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رفعـــت مملكـــة البحرين قيمـــة اســـتثماراتها بالســـندات 
األميركية بنسبة 6.56 % من 1.112 مليار دوالر بنهاية 
يونيـــو الماضـــي إلـــى 1.185 مليـــار دوالر بنهايـــة يوليو 
2022. وقـــد ارتفعـــت اســـتثمارات دول مجلس التعاون 
الخليجـــي في أذون وســـندات الخزانـــة األميركية 3.87 
%، على أســـاس شـــهري في نهاية شـــهر يوليو الماضي، 
220.19 مليـــار دوالر  مـــن  228.712 مليـــار دوالر  إلـــى 

بنهاية يونيو 2022.
وأظهـــرت بيانـــات وزارة الخزانـــة بالواليـــات المتحـــدة 
الصادرة، مؤخرا، أن اســـتثمارات السعودية أكبر حائزي 
دول الخليـــج فـــي الســـندات األميركية، ارتفعت بنســـبة 
2.013 % لتصـــل إلـــى 121.6 مليـــار دوالر حتـــى نهايـــة 
يوليـــو 2022، مقابـــل 119.2 مليـــار دوالر حتـــى نهايـــة 

يونيو الماضي.
اســـتثماراتها  ارتفعـــت  حيـــث  ثانيـــًا،  الكويـــت  وحلـــت 
بالســـندات األميركيـــة بنســـبة 7.4 % خالل شـــهر يوليو 
الماضـــي إلـــى 49.4 مليـــار دوالر مـــن مســـتوى 46 مليار 

دوالر بنهاية شهر يونيو 2022.

بإجمالـــي  الثالثـــة،  المرتبـــة  فـــي  اإلمـــارات  وجـــاءت 
استثمارات 41.3 مليار دوالر بنهاية شهر يوليو الماضي، 
مقارنة بـ 39.9 مليار دوالر في الشهر السابق له، مسجلة 

ارتفاعًا بنسبة 3.5 %. 
ثم قطر التي رفعت تلك االســـتثمارات من 7.272 مليار 

دوالر فـــي نهايـــة يونيـــو 2022 إلـــى 8.231 مليـــار دوالر 
بنهاية يوليو الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 13.2 %

تليها سلطنة ُعمان التي رفعت تلك االستثمارات بنسبة 
4.4 % من 6.702 مليار دوالر بنهاية يونيو الماضي إلى 

6.996 مليار دوالر بنهاية يوليو 2022.

استثمارات البحرين بالسندات األميركية
دول مجلس التعاون ترفع استثماراتها في“أذون الخزانة” األميركية بـ 3.87 %

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، 
عمـــل  برنامـــج  تنفيـــذ  بهـــدف 
الحكومـــة لتأمين البيئـــة الداعمة 
للتنميـــة المســـتدامة والحـــد مـــن 
التلـــوث البيئـــي، قـــرارًا رقـــم )14( 
لســـنة 2022 بشـــأن منـــع تصنيـــع 
أو اســـتيراد أو تـــداول األكيـــاس 
االســـتخدام  ذات  البالســـتيكية 
الواحـــد التي يقل ســـمكها عن 35 
ميكرون والذي يدخل حيز النفاذ 
اليـــوم )األحد( 18 ســـبتمبر 2022، 
حيـــث يأتـــي هذا القـــرار في إطار 
دعـــم الـــوزارة للمبـــادرات الرامية 
لحمايـــة البيئـــة، وتحقيقـــًا لرؤيـــة 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 في 
الطبيعيـــة  المســـاحات  حمايـــة 

والحد من التلوث البيئي.
تحدثـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
مالكـــة شـــركة جـــوري لالســـتيراد 
والتصديـــر حنان جناحي، لـ”البالد 
االقتصادي”: “حظرت بعض الدول 
بســـبب  البالســـتيك  اســـتخدام 
تأثيـــره الســـلبى علـــى البيئة، منها 
فرنســـا والمغرب، وانضمت اليهم 
أخيـــرًا نيوزيلنـــدا، وكينيا حظرت 
اســـتخدام األكياس البالســـتيكية 
بالكامل فى أغسطس عام 2017، 
الـــدول  أول  مـــن  تعـــّد  وروانـــدا 
الخالية من البالستيك فى العالم، 
حيـــث فرضت حظـــرًا على جميع 
األكيـــاس البالســـتيكية فـــى عـــام 

.”2008

منع األكياس البالستيكية 
يدخل النفاذ اليوم

)17(
)18(

الملك المعظـم يصــل              
إلى بريطانيـا للمشاركــة        

في عزاء الملكـة إليزابيــث
لندن - بنا

وصـــل ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمـــس إلـــى المملكـــة المتحـــدة 
الصديقـــة للمشـــاركة فـــي عـــزاء صاحبة الجاللـــة الملكة 
إليزابيث الثانية. وسيقدم جاللة الملك المعظم التعازي 

والمواســـاة إلـــى صاحب الجاللـــة الملك تشـــارلز الثالث، 
ملـــك المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا 
الشـــمالية، وأفراد األســـرة المالكة وإلى شـــعب وحكومة 

بريطانيا في وفاة جاللة الملكة إليزابيث الثانية.
الحـــل  فـــي  الســـالمة  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  رافقـــت 

والترحال.

المحرق والرفاع واألهلي.. “الصورة النمطية” لم تعد مألوفة

)14(
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عندك فكرة مبتكرة؟
سجل اليوم و حولها إلى واقع
www.tamkeen.bh

رحلتك نحو الر�دة  
تبدأ هنا

طعن قضائي مجاني للناخبين غير الميسورين

تحدثت مصادر لصحيفة “البالد” عن 
صـــدور توجيهات مـــن اللجنـــة العليا 

لإلشـــراف علـــى ســـالمة االنتخابـــات 
بإعفـــاء الناخبيـــن غيـــر الميســـورين 
من ســـداد رســـم 32 دينـــارا للمحكمة 

اللجنـــة  قـــرار  علـــى  لالعتـــراض 
قيدهـــم  عـــدم  بشـــأن  االشـــرافية 

بجداول الناخبين.

إتاحة خدمة السداد المباشر بالبطاقات المصرفية في محطات “بابكو”

قـــررت شـــركة “بابكو تزويـــد” دعوة جميع 
فـــي  للمشـــاركة  المتخصصيـــن  البائعيـــن 
تقديم حلول الدفع عبر أجهزة نقاط البيع 
ببطاقات االئتمان والبنك من خالل قبول 
جميـــع أنـــواع مخططـــات البطاقـــات مثل 

 JCB و  Amex و Master Card و Visa
.CUP و Benefit و

وترى الشـــركة أن نظـــام الدفع اإللكتروني 
أصبح وسيلة جريئة للمدفوعات في عالم 
األعمال اليوم بشـــكل متزايد وذلك بسبب 
كفاءتهـــا ومالءمتهـــا وحســـن توقيتها، إذ 
يتم باســـتمرار تبني نظام الدفع واعتماده 

في النظام المالي؛ بهدف تبسيط وتسهيل 
المدفوعات في المعامالت التجارية.

وقامـــت “بابكو” خالل الســـنوات الماضية 
فـــي  العمـــل  تطويـــر  فـــي  كبيـــرة  بـــأدوار 
حيـــث  الوقـــود،  فـــي  التزويـــد  محطـــات 
حظيت بطاقة “سديم” بشعبية كبيرة منذ 

)19(إطالقها.

)07(

جاللة الملك المعظم

محرر الشؤون المحليةعلي الفردان

هبة محسن
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المنامة - بنا

بنا

ــاد الــمــعــظــم صــاحــب  ــبـ ــعــث مــلــك الـ ب
ــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  الــجــال
ــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى رئــيــس  خــل
جمهوريــــة تشيلـــــي غابرييل بوريتش؛ 

أعرب  بــاده،  استقال  ذكرى  بمناسبة 
تهانيه  أطيب  عن  البرقية  في  جالته 
له بموفور الصحة والسعادة  وتمنياته 

بهذه المناسبة الوطنية.

بعث رئيس مجلس الشورى، علي 
رئيس  إلــى  تهنئة  برقية  الصالح، 
األردنية  بالمملكة  األعيان  مجلس 
الفايز،  فيصل  الشقيقة  الهاشمية 
التهاني  خــالــص  عــن  فيها  ــرب  أعـ
والـــتـــبـــريـــكـــات بــمــنــاســبــة صـــدور 
بــإعــادة  السامية  الملكية  اإلرادة 
األعــيــان  لمجلس  رئــيــســًا  تعيينه 

األردني.
ــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى  وأكـــــد رئـ

مجلس  رئــيــس  تعيين  إعــــادة  أن 
األعيان األردني في هذا المنصب، 
ــه  ــاتـ ــامـ ــهـ ــاءتــــه وإسـ ــفــ يـــعـــكـــس كــ
المخلصة  وجــهــوده  التشريعية، 
القدير  العلي  داعيًا  والمتواصلة، 
بالنجاح  يوفقه ويكلل جهوده  أن 
والــتــوفــيــق، ويــعــيــنــه عــلــى حمل 
األمانة، وأداء الرسالة، لما فيه خير 
وصاح للمملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة، وشعبها الكريم.

الملك المعظم يهنئ رئيس تشيلي 
بذكرى االستقالل

الصالح يهنئ الفايز بإعادة تعيينه 
رئيسًا لمجلس األعيان األردني

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية
ألقارب العاملين والمتقاعدين

أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــامــة لــقــوة دفــاع 
ــاب الــتــطــوع  ــ ــن فــتــح ب ــبــحــريــن عـ ال
ــاق بـــالـــقـــوة  ــحــ ــ ــت ــ ــال ــ ــن ل ــيـ ــيـ ــدنـ ــمـ ــلـ لـ
االحــتــيــاطــيــة اســـتـــمـــرارًا لــلــمــرحــلــة 
ــارب الــعــامــلــيــن  ــ ــ ــك ألق ــ األولــــــى، وذلـ
والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين، 
ــرس الـــوطـــنـــي )الــعــســكــريــيــن  ــحــ ــ وال
والمدنيين(؛ لذا على الراغبين التقدم 
بطلب التطوع القيام بالتسجيل في 
ــخــاص بقوة  الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي ال
اآلتــي:  الــرابــط  على  البحرين  دفـــاع 

https://www.bdf.bh
الطلب  مــقــدم  فــي  تتوافر  أن  على 

الشروط اآلتية:
1.   أن يكون بحريني الجنسية.

عــامــًا،   )18( عــمــره عــن  أال يقل     .2
)55( عامًا، ويستثنى  وال يزيد على 
الفنيون،  للعمر،  األعــلــى  الــحــد  مــن 
حــســب  أو  ــون،  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالخـ

متطلبات الواجب.
3.   أن يكون حسن السيرة والسلوك، 
وغــيــر مــحــكــوم عــلــيــه بــجــنــايــة، أو 

جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.
للخدمة  الئقًا صحيًا  يكون  أن     .4
االحتياطية،  الــقــوة  فــي  العسكرية 
ــاز بــنــجــاح الــفــحــص الــطــبــي  ويــجــت
الطبية  اللجان  نظام  حسب  المقرر 

العسكرية في قوة دفاع البحرين.
ــتــطــوع  ــل ل ــًا  ــبـ ــلـ طـ ــدم  ــقــ ــ ي أن     .5
عــلــى الـــنـــمـــوذج الـــخـــاص بــالــمــوقــع 

اإللكتروني.
دفاع  لقوة  العامة  القيادة  وأكــدت 
حماية  في  المساهمة  أن  البحرين 

ــمــحــافــظــة عــلــى أمــنــه  الـــوطـــن، وال
واســتــقــراره وســامــة أراضـــيـــه هو 
ــرف  واجــــــب وطـــنـــي مـــقـــدس وشــ
القوة  قانون  نّظم  وقد  للمواطنين، 
االحــتــيــاطــيــة الـــصـــادر بــالــمــرســوم 
1987م،  لــســنــة   )5( ــم  رقــ بــقــانــون 
واألنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــوة االحـــتـــيـــاطـــيـــة 
ــقــوة  ــة( ل ــ ــفـ ــ ــوة )رديـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـ
المزايا  تضمن  كما  البحرين،  دفــاع 

واالستحقاقات المترتبة على ذلك.
ــى(  ــ ــ وســـيـــتـــم فــــي )الـــمـــرحـــلـــة األول
التطوع  بــاب  فتح  على  االقــتــصــار 
ــور( فــقــط من  ــ ــذكـ ــ ــلــمــواطــنــيــن )الـ ل
أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، 
ــرس الـــوطـــنـــي الــعــســكــريــيــن  ــحــ ــ وال
والمدنيين والمتقاعدين منهم، فيما 
سيتم في )المرحلة الثانية( اإلعان 
فئات  لباقي  التطوع  باب  فتح  عن 
وذلك  وإنـــاث(،  )ذكــور  من  المجتمع 

بعد استكمال المرحلة األولى.

بنا

سمو محافظ الجنوبية يناقش أطر التعاون مع محافظ “العاصمة”
مد جسور الشراكة في مختلف المبادرات والبرامج

الجنوبية  المحافظة  مــحــافــظ  استقبل 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة، محافظ محافظة العاصمة الشيخ 
وذلــك  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بــن  راشــد 
الــدوســري  ثــامــر  عيسى  العميد  بحضور 
بمقر  سموه  مكتب  فــي  المحافظ،  نائب 
المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين.

اللقاء، رحب سمو محافظ  وفي مستهل 
العاصمة،  بمحافظ  الجنوبية  المحافظة 
الــجــهــود الحثيثة  ــد ســمــوه مــواصــلــة  وأكـ
والتعاون  المجتمعية  الشراكة  تعزيز  في 
الـــمـــواضـــيـــع والـــقـــضـــايـــا ذات  بــمــخــتــلــف 
األهالي  تخدم  والتي  المشترك  االهتمام 
التواصل  تعزيز  خــال  مــن  والمواطنين 
والــتــنــســيــق بــيــن الــجــهــتــيــن، مــتــمــنــيــًا له 

التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
من جانبه، أثنى محافظ محافظة العاصمة 
المحافظة  محافظ  واهتمام  جهود  على 
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل 
والشراكة  التعاون  جسور  مد  في  خليفة 

في مختلف المبادرات والبرامج.

المنامة - وزارة الداخلية
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بنا

ُعقـــدت الجولـــة الثانية من المشـــاورات 
السياســـية بيـــن مملكة البحريـــن وكندا، 
برئاســـة وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة ومســـاعدة نائب وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتجـــارة والتنمية لشـــؤون 
والشـــرق  الشـــمالي  والقطـــب  أوروبـــا 
األوســـط فـــي كنـــدا ســـاندرا ماكارديل، 

وذلك بمقر الوزارة في أوتاوا.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية حـــرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز عاقـــات 
التعـــاون والصداقة الوثيقـــة والمتميزة 
مع كندا، وتنميتها في مختلف المجاالت 
واالقتصاديـــة،  واألمنيـــة  السياســـية 
وتبـــادل الخبرات فـــي قطاعات الصحة 
والطاقـــة  البيئـــة  وحمايـــة  والتعليـــم 
المتجددة والتنمية المستدامة والتحول 
الرقمـــي واألمن الســـيبراني، وغيرها بما 
ينشـــد تحقيـــق المصالـــح الحيويـــة لكا 

البلدين والشعبين الصديقين.
اإلقليميـــة  القضايـــا  الجانبـــان  وناقـــش 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  والدوليـــة 
وآفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشـــراكة 
الدولية في ضمان أمن الماحة البحرية 
ومكافحة التطرف واإلرهاب، وترســـيخ 
األمن واالســـتقرار والســـام في منطقة 
الشـــرق األوســـط والعالـــم. مـــن جانبهـــا، 
رحبـــت مســـاعدة نائـــب وزيـــر الشـــؤون 
الخارجيـــة الكنـــدي بزيـــارة وفـــد مملكة 
البحرين إلى أوتاوا، معربة عن تقديرها 
فـــي  المتميـــزة  البحرينيـــة  للمبـــادرات 
ترسيخ التسامح والتعايش السلمي في 

منطقة الشـــرق األوســـط، مؤكدة حرص 
بادهـــا على تعزيز الشـــراكة السياســـية 
بمـــا  الثنائيـــة،  واالقتصاديـــة  واألمنيـــة 
يعـــود بالخيـــر والنماء علـــى كا البلدين 
ذلـــك،  إلـــى  الصديقيـــن.  والشـــعبين 
اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، مع روبرت أوليفانت الســـكرتير 
البرلماني لوزير الخارجية الكندي، وذلك 
على هامش الجولة الثانية للمشـــاورات 
أوتـــاوا.  فـــي  البلديـــن  بيـــن  السياســـية 
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجيـــة حرص مملكـــة البحرين على 
تعزيز التعـــاون السياســـي واالقتصادي 
مـــع كندا، في ظـــل سياســـتها الخارجية 
الداعيـــة للســـام والتعايـــش، وتنســـيق 
فـــي  والدوليـــة  اإلقليميـــة  المواقـــف 
مكافحة التطـــرف والكراهية واإلرهاب 
وتجفيف منابع تمويله، وتنمية التعاون 
والعلمـــي  واالســـتثماري  االقتصـــادي 
بالتوافق مـــع الرؤية االقتصادية 2030، 
وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية 
في إرســـاء دولـــة القانون والمؤسســـات 

وتحقيق التنمية المستدامة.
البرلمانـــي  الســـكرتير  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
لوزيـــر الخارجيـــة الكندي اهتمـــام باده 
بتعزيز الشـــراكة والتعاون الدبلوماســـي 
والبرلمانـــي والتجـــاري وإرســـاء األمـــن 
يحقـــق  بمـــا  والســـام،  واالســـتقرار 
لـــكا  المشـــتركة  الحيويـــة  المصالـــح 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، متمنيًا 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 

واالزدهار.

تعزيز التعاون السياسي واألمني 
واالقتصادي بين البلدين

تدابير وقائية في المدارس للحد من انتشار المرض
بعد تسجيل أول حالة قائمة بجدري القردة... “التربية”:

أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة الجهود المشـــتركة 
مـــع وزارة الصحـــة؛ لضمان حفظ صحة وســـامة الطاب 
والطالبـــات وأعضـــاء الهيئـــات التعليميـــة واإلداريـــة فـــي 
جميـــع المراحـــل بالمدارس الحكومية والخاصة، مشـــددًة 
الحـــرص على تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة الازمة، خصوصًا بعد تســـجيل أول حالة قائمة 

بجدري القردة في مملكة البحرين.
وأشـــارت وزارة التربيـــة والتعليم إلى أن صحة وســـامة 

الطاب والطالبات وأعضاء الهيئـــات التعليمية واإلدارية 
أولويـــة قصـــوى، وتم في هذا الشـــأن التأكد مـــن التدابير 
الوقائية فـــي المدارس وتوفير اإلمكانيـــات الازمة للحد 
مـــن انتشـــار أي حـــاالت فـــي المجتمـــع المدرســـي، وذلـــك 
فـــي إطـــار تعزيز اإلجـــراءات المعمـــول بها طبقـــًا للخطط 
االســـتباقية المشـــتركة مع وزارة الصحة فـــي مجال تتبع 
أثـــر المخالطيـــن ومتابعـــة ورصـــد أي حـــاالت مشـــتبه بها 
لتلقـــي الرعايـــة الطبية الازمة، وذلـــك حفاظًا على صحة 

وسامة الجميع.

وشـــددت وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير بيئة 
صحية آمنة في مختلف المدارس مع بدء العام الدراسي، 
مؤكـــدة أنهـــا علـــى اســـتعداد للتعامـــل مـــع المســـتجدات 
الصحيـــة الطارئة، وفقـــًا للبروتوكوالت الصحيـــة المتبعة 

محليًا وعالميًا.
كمـــا أشـــارت وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى أهميـــة الوعي 
المجتمعي في إســـناد كافة الجهود المبذولة لحفظ صحة 
وســـامة المجتمع المدرســـي، مؤكدة قيامها بكل ما يلزم 

في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الصحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

في ذكرى وفاة جمال عبدالناصر... الجدلية بين النزاهة والكفاءة
Û  سنظل نحب مصر وشعبها من صميم قلوبنا وحتى

نخــاع عظامنا، ونحب ونشــيد بالرئيــس عبدالفتاح 
بــه مــن جهــود  قــام ويقــوم  بمــا  السيســي ونفخــر 
ومبــادرات وانجــازات باهــرة إلصــاح “مــا أفســده 
الدهــر” ولارتقــاء بمكانــة مصــر وشــعبها، ونتمنــى 
لــه التوفيــق والنجــاح والســداد في مســاعيه كافة، 
واحببنــا ومــا نــزال نحــب الرئيــس الراحــل جمــال 
عبدالناصــر رحمــه هللا الــذي تمر هذا الشــهر الذكرى 

52 على وفاته.

Û  أحببنا عبدالناصر رحمه هللا؛ ألنه تمكن من استنفار
أحامنــا، وجعلنــا نؤمــن بوجــود القوميــة العربيــة، 
ونصــدق أنهــا قد اســتيقظت على يديــه، وأن دولها 
ســتتوحد بيــن يديــه، وانهــا ســتحقق االنتصــارات 
تحــت يديــه، احببنــاه ومــا نــزال نحبــه بــكل صــدق 
وإخــاص وهــو حب يفرض علينــا أن نكون أمينين 
تلــك  نتجاهــل  وأال  ومعــه،  انفســنا  مــع  وصادقيــن 
الدائــرة المتســعة مــن التقييــم والمراجعــة والنقــد 
والجــدل والنقاشــات الســاخنة التــي مــا تــزال تدور 
حولــه وحــول إرثــه منــذ أن اختــاره هللا وحتى بعد 

انقضاء أكثر من نصف قرن على وفاته.

Û  وكلمــا تحــل ذكــرى وفاتــه رحمــه هللا في مثــل هذا
الشــهر مــن كل عــام يتســابق الكثيــر منــا لإلعــراب 
عــن الحنيــن إلى حضوره، واألســف والتحســر على 
فقدانه وعلى الخسارة الفادحة التي منيت بها األمة 
العربيــة بســبب رحيلــه المبكــر عــن المشــهد العربي؛ 
فلــوال هــذا الغيــاب لمــا ضعفــت األمــة واســتكانت 
وانكشــفت وتعرضــت للمهانــة، ولما تجــرأ أحد على 
شــؤوننا  فــي  والتدخــل  علينــا  واالعتــداء  الســطو 
حرماتنــا  واســتباحة  أراضينــا  واحتــال  الداخليــة 
كمــا هــو حاصــل اآلن؛ مردديــن قــول أبــي فــراس 
الحمداني “وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر”؛ ناسين 
أو متناســين أن عبدالناصــر تســلم الســلطة كاملــة 
فــي مصر بعد إزاحة وســجن الرئيس محمد نجيب 
فــي العــام 1954 وحل األحزاب وتكبيــل الصحافة، 
وبعدها بعامين )في العام 1956( تعرضت مصر في 

عهــده وهــو في قمــة توهجــه ولمعانه إلــى العدوان 
بمشــاركة  إســرائيل  شــنته  الــذي  الغاشــم  الثاثــي 
بريطانيا وفرنسا، ولم يستطع عبدالناصر منع وقوع 
العــدوان أو وقــف زحــف القــوات االســرائيلية التي 
احتلــت قطــاع غــزة وكامــل ســيناء التي انســحبت 
منهــا الحقا راضخــة للضغوط الدولية وعلى رأســها 
الســوفيتي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  ضغــوط 
ومقابــل تنــازالت موجعــة ومكلفــة ومهينــة وافــق 
عليهــا عبدالناصــر وســميت الحًقا بـ “آثــار العدوان”، 
وتكــرر الشــيء ذاتــه وبصورة اشــنع وأســوأ  عندما 
شــنت إســرائيل الحرب على مصر وسوريا واألردن 
فــي العــام 1967، واحتلــت مرة أخرى كامل ســيناء 
وقطــاع غــزة، إلى جانــب هذه المرة الضفــة الغربية 
وهضبة الجوالن أمام عيني عبدالناصر الذي تحمل 
المســؤولية كلها عن ما حدث؛ فكيف بنا نســتنهضه 
يقــول:  المصــري  والمثــل  وحمايتنــا  لنجدتنــا  اآلن 
“جيتــك يــا عبدالمعين تعيّني، لقيتك يــا عبدالمعين 

تتعان”.

Û  ونحن من حبنا لعبدالناصر ورغبتنا في الدفاع عنه
واالستمرار في تلميع صورته والتستر على هزائمه 
أو انتكاســاته وتغطيــة أخطائــه وتجاوزاتــه أخذنــا 
نلجــأ إلــى التأكيد على نزاهتــه ونظافة يده التي لم 
يمدهــا قــط إلــى المــال العــام؛ وهــي حقيقــة مؤكدة 

ثابتة ال جدال أو خاف حولها وال شك فيها.

Û  وعلى الرغم من أن النزاهة صفة ال يستطيع معظم
السياســيين والقادة ادعاءها فــي هذه األيام وعلى 
مر العصور، إال أنها خصلة أساسية ملزمة لكل قائد 
أو مســؤول، مــع ذلك فــإن النزاهة ونظافــة اليد في 
حالــة توفرهــا في القائد أو المســؤول تفقــد قيمتها 
إذا لــم تكــن مقرونــة بالكفــاءة واالقتــدار والحكمــة 
وحسن التدبير التي تعتبر مقومات أساسية تتقدم 

في أولويتها وأهميتها على النزاهة ونظافة اليد.

Û  وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن أحًدا ال ولم يشك
فــي نزاهــة ونظافــة يد الزعيــم النــازي أدولف هتلر، 
فهــو أيًضــا لــم يمــد يده قــط إلى مــال ألمانيــا العام؛ 

وعــدم  فشــله  أثبــت  متســلطا  دكتاتــورا  كان  لكنــه 
كفاءته وسوء تقديره وتدبيره عندما أشعل الحرب 
العالميــة الثانية التي منيــت فيها ألمانيا في النهاية 
بهزيمــة مذلــة ماحقــة ســاحقة، وكانت تلــك الحرب 
أكثــر الصراعات العســكرية دموية علــى مر التاريخ 
وراح ضحيتهــا أكثــر مــن ســتين مليــون إنســان من 
عســكريين ومدنيين، فما الذي اســتفاده األلمان بل 

العالم كله من نزاهة ونظافة يد هتلر؟

Û  صدام حسين افتقد الكفاءة وجانبته الحكمة وأساء
التقدير عندما دخل في حرب مع إيران دامت ألكثر 
من ثمان سنوات، ثم جاء األَمرُّ واألدهى عندما غزا 
دولــة الكويــت في العــام 1990 وما ترتب على ذلك 
مــن نتائــج كارثيــة وخيمــة مــا زال العــراق وشــعبه 
والمنطقــة بأســرها تعانــي منها؛ مع أنــه حتى أعداء 
صــدام يشــيدون ويشــهدون بنزاهتــه ويؤكدون أن 
ــا مــن المســؤولين فــي عهــده لــم يكن يجــرؤ على  أيًّ
العــام، وأن  المــال  إلــى  يــده  يمــد  أو  قبــول رشــوة 
اإلشــاعات التي أثيرت حول استيائه على مايين 
الــدوالرات مــن بنــك العــراق المركــزي قبيــل الغــزو 
األميركي في العام 2003 بحجة حمايتها من أيدي 
المحتليــن لــم تثبت صحتها أو دقتهــا، وما قيل عن 
“قصور صدام” ثبت أن هناك نحو 600 عقار مكونة 
مــن قصــور وفلل واســتراحات واراض ومزارع وما 
شــابه كانــت تحــت تصــرف صــدام، لكنها كلهــا دون 
اســتثناء مســجلة باســم ديوان رئاســة الجمهورية، 
وليــت عبدالناصــر رحمــه هللا بنــى 600 قصر وفيا 
واســتراحة أو أكثــر فــي مصــر بــدال مــن أن يعــرض 
مصــر للعــدوان الثاثي فــي العــام 1956 عندما قام 
بتأميم قناة السويس في حركة استعراضية كلفت 
مصر الكثير الكثير من األموال واألرواح، في وقت 
لــم يكــن تأميــم القنــاة أمرا ملحــا؛ ألن امتيــاز القناة 
كان ســينتهي فــي العام 1968 على أســاس اتفاقية 
االمتيــاز التــي تنص على أن مدته 99 عاًما تبدأ من 
تاريــخ افتتاحهــا، وبما أن القنــاة افتتحت في العام 
1869 فــإن مــدة االمتيــاز تنتهي فــي 1968، أي بعد 
12 عاًما فقط من الوقت الذي أعلن فيه عبدالناصر 

وحســن  الحكمــة  تنقصــه  تصــرف  وهــو  تأميمهــا، 
التدبيــر، وأدى إلــى تعــرض مصــر للعــدوان الثاثي، 
وللتوضيــح؛ فــإن الصيــن صبرت حتى العــام 1997 
الســتعادة هونغ كونغ من بريطانيا التي اســتأجرت 
الجزيرة منها لمدة 99 سنة بموجب معاهدة وقعت 
بيــن البلديــن فــي العــام 1898، الصيــن اســتعادت 
هونــغ كونــغ مــن بريطانيا فــي الوقت المتفــق عليه 
دون إراقــة نقطــة دم واحدة، ودون أي خســارة في 

األموال أو األرواح.

Û  وكيــف يمكــن لمصــر أو العــرب أن يســتفيدوا مــن
نزاهــة ونظافــة يــد عبدالناصــر بعــد أن اتخــذ قــرارا 
ثبت أنه بعيد عن الكفاءة والحكمة وحسن التقدير 
 1962 العــام  فــي  اليمــن  فــي  بالتدخــل  والتدبيــر  
وإرسال الجيش المصري للمشاركة في حرب أهلية 
والقتال لمناصرة االنقابيين فيها، بهذا القرار أوقع 
عبدالناصــر مصــر فــي مســتنقع حــرب اليمــن التــي 
دارت لمــدة ثمانــي ســنوات قتل فيها مــا يقارب من 
15 ألف جندي وضابط مصري، أما الخسائر المادية 
فحــدث وال حــرج، وقــد لخــص جــزءا منهــا الرئيس 
السيســي عندمــا قــال: “تعالــوا بينــا نرجــع للخلــف.. 
كامــي  تأخــذوا  يــا مصريــون  كلكــم  منكــم  أرجــو 
ذهبــي  غطــاء  فــي  كان   1960 ســنة  فــي  بجديــة. 
للجنيــه المصــري، البلد دي مكنتــش مديونة بجنيه، 
لكــن كل ده راح فــي حرب اليمن، انتهى كل الغطاء 
الذهبــي اللــي كان موجــود”، كمــا أن عــدم الكفــاءة 
وســوء التقديــر والتدبيــر بــرزت بــكل وضــوح فــي 
فشل وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا التي دامت 

لثاث سنوات عجاف فقط.

Û  مــن بالمزيــد  تســمح  ال  هنــا  المتاحــة  والمســاحة 
االســتطراد فلــن نتطــرق إلــى الطامــة الكبــرى وهي 
حــرب 67 التــي تجلــى فيهــا عــدم كفــاءة وحكمــة 
الرجــل وتواضــع قدراتــه القياديــة وســوء تقديــره 
وتدبيره التي أفقدت أي قيمة للنزاهة ونظافة اليد 
التــي كان يتمتــع بها، غفر هللا له وســامحه واســكنه 

فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

“الصحة” في حالة تأهب للحد من انتشار “جدري القرود”
خطة استباقية للتصدي لخطر المرض... السيد:

ترأست وزيرة الصحة جليلة السيد اجتماعًا لمتابعة 
مســـارات عمـــل الخطة االســـتباقية الطارئة للتعامل 

مع جدري القردة، وذلك في مقر الوزارة.
وخـــال االجتمـــاع، شـــددت وزيـــرة الصحـــة علـــى 
لحفـــظ  الجهـــود  كل  ببـــذل  الصحـــة  وزارة  التـــزام 
صحـــة وســـامة المجتمع، مبينـــًة اســـتعداد الوزارة 
للتعامل مع المستجدات الصحية الراهنة واتخاذها 
لإلجراءات االحترازيـــة الازمة وفق البروتوكوالت 
الصحيـــة المعمـــول بها محليـــًا ودوليـــًا. موضحًة أن 
التقصـــي الوبائـــي مســـتمر للحـــد من فرص انتشـــار 
جدري القردة حفاظًا على السامة العامة، بعد رصد 

أول حالة قائمة للفيروس في المملكة.
كمـــا تم خـــال االجتمـــاع متابعة كل االســـتعدادات 
واإلجـــراءات المتعلقـــة بالفحـــص والعـــزل والعـــاج 
وتتبع أثـــر المخالطين، والوقوف على ما تم تنفيذه 

من خطط وتدابير بهدف توعية العاملين الصحيين 
والمجتمـــع، وآليـــة اإلباغ عن الحاالت المشـــتبه بها 

لـــدى إدارة الصحـــة العامة، إلى جانـــب جهود توفير 
التطعيمات المضادة.

المنامة - وزارة الصحة
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لـــدرع البـــاد  عقـــدت لجنـــة التحكيـــم 
للشـــركات  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
ســـلمان  بنـــت  هنـــد  الشـــيخة  برئاســـة 
آل خليفـــة، أمـــس األربعـــاء، اجتماعهـــا 
التقييـــم  أعمـــال  الســـتكمال  الثالـــث، 
النهائيـــة لطلبـــات الشـــركات المتقدمـــة 
لنيل درع الباد للمسؤولية االجتماعية 
 26 عددهـــا  والبالـــغ   2022 للشـــركات 

شركة.
باختيـــار  أعمالهـــا  اللجنـــة  وأنهـــت 
الشـــركات المرشـــحة لنيل الدرع ورفع 
توصياتها للجنة العليا الختيار الشركة 
الفائـــزة خال اجتماعهـــا المقبل، حيث 
ســـيجري اإلعان عـــن الشـــركة الفائزة 
في حفل خاص سيقام في 25 سبتمبر 
الجاري، بمشاركة مجموعة واسعة من 

وشـــخصيات  والمســـؤولين  الشـــركات 
ممثلة عن المجتمع المدني.

واســـتعرضت اللجنـــة خـــال االجتماع 
اآلليـــة التـــي تـــم اتباعها خـــال أعمال 
فرز الطلبـــات، والتي تمت على مراحل 

متعددة، مع األخذ في االعتبار الشروط 
العامة للمشاركة ومعايير االستحقاق.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة التحكيم 
الشـــيخة هند بنت سلمان آل خليفة أن 
اللجنـــة حرصت على عدم اســـتبعاد أي 

من الشـــركات المتقدمة علـــى الجائزة، 
فيمـــا اعتمدت اللجنـــة على معيار جمع 
النقـــاط لكل معيار من المعايير الختيار 

الشركة الفائزة.
حرصـــت  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 

علـــى اســـتكمال المعلومات األساســـية 
الناقصـــة مـــن الشـــركات التـــي تقدمت 
للجائـــزة، الفتـــة إلـــى أن أعمـــال الفـــرز 
تمـــت بناء على ماحظة توفر عدد من 
المحددات الرئيسة للتقييم كتخصيص 

ميزانية ووجود اســـتراتيجية لمشاريع 
جانـــب  إلـــى  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
الداخليـــة  للبيئـــة  مشـــاريعها  شـــمولية 
والخارجية للشـــركة، مؤكـــدة أن جميع 
الطلبات خضعت فعاً لعملية التحكيم.

لجنة التحكيم ترفع توصياتها النهائية لـ“عليا درع البالد للمسؤولية االجتماعية”
الشيخة هند بنت سلمان: جميع الشركات خضعت للتقييم

جانب من اجتماع اللجنة جانب من أعمال التقييم الشيخة هند بنت سلمان

تنطلـــق ورشـــة عمـــل تنظمهـــا جمعية 
الخليجيـــة  الميـــاه  وتقنيـــة  علـــوم 
تحـــت عنـــوان )دور اإلعامييـــن فـــي 
توعيـــة المجتمـــع بقضايـــا وتحديات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  الميـــاه 
لدول الخليج العربيـــة(، في العاصمة 
العمانيـــة مســـقط، في الفتـــرة ما بين 

28 و29 ســـبتمبر الجـــاري، بالتعاون مع وكالـــة موارد المياه 
بوزارة الثروة الزراعية والســـمكية وموارد المياه والجمعية 
العمانيـــة للميـــاه وبدعـــم مـــن الصنـــدوق العربـــي للتنميـــة 

االقتصادية واالجتماعية.
وقـــال أســـتاذ المـــوارد المائيـــة، نائـــب رئيس جمعيـــة علوم 
وتقنيـــة الميـــاه الخليجية، ورئيـــس لجنة الشـــؤون العلمية 
والتدريـــب  وليد زباري “إن هذه الورشـــة تهدف إلى تزويد 
اإلعامييـــن الخليجييـــن بالبيانات األساســـية لقطاع المياه 
فـــي دول المجلـــس، وأهـــم القضايـــا والتحديـــات المائيـــة 
الرئيســـية التـــي تواجـــه دول المجلـــس حاليـــًا ومســـتقباً، 
موضحًا أن الورشـــة تهدف أيضًا إلى إنشاء شبكة خليجية 
مـــن اإلعامييـــن الخليجييـــن في مجـــال التوعيـــة المائية، 
وذلـــك بعـــد بيان دور التعليم والمعرفـــة واإلعام في تغيير 
ســـلوكيات األفـــراد فـــي أنمـــاط اســـتخدامات الميـــاه خال 

التدريب على مدى يوميين متتالين”.
وأوضح زباري أن عدم كفاءة استخدام المياه في مختلف 
القطاعات يمثل أحد العوامل الرئيســـية التي تفاقم مشكلة 
نـــدرة المياه فـــي دول الخليـــج، ولقد دعت اإلســـتراتيجية 
األمانـــة  أعدتهـــا  التـــي   2035 التعـــاون  لـــدول  الموحـــدة 
العامـــة ووافـــق عليهـــا قـــادة دول مجلس التعـــاون كوثيقة 
استرشـــادية لإلســـتراتيجيات الوطنية إلى توعية المجتمع 

بقيمة وأهمية المياه.

ورشة عن دور اإلعالم الخليجي في 
توعية المجتمع بقضايا المياه “المؤسسة الملكية” توقع اتفاقية المساعدات لمنكوبي الفيضانات

البحرين تقف إلى جانب الشعب الباكستاني في أزمته اإلنسانية

الفريـــق ركـــن أختر نواز يشـــيد بالـــدور اإلنســـاني للملك المعظـــم في إغاثـــة المنكوبين

أشـــاد ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة برعاية ودعم ملك الباد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية 
اإلنســـانية  ومبادراتـــه  اإلنســـانية  لألعمـــال 
المستمرة في مساعدة األشقاء واألصدقاء 
العـــون  يـــد  ومـــد  المنكوبيـــن  وإغاثـــة 
للمحتاجيـــن في مختلف بقـــاع العالم؛ األمر 
الـــذي يأتي ضمن مســـاعي مملكـــة البحرين 
لترســـيخ قيـــم التضامـــن الدولـــي، وانطاقًا 
التـــي  واإلنســـانية  األخويـــة  الروابـــط  مـــن 
تجمع مختلف شـــعوب العالم، معربًا ســـموه 
عـــن عميق شـــكره وامتنانه بإشـــادة وتقدير 
جالـــة الملك المعظم بجهود فريق البحرين 
اإلغاثـــي ومـــا يقوم بـــه من عمـــل متميز في 
للشـــعوب  اإلغاثيـــة  المســـاعدات  إيصـــال 
والدول الشـــقيقة والصديقة، مشـــيدًا سموه 
بالدعـــم الكبيـــر الـــذي تحظى به المؤسســـة 
مـــن قبـــل الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
مؤكـــدًا ســـموه تشـــرف المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية بتنفيـــذ توجيهات جالة 

الملك المعظم.

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وقوف مملكـــة البحرين إلى جانب الشـــعب 
الباكســـتاني فـــي أزمتـــه اإلنســـانية، ســـائاً 
المولى القدير أن يعم الســـام واالزدهار في 
باكســـتان، التي تربطها مـــع مملكة البحرين 
لهـــا  متمنيـــًا  متميـــزة،  تاريخيـــة  عاقـــات 

ولشعبها األمن واالستقرار.
جاء ذلك بمناســـبة زيارة وفد من المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية برئاسة مصطفى 
الســـيد األمين العـــام، وعضوية وليـــد المانع 
وكيـــل وزارة الصحـــة، وعـــدد مـــن ضبـــاط 
العاصمـــة  إلـــى  بزيـــارة  الوطنـــي  الحـــرس 
الباكســـتانية إســـام أباد تنفيذًا للتوجيهات 
الملكية السامية بتقديم مساعدات إنسانية 

باكســـتان  جمهوريـــة  إلـــى  عاجلـــة  إغاثيـــة 
اإلســـامية؛ للتخفيـــف مـــن محنتهـــا جـــراء 
األمطـــار والفيضانـــات الغزيـــرة التي خلفت 
دمـــارًا كبيـــرًا فـــي البنيـــة التحتيـــة، على أن 
تتولى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
المســـاعدات  هـــذه  علـــى  اإلشـــراف  مهمـــة 
اإلنسانية، حيث قام وفد المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية بااللتقاء مع المسؤولين 
فـــي باكســـتان واالطاع على حجـــم الدمار 
الـــذي خلفته الفيضانات والتي تبين الكارثة 
اإلنســـانية األليمـــة التـــي تمر بهـــا جمهورية 
باكســـتان الشـــقيقة جـــراء األمطـــار الغزيرة 
عـــدد  وارتفـــاع  المســـتمرة  والفيضانـــات 

الضحايا والجرحى والمشـــردين، حيث نقل 
لهـــم دعـــم وتعـــازي مملكـــة البحريـــن قيادًة 
وحكومـــًة وشـــعبًا، مؤكـــدًا عمـــق العاقـــات 
الطيبـــة التـــي تربـــط البلدين الشـــقيقين كما 
تـــم خال الزيارة التوقيع على االتفاقية مع 
رئيس اللجنة الوطنية العليا لإلغاثة الفريق 

الركن أختر نواز.
كما اطلع السيد على حجم الدمار واألوضاع 
جـــراء  األهالـــي  يعيشـــها  التـــي  اإلنســـانية 
الفيضانـــات واألضرار الكبيرة التي تعرضت 

لها مناطق واسعة في باكستان.
مـــن جهتـــه، أشـــاد الفريـــق ركـــن أختـــر نواز 
بعمـــق العاقـــات التاريخيـــة المتميـــزة التي 
تربـــط مملكة البحرين وجمهورية باكســـتان 
اإلســـامية، مشـــيدا بالـــدور اإلنســـاني الذي 
يقـــوم بـــه جالـــة الملـــك المعظم فـــي إغاثة 
المنكوبيـــن في مختلف دول العالم، مثمنين 
الـــدور الريادي للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بفضل دعم جالـــة ملك البحرين 
المعظم وحكومته الرشـــيدة بقيادة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء. 
وقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة للعمل اإلنســـاني الكبير الذي تقوم به 

المؤسسة.

المنامة -  المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع عبدهللا الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا واالتحاد األوروبي، 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع سايمون موردو Simon Mordue، كبير مستشاري 
السياسة الخارجية لرئيس المجلس األوروبي. وخالل االجتماع، أشاد السفير بالعالقات 
الثنائية المتنامية بين مملكة البحرين واالتحاد االوروبي وما تشهده من تطور مستمر، 
وبالزيارة األخيرة لرئيس المجلس األوروبي شـــارل ميشـــيل إلى عدد من دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، مؤكدًاعلى أهمية الزيارات الثنائية وزيـــادة وتيرة التعاون الثنائي 
في مختلف المجاالت بما يعود بالمنفعة على الجانبين. من جانبه، شكر موردو السفير 
على االجتماع وأكد أهمية تعزيز الحوار والتعاون الثنائي مع مملكة البحرين، مشـــيدًا 
بمـــا وصلت إليـــه العالقات الثنائية المتنامية. كما تم خالل االجتماع مناقشـــة عدد من 

الموضوعات والمستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

زيادة وتيرة التعاون مع االتحاد األوروبي

“التوازن بين الجنسين” في “الشورى” تبحث برامجها المقبلة
بحثـــت لجنـــة التـــوازن بيـــن الجنســـين 
فـــي األمانـــة العامـــة لمجلـــس الشـــورى 
األنشـــطة والبرامج التي نفذتها اللجنة 
فـــي الفتـــرة الماضية من العـــام الجاري 
2022، كمـــا بحثـــت اللجنـــة عـــدًدا مـــن 
األفـــكار والمبادرات التي ســـتعمل على 
تنفيذهـــا خـــالل الربع األخير مـــن العام 

الجاري.
الـــذي عقدتـــه  االجتمـــاع  خـــالل  جـــاء 
شـــؤون  مستشـــار  برئاســـة  اللجنـــة 
رئيـــس  بمكتـــب  واإلعـــالم  العالقـــات 

المجلس، فوزية  الجيب.
وأكدت اللجنة ضرورة استمرار تنظيم 
الفعاليـــات والبرامـــج التـــي مـــن شـــأنها 
تعزيـــز الوعـــي والثقافة بمبـــدأ التوازن 
العامـــة  األمانـــة  فـــي  الجنســـين  بيـــن 

لمجلس الشورى.

مـــن  عـــدٍد  إصـــدار  اللجنـــة  ودرســـت 
والمطبوعـــات  النوعيـــة  النشـــرات 
اإللكترونيـــة التوعويـــة، والتي ترســـخ 
المفاهيـــم والمبادئ المتعلقـــة بالتوازن 
بين الجنسين، وتوثق عمل اللجنة. كما 
بحثت عقد عدد مـــن الورش التوعوية 
والتثقيفيـــة لمنتســـبي األمانـــة العامـــة 
للمجلـــس، والتنســـيق لفتـــح مســـارات 
التعاون مع اللجان المماثلة في الجهات 

األخرى. 

ومـــن منطلـــق مبـــدأ التعاون المشـــترك 
بيـــن مجلســـي الشـــورى والنـــواب الذي 
يؤكدها رئيس مجلس الشـــورى بحثت 
المشـــتركة  الفعاليـــات  تنظيـــم  اللجنـــة 
بين لجنتي التوازن بين الجنســـين في 
المجلسين، بما يســـاهم في دعم العمل 
الثنائـــي بما يدعم تبـــادل الخبرات بين 
اللجنتين ومنتسبي األمانتين العامتين 
للمجلســـين فـــي مجـــال التـــوازن بيـــن 

الجنسين.
وأشار أعضاء اللجنة إلى حرص األمانة 
العامة لمجلس الشـــورى على اســـتمرار 
التعـــاون البّنـــاء والمثمـــر مـــع المجلس 
مواصلـــة  مؤكديـــن  للمـــرأة،  األعلـــى 
التنســـيق مع المجلس بما يساند جهود 
تحقيق تقدم المـــرأة البحرينية العاملة 

في مجلس الشورى.

القضيبية - مجلس الشورى

طلبتنا األعزاء .. شكًرا
Û  يدخــل علينــا هــذا العــام وعيوننــا علــى أبنائنــا الطلبــة األعــزاء، عيوننــا علــى

طلباتهــم، علــى طموحاتهــم، علــى العلــوم التــي يقــرأون ويســألون عنهــا، عــن 
الفنــون التــي تتراءى لهم ويســعون إلــى االلتحاق بعلومها؛ حتــى يدركوا بأنها 
فــي المتنــاول وليســت مــن المســتحيالت، عيوننــا علــى طلبتنا األعــزاء الذين 
وثقــوا بنــا، ووضعونــا فــي العقــل والقلــب، وجــاءوا إلينــا طالبيــن العلــم، وهــل 
هنــاك أغلــى وأعــز مــن طلــب العلــم؟! وهــل هنــاك أفضــل وأرقــى مــن التعاطي 
مــع أطروحاتــه وبحوثه ومعاملــه ومداركه وتقنياته، وهــل هناك أنجح وأنجع 
مــن الذيــن يتقدمــون إلــى المزيد منهــا، خاصــًة أن العالم الرحب ســوف يعاني 
األمريــن حتــى تنهــض العلــوم، وتســتنهض الهمــم، ويصبح كل عالــم راع، وكل 

راٍع مسؤول عن رعيته.
Û  نســتقبل أبناءنــا هذه الســنة وفي أيدينــا أكثر من فرصة ذهبية ســوف نقدمها

لهم، مناهج وبرامج جديدة، اعتماد أكاديمي نســعى لكي نحصل على تعميمه 
بالــدول الشــقيقة المجــاورة حتى يأتي إلينا كل طالــب علم ويجد لدينا ضالته 

المنشودة، وعلومه المفقودة، وآماله وطموحاته المعهودة.
Û  ،أبناؤنــا الطلبــة هــم كل حياتنــا، فمن أجلهــم جئنا، ومن أجلهم شــيدنا الصروح

وشــحذنا الهمــم، وقطعنــا المشــاوير الطويلــة فــوق الــدروب الصعبــة، تحصنــا 
باألمــل حتــى نواصــل المســير، وتدافعنــا مــع القاصــي والدانــي؛ كــي تتحــول 
األحالم إلى حقائق، وتنافسنا مع من سبقونا محاولين اللحاق بالركب العلمي 

الطويل حتى ننهل من علومه وآدابه وفنونه ومعارفة المتطورة.
Û  فعلنــا كل شــيء مــن أجلــك عزيــزي الطالب، وحاولنــا تحقيق أي شــيء يصب

فــي مضاميــر قناعاتــك وأحالمك ودراســاتك وطموحك الكبيــر، حاولنا وليس 
علينا دائًما إدراك النجاح أن نكون سباقين ونحن نستقطب من العلوم أمهاتها، 
ومــن المعارف مداركهــا ومنصاتها، ومن التكنولوجيا المحدثة ما يفيد الطالب 
والمجتمع والناس، هو صراع أبدي من أجل البقاء؛ من أجل أن نمضي يًدا بيد، 
واضعيــن فــي االعتبار أن المســتقبل ســوف يظــل غامًضا طالمــا أن تكنولوجيا 
المستحيالت ال تقف عند حد، وطالما أن الباحثين سوف يواصلون اعتكافهم؛ 
مــن أجــل أن يخرجــوا لنــا بنتائــج عظيمة تســبق حاجــات الكون إليهــا، بل إنها 

تتسابق مع حاجات الكون ومشاكله المتجذرة يوًما بعد اآلخر.
Û  تتبعناك عزيزي الطالب حتى بعد تخرجك، حدثنا المعلومات عنك، كان فخرنا

عظيًمــا بــك وأنــت تتقلد أهم المناصب في ســوق العمل، وأرقــى الوظائف في 
الــوزارات والمؤسســات والهيئات والمصارف والشــركات المعتبرة، بحثنا عنك 
فــي كل مــكان وســنظل نبحث حتــى نعثر على أحالمنا فيــك، ونحقق ما نأمله 

منك، فأنت دائًما غايتنا، وأنت دائًما هدفنا.
Û  ،واليوم نقف جميًعا أمام التحدي الكبير، كيف يمكن لنا مواجهة غضبة المناخ

ومــا ُيقــال عــن االنبعاثات الحرارية واتســاع ثقــب األوزون وبدايــة االنهيارات 
الجليديــة فــي القطب الشــمالي؟ كيــف يمكن لنا امتــالك العلــوم والتكنولوجيا 
الكفيلــة بوقــف تدهــور األرض وارتفــاع حرارتهــا وزيــادة منســوب الميــاه فــي 
البحار والمحيطات إلى ما فوق الـ15 سم هذه السنة، كيف يمكن لنا يا أعزائي 

مواجهة هذا التحدي الكبير؟
Û  هذا الوضع يضعنا جميًعا أساتذة وطلبة أمام التحدي األكبر، إما أن نكون وإما

أال نكون، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

مشاركة 3136 من المترشحين ومديري 
الحمالت في “دّرب 2” منذ 2020

تنظيم 33 فعالية و11 فيلًما توعويًّا و100 رسالة إعالمية بالمرحلة األخيرة... “التنمية السياسية”:

أفـــادت المدير التنفيذي لمعهد البحرين 
للتنمية السياســـية، إيمـــان جناحي، بأن 
عدد المشـــاركين فـــي البرنامج الوطني 
“دّرب  والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
 2020 العـــام  فـــي  انطالقتـــه  منـــذ   ”2
ولغايـــة اليـــوم، بلـــغ 3136 مشـــارًكا، من 
الراغبين في الترشح ومدراء الحمالت 
االنتخابية وفرق العمل المساندة، تمثل 
اإلناث 41 % منهم، حيث تم من خالل 
البرنامـــج تقديـــم 58 فعاليـــة متنوعـــة 
عمـــل، و21  23 ورشـــة  علـــى  توزعـــت 
إضافـــة  دراســـة،  و11  تدريبيـــة،  دورة 
إلى اســـتطالعين للرأي العـــام واجتماع 
تركيـــز، منوهـــًة إلى أن جميـــع فعاليات 
مهـــا مدربـــون بحرينيـــون  البرنامـــج قدَّ

بنســـبة 100 %، حيث شـــارك 55 مدرًبا 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  مـــن  ومحاضـــًرا 

المتميزة.
البحريـــن  معهـــد  أمنـــاء  وكان مجلـــس 
للتنميـــة السياســـية قـــد عقـــد اجتماعه 
االعتيـــادي، بحضـــور رئيـــس وأعضـــاء 
للمعهـــد،  التنفيـــذي  والمديـــر  المجلـــس 
حيـــث تم اســـتعراض مجمل األنشـــطة 
المعهـــد  نفذهـــا  التـــي  والفعاليـــات 
اســـتعداًدا إلجراء االنتخابـــات النيابية 

والبلدية المقبلة.
وأوضحت جناحـــي أن المرحلة المقبلة 
ستشـــهد مواصلة جهـــود دعـــم العملية 
االنتخابيـــة الهادفـــة إلـــى رفع مســـتوى 
الوعـــي الشـــعبي بأهمية المشـــاركة في 

صنع القرار، عبـــر مجموعة من البرامج 
والفعاليـــات واألنشـــطة ضمـــن المرحلة 
العامـــة )األخيرة( مـــن برنامج “دّرب 2”، 
والتي تتضمن 33 فعالية متنوعة، و11 

ا سيتم نشرها عبر مختلف  فيلًما توعويًّ
وســـائل اإلعـــالم، إلـــى جانـــب أكثـــر من 
100 رســـالة إعالمية توعوية تستهدف 
مختلـــف فئات المجتمـــع البحريني، و4 

إصدارات متعلقة بالعملية االنتخابية.
كما اســـتعرض المجلس أهـــم الفعاليات 
واألنشطة التي تم تنفيذها خالل العام 
الجاري 2022، والتي اســـتفاد منها أكثر 
1585 مشـــارًكا، 44 % منهم من اإلناث، 
حيث نفذ المعهد خالل الفترة من يناير 
إلى ســـبتمبر الجاري 45 فعالية توزعت 
علـــى النحـــو التالـــي؛ 19 ورشـــة عمـــل 
و12 دورة تدريبيـــة و5 محاضـــرات و5 
لقـــاءات نقاشـــية، إضافة إلـــى عدد من 

الفعاليات المتنوعة األخرى.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

إيمان جناحي

البحرين الثانية عربيًا في مؤشر التنمية البشرية للعام 2022
احتلت المراتب األولى خليجيا بشأن التحصيل األكاديمي

أصـــدر برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 
مؤخـــرًا تقريـــره الســـنوي بشـــأن مؤشـــر 
حيـــث  العالـــم،  فـــي  البشـــرية  التنميـــة 
احتلـــت مملكة البحرين المرتبة 35 على 
مستوى العالم، متقدمًة بـــ7 مراكز كاملة 
مقارنًة بآخر نسخة من التقرير في العام 
2020، في حين احتلـــت المرتبة الثانية 

عربيًا على مستوى الدول العربية.
وبحســـب التقريـــر يقيـــس هذا المؤشـــر 
مـــدى نجـــاح دول العالـــم فـــي تحقيـــق 
التنمية البشـــرية، وذلـــك من خالل رصد 
4 مؤشرات أساســـية تخص أمل الحياة 
عند الوالدة، وسنوات التعليم المتوقعة، 
ونصيـــب  التعليـــم،  ســـنوات  ومتوســـط 

الفرد من الدخل القومي اإلجمالي.

وتـــم تصنيـــف مملكـــة البحريـــن من فئة 
الـــدول ذات التنميـــة البشـــرية المرتفعة 
جـــدًا بتســـجيلها أداًء مميـــزًا فـــي مجال 
التعليـــم، إذ بلغ عدد الســـنوات المتوقعة 
16.3 ســـنة، ومتوســـط ســـنوات التعليم 

11 سنة.
وبذلـــك تحتل المراتـــب األولى بين دول 
مجلـــس التعاون الخليجي في مســـتوى 
التحصيـــل األكاديمـــي، وتفـــوق الفتيات 

على األوالد في نتائج التعّلم.
إدارة  مديـــر  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التخطيط االســـتراتيجي بوزارة التربية 
للهـــدف  الوطنـــي  والمنســـق  والتعليـــم 
الرابـــع مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة 
شيخة مفيز : “بأن هذه النتائج المشرفة 

تعكس نتائـــج اإلصالحـــات االقتصادية 
التـــي شـــرعت فيها مملكـــة البحرين في 
العهد الزاهر لملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

منـــذ فتـــرة طويلـــة فـــي مجـــال التنمية 
الحيويـــة،  القطاعـــات  بشـــتى  البشـــرية 
وفي التربية والتعليم على نحو خاص”.
وأضافت مفيز: “نحـــن فخورون بتصدر 
مملكتنـــا الغاليـــة المراتـــب العاليـــة دوليًا 
وعربيـــًا فـــي االرتقـــاء بمســـتوى األداء 
التعليمـــي، والذي انعكس بشـــكل واضح 
في التقارير الدولية التي تؤكد وبشـــكل 
الـــدور اإليجابـــي الكبيـــر  مســـتمر علـــى 
والجهـــود المتميـــزة فـــي االســـتثمار في 
قطـــاع التعليـــم، بمـــا يحققـــه ذلـــك مـــن 
مخرجـــات ويوفـــره مـــن مـــوارد بشـــرية 
ذات كفـــاءة عاليـــة قـــادرة علـــى تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة وتعزيز التنافســـية 

في االقتصاد الوطني”.
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شيخة مفيز

تنظيم الفعاليات 
الرامية لتعزيز 

الوعي بإدماج 
المرأة

وزير التربية يشارك في قمة تحويل التعليم بمقر األمم المتحدة
بتكليف من الملك المعظم

بتكليـــف من ملـــك البـــالد المعظم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، شـــارك وزيـــر التربيـــة والتعليـــم، 
ماجـــد النعيمـــي  فـــي مؤتمر قمـــة تحويل 
بمقـــر  عقدهـــا  تـــم  التـــي   ،2022 التعليـــم 
األمـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك بالواليات 
المتحـــدة األميركية، بمشـــاركة العديد من 
وزراء التربيـــة والتعليم من مختلف دول 
العالم، والخبراء وممثلي الدول والهيئات 

والمنظمات الدولية.
علـــى  القمـــة  مـــن  األول  اليـــوم  واشـــتمل 
جلســـات حواريـــة، شـــارك فيهـــا أنطونيـــو 
غوتيريـــش األميـــن العام لألمـــم المتحدة 
عبـــر لقـــاء تفاعلـــي مع قـــادة الشـــباب، تم 
خاللـــه بحث دورهم فـــي تحويل التعليم، 
كما شـــارك في الجلسة االفتتاحية كل من 
أمينـــة محمد نائب األميـــن العام للمنظمة، 
وتشابا كروشيه رئيس الجمعية العمومية 

الســـابعة  دورتهـــا  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم 
والسبعين. 

وقد تطرقت جلسات القمة إلى المواضيع 
المتعلقـــة بالتوجـــه العالمـــي نحـــو تحويل 
التعليـــم، وطرح المشـــاركون فيهـــا الكثير 
مـــن اآلراء عن أهم العوامـــل لتحقيق هذا 

التحول، والدور المطلوب على الصعيدين 
الرسمي والمجتمعي.

يذكـــر أن القمـــة قد ســـبقتها لقـــاءات على 
منظمـــة  خـــالل  مـــن  التربـــوي  الصعيـــد 
اليونســـكو وغيرهـــا مـــن الهيئـــات الدولية 
جعـــل  بهـــدف  والوطنيـــة،  واإلقليميـــة 

التحـــول في التعليم مواكبًا للمســـتجدات 
العالميـــة، تم فيهـــا بحث األمـــور المتعلقة 
بالشـــأن التعليمـــي والتـــي يجـــب التركيـــز 
عليها مســـتقبالً، إضافًة إلى استعراض أثر 
جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد19-( على 

العملية التعليمية ومعالجة آثارها.
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مناقشة تحديات الديمقراطية وقدرتها على الصمود
وسط تعرض برلمانات للهجوم بالعديد من الدول... برلمانيون:

شارك وفد الشـــعبة البرلمانية لمملكة 
البحرين في حلقة نقاشية افتراضية 
الدولـــي  البرلمانـــي  االتحـــاد  نظمهـــا 
العالمـــي  “اإلعـــان  عنـــوان:  تحـــت 
البرلمانـــي  لاتحـــاد  للديمقراطيـــة 
الدولـــي: بعـــد مـــرور 25 عامـــًا، هـــل 
اجتاز اإلعـــان اختبار الزمن؟” وذلك 
احتفاًء باليوم الدولـــي للديمقراطية 
الـــذي يصـــادف 15 ســـبتمبر مـــن كل 

عام.
ومّثل وفد الشـــعبة البرلمانية النائب 
األول لرئيس مجلس الشـــورى جمال 

فخـــرو، النائب الثاني لرئيس مجلس 
الشورى جميلة سلمان، ورئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجية والدفـــاع واألمن 
الوطني محمد السيســـي البوعينين، 
الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  ونائـــب 
بمجلس الشورى هالة فايز، وعبدهللا 
قاســـم،  فاطمـــة  والنائـــب  الـــذوادي، 
وعضو مجلس الشورى علي العرادي. 
وناقشت الحلقة الحوارية التي شارك 
فيها عـــدد من البرلمانيين والمفكرين 
العديـــدة  التحديـــات  والمختصيـــن، 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  للديمقراطيـــة 

العالـــم، وذلك بعد مرور 25 عامًا على 
اإلعـــان العالمـــي للديمقراطيـــة عام 
1997 فـــي العاصمة القاهرة، في ظل 
تـــردي وضـــع الديمقراطيـــة وتعرض 
البرلمانـــات للهجـــوم فـــي العديـــد من 
الـــدول، حيث طرح تســـاؤل عام في 
مســـتقبل  حـــول  النقاشـــية  الحلقـــة 
تطـــور الممارســـات الديمقراطية في 
العالـــم، وما تتعرض لـــه من تحديات 
ومرونتهـــا وقدرتها علـــى الصمود بما 
يكفـــي للتكيـــف مـــع تحديـــات اليوم، 
الديمقراطيـــة  تفيـــد  مازالـــت  وهـــل 

الناس.
فيما اســـتعرضت الحلقة التي شـــارك 
فيهـــا كذلك عدد مـــن أعضاء مجلس 
الشـــورى، العديـــد مـــن المواضيع من 
البرلمانـــي  االتحـــاد  التـــزام  أهمهـــا: 
والتنميـــة  الســـام  نحـــو  الدولـــي 
واقتناعـــه بأن لكل دولة حقا ســـياديا 
في اختيار وتحديد نظمها السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
وفقا إلرادة شعبها ودون تدخل دول 
أخـــرى، وذلـــك بمـــا يتفـــق تمامـــا مـــع 

ميثاق األمم المتحدة.

القضيبية - مجلس الشورى

البرلمانيون البحرينيون المشاركون بالفعالية 

تحدثـــت مصـــادر لصحيفة “الباد” عن صـــدور توجيهات مـــن اللجنة العليا 
لإلشـــراف على ســـامة االنتخابـــات بإعفـــاء الناخبين غير الميســـورين من 
ســـداد رســـم 32 دينـــارا للمحكمـــة لاعتراض على قـــرار اللجنة االشـــرافية 
بشـــأن عدم قيدهم بجداول الناخبين. وقالت المصادر إن هذه التوجيهات 
تحظى  بدعم وتأييد من وزير العدل والشؤون االسامية واألوقاف رئيس 
اللجنة العليا نواف المعاودة. وذكرت المصادر أن التوجيهات تقضي بإحالة 
الناخـــب الراغب في الحصول على طلب اإلعفـــاء لطلب إلى مكتب الوزير 

التخاذ االجراء الازم بشأنه.
ومـــن حـــق الناخب تقديم طلب االعتـــراض أو التصحيح المجاني لقيده أو 
قيد أي ناخب بالدائرة لدى اللجنة اإلشرافية، وفي حال لم يرتض الناخب 
بقرار اللجنة فيجوز له الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة، ويبلغ رســـم 

الطعن 32 دينارا، وهو الطعن محل اإلعفاء.

طعن قضائي مجاني للناخبين غير الميسورين

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أشـــادت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبدهللا زينل بدور وزارة شـــؤون 
علـــى  وإشـــرافها  والزراعـــة  البلديـــات 
إعادة تأهيل األسواق المركزية وتهيئة 
مرافقها، مثمنًة اهتمام الوزارة بتطوير 
ســـوق الرفـــاع المركزيـــة وفـــق أعلـــى 
معاييـــر الجودة من الناحية اإلنشـــائية 
والتجهيزيـــة، وبمـــا يحقـــق متطلبـــات 
واحتياجـــات الباعـــة والمواطنيـــن من 

مختلف مناطق مملكة البحرين.
جـــا ذلك خـــال جولـــة تفقديـــة قامت 
بهـــا رئيســـة مجلـــس النـــواب، ووزيـــر 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة وائـــل بـــن 
عـــدد  علـــى  لاطـــاع  المبـــارك؛  ناصـــر 
مـــن المشـــاريع التطويرية فـــي منطقة 
الرفـــاع، والوقـــوف علـــى التحضيرات 
النهائية للموقع المؤقت لســـوق الرفاع 
الســـوق  ستشـــهد  حيـــث  المركزيـــة، 
الحاليـــة أعمـــال تطوير شـــاملة تنطلق 
أهالـــي  احتياجـــات  يلبـــي  بمـــا  قريبـــًا 
مناطـــق  وعمـــوم  الجنوبيـــة  المنطقـــة 

مملكة البحرين.
بـــدوره، أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات 
إلـــى  يهـــدف  المشـــروع  أن  والزراعـــة 
تطويـــر المبنـــى الحالـــي للســـوق علـــى 
مربعـــا،  متـــرا   2323 مســـاحة  امتـــداد 
ويشـــمل ســـوق الخضـــروات والفواكه، 

وأســـواق  واللحـــوم،  الســـمك  وســـوق 
لمرتـــادي  الخدمـــات  باإلضافـــة  الـــزاد، 

السوق وأصحاب الفرشات.
وأضـــاف أنـــه تم تهيئـــة موقـــع مؤقت 
حيـــن  إلـــى  انتقاليـــة  كفتـــرة  للباعـــة 
االنتهاء من األعمـــال التطويرية، ومن 
ثم نقل الباعة للســـوق الجديدة بشكل 
دائم ليباشـــروا أعمالهم فيه بكل يســـر 

وسهولة.
مـــن جهته، قال وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمد آل 
خليفـــة أنه تـــم اختيار الموقـــع البديل 
المؤقت للسوق بعناية من قبل الوزارة 
بحيث يكون قريبًا من السوق الرئيسة 
التطويريـــة،  األعمـــال  ستشـــهد  التـــي 

وذلك بمساحة 1200 متر مربع.
وأضـــاف “تـــم األخذ في عيـــن االعتبار 
فـــي الموقـــع البديـــل توفيـــر فرشـــات 

بالعـــدد ذاتـــه الـــذي كانـــت عليـــه فـــي 
فرشـــات  وتشـــمل  المركزيـــة،  الســـوق 
واألســـماك  والفواكـــه  الخضـــروات 
واللحـــوم بحيـــث يتـــم الحفـــاظ علـــى 
الوضـــع ذاته من دون تغيير أو تقليص 
في أعداد الفرشـــات إلى حين االنتهاء 

من األعمال التطويرية للسوق”.
إلى ذلك، قال مدير عام بلدية المنطقة 
الجنوبـــي عاصم عبد اللطيفـــة أنه” تم 
مراعـــاة توفيـــر التكييـــف في الســـوق 
المؤقتـــة، وااللتزام باشـــتراطات األمن 
والســـامة واســـتخدام المـــواد العازلة 

للحرارة”.
واختتـــم بالقـــول “نعمل علـــى االنتهاء 
مـــن تطويـــر ســـوق الرفـــاع المركزيـــة 
الموقـــع  تهيئـــة  الوقـــت  نفـــس  وفـــي 
المؤقـــت البديل؛ كي ال تتعطل مصالح 
المواطنين والتجار ومرتادي السوق”.

موقع مؤقت للباعة والمرتادين قريبا من المكان الرئيس

تطوير سوق الرفاع على امتداد مساحة 2323 مترا مربعا

مالك العقارات غير البحرينيين يصوتون باالنتخابات البلدية
فرق بلدية لتسهيل إجراءات الدعاية االنتخابية والترخيص للخيام

والزراعـــة  البلديـــات  قـــال وزيـــر شـــؤون 
ســـعادة المهنـــدس وائل بن ناصـــر المبارك 
إن المجالـــس البلديـــة هـــي أحـــد روافـــد 
المشـــروع التنموي الشامل بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم حفظه هللا 
ورعـــاه، ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة الوزيـــر المبـــارك 
أمـــس )الســـبت( لتفقـــد جـــداول الناخبين 
لانتخابات البلدية في مقر بلدية المنطقة 
الجنوبيـــة بالرفاع، بمشـــاركة رئيس هيئة 
التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي 
عبـــدهللا  نـــواف  المستشـــار  لانتخابـــات 
حمـــزة، ورفقة أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية 

وعدد من المسؤولين في البلديات.
وأكـــد الوزيـــر المبـــارك أن الوزارة شـــكلت 
فرقـــًا مـــن كل بلديـــة لتســـهيل إجـــراءات 
الدعاية االنتخابية وتوعية المترشـــحين 
الخيـــام  تراخيـــص  علـــى  والحصـــول 
االنتخابيـــة وتوفيـــر الدعـــم الـــازم قبـــل 
موعـــد االنتخابـــات بمتابعـــة مباشـــرة من 
وكيل شـــؤون البلديات المهندس الشـــيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة، حيث ستباشر 
الفرق عملهـــا الفعلي فور اإلعان عن بدء 
موعـــد الدعايـــة االنتخابيـــة، مشـــيرًا إلـــى 
وجود كتيب يتضمن اإلرشادات واللوائح 
علـــى  توزيعـــه  للعمليـــة ســـيتم  المنظمـــة 

المرشحين.
وأوضـــح الوزير أن “البلديات” اســـتكملت 
إجراءاتهـــا واســـتعداداتها عبـــر األجهـــزة 

العمليـــة  وتنســـيق  لتنظيـــم  التنفيذيـــة 
الدعائيـــة واإلعانية لانتخابات المقبلة”، 
الفتـــًا إلـــى أن الـــوزارة عينـــت مديـــر عام 
بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم 
عبداللطيـــف عبـــدهللا منســـقًا للـــوزارة مع 

اللجنة التنفيذية لانتخابات.
وزارة  أن  المبـــارك  الوزيـــر    واوضـــح 
البلديات اســـتلمت جداول الناخبين وقد 
تـــم عرضهـــا إلكترونيًا فـــي 3 مراكز بلدية 
وهـــي بلديـــة المحرق )البســـيتين( وبلدية 
المنطقة الشمالية )عالي(، وبلدية المنطقة 
الجنوبيـــة )فـــرع الرفـــاع(، مشـــيرًا إلى أن 
البلديـــة  لانتخابـــات  الناخبيـــن  جـــداول 
بجانـــب وجودهـــا علـــى الموقـــع الرســـمي 
فإنهـــا   ”www.vote.bh“ لانتخابـــات 
تعـــرض أيضـــًا فـــي مراكـــز البلديـــات مـــن 
تاريخ 15 ولغاية 21 ســـبتمبر الجاري من 
الســـاعة الخامسة حتى الســـاعة التاسعة 

مساء. 
وقال الوزير إن الزيارة بمعية مدير اللجنة 
لاطمئنـــان  هـــي  لانتخابـــات  التنفيذيـــة 
علـــى االســـتعدادات المتكاملـــة للبلديـــات 
التي تقدمها للمواطنين، وسير العمل في 
المركز االنتخابي، منوهًا بوعي المواطنين 

وخاصة في استخدام الرابط اإللكتروني 
للتأكـــد مـــن األســـماء ضمـــن الكشـــوفات 
االنتخابية إلكترونيًا، والمشـــاركة بفعالية 

في العرس الديمقراطي. 
من جانبه، أعرب المستشار نواف عبدهللا 
والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  حمـــزة، 
القانونـــي المديـــر التنفيـــذي لانتخابـــات، 
عن شـــكره وتقديره لســـعادة وزير شؤون 
البلديـــات والزراعـــة ولـــكل العامليـــن في 
لشـــؤون  التابعـــة  التنفيذيـــة  األجهـــزة 
دعـــم  مـــن  قدمـــوه  مـــا  علـــى  البلديـــات، 
وتســـهيل لعـــرض جـــداول الناخبيـــن في 

مقار البلديات الثاث.
وأشـــار المستشـــار حمـــزة إلـــى أن عـــرض 
جـــداول الناخبين في مقار البلديات يأتي 
تأكيـــدًا لـــدور المجالـــس البلديـــة في ظل 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم حفظه هللا 
ورعـــاه، ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
وأضـــاف ســـعادته قائـــاً: “كمـــا أن عـــرض 
البلديـــات  مقـــار  فـــي  الناخبيـــن  جـــداول 

يأتي انعكاســـًا للجهود المبذولة للتســـهيل 
علـــى الناخبيـــن ممن تحق لهم المشـــاركة 
فـــي االنتخابـــات البلديـــة مـــن المواطنين 
وغير المواطنين الذين اشـــترط المشـــرع 
أن يكونوا مالكين لعقار مســـجل باســـمهم 
فـــي دائرتهم االنتخابية، وذلك إلى جانب 
وســـائل أخـــرى للتحقق من إدراج االســـم 
في جداول الناخبين كالموقع اإللكتروني 

لانتخابات واللجان اإلشرافية”.
هذا وتمتد عملية عرض جداول الناخبين 
21 ســـبتمبر  لغايـــة  البلديـــات  فـــي مقـــار 
الجـــاري، وهي الفترة نفســـها المعلن عنها 
اللجـــان  فـــي  الناخبيـــن  جـــداول  لعـــرض 
أعضـــاء  النتخـــاب  الثـــاث  اإلشـــرافية 
المجالـــس البلديـــة وهـــي لجنـــة محافظة 
المحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية 
المحافظـــة  ولجنـــة  للبنيـــن،  الثانويـــة 
الشمالية ومقرها مدرسة يثرب اإلعدادية 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  ولجنـــة  للبنـــات، 
االبتدائيـــة  المســـتقبل  مدرســـة  ومقرهـــا 
للبنـــات، إلـــى جانـــب الموقـــع اإللكترونـــي 

.”www.vote.bh“ الرسمي لانتخابات
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أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن الخبرة التراكمية 
لـــدى أعضاء المجالـــس البلدية هي خبرة إيجابية، ونحن على مشـــارف 
الـــدورة السادســـة، ومثاال علـــى ذلك فإن الدورة الخامســـة كانت نســـبة 
االعتـــراض فيها علـــى قرارات المجالـــس البلدية وتوصياتهـــا ال تتجاوز 
%15 وهذا مؤشر كبير على التوافق بين المجالس وتوجهات وسياسة 
الحكومة العامة، وهذه الروح اإليجابية ستستمر مع المجالس المقبلة.

وذكـــر الوزيـــر أن هنـــاك تعديـــا علـــى اشـــتراطات الدعايـــة االنتخابيـــة 
سيصدر في األيام المقبلة.

اشتراطات جديدة على الدعاية االنتخابية تصدر قريبا

محرر الشؤون المحلية

)تصوير: خليل إبراهيم(

بدر الحايكي



346 ،344 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،310 ،309 ،308 ،307 األولى 
357 ،356 ،354 ،353 ،351 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 الثانية 
592 ،438 ،436 ،434 ،432 ،430 ،428 ،426 ،424 ،422 ،414 ،412 ،410 ،408 ،406 ،404 ،402 الثالثة 

373 ،345 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،333 ،327 ،326 ،325 ،324 الرابعة 
364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،334 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 الخامسة 

711 ،713 ،707 ،705 ،701 ،425 ،423 ،421 ،419 ،413 ،411 ،407 ،405 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 السادسة 
816 ،733 ،729 ،721 ،709 السابعة 

617 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،382 ،381 ،380 الثامنة 
634 ،633 ،624 ،623 ،619 ،618 ،611 ،609 ،608 ،607 التاسعة 

815 ،745 ،743 ،644 ،626 ،625 العاشرة 

229 ،228 ،226 ،225 األولى 
222 ،221 ،209 ،206 ،205 ،203 الثانية 

227 ،224 ،223 ،210 ،208 ،204 ،202 الثالثة 
217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،207 الرابعة 

269 ،266 ،265 ،264 ،263 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 الخامسة 

262 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 السادسة 

248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 السابعة 

 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 الثامنة 

128 ،122 ،121 ،120

العاصمـــة  لمحافظـــة  المركـــز اإلشـــرافي  شـــهد 
بمدرســـة خولة الثانوية للبنات زيارة عدد ممن 
يعتزمـــون الترشـــح للتأكد من وجود أســـمائهم 

بين جداول الناخبين.
وقـــال النائـــب ممـــدوح الصالـــح أنـــه تلقى نحو 
400 طلـــب مـــن قبـــل مواطنين لم  يتـــم إدراج 
أســـماؤهم في كشـــوف الناخبين، و من منطلق 
مســـاعدة الناخبيـــن مـــن أهالي الدائـــرة  الثالثة 

حقهـــم  لممارســـتهم  العاصمـــة  محافظـــة  فـــي 
الديمقراطـــي رفع نحو 200 طلـــب، ومن بينهم 
عـــدد مـــن “زوار األربعيـــن” وســـيتم رفـــع بقيـــة 
فـــي  الناخبيـــن  جـــداول  فـــي  األســـماء  إدراج 
وقـــت الحق قبـــل يوم األربعـــاء المقبل حتى ال 
يســـبب ضغًطا على لجنة اإلشراف على سالمة 
االستفتاء واالنتخاب، مشيرًا إلى أن عدد كبير 
من أهالي ثالثة العاصمة أســـمائهم غير مدرجة 
فـــي كشـــوفات الناخبيـــن وبعضهم مســـافر في 

الوقت الراهن.
إلـــى ذلك قـــال النائـــب أحمد الســـلوم ان الملف 
االقتصـــادي موجـــود فـــي كل دور انعقـــاد ألنـــه 
مرتبـــط بمعيشـــة المواطـــن واقتصـــاد المملكـــة 
والنمـــو االقتصـــادي، وعمل مجلـــس 2018 في 
البدايـــات علـــى التـــوازن المالـــي وخـــالل فترة 
جائحـــة كورونـــا عمـــل المجلـــس علـــى الحزمة 
المالية وأنهى المجلس الملف االقتصادي بخطة 
التعافـــي االقتصـــادي بالتعـــاون مـــع الحكومـــة 

بطـــرح 27 مبـــادرة وأنجـــز المجلـــس منهـــا 16 
مبادرة، وسنواصل إلكمال بقية الخطط وحتى 

في برنامج عمل الحكومة المقبل.
من جهته، اعتبر المترشـــح المتوقع عن الدائرة 
الثانيـــة بمحافظـــة العاصمـــة ســـلمان الحوطي 
أن المرحلـــة المقبلـــة للمجلـــس النيابـــي المقبل 
ستكون حساسة بسبب التداعيات االقتصادية 
العالميـــة، والمطلـــوب ممـــن ســـيصل للمجلـــس 
النيابي دورا أكبر في العمل البرلماني لمناقشـــة 

الملفات والتحديات.
بدورها قالت رباب شمسان التي تعتزم الترشح 
عن ســـابعة العاصمة بأن هناك حالة استياء في 
الشـــارع بســـبب أداء بعـــض النـــواب، ولكن في 
الواقـــع جائحـــة كورونا أثرت بشـــكل كبير على 
ســـير العمـــل النيابي خـــالل الفتـــرات الماضية، 
مشيرة إلى أن النواب الجدد في مجلس 2022 
ســـيقدمون األفضـــل النهـــم تعلموا مـــن أخطاء 

النواب السابقين.

“زوار األربعيــــن” يقــودون الصـالـــح للجنــــة العاصمــــة
السلوم: الملف االقتصادي مرتبط بالمعيشة... رباب: النواب الجدد سيتعلمون من أخطاء السابقين

سيطر الهدوء على لجنة اإلشراف على 
سالمة االستفتاء واالنتخاب بمحافظة 
المحرق بمدرســـة الهداية الخليفية في 
اليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي مـــن فتح 

أبوابها بجانب الموقع اإللكتروني.
مـــن  عـــدد  بزيـــارة  اللجنـــة  وحظيـــت 
أبرزهـــم،  مـــن  ولعـــل  المترشـــحين 
المترشـــح البلـــدي المتوقع عـــن الدائرة 
الثالثـــة بمحافظـــة المحـــرق عبدالقـــادر 
الســـيد الـــذي كان من أوائـــل الواصلين 
للتأكـــد مـــن ســـيرورة العمليـــة وإدراج 
أســـماء نخبـــة مـــن أهالـــي دائرتـــه فـــي 

جداول الناخبين.
إذ أكـــد أن اعتزامه الترشـــح يأتي بغية 
وضع أمثـــل الحلول لجملة المشـــكالت 
التـــي يعانـــي منهـــا أهالـــي الدائـــرة وأن 
فـــي “جعبتـــه” الكثيـــر من األمـــور التي 
سيســـعى جاهدًا لترى النـــور واقعًا إلى 
جانـــب األمـــور األخـــرى التي سيســـعى 
ألن يطالهـــا التطويـــر كونـــه ترعرع في 
الدائـــرة وعلـــى أتـــم علـــم بمـــا يحتاجه 

قاطنوها.

الناشـــطة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
االجتماعيـــة حنـــان بن عربـــي اعتزامها 
الترشـــح  برلمانيًا عن “سابعة المحرق” 

بعـــد ترشـــحها بلديـــًا فيهـــا االنتخابـــات 
العـــرس  فـــي  للمشـــاركة  الماضيـــة 
االنتخابي وتأييد مشروع جاللة الملك 

المعظم وخدمة أهالي الدائرة.
وحضـــر النائب خالد بوعنق إلى اللجنة 
بعـــد حضـــوره لهـــا يـــوم أمـــس لمتابعة 

إدراج اسم ابنته في جدول الناخبين.
وأكـــد بوعنـــق أن النائـــب الحالي أجدر 
بإكمال المســـيرة كونه احتكَّ وتواصل، 

الدائـــرة  بحـــال  تامـــة  درايـــة  وعلـــى 
وتطلعـــات قاطنيهـــا، وبالتالـــي عمليـــة 
إكمـــال المســـيرة والبنـــاء تكون أســـهل 
مقارنة بأي مترشح عازم على الترشح 

ألول مرة.
من جانبه، شـــدد النائب محمد عيســـى 
علـــى حاجـــة المجلس القـــادم لكفاءات 
العـــرس  فـــي  المشـــاركة  وأن  مبدعـــة 

االنتخابي واجب على كل مواطن.
ودعا جميـــع المواطنين إلى المشـــاركة 
فـــي هـــذا العـــرس االنتخابـــي آمـــالً أن 
تكـــون المشـــاركة فـــي يـــوم االنتخـــاب 

واسعة واألعلى بتاريخ البحرين.

بـوعنــــق يــــدرج اســـــم ابنتــــــه بدائرة قاللي
حنان تستدير من الترشح البلدي إلى النيابي في عراد

•
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536 ،530 ،528 ،526 ،524 ،522 ،520 ،518 ،514 ،508 ،506 ،504 ،502 ،460 ،458 ،456 ،454 ،450 ،444 األولى 
590 ،588 ،586 ،584 ،583 ،582 ،580 ،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،531 الثانية 

1095 ،1089 ،1010 ،1009 ،1006 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001 ،591 ،589 ،585 ،581 ،587 ،569 ،565 ،561 ،559 ،557 ،555 ،553 ،552 ،550 الثالثة 
744 ،714 ،712 ،708 ،706 ،704 ،702 ،457 ،455 ،447 ،441 ،439 ،435 ،433 ،431 الرابعة 

533 ،529 ،527 ،525 ،523 ،521 ،517 ،515 ،513 ،509 ،507 ،505 ،481 ،479 ،477 ،475 ،473 ،471 ،469 ،465 ،463 ،453 ،449 الخامسة 
742 ،740 ،738 ،736 ،734 ،732 ،730 ،716 ،715 السادسة 

1022 ،1019 ،1014 ،1012 ،762 ،760 ،758 ،756 ،754 ،752 ،579 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545 السابعة 
1206 ،1204 ،1203 ،1016 الثامنة 
1210 ،1209 ،1207 ،1205 التاسعة 
1218 ،1214 ،1212 ،1208 العاشرة 

1216 ،1215 ،1213 ،1211 ،1046 الحادية عشر 
الثانية عشر       1017، 1018، 1020، 1025، 1026، 1027، 1028، 1032، 1033، 1034، 1037، 1038، 1041، 1042، 1044

810 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 ،720 ،718 األولى 
841 ،840 ،814 ،813 ،812 ،809 الثانية 
941 ،937 ،935 ،934 ،933 ،922 الثالثة 
939 ،931 ،929 ،646 ،645 ،643 الرابعة 
927 ،925 ،910 ،905 ،903 ،901 الخامسة 

923 ،921 ،919 ،918 ،917 ،916 ،915 ،914 ،913 السادسة 

932 ،930 ،928 ،926 ،924 ،920 ،912 ،908 ،906 ،904 ،902 ،748 ،746 السابعة 
 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،946 ،945 ،943 ،942 ،911 ،909 ،907 ،636 ،635 ،616 ،615 ،614 ،613 الثامنة 

985 ،983 ،982 ،981 ،959 ،955 ،954 ،953
1099 ،1070 ،1069 ،1068 ،1067 ،1064 ،1063 ،1062 ،1061 ،1058 ،1057 ،1056 ،1055 ،1054 ،1052 ،1051 ،1048 ،986 ،976 ،947 ،944 التاسعة 
 ،997 ،995 ،989 ،988 ،987 ،973 ،971 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،958 ،957 ،956 العاشرة 

1113 ،1112 ،1111 ،1110 ،1108 ،1107 ،1106 ،1104 ،1103 ،1102 ،1101 ،999 ،998

شوهد منذ فتح أبواب المركز اإلشرافي في المحافظة الشمالية 
“مدرســـة يثرب اإلعدادية للبنات” توافـــد أعداد من المراجعين 

بنسبة الفتة قياسًا باليومين الماضيين، منهم عوائل كاملة.
وباشـــر المعنيـــون بالمركز باســـتالم طلبات المراجعـــة للناخبين 
والمرشـــحين على قدر ســـواء، مع مالحظة تكرار حضور بعض 
المرشـــحين لليـــوم الثالث على التوالي ألســـباب غيـــر مفهومة، 

خصوصًا للنيابي.
والتقـــت “البـــالد” النائب الســـابق محمـــد األحمد والـــذي أكد أن 

ترشـــحه لنيابي “تاســـعة الشـــمالية” جاء بســـبب تغيير مسكنه، 
موضحـــًا أن الرهـــان علـــى وعـــي الناخبيـــن هـــو حجـــر الزاوية 

لتشكيل مجلس نيابي قوي على تلبية تطلعات المواطنين.
بـــدوره، قال أحمد فرحان والمرشـــح عن “ثامنة الشـــمالية” إنه 
يجـــب عـــدم تحميل المجلـــس النيابـــي الســـابق كل اإلخفاقات 
بســـبب الظروف االســـتثنائية التي مر بها، مضيفًا “كلنا أمل بأن 
يحقـــق المجلس القـــادم تطلعات المواطـــن البحريني وأمنياته 

عبر المزيد من المكتسبات”.

وأشـــار المرشـــح البلدي المحتمل عن “ثامنة الشـــمالية” شوقي 
قمبـــر إلى أن هنالـــك حاجة لمزيد من العمـــل البلدي في مدينة 
حمـــد، خصوصـــًا علـــى صعيـــد منطقـــة اللـــوزي والتـــي تحتـــاج 
لخدمات عدة، سواء في البنية التحتية، أو اإلنارة، أو الحدائق، 

خصوصًا النظافة.
وأوضـــح قمبـــر أن العمـــل البلدي بحاجـــة ألن يضـــخ بالطاقات 
الشـــبابية القادرة على تقديم المطلوب منها، والنزول الميداني 

المستمر للمواطنين، واإلنصات لهم”.

األحمـــد ينتقــل لمدينـــة حمــد ويترشــح بدائــرة زينـــل

تفاعـــل عدد مـــن ناخبيـــن المحافظـــة الجنوبية 
حضوريا فـــي اليوم الثاني منـــذ أول دقيقة من 
افتتـــاح مركـــز اللجنة اإلشـــرافية بشـــكل أفضل 
من تاليه، وشـــوهد عدد من المترشحين ما بين 

النيابي والبلدي.
بينـــت رئيســـة اللجنـــة اإلشـــرافية على ســـالمة 
االستفتاء واالنتخاب القاضي فاطمة حبيل أن 
عـــدد الطلبـــات التي تســـلمتها اللجنة فـــي اليوم 
الثالـــث عبر الحضـــور والموقـــع االلكتروني تبلغ 
56 طلبـــا بلـــغ منهم 7 حضور مبينـــة أن الطلبات 
تنوعـــت بيـــن طلبـــات إدراج وتغييـــر عناويـــن 
وتـــم البـــت فـــي بعـــض الطلبـــات وأخـــرى قيـــد 
الدراســـة والطلبـــات المرفوضـــة لعدم اســـتيفاء 

االشتراطات.
وأوضحـــت حبيل حـــول إعادة تقديـــم الطلبات 
فـــي الموقـــع اإللكترونـــي والحضـــور معـــا بـــأن 

بعـــض الطلبات تـــم تقديمها مرتيـــن عبر الموقع 
اســـتالم  لعـــدم  نظـــرا  والحضـــور  اإللكترونـــي 
الناخـــب رســـالة نصيـــة بقبـــول طلبه فـــي نفس 
الوقـــت، وناشـــدت حبيـــل الناخبيـــن باالنتظـــار 
لمدة 48 ســـاعة بعـــد تقديم الطلب عبـــر الموقع 
اإللكتروني، وبعدها ســـيتم إرسال رسالة نصية 

لمقدم الطلب.
المترشـــح البلـــدي عـــن ثامنـــة الجنوبية جاســـم 
عريـــك ذكـــر أن األمـــور سلســـة جدا فـــي اللجنة 

ولـــم يواجه أية صعوبات خـــالل حضور للمركز، 
موضحا بأنه ترشح للبلدي نظر الفتقار المنطقة 

العديد من المشاريع أهمها ناد نسائي.
إلى ذلك حذر المترشح النيابي سلمان السبيعي 

فـــي خامســـة الجنوبيـــة جميـــع الناخبيـــن مـــن 
الروابط الوهمية الخاصة بعملية عرض كشوف 
الناخبين، منوها الى وجود روابط معدة بشـــكل 
رســـمي من قبل متمرســـين “هاكرز” في عمليات 
االحتيال اإللكتروني حيث تهدف إلى استغالل 
هـــذه المناســـبة الوطنية ألخذ بيانـــات الناخبين 

لصالحهم.
وتابـــع قائـــال “عـــن نفســـي تـــم انتحـــال صفتـــي 
الشـــخصية وحســـابي عبـــر االنســـتغرام وهـــذا 
امـــر متوقع خالل هـــذه الفترة الهامـــة كمحاولة 

لعرقلة هذه المسيرة الديمقراطية”.

سرقة انستغرام السبيعي.. و“هاكرز” يسرق بيانات الناخبين
حبيل: 56 طلبا في الجنوبية وأعلى معدل بعد يومين

البلدي السابق قمبر: اللوزي تحتاج لخدمات في البنية التحتية وإنارة وحدائق

•
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أعلنت نتفليكس 
 The“ أن مسلسل

Crown” الذي 
يتناول قصة حياة 

العائلة الملكية 
البريطانية، قد 

تصدر قائمة األعلى 
مشاهدة بعد أيام قليلة 

من وفاة الملكة إليزابيث 
الثانية، حيث جدد ذلك 

الحدث االهتمام بواحد من 
أشهر أعمال المنصة على 
اإلطالق التي تتبع حياة 

الملكة وأحداثها خالل فترة 
توليها العرش لعقود.

tariq_albahhar

سيرة المؤرخ مبارك الخاطر بمركز كانو

أسرة األدباء تقيم مسابقة “صيفنا أجمل بالكتابة”

شاهدُت لكم الفيلم التركي Dilberay في “سينيكو”

يقيـــم مركـــز عبدالرحمـــن كانـــو الثقافي وضمـــن برنامج 
األســـبوعي، نـــدوة بعنـــوان “المـــؤرخ مبـــارك الخاطر في 
ذاكـــرة البحريـــن” يتحـــدث فيهـــا الكاتب راشـــد الجودر، 
والناقـــد خليفـــة بـــن عربـــي، والكاتـــب والشـــاعر مبـــارك 
العماري، ويديرها على أحمد، وذلك عند الساعة الثامنة 
والنصـــف من مســـاء يـــوم الثالثـــاء المقبـــل الموافق 20 

سبتمبر.
والمعروف أن مبارك الخاطر مؤرخ وأديب وشاعر شكل 

بحـــق ظاهرة متفردة بدءأ من الســـتينات، حيث كان له 
دور بـــارز فـــي إثراء الحيـــاة األدبيـــة والفكرية ليس في 
البحرين فحسب، وإنما على مستوى الخليج بأكمله وله 
مؤلفـــات عديدة منهـــا..” نابغة البحرين عبـــدهللا الزايد”، 
“ القاضـــي الرئيـــس قاســـم المهـــزع”، الكتابـــات األولـــى 
الحديثة لمثقفي البحرين”، المنتدى اإلسالمي”، األديب 
الكاتب ناصر الخيري”، “ ابن مانع بين الخليج والجزيرة 
العربية”، “شعراء النهضة الحديثة في الخليج”، “ العالقة 

الثقافيـــة بيـــن الســـعودية والبحريـــن خـــالل قرنيـــن”، “ 
ديوان عبدهللا الزايد”، “ المؤسسات الثقافية األولى في 
الكويـــت “،” مقدمة فـــي تاريخ البلديات فـــي البحرين”، 
“ مقدمـــة فـــي تاريخ التعليـــم في البحريـــن” إضافة إلى 

دواوين شعرية مثل “ أحاديث سمك” ، و “الصك”.

شـــارك مســـرح الريف في ملتقـــى الدمام المســـرحي الرابـــع للمونودراما الذي 
نظمتـــه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بمســـرحية “شـــرخ فـــي جدار الزمن” 
عـــن قصة جميلة الوطني، وإعداد وإخراج الفنـــان محمد الحجيري، وتمثيل 
الفنانة السعودية إلهام علوي، والمتابعة الحركية سوسن آل إدريس، ومتابعة 
اإلنتاج محمود طاهر، وقد عرضت المسرحية يوم الخميس الماضي وتبعتها 
ندوة تطبيقية تحدث فيها المخرج محمد الحجيري، وخالد الحربي، وعباس 
الحايـــك، حيث اســـتعرض الحجيـــري األدوات اإلبداعية التـــي رافقت النص 
وجوهر الرســـالة المســـرحية في هذا العمل، كما عقب المشـــاركون كل حسب 
قراءته ومشـــاهدته للمسرحية على اللمسات النفســـية والمعاني االجتماعية 
للعمـــل، وبراعـــة الممثلـــة إلهـــام علـــوي فـــي مخاطبتهـــا الجمهـــور بـــكل تعمق 

وتفصيل في الدور.
يذكر أن المهرجان سيختتم فعالياته اليوم األحد بتقديم ثالث مسرحيات وهي “  «

ساكن متحرك” تأليف فهد ردة الحارثي، وإخراج احمد األحمري لمسرح الطائف، 
ومسرحية “ ذاكرة الشيطان” للمؤلف عبدالعزيز اليوسف وإخراج محمد 

المجتبي لفرقة بقع الضوء المسرحية، وأخيرا مسرحية “دعوة من مجهول” 
تأليف وإخراج عبدالرحمن السعيد لفرقة نص المسرح. فتحت أسرة األدباء والكتاب باب المشاركة في مسابقة 

القصـــة القصيـــرة “صيفنا أجمـــل بالكتابة” في نســـختها 
الثانيـــة بعد أن حققت نجاحا كبيرا في نســـختها األولى 

العام الماضي، ومن شروط المسابقة:
أن يكـــون بحريني الجنســـية، والمشـــاركة للفئة العمرية 
مـــن 18 الـــى 35 ســـنة، وأن تكتب القصـــة باللغة العربية 

الفصحـــى، وأال يتجـــاوز عدد الكلمـــات 1500 كلمة، وأن 
تقدم القصة مطبوعة باستخدام برنامج “ وورد” وبخط 
“ تايمـــز نيـــو رومـــان “ وبحجـــم 14، وســـتكون في أحد 

المجـــاالت التاليـــة.. الخيال العلمـــي، األدب االجتماعي، 
البريـــد  علـــى  القصـــة  وترســـل  الرومانســـي.  األدب 

اإللكتروني ألسرة األدباء والكتاب مع البيانات التالية:
اســـم المشـــترك الثالثـــي، ونســـخة مـــن بطاقـــة الهويـــة، 
وتوضيـــح مجال القصـــة، ورقم التواصـــل، وأخر موعد 
الســـتالم المشـــاركات هـــو 30 ســـبتمبر الجاري، وســـيتم 
رصـــد مكافـــآت ماديـــة للفائزين، كما ســـيتم اإلعالن عن 

األسماء الفائزة  خالل شهر ديسمبر المقبل.

التركيـــة  المغنيـــة  حيـــاة  إحضـــار  تـــم 
”ديلبـــر آي“ التي توفيـــت في 29 أبريل 
2019 إلـــى شاشـــات شـــركة البحريـــن 
للســـينما “ســـينيكو” مؤخـــرا، ويعرض 
حاليا بنجاح، وقدمت النجمة ”بشـــرى 
فـــي  الراحلـــة  الفنانـــة  دور  بيكيـــن“ 
الفيلـــم الذي أنصح بمشـــاهدته جدا، 
والـــذي وصـــل مؤخـــرا البحرين بعد 
أن أصبـــح ثانـــي أكثـــر اإلنتاجـــات 
بعـــد  األســـبوع  فـــي  مشـــاهدة 

.Kesişme: İyi ki Varsın Eren
وفـــي الفيلـــم غنت بشـــرى بيكيـــن األغانـــي التي ال تنســـى 
للفنانـــة وحياتهـــا الحزينـــة، وكيـــف تحملت األلـــم والبؤس 
والعنف الذي عاشـــته منذ طفولتها، بقـــوة صوتها، وبالتالي 

تمكنت من أن تصبح عشق تركيا في الغناء.
ديلبـــر آي، ابنـــة عائلـــة فقيـــرة لديهـــا ثمانية أطفـــال، جلبت 
الكثيـــر مـــن الحزن واألســـى إلـــى حياتهـــا التـــي بدأتها في 
خيمـــة. فـــي ســـن 13 تم “بيعهـــا” بتزويجها لرجل أكبر ســـنا 
مقابـــل المـــال، تعرضـــت للضـــرب والتعذيب بســـبب الغناء، 
ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن كل األلـــم الذي عاشـــت فيـــه، رأت 
القمـــة بصوتهـــا الشـــجي، فهي لم تستســـلم أبـــدا، وخرجت 
مـــن حفرتهـــا التي ســـقطت فيهـــا بالغنـــاء، وحافظـــت على 
مكانتهـــا مـــع الذكريـــات كفنانة رئيســـة تتذكرهـــا كل تركيا 

بحب واحترام، مع صوتها المحفور في 
الذكريات حتى بعد وفاتها.

يعتبـــر حاليـــا الفيلـــم التركـــي المفضـــل 
للمشـــاهدة في الســـينما هذا األســـبوع؛ 
الراقـــي  األداء  علـــى  اعتمـــاده  بســـبب 
والقصـــة الحقيقيـــة عـــن الحيـــاة الشـــابة 
للمغنيـــة الشـــهيرة ديلبـــر آي مـــع القســـوة 
التي عانتها، في فيلم يبعث على االرتياح 

واألمل في كيفية تمكنها من تجاوزها. 
تلعـــب ”زيليهـــا كينديرســـي“ دور المراهقـــة 
ديلبـــر التي نشـــأت في فقر مدقـــع في قرية 
خيـــام مـــع أب )أيبيـــرك بيـــكان( الـــذي يراهـــا 
مجرد ســـلعة، كان هذا أحـــد األدوار األخيرة 
لبيـــكان )توفـــي في يناير( ويصور بتأثيـــر كبير رجال يعتقد 
أن األمـــر متروك له ســـواء كانت ابنتـــه تعيش أو تموت وال 
يهتم كثيرا في كلتا الحالتين. وهكذا حتى بالنسبة لجنحة 
بســـيطة، يتم معاقبتها بالسالســـل أو األسوأ من ذلك، كسر 

أصابعها!
لكن جريمته األســـوأ هي بيعها في ســـن 13 عاما فقط إلى 
زوج )دينيـــز حمـــزه أوغلـــو( ســـيىء الســـمعة لســـنوات، لم 
يكن لدى ديلبر المســـكينة أي مخرج من الضرب المســـتمر، 
وحتـــى عندمـــا تهـــرب مـــن األشـــرار ويتآمـــر القـــدر ضدها. 
وبحلـــول الوقـــت الذي تكون فيـــه بالغة، تعطـــي لمحة عن 
عالم األعمال االســـتعراضي الســـيئ الذي تضطر فيه ألول 
مرة إلى ترك بصمتها. يركز فيلم هاكان كيرفاتشـــاك بشكل 

حصري تقريبا على حياة المغنية المبكرة التي من الواضح 
أنها كانت محظوظة بالبقاء على قيد الحياة.

في الفيلم غمســـنا مع وحشية الضرب والالإنسانية ألولئك 
الذيـــن لجأ إليهم ديلبر طلبا للمســـاعدة. كينديرســـي مقنعة 
تماما مثل البائســـة الفقيرة التي ســـرقت منها طفولتها من 
قبل رجال غير مهتمين باالنســـانية أبدا، تتفوق بيكين في 
تصويرها، حيث تصل ديلبر إلى العشرينات وما بعدها ومع 
ذلـــك، بمـــا أنني لـــم أكن على علـــم بقصة المغنيـــة دبليو وال 
ديلبـــر آي ســـابقا، فقد كنـــت أود أن أرى المزيـــد عن بلوغها، 
وكان مـــن الممكن أن يشـــمل ذلك مســـيرتها الغنائية، ولكن 
أيضـــا الفتـــرة العنيفة فـــي ألمانيا ووفاتها المأســـاوية. ومع 
ذلـــك، وجـــدت الفيلـــم آســـر جـــدا وجديـــر بالمشـــاهدة فـــي 

سينماءات سينيكو.

تمديد باب المشاركات لـ 30 سبتمبر

الحجيري يستعرض أدواته اإلبداعية في الدمام مبارك الخاطر

خـــالل مؤتمـــر إطالق مسلســـل 
 Dünyayla بينـــي وبيـــن الدنيـــا
للنجمـــة   Benim Aramda
ديميـــت أوزديمير علـــى ديزني 
ديميـــت  مازحـــت  تركيـــا  بلـــس 
التـــي  الصحافـــة  لقائهـــا  أثنـــاء 
كانت متواجدة لتغطية المؤتمر 
أحـــد الصحفييـــن الـــذي على ما 
يبدو كان يحاول معرفة إن كان 
هنـــاك غيـــرة بينها وبيـــن زوجها 
خصوصـــا  كوتـــش،  أوزهـــان 
وأنهمـــا دخـــال القفـــص الذهبـــي 

مؤخرا. 
وقبـــل أن يطـــرح ســـؤاله قالت 
ديميت له: “كال ال يوجد، شـــكًرا 
ولكـــن  تســـأل،  أن  أردت  ألنـــك 
أعرف تماًما ماستســـأل عنه، ال 
يوجـــد!”، مضيفة “ليســـت هناك 
غيرة فـــي حياتي وليس عندي 

أي شيء”.
المسلسل الذي انطلق على 

منصـــة ديزنـــي والـــذي 
عرض منـــه حلقتين 

جمـــع 

 ديميـــت مـــع بوجـــرا جولســـوي
متيـــن   ،Bugra Gulsoy 

أكدولجر وغيرهم.
يتناول العمل إنقاذ عالقة امرأة 
بـــدأ حبهـــا تجـــاه رجـــل بشـــغف 
هـــذا  أن  أدركـــت  لكنهـــا  كبيـــر، 
الحـــب الكبير بينهما لم يعد كما 
كان مـــن قبل، وينقـــل التجارب 
معها للجمهور من خالل مفهوم 

االلتزام بهذه العالقة أو تركها.
يذكـــر أنـــه علـــى الرغـــم مـــن عـــدم 
تواجـــد ديميـــت فيما ســـبق في أي 
من األعمال الدرامية، غير أن اسمها 
والتفاعل معها على تويتر لم يغب 
وال لحظة، وفي البحث الذي أجراه 
موقـــع Adba.tv، يتبين أن ديميت 
بقيـــت متواجـــدة بأكثـــر مـــن 100 
ألـــف تغريدة في أغســـطس، وذلك 
طبًعا بســـبب احتفالها بزفافها يوم 
28 أغســـطس وأيًضا بســـبب صور 
تصـــدرت  التـــي  عســـلها 
المشـــهد خالل األيام 
بحســـب  الماضيـــة 

.etbilarabi 

 ديميت أوزديمير: 
“ليست هناك غيرة في حياتي“!

حقق الجزء األول من مسلســـل “مو عامر” الذي تبثه شركة “نتفليكس” 
مشـــاهدات عالية لفتت اهتمام غالبية وسائل اإلعالم األميركية، ومنها 

“سي ان ان” التي بثت ونشرت تقريرا مرئيا ومكتوبا عنه.
ويروي المسلســـل قصة عائلة فلســـطينية من مدينة هيوســـتن بوالية 
تكســـاس ُأجبـــرت علـــى ترك مدينـــة حيفا عـــام 1948 لتنتقـــل للعيش 
فـــي قرية بورين بالضفة الغربية، ثـــم تنتقل إلى دولة الكويت، 
وبعدهـــا للعيش في مدينة هيوســـتن كالجئين دون أوراق 
إقامـــة، حيـــث حصلت العائلة على صفـــة اللجوء بعد 9 
أعوام من انتقالها للواليات المتحدة. والمسلسل من 
بطولة الفلســـطيني األميركي محمد عامر النجار 

والممثلـــة فرح بسيســـو ومن إخراج رامي يوســـف، وتطـــرق في أجزاء 
منـــه لرواية اللجوء الفلســـطيني عام 1948، والذين هجروا مجددا عام 
1967 وذهبوا إلى الكويت، وفي ذلك الوقت كان “مو” يبلغ من العمر 9 
ســـنوات فقط. ولم يصبح مواطًنـــا أميركًيا في الواقع حتى عام 2009، 
عندمـــا كان في الثامنة والعشـــرين من عمره. ويروي المسلســـل قصصا 
بعضهـــا من واقع حياة “مو” حين اضطـــر للعمل من دون أوراق قانونية 
وتشـــمل إشارات إلى واقع نظام الرعاية الصحية في أميركا الذي يترك 
األشـــخاص الذيـــن ال يســـتطيعون تحمـــل تكاليـــف الرعايـــة الصحية أو 
الحصول عليها. ويتطرق المسلسل أيضا إلى ما يعانيه الالجئون الذين 

ال يحملون أوراقا قانونية من عنف واستغالل.

“مو عامر” 
يحقق مشاهدات عالية 
على “نتفليكس”
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  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

Vacancies Available
NOOR AL WADI VEGETABLE AND FRUIT 

has a vacancy for the occupation of
 SALESMAN,

 suitably qualified applicants can contact
 39927279 or pantherbahrain@gmail.com

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

 CLEANER,
 suitably qualified applicants can contact

 33361701 or GOLDDUST.BH@GMAIL.COM

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 34237725 or CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM

THE FOUNDRY RESTAURANT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER,
 suitably qualified applicants can contact
 17223040 or ACCOUNTS@TFR15.COM

Intex for construction 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT),
 suitably qualified applicants can contact

 39402028 or AHMED4711@HOTMAIL.COM

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 66677740 or ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON,
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINIST,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

 MASON,
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 MASON,
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 HEAVY DRIVER,
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 CARPENTER,
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER,
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER,
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

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

 GRAPHIC DESIGNER,
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

ABDULLA SAEED M. ALMUDAHKI / EAN HALI-9765 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 33177773 or BUSHAHEEN25@GMAIL.COM

AHMED MOHAMMED JASSIM FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER,
 suitably qualified applicants can contact

 33555358 or hr@amjassim.com

SABAH SHARIF UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER(FURNITURE),
 suitably qualified applicants can contact

 66698866 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

MEDAS TOUCH CONTARCTING 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT,
 suitably qualified applicants can contact

 17242266 or JAMEEL.ALNAJJAR@GMAIL.COM

AL HAJAN WELDING SMITHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39479980 or BUSALMAN672@GMAIL.COM

YAQUBY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT,
 suitably qualified applicants can contact

 39633813 or ADAM@YAQUBY-INTERNATIOAL.COM

IMPERIAL CLEARING DOCUMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 37221311 or AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM

HAPPY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE,
 suitably qualified applicants can contact
 34156666 or helplinebh888@gmail.com

YASER ABDULLA AHMAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39464432 or YASERABDULLAAHMED@GMAIL.COM

Malak Al Zohoor Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER,
 suitably qualified applicants can contact

 39464432 or YASERABDULLAAHMED@GMAIL.COM

NOELLE COUTTS VETERINARY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT VETERINARY,
 suitably qualified applicants can contact

 17245515 or NONIE@NONIECOUTTS.COM

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 17675246 or MFIAKRAM@GMAIL.COM

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER,
 suitably qualified applicants can contact

 33788877 or ELRUFA3I@GMAIL.COM

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER,
 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com

NAZWA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER,
 suitably qualified applicants can contact

 39213668 or NAZOOA@GMAIL.COM

Chaise Cafe And Art Gallery - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL),
 suitably qualified applicants can contact
 39616569 or CHAISECAFE@YAHOO.COM

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER,
 suitably qualified applicants can contact

 17166111 or HRAMEERI@AMEERI.COM.BH

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

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 SUPV CAMP,
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER,
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

 MASON ASST,
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 MASON ASST,
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT,
 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER,
 suitably qualified applicants can contact
 36955566 or unni@expertisebahrain.com

MAHMOOD ABDUL SHAHEED GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 34212278 or BUSAHAIL90@GMAIL.COM

RIFFA FORT REAL ESTATE OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 39021697 or ANILKILIVILA@GMAIL.COM

ALBARIQ HIARDRESSING SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER,
 suitably qualified applicants can contact
 17300434 or ALBARQ7K@HOTMAIL.COM

DELMON PETROLUM SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39606866 or azhar@delmonfish.com

HILTI BAHRAIN CO WL L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE,
 suitably qualified applicants can contact

 17811675 or SAGER@SHAHEENGROUP.COM

THE INDIAN AYURVEDIC MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39461743 or MKSADMN@GMAIL.COM

AIRPORT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR,
 suitably qualified applicants can contact
 17677025 or admin@seastar-groups.com

AL NABA EQUIPMENT RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 32144200 or BATOOLALJAMRIO@GMAIL.COM

SANDWICHES ABUTOM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 36666953 or ZAHRAALEKREE@GMAIL.COM

La ROSA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT,
 suitably qualified applicants can contact
 17111999 or larosahotel1977@gmail.com

New Available Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39248620 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM

BO KHALIL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33831353 or aalmaaraj@gmail.com

Rabya Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 39228248 or Rabyareji26@gmail.com

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

 WELDER,
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER,
 suitably qualified applicants can contact

 17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT,
 suitably qualified applicants can contact
 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com

Lea spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 39681555 or leaspa.bah@gmail.com

RAINBOW DIGITATL CAPLE T.V.NET WORK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 33675578 or pindi.boy.majid@gmail.com

HFT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF,
 suitably qualified applicants can contact

 39897188 or ZOZY1983@GMAIL.COM
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Vacancies Available
C6 Cafe 

has a vacancy for the occupation of
 WAITER (LOCAL COFFEE-SHOP),

 suitably qualified applicants can contact
 39660303 or YAQADER@GMAIL.COM

GHM INTERNATIONAL PHARMACY - ZINJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST,
 suitably qualified applicants can contact

 36272773 or A.MOHAMED@GHMEDICALBH.COM

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 66387582 or ABUBAKRJUTT559@GMAIL.COM

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER,
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER,
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER,
 suitably qualified applicants can contact

 39677780 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL),
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

DELONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 33332679 or SALEM19931993@HOTMAIL.COM

Ultimate Plus Gym - Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER,
 suitably qualified applicants can contact

 39444982 or aziz.xxm@gmail.com

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR,
 suitably qualified applicants can contact

 13600111 or mohammed@panoramabh.com

Good life pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST,
 suitably qualified applicants can contact

 39144723 or A.DUAA99@YAHOO.COM

Plus One Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER,
 suitably qualified applicants can contact

 33222613 or Kg407004@gmail.com

BUTAYYIB SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39045631 or MOHAMMAD.SAEED634@GMAIL.COM

Various Technologies company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT,
 suitably qualified applicants can contact

 33830302 or INFO@VARIOUS-TH.COM

PERFECT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT,
 suitably qualified applicants can contact

 33906272 or PERFECTDOC17@GMAIL.COM

PERFECT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR,
 suitably qualified applicants can contact

 33906272 or PERFECTDOC17@GMAIL.COM

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 38379798 or DEFCON1981@HOTMAIL.COM

Stylo Gents Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 33718905 or MAHAMMAD.MM55@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM

A 1 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33860711 or YAYA_GHULAM@YAHOO.COM

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17684005 or Z8_9@HOTMAIL.COM

CAFE LA REINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF,
 suitably qualified applicants can contact

 17600114 or SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EQUIPMENTS OPERATOR,
 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33910772 or AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM

VAL TECH CAR PARKING COMPANY - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR,
 suitably qualified applicants can contact

 33320115

Brilliant translation 
has a vacancy for the occupation of

 TRANSLATORS,
 suitably qualified applicants can contact

 17214282 or HAMEED912@HOTMAIL.COM

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

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17274006 or SUNILDASBALA@GMAIL.COM

ALMADAN FOR PUMPS AND SPARE PART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 37100131 or ALMADAN.CO@GMAIL.COM

BATELCO FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER,
 suitably qualified applicants can contact

 36363931 or ahmed.alkhayyat@btc.com.bh

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER,
 suitably qualified applicants can contact

 38139157 or ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM

DAR FOZ TAILOR & FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR,
 suitably qualified applicants can contact
 39640383 or SAWARI.DOC@GMAIL.COM

RAJPUT FOR REPAIR OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 66991933 or AUZMAJABEEN@HOTMAIL.COM

TORCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER,
 suitably qualified applicants can contact
 35944444 or OKHALID848@GMAIL.COM

DESIGNARY FOR MARKETING AND TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR,
 suitably qualified applicants can contact

 35057562 or WIAAMAHMED@GMAIL.COM

DIL KUSH MEN SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER,
 suitably qualified applicants can contact

 33110584 or SHETTYJAYA2018@GMAIL.COM

MARKOR TRADING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 35915159 or SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM

MARKOR TRADING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 35915159 or SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM

ABU KHALIFA OFFICE ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT,
 suitably qualified applicants can contact

 34305662 or MOHAMMAD.AZSCW@GMAIL.COM

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

 FOREMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER,
 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE),
 suitably qualified applicants can contact

 17786599 or alsabah.airconditioning@gmail.com

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

AHMAD ALI TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER,
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION),
 suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

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

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com

ALMIQAT MARKET Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39857850 or ALMIQATMARKETWLL@GMAIL.COM

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

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

 CLEANER,
 suitably qualified applicants can contact

 33919786 or KRCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

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

 MANAGER (PROJECT),
 suitably qualified applicants can contact
 17421118 or Z.ALNOAIMI@KRHKW.COM

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL),
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER,
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

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

 ELECTRICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

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

 RIGGER,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

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

 WELDER,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

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

 ELECTRICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

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

 WELDER,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

PHP FOR CLEANING & PEST CONTROL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 65004829 or PRIMEHOMEPROJECTS.BH@GMAIL.COM

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY),
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

MAQSOOD SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact
 36341794 or MJAWAD5422@GMAIL.COM

P S A 650 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 33119365 or AQIBREHMANI786@GMAIL.COM

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh

ABNAA ALWATAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 32073500 or abnaalwattantailoring@gmail.om

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

 DIESEL MECHANIC,
 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH

ALSATER MARKETS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17692009 or ALSATER.ACTS@GMAIL.COM

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh

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

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

 MASON,
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 LABOURER,
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER,
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

ATLAS COPCO SERVICES -MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE),
 suitably qualified applicants can contact

 33533315 or MOHAMED.REDA@ATLASCOPCO.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com

AL RAWNAQ PLACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact
 17703190 or aidarwish1974@gmail.com

WORLD THREAD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact

 39000081 or CC5551@HOTMAIL.COM

Jasco CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17290028 or ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR,
 suitably qualified applicants can contact

 39460331 or SEALIGHT@BATELCO.COM.BH

AL GHANAH PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY),
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or JOSE@ALGHANAH.COM

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17668367 or KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 36336233 or suhailaconstruction@gmail.com

Al Fayez Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER,
 suitably qualified applicants can contact

 17564529 or shawqi.alsayegh@reef-island.com

UM MAJEED SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER,
 suitably qualified applicants can contact

 36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM

Salem Motors 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN,
 suitably qualified applicants can contact
 39496000 or MSALEM589@GMAIL.COM

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

 WAITER,
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 WORKER,
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN,
 suitably qualified applicants can contact

 17642655 or ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM
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 االتحاد البحريني لكرة القدم

يخـــوض المنتخـــب الوطني للشـــباب 
لكـــرة القدم، اليـــوم )األحـــد(، مباراته 
الرابعـــة أمـــام نظيـــره منتخـــب قطر، 
وذلـــك عنـــد الســـاعة 9 مســـاء علـــى 
ملعب اســـتاد المغفور له الشيخ علي 
بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي 
الجولـــة  المحـــرق، ضمـــن منافســـات 
الخامســـة مـــن مباريـــات المجموعـــة 
مملكـــة  تحتضنهـــا  التـــي  الثانيـــة 
ســـبتمبر   18 يـــوم  حتـــى  البحريـــن 
كأس  لنهائيـــات  والمؤهلـــة  الجـــاري، 
آســـيا تحـــت 20 عامـــًا بأوزبكســـتان 

.2023
وكان أحمـــر الشـــباب قـــد حقـــق فوزًا 
ثمينًا على حســـاب بوتان في الجولة 
الماضيـــة بهدفيـــن مقابـــل واحد، في 
المنتخبيـــن  جمعـــت  التـــي  المبـــاراة 
يـــوم الجمعـــة الماضي ضمـــن الجولة 
الرابعـــة من مباريات هذه المجموعة. 
ويتطلـــع المنتخـــب الوطني للشـــباب 
لتحقيـــق االنتصار في هـــذه المباراة، 
حيـــث يســـعى للوصـــول إلـــى النقطة 
التأهـــل  بطاقـــة  تمنحـــه  والتـــي   ،10

المباشر للنهائيات وعدم الدخول في 
حسابات المركز الثاني.

واختتم منتخب الشـــباب تحضيراته 
لمواجهة هذا المساء، بحصة تدريبية 
قادها المدرب الوطني عادل النعيمي 
المســـاعد  الفنـــي  الطاقـــم  بمعاونـــة 

وبمشاركة جميع الالعبين.
واتســـم المـــران بالجديـــة والحماس، 
وضـــع مـــن خاللـــه المـــدرب النعيمـــي 
اللمســـات الفنيـــة والتكتيكيـــة التـــي 
ســـيعتمد عليهـــا فـــي مواجهـــة هـــذه 

الليلة.
وبالعـــودة لترتيـــب المجموعـــة، فـــإن 
المجموعـــة  يتصـــدر  قطـــر  منتخـــب 
منتخبنـــا  يليـــه  نقـــاط،   9 برصيـــد 
الوطنـــي في المركـــز الثاني برصيد 7 
نقـــاط، ومن ثـــم منتخـــب بنغالديش 
فـــي المركـــز الثالـــث برصيـــد 4 نقاط 
ومنتخـــب بوتـــان فـــي المركـــز الرابع 
برصيد 3 نقاط وقد اختتم مبارياته، 
فيمـــا يحتل المنتخب النيبالي المركز 

األخير برصيد خاٍل من النقاط.

 في ختام مبارياته بالتصفيات اآلسيوية للشباب

 األحمر يالقي قطر بشعار االنتصار والتأهل... اليوم
العربـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  اختـــار 
هامـــش  علـــى  اجتماعـــه  فـــي  للســـباحة، 
دورة األلعـــاب العربية للســـباحة بعاصمة 
الجمهوريـــة العربيـــة المصريـــة القاهـــرة، 
حيـــث تم إنشـــاء لجنـــة  شـــؤون قانونية 
جديـــدة فـــي االتحـــاد العربـــي للســـباحة 
وموافقة جميـــع  األعضاء باإلجماع على 
هـــذه اللجنـــة وتعييـــن المستشـــار محمد 
أحمـــد مجبـــل رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للسباحة رئيســـًا للجنة الشؤون القانونية 
باالتحـــاد العربي للســـباحة للفترة -2022

 . 2025
كما تم إعادة تعيين مجلس إدارة االتحاد 
العربي للسباحة الشيخة حصة آل خليفة 
نائـــب رئيس االتحاد البحريني للســـباحة 
رئيســـا للجنة المـــرأة في االتحـــاد العربي 
للســـباحة للفترة 2025-2022، وقد كانت 
الشـــيخة حصـــة آل خليفـــة تشـــغل هـــذا 
المنصـــب خالل الدورة الســـابقة باالتحاد 

العربي للسباحة.
وبهـــذه المناســـبة قـــال المستشـــار محمد 
أحمـــد مجبـــل رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للســـباحة بـــأن بتقـــدم بالشـــكر واالمتنان 
ألعضـــاء االتحـــاد العربـــي للســـباحة على 

ثقتهـــم التـــي منحونـــي إياهـــا باإلجمـــاع 
بـــأن أكـــون رئيســـًا للجنة جديـــدة ومهمة 
في االتحاد العربي للســـباحة، وهي لجنة 
الشـــؤون القانونيـــة والتـــي اعتبرهـــا ثقة 
متجّددة، وهي رســـالة تحّملني مسؤولية 
كبيرة لما يحملـــه هذا الملف من ترتيبات 
لألمـــور التـــي ُتعنـــى بالشـــؤون القانونية، 
ولمواصلة العمل نحو اســـتكمال مســـيرة 
تطوير عمـــل االتحاد العربـــي، وبما يدفع 
مـــن نســـق التطور الـــذي تشـــهده األلعاب 
المائية والســـباحة العربيـــة لتلحق بركب 
الـــدول المتقّدمـــة فـــي رياضـــة الســـباحة 

تنظيًما وإنجاًزا.

ومـــن جانبـــه، أشـــادت الشـــيخة حصة آل 
خليفـــة نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للســـباحة بقرار االتحاد العربي للســـباحة 
فـــي اجتماعه على هامـــش دورة األلعاب 
العربيـــة للســـباحة بعاصمـــة الجمهوريـــة 
العربية المصرية القاهـــرة بإعادة تعيينها 
رئيســـا للجنة المـــرأة في االتحـــاد العربي 
وقالـــت   ،2022-2025 للفتـــرة  للســـباحة 
بأن هـــذه الثقة تدفعها لتقديم المزيد من 
الدعم للمرأة العربية في مجال الســـباحة 
إلـــى منصـــات  لتصـــل  ودعمهـــا وصقلهـــا 
التتويـــج فـــي جميع مســـابقات الســـباحة 

على مستوى الوطن العربي.

مجبل للشؤون القانونية والشيخة حصة للجنة المرأة

البحرين تترأس لجنتين في االتحاد العربي للسباحة

محمد مجبل الشيخة حصة
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الشــك وأن خارطــة التنافس في الــدوري المحلي البحريني لكرة 
القــدم تغيــرت كثيرًا خالل الســنوات العشــر األخيــرة، فقد كانت 
“الصــورة النمطية” في الصراع على لقب المســابقة، تنحصر بين 
المحرق والرفاع واألهلي، مع نشــوب بعض الطفرات التنافســية 
مــن فــرق أخــرى بيــن الحيــن واآلخــر، غيــر أن “عوامــل التعريــة” 
ســاهمت كثيــرا فــي تغييــر مالمــح المنافســة التقليديــة فــي كرة 

القدم البحرينية.

األولـــى  الجولـــة  انتهـــاء  وبعـــد 
حمـــد،  بـــن  ناصـــر  دوري  مـــن 
تعـــود “الصـــورة النمطيـــة” إلـــى 
متوقـــع،  غيـــر  بشـــكل  الظهـــور 
وتضع الفـــرق الثالثة الكبار في 
صدارة المســـابقة للمـــرة األولى 
منذ أكثر من عشـــر سنوات، وها 
هـــو المحرق فـــي المركـــز األول 
الثانـــي  المركـــز  فـــي  والرفـــاع 
الثالـــث،  المركـــز  فـــي  واألهلـــي 
وآخـــر مرة تكـــرر هـــذا الترتيب 
في نهاية موســـم 2010 / 2011 
بعد منافسات محتدمة، أما هذا 
الموســـم، فهو مجرد بداية ربما 
تكون في طور تشـــكل “الجنين 
البطـــل” الـــذي يحتـــاج إلـــى 24 
أســـبوعا ليكتمـــل ويخـــرج مـــن 
رحـــم المنافســـات الطويلـــة إلى 

صورته النهائية.
وشـــهدت انطالقة الموســـم فوز 
بهدفيـــن  الحـــد  علـــى  المحـــرق 
علـــى  الرفـــاع  وفـــوز  نظيفيـــن، 
الشـــباب بهـــدف نظيـــف، وبذات 
علـــى  األهلـــي  فـــوز  النتيجـــة 
الخالدية حامل لقب كأس جاللة 
الملـــك، وهذا األخيـــر يعد الوافد 
الجديد على المسابقات الكروية 
بعد تأسيســـه فـــي العـــام 2020، 
فيما اكتفت الفرق الستة األخرى 
بالتعـــادل، ليخـــرج مـــن الجولـــة 
األولـــى 3 فـــرق منتصـــرة فقـــط 

مـــن أصل 12 فريقـــا تتكون منها 
أضالع دوري ناصر بن حمد.

هل تبقى الصورة على حالها؟!

إنـــه الســـؤال الـــذي يتبـــادر إلى 
للمســـابقة،  المتابعيـــن  أذهـــان 
فـــي ظـــل التناقـــض فـــي نتائج 
المباريـــات منـــذ بداية الموســـم 
فمـــن   ،2023  /  2022 الحالـــي 
الغريبـــة، علـــى ســـبيل  النتائـــج 
المثال، خســـارة الخالدية حامل 
لقـــب كأس جاللـــة الملـــك فـــي 
مباراته األولى أمام األهلي، وهو 
العائـــد من معســـكر اســـتعدادي 
جاد فـــي تركيا، والذي ســـرعان 
ما اســـتعاد توازنه بعد عدة أيام 
وحقـــق فـــوزا مهما علـــى الرفاع 
نهائـــي  فـــي  نظيفيـــن  بهدفيـــن 

كأس السوبر!
أمـــا الرفـــاع وهـــو حامـــل لقـــب 
آخـــر  فـــي  والفائـــز  الـــدوري 
مباراتيـــن خاضهمـــا بدايـــة هذا 
الموســـم، فقـــد حقق فـــوزا مهما 
أمام الرفاع الشـــرقي في الدور 
قبـــل النهائي من مســـابقة كأس 
االتحـــاد اآلســـيوي عـــن منطقة 
غرب آســـيا وتأهله للنهائي أمام 
افتتـــح  كمـــا  العمانـــي،  الســـيب 
فـــي  لقبـــه  عـــن  الدفـــاع  حملـــة 
الـــدوري المحلـــي بفـــوز بهـــدف 
يتيم على الشـــباب، لكنه خســـر 

غيـــر  بطريقـــة  الســـوبر  كأس 
متوقعـــة بعـــد أن انهى الشـــوط 

األول بالتعادل السلبي.
قفـــز  والـــذي  المحـــرق،  وأمـــا 
الترتيـــب  قائمـــة  رأس  إلـــى 
فـــي المســـابقة، فقـــد تمكـــن من 
الفـــوز على جاره الحـــد بهدفين 
أنيابـــه  عـــن  ليكشـــر  نظيفيـــن، 
ورغبته فـــي العودة مجددا إلى 
المنافســـة التي غاب عنها خالل 

السنوات الماضية وابتعاده عن 
األلقـــاب فـــي حالة غيـــر مألوفة 

بالنسبة للفريق األحمر.

فترة ترتيب األوراق

وتتوقـــف مســـابقة دوري ناصر 
بـــن حمـــد بعـــد الجولـــة األولـــى 
التـــي انطلقـــت في 11 ســـبتمبر 
تســـتأنف  وســـوف  الجـــاري، 
مباريـــات الجولـــة الثانيـــة فـــي 

5 أكتوبـــر المقبـــل، وخـــالل هذه 
الفتـــرة ســـوف يكـــون بمقـــدور 
حســـاباتها  مراجعـــة  الفـــرق 
وترتيـــب أوراقها، إذ من المؤكد 
يعكـــس  ال  األول  الظهـــور  أن 
الصـــورة والمســـتوى الحقيقـــي 
للفرق، لكنه بمثابة تقديم أوراق 
اعتماد عما يمكن أن تكون عليه 
المفاجـــآت في المســـابقة، ولعل 
أبـــرز النتائـــج يتمثـــل فـــي فـــوز 

النـــادي األهلـــي علـــى الخالدية؛ 
نظـــرًا لمـــا يتمتع به هـــذا األخير 
من قدرات هائلة على مســـتوى 
تدعيم صفـــوف الفريق بأفضل 
العناصـــر وأكثرهـــا قـــدرة علـــى 
فـــرض إيقافهـــا داخـــل الملعـــب 
وتعزيـــز صفوفـــه بكوكبـــة مـــن 
النجوم المعروفين، فيما يكافح 
النـــادي األهلي لإلمســـاك بخيط 
رفيـــع مـــن األمـــل في اســـتعادة 
أمجاده الضائعة، لكنه سيواجه 
الجولـــة  فـــي  صعبـــًا  اختبـــارًا 
القادمـــة عندمـــا يالقـــي حامـــل 
اللقـــب فريـــق الرفاع المنتشـــي 
بالتأهـــل لنهائـــي كأس االتحـــاد 
اآلسيوي عن منطقة غرب آسيا 
خســـارته  لتعويـــض  والســـاعي 

كأس السوبر.
أمـــا الخالديـــة، فســـوف يكون 
علـــى  ســـهلة  محطـــة  أمـــام 
األرجح أمام ســـترة، العائد إلى 
دوري األضـــواء، لكنها مواجهة 
تبدو غامضة، والمفاجآت فيها 
واردة، خصوصـــا إذا مـــا علمنا 
أن ســـترة حصد نقطته األولى 
مـــن تعـــادل أمـــام المنامة الذي 
كان ينافـــس على لقب الدوري 
فـــي الموســـم الماضـــي وحـــل 

وصيفا للرفاع.
وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، يواجه 
المحـــرق جـــاره الحالـــة، الـــذي 
بهـــدف  البديـــع  أمـــام  تعـــادل 
لمثله فـــي الجولـــة األولى، وال 
تبـــدو المواجهـــة صعبـــة علـــى 
الفريـــق األحمـــر إذا لعب بذات 
المســـتوى الذي ظهـــر عليه في 
الحـــد.  أمـــام  األولـــى  مباراتـــه 
ولكـــن في عالم كـــرة القدم كل 

شيء وارد.

الثالثة الكبار في الصدارة للمرة األولى منذ سنوات

ــة األولـــــى هـــل تــســتــمــر؟! ــول ــج ــآت” ال ــاجـ ــفـ ــم و“مـ ــوس ــم “تــنــاقــضــات” بـــدايـــة ال
المحرق والرفاع واألهلي... “الصورة النمطية” لم تعد مألوفة!!

الشيخ محمد بن سلمان يحضر جانبا من مهرجان ولي العهد للهجن بالسعودية:

أبناء دول الخليج يحرصون على مواصلة الحفاظ على إرث اآلباء واألجداد

أكد ســـمو الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ما يربط مملكة البحرين 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة من 
عالقات تاريخية راسخة ممتدة تحظى 
بكامـــل الدعـــم مـــن ملـــك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيه عاهل المملكة العربية 
الســـعودية خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جـــاء ذلك لـــدى حضور ســـموه جانبا من 
منافســـات مهرجـــان ولـــي العهـــد للهجن، 
الـــذي ينظمـــه االتحـــاد الســـعودي للهجن 
العربيـــة  بالمملكـــة  الطائـــف  بمحافظـــة 

الســـعودية الشـــقيقة، حيـــث نوه ســـموه 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يوليـــه  بمـــا 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء من دعم 

ومتابعـــة لرياضة ســـباقات الهجن، األمر 
الـــذي عـــزز مـــن تطورهـــا وقدرتهـــا على 
المنافســـة وتحقيق النتائج المشرفة في 
الخارجيـــة، مشـــيرا ســـموه  المشـــاركات 

إلـــى الدور الكبيـــر الذي يضطلـــع به ولي 
العهـــد نائب رئيس الـــوزراء وزير الدفاع 
في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتطوير 
هـــذا القطـــاع واهتمامـــه برياضة ســـباق 

الهجن.
أشـــاد ســـموه بالتنظيم المميز للمهرجان 
ومـــا شـــهده مـــن إقبال واســـع مـــن مالك 
يعكـــس  والـــذي  والمتســـابقين  الهجـــن 
حرص أبنـــاء دول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة على مواصلـــة الحفاظ 
متمنيـــًا  واألجـــداد،  اآلبـــاء  إرث  علـــى 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام 

التوفيق.

أحمد كريم

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

للتواصل: 17111483

حاقدون من العالم السفلي على البحرين
أصحـــاب الطائفيـــة والعنصريـــة البغيضة والمشـــردون في الخارج 
بـــدأوا فتـــح ســـوق لمنتجاتهـــم وســـلعهم االســـتهالكية المختومـــة 
باإلساءة إلى مملكة البحرين مع قرب موعد العرس االنتخابي في 
نوفمبر، فهؤالء األغبياء لديهم شعور وهمي دائم بأنهم قادرون على 
التأثير على سير االنتخابات وتشويه سمعة البحرين عبر دفاترهم 
الخاصـــة وتجمعاتهم التافهة ورجعيتهم ودسائســـهم، لكن في كل 
مرة نشهد بوضوح قاطع مدى فشل وتعفن وعجز “الحوش” الذين 
يقودونهـــم مهما فتحوا مـــن جبهات لتنفيـــذ مخططاتهم المجرمة 
التـــي تتخذ أشـــكاال وأبعادا مختلفـــة ومتنوعة على مر الســـنوات، 
فعصابـــة قناة “المياديـــن” كل الحوارات واالفتـــراءات والتلفيقات 
التي تجريها هذه األيام مكشـــوفة ومعـــادة وأصبحت بمثابة اللهو 
والتســـلية إلى درجة أننا ال نتمالك أنفســـنا من الضحك ونحن نرى 
المذيعـــة بحركاتها وإشـــاراتها وافتعال الحـــزن والتأثر، وال تكتفي 
هذه القناة باألشـــرطة الكوميدية إلضحـــاك المتفرجين، بل أخذت 

تعرض تجمعات قديمة تعود للعام 2011 على أنها حديثة.

نعرف بخبرتنا أن الحوار يترتب عليه طابع المشهد وتكوينه الفني، 
فهو الذي يميز إلى جانب التكوين الفني للكادر أو المشهد لألعمال 
األدائية، تلك العمليات التي تســـاعد على تنفيذ العمل في صورته 
النهائيـــة المتكاملـــة، وهذا ما يحصل بالضبط فـــي قناة “الميادين”، 
فـــكل ما يتعلق بالبحرين تمثيليـــة بكامل عناصرها، حوار مكتوب، 
وإخـــراج، وتمثيـــل، لكـــن النتيجة أن التمثيلية ال يشـــاهدها ســـوى 
خمســـة عشـــر شخصا وهو عدد فريق العمل في القناة، ألن الجميع 
يعـــرف أنهـــا كذبة.. خدعة، وقـــس على ذلك ما يـــدور في ندواتهم 
وتجمعاتهم في الخارج، فكل شيء مبني على التمثيل وتراث من 

الكذب والفبركات والحيل.
لقد توصلنا إلى نتيجة عن طبيعة هؤالء واللغة الفيلمية ومفرداتها 
التـــي يســـتخدمونها، فهـــم مرضـــى من العالـــم الســـفلي وحاقدون 
والفســـاد،  والخيانـــة  االبتـــذال  مـــن  ضـــرب  وحياتهـــم  وكذابـــون 
وصيحاتهم ضد البحرين وشـــعبها ضائعـــة في ظالم الليل ووضح 

النهار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــا إن يقتـــرب موعد االنتخابـــات إال ونرى بعض الوجوه الغائبـــة منذ زمن بعيد 
تطـــل برأســـها على اســـتحياء من جديد، فـــي محاولة إلعادة الكـــّرة بعد الهدنة، 
حاملًة معها بعض الوعود الهالمية في أمور سطحية بعيدة عن الواقع، مقصدها 
دغدغة مشـــاعر الجمهور فقط، وقد لوحظ ذلك جليـــًا في التصريحات المنفلتة 
التـــي تخرج إلى العلن بين الفينة واألخرى، ســـواء من خالل الصحافة المحلية 
أو عـــن طريـــق بعض مواقـــع التواصل االجتماعـــي وال غرو، فالســـاحة مفتوحة 

للجميع.
نقولها بكل صراحة، إن ســـاحة المترشحين لالنتخابات البرلمانية حبلى بالكثير 
من الشطط والشطحات الغريبة التي تقرع آذان المتابعين والتي تفتقر بدورها 
إلـــى الموضوعيـــة على أقل تقدير، ناهيك عن المهاتـــرات الكالمية التي ال ترقى 
أبـــدًا ألن تكـــون في مصـــاف المناقشـــات أو المقترحات المنطقيـــة فضالً عن أن 

تكون في نطاق العقل والمنطق.
إن مـــن واجب الناخب الكريم أن ال تنطلـــي عليه مثل هذه الفقاعات الصابونية 
وال الوعـــود الضبابيـــة التـــي ال تقع أصالً ضمـــن اختصاصات المترشـــح أو حتى 

إمكاناته، فضالً عن أن يســـتطيع أن يلبي شـــيئًا منها للناس، كذلك على الناخب 
الكريم التأكد من توافق البرامج االنتخابية للمترشحين مع مهمات وصالحيات 
العمل البرلماني أو البلدي، فقد لوحظ من تراكمات المرحلة السابقة ولوغ الكثير 
منهم في إناء غيرهم ومحاولة نزع البساط من تحت أرجلهم، طمعًا في كسب 
رضا الناس وذلك العتبارات كثيرة ليس أقلها “الرزة والبرســـتيج”، حيث تســـيل 
لهـــا اللعـــاب وتميـــل إليهـــا األهواء أكثـــر من غيرها، فإذا كان المترشـــح نفســـه ال 
يعرف صالحياته وال كيف يتداخل في ســـن التشـــريعات ومناقشـــتها وال يعرف 
التصـــرف تحـــت قبة البرلمان فكيف به يفرد عضالتـــه في المجاميع االنتخابية، 

ناهيك عن الكرم الحاتمي الذي يبلغ ذروته يوم االقتراع.
إن مـــن واجـــب أصحاب األقـــالم أال تمر عليهم هذه المناســـبة مرور الكرام، دون 
توعيـــة الناخبيـــن الكرام بحقوقهم المكفولة وربما نحتاج أحيانًا لســـبر أغوار ما 
خلـــف الكواليـــس وكشـــف حيل بعض المفاليـــس، إال أن ما ُيطمئن هـــو أن البقاء 
دائمـــًا لألخلـــص قـــوالً واألصدق فعالً، أما باقـــي الترهات فســـتجد طريقها حتمًا 

إلى مزبلة التاريخ.

عصام عبداهلل

ح؟ )3( االنتخابات النيابية... َمْن ُترشِّ

jarat8alam 
@gmail.com

“الخارجية” وإنفاذ توجيهات الملك المعظم
“النهـــج اإلصالحـــي لجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة المعظم، 
هـــو الذي أرســـى قواعد الديمقراطية والحكم الرشـــيد على أســـس من 
العدالة وســـيادة القانون واحترام حقوق اإلنســـان وحرياته الصحافية 
واإلعالميـــة المســـؤولة، وتعزيزهـــا بموجـــب الدســـتور وميثـــاق العمـــل 

الصحافي”.
إشـــادة مهمـــة، وتصريـــح عميـــق من ســـعادة وزيـــر الخارجيـــة الدكتور 
عبداللطيـــف الزيانـــي، والـــذي يهتـــم من خـــالل عمله المســـؤول، ولقائه 
الدوري بكتاب الـــرأي، والصحافيين، واإلعالميين، بأن يذكرهم بجهود 
ومسيرة الرجل األول في المملكة، الملك المعظم، والذي ال يتوانى عن 
فعـــل كل الممكن، والالممكـــن خدمة لهذا الوطن العزيز، بأولوية اهتمام 

هي للمواطن، وألمن البحرين واستقرارها.
وقادنـــي هـــذا التصريح المهـــم تلقائيـــًا، ألن أنظر بعنايـــة وتفحص، إلى 
جهود وزارة الخارجية البحرينية الرصينة، والمعتدلة، والهادئة، والتي 
تعكـــس بـــكل ما تفعلـــه، ومنذ التأســـيس األول للدولة، حكمـــة رموز آل 
خليفـــة الكـــرام، عبـــر ترســـيخ مفاهيـــم احترام اآلخـــر، وبنـــاء العالقات 

الخيرة مع كل دول العالم.
وأستطيع أن أصف هنا الوزير الزياني، وكل أركان الوزارة من مسؤولين 
وموظفيـــن بالمحاربيـــن، وليس بــــ “الموظفين” أســـوة بغيرهم، فطبيعة 
عملهـــم، ومـــا يقومـــون بـــه مـــن قصص نجـــاح ووفـــاء، تتطلـــب خصال 
الجنـــدي الصلب الـــذي يقف بثبات في الصفوف األمامية، ال يخاف، وال 
يتـــردد بالتقدم، مـــدركًا أن الرســـالة التي يحملها داخل صـــدره، ال تقبل 

المساومة، أو المزايدة، أو التفاوض، قيد شعرة.
إن مـــا يتحقق من جهود وطنية، وقصـــص نجاح متصاعدة بالخارجية 
البحرينية، بسفاراتها وقنصلياتها المتمددة حول العالم، ما هي إال إنفاذ 
مباشر لتوجيهات الملك المعظم، ببعد بصيرة، تجسد الرشد، والحكمة، 
وخصال القائد المحنك، الذي يعي ما يجب أن يحدث، وما يجب أن ال 

يحدث، خدمة للبحرين وشعبها الوفي، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

إلى معلمينا مع التحية
بدأنا العام الدراســـي الجديد، بدأنا إرســـال واســـتقبال فلذات 
أكبادنـــا فـــي المدارس بعـــد غياب قارب العاميـــن، من كان في 
الروضـــة دخـــل الصـــف األول ومـــن كان بالصـــف األول دخـــل 
الثالث ومن كان في الثانوي تخرج والتحق بالجامعة وهكذا!

الحقيقـــة أن هذا الجيل واجه ما لم يواجهه أحد قبله، فال هو 
الـــذي عايـــش أياما عاديـــة و”روتينا” يدعي البعـــض أنه قاتل، 
وال هو اســـتراح واســـتجم في العامين الماضيين، بل كان في 
دوامـــة كبيرة بين جائحة تـــدك العالم ومخاوف األهل واآلباء 
وتكنولوجيـــا اتصـــاالت حديثـــة وأســـاليب تدريـــس جديـــدة 
وتأســـيس مغايـــر وجامعـــات لـــم يدخلوهـــا، ذلك كلـــه يدعونا 
ألن نتريـــث فـــي الحكم عليه فال نوســـمه أو نضغطه أو نصفه 
بالفشـــل. يجب أن نعطي هذا الجيـــل وقته وحقه قبل إصدار 
أي حكـــم عليـــه وننتظـــر تداعيات العام الدراســـي الجديد وما 

سيحمل معه من مفاجآت.
ســـأقول كلمـــة الحق، لقد قابلـــت منهم من كان بـــاردا غير آبه، 
وأغلبهـــم يعانـــون زيـــادة الـــوزن، ورغـــم عـــدم تفضيلـــي تلـــك 
الصـــورة التـــي مـــن الممكـــن أن يكـــون عليهـــا الطالـــب، إال أننا 
يجب أن نأخذ في عين االعتبار كل ما ســـبق، ســـنواجه حتما 
صعوبـــة في التعامـــل مع أولئك الطلبـــة، خصوصا هؤالء ممن 
كانوا يعتمدون على أســـرهم في حـــل واجباتهم وامتحاناتهم 
لكن ال بأس! نعم ال بأس نحن في مرحلة التأهيل بين الشـــدة 
واللين، هذه المرحلة ستشمل جميع الطلبة في جميع المراحل 
الدراســـية، وفـــي كل مـــكان مرحلة العودة والتفـــاؤل والطاقة 
اإليجابيـــة التـــي يجـــب أن يبثهـــا المعلـــم في قلـــب طالبه في 

جميع األعمار.
دعونـــا نأخـــذ بأيديهم وإن كانت النماذج غيـــر مبهرة، بل تكاد 
تكـــون أقرب إلـــى المحبط، لكـــن تذكروا أننا في قـــارب واحد 
نشـــد أزر بعضنـــا في هـــذا الوطـــن وللطلبة والطالبـــات نصيب 

كبير في ذلك.

د. سمر األبيوكي

من زاوية أخرى، نجد أن من مصلحة واشـــنطن المؤكدة التنســـيق مع إســـرائيل 
في حال قررت األخيرة توجيه ضربة عســـكرية إليران، ســـواء لضمان السيطرة 
علـــى األمـــور وعـــدم خروجهـــا عـــن نطـــاق الســـيطرة، أو التأكد من عـــدم وقوع 
الحليف اإلسرائيلي في أزمة كبرى بكل ما يعنيه ذلك سواء على شعبية الساسة 

األميركيين أو على مصالح الواليات المتحدة الشرق أوسطية والدولية.
المؤكـــد فـــي كل هـــذا النقاش أن القاعدة هـــي أن مصالح الحليفين اإلســـرائيلي 
واألميركي تتقاطع بشـــكل مؤكد، الســـيما فيمـــا يتعلق بقوة الردع اإلســـرائيلية 
وصدقيتهـــا، والتي تزداد بفعل تأثير العامـــل األميركي، بمعنى أن يقين الخصم 
)إيران( من وجود دعم أميركي معلن أو غير معلن ألي هجوم إسرائيلي محتمل 
يؤثـــر في حســـابات الـــرد، ويعـــزز قوة وفاعليـــة التهديد اإلســـرائيلي ســـواء تم 
تنفيـــذه أم ظل فـــي دائرة الحرب الكالمية. ثمة نقطة أخـــرى في غاية األهمية، 
وتتعلق باإلدراك األميركي ألهمية الضغوط اإلسرائيلية في جهود منع إيران من 
الحصول على قدرات نووية عســـكرية، حيث تدرك واشـــنطن أن هذه الضغوط 
تمثـــل رقمًا مهمـــًا في حســـابات اإليرانيين، على األقل في ظـــل تراجع مخاوف 
طهران من التعرض لضربة عسكرية أميركية تحت وطأة البيئة األمنية الدولية 

المعقدة بسبب حرب أوكرانيا، حيث يبقى للضغوط اإلسرائيلية القوية في هذه 
اآلونـــة أهميتها القصوى في حســـابات اإلســـتراتيجيين األميركيين، الســـيما أن 
إســـرائيل باتـــت تمتلك حرية الوصول إلى المجال الجـــوي اإليراني عبر الخليج 
العربـــي، والتـــي كانت تمثل أحـــد القيود العملياتية المهمة على حســـابات تنفيذ 

ضربة جوية إسرائيلية فاعلة ضد المنشآت النووية اإليرانية.
هناك أيضًا مســـألة تتعلق بالصراع السياســـي اإلسرائيلي الداخلي، حيث يخضع 
التهديـــد النـــووي اإليرانـــي لهذا الصراع والمنافســـات السياســـية بيـــن األحزاب 
والقـــادة اإلســـرائيليين، حيث تســـعى كل حكومـــة إلى تفادي حـــدوث أي تطور 
في هذا الملف قد يتم اســـتغالله سياســـيًا ضدها، ونتذكر كيف تعاطى نتنياهو 
مع انســـحاب ترامب من االتفاق النووي كانتصار سياســـي لـــه، ونرى أن يحاول 
البيـــد درء هـــذا التوقيـــع كـــي ال يتم، وذلك قبل أســـابيع من االنتخابات خشـــية 
توظيفـــه ضده بدعـــوى عدم القدرة علـــى الضغط على البيـــت األبيض كما فعل 
ســـلفه، وبالتالـــي فـــإن جميع هـــذه المتغيرات تؤخذ بالحســـبان الســـيما في ظل 
التأثير اإلسرائيلي القوي على الداخل األميركي، مع اقتراب انتخابات التجديد 

النصفي. “إيالف”.

سالم الكتبي

هل تتأزم العالقات اإلسرائيلية األميركية بسبب االتفاق النووي؟ )2(
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 كربالء، بغداد - وكاالت

أحيـــا أكثـــر مـــن 21 مليـــون شـــخص مـــن 
أنحـــاء العالـــم، بينهـــم 3 مالييـــن إيرانـــي، 
أمـــس )الســـبت( أربعيـــن اإلمـــام الحســـين 
فـــي مدينـــة كربـــالء المقّدســـة في وســـط 
العـــراق، وهـــي مناســـبة دينية مهمـــة عند 
المســـلمين الشـــيعة، فيمـــا تعيـــش البـــالد 
أزمـــة سياســـية. وتعـــّد هذه المناســـبة من 
أكبر التجّمعات الدينية في العالم ويحيي 
خاللها المســـلمون الشـــيعة ذكـــرى أربعين 
مقتل اإلمام الحســـين، حفيد النبي محمد 
)ص(. وتتحـــّول كربالء التي تضّم مرقدي 
اإلمام الحسين وأخيه العّباس، إلى وجهة 

مهّمة في هذه المناسبة.
جائحـــة  عليهمـــا  هيمنـــت  عاميـــن  وبعـــد 
كورونـــا، توافـــد هـــذا العام أكثـــر من 21,2 
مليون شـــخص إلـــى المدينـــة الواقعة في 
وســـط العراق في األيام األخيرة، بحسب 
أرقام نشـــرتها العتبة العباســـية. ومن بين 
هؤالء 5 ماليين أجنبي، بحسب السلطات 

العراقية. وشـــارك في الزيارة عدد قياسي 
مـــن اإليرانييـــن، بلـــغ 3 مالييـــن شـــخص، 

بحسب طهران.
وتجّمـــع الـــزوار مـــن نســـاء ورجـــال فـــي 
اإلمـــام  مرقـــدي  بيـــن  الواقعـــة  الســـاحة 
بالســـواد  مّتشـــحين  والعبـــاس،  الحســـين 

ومرددين الصلوات أمس )السبت(.
ويقـــول الشـــرطي مهّند نور حســـين البالغ 
مـــن العمر 36 عامًا والذي جاء إلى كربالء 
العـــراق “هنـــا أشـــعر براحـــة  مـــن جنـــوب 
نفســـية... حتـــى فـــي األيـــام العاديـــة، إذا 
شـــعرت بضيق، آتي إلـــى هنا لزيارة اإلمام 

الحسين، أفضفض، وأعود”.
وعلى وقع األناشـــيد الدينيـــة والصلوات، 
جال زّوار قادمون من لبنان وتركيا ببطء 
حـــول المرقديـــن وفـــي الســـاحة الواصلة 
الســـوداء  األعـــالم  الـــزّوار  رفـــع  بينهمـــا. 
والفتات ُخطَّ عليها اسم اإلمام الحسين.

منذ إســـقاط نظام صدام حسين في العام 
2003 إثر الغزو األميركي، تشهد المشاركة 

في زيارة األربعين ارتفاعًا مّطردًا.

21 مليون شخص يحيون “األربعين” بكربالء

القاهرة - وكاالت

في خطوة جديدة تتوافق مع خطوات 
ناشـــطين  ســـراح  بإطـــالق  ســـابقة 
سياســـيين ومنتمين لتيارات سياسية 
الحـــوار  مؤتمـــر  وانعقـــاد  مختلفـــة، 
الوطنـــي، أعلـــن محمـــد أنـــور عصمـــت 
اإلصـــالح  حـــزب  رئيـــس  الســـادات 
المجلـــس  المصـــري وعضـــو  والتنميـــة 
إطـــالق  اإلنســـان،  لحقـــوق  القومـــي 
مبادرة لعودة آمنة للمصريين بالخارج. 
وذكر السادات في بيان أمس )السبت( 
هنـــاك شـــروطًا  أن  عـــن حزبـــه  صـــادر 
للعـــودة لمن يرغب، منهـــا عدم مخالفة 
دســـتور البالد وأال يكـــون صادرة ضده 
أحـــكام أو متورطًا في عنف وأال يكون 
منتميـــًا لجماعة إرهابيـــة أو محظورة 

- كجماعـــة اإلخـــوان والحركات 
المســـلحة التابعة لهـــا، مطالبًا 
الراغبين بالتواصل وإرســـال 
البـــالد  مغادرتهـــم  تاريـــخ 

وكذلك صورة عن جواز سفرهم.
تلقـــى  المبـــادرة  هـــذه  أن  أكـــد  كمـــا 
الدولـــة  مؤسســـات  مـــن  ترحيبـــًا 
المختلفـــة فـــي ظـــل دعـــوة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، 
موضحـــًا أنه تم وضع رؤية الحتواء 
المتواجديـــن  المصرييـــن  الشـــباب 
الظـــروف  حكمـــت  ممـــن  بالخـــارج 
بتواجدهم ألســـباب مختلفة ســـواء 
أو  صحافييـــن  أو  باحثيـــن  كانـــوا 

عاملين بشكل عام.
وأضـــاف أن تلـــك المبـــادرة تســـتهدف أي 
الرجـــوع  ويـــوّد  بالخـــارج  مقيـــم  مصـــري 
بشـــرط أن تكـــون عودتـــه مرتبطـــة بعـــدم 
والتشـــريعات  القوانيـــن  مخالفتـــه 
الوطنيـــة ودســـتور البـــالد فـــي 
حال رجع إلى ممارسة العمل 
نشـــاط  وأي  السياســـي 
اجتماعي أو مدني آخر.

باستثناء اإلخوان... دعوة من مصر لعودة المعارضين
بيروت - وكاالت

أعلنت قـــوات األمن الكردية 
أمـــس انتهـــاء عمليـــة أمنيـــة 
ثالثـــة  مـــدى  علـــى  نفذتهـــا 
أسابيع ضد مجموعات تابعة 
اإلســـالمية  الدولـــة  لتنظيـــم 
في مخيم الهول المكتظ في 
شمال شرق سوريا، وأسفرت 
عـــن توقيـــف أكثـــر مـــن 220 
المخيـــم  ويشـــهد  شـــخصًا. 

الواقـــع فـــي أقصـــى محافظة الحســـكة ويؤوي نحو 56 ألف شـــخص نحـــو نصفهم 
عراقيـــون، حوادث أمنيـــة بين الحين واآلخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد 

حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.
وأفادت القوات الكردية )األســـايش( في بيان عن “انتهاء” العملية األمنية بتوقيف 
“226 شـــخصًا مـــن بينهم 36 امرأة متشـــددة شـــاركن في جرائم القتـــل والترهيب” 
التي شهدها المخيم في األشهر األخيرة. وقالت إنها عثرت على “25 خندقًا ونفقًا”، 

وصادرت أسلحة وأدوات تعذيب وأجهزة اتصاالت.
وأطلقت هذه القوات في 25 أغســـطس، بمســـاندة من قوات سوريا الديموقراطية 
والتحالـــف الدولـــي بقيادة واشـــنطن، حملة فـــي المخيم “إثر ازديـــاد عمليات القتل 

والتعذيب التي نفذتها الخاليا اإلرهابية بحق قاطني المخيم”.

أكراد سوريا يعلنون انتهاء عملية أمنية بمخيم الهول

بايدن يلتقي ليز تراس 
األربعاء في نيويورك

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  يلتقي 
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس 
انعقاد  خــال  المقبل  ــعــاء  األرب يــوم 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، 
ــلـــن الــبــيــت األبــيــض  بــحــســب مـــا أعـ
اللقاء  وبذلك، سيتم  )السبت(.  أمس 
األول بينهما في نيويورك وليس في 
لندن التي توجه إليها بايدن ليحضر 
الملكة  جنازة  مراسم  )االثنين(  غــدًا 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، وفـــق مــا أوضــح 

البيت األبيض وداونينغ ستريت.

“االتحاد األوروبي” تطالب بمحكمة متخصصة بجرائم الحرب

بايدن يحّذر بوتين من استخدام األسلحة النووية في أوكرانيا
وّجـــه الرئيـــس األميركي جـــو بايدن تحذيـــرًا لنظيره 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن مـــن اســـتخدام أســـلحة 
كيميائيـــة أو نوويـــة تكتيكية غداة الخســـائر الكبيرة 
التـــي ُمني بها في الحرب فـــي أوكرانيا. وقال بايدن 
فـــي مقتطفـــات ُبّثـــت من مقابلـــة أجرتها معه شـــبكة 

)سي بي إس(: “ال تفعل. ال تفعل. ال تفعل”.
وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين 
الذي ُمِني جيشه بخســـائر كبيرة في الهجوم المضاد 
للقوات األوكرانية هذا الشـــهر، إلى أســـلحة كيميائية 
أو أخـــرى تكتيكيـــة نوويـــة. وأفـــاد بايـــدن “ســـتغّير 
وجـــه الحرب بشـــكل ال مثيل له منـــذ الحرب العالمية 
الثانية”. وأضاف “سيصبحون )الروس( منبوذين في 

العالم أكثر من أي وقت مضى”.
واســـتعادت أوكرانيا مناطق واســـعة في الشـــرق من 
القـــوات الروســـية المحتلـــة فـــي األســـابيع األخيـــرة، 
بفضـــل األســـلحة الثقيلـــة التـــي زّودهـــا بهـــا حلفاؤها 

الغربيون.
وتواجه موسكو موجة غضب من الغرب غداة العثور 
علـــى مقبرة جماعية خارج مدينة إيزيوم التي كانت 
محتلـــة من جانب الـــروس وحيث يقول مســـؤولون 
أوكرانيـــون إن عالمات التعذيب بـــدت واضحة على 

جميع الجثث التي تم إخراجها.

إلـــى ذلك، دعـــت الجمهورية التشـــيكية التـــي تتولى 
حاليـــًا رئاســـة االتحـــاد األوروبي أمس إلى تأســـيس 
محكمة دوليـــة متخصصة في جرائم الحرب. وتأتي 
المناشـــدة بعـــد العثـــور علـــى نحـــو 450 قبـــرًا خـــارج 
مدينة إيزيـــوم. وقال وزير الخارجية التشـــيكي يان 
ليبافســـكي على تويتر “في القرن الحادي والعشرين، 
ال يمكن تصور اعتداءات شـــنيعة كهذه على الســـكان 
المدنييـــن”. وتابع “علينا أال نتجاهلها. نطالب بمعاقبة 
جميع مجرمي الحرب”. وأضاف “أدعو إلى تأســـيس 
محكمة دولية خاصة في أسرع وقت تتولى مالحقة 

جريمة العدوان”.
موســـكو: كييـــف قصفـــت ثانيـــة منطقـــة زابوريجيـــا 

النووية
علـــى الرغـــم مـــن التحذيـــرات الدوليـــة مـــن خطورة 
الوضع في محيط محطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، 

اليزال القصف المتبادل يطالها.
فقـــد اتهمـــت وزارة الدفـــاع الروســـية فـــي إحاطتهـــا 
اليوميـــة، أمس، كييف باســـتئناف قصف هذا الموقع 
الحســـاس، الذي يضم إحدى أكبـــر المحطات النووية 

في أوروبا.

دبي - العربية.نت

تحول تشييع الفتاة العشرينية 
أمـــس  أمينـــي،  )جينـــا(  مهســـا 
)الســـبت(، إلـــى موجـــة غضـــب 
إيـــران.  فـــي  الســـلطات  ضـــد 
فخالل تشـــييع جثمـــان الفتاة 
عامـــًا   22 العمـــر  مـــن  البالغـــة 
والتـــي قضت جـــراء التعذيب 
علـــى أيدي األمن، أقدم شـــبان 
غاضبـــون فـــي مســـقط رأســـها 
فـــي كردســـتان  بمدينـــة ســـقز 
صـــور  تمزيـــق  علـــى  إيـــران، 
المرشد اإليراني علي خامنئي، 

ورجمها بالحجارة ثم حرقها.
كمـــا ردد عـــدد مـــن المحتجين 

الذيـــن تجمعـــوا بعـــد التشـــييع 
أمـــام قائمقاميـــة هـــذه المدينة 
“المـــوت  هتافـــات  الكرديـــة، 

للدكتاتـــور” و”عـــار عليـــك” في 
إشارة إلى خامنئي.

فيمـــا تصـــدت القـــوات األمنية 
للمتظاهرين وأطلقت الرصاص 
لتفريقهـــم، مـــا أدى إلـــى إصابة 
عـــدد منهم، بحســـب مـــا أكدت 

منظمة “هنغاو” الحقوقية.
العشـــرينية  الشـــابة  أن  يذكـــر 
واســـمها الكامـــل جينا )مهســـا( 
أمينـــي، كانـــت أتـــت قبـــل أيام 
مـــن مدينة ســـقز، إلـــى طهران 
أقاربهـــا.  لزيـــارة  عائلتهـــا  مـــع 
أو  الدينيـــة  الشـــرطة  أن  إال 
مـــا يعـــرف بشـــرطة األخـــالق، 

اعتقلتها يوم الثالثاء الماضي، 
واصطحبتهـــا مـــع أخريات إلى 
الســـجن، بسبب لبســـها “حجابًا 
غيـــر الئـــق”، بحجـــة إخضاعها 
لدورة إرشادية وتوجيهية في 

األخالق، وفق زعمها.
أنهـــا  لشـــقيقها  أكـــدت  فيمـــا 
ســـتطلق ســـراحها بعد ســـاعة، 
لكن ذلك لـــم يحصل. بل نقلت 
الشـــابة إلى مستشـــفى كســـرى 
فـــي العاصمة يوم األربعاء في 
غيبوبـــة دماغيـــة تامـــة، شـــبه 
ميتة، لتؤكد عائلتها الحقًا أنها 

توفيت.

إيرانيون يحرقون صورة خامنئي هاتفين “عار عليك”

تبادلت قرغيزســـتان وطاجيكســـتان 
التهم أمس السبت بانتهاكات جديدة 
لوقـــف إطـــالق النـــار الذي دخـــل حّيز 
التنفيذ في الليلة قبل الماضية، عقب 
مواجهـــات مســـلحة دامية فـــي نقاط 
عديـــدة علـــى الحـــدود بيـــن البلديـــن 

الواقعين في آسيا الوسطى.
القرغيزيـــون  الحـــدود  حـــرس  وأكـــد 
جيـــش طاجيكســـتان  أن  بيـــان  فـــي 
فتح النـــار أربع مرات صباحًا الســـيما 
بقذائف الهاون على مواقع عســـكرية 
حدودية فـــي قرغيزســـتان.وحصلت 
أوش  منطقتـــي  فـــي  المواجهـــات 

وباتكين في جنوب قرغيزستان.
الحـــدود  حـــرس  أكـــد  جهتـــه  مـــن 
األنبـــاء  وكالـــة  عبـــر  الطاجيكيـــة 
الوطنيـــة “خوفـــار” أن الوضـــع علـــى 
الحدود “مســـتقر نســـبيًا” عند الساعة 
العاشـــرة بالتوقيـــت المحلـــي )05,00 
ت غ(.وجـــرت محادثـــات بين ممثلي 
أوش  منطقـــة  فـــي  الحـــدود  حـــرس 
الســـبت بحســـب بشـــكيك التي أكدت 
أن ذلـــك ســـاعد فـــي إنهـــاء القصـــف 
الطاجيكـــي علـــى ثالث قـــرى بحلول 

منتصف النهار.
كمـــا أشـــار حـــرس الحـــدود الطاجيك 
إلـــى لقـــاء ُعقـــد الســـبت بيـــن ممثلين 

للطرفيـــن مـــن أجـــل “بحث اســـتقرار 
الوضع” و”انســـحاب القوات” المرسلة 
كتعزيـــزات قـــرب الحـــدود فـــي ظـــل 
التوتر.لكـــن دوشـــنبي اتهمـــت أيضـــا 
باســـتهداف  الطاجيكـــي  الجيـــش 

موقعين طاجيكيين صباحا.
القرغيـــزي صـــدر  الرئيســـان  والتقـــى 
علـــي  إمـــام  والطاجيكـــي  جبـــاروف 
منظمـــة  قمـــة  هامـــش  علـــى  رحمـــن 
فـــي  للتعـــاون  اإلقليميـــة  شـــنغهاي 
أوزبكستان، واتفقا على وقف إطالق 

النار.
وقال جابـــاروف أمس إنـــه لن يوقف 
“دقيقة واحدة” جهوده لتسوية قضية 

ترسيم الحدود مع طاجيكستان “في 
أقرب وقت ممكـــن”، متعهدا في اآلن 
نفســـه بأنـــه لن “يتنازل عـــن متر مربع 

واحد من أرض” قيرغيزستان.
فـــي  األخيـــرة  الحصيلـــة  وبلغـــت 
قرغيزســـتان 24 قتيـــاًل و122 جريحا 

جراء مواجهات، وفق وزارة الصحة. 
وتحدثـــت الســـلطات القرغيزيـــة عن 

عشرات آالف النازحين.
فـــي  الداخليـــة  وزارة  وأكـــدت 
مقتـــل  أمـــس  صبـــاح  طاجيكســـتان 
انتهـــاك  خـــالل  البـــالد  فـــي  مدنييـــن 

الهدنة، بدون أن تذكر عددهم.
علـــى صعيـــد متصل،وصلـــت رئيســـة 
نانســـي  األميركـــي  النـــواب  مجلـــس 
بيلوســـي إلـــى أرمينيـــا أمس.وقالـــت 
“إشـــارة قويـــة  بيلوســـي إن زيارتهـــا 
اللتـــزام الواليـــات المتحـــدة الراســـخ 
بأرمينيا آمنة ومزدهرة وديموقراطية 

ومنطقة قوقاز مستقرة وآمنة”.

بشكيك،يريفان - وكاالت

قرغيزستان وطاجيكستان تتبادالن التهم بانتهاك الهدنة
نانسي بيلوسي في أرمينيا عقب االشتباكات مع أذربيجان

مهسا أميني

واشنطن - أ ف ب

نور سلطان - وكاالت

وقـــع رئيـــس كازاخســـتان أمس 
تســـمية  بموجبـــه  تعـــاد  قانونـــًا 
)أســـتانا(  كازاخســـتان  عاصمـــة 
فـــي قطيعـــة مـــع إرث الرئيـــس 
الســـابق نور ســـلطان نزارباييف 
الـــذي ســـبق أن ســـمى العاصمة 
 .2019 العـــام  ســـلطان(  )نـــور 

وقالت الرئاســـة على موقعها إن قاســـم جومـــارت توكاييف وّقع هـــذا القانون الذي 
يتضمن تعديالت دستورية تحدد أيضًا مدة والية رئيس الجمهورية بسبع سنوات 
غير قابلة للتجديد بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين على التوالي.

وأقر البرلمان الكازاخســـتاني الجمعة هذه التعديالت. كذلك، نشـــرت الرئاسة أمس 
مرسومًا يفيد بإعادة تسمية العاصمة رسميًا )أستانا( فور نشر المرسوم.

وفـــي األول مـــن ســـبتمبر، أعلن الرئيس توكاييـــف تأييده تقليص الوالية إلى ســـبع 
ســـنوات غيـــر قابلـــة للتجديـــد، واقترح أيضـــًا إجـــراء انتخابات رئاســـية مبكرة في 
الخريـــف المقبـــل. لكـــن االقتـــراح األخير لـــم يتم تأكيده رســـميًا حتـــى اآلن. ُعرفت 
)أســـتانا( بناطحات الســـحاب وسط سهول شـــمال كازاخســـتان، واتخذت اسم )نور 
نًا باالسم األول للرئيس السابق بعد مغادرته السلطة.  سلطان( في مارس 2019 تيمُّ
حكـــم نزارباييـــف )82 عامـــًا( الجمهوريـــة الســـوفياتية الســـابقة بقبضـــة حديـــد منذ 

استقاللها العام 1991 حتى العام 2019.

رئيس كازاخستان يعيد تسمية العاصمة أستانا
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اليـــزال ثلث ســـكان العالـــم في عام 
2022 مـــن دون اتصـــال باإلنترنت، 
وســـط تباطؤ في وتيرة االتصاالت 
الجديدة، بحسب أحدث إحصاءات 

نشرتها األمم المتحدة.
وقـــال االتحـــاد الدولـــي لالتصاالت 
نحـــو  اآلن  “يســـتخدم  بيـــان  فـــي 
5,3 مليـــارات شـــخص حـــول العالم 
النمـــو  اليـــزال  وبينمـــا  اإلنترنـــت، 
مشـــجعًا، يشـــير االتجاه إلى أنه في 
غياب استثمارات جديدة في البنية 
التحتيـــة وزخم جديد الســـتقطاب 
مهارات رقمية جديـــدة، فإن فرص 
ربط سكان العالم بحلول عام 2030 

تتراجع بشكل متزايد”.
وفيما اليزال 2,7 مليار شخص غير 
قادرين على الوصول لإلنترنت هذا 
العـــام، فقد كان عددهـــم 3 مليارات 

عـــام  مليـــارات  و3,6   2021 فـــي 
2019، قبل جائحة كوفيد19-.

وشـــدد األميـــن العام لهـــذه المنظمة 
التابعة لألمـــم المتحدة هولين جاو 
علـــى أن هـــذا األمـــر “أعطانـــا دفعة 
جيـــدة مـــن حيـــث االتصـــال، لكـــن 
يجـــب علينـــا الحفاظ علـــى الوتيرة 
عينها؛ لضمان استفادة الجميع” من 

الخدمات الرقمية.
وحدد االتحـــاد الدولـــي لالتصاالت 
هدفهـــا  أمـــام  رئيســـيتين  عقبتيـــن 
المتمثـــل فـــي جعـــل ســـكان العالـــم 
متصلين بشكل كامل: السكان الذين 
اليزالون غير متصلين بالشـــبكة هم 
أيضـــًا أكثـــر الســـكان الذيـــن يصعب 
الوصول إليهم، فضالً عن صعوبات 
االنتقال من نفاذ بسيط للشبكة إلى 

وصول منتظم وسهل.

ثلـــث سكــــان العالــم محــرومـــون 
مـــن اإلنتـــرنــت فـــي 2022

سيقام في 2 ديسمبر بالهواء الطلق بنادي البحرين للرجبي 

مع نظرة مستقبلية إيجابية

“السياحة” تدعم مهرجان “بي إن بي باريبا البحرين” لـ”الجاز”

”A-2 /-A“ ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية عند“

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  وقعـــت 
اســـتراتيجية  شـــراكة  والمعـــارض 
مع”كلوكـــوورك”؛ بهـــدف دعم مهرجان 
“بي إن بي باريبا البحرين” لموســـيقى 
الجـــاز، والـــذي ســـيقام في 2 ديســـمبر 
بنـــادي  الطلـــق  الهـــواء  فـــي   2022
البحريـــن للرجبـــي لكـــرة القـــدم تحت 

شعار “الجاز غير الُمقنَّع”.
هـــذا  مـــن  الحاليـــة  النســـخة  وتعـــد 
المهرجان بـــأن تكون حدثًا اســـتثنائيًا 
مع مشـــاركة فنانين مرشـــحين لجائزة 
جرامي المرموقة، وأداء أعمال حائزة 
علـــى جوائـــز عالميـــة، وتقديـــم برامج 
تعليمية، وسلســـلة مـــن األحداث التي 
تســـتمر لمـــدة شـــهر لالحتفـــال بالتقاء 

المجتمعات وموسيقى الجاز.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 
للســـياحة، ناصـــر قائـــدي، إن تنظيـــم 
توجهـــات  يواكـــب  المهرجـــان  هـــذا 
الهيئـــة في مســـاندة فعاليات ســـنوية 
تلبـــي احتياجـــات قطـــاع عريـــض من 
والمقيميـــن،  والمواطنيـــن  الســـائحين 
مـــن  جـــزءًا  الفعاليـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
تنظمهـــا  التـــي  الفعاليـــات  مجموعـــة 
الهيئة خالل هذا الموسم بالتعاون مع 

القطاع الخاص.
المنتـــدب  العضـــو  لقائـــه  وخـــالل 

لـ“كلوكـــوورك” والمنظـــم لمهرجان “بي 
إن بي باريبا البحرين” لموسيقى الجاز 
جود ديســـوزا، أكد قائدي حرص هيئة 
السياحة على دعم الفعاليات المبتكرة 
التي من شـــأنها إثراء قطاع الســـياحة 

في البحرين، وتعزيز جاذبيته.
مـــن جهتـــه، أعرب دســـوزا عن شـــكره 
لهيئـــة البحريـــن للســـياح علـــى دعمها 
لمهرجـــان بـــي إن بـــي باريبـــا البحرين 
ثقتـــه  عـــن  معربـــًا  الجـــاز،  لموســـيقى 
تجربـــة  المهرجـــان  هـــذا  يقـــدم  بـــأن 
فريـــدة من نوعهـــا، وقال إن الشـــراكة 
الســـياحة  بيـــن هيئـــة  اإلســـتراتيجية 
قويـــة  دفعـــة  تعطـــي  و”كلوكـــوورك” 
للمهرجـــان، وأضاف “مع وجود العديد 

من الـــزوار والفنانيـــن الدوليين الذين 
يـــزورون البحرين لحضـــور المهرجان 
كل عـــام، فإنـــه يضـــع البحريـــن علـــى 
العالميـــة، لذلـــك  خريطـــة الموســـيقى 
يســـعدنا أيضًا أنه سيكون هناك باقات 
مـــن العـــروض المخصصـــة للمهرجـــان 
ستشـــمل  والتـــي  الدولييـــن  لزوارنـــا 
الرحالت الجوية واإلقامة في الفنادق 
وتذاكـــر المهرجانـــات والجوالت وغير 
مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  الكثيـــر،  ذلـــك 
شـــريكنا اإلســـتراتيجي هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض”.
وتابـــع “نحـــن ســـعداء للغايـــة بوجـــود 
بفكرتنـــا  آمنـــت  كبـــرى  مؤسســـات 
ودعمـــت طموحاتنـــا فـــي تنفيـــذ هـــذا 

المهرجـــان، وخاصـــة شـــريكنا بنك بي 
إن بي باريبا والشـــريك اإلستراتيجي 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض”.
بـــي  بـــي إن  إلـــى أن مهرجـــان  يشـــار 
الجـــاز  لموســـيقى  البحريـــن  باريبـــا 
2022 تأســـس في العام 2017 ليصبح 
المهرجـــان الموســـيقي األكثـــر انتظارًا 
فـــي تقويـــم الفعاليـــات فـــي البحرين، 
واجتذب المهرجـــان أكثر من 20,000 
زائر منذ انطالقته، كما استضاف أكثر 
فـــي  100 موســـيقي متخصـــص  مـــن 
موســـيقى الجاز مـــن البحرين والعالم، 
ويشـــهد تطـــورًا فـــي كل عـــام، ويعمل 
القائمون عليه علـــى وضعه بقوة على 

خريطة الجاز العالمية.

أكدت وكالة ســـتاندرد آند بورز )إس 
آنـــد بي( تصنيفها لتقييم الســـعودية 
االئتمانـــي الســـيادي طويـــل وقصير 
األجـــل بالعملـــة المحليـــة واألجنبية 
عنـــد A-/A-2 مـــع نظـــرة مســـتقبلية 
إيجابيـــة. وأوضحـــت الوكالـــة فـــي 
المســـتقبلية  النظـــرة  لهـــا أن  تقريـــر 
اإليجابيـــة تعكـــس قـــوة نمـــو الناتج 
والسياســـات  اإلجمالـــي،  المحلـــي 

خلفيـــة  علـــى  للســـعودية،  الماليـــة 
آثـــار  مـــن  الخـــروج  فـــي  نجاحهـــا 
واســـتمرارية  الجائحـــة،  تداعيـــات 
عمل برامج اإلصالحات الحكومية، 
إضافـــة إلى النمو المتزايد لالقتصاد 
بـــدوره  قـــام  الـــذي  النفطـــي،  غيـــر 
الماليـــة  المملكـــة  مؤشـــرات  بدعـــم 
والخارجية. وتتوقع وكالة ستاندرد 
المحلـــي  الناتـــج  نمـــو  بـــورز  آنـــد 

اإلجمالـــي للمملكـــة ألعلـــى مســـتوى 
منـــذ عشـــرة أعـــوام ليصل إلـــى 7.5 
% فـــي عام 2022، مـــع فائض مالي 
متوقـــع في الميزانيـــة بنحو 6.3 %، 
نقـــالً عـــن وكالـــة األنبـــاء الســـعودية 

“واس”.
الســـعة  نمـــو  الوكالـــة  توقعـــت  كمـــا 
اإلنتاجية لالقتصاد السعودي ودفع 
عجلـــة النمـــو علـــى المـــدى الطويل، 

نتيجة لجهـــود تطوير المالية العامة 
واإلصالحات االقتصادية الضخمة.

وفي جانب المرونة واألداء، توقعت 
الوكالـــة دعـــم األرصـــدة الماليـــة في 
نتيجـــة  2025؛   -  2022 األعـــوام 
تطويـــر  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــود 
الماليـــة العامـــة، وااللتزام بتحســـين 
سياســـة اإلنفاق ورفع كفاءته، على 

الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

استثمارات البحرين بالسندات األميركية بنهاية يوليو 2022

وفاة إليزابيث الثانية تهدد مئات الشركات بفقدان عالمة الدعم الملكي

دول مجلس التعاون ترفع استثماراتها في “أذون الخزانة” األميركية بـ 3.87 %

عليها انتظار الحصول على موافقة خلفها الملك تشارلز الثالث

رفعت مملكة البحرين قيمة اســتثماراتها بالســندات األميركية بنســبة 6.56 % 
مــن 1.112 مليــار دوالر بنهايــة يونيــو الماضــي إلــى 1.185 مليــار دوالر بنهايــة 
يوليو 2022. وقد ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون 
وسندات الخزانة األميركية 3.87 %، على أساس شهري في نهاية شهر يوليو 
الماضي، إلى 228.712 مليار دوالر من 220.19 مليار دوالر بنهاية يونيو 2022.

الخزانـــة  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
بالواليـــات المتحدة الصـــادرة، مؤخرا، 
أن اســـتثمارات الســـعودية أكبر حائزي 
دول الخليج في الســـندات األميركية، 
ارتفعـــت بنســـبة 2.013 % لتصـــل إلى 
121.6 مليـــار دوالر حتـــى نهاية يوليو 
2022، مقابل 119.2 مليار دوالر حتى 

نهاية يونيو الماضي.
وحلـــت الكويـــت ثانيًا، حيـــث ارتفعت 

األميركيـــة  بالســـندات  اســـتثماراتها 
يوليـــو  شـــهر  خـــالل   %  7.4 بنســـبة 
الماضـــي إلـــى 49.4 مليـــار دوالر مـــن 
مســـتوى 46 مليـــار دوالر بنهايـــة شـــهر 

يونيو 2022.
وجاءت اإلمارات فـــي المرتبة الثالثة، 
بإجمالي استثمارات 41.3 مليار دوالر 
بنهايـــة شـــهر يوليو الماضـــي، مقارنة بـ 
39.9 مليار دوالر في الشهر السابق له، 

مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.5 %. 
ثم قطر التي رفعت تلك االســـتثمارات 
من 7.272 مليار دوالر في نهاية يونيو 
2022 إلـــى 8.231 مليـــار دوالر بنهايـــة 
يوليو الماضي، مســـجلة ارتفاعًا بنسبة 

% 13.2
تليها ســـلطنة ُعمـــان التـــي رفعت تلك 
االستثمارات بنسبة 4.4 % من 6.702 
مليـــار دوالر بنهاية يونيو الماضي إلى 
6.996 مليار دوالر بنهاية يوليو 2022.

يشـــار إلـــى أن مـــا تفصح عنـــه الخزانة 
األميركيـــة فـــي بياناتهـــا الشـــهرية هو 
بـــأذون  الخليـــج  دول  اســـتثمارات 
فقـــط،  األميركيـــة  الخزانـــة  وســـندات 
وال تشـــمل تلـــك االســـتثمارات األخرى 

كانـــت  ســـواء  المتحـــدة،  بالواليـــات 
حكومية أو خاصة.

األميركيـــة  الخزانـــة  ســـندات  وتعـــد 
والديـــون  األمـــوال  لجمـــع  وســـيلة 
مـــن الـــدول والمؤسســـات، وتســـددها 
الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها 

الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع الســـندات األميركية بالجاذبية 
عـــدم  مخاطـــرة  مســـتوى  النخفـــاض 
الســـداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد 
عليهـــا، الفائـــدة، وإن كان االحتياطـــي 
الفيدرالـــي األميركي )البنـــك المركزي(، 
ينفـــذ منـــذ فتـــرة خطـــة لرفـــع أســـعار 

اَلفائدة.

تعنــي وفــاة الملكــة إليزابيــث الثانية أن نحو ســتمئة من عالماتهــا التجارية 
المفضلــة تواجــه خطر حرمانها من الدعم الملكي، وبات على هذه الشــركات 
تاليًا انتظار االســتحصال على موافقة خلفها الملك تشــارلز الثالث. من شاي 
“فورتنــوم ومايســن” إلى معاطــف “ُبرُبري” مرورًا بشــوكوال “كادبيري” وحتى 
شــركات مصنعــة ألغذيــة الــكالب أو المكانــس اليدويــة... عالمــات تجاريــة 

كثيرة تواجه خطر فقدان مكانتها الملكية.

ففـــي حـــال لـــم تحصـــل الشـــركات علـــى 
موافقـــة الملـــك الجديـــد، ســـيكون أمامها 
عامـــان إلزالة الختم الملكـــي الذي يميزها 
كجهات موردة مفضلة لدى ملك بريطانيا.
منـــح  لويلـــز،  كأميـــر  الســـابق  دوره  فـــي 
تشـــارلز ختمـــه الملكي الخـــاص ألكثر من 

150 عالمة تجارية.
ويرمـــز هذا الدعم الملكي قبل كل شـــيء 

إلى جودة المنتج.
وقالـــت رابطـــة حاملـــي شـــهادات الدعـــم 
الملكية إن حامليها يحصلون على “الحق 
في عرض الشـــعار الملكي المناســـب على 
والقرطاســـية،  واألغلفـــة،  منتجاتهـــم، 
واإلعالنـــات، والمباني والمركبات” التابعة 

لهـــم. ولبعـــض الشـــركات، يشـــكل الدعـــم 
الملكـــي وســـيلة مهمـــة لتنشـــيط أعمالها، 
حتـــى لو كان مـــن الصعب قيـــاس التأثير 

الحقيقي على المبيعات.
كانت “فورتنوم ومايسن” المزود الرسمي 
الثانيـــة،  إليزابيـــث  الملكـــة  لـــدى  للبقالـــة 

وتجار الشاي والبقالين لدى أمير ويلز.
وقـــال المتجـــر الفاخـــر فـــي لنـــدن “نحـــن 
فخـــورون بحصولنا على دعم من صاحبة 
الجاللـــة منـــذ عـــام 1954، وبأننـــا قدمنـــا 
طـــوال  الملكيـــة  ولألســـرة  لهـــا  خدماتنـــا 

حياتها”.
ولعالمـــة “فورتنـــوم ومايســـن” التجاريـــة 
تاريـــخ طويـــل مـــن التعـــاون الوثيـــق مـــع 

العائلـــة الملكيـــة، إذ ابتكرت شـــاي “رويال 
بلند” لملك إدوارد السابع في عام 1902.

كان لـــدى شـــركة “توينينغـــز” أيضـــًا دعـــم 
ملكـــي كمزود للملكة إليزابيث وأمير ويلز 

بالشاي والقهوة.

مشروبات وحقائب 

من بين العالمـــات التجارية األخرى التي 
اســـتفادت من ارتباطها بالملكة إليزابيث، 

“دوبونيـــه”،  المشـــروبات  ماركـــة  كانـــت 
المكـــّون الرئيســـي في كوكتيلهـــا المفضل 
“دوبونيه وجين”.أمـــا “الونر” التي تفتخر 
بتزويـــد الملكـــة بحقائـــب اليـــد منـــذ عـــام 
1968، فباتت تواجـــه خطر فقدان الدعم 

الملكي الثمين.
مع ذلك، كانت ســـترات “باربور”، المالئمة 
بشـــكل خاص للحياة الريفية في الطقس 
للمالبـــس  الرســـمي  ـــع  المصنِّ البريطانـــي، 
الواقيـــة المقاومـــة للمـــاء لكل مـــن الملكة 

إليزابيث وابنها األكبر.
لكـــن بالنســـبة للعالمـــات التجاريـــة األقل 
أذهـــان  فـــي  إليزابيـــث  بالملكـــة  ارتباطـــًا 
الجمهـــور، فإن الدعم الملكي هو “قبل كل 
شيء، اعتراف بالمهارات والتقاليد”، على 
مـــا قـــال لوكالـــة فرانس برس كريســـتيان 
بورتـــا، المديـــر اإلداري لتطويـــر األعمـــال 
العالميـــة فـــي شـــركة برنـــو ريـــكار المالكة 

لعالمة “دوبونيه”.
مـــع ذلـــك، هنـــاك منافســـة قوية فـــي هذا 

“بولينغـــر”،  مـــاركات  إن  إذ  المجـــال، 
و”كـــروغ”، و”النســـون”، و”لـــوران بيرييه”، 
و”لويس روديرير”، و”مويه أند شـــاندون” 
و”فـــوف كليكـــو”، تحمـــل أيضـــًا شـــهادات 

دعم ملكية.

معايير أكثر صرامة 

اســـتهالكية  تجاريـــة  عالمـــات  تتمتـــع 
أيضـــًا بختم الدعـــم الملكي، بمـــا في ذلك 
عالمـــة هاينز المعروفة بالكاتشـــب وعلب 
يعشـــقها  التـــي  المطبوخـــة  الفاصوليـــا 

البريطانيون.
بالنســـبة لحبـــوب “كيلوغـــر”، وهي شـــركة 
أميركيـــة، “من الجيد أن يكون لديك مثل 
هذه الصلة القوية مـــع المملكة المتحدة”، 
العالمـــة  باســـم  الناطـــق  قـــال  مـــا  علـــى 
التجارية في بريطانيا بول ويلر. وأوضح 
العائلـــة  تـــزود  كانـــت  الشـــركة  أن  ويلـــر 
الملكية بشـــكل مســـتمر خالل فترة حكم 

الملكة إليزابيث الذي استمر 70 عامًا.

وأضـــاف ويلـــر “اعتدنـــا أن تكـــون لدينـــا 
شـــاحنة خاصة، تســـمى جينيفيف، فقط 
العائلـــة  أفـــراد  إلـــى  الحبـــوب  لتوصيـــل 

الملكية مباشرة من المصنع”.
ال كلفـــة مالية للحصول على دعم ملكي، 
ويســـتمر الموردون في تقديم خدماتهم 
تجـــاري،  أســـاس  علـــى  المانحيـــن  إلـــى 
بينمـــا يتمتع أفـــراد العائلـــة الملكية أيضًا 
مورديـــن  بخدمـــات  االســـتعانة  بحريـــة 
آخرين. وتســـتمر شهادات الدعم الملكية 
لخمس سنوات، ولكن تم تشديد معايير 

التجديد.
وقـــال ويلر “ال يتعلـــق األمر فقط بتقديم 
خدمـــة مثاليـــة”، إذ “عليـــك أن ُتظهر أنك 
صاحـــب عمل جيد”، الســـيما فيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان.
نتيجـــة لذلك، فإن شـــهادة الدعم الملكي 
تشـــكل ضمانة الجودة التي يســـتخدمها 
بعـــض البريطانييـــن عند اختيار ســـلعهم 

وخدماتهم.

1.2
مليار دوالر



مجلة “نيتشر” تقدر 
كمية البالستيك فى 
المحيطات بنحو 150 

مليون طن

أصـــدرت وزارة الصناعة والتجارة، بهدف 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة لتأمين البيئة 
الداعمـــة للتنميـــة المســـتدامة والحـــد من 
التلوث البيئي، قرارًا رقم )14( لسنة 2022 
بشـــأن منـــع تصنيـــع أو اســـتيراد أو تداول 
األكيـــاس البالســـتيكية ذات االســـتخدام 
الواحد التي يقل ســـمكها عن 35 ميكرون 
والـــذي يدخـــل حيز النفـــاذ اليـــوم )األحد( 
18 ســـبتمبر 2022، حيث يأتي هذا القرار 
في إطـــار دعم الوزارة للمبـــادرات الرامية 
لحمايـــة البيئـــة، وتحقيقًا لرؤيـــة البحرين 
االقتصادية 2030 في حماية المســـاحات 

الطبيعية والحد من التلوث البيئي.
مالكـــة  تحدثـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
والتصديـــر  لالســـتيراد  جـــوري  شـــركة 
االقتصـــادي”،  لـ”البـــالد  جناحـــي،  حنـــان 
قائلـــة “شـــركتنا صاحبـــة مبـــادرة األكياس 
البالســـتيكية صديقة البيئة واســـتيرادها 
مـــن  عـــدد  الخـــارج وتوزيعهـــا علـــى  مـــن 
األسواق والمطاعم والكافيهات بالبحرين 
منـــذ عـــام 2018”. وأضافـــت جناحـــي أن 
االستعمال المتزايد لألكياس البالستيكية 
العاديـــة والتخلـــص منهـــا فـــى القمامة أو 
حرقها، يســـبب تصاعد مركبـــات كيميائية 
ســـامة صعبـــة التحلـــل، وأخطرهـــا مـــادة 
والمســـببة  دوليـــًا  المحرمـــة  الديوكســـين 
للســـرطان، وتضر الكائنـــات الحية بالتربة 

والماء وتسبب نفوقها.
وتابعـــت جناحـــي “حظـــرت بعـــض الدول 
تأثيـــره  بســـبب  البالســـتيك  اســـتخدام 
الســـلبى على البيئة، منها فرنسا والمغرب، 
وانضمـــت اليهـــم أخيرًا نيوزيلنـــدا، وكينيا 
حظرت اســـتخدام األكياس البالســـتيكية 
بالكامل فى أغسطس عام 2017، ورواندا 
تعّد من أول الدول الخالية من البالستيك 
فى العالم، حيث فرضت حظرًا على جميع 

األكياس البالستيكية فى عام 2008”. 
وبّينـــت جناحـــي أن األكيـــاس الصديقـــة 
للبيئة مصنوعة من نشـــا النباتات، والعلب 
مـــن  مصنوعـــة  بالبالســـتيكية  الشـــبيهة 
الطحالـــب البحرية وأيضًا مالعق وشـــوك 
وســـكاكين مصنوعـــة مـــن قشـــور القمـــح 
والقهـــوة التـــي تتحلـــل فـــي المـــاء المغلي 
وحتـــى إذا تـــم إلقاؤهـــا فـــي الـــزرع تكون 
للســـمك،  غـــذاًء  وكذلـــك  للتربـــة  ســـمادًا 
مضيفـــة “إلجراء عملية التســـميد، تخضع 
عـــاٍل  لمســـتوى  البالســـتيكية  األكيـــاس 
مـــن الحـــرارة والمـــاء واألوكســـجين، ثـــم 
تســـتهلك مالييـــن الكائنـــات الدقيقة هذه 
النفايـــات وتحـــول األكياس البالســـتيكية 
إلـــى ســـماد، لكـــي يتـــم اعتبـــار األكيـــاس 
البالســـتيكية القابلة للتحلل سماًدا، يجب 
أن تفـــي بالمعاييـــر والمواصفات وتتطلب 
المواصفـــات أن تتحلـــل المنتجـــات تمامـــًا 
في إطار زمني محدد وإعداد سماد معين 

دون إنتاج أي بقايا ضارة”.

نبات البطاطس

  وأشـــارت جناحي إلـــى أن األكياس التي 
نبـــات  مـــن  مصنوعـــة  البحريـــن  جلبتهـــا 
البطاطـــس، وقالـــت “تم توقيـــع اتفاقيات 
المجمعـــات  مـــن  عـــدد  إلـــى  والتوريـــد 
الرتفـــاع  ولكـــن  والكافيهـــات،  والمطاعـــم 
ســـعرها توقفت فترة قليلـــة وقت جائحة 
كورونـــا، ولكن ســـيتم إعـــادة توزيعها مرة 

أخرى”.
واســـتطردت جناحـــي قائلـــة “اليوم حدث 
تطـــورات كبيـــرة علـــى نوعيـــة األكيـــاس 
الصديقة للبيئـــة والتي تصنع من النباتات 
أن  مبينـــة  والقمـــح”،  القهـــوة  وقشـــور 
تصلـــح  المصنعـــة  البالســـتكية  األكيـــاس 

لالســـتخدام المنزلي داخل المطبخ “مكان 
تجهيز الطعام، وهي صديقة للبيئة وقابلة 

للتحلل”.  
وأكدت أن االهتمام بإنتاج أكياس صديقة 
لـــم يتوقـــف عنـــد حـــد األكيـــاس  للبيئـــة، 
البالســـتيكية قابلة التحلـــل، فأصبح هناك 
مصانـــع لصناعة األكيـــاس الورقية، والتي 
وأيضـــًا  لفتـــرات طويلـــة  اختفـــت  كانـــت 
الشـــنط القماش. ولفتت جناحي إلى عدم 

قـــدرة الموزع أن يخزن هـــذه النوعية من 
األكيـــاس الصديقـــة للبيئة أكثـــر من ثالث 
ســـنوات ألنها بعد هذه المدة تتحلل وهذا 

من أسباب ارتفاع كلفتها.
ووفقًا لدراسة نشـــرت في مجلة “نيتشر”، 
تقـــدر كميـــة البالســـتيك فـــى المحيطـــات 
بنحو 150 مليون طن، تزداد سنويًا بمقدار 
8 مالييـــن طـــن، وإن لـــم تؤخـــذ خطـــوات 
لتقليل نفايات البالســـتيك سيضطر العالم 

لمواجهـــة 250 مليـــون طـــن مـــن النفايات 
بعد 10 سنوات.

ألـــف طـــن مـــن   79 ويوجـــد علـــى األقـــل 
البالســـتيك يغطـــي مســـاحة 1.6 مليـــون 
كـــم2 مكونًا ما يعرف بـ”جـــزر القمامة” فى 
 % 80 مـــن  أكثـــر  الهـــادئ، وأن  المحيـــط 
مـــن الحطام البحري النافق على مســـتوى 
العالم مكون من البالستيك، ويعد الحطام 
البالســـتيكى مســـؤوالً عـــن قتـــل أكثر من 
مليون طائر بحري و100 ألف من األحياء 
المائيـــة كل عام بســـبب الجوع واالختناق 

أو اإلعاقة.
يشـــار إلـــى أن وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
اســـتخدام  تقليـــل  ضـــرورة  إلـــى  دعـــت 
األكيـــاس البالســـتيكية ذات االســـتخدام 
األكيـــاس  الســـتخدام  والتوجـــه  الواحـــد 
البديلـــة الصديقـــة للبيئـــة المصنوعـــة من 
الورق أو المعاد تدويره أو القماش للمضي 
قدمـــًا فـــي بـــذل الســـبل الممكنـــة لتفـــادي 

المشكالت البيئية.

حظر استخدام األكياس البالستيكية يدخل حيز التنفيذ بالبحرين اليوم
جناحي: “الصديقة للبيئة” مصنوعة من نشا النباتات وقشور القمح

أكياس بالستيك صديقة للبيئة

حنان جناحي

أعلنـــت األمم المتحدة أنها ال تزال تحتاج إلى 32 مليار دوالر - 
وهو مبلغ قياسي - من أصل 49,5 مليار دوالر تقدر أنها بحاجة 
إليها لمســـاعدة 204 ماليين شـــخص بحلول نهاية السنة. وقال 
ينـــس الركـــي المتحدث باســـم مكتـــب األمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية )اوتشـــا( خـــالل اإليجـــاز المنتظـــم لألمـــم 
المتحـــدة فـــي جنيف، إنه حتـــى لو كان مبلـــغ 17,7 مليار دوالر 
التـــي دفعتها الدول المانحة لبرامج المســـاعدات األكثر إلحاحا 
يمثـــل أيضـــا “أكبـــر مبلـــغ تلقيناه علـــى اإلطالق”، فإنـــه ال يكفي 

لمواجهة “الحاجات الضخمة”.
وأعـــرب الركـــي عـــن األمـــل فـــي أن يتمكـــن المانحون من ســـد 

الفجوة بحلول نهاية العام لتمويل 40 برنامجا يعتبرهم اوتشـــا 
ذات أولوية.

وشدد الركي “في الوقت الحالي يبلغ العجز في التمويل 65 % 
ولم يتبق سوى بضعة أشهر قبل نهاية العام”.

واضـــاف “نأمـــل بالطبع أن يتمكـــن المانحون من إيجاد الســـبل 
لجمع المساعدات الالزمة إلنقاذ أرواح” محذرا من أن “العواقب 
ستكون وخيمة على األفراد وخصوصا المتضررين في مناطق 

األزمات وبعضها ممول بأقل من 20 %”.
والبرامـــج الممولـــة بأقل من ُخمس ما تطالب به األمم المتحدة 
هي في الســـلفادور وموزمبيق وســـوريا وفنزويال وأفغانستان 

وجمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطية وجنوب الســـودان والقرن 
اإلفريقي، بحسب وثيقة ألوتشا.

كما أعلن الركي صرف 100 مليون دوالر من الصندوق المركزي 
)20 مليونـــا( وجنـــوب  لليمـــن  لمواجهـــة الطـــوارئ المخصـــص 
 10( ونيجيريـــا  مالييـــن(   10( وبورمـــا  مليونـــا(   14( الســـودان 
ماليين( وبنغالدش )9 ماليين( وأوغندا )8 ماليين( وفنزويال )8 
مالييـــن( ومالي )7 مالييـــن( والكاميرون )6 ماليين( وموزمبيق 
)5 مالييـــن( والجزائـــر )3 ماليين(.كما تم تخصيص 9,5 ماليين 
دوالر إضافيـــة للنيجـــر “لمنـــع وتخفيـــف اآلثار المباشـــرة لشـــح 

األمطار” بسبب تغير المناخ.

األمم المتحدة تحتاج لمساعدات بـ 32 مليار دوالر حتى نهاية 2022
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تحـــت رعاية مصـــرف البحريـــن المركزي، 
احتفـــل بنك ســـتاندرد تشـــارترد باإلعالن 
عن فـــوز ثـــالث شـــركات بحرينية ناشـــئة 
فـــي ختـــام أعمـــال النســـخة الثالثـــة مـــن 
المـــرأة  تشـــارترد  “ســـتاندرد  برنامـــج 
البنـــك  نظمـــه  والـــذي  والتكنولوجيـــا”، 
بحضـــور ممثليـــن عـــن مصـــرف البحريـــن 
المركزي والمجلـــس األعلى للمرأة وخليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية. وأعلن البنك 
عن فوز شـــركة “دليلDaleel “ لمؤسسيها 
دانية الشويخ ورداء شاه بالجائزة األولى 
وقيمتهـــا 30 ألـــف دوالر، وشـــركة “وينـــدر 
لصاحبتهـــا   ”A Wonder Within ويـــِذن 
منـــى رابية بالجائـــزة الثانيـــة وقيمتها 20 
UniRe�  ألف دوالر، وشركة “يوني روكون

con” لصاحبتهـــا شـــانتيني راجه بالجائزة 

10 آالف دوالر، ليصـــل  الثالثـــة وقيمتهـــا 
بذلك مجموع هذه الجوائز الثالث إلى 60 
ألف دوالر قدمها بنك ســـتاندرد تشـــارترد، 
فيما ســـيقدم خليج البحرين للتكنولوجيا 
الماليـــة للشـــركات الفائـــزة الثـــالث فتـــرة 

احتضان لمدة ثالثة أشهر.

وقـــد تم إعـــالن أســـماء الشـــركات الفائزة 
فـــي البرنامج فـــي فعالية أقيمـــت بخليج 
بحضـــور  الماليـــة  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
بطـــرس كلنـــك، الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 
األوســـط  الشـــرق  تشـــارترد  ســـتاندرد 
والبحريـــن، ومنـــى الهاشـــمي عضـــو لجنة 
المـــرأة والتكنولوجيـــا الماليـــة بالمجلـــس 
الرئيـــس  ســـاتر،  وبـــدر  للمـــرأة،  األعلـــى 
التنفيـــذي لخليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا 

الماليـــة، وطارق العلوي، مدير إدارة تقنية 
المعلومات في مصرف البحرين المركزي. 
وأعـــرب كلنـــك عـــن ســـعادته لرؤيـــة هـــذه 
الدفعـــة الجديـــدة مـــن رائـــدات األعمـــال 
البحرينيات وقد أكملن بنجاح مســـيرتهن 
التدريبة في برنامج المرأة والتكنولوجيا، 
وقـــال “كوننا في البحريـــن ألكثر من 100 
عـــام، فـــإن برنامـــج المـــرأة والتكنولوجيـــا 
يمثـــل أحـــد البرامـــج المهمـــة التي يســـاند 
من خاللها بنك ســـتاندرد تشـــارترد لتنفيذ 
الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية 
الماليـــة )2022�2026( التـــي أعلـــن عنهـــا 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي نهايـــة العـــام 
التحـــول  علـــى  ركـــزت  والتـــي  الماضـــي، 
الرقمي في الصناعة المالية والمصرفية”.

مـــن جانبها، أشـــادت منى الهاشـــمي عضو 

التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  المـــرأة  لجنـــة 
المالية بالمجلس األعلى للمرأة بمخرجات 
البرنامج، مقدرة جهود ســـتاندرد تشارترد 
خـــالل  مـــن  األعمـــال  لرائـــدات  الداعمـــة 

اســـتمرار هـــذا البرنامـــج الذي يعـــد منصة 
احترافيـــة يمكن من خاللها إيجاد الحلول 
المبتكـــرة واإلبداعية للتحديـــات العالمية 
الحاليـــة، عبـــر توظيف أحـــدث التوجهات 

تدعـــم  التـــي  والرقميـــة  التكنولوجيـــة 
مشاركة المرأة في علوم المستقبل.

وقال بدر ســـاتر، الرئيس التنفيذي لشركة 
خليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية “إنه 
لشرف لنا أن نتعاون مع ستاندرد تشارترد 
فـــي برنامـــج “ســـتاندرد تشـــارترد المـــرأة 
والتكنولوجيا” للســـنة الثالثة على التوالي 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي. 

مـــن جانبـــه، أكـــد طـــارق العلـــوي، حـــرص 
المصـــرف علـــى توفيـــر كل الدعـــم الـــالزم 
للمبـــادرات الراميـــة إلـــى تســـريع مســـيرة 
المالـــي  القطـــاع  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 
والمصرفـــي، واألفكار والمشـــروعات ذات 

الصلة باالبتكار في هذا القطاع.

60 ألف دوالر جوائز لـ 3 شركات بختام “المرأة والتكنولوجيا 3”
نظمه “ستاندرد تشارترد” بالتعاون مع “المركزي” و“األعلى للمرأة” و“خليج التكنولوجيا”

البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
اجتماعـــًا برئاســـة رئيـــس المجلس عدنان يوســـف، 
وحضور أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للجمعيـــة وحيـــد القاســـم، حيـــث ناقـــش المجلـــس 
الترتيبـــات الخاصـــة بحفـــل العشـــاء الســـنوي الذي 
تعتـــزم الجمعيـــة إقامتـــه تحـــت رعاية ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وقـــد أعـــرب 
المجلس عن بالغ شكره وتقديره لسموه حفظه هللا 

لموافقته الكريمة على رعاية الحفل.  
الفعاليـــات  مـــن  عـــددًا  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا 
والبرامـــج واألنشـــطة التي تنفذهـــا الجمعية، وفي 
المقدمـــة منهـــا تعزيـــز دور المصـــارف فـــي خطـــة 
التعافـــي االقتصـــادي وإســـتراتيجية تطوير قطاع 
الخدمـــات المالية من خالل زيادة مســـاهمة البنوك 
وزيـــادة  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع  تمويـــل  فـــي 

التدريب والتوظيف وتنفيذ المبادرات الواردة في 
الخطة واإلســـتراتيجية، حيث التقـــى لهذا الغرض 
يوســـف  عدنـــان  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
بعـــدد مـــن الـــوزراء فـــي الـــوزرات المعنيـــة بتنفيذ 
الجمعيـــة  عقـــدت  كمـــا  الحكوميـــة،  المشـــروعات 
سلســـلة مـــن االجتماعـــات مـــع مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي أثمرت عن إصـــدار المصـــرف تعميم لكل 
البنـــوك بتبني وتنفيـــذ برنامج التدريـــب لخريجي 
الجامعات الذي أعدتـــه الجمعية. عالوة على ذلك، 
أقر المجلس تأسيس نادي لألمن السيبراني للبنوك 
وذلـــك بهـــدف خلـــق منصـــة مفتوحـــة ومتخصصة 
للبنـــوك للتداول في هذا الموضـــوع المهم واقتراح 
جميـــع التشـــريعات والخطـــوات التـــي تعـــزز األمن 

السيبراني لدى البنوك.
كمـــا تابع المجلس الترتيبـــات الخاصة بعقد منتدى 
البحريـــن االقتصـــادي فـــي ديســـمبر 2022 والـــذي 

غرفـــة  مـــع  بالتعـــاون  تنظيمـــه  الجمعيـــة  تعتـــزم 
تجـــارة وصناعة البحريـــن ووزارة المالية ومصرف 
البحريـــن المركـــزي ومجلـــس التنميـــة االقتصادية 
االقتصاديـــة  البحريـــن  لمكانـــة  الترويـــج  بهـــدف 

والمالية واالستثمارية.
وفـــي هـــذه المناســـبة، أعـــرب يوســـف عـــن الشـــكر 
والتقدير ألعضاء مجلس إدارة الجمعية وألعضاء 
الجمعيـــة علـــى دعمهم المســـتمر ألعمـــال الجمعية 

وتمكينهـــا من القيـــام بدورها على أكمـــل وجه في 
دعـــم القطـــاع المصرفـــي وتعزيـــز دوره فـــي تنمية 

مختلف القطاعات االقتصادية.
وتوجه يوســـف بالشـــكر والتقدير لعدد من أعضاء 
مجلـــس اإلدارة الســـابقين والحالييـــن وهـــم خالـــد 
كعـــوان وحســـن جـــرار وأحمـــد عبدالرحيم بســـبب 
اســـتثمار  يتـــم  أن  متمنيـــًا  العمـــل  عـــن  تقاعدهـــم 
الخبـــرات الكبيـــرة التـــي يمتلكونهـــا فـــي مجـــاالت 

وأصعدة أخرى. 
مـــن جانبه، أكـــد الرئيس التنفيـــذي للجمعية وحيد 
القاسم حرص الجهاز التنفيذي للجمعية على تنفيذ 
إســـتراتيجية مجلـــس اإلدارة وتعزيـــز دور البنـــوك 
فـــي تنفيذ مبـــادرات إســـتراتيجية لتطويـــر قطاع 
الخدمـــات الماليـــة وخطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
وأوضـــح أن الجمعيـــة تخطـــط إلطـــالق عـــدد مـــن 

المبادرات والمشروعات خالل الفترة المقبلة.

“جمعية المصارف” تناقش تعزيز دور البنوك في خطة التعافي االقتصادي
تعتزم تنظيم حفل عشاء تحت رعاية سمو ولي العهد

هبة محسن



متـــى ســـتأكـــل البحـــريـــن مّمـــا تــــــزرع؟
ســـؤال مشـــروع طرحه، في كل مـــرة تواجه فيها 
المملكة إشـــكاالت في سالسل التوريد أو تقلبات 
اســـتقرار إمـــداد الغـــذاء ووفرتـــه، متـــى ســـتأكل 
البحريـــن مما تزرع؟ فال تـــزال تعتمد في تبعيتها 
الغذائيـــة على االســـتيراد بنســـبة تصـــل إلى أكثر 
مـــن 90 %، ان لـــم تكـــن 100 % لغالبيـــة الســـلع 

األساسية. 
مـــن اللحـــوم الحمـــراء والبيضـــاء، إلـــى الفواكـــه 
والخضـــروات ومشـــتقات الحليب وحتى أبســـط 
المنتجـــات كالمكســـرات وزيوت الطهي، ســـّمها ما 
شـــئت، كلهـــا صنعت خـــارج البحريـــن تزّين أرفف 
بألـــوان  المركزيـــة  األســـواق  وبســـطات  المتاجـــر 
مختلـــف أعالم دول العالـــم، دون أن يكون هنالك 
منتـــج بحرينـــي قـــادر علـــى المنافســـة. تصنيـــف 
المملكـــة ضمـــن أفضـــل 50 دولـــة فـــي العالـــم في 
ضمان األمن الغذائي بالمؤشرات العالمية ال يعني 
أنهـــا تركب قـــارب النجـــاة مـــن تقلبات إمـــدادات 

الغذاء العالمية.
ثمـــة مخاطـــر ال حصـــر لهـــا مـــن اســـتمرار المملكة 
فـــي انتهـــاج سياســـة االســـتيراد المطلـــق لكافـــة 
احتياجاتهـــا الغذائيـــة، لعـــل أبرزهـــا االضطرابات 
البيئية والمناخية واالقتصادية وانتشـــار األوبئة، 
كما هو الحـــال طبعًا مع أزمة جائحة )كوفيد19-( 
وتبعاتهـــا طـــوال عاميـــن علـــى العـــرض والطلـــب 
المتصلـــة  المشـــكالت  األغذيـــة،  علـــى  العالمـــي 
بالسياســـات االســـتثمارية والتجارية كما يحصل 

بيـــن الفينـــة واألخرى فـــي زيادة أســـعار منتجات 
المســـتهلك  يوقـــع  ممـــا  الســـعودية،  الشـــركات 
البحريني تحت رحمة “المراعي” و”ندى” و”نادك” 

في تكبد تكلفة االستيراد.
ال ننســـى أيضـــا االضطرابـــات السياســـية ومـــا لها 
مـــن وقع ثقيـــل الوطأة على وفرة الغـــذاء وقدرة 
الحصـــول عليـــه والـــذي نلمســـه اآلن مـــن تبعـــات 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة مـــع ارتفـــاع تكلفة 
استيراد مواد أساسية على راسها القمح بنسبة ال 
تقل عن 20 %، إلى درجة أن واردات البحرين من 
البيض لم تســـلم من تداعيات الصراع العســـكري 
األوروبـــي. وهـــل يمكـــن الجـــزم بـــأن المخزونات 

االســـتراتيجية لمـــدة 3 أو 6 أشـــهر 
للســـلع األساســـية دائما ما تكون 

كافية في األزمات السياســـية 
أو الوبائية؟  

الســـكانية،  الزيـــادة 
واستمرار الهدر الغذائي، 

وقلـــة األيـــدي العاملـــة 
تعتبـــر  الزراعـــة  فـــي 
كذلـــك تحديـــات لم 
اآلن  لغايـــة  يتـــم 
النظر في تأثيرها 
علـــى  الســـلبي 
مســـتقبل األمـــن 
فـــي  الغذائـــي 

المملكـــة. وال يمكـــن أن نجعل تحدي نـــدرة المياه 
وقلة هطـــول األمطار والطقس الصيفي القاســـي 
الصالحـــة  األراضـــي  الســـنة ومحدوديـــة  طـــوال 
للزراعة واســـتحالة الزراعة التقليديـــة عائقًا أزليًا 

أمـــام جعـــل المملكـــة مكتفيـــة ذاتيـــا لعـــدة ســـلع 
أساسية. 

لقـــد أثبتت تجربة االعتماد على اســـتغالل أراٍض 
زراعيـــة فـــي دول مجـــاورة عـــدم جدواهـــا كمـــا 
هـــو الحـــال بالتجربة الفاشـــلة لمشـــروع “خيرات 
البحرين” في الســـودان وإلغاء ترخيص 100 ألف 
فـــدان )400 كيلومتر مربع( فـــي محلية الدبة بعد 
8 سنوات كاملة من اإلهمال دون أي نتيجة تذكر 
بحجة ُبعدها عن كافة أساســـيات البنية التحتية. 
يجـــب أن يـــدرك الجميع أن األمـــن الغذائي يجب 
أن ينطلـــق مـــن البحريـــن بأراضيهـــا التـــي كانت 

يوما ما تلّقب بكل فخر بـ “بلد المليون نخلة”.  
وصيـــد  الزراعـــي  اإلنتـــاج  مســـاهمة 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  األســـماك 
اإلجمالـــي ال تكاد تصل إلى 1 %، 
وهـــي نســـبة علـــى مـــا يبدو 
الماليـــة  وزارة  تخجـــل 
واالقتصـــاد الوطني 
ذكرهـــا  مـــن 
التقاريـــر  فـــي 
يـــة  د قتصا ال ا
واالكتفاء  الفصلية 
األنشـــطة  بذكـــر 
االقتصاديـــة ذات 
ت  ال لمعـــد ا
األكبـــر مـــن 

األداء والنمو.  
لكـــي يعـــود القطـــاع الزراعـــي إلـــى ســـابق عهـــده 
الميمون، ولكي يكون لدى المملكة ثروة حيوانية 
التقنيـــات  تفعيـــل  مـــن  البـــد  وســـمكية خالصـــة، 
الحديثـــة لألمن الغذائي، كتقنية الزراعة من دون 
تربة Hydroponic باســـتخدام البيـــوت المحمية 
إلنتـــاج الخضـــروات والورقيـــات األساســـية مثل 
البطيخ والخيار والفاصولياء والطماطم وغيرها. 
وتطويـــر االســـتزراع الســـمكي وتربيـــة األحيـــاء 
المائيـــة، وتهيئـــة أراض خاصـــة لتربية المواشـــي 
مـــع توافـــر كميات كافية لألعـــالف ودعم المربين 
بالكهرباء والمياه وغيرها بدالً من االتكالية شـــبه 
األبديـــة علـــى المنتـــج االســـترالي أو اإلفريقي او 

حتى الباكستاني. 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي ستكون بال 
أدنى شك السبيل لتحقيق ما تطمح إليه المملكة 
منذ فترة طويلة “اكتفاء ذاتي وطني”، ولكنها لن 
تكـــون كافيـــة ما لم يكن هناك تكامـــل في األدوار 
لزيادة التوعية بالحد من الهدر الغذائي الذي يبلغ 
132 كيلوغراما للفرد ســـنويا، أي بمعدل 230 ألف 
طن ســـنويا بتكلفة 95 مليون دينار على مستوى 
المملكـــة. إضافـــة إلـــى دخـــول شـــركة ممتلـــكات 
البحريـــن القابضـــة كشـــريك فاعل في االســـتثمار 
بمشـــاريع األمـــن الغذائـــي كصندوق ســـيادي قادر 
علـــى جعـــل االكتفاء الذاتـــي الوطني مـــن الغذاء 

أولوية قصوى وحلما قابال للتحقق قريبًا.
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أبلغــت خمــس مؤسســات ماليــة خليجيــة، الحكومــة المصريــة رســميًا 
بترحيبهــا بالمشــاركة فــي تمويــل برنامــج نوفــي، والــذي تبلــغ قيمــة 

المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج 14.7 مليار دوالر. 

عـــن  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
مؤسسات التمويل التنموي، والتي 
الكويتـــي  الصنـــدوق  فـــي  تتمثـــل 
أبوظبـــي  وصنـــدوق  للتنميـــة، 
للتنمية، والصندوق العربي لإلنماء 
االقتصـــادي واالجتماعـــي، والبنك 
والصنـــدوق  للتنميـــة،  اإلســـالمي 
وقالـــت  للتنميـــة.  الســـعودي 
المصـــادر: “تـــم عـــرض مشـــروعات 
الصناديـــق،  علـــى  نوفـــي  برنامـــج 
وهنـــاك تنســـيق بشـــأن تمويل تلك 
المشروعات”. وتتوزع المشروعات 
المســـتهدف تمويلهـــا فـــي مجاالت 

الطاقة والغذاء والمياه.

الدولـــي  التعـــاون  وزارة  وكانـــت 
المنصـــة  أطلقـــت  قـــد  المصريـــة، 
الخضـــراء  للمشـــروعات  الوطنيـــة 
برنامـــج “ُنوّفـــي” محـــور االرتبـــاط 
الميـــاه والغـــذاء  بيـــن مشـــروعات 
والطاقـــة، خـــالل يوليـــو الماضـــي، 
والـــذي يعد نموذًجـــا لتوجه الدولة 
المصريـــة لالنتقـــال مـــن التعهدات 
ونتاًجـــا  التنفيـــذ،  إلـــى  المناخيـــة 
الوطنيـــة  الجهـــات  بيـــن  للتعـــاون 
االســـتراتيجية  مظلـــة  تحـــت 
الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وقد تمت صياغـــة برنامج “ُنَوفِّي” 
واالســـتراتيجيات  للـــرؤى  وفًقـــا 

التمويـــالت  لتوفيـــر  الوطنيـــة، 
اإلنمائيـــة الميســـرة والدعـــم الفني 
وجـــذب االســـتثمارات والخبـــرات 
لتنفيذ المشـــروعات الخضراء في 

مـــن  والتخفيـــف  التكيـــف  مجـــال 
تداعيات التغيرات المناخية.

وكان مصطفـــى مدبولـــي، رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء، قد حضـــر  نيابة 

عن الرئيس عبد الفتاح السيســـي، 
رئيس الجمهورية، اجتماع المائدة 
ضمـــن  ُعقـــدت  التـــي  المســـتديرة 
فعاليات النسخة الثانية من أعمال 
الدولـــي  للتعـــاون  مصـــر  منتـــدى 
والتمويـــل اإلنمائـــي، الـــذي تنظمه 
وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع 
عـــدد من شـــركاء التنمية الدوليين 

والمؤسسات االقتصادية.
وتناولت المائدة المســـتديرة ملف 
القابلـــة  للمشـــروعات  الترويـــج 
تمهيـــدًا  مصـــر  فـــي  لالســـتثمار 
لطرحهـــا فـــي قمـــة المنـــاخ بمدينة 
شـــرم الشـــيخ في نوفمبـــر المقبل، 
كبـــار  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  وذلـــك 
المسؤولين والشـــخصيات الدولية 
والمؤسســـات  التنميـــة  وشـــركاء 
الماليـــة الدوليـــة وممثلـــي القطاع 

الخاص والمجتمع المدني.
أمينـــة  أشـــادت  المنتـــدى  وخـــالل 
محمـــد، نائـــب األمين العـــام لألمم 
المتحـــدة، بإطـــالق مصـــر المنصـــة 
الخضـــراء  للمشـــروعات  الوطنيـــة 
“ُنوّفي”، حيث تعمـــل المنصة على 
تحسين حياة األشخاص لألفضل، 
مضيفـــة أنـــه باإلضافـــة إلى حشـــد 
الدولـــي  المجتمـــع  مـــن  التمويـــل 
لمســـاندة مشـــروعات المنصة، فإن 
“ُنوّفي” تســـاعد أيًضا على تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة إلـــى 
جانـــب تســـريع تنفيـــذ مشـــروعات 
التكيـــف والصمـــود المناخي ضمن 
المناخـــي  التحـــول  اســـتراتيجية 
2050 مـــع الوصـــول إلـــى انبعاثات 

كربون صفرية.

5 مؤسسات خليجية تتبنى تمويل برنامج المشروعات الخضراء بمصر
تتوزع على مجاالت الطاقة والغذاء والمياه

البائعيـــن  جميـــع  دعـــوة  تزويـــد”  “بابكـــو  شـــركة  قـــررت 
المتخصصين للمشاركة في تقديم حلول الدفع عبر أجهزة 
نقاط البيع ببطاقات االئتمان والبنك من خالل قبول جميع 
أنـــواع مخططات البطاقات مثـــل Visa و Master Card و 

.CUP و Benefit و JCB و  Amex
وتـــرى الشـــركة أن نظـــام الدفـــع اإللكتروني أصبح وســـيلة 
جريئـــة للمدفوعات في عالم األعمال اليوم بشـــكل متزايد 
وذلك بســـبب كفاءتها ومالءمتها وحســـن توقيتها، إذ يتم 
باســـتمرار تبنـــي نظام الدفـــع واعتماده في النظـــام المالي؛ 
المعامـــالت  فـــي  المدفوعـــات  وتســـهيل  تبســـيط  بهـــدف 

التجارية.
وقامـــت “بابكـــو” خـــالل الســـنوات الماضيـــة بـــأدوار كبيرة 
فـــي تطوير العمل في محطات التزويـــد في الوقود، حيث 
حظيت بطاقة “ســـديم” بشعبية كبيرة منذ إطالقها، كما أن 
إدخـــال الخدمة ضمن أدوات الدفـــع كـ “بنفت” جعلها خيارا 
مفضال، ومع المبادرة الجديدة ســـيوفر ذلك خيارات أوسع 

للمستهكلين.
ودعـــت “بابكـــو تزويـــد” الشـــركات المتخصصة إلـــى تقديم 
حلول سداد باستخدام بطاقات االئتمان والبنك في شبكة 

محطات شركة بابكو للتجزئة لمدة خمس سنوات
ووضعت الشـــركة عدد من الشـــروط لمقدم الخدمة، حيث 
يجـــب أن  يكـــون مقدم الخدمة حاصـــالً على ترخيص من 
مصرف البحرين المركزي، وأن يتضمن مقدم الخدمة قبول 

ومعالجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم.
كمـــا يجـــب على مقـــدم الخدمـــة تزويـــد الشـــركة بإمكانية 
الوصـــول عبـــر اإلنترنت إلى حســـاب التاجر لعـــرض تقارير 
المعامـــالت المنجـــزة والمراقبـــة، كما يجـــب أن يقبل نظام 

أو آلـــة الدفـــع بطاقات وخدمات الشـــركات التالية : Visa و 
.Benefit & CUP و JCB و Amex و Master Card

كمـــا يجـــب أن يقبـــل نظـــام أو آلة الدفـــع، الدفـــع من خالل 
تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول والواي فاي، مـــع توفير مدير 
حســـاب مخصص ودعم الخط الســـاخن ألي مشـــاكل فنية 
وذلك خالل 24 ساعة، وأن يتمتع النظام بالمرونة للتكامل 
مـــع نظام بابكـــو ريتيل الحالي والمســـتقبلي )نظـــام قاعدة 
أوراكل( ، ولديهـــا مجموعـــة واســـعة مـــن محفظـــة العمالء 
بمـــا فـــي ذلـــك التعـــاون واألفـــراد بمـــا ال تقل عـــن 100 ألف 
 ATEX فـــرد، ويجب أن تكـــون اآلالت حاصلة على شـــهادة

ومناسبة للمنطقة الخطرة في محطات الوقود.
وضمت االشـــتراطات الواجبة توافرهـــا في مورد الخدمة، 
أن يكـــون النظام المقـــدم للمدفوعات عبر بطاقات االئتمان 
وبطاقـــات الخصم مؤمًنـــا ومعتمًدا ضد الغـــش، و أن يوفر 
مـــزود الخدمـــة عـــدًدا من محطـــات الدفـــع اإللكترونية في 
نقاط البيع إلى الموقع المطلوب، حيث يمكن زيادة الكمية 
أو تقليلهـــا حســـب متطلبات البيع بالتجزئـــة، وذلك بصورة 
مجانيـــة  أو مـــن دون رســـوم، وســـيكون المـــزود مســـؤوالً 
مســـؤولية كاملـــة عن ذلك. ويتعين على مـــزود الخدمة أن 
يقوم توفير األجهزة وجلســـات التدريب عند طلب شـــركة 

بابكو للتجزئة.

إتاحة خدمة السداد المباشر بالبطاقات المصرفية في محطات “بابكو”
ضمن جهود الشركة لتبسيط وتسهيل المدفوعات

business@albiladpress.com
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كشــفت الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية دالل الغيص عن نية البنك طرح خدمات ومنتجات جديدة للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة، إذ يعمل على 
تدشــين عدٍد من الخدمات المالية الرقمية وفي مقدمتها تدشــين منصة تجارة للخدمات المصرفية الرقمية، وهي عبارة عن منصة مصرفية رقمية متكاملة 
للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة ســواء من خالل اإلنترنت أو عبر تطبيقات الهاتف النقال وســيتم تدشــين هذه المنصة قريبًا، وستشكل نقلة نوعية كبيرة 

على صعيد التجربة المصرفية للعمالء. 

وقالت الغيص في تصريح لـ“البالد االقتصادي” إن 
البنك يدرس طرح عدٍد من الخدمات والمنتجات 
ــيــة فـــي مــجــال تــمــويــل رأس  ــتــمــان الــمــالــيــة واالئ
تأمين  خدمات  تقديم  جانب  إلــى  العامل،  المال 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  لــلــمــؤســســات  متخصصة 

بالتعاون مع عدٍد من الجهات ذات العالقة.
أخــيــرًا  قــام  للتنمية  البحرين  بنك  أن  وأضــافــت 
بطرح خدمة فتح الحسابات الجارية للمؤسسات 
تطوير  عملية  ضمن  وذلــك  والمتوسطة  الصغيرة 
الــصــادرات  دعـــم  وتــمــويــل  المصرفية  الــخــدمــات 

بالشراكة مع صادرات البحرين.
وأفادت الغيص أن حجم التمويل الذي قدمه البنك 
في العام 2021 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
دينار  مليون   32 بلغ  األخــرى  التمويلية  والبرامج 

بحريني فيما بلغ عدد التمويالت 544 تمويالً.
دور تنموي

أكدت  البنك،  يقدمها  التي  الخدمات  وبخصوص 
ــدور الــتــنــمــوي لبنك  ــ الــغــيــص أنـــه انــطــالًقــا مــن ال

وتنمية  تمويل  في  والمتمثل  للتنمية  البحرين 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات  قــطــاع 

مملكة  فــي  األعــمــال  ريـــادة  وتسهيل 
ــدم مــنــتــجــات  ــقـ ــه يـ ــإنـ الـــبـــحـــريـــن فـ
وخـــــدمـــــات تـــمـــويـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة 
نفسه،  ــوقــت  ال فــي  ومتخصصة 
ــًا طــويــلــة  ــروضــ ويــشــمــل ذلــــك قــ
ــل وتــمــويــل رأس  وقــصــيــرة األجـ

المال العامل.

بنك  برنامج  فــي  التمويل  بــرامــج  أن  وأوضــحــت 
الصغيرة  المؤسسات  لتمويل  للتنمية  البحرين 
وتمويل  إسالمي  تمويل  في  يتمثل  والمتوسطة 
مع  بــالــشــراكــة  ــرى  أخـ تمويلية  ــرامــج  وب تقليدي، 
صندوق العمل “تمكين”. كما يقدم البنك تسهيالت 

تــمــويــلــيــة ألعــمــال الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة مــن خــالل 
)ريــادات(  للمرأة  التجاري  النشاط  تمويل  محفظة 

بالشراكة مع “تمكين” والمجلس األعلى للمرأة.

تمويل التعليم والمزارعين

وبينت أن البنك يقدم خدمات مصرفية أخرى مثل 
والسحب  الضمان  وخطابات  االعتماد  خطابات 

على المكشوف وفتح حساب جاٍر للمؤسسات. 
وعالوة على البرامج الموجهة للشركات الصغيرة 
ــارت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لبنك  والــمــتــوســطــة، أشــ
البحرين للتنمية إلى أن البنك يوفر كذلك برنامج 
الجامعية،  ــدراســات  ال لطلبة  التعليمي  التمويل 
تمويل  وبرنامج  السمكية  الثروة  تمويل  برنامج 
الصيادين  لــدعــم  ميسر  بشكٍل  ــزراعــي  ال القطاع 
تنمية  في  والمساهمة  البحرينيين  والمزارعين 
هــذيــن الــقــطــاعــيــن. وإلــــى جــانــب الــخــدمــات 
احتضان  خدمات  أيضًا  البنك  يوفر  المالية 
األعــمــال عبر كــلٍّ مــن مــركــز تنمية قــدرات 
والمتخصص  ــادات(  ــ )ريـ البحرينية  الــمــرأة 
البحرينية،  المرأة  احتضان مشروعات  في 
الكائن في منطقة هورة  المزارعين  وسوق 
عالي، والذي يوفر منصات عرض وأكشاكًا 
الــمــزارعــيــن  منتجات  وتــســويــق  لبيع 
البحرينيين ضمن بيئة متخصصة، 
مــصــحــوبــة بــتــســهــيــالت ومــزايــا 
متعددة من شأنها دعم وتطوير 

هذه المشروعات.
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منصة مصرفية رقمية متكاملة لـ“الصغيرة والمتوسطة” قريبًا

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة األساسي بــ 50 نقطة أساس

32 مليون دينار حجم التمويالت في 2021... رئيس “بنك التنمية”: 

الــعــامــل الـــمـــال  رأس  لــتــمــويــل  ــة  ــي مــال مــنــتــجــات  ــة طـــرح  ــ دراسـ
خدمات تأمين متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدة جهات 

خفض البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة 
7.5 % سنويًا.  إلى   % 0.5 بواقع  األساسي 
إدارة  بــأن مجلس  الــروســي،  المركزي  وأفــاد 
الــبــنــك الــمــركــزي الــروســي قـــرر خــفــض سعر 
الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 
النمو  معدل  أن  إلــى  مشيرًا  سنويًا،   %  7.5

الحالي ألسعار المستهلكين اليزال منخفضًا، 
التضخم.  تباطؤ  والذي يسهم في مزيد من 
التضخم في  إلى أن معدل  المركزي،  وأشــار 
2022 سيكون فــي نطاق  الــعــام  روســيــا فــي 
11 - 13 %، حيث انخفض هذا المعدل على 
أساس سنوي في التاسع من سبتمبرالجاري 

إلى 14.1 % مقارنة بـ 14.3 % في أغسطس 
الــمــاضــي. وأضــــاف: “إن الــمــركــزي الــروســي 
بــشــأن سعر  ــرارات  ــقـ الـ مــن  الــمــزيــد  سيتخذ 
ــذ فــي االعــتــبــار  الــفــائــدة الــرئــيــســي، مــع األخـ
هيكلة  ــادة  إعـ وعملية  التضخم  ديناميات 

االقتصاد الروسي”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.255

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.04

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.29

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.47

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.126

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.29

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.647

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.745

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.375

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.477

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.16

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754


