  
المؤشرات
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اإلقفال السابق
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التغير )%(التغير )نقطة(

1,928.151,922.695.450.28مؤشر البحرين العام

0.99-6.79-676.48683.27مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

872,465.610

478,645.200

329,688.800

211,152.380

619,815.580

317,751.370
30.83%

11.23%

21.91%

11.65%

16.92%

7.46%

ِعزَّت عاد وباشر عمله
أتذكـــر فـــي األفـــام العربية القديمـــة دور الرجل الشـــرقي في الخمســـينيات 
والســـتينيات وهـــو ذاهـــب لعملـــه فـــي الصبـــاح الباكـــر قبـــل أن يتوقـــف لدى 
“الكشك” ليشتري الصحف اليومية التي كانت تحتوي األخبار من نوع “عزت 
عـــاد وباشـــر عمله”، قـــد يكون الســـبب قلة األحـــداث في ذلك الزمـــن ولجوء 
الصحافـــة فـــي وقتها لهـــذا النوع مـــن األخبـــار، بالمقارنة في الوقـــت الحالي 
نـــرى التطور الكبيـــر الذي طال الصحف، ولجوءها ألحدث أنواع التكنولوجيا 
وطرق عرض األخبار من منشـــورات على مواقع التواصل ومقابات مصورة 

ولقاءات مباشرة، واختفت أخبار عزت.
كثيـــر مـــن الصحـــف التقليدية التـــي لم تتقبـــل التغيير خرجت من المنافســـة 
وبعضها أشـــهر إفاســـه، وهذا ما حدث ويحدث لجميع المؤسسات التجارية 
ســـواء إعامية أو غيرها، فمن يحدد المنتج النهائي هو الجمهور المستهدف 
ولـــم يعـــد من الممكن للمؤسســـات فرض ما يعتقدونه بأنه مناســـب للجمهور، 
تطور التكنولوجيا وكثرة المنافســـة واالنفتاح على األســـواق العالمية رفعت 
مـــن وعـــي الجمهور وأصبـــح قادًرا حتى علـــى تطوير المنتجات المناســـبة له 
بمشـــاركته أفـــكاره ومتطلباتـــه مع أكبر الشـــركات العالمية، ومثـــال حي على 
ذلك المؤتمر األخير لشـــركة أبل التي أعلنت عن ســـاعتها الذكية “ألترا” والتي 

تحتوي على خصائص مبتكرة للرياضيين ومحبي المغامرات.
لكـــن عندمـــا تقارن هذا التوجـــه العالمي مع الســـوق المحلي، تجـــد عدم فهم 
واضـــح للتطـــور االقتصـــادي وإصـــرار مبالـــغ بـــه لعـــدم االكتـــراث بالجمهـــور 
والتحـــدي الواضح لكل المفاهيم االقتصادية والتوجه للتقليد، فبدل ســـماع 
آراء العمـــاء يلجـــأ الكثير مـــن رواد األعمال لتقليد المشـــاريع التي يعتقدون 
بأنهـــا مشـــاريع مربحة، بمجرد مشـــاهدتها مـــن الخارج مـــن دون فهم لألرقام 
وطـــرق التشـــغيل وكفاءة الموظفيـــن والكثير من العناصـــر الداخلية األخرى 

التي هي السبب الرئيسي في نجاح المشاريع.
ا هذا اإلصرار المبالغ فيه، أتذكر في بداية اســـتحداث التراخيص  غريـــب جدًّ
التجاريـــة لعربـــات المأكـــوالت، كميـــة المنشـــورات واللقاءات التـــي قمت بها 
شـــخصيا وقـــام بهـــا العديد مـــن مستشـــاري األعمـــال التجارية فـــي البحرين 
محذرين من االنزالق في التقليد األعمى للمشاريع، ومع ذلك نرى اليوم كمية 
العربـــات التـــي خســـرت وال تجد حتى من يرغب في شـــرائها بأقل من ســـعر 
تكلفتها، والســـبب الرئيســـي في فشـــل هذه المشـــاريع هو التقليد، مع ذلك لم 
يتعـــظ الكثيـــر من المبادرين. وكلنا شـــهد “الهّبة” الجديـــدة بعدها في ماعب 
البادل التي بدأت تنافس في عددها محات “الكرك”، والسؤال هنا: أال يتعظ 

المبادرون ِمن َمن سبقوهم؟
شـــخصيا أنا ضد أي قوانيـــن تقيد من اختيارات المبادريـــن أو فرض قوانين 
مـــن الدولـــة فـــي تحديـــد التراخيص التجاريـــة أو أنـــواع المشـــاريع، لكن في 
المقابل قد يكون جزء من الحل هو إلزام المبادرين لحضور ورش أو ندوات 
أو جلسات استشارية من مختصين محليين، قبل تقديم الدعم لهم، فالكثير 
من المبادرين لألســـف يعتقد بســـهولة عالم ريادة األعمال لوجود برامج دعم 
ماديـــة وعـــدم توفر برامج توعوية للرواد، خاصـــة أن الغالبية منهم لم يتعلم 

ريادة األعمال ال في المدارس وال الجامعات.
الجهات المعنية مدعوة أيضا لتفعيل دورها في تقديم دراســـات شـــاملة عن 
الســـوق، ليســـت دراســـات من نوع التوقعات حـــول نمو االقتصـــاد البحريني 
والتـــي يصـــدر مثلها كثيـــر من الجهـــات الخارجيـــة والداخلية، وإنمـــا نحتاج 
إلـــى دراســـة تقول لنا مـــا هي القطاعـــات االقتصادية التي تشـــبعت، وما هي 

القطاعات الواعدة، وكيف يمكن دخولها، باألرقام والنسب واإلحصائيات.

رسالة للهيئات التعليمية

االبتكار هو القطعة المفقودة في غالبية المبادرين ورواد األعمال والموظفين 
في البحرين، وهو ما نحتاجه في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نتمنى المنافسة 
في األسواق العالمية، لذا نتمنى إضافة مواد في االبتكار، ودمج االبتكار مع 

باقي المواد التعليمية.

خليل القاهري

أكثر الدول العربية حرية اقتصاديةمحمد الجيوسي
مجموع النقاط التصنيف العالمي التصنيف اإلقليمي         الدولة      

1397.47البحرين       

2467.37األردن         
3497.35اإلمارات      
4766.99قطر           

5866.78السعودية  

6886.73الكويت    

7936.65ُعمان        

8996.55المغرب      
المصدر: معهد فريزر الكندي



business@albiladpress.com5079 السبت 10 سبتمبر 2022 - 14 صفر 1444 - العدد 14

فـــي عالـــم مثالـــي، ســـتتقاعد دون 
ديون، لكن هذا قد ال يكون واقعيا، 
علـــى  يعتمـــد  هـــذا  ان  فـــي حيـــن 
الديـــون التـــي لديك، فـــإن أي دين 
بصرف النظر عن قروض اإلســـكان 
يجـــب معالجتها بســـرعة كما يؤكد 
الخبراء وفقا لإلحصاءات األخيرة 
يـــزال  ال   ،gulfnews موقـــع  فـــي 
المتقاعديـــن  ربـــع  مـــن  يقـــرب  مـــا 
الحالييـــن في العالـــم لديهم رصيد 
ولكـــن  مســـتحق،  عقـــاري  رهـــن 
فـــي حين أنـــك ترغب فـــي دخول 
ســـنوات التقاعـــد دون مدفوعـــات 
الرهـــن العقاري الشـــهرية، ال يحقق 

الجميع هذا الهدف.
الرهـــن  حمـــل  امتيـــازات  بعـــض 
العقـــاري إلـــى تقاعدك علـــى الرغم 
مـــن أنـــه ليـــس مثاليـــا، إال أن تـــرك 
القـــوى العاملـــة بمدفوعـــات الرهن 
العقاري الشهرية ال يجب أن يكون 
كارثـــة ماليـــة عنـــدك، كمـــا يكشـــف 
خبراء إعـــادة هيكلة الديون، بينما 
يضيفـــون أن هنـــاك بعـــض الفوائد 
فـــي  العقـــاري  الرهـــن  حمـــل  مـــن 

سنوات التقاعد الخاصة بك.
بطاقـــات  ديـــون  مـــن  أفضـــل   .1  

االئتمان
يأتـــي ديـــن الرهن العقاري بأســـعار 
فائدة منخفضة، وهذا يجعلها أقل 
إيالمـــا بكثيـــر مـــن ديـــون بطاقات 
االئتمان، على ســـبيل المثال، يؤكد 
الديـــون  هيكلـــة  إعـــادة  مستشـــار 
والتخطيط المالي في دبي روبيش 
نايش “فـــي حين ان قـــرض الرهن 
العقاري الخاص بك قد يأتي بسعر 
فائـــدة يبلغ 4 % أو حتـــى أقل، إال 
كان  إذا  ســـتكون محظوظـــا  أنـــك 
ســـعر الفائدة على بطاقـــة االئتمان 

الخاصة بك 15 % فقط”.
وأضاف “لذلك إذا كنت على وشك 
التقاعد ولديـــك ديون رهن عقاري 
المنطقـــي  فمـــن  ائتمـــان،  وبطاقـــة 
تخصيص أي “درهم” إضافي لسداد 
بطاقات االئتمان الخاصة بك أوال، 
ويضيف نايـــش “يمكنك البدء في 
القلق بشأن الرهن العقاري الخاص 
بك بعد التخلص من ديونك بأعلى 
فائـــدة. بالطبع من األفضل التقاعد 
دون رهن عقاري أو ديون بطاقات 
االئتمـــان، إذا لـــم يكـــن ذلـــك ممكنا 
بالنســـبة لك، فافعل الشيء الذكي 
وتعامـــل مع هـــذه البطاقـــات أوال”. 
ديون الرهن العقاري تأتي بأســـعار 
فائـــدة منخفضة وهذا يجعلها أقل 
“إيالمـــا” بكثير من ديـــون بطاقات 

االئتمان، على سبيل المثال.
2. فـــي بعـــض األحيـــان يكـــون من 
األفضل االســـتثمار فـــي حين أنك 
قد تكـــون قادرا على ســـداد قرض 
الرهـــن العقاري هـــذا قبـــل التقاعد 
إذا غرقـــت مـــا يكفي مـــن دراهمك 
اإلضافيـــة فيـــه، فقـــد يكـــون مـــن 
المنطقي وضع هذه الدراهم نفسها 
فـــي ســـوق األســـهم أو غيرهـــا من 
أدوات االســـتثمار. وبلـــغ متوســـط 
األوراق  ألســـواق  الســـنوي  العائـــد 
الماليـــة منذ إطالقـــه ألول مرة في 
العـــام 1928 حوالـــي 10 %. وهذا 
هـــو األخـــذ فـــي االعتبـــار فـــي كل 
من الســـنوات العظيمة والســـنوات 

الرهيبة.
مديـــر  دون  بـــرودي  قـــال  وقـــال 
االســـتثمار في شـــركة استشـــارات 
األصـــول التي تتخذ مـــن اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة مقـــرا لهـــا “بـــدال 
من ضـــخ المزيـــد من األمـــوال في 
الرهـــن العقـــاري الخـــاص بـــك، قـــد 

يكـــون أداؤك أفضـــل مـــن الناحيـــة 
المالية من خالل استثمار دراهمك 
بالعوائـــد  واالســـتمتاع  اإلضافيـــة 
األعلـــى”، وأضـــاف “هـــذا صحيـــح 
فقـــط وبالطبـــع، إذا كنت تســـتطيع 
بالفعـــل تحمـــل مدفوعـــات الرهـــن 
بمجـــرد  بـــك  الخاصـــة  العقـــاري 
االنتقال إلى التقاعد، إذا كنت قلقا 
مـــن أنه لن يكـــون لديك مـــا يكفي 
من التدفق النقدي الشهري إلجراء 
الوقـــت  فـــي  المدفوعـــات  هـــذه 
المحدد، فافعل كل ما في وســـعك 

لسداد هذا الرهن العقاري أوال”. 
مبكـــرا  االســـتثمار  بـــدأت  إذا 
وســـاهمت بانتظـــام في حســـابات 
التقاعـــد الخاصـــة بـــك علـــى مدار 
عـــدة عقود، فقد تتمكـــن من اتباع 
فـــي  محافـــظ  اســـتثماري  نهـــج 
التقاعد، ولكن إذا بدأت االســـتثمار 
في وقت متأخر، فقد ال يكون لدى 

محفظتك الوقـــت الكافي للنمو 
بما يكفي لتمويل تقاعد مريح.

وأضاف دون “ان االســـتمرار في 
االستثمار في األسهم سيسمح 
مدخراتـــك  بتوســـيع  لـــك 
الرقـــم  إلـــى  والوصـــول 
المســـتهدف، وال يـــزال مـــن 
المنطقـــي موازنة أســـهمك 
أكثـــر  اســـتثمارات  مـــع 

تحفظـــا، ولكـــن تحمـــل 
مـــن  المزيـــد 
المخاطـــر فـــي 

عوائـــد  مقابـــل 
أعلـــى محتملة 

قد يكون يستحق كل هذا العناء”.
 أســـهم توزيعـــات األربـــاح ليســـت 
فقط أكثر استقرارا من العديد من 
استثمارات األسهم األخرى، ولكنها 
أيضـــا يمكـــن أن تولد تدفقـــا نقديا 
فـــي وقت ال تجلب فيه دخال آخر، 
وأضاف “يمكن أن ينتج عن ســـهم 
توزيعـــات أربـــاح جيد عائـــدا يزيد 
عن 4 %، وهو أكثر مما ســـتحصل 
عليه من العديد من االســـتثمارات 
األخـــرى غيـــر األســـهم فـــي الوقت 
الحالـــي. سيســـاعد ذلك في ضمان 

يتجـــاوز  محفظتـــك  نمـــو  أن 
التضخم على األقل”.

3. يمكن أن يكون دفع اإليجار 
وربمـــا  بالمخاطـــر  محفوفـــا 
تتضمن خطـــة التقاعد الخاصة 
بـــك بيع منزلـــك، وســـداد الرهن 
العقـــاري الخاص بـــك، وتقليص 

حجـــم بيتـــك إلى شـــقة، لكن 

الخبراء يضيفون أن المرء يحتاج 
إلى توخي الحذر عند القيام بذلك 
تمامـــا ألن اإليجـــار يأتي مع الكثير 

من المخاطر.
“إذا كان لديـــك رهن عقاري بســـعر 
ثابت، فســـتظل دفعتـــك ثابتة في 
الغالـــب حتـــى تســـددها، وإذا كنت 
العقـــار  لمالـــك  فيمكـــن  تســـتأجر، 
رفـــع دفعتك الشـــهرية في كل مرة 
ينتهـــي فيهـــا عقد اإليجـــار الحالي 
إذا  أخـــرى،  ومـــرة  بـــك،  الخـــاص 
كنت تســـتطيع تحمل دفعة الرهن 
العقاري الشهرية الخاصة بك، 
فقـــد ترغب في االحتفاظ بها 
وتجنـــب اإليجار الـــذي يمكن 
أن يتقلب من سنة إلى أخرى”.
إحـــدى الطـــرق التـــي يمكنـــك 
مـــن خاللهـــا خفـــض التكاليف 
قبـــل التقاعـــد مباشـــرة تشـــير 
إلـــى  متعـــددة  اســـتطالعات 

أن التأميـــن هـــو أعلـــى تكلفـــة بعد 
التقاعـــد من وظيفة بـــدوام كامل. 
معاليـــن  أي  لديـــك  يعـــد  لـــم  إذا 
يحتاجـــون إلـــى مســـاعدة ماليـــة، 
يضيف الخبراء أنه يمكنك إسقاط 
أي تغطيـــة تأمينيـــة علـــى الحيـــاة 
قـــد ال تـــزال لديك، ما قـــد يوفر لك 
علـــى الفور مبلغـــا كبيرا مـــن المال 

كل عام.
وقالـــت باميال بارباغليا مستشـــارة 
العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  تأميـــن 
خصـــم  لديـــك  كان  “إذا  المتحـــدة 
قدره 250 درهما لبوليصة التأمين 
علـــى الســـيارات الخاصـــة بك على 
ســـبيل المثـــال، فســـيتعين عليـــك 
دفـــع أول 250 درهما من التكاليف 
بعـــد وقوع حـــادث بينما ســـتغطي 
الســـيارات  علـــى  التأميـــن  شـــركة 
الخاصـــة بـــك أي شـــيء بعـــد ذلك، 
لكـــن الخصومـــات المنخفضة تزيد 
مـــن المبلـــغ الـــذي تدفعـــه فـــي 
أقســـاط التأميـــن. عندمـــا ترفع 
بـــك،  الخاصـــة  الخصومـــات 
ســـتدفع أقل مقابل سياســـات 
التأمين على السيارات 
وأصحـــاب المنـــازل، 
الذي  الوقت  بحلول 
تصـــل فيه إلى ســـن 
يكـــون  قـــد  التقاعـــد، 
لديـــك مـــا يكفـــي من 
المدخـــرات لتغطيـــة 
الخصومـــات  هـــذه 
وقـــد  األعلـــى، 
ك  عد يســـا

االنتقال إلى مدفوعات أقل لوثائق 
التأميـــن الخاصة بـــك على تغطية 

نفقات المعيشة اليومية”.
• مـــاذا تفعـــل عندمـــا يكـــون لديك 
كانـــت  “إذا  عقـــاري؟  رهـــن  ديـــون 
بمـــا  اإلجماليـــة،  الســـكن  تكاليـــف 
فـــي ذلـــك التأميـــن علـــى المنـــزل، 
تســـتهلك أكثر من 25 % من دخل 
التقاعد الشهري، ففكر في تقليص 
بارباغليـــا  أشـــارت  كمـــا  حجمـــك”، 
وقالـــت إن تقليـــل أو إلغـــاء الرهن 
العقـــاري الخـــاص بـــك وخفـــض ما 
أصحـــاب  تأميـــن  مقابـــل  تدفعـــه 
المنازل والمرافـــق والصيانة يمكن 
أن يفعـــل المعجـــزات لراحـــة البال 
الماليـــة الخاصـــة بـــك، كمـــا يؤكـــد 

الخبراء.
 • مـــاذا تفعـــل عندما يكـــون لديك 
ديـــون بطاقـــة االئتمـــان؟ “إذا كان 
دين بطاقـــة االئتمـــان الخاصة بك 
الســـيطرة عليهـــا، ففكـــر  ال يمكـــن 
فـــي التفـــاوض علـــى أســـعار فائدة 
أقـــل. إضافة إلى ذلـــك، إذا لم تكن 
قـــد فعلـــت ذلـــك بالفعل، فـــال تضع 
فواتير طبيـــة على بطاقة االئتمان 
الخاصة بك”. بـــدال من ذلك تحقق 
ممـــا إذا كان يمكنـــك وضـــع خطـــة 
دفـــع مباشـــرة مـــع مقـــدم الخدمـــة 
الطبيـــة، والتـــي قد تقدم شـــروطا 

أكثر مالءمة.
مـــن  متســـع  هنـــاك  ان  الخالصـــة، 
الوقـــت للتقاعـــد مـــع اقترابـــك من 
التقاعد، قد تقلق من أنك ســـتكون 
مثقـــال بالكثيـــر مـــن الديـــون بعـــد 
مغـــادرة القـــوى العاملة “مـــن المهم 
أن نـــدرك علـــى الرغم مـــن ذلك، أن 
هنـــاك أنواعا مختلفة مـــن الديون، 
بعضهـــا أفضل من غيرها، وإذا كان 
بإمكانك بســـهولة تغطيـــة ديونك، 
وال تـــزال تغطـــي نفقاتـــك األخرى، 
فلن تكون ديونك عبئا ماليا كبيرا”.
“قـــد يكـــون مـــن المحبـــط أن تجد 
نفســـك مدفونـــا فـــي الفواتيـــر في 
وقـــت من الحيـــاة كنـــت تأمل فيه 
فـــي التباطـــؤ واالســـتمتاع بثمـــرة 
كل ســـنوات عملك ومـــع ذلك، فإن 
الزيادات التي شـــوهدت في طول 
العمـــر تعني حاليا أنـــه ربما ال يزال 
لديك متسع من الوقت لجني هذه 

المكافآت”. 
 لن تعرف مدى سوء ديون التقاعد 
أوال  تقـــوم  حتـــى  بـــك  الخاصـــة 
بصياغة ميزانية األســـرة لســـنوات 
مـــا بعـــد العمـــل. يجـــب أن تتضمن 
هـــذه الميزانية جميع األموال التي 
تتوقـــع أن تتدفـــق إلـــى يديك بعد 
نفقاتـــك  إدراج  بمجـــرد  التقاعـــد. 
ودخلك قارن األرقام، هل سيكون 
لديك مـــا يكفي من المـــال لتغطية 
عكـــس  أم  شـــهر؟  كل  شـــيء  كل 
ذلـــك؟ وبمجرد تحديـــد ميزانيتك، 

حان الوقت للنظر في ديونك.
ســـيكون عليك أيضا تحديد مقدار 
ســـتتحمله  الـــذي  المالـــي  العـــبء 
ديونـــك بعـــد التقاعد. قـــد ال يؤدي 
الديـــن الـــذي تجلبـــه إلـــى التقاعـــد 
إلـــى إفشـــال خطط ما بعـــد العمل، 
ولكـــن إذا كان ذلك ممكنا، فهذا هو 
السبب في أن القليل من التضحية 
اآلن يمكـــن أن يؤتـــي ثمـــاره فـــي 

وقت الحق.

gulfnews.com :المصدر *

من األفضل التقاعــد 
دون قـروض عقاريـــــة 

أو ديون بطاقات االئتمان... ولكن!

هل سيكون لديك ما يكفي من المال لتغطية أي شيء كل شهر؟

طارق البحار
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كشـــف االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( عن أحدث بيانات الشحن 
الجـــوي فـــي األســـواق العالميـــة لشـــهر يوليـــو 2022، والتـــي أظهرت 
اقتـــراب مســـتويات الطلـــب من معدالت مـــا قبل جائحـــة كوفيد19- 
خـــال شـــهر يوليـــو )%3.5-(، ولكنهـــا بقيـــت أدنـــى مـــن المســـتويات 

المسجلة في يوليو 2021 )9.7- %(. 
وانخفـــض الطلـــب العالمي، الذي ُيقاس بطن الشـــحن لـــكل كيلومتر، 
بواقـــع 9.7 % مقارنـــًة بشـــهر يوليـــو مـــن العـــام الماضـــي )10.2- % 
بالنسبة للعمليات العالمية(، واستقرت مستوياته عند 3.5- % مقارنًة 

بالفترة ذاتها من عام 2019.
وتجاوزت الســـعة في يوليو 2022 المســـتويات المســـجلة في الفترة 
ذاتها من العام الماضي )6.8+ % بالنسبة للعمليات العالمية( رغم أنها 

ال تزال أدنى من مستويات يوليو 2019 بواقع 7.8 %. 
ومـــن أهـــم العوامـــل المؤثـــرة فـــي البيئـــة التشـــغيلية تقلـــص طلبات 
التصدير الجديدة، التي تمثل مؤشـــرًا رئيســـيًا لمســـتوى الطلب على 
خدمات الشـــحن، في جميع األســـواق العالمية باستثناء الصين التي 
شـــهدت ارتفاعًا كبيرًا في شـــهر يونيو. ومواصلـــة الحرب األوكرانية 
تأثيرهـــا الســـلبي علـــى ســـعة الشـــحن التي تخـــدم أوروبا؛ نظـــرًا إلى 
أن العديـــد مـــن شـــركات الطيران في روســـيا وأوكرانيا ُتعـــد من أبرز 
الشـــركات فـــي مجـــال الشـــحن الجـــوي. كمـــا واصلـــت حركـــة تجارة 
البضائـــع الدوليـــة انتعاشـــها فـــي الربـــع الثاني مـــن العام الجـــاري مع 
تخفيـــف القيـــود التـــي فرضتهـــا جائحـــة كوفيـــد19- فـــي الصين، ما 
سيســـاهم فـــي تعزيز االنتعاش خال األشـــهر المقبلة. وُيعد الشـــحن 
البحري المستفيد األكبر من هذا االنتعاش بالتزامن مع تعافي قطاع 

الشحن الجوي. 
وتعليقـــًا على هذا الموضوع، قال ويلي والـــش، المدير العام لاتحاد 
الدولـــي للنقـــل الجـــوي )إياتـــا(: “يقتـــرب قطـــاع الشـــحن الجـــوي من 
تســـجيل مســـتويات مماثلة لعـــام 2019 رغـــم تراجعه قليـــاً مقارنة 
بـــاألداء االســـتثنائي الذي حققه بيـــن عامـــي 2020 و2021. وعّدلت 
أســـواق الشحن منذ شهر أبريل أساليب العمل لمواجهة حالة التقلب 
الناجمـــة عـــن قيـــود سلســـلة التوريـــد وتغّيـــر الظـــروف االقتصادية. 
وتكشـــف بيانـــات شـــهر يوليو عـــن حالة اســـتقرار في قطاع الشـــحن 
الجـــوي، لكـــن علينا، كمـــا هو حـــال جميع القطاعـــات تقريبـــًا، مراقبة 

التطورات االقتصادية والسياسية بدقة خال األشهر المقبلة”. 
وشـــهدت شـــركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعًا 
فـــي أحجام الشـــحن الجوي بنســـبة 9.0 % خال شـــهر يوليو 2022 
مقارنة بالشـــهر ذاته مـــن عام 2021، وهو تراجع كبير مقارنة بنســـبة 
2.1 % في شهر يونيو. وال تزال شركات الطيران في المنطقة تعاني 
مـــن تأثيـــرات الحرب فـــي أوكرانيـــا ونقص اليـــد العاملـــة وانخفاض 
مســـتويات النشـــاط التجـــاري والصناعـــي نتيجـــة القيـــود المتعلقـــة 
بمتحـــور أوميكرون. ويشـــير مقدار التراجع إلـــى تقلب في األحجام، 
رغم الدور المفترض لطلبات الشحن المتراكمة والناتجة عن عمليات 
اإلغـــاق التي فرضتهـــا الصين مؤخرًا جّراء متحـــور أوميكرون، في 
الحّد من حاالت انخفاض أحجام الشحن الملحوظة. وسجلت السعة 

المتوفرة في المنطقة ارتفاعًا بنسبة 2.7 % مقارنة بيوليو 2021. 

وســـّجلت شـــركات الطيران في أمريكا الشـــمالية تراجعًا بنســـبة 5.7 
% فـــي أحجام الشـــحن في يوليـــو 2022 مقارنًة مع الشـــهر ذاته من 
عام 2021، لتشـــهد تحسنًا بعد االنخفاض بنسبة 13.5 % في يونيو. 
وفي حين تشير التوقعات إلى تعزيز مستويات الطلب خال األشهر 
المقبلـــة مدفوعًة برفع القيود المفروضة في الصين، ســـجلت الســـعة 

ارتفاعًا بنسبة 4.2 % مقارنًة بيوليو 2021.
وشهدت شركات الطيران األوروبية تراجعًا بنسبة 17 % في أحجام 
الشـــحن فـــي يوليو 2022 مقارنـــًة بالفترة ذاتها من عـــام 2021، وهو 
األداء األســـوأ في جميع المناطق للشـــهر الثالـــث على التوالي نتيجة 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا. وانعكس نقص اليـــد العاملة وتراجع أنشـــطة 
الشـــركات المصّنعـــة في آســـيا بســـبب متحـــور أوميكرون ســـلبًا على 
معـــدالت الطلـــب، حيـــث تراجعت الســـعة بنســـبة 0.9 % فـــي يوليو 

2022 مقارنًة بالشهر ذاته من العام الماضي. 
كما سجلت شركات الطيران في الشرق األوسط تراجعًا بنسبة 10.9 
% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو، ولم تثمر إعادة 
توجيـــه حركـــة المرور لتجنب التحليق فوق روســـيا عـــن تحقيق أي 
فوائد كبيرة، في حين أثر الركود في أحجام الشحن إلى ومن أوروبا 
على أداء المنطقة إجماالً، ولكن السعة ارتفعت بنسبة 4.9 % مقارنًة 

بشهر يوليو من العام الماضي. 
وحققت شـــركات الطيـــران في أمريـــكا الاتينية ارتفاعًا بنســـبة 9.2 
% في أحجام الشـــحن في شـــهر يوليو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 

2021، لتسجل المنطقة األداء األقوى بين جميع المناطق.
وأبـــدت شـــركات الطيران فـــي المنطقة مؤشـــراٍت إيجابية من خال 
تقديم خدمات جديدة وتعزيز الســـعة، باإلضافة إلى زيادة أســـطول 
بعض الشـــركات من طائرات الشـــحن خال األشهر المقبلة. وارتفعت 
الســـعة خال شـــهر يوليو بنســـبة 21.4 % مقارنة بالشـــهر نفســـه من 

العام الماضي. 
كمـــا ســـّجلت شـــركات الطيـــران اإلفريقية في شـــهر يوليـــو تراجعًا 
فـــي أحجام الشـــحن بمقـــدار 3.5 % مقارنًة بالفتـــرة ذاتها من العام 
الماضـــي، فـــي تراجع ملمـــوس عن النمو المســـجل في شـــهر يونيو 
بنســـبة 5.7 %. وانخفضـــت الســـعة عن المســـتويات المســـجلة في 

يوليو 2021 بنسبة 2.2 %.

تقترب من مستويات ما قبل “كوفيد - 19”

تراجع أحجام الشحن الجوي بنسبة 9 % خالل يوليو

الشحن الجوي

طلـــب وزراء الطاقة األوروبيون من 
االتحاد األوروبي اقتـــراح إجراءات 
مؤقتـــة وطارئة، بما في ذلك تحديد 
سقف ألسعار الغاز، وفق ما جاء في 
مســـودة ملخـــص اجتماعهـــم أمـــس 

الجمعة في بروكسل.
لكنهم أحجمـــوا عـــن المصادقة على 
حد أقصى لســـعر الغاز الروسي على 
وجه التحديد، وفقًا لمسودة الوثيقة 

التي اطلعت عليها “رويترز”.
باالتحـــاد  الطاقـــة  وزراء  وكلـــف 
األوروبـــي أمـــس الجمعة، بروكســـل 
بصياغة مقترحات للحد من عائدات 
ال  التـــي  الطاقـــة  مولـــدات  مشـــغلي 
تعمـــل بالغـــاز، فـــي محاولـــة لخفض 

تكاليف الطاقة على المستهلكين.
وقالـــت المســـودة إنـــه يتعيـــن علـــى 
بروكسل تســـليم المقترحات بحلول 

منتصف سبتمبر.
وحـــاول وزراء الطاقـــة األوروبيـــون 
االتفاق على سلســـلة من اإلجراءات 
الطارئـــة لوقـــف ارتفاع أســـعار الغاز 
والكهرباء؛ بســـبب الحرب الروســـية 

على أوكرانيا.
قدمـــت  كبيـــرة،  ضغـــوط  وتحـــت 
المفوضيـــة األوروبيـــة إلى الـــدول الـ 
27 في االتحاد مجموعة من اآلليات 
أمـــل  - بعضهـــا معقـــد جـــدا - علـــى 
التوصـــل األســـبوع المقبـــل إلى نص 
يلقـــى توافقـــا كافيـــا بدرجة تســـمح 

بإقراره بسرعة.
وتلقى فكرة مصادرة األرباح الفائقة 
والطاقـــات  النوويـــة  الطاقـــة  مـــن 
المتجـــددة إلعـــادة توزيعهـــا ترحيبا، 
لكـــن الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد 
األوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد 

سقف ألسعار الغاز الروسي.
وتقتـــرح المفوضيـــة تحديـــد ســـقف 
إليـــرادات مشـــغلي الطاقـــة النوويـــة 
والمتجـــددة )طاقة الريـــاح والطاقة 
الشمســـية والكهرومائيـــة وغيرهـــا(، 

الذيـــن يبيعون الكهرباء بســـعر أعلى 
بكثير من تكاليف إنتاجهم.

ويمكـــن أن تنتزع الـــدول الفارق بين 
هذا السقف )جرى الحديث عن 200 
يـــورو لـــكل ميغاواط ســـاعة( وســـعر 
الســـوق إلعـــادة توزيع هـــذه “األرباح 
والشـــركات  األســـر  علـــى  الفائقـــة” 

الهشة.
وقال دبلوماسي أوروبي، إن “الفكرة 
الـــدول،  مـــن  كبيـــرا  تأييـــدا  لقيـــت 
لكـــن بعد ذلـــك، الشـــيطان يكمن في 

التفاصيل.. يجب تحديد السقف”.
وكانت برلين وباريس طالبتا بـ “آلية 

مساهمة” من هذا النوع.
وفي الوقت نفســـه، تريد المفوضية 
أن تطلب “مساهمة تضامنية مؤقتة” 
مـــن منتجي وموزعي الغـــاز والفحم 
مواقعهـــم  تعـــززت  الذيـــن  والنفـــط 

بفضل ارتفاع األسعار العالمية.
وقالت الوزيرة النمســـاوية، ليونوري 
غيفيســـلر، إنه يجب إجراء “مناقشة 
بدون محظورات” حول “مجموعات 
الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية 

في أوقات الحرب”.
 27 الــــ  الـــدول  موافقـــة  وبعـــد 
علـــى  يوليـــو  نهايـــة  فـــي  األعضـــاء 
خفض اســـتهاكها من الغـــاز، تقترح 
“أهـــداف  وضـــع  أيضـــا  المفوضيـــة 
ملِزمـــة” لتقليل الطلب على الكهرباء 
مـــع تخفيـــض لـــكل بلـــد “بنســـبة 10 
% علـــى األقل لاســـتهاك الشـــهري 
الصافـــي” و”5 % علـــى األقل” خال 

ساعات الذروة.
إلـــى  أوروبـــي  دبلوماســـي  ويشـــير 
“التقـــارب الكبير فـــي وجهات النظر” 
بشـــأن دعم مـــوردي الكهربـــاء الذين 
يواجهون نقصا في الســـيولة بسبب 

تقلبات السوق.
ويمكـــن تخفيف القواعـــد األوروبية 
للسماح بتزويدهم بسرعة بضمانات 

عامة.

فـــي المقابـــل، تلقـــى عدد مـــن الدول 
بفتـــور فكـــرة تحديـــد ســـقف لســـعر 
التـــي  الروســـي  الغـــاز  شـــحنات 
اقترحتها المفوضية األوروبية للحد 

بشكل أكبر من واردات الكرملين.
ويثيـــر تأثيـــره على الســـوق شـــكوكا 
في بعـــض العواصم األوروبية، بينما 
يمثل الغاز الروســـي حاليا 9 % فقط 
من الـــواردات األوروبيـــة )مقابل 40 

% قبل الحرب(.
وتخشـــى بعض الدول التـــي ال تزال 
فـــي  موســـكو  علـــى  بشـــدة  تعتمـــد 
اقتصاديـــة  عواقـــب  مـــن  الطاقـــة، 

وخيمة.
فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  ودان 
بوتيـــن، األربعاء ما قـــد يكون “قرارا 
كل  بوقـــف  وهـــدد  بالمطلـــق”  غبيـــا 
الشـــحنات للدول التي ستتبنى هذه 

اآللية.
ورد وزير الصناعة التشـــيكي، يوزف 
ســـيكيا، الذي تتولى باده الرئاســـة 
قائـــا  األوروبـــي  لاتحـــاد  الدوريـــة 
إن “هـــذا االقتـــراح ليـــس بنـــاء، وإنه 
شكل آخر من العقوبات ضد موسكو 

وليس حا حقيقيا ألزمة الطاقة”.
وتؤكـــد المجـــر مـــن جهتهـــا أنهـــا “ال 
تفهم” هذا اإلجراء الذي قد يتســـبب 

في “نقص”.
مـــن جانبهـــا تدعو إيطاليـــا إلى وضع 
حـــد أقصى لمدة ســـتة أشـــهر لســـعر 
الغاز الذي يشتريه االتحاد األوروبي 
بغـــض النظـــر عـــن مصـــدره بمـــا فـــي 
ذلك الغاز الطبيعي المســـال المنقول 

بالسفن.
وتؤيـــد اليونـــان وبلجيـــكا خصوصـــا 

هذه الفكرة.
البلجيكـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
ألكســـندر دي كـــرو: “لمعالجـــة الشـــر 
من جذوره نحتاج إلى ســـقف لسوق 
الغـــاز بأكملـــه”، وليس الغاز الروســـي 

فقط.

يتعين على بروكسل تسليم المقترحات بحلول منتصف سبتمبر

وزراء الطاقة األوروبيون يطالبون 
بإجراءات عاجلة لتحديد سقف ألسعار الغاز

أكثـــر  حديثـــة  إحصائيـــات  أظهـــرت 
التطبيقات اســـتغاالً للبيانات الشـــخصية 
ألغـــراض  واســـتغالها  للمســـتخدمين 
شخصية، حيث يحتل موقعي “الفيسبوك” 
و”االنستغرام” المركز األول بنسبة 86 %، 
تليهما شـــركات “أوبـــر” و”تويتـــر” و”لينكد 

إن” وغيرها من التطبيقات.
تحـــدث  الموضـــوع،  هـــذا  علـــى  وتعليقـــًا 
للـــذكاء  العالميـــة  المجموعـــة  رئيـــس 
االصطناعـــي، جاســـم حاجـــي موضحًا أن 
ترتيب “فيســـبوك” فـــي المقدمة من حيث 
Face-  جمع معظم البيانـــات، بما في ذلك

book Messenger وInstagram، الذيـــن 
يمتلكهما Facebook أيضا.

وأوضح حاجي أن الدراسة بينت أن “باي 
بـــال” و”أمـــازون” و”دورداش” و”لينكد إن” 
و”تيـــك توك” و”يوتيـــوب” كانت في أعلى 
قائمـــة البرامج مـــن حيث جمـــع البيانات، 
مؤكدًا أنه في كثير من األحيان، يتم جمع 
معلومات المســـتخدمين وبيعها لشـــركات 

أخرى.
وأشـــار حاجـــي إلـــى أن أمازون وجـــد أنها 
Pay-و ،Etsy  تجمع نحو ضعف ما يجمعه

 Moneygram وأكثر مـــن ثاث مرات pal
وGmail يجمـــع بيانات أكثر بخمس مرات 
من البريد اإللكتروني Spike األقل شهرة.
الرئيـــس  أوضـــح  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
التنفيذي لشركة “انفينيت وير” لبرمجيات 
أن  التاجـــر،  أميـــن  االصطناعـــي  الـــذكاء 
نموذج العمل لبرامج التواصل اإلجتماعي 
مبنـــي علـــى البيانـــات، فمثـــل الفيســـبوك 
يعتبر أن الشـــخص المستخدم هو المنتج 
بالنســـبة إليـــه، ويقـــوم مقـــدم الخدمـــة او 
الشـــركة المشـــغلة بجمع وتخزيـــن بيانات 
الشـــخصي  الطابـــع  ذات  المســـتخدمين 
معينـــة  موضوعـــات  علـــى  كالتعليـــق 
ومعلومـــات حياته االجتماعيـــة وميوالته 

اإللكترونيـــة  ومراســـاته  الشـــخصية، 
وجميع المعلومات التي يضعها المستخدم 

على صفحته الشخصية.
وقـــال التاجر “جذبـــت التطبيقات الحالية 
وواتســـاب  وإنســـتغرام  فيســـبوك  مثـــل 
ونجحـــت  المســـتخدمين  مـــن  الماييـــن 
فـــي دمـــج العديد مـــن المســـتخدمين في 
ممارســـاتها اليوميـــة حيـــث نشـــاهد يومًا 
بعـــد يـــوم إقبـــاالً متزايـــدًا لما تملكـــه هذه 
التطبيقـــات مـــن فاعليـــة وتميـــز كوســـائل 
اتصـــال ناجحة فـــي التقـــارب االجتماعي 
وسهلت الطريق لكل المجتمعات للتعارف 
مســـتطردًا  واألفـــكار،  اآلراء  وتبـــادل 
والبرامـــج  التطبيقـــات  هـــذه  “اصبحـــت 
جـــزءًا أساســـيًا فـــي حيـــاة معظـــم الناس 
مجـــاالت  جميـــع  فـــي  نفســـها  وفرضـــت 
حياتنا، والخطورة تكمن في أنها أصبحت 

بعضهـــم  مـــع  األفـــراد  لتعايـــش  وســـيلة 
البعض في الفضاء اإللكتروني، وســـمحت 
بتكوين العاقات االجتماعية أو تأســـيس 
مجموعـــات مشـــتركة مـــن حيـــث الميـــول 
أو التوجـــه، ونـــرى العديد مـــن االفراد في 
الواقـــع منتمين الى هذه المواقع شـــاغلين 
مســـاحة اجتماعيـــة وهميـــة تضمـــن لهـــم 

حرية إبداء آرائهم”.
وتابـــع التاجر “إن شـــركة فيســـبوك تقريبًا 
مثل جوجـــل مبنية على نظـــام الدعايات، 
ولذلـــك البد مـــن تجميع معلومـــات كبيرة 
عن المستخدمين لتوجيه دعايتهم، وعلى 
ســـبيل المثال عند تصميم أحد االشخاص 
المطلوبـــة  البيانـــات  كل  ووضـــع  لموقـــع 
يظهـــر لـــه إمكانيـــة الدخـــول عـــن طريـــق 
الفيســـبوك او اإلنســـتغرام أو جوجل، هذه 
طريقـــة لجمـــع معلومـــات كبيـــرة عـــن هذا 

المستخدم”.
ويضيـــف “المســـتخدم فـــي هـــذه الحالـــة 
يكشـــف بإرادته عن كل مـــا يتعلق بحياته 
الشخصية على سبيل المثال عمره، حالته 
االجتماعيـــة، طبيعـــة عملـــه فـــي الفضـــاء 
االفتراضـــي  العالـــم  فـــي  أو  اإللكترونـــي 
الـــذي ال يعيـــر أي انتباه للحدود وال ينتهج 
أي سياســـة أخاقيـــة، فتصبح خصوصية 
المستخدم عرضة لانتهاك سواء من قبل 
موقـــع التواصـــل االجتماعي نفســـه أو من 

قبل الغير”. 
وأكـــد التاجـــر أن هـــذه المواقـــع، وخـــص 
بالذكـــر التـــي يتـــم تحميلها علـــى الهواتف 
النقالـــة ومـــن خـــال شـــروط اســـتخدامها 
والتي وقع عليها المستخدم، تقوم بحفظ 
كل البيانـــات والمعلومات عن المســـتخدم 
وتجميعها، وبعد ذلك تصبح هذه البيانات 
متاحة لمســـتخدمي هذه المواقع حســـب 
إعـــدادات كل موقـــع، ويترتـــب علـــى ذلك 
خطـــورة وصول أي مســـتخدم الى بيانات 
مســـتخدم آخـــر ممـــا قـــد يـــؤدي ذلـــك الى 
البيانـــات  صاحـــب  خصوصيـــة  انتهـــاك 

بمجرد كشـــفها او استعمالها استعماالً غير 
مشروع. 

ويشـــير الـــى ظهـــور عـــدد مـــن القوانيـــن 
األوروبـــي  التشـــريع  مثـــل  والتشـــريعات 
حمايـــة  شـــأنها  مـــن  والتـــي   ،)GDPR(
المســـتخدمين من خطورة هـــذه المواقع، 
مشـــددًا علـــى أهميـــة حمايـــة خصوصيـــة 
هذه البيانات على الصعيد الدولي او على 
الصعيـــد المحلـــي ولكنـــه نوه الـــى أن هذه 

التشريعات ليست كافية.
ويقول التاجر “في البحرين ُأنشىء نظام 
حماية المعلومات بالمملكة لتأسيس فكرة 
حمايـــة خصوصية المعلومات الشـــخصية 
لمســـتخدمي التطبيقـــات اإللكترونيـــة أو 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، ولكـــن هذا 
ايضًا غير كاٍف كون هذه الشـــركات تعتمد 
أرباحهـــا على هـــذه المعلومـــات والبيانات 

الشخصية للمستخدمين”.
للمســـتخدمين  نصيحـــة  التاجـــر  ووجـــه 
بالتحفـــظ في نشـــر معلوماتهـــم وحياتهم 
وصـــور  فيديوهـــات  مـــن  الشـــخصية 
ومعلومات على نطاق واسع أو االحتفاظ 

بها لمدة طويلة على المواقع والتطبيقات 
لاســـتخدام  عرضـــة  تكـــون  ال  حتـــى 
علـــى  وخطـــورة  أضـــرارًا  يســـبب  بشـــكل 

المستخدمين. 
وأشـــار الى وجود بعـــض التطبيقات التي 
تحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة مـــن اآلمـــان 
 Blockchain أو  الكتـــل”  “ساســـل  مثـــل 
وهي آليـــة قاعدة بيانات متقدمة تســـمح 
داخـــل  الواضحـــة  المعلومـــات  بمشـــاركة 
شـــبكة األعمـــال. وتخـــزن قاعـــدة بيانـــات 
سلســـلة الكتـــل البيانات فـــي كتل مرتبطة 
ببعضها في سلسلة، وتعد البيانات متسقة 
السلســـلة  حـــذف  يمكنـــك  ال  ألنـــه  زمنيـــًا 
الشـــبكة.  موافقـــة  دون  مـــن  تعديلهـــا  أو 
ونتيجـــة لذلـــك، يمكنـــك اســـتخدام تقنية 
سلســـلة الكتـــل إلنشـــاء ســـجل حســـابات 
غيـــر قابل للتغيير أو ثابـــت لتتبع الطلبات 
والمعامـــات  والحســـابات  والمدفوعـــات 
آليـــات  النظـــام علـــى  األخـــرى. ويحتـــوي 
غيـــر  المعامـــات  إدخـــال  تمنـــع  مدمجـــة 
المصـــرح بها وتنشـــئ تناســـقًا فـــي طريقة 

العرض المشتركة لهذه المعامات.

“فيسبوك” و“إنستغرام” و“أوبر” أكثر التطبيقات تجميعًا لبيانات المستخدمين
تقنيون حذروا من انتهاك خصوصية أصحاب البيانات
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قال مســؤول في وزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة قامت بعمليات تفتيش لعدد كبير من 
المحــات التجاريــة فــي المملكــة؛ للتأكد من عــدم تورطها في جريمة “التســتر التجاري” أو ما 

يعرف شعبيًا بـ“تأجير السجات التجارية”.

وقال رئيس قسم التخطيط ومتابعة الشكاوى 
والتجارة،  الصناعة  بــوزارة  التفتيش  بــإدارة 
جعفر سعيد، إن الوزارة قامت بعملية تفتيش 
لنحو 1450 محالً تجاريًا لالشتباه في وجود 

عملية تستر تجاري. 
تلفزيون  على  بــث  لــقــاء  فــي  وأوضـــح سعيد 
البحرين، أن عملية الوزارة حولت 71 محالً 
بالقيام  متهمة  الــعــامــة،  للنيابة  تــجــاريــًاً 
تم  حــيــث  الـــتـــجـــاري،  الــتــســتــر  بعملية 
من  عدد  على  قضائية  أحكام  إصــدار 
الغلق  بين  ما  تنوعت  المحالت  هذه 
القيد والغرامة، كما  اإلداري وشطب 
منظورة  القضايا  هــذه  بعض  التــزال 

حاليًا.
السلبية  ــتــبــعــات  ال ســعــيــد  وأكــــد 
لــعــمــلــيــة الــتــســتــر الـــتـــجـــاري على 
الصعيد االجتماعي واالقتصادي، 
حيث إن األجانب يستفيدون من 
عبر  التجارية  األنشطة  ممارسة 

نشاط تجاري لبحرينيين.
أطلقتها  الحملة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــارة  ــجــ ــ ــت ــ وال الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 

وتنسيق  الــــوزراء  مجلس  مــن  وبتوجيهات 
مــع غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن وذلــك 
في العام 2021، حيث بدأت الــوزارة بتوعية 
القطاع التجاري بخطورة التستر التجاري، إذ 
تم عرض تجارب واقعية لبحرينيين تعرضوا 
التجاري، حيث  التستر  عملية  بسبب  للسجن 
التستر  عملية  مــن  المستفيد  األجنبي  يقوم 
البحريني  وتــحــمــيــل  بــاالســتــدانــة  ــتــجــاري  ال
الممثل القانوني للسجل التجاري تبعات ذلك، 
كما أصدرت نشرات توعية ومقاالت بالصحف 

المحلية ووسائل اإلعالم.
وأكد أنه تم منح فرصة للمشاركين في عملية 
ــاع  األوضـ لتصحيح  مهلة  الــتــجــاري  التستر 
باستهداف  الـــوزارة  تقوم  أن  قبل  القانونية، 
ــالل الــتــقــاريــر الــتــي  مــحــالت مـــحـــددة مـــن خـ

تتسلمها واطالعها على السوق.
التفتيش  إدارة  إنــجــازات  إلــى  سعيد  وتطرق 
بــــالــــوزارة، حــيــث قــامــت فـــي فــتــرة جائحة 
كان  ميدانية  ــارة  زيـ آالف   10 بنحو  كــورونــا 
باإلجراءات  للتعريف  توعوية  زيارات  أكثرها 
تشرفت  حيث  حينها،  الــصــادرة  والـــقـــرارات 
الوزارة و إدارة التفتيش بتسلم وسام األمير 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.
أن مفتشي  ــــى  إل ــار  ــ أشـ ــعـــام  الـ ــذا  هــ ــالل  ــ وخـ
111 ألف زيارة تفتيشية  الوزارة قاموا بنحو 
 % 85 ميدانية دوريــة تم من خاللها تغطية 
من المحالت التجارية في المملكة، متوقعًا أن 
بنهاية  التجارية  المحالت  جميع  تغطية  يتم 

العام الجاري.
وتحدث سعيد عن جهود اإلدارة فيما يخص 

 2020 عملية الرقمنة، حيث دشنت في العام 
التفتيش،  بأعمال  الخاص  اإللكتروني  النظام 
والذي جعل عملية مراجعة أصحاب السجالت 
تلقت  حــيــث  ومــيــســرة،  سهلة  والمتعاملين 
ــة  ــف طلب إزال الــــوزارة الــعــام الــمــاضــي 27 أل
مخالفة تم إنجازها خالل اليوم نفسه تقريبًا 
أو خالل 24 ساعة، من دون أي تأخير. وأكد 
االطالع  المؤسسة  لصاحب  يتيح  النظام  أن 

على تفاصيل تقارير المفتشين.
يتم  التي  المخالفات  معظم  أن  سعيد  وأكــد 
رصدها من قبل المفتشين تعتبر بسيطة ويتم 
تصحيحها في الوقت نفسه، مثل عدم وجود 
لــوحــة االســـم الــتــجــاري، حيث يــقــوم صاحب 
على  والــدخــول  المخالفة  بتعديل  المؤسسة 
المخالفة  تعديل  تثبت  صــور  وإرفــاق  النظام 
إزالتها، حيث ال توجد غرامات في  لكي يتم 
مثل هذه المخالفات، ولكن يتم تجميد عملية 
ــتــجــاري، ومــتــى مــا أثبت  تــجــديــد الــســجــل ال

تصحيح المخالفة يتم إزالة هذا الوقف.
ــرى مــن  ــ ــى أنـــــــواع أخــ ــ ــار إلـ ــ لـــكـــن ســعــيــد أشــ
الغش  الجسيمة والتي من ضمنها  المخالفات 
الـــوزارة  فــإن  الغذائية،  الــمــواد  فــي  خصوصًا 

تتخذ إجراءات فورية وحاسمة بشأنها.
على  االستفسارات  تتلقى  الـــوزارة  إن  وقــال 
مــخــتــلــف الــقــنــوات بــمــا فــيــهــا “الـــواتـــس أب” 
استقبلت  حيث  المراجعين،  على  للتسهيل 

اإلدارة نحو 11 ألف استفسار.

“التجارة” تفتش 1450 محاًل لالشتباه بتأجير سجالت
إحالة 71 مخالفاً للنيابة وعقوبات شملت اإلغالق والغرامة والشطب

مخاوف الطلب تبدد ثلث مكاسب النفط بعد حرب أوكرانيا
نــحــو خــســارة أســبــوعــيــة جــديــدة، مثقاًل  الــنــفــط  يتجه 
أن  واحتمال  المتزايدة،  والمخزونات  الطلب  بمخاوف 
تصدر إدارة بايدن قراًرا جديًدا بالسحب من احتياطيات 
 84 نحو  الوسيط  تكساس  وارتفع خام غرب  الطوارئ. 
دوالًرا للبرميل، لكنه ال يزال منخفًضا بنسبة 4 % تقريًبا 
يناير.  منذ  مستوى  أدنـــى  سجل  أن  بعد  أســبــوع،  فــي 
دوالًرا   90 مــن  العالمي  القياسي  برنت  خــام  ويقترب 
للبرميل. وهناك قلق من أن االستهالك سيتعرض لضربة 

وتمسك  الفائدة،  أسعار  برفع  المركزية  البنوك  قيام  مع 
كان  كما  الخاصة “صفر كوفيد”.  بإستراتيجيتها  الصين 
ارتفاع الدوالر إلى مستوى قياسي بمثابة رياح معاكسة.

وعلى الرغم من نوبة الضعف الحالية في السوق، يبحث 
الــمــســؤولــون األمــيــركــيــون عــن طــرق لتجنب االرتــفــاع 
المخيف في أسعار النفط في وقت الحق من هذا العام، 
احتياطيات  مــن  إضــافــي  سحب  إمكانية  ذلــك  فــي  بما 

الخام اإلستراتيجية.

ويحذر المسؤولون من زيادة محتملة في األسعار خالل 
ديسمبر المقبل، عندما تدخل عقوبات االتحاد األوروبي 
على إمــدادات الطاقة الروسية حيز التنفيذ، ما لم يتم 

اتخاذ خطوات أخرى.
أعلى  منذ  الثلث  من  يقرب  بما  الخام  النفط  وانخفض 
ــمــخــاوف  مــســتــويــاتــه فـــي يــونــيــو، حــيــث اكــتــســبــت ال
االتجاه  قلب  إلى  أدى  مما  قوة،  العالمي  التباطؤ  بشأن 

التصاعدي الذي أحدثه غزو روسيا ألوكرانيا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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السنة الرابعة عشرة - العدد 5079

السبت
10 سبتمبر 2022 - 14 صفر 1444

8 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.14

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.225

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 0.47

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 0.476

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

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري

تجارية

إلزام شركة بتنفيذ حكم تخارج لصالح شركاء 
من العائلة نفسها في عقارات بـ 2 مليون دينار

الثانية  الدائرة   – المدنية  الكبرى  المحكمة  أيدت 
تجارية  عائلة  مــن  ــراد  أفـ لبعض  الــصــادر  الحكم 
عليهم(  )المدعى  أشخاص   6 وعددهم  بحرينية 
لتنفيذ حكم التخارج  من الشركة األم )المدعية( 

في عقارات تقدر قيمتها بمليوني دينار.
محمد  سلمان  عليهم  الــمــدعــى  محامي  ويــقــول 

رقم  األصلية  الدعوى  واقعات  “تتحصل  الفردان 
الئحتها  مــن  يبين  مــا  على   -  3/264/2022/02
دعواهم  أقاموا  المدعين  أن  في  األوراق  وسائر 
ضد المدعى عليهم بموجب الئحة مستوفاة قانونًا 
عن طريق النظام اإللكتروني وأعلنت لهم قانونًا 
المدعى  بــإلــزام  أوالً:  الحكم:  ختامها  في  طلبوا 
عليهم من األولى حتى الثالثة باستكمال إجراءات 
دينار  مليون   2 قيمتهما  عقارين  بشأن  التخارج 
الثالثة  األولــى وحتى  المدعى عليهم من  وإلــزام 
في مواجهة المدعى عليـه الرابع )جهاز المساحة 
والتسجيل العقاري( بنقل ملكية العقارات سالفي 

الذكر وتسجيلهما باسم المدعين”.
بــإلــزام  المحكمة  حكمت  “كــمــا  ــفــردان  ال ــاف  وأضـ
المستندات  كل  المدعين  بتسليم  عليهم  المدعى 
10 % من  التأمين  والخرائط والضمانات ومبالغ 
ومبلغ  المذكورة  بالعقارات  المتعلقة  البناء  قيمة 
االنتفاع  كمبلغ مؤقت عن فوات  دينار(   5001/-(
والتأجير جراء عدم االلتزام بنقل الملكية بصورة 
إجـــراءات  واستكمال  وقانونية  صحيحة 
التخارج، مع احتفاظ المدعين بحقهم في 
تعديل مبلغ التعويض في أي مرحلة من 
مراحل الدعوى أو رفع دعوى منفصلة 
جــراء  الــالحــق  الــضــرر  بمبلغ  للمطالبة 

األضرار الحاصلة لهم وفق ذلك”.
الحكم أيضًا  الفردان “وشمل  وقال 
تضمين المدعى عليهم من األولى 
ومصاريف  برسوم  الثالثة  حتى 
ــوم إصـــدر عقود  الــدعــوى ورســـ
وتسجيلها  وتوثيقها  العقارات 
باسم المدعين باإلضافة إلى 

مقابل أتعاب المحاماة”.

هبة محسن

المحامي سلمان الفردان

علي الفردان

جعفر سعيد


