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السعودية تبدي استعدادها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أكـــد ولي العهـــد الســـعودي األميـــر محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود خالل 
اتصـــال هاتفـــي، بـــادر به مســـاء الخميس 
مـــع الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتيـــن 
“اســـتعداد المملكة لبذل المساعي الرامية 
مـــع  لألزمـــة  سياســـي  لحـــل  للوصـــول 

أوكرانيا”.
وذكـــرت وكالة األنبـــاء الســـعودية )واس( 
مســـاء الخميـــس “أن الرئيـــس بوتين قدم 
في بداية االتصال شكره لولي العهد على 

مســـاهمته الفاعلـــة والمتميـــزة في إنجاح 
عملية تبادل األسرى”.

اســـتعداد  الســـعودي  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
المملكة لبذل كل المساعي الحميدة ودعم 
لحـــل  للوصـــول  الراميـــة  الجهـــود  جميـــع 
سياســـي لألزمـــة. ونـــوه بوتيـــن بانضمـــام 
المملكـــة لمنظمة شـــنغهاي للتعـــاون بصفة 
األعضـــاء  تطلـــع  مؤكـــدًا  حـــوار،  شـــريك 
أعمـــال  فـــي  الفاعلـــة  المملكـــة  لمســـاهمة 

المنظمة وفقًا لـ”واس”.

الرياض - وكاالت

المنامة - بنا

أعـــرب وزير الخارجية عبداللطيف الزياني لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين 
أمام المناقشـــة العامـــة للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الســـابعة 
والســـبعين بنيويـــورك، عـــن فخـــره واعتـــزازه بنجـــاح مملكـــة البحرين في 
تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة، وأشاد بتمتع مملكة 
البحريـــن بتشـــريعات عصريـــة تضاهي أرقـــى المعايير الحقوقيـــة العالمية، 
ومن أبرزها أخيرًا: قانون “العقوبات والتدابير البديلة”، والذي اســـتفاد منه 

أكثر من 4200 محكوم منذ تنفيذه في مايو 2018.

وزير الخارجية: 4200 محكوم 
استفاد من العقوبات البديلة

األمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين )١٦(
)٠٢(



صاحب  المعظم  الــبــاد  ملك  عــن  نــيــابــًة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
للشؤون  األعــلــى  المجلس  رئيس  شــارك 
بن محمد  الشيخ عبدالرحمن  اإلسامية 
ــد آل خــلــيــفــة  فـــي احــتــفــاالت  ــ بـــن راشـ
جــمــهــوريــة بــاشــكــورتــوســتــان الــروســيــة 
عام  ومائة  ألف  من  أكثر  مــرور  بمناسبة 
المنطقة،  إلــى تلك  على دخــول اإلســام 
 -  21( الفترة  أوفــا في  وذلــك في مدينة 

23( سبتمبر الجاري.
أمــس  مــســاء  المجلس  رئــيــس  واجــتــمــع 
جمهورية  رئــيــس  مــع  )الــخــمــيــس(  األول 
ــة راضــــي  ــيــ ــروســ ــ ــان ال ــتـ ــوسـ ــورتـ ــكـ ــاشـ بـ
خبيروف، حيث نقل إليه تحيات صاحب 
جالته  وتهاني  المعظم،  الملك  الجالة 
عنه  تعبر  وما  المباركة  االحتفاالت  بهذه 
من ذكرى عزيزة وروح أصيلة، وتمنياته 
لــجــمــهــوريــة بــاشــكــورتــوســتــان ولــروســيــا 
االتحادية الصديقة دوام التقدم والنماء 
وجميع  الباشكير  ولــشــعــب  واالزدهــــــار، 

الشعب الروسي الرخاء والسام.
ــة  ــ ــوري ــهــ ــمــ ــــــل رئــــــيــــــس جــ فــــيــــمــــا حــــــمَّ
بــاشــكــورتــوســتــان الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن 
تحياته  خليفة  آل  راشـــد  بــن  محمد  بــن 
لصاحب الجالة الملك المعظم، معرًبا عن 
تقديره العميق لمملكة البحرين وتطلعاته 
البلدين  بين  الثنائية  الــعــاقــات  لتعزيز 

الصديقين في مختلف المجاالت.
في  البحرين  مملكة  بمشاركة  رحب  كما 
أكثر  بــمــرور  روســيــا  مسلمي  احــتــفــاالت 
ــا عــلــى دخـــول اإلســــام إلــى  مــن 11 قــرًن
تلك المنطقة، مما يعكس عمق العاقات 

الوثيقة بين البلدين.
األعلى  المجلس  ذلــك، شــارك رئيس  إلى 
ــلــشــؤون اإلســامــيــة صــبــاح أمـــس في  ل

الذي  عشر  الرابع  الدولي  المؤتمر  أعمال 
تحت  الــذكــرى  هــذه  مــع  بالتزامن  انعقد 
عـــنـــوان )وحــــــدة مــنــبــع الــــرســــاالت ضد 
ــتــطــرف واإلرهــــــاب مـــن أجـــل الــســام  ال
الحوار   – والــتــقــوى  البر  على  والــتــعــاون 

والتعاون(.
للمؤتمر  العامة  الجلسة  في  كلمة  وألقى 
والقضايا  األحــداث  “تخليد  أنَّ  فيها  أكد 
مهمٌّ  أمــٌر  هو  الشعوب  حياة  في  الكبرى 
ولربط  هويتها،  على  للحفاظ  وضــروريٌّ 
الخالد،  بالماضي  ومستقبلها  حاضرها 
والمعنوي  الروحي  االنتماء  تعميق  عبر 

إلى التاريخ والقيم والتقاليد”.
ان القيم  ــزَّ ــار إلــى أنَّ “الــديــن هــو خـ وأشـ
واألخاق والفضيلة في المجتمعات؛ مما 
يجعل من االحتفاالت المنتمية إليه وجًها 
ا للدول والشعوب، يستنهض تلك  حضاريًّ

القيم واألسس النبيلة”.
البحرين  مملكة  في  نعتز  “إننا  وأضــاف: 
ــوا اإلســـام  ــا وأهــلــهــا قــد دخــل بـــأنَّ بــادن
بعثها  برسالة  وإيــمــاًنــا  وتصديًقا  طــوًعــا 
إليهم النبي الكريم صلى هللا عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قبل 14 قرًنا؛ وتحديًدا 
 630 الموافق  الهجري،  الثامن  العام  في 

مــيــاديــة”. مــردًفــا: “وال شــك أنَّ وصــول 
اإلسام إلى بادكم ودخولها فيه طوًعا 
يتمتع  ما  لنا  يؤكد  قرًنا   11 قبل  وإيماًنا 
به هذا الدين العظيم من مبادئ وأسس 
كما  والــقــلــوب،  بالعقول  تأخذ  ودعـــوات 
يعكس كذلك ما يجمع بلدينا الصديقين 
أساسها  مــتــوارثــة  قــيــم  مــن  وشعبيهما 

المسالمة والتعايش واالنفتاح”.
الحضاري  باإلسهام  كثيًرا  “نعتز  وتــابــع: 
المسلمة  الــشــعــوب  قدمته  الـــذي  الكبير 
ــعــالــم، ومــنــهــا شــعــوب الــبــولــغــار،  حـــول ال
ـــاء فـــي خـــدمـــة الــبــشــريــة  ودورهــــــا الـــبـــنَّ
“كما  مضيًفا:  والفضيلة”.  العدل  وقضايا 
نعتز بحضور قيم ديننا الحنيف على مر 
العصور في وجه حمات الشر والسوء؛ 
مواجهة  فــي  الــمــحــوري  بــدورهــا  لتقوم 
والفطرة  والفضيلة  الخير  يهدد  مــا  كــل 

السليمة”.
وتتابعون  تابعتم  ــكــم  أنَّ شــك  “ال  وقـــال: 
المسلمة  للشعوب  الــرائــد  ــدور  ال باعتزاز 
والــمــؤســســات اإلســامــيــة الــكــبــرى حول 
ــتــصــدي لــحــمــات إشــاعــة  ــم فـــي ال ــعــال ال
األخــاقــي وتهديد  ــحــاد واالنـــحـــال  اإلل

األسر والمجتمعات والقيم”.

التي  والشرائع  “الرساالت  أن  إلى  ولفت 
بعث هللا عز وجل بها األنبياء والرسل قد 
وضعت منهًجا إلصاح البشرية وتقويم 
سلوكها؛ يقوم على البر والتقوى ومكارم 
قاطًعا  نهًيا  وينهى  والوسطية،  األخــاق 
لكي  واإلرهـــاب  والتطرف  الكراهية  عن 

يعيش الجميع في تعاون وسام”.
ودعا إلى إعاء الحوار الثقافي باعتباره 
ــلــتــفــاهــم تــؤكــدهــا  ــًة ل ــلـ ــيـ ضـــــــرورًة ووسـ
ــا  ــيــة، ومــطــلــًبــا إنــســانــيًّ ــان ــرب الـــرســـاالت ال
ا يصل اإلنسان من خاله  وأسلوًبا حضاريًّ
مــجــدًدا  والنفسي.  الــفــكــري  النضج  ــى  إل
تأكيد مملكة البحرين على أهمية الحوار 
بين أصحاب األديان والثقافات بما يعزز 

أسس التعايش والتعاون والتفاهم.
ــاق مـــتـــصـــل، شــــــارك الــشــيــخ  ــيـ ــي سـ ــ وفـ
افتتاح  حفل  في  محمد  بن  عبدالرحمن 
ــجــديــد لــلــجــامــعــة اإلســامــيــة  الــمــبــنــى ال
الروسية التابعة للنظارة الدينية المركزية 
لمسلمي روسيا، معرًبا عن تهانيه العميقة 
بهذه المناسبة، سائًا هللا تعالى أن يوفق 
العريقة  الــجــامــعــة  هـــذه  عــلــى  الــقــائــمــيــن 
ــديــن والــعــلــم والــقــيــم، بحيث  لــخــدمــة ال

تكون منارًة للخير والمعرفة والسماحة.
كما التقى رئيس المجلس مساء األربعاء 
النظارة  ورئيس  العام  المفتي  الماضي 
الــديــنــيــة الـــمـــركـــزيـــة لــمــســلــمــي روســيــا 
المقر  وذلك في  الدين،  تاج  طلعت صفا 

التاريخي لإلدارة الدينية.
العاقات  الجانبان  بحث  اللقاء  وخــال 
الـــوديـــة الــطــيــبــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
تطوير  وســبــل  وشعبيهما،  الــصــديــقــيــن 
األعلى  المجلس  بين  المشترك  التعاون 
البحرين  مملكة  في  اإلسامية  للشؤون 
لمسلمي  ــمــركــزيــة  ال الــديــنــيــة  واإلدارة 

روسيا بما يخدم القضايا المشتركة.

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن مملكة البحرين بقيادة ملك البالد الُمعظم 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ودعم ولــي العهد رئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، ماضيــة في نهجها 
اإلصالحــي والدبلوماســي فــي ترســيخ قيــم الســالم والتســامح والتعايــش الســلمي، 

وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ودعم التنمية المستدامة وخدمة اإلنسانية.

إلــقــائــه كلمة مملكة  لــدى  الــوزيــر،  وأشـــار 
للجمعية  العامة  المناقشة  أمــام  البحرين 
العامة لألمم المتحدة في دورتها السابعة 
المملكة  حرص  إلى  بنيويورك،  والسبعين 
على  الدولية  الشراكة  تعزيز  على  الدائم 
أسس من التآخي والتفاهم ومبادئ ُحسن 
ــدول، وعــدم  ــ ــجــوار واحــتــرام ســيــادة ال ال
وتغليب  الداخلية،  شؤونها  في  التدخل 
الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية 
واضعة  والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــصــراعــات 
التكامل  تــعــزيــز  ــويــاتــهــا  أول مــقــدمــة  فــي 
العربية  الـــدول  أمــن  وحماية  الخليجي، 
أراضيها،  وسامة  ووحدتها  واستقرارها 
في  والــشــامــل  الــعــادل  الــســام  وتحقيق 

المنطقة.
وأعرب عن فخره واعتزازه بنجاح مملكة 
ــتــحــديــات إلــى  الــبــحــريــن فـــي تــحــويــل ال
فرص وقصص نجاح مستدامة، وتميزها 
كـــأنـــمـــوذج مــتــحــضــر ورائـــــد فـــي تــجــاوز 
تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتنفيذ 
خــطــة مــتــكــامــلــة لــلــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، 
وتــوجــهــهــا نــحــو فــصــل جــديــد مــزهــر في 
مسيرتها الديمقراطية بإجراء االنتخابات 
السادسة  دورتــهــا  فــي  والبلدية  النيابية 
البرلمان  لــيــواصــل  الــمــقــبــل،  نوفمبر  فــي 
صاحياته التشريعية والرقابية، والتعبير 
بالتنسيق  الناخبين  إرادة  عن  الحقيقي 

بين مجلسي الشورى والنواب.
بتشريعات  البحرين  مملكة  بتمتع  وأشــاد 
عصرية تضاهي أرقى المعايير الحقوقية 
ــًرا: قــانــون  الــعــالــمــيــة، ومـــن أبـــرزهـــا مـــؤخـ
“الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر الــبــديــلــة”، والـــذي 
منذ  محكوم   4200 من  أكثر  منه  استفاد 
نحو  والــتــوجــه   ،2018 مــايــو  فــي  تنفيذه 
السجون المفتوحة، وإقرار قانون العدالة 
اإلصـــاحـــيـــة لـــألطـــفـــال وحــمــايــتــهــم من 
التشريعات  من  وغيرها  المعاملة،  ســوء 
ــبــرامــج الــمــتــطــورة فــي ضـــوء متابعة  وال
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
الــحــوار  مــن  أجـــواء  فــي   ،)2022-2026(
راســخــة  كــمــبــادئ  المجتمعية  والــشــراكــة 
الملك  لجالة  اإلصــاحــي  النهج  ظل  في 

المعظم.
نص الكلمة

البحرين  مملكة  كلمة  نــص  يــلــي  وفــيــمــا 

التي ألقاها وزير الخارجية أمام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة:

بسم هللا الرحمن الرحيم
مــعــالــي الــســيــد كــســابــا كـــوروشـــي رئيس 
الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة،
أصحاب الجالة والفخامة،

ــي والــســعــادة  ــمــعــال أصـــحـــاب الــســمــو وال
رؤساء الوفود،

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أهنئكم  أن  الــرئــيــس،  الــســيــد  لــي  يطيب 
انتخابكم  على  الصديق  لبلدكم  وأبـــارك 
رئيًسا للجمعية العامة في دورتها الحالية، 
إدارة  في  والنجاح  التوفيق  لكم  متمنًيا 
أعــمــالــهــا، كــمــا أتــوجــه بــالــشــكــر والــتــقــديــر 
عبدهللا  السيد  الــســابــق  الــرئــيــس  لمعالي 
أعــمــال  إدارة  فـــي  عــلــى جـــهـــوده  شــاهــد 

الدورة الماضية بكفاءة ومهنية.
البحرين  مملكة  تقدير  عن  أعّبر  أن  وأود 
األمين  غوتيرش،  أنتونيو  السيد  لمعالي 
لجهوده  ودعمها  المتحدة،  لــألمــم  الــعــام 
الملموسة في تعزيز دور المنظمة الدولية، 
وإســهــامــاتــهــا فـــي صـــون الــســلــم واألمـــن 
ــان،  ــسـ الـــدولـــيـــيـــن، وحــمــايــة حـــقـــوق اإلنـ
ــة اإلنــســانــيــة،  ــاثـ وتــنــســيــق عــمــلــيــات اإلغـ
المستدامة والعمل  التنمية  ودعم أهداف 

المناخي وحماية البيئة.
السيد الرئيس،

الحالية  لــلــدورة  العامة  المناقشة  تنعقُد 
وسط صراعات مسلحة في معظم أنحاء 
مشتركة،  اقتصادية  وتــحــديــات  الــعــالــم، 
سيؤدي  والتي  واألهمية،  الخطورة  بالغة 
تهديدات  تزايد  مع  استمرارها دون حل، 
أنحاء  مختلف  في  اإلرهابية  التنظيمات 
نــزاع  إلـــى  شــامــلــة،  معالجة  دون  الــعــالــم 
وبؤًسا وحرماًنا  أوسع وأكثر دماًرا وقتاً 
لحياة  وتهديًدا  لألبرياء  وتشريًدا  للبشر 
اآلمــنــيــن، خــاصــة مــن الــنــســاء واألطــفــال، 
تحقيق  من  والمجتمعات  األفـــراد  ويمنع 
أبسط حقوقهم في حياة كريمة مستقرة.

الشراكِة  التهديدات حتمية  وتفرض هذه 
الـــمـــشـــتـــرك، على  ــتــنــســيــق  الـــدولـــيـــِة وال
ــراف،  األطــ ومــتــعــدد  الــثــنــائــي  الصعيدين 
إلنهاء الحروِب والنزاعات وتسويتها عبر 
البنَّاء  والتعاوِن  السلمية،  والسبل  الحوار 

بين الدول العظمى لتحقيق األمن والسلم 
واإلرهــاب،  التطرِف  ومحاربِة  الدوليين، 
المالية والتنظيمية  واجتثاثه من جذوره 
مــشــكــات  أي  ــالـــجـــة  ــعـ ومـ ــريــــة،  ــكــ ــفــ ــ وال
من  اجتماعية  أو  اقتصادية  أو  سياسية 
أو  الخافات  أو  الصراعات  تغذية  شأنها 

الكراهية.
ــــادي أن الــســبــيــل الــوحــيــد لحل  وتــــرى ب
األزمـــــات اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــقــائــمــة 
المتحدة،  األمم  بمبادئ  بالتمسك  مرهون 
وأهمها: احترام السيادة والقانون الدولي 
وعـــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للدول، والتوافق على آليات أكثر فاعلية 
المستقبلية،  الصراعات  تجنب  أجــل  من 
وحل النزاعات أو الخافات قبل اندالعها، 
ووقف نزيف الخسائر الفادحة في األرواح 
المالية  الـــمـــوارد  وتــوجــيــه  والــمــمــتــلــكــات، 
الجوع  براثن  من  البشر  مايين  النتشال 
الثروات  إهــدار  من  بدالً  والمرض،  والفقر 

على إشعال فتيل العداوة والكراهية.
المستقبلية  ــصــراعــات  ال تجنب  أن  كــمــا 
مــا في  كــل  بــذل  علينا  يــوجــب  منعها،  أو 
قبل  الخافات  أو  النزاعات  لحل  وسعنا 
أن تتحول إلى عنف، وللقيام بذلك، يجب 
قيم  لتعزيز  الــرئــيــســي  ــدور  ــال ب نــؤمــن  أن 
المتبادل  واالحترام  والتعايش  التسامح 
ــوار فـــي مــنــع نـــشـــوب الــصــراعــات  ــحــ ــ وال
والحفاظ على األمن وبناء التعاون والثقة 

بين الدول.
وتبقى األمم المتحدة دائًما عنصًرا رئيًسا 
بين  السلمي  والتعايش  الحوار  دعــم  في 
التضامِن  وتحفيز  والحضارات،  الثقافات 
اإلنــســانــي فــي مــعــالــجــة مــشــكــات الفقر 
الموارد  من  المزيد  وتخصيص  والجوع، 
ــل نــمــًوا والــفــئــات  لــمــســاعــدة الــبــلــدان األقـ
العلمي  البحث  وتشجيع  حرماًنا،  األكثر 
وتـــبـــادل الــخــبــرات فــي الــمــحــافــظــة على 

البيئة وعاج األمراض واألوبئة.
السيد الرئيس،

إنَّ أمَن منطقِة الشرق األوسط واستقرارها 

الدوليين،  والسلم  لألمن  أساسيٌة  ركيزٌة 
في ظل ما تواجهه هذه المنطقة الحيوية 
واالســتــراتــيــجــيــة مـــن حـــــروٍب وأزمـــــاٍت 
واقتصادية  بشرية  خسائٍر  فــي  تسببت 
حركة  وتهديد  المايين  وتشريِد  هائلة، 
الماحة والتجارة والطاقة واألمن المائي 
شباب  من  المايين  وحرمت  والــغــذائــي، 
في  والــتــفــاؤل  األمـــل  مــن  المنطقة  دول 

مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا.
ولقد كانت مملكُة البحرين بقيادة حضرة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صــاحــب 
آل خليفة ملك الباد المعظم، حفظه هللا 
دائًما في جميع مواقفها  ورعــاه، حريصًة 
الفاعلة  الدولية  وتحركاتها  الدبلوماسية 
ــتــعــاون والــشــراكــة  عــلــى تــأكــيــد أهــمــيــة ال
الدولية على أسٍس من التآخي والتفاهم 
ومــبــادئ ُحــســن الــجــوار واحــتــرام سيادة 
الـــــــدول، وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 
ــوار والــحــلــول  ــحـ ــيــة، وتــغــلــيــب الـ ــداخــل ال
ــصــراعــات  الــدبــلــومــاســيــة فـــي تــســويــة ال
وترسيخ  والدولية،  اإلقليمية  والتوترات 
ــان  ــ الــتــعــايــش الــســلــمــي بــيــن جــمــيــع األدي
ــا من  ــثــقــافــات، انــطــاًق والـــحـــضـــارات وال
القانون  ومــبــادئ  المتحدة  األمــم  ميثاق 

الدولي.
ووضــعــت مــمــلــكــُة الــبــحــريــن فــي مقدمة 
بين  والــتــرابــط  التكامل  تعزيز  أولوياتها 
الــخــلــيــج  ــدول  ــ لـ الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
ــعــربــيــة، وشــعــوبــهــا الــشــقــيــقــة، والــبــنــاء  ال
متابعة  في  إنــجــازات  من  تحقق  ما  على 
الُعا، واستكمال مقومات  مخرجات قمة 
التنموية  والبرامج  االقتصادية  الــوحــدة 
ــمــنــظــومــتــيــن الــدفــاعــيــة  ــمــشــتــركــة وال ال
واألمنية، بما يعزز من أمن دول المجلس 
ــا الفاعل  واســتــقــرارهــا ووحــدتــهــا، ودورهـ
في محيطها اإلقليمي والدولي، وتحرص 
العربيِة  الــدوِل  أمن  على  البحرين  مملكة 
أراضيها،  وسامة  ووحدتها  واستقرارها 
باعتباره جزًءا ال يتجزأ من أمنها القومي، 
الشقيقة  الــبــلــدان  قـــدرة  فــي  ثقة  ولــديــنــا 

على حل أزماتها وتجاوز أي خافات عن 
طريق الحوار السياسي.

وتؤمن المملكُة بأنَّ تحقيَق السام العادل 
األوســـط  الــشــرق  فــي منطقة  ــشــامــل  وال
تسوية  عــلــى  األول  الــمــقــام  فــي  يعتمد 
لحل  وفًقا  اإلسرائيلي  الفلسطيني  النزاع 
الــدولــيــة،  الشرعية  وقــــرارات  الــدولــتــيــن، 

ومبادرة السام العربية.
ــقــيــم  ــادئ وال ــبـ ــمـ وانـــطـــاًقـــا مـــن هــــذه الـ
الـــراســـخـــة، اتـــخـــذت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مبادرات جادة بتنظيم ورشة “السام من 
اتفاقات  على  والتوقيع  ــار”،  االزدهــ أجــل 
مــبــادئ إبــراهــيــم، وإعـــان تأييد الــســام، 
والذي يدخل عامه الثالث، لتجسد أهمية 
ــدالً مــن الــمــواجــهــة والــصــراع،  الــتــعــاون بـ
والعمل على بناء الثقة والشراكة، بما يلبي 
والتعايش  األمــن  فــي  الشعوب  تطلعات 

السلمي والرخاء والتنمية المستدامة.
البحرين  وفي هذا اإلطــار، ترحب مملكة 
بالهدنِة القائمة في اليمن بدعٍم ورعايٍة من 
مبادرِة  مع  تتسُق  والتي  المتحدة،  األمــِم 
ومساعيها  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
للتوصل إلى حٍل سياسي شامل ومستداٍم 
الخليجية  للمبادرة  وفًقا  اليمنية،  لألزمة 
الــحــوار  ومــخــرجــات  التنفيذية،  وآليتها 
ــرار مجلس األمــن  الــوطــنــي الــشــامــل، وقــ
المعابر  فتح  أهمية  مــؤكــدة   ،2216 رقــم 
اإلنسانية كافة، وتعزيز الدعم االقتصادي 

والتنموي للشعب اليمني.
ــتــاريــخــيــِة  ــُد دعـــَمـــهـــا لــلــحــقــوِق ال ــ ــؤك ــ وت
الــمــشــروعــِة لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
النيل،  نهر  مياه  في  السودان  وجمهورية 
مساعيهما  ودعم  المائي،  أمنهما  وحماية 
ــزم حـــول مــلء  ــاٍق قــانــونــي مــل ــفـ نــحــو اتـ
يعود  بما  األثيوبي  النهضة  سد  وتشغيل 
مع  ويتوافق  كافة،  األطــراف  على  بالنفع 

قواعد القانون الدولي.
مع  والمتضامن  الثابت  موقفها  وتــجــدد 
المحافظة  في  الشقيقة  المغربية  المملكة 
قرار  مثمنة  أراضيها،  ووحــدة  أمنها  على 

 2021 لسنة   2602 رقـــم  األمـــن  مجلس 
بشأن الصحراء المغربية.

اهتماَمها  البحرين  مملكُة  وتــؤكــُد  هـــذا، 
جميع  مع  متوازنة  وديــة  عاقات  بإقامِة 
ومـــن  األوســــــــط،  ــــشــــرق  ال مــنــطــقــة  دول 
اإليرانية،  اإلسامية  الجمهورية  ضمنها 
المتحدة  األمـــم  بمواثيق  االلــتــزام  وفــق 
الجوار،  ُحسن  ومبادئ  الدولي،  والقانون 
وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى، 
الــدول  وسيادة  الدولي  للقانون  احتراًما 
واالمتناع عن  والثقافية،  الدينية  وقيمها 
استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى 
الدولية  الوكالة  مع  الكامل  إيــران  تعاون 
للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة 
الشرق االوسط، بما فيها الخليج العربي، 

منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
السيد الرئيس،

ــبــحــريــن في  ــقــد اســتــطــاعــت مــمــلــكــة ال ل
صاحب  لحضرة  الحكيمة  الــقــيــادِة  ظــِل 
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجالة 
ورعـــاه،  هللا  حفظه  المعظم،  الــبــاد  ملك 
صاحب  من  بمتابعٍة  الحكومِة  وتوجهاِت 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ــــي  ول خــلــيــفــة  آل 
الــــــــوزراء، حــفــظــه هللا، وبــفــضــل الــعــمــل 
الواحد  الفريق  بروح  المسؤول  الجماعي 
إلى فرص وقصص  التحدياِت  تحّول  أن 
نــجــاٍح مــســتــدامــة، واضــعــة فــي مــقــدمــِة 
أولوياتها احترام حقوق اإلنسان وكرامته 
ــاتــه ورفــاهــيــتــه وأمـــنـــه، بــاعــتــبــاره  وحــري
الثروة الحقيقية للوطن ومحور المسيرة 

التنموية الشاملة وغايتها.
م “فريق البحرين” أنموذًجا متحضًرا  وقدَّ
ورائـــــــًدا فـــي تـــجـــاوز تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
المملكة  تــقــديــم  عــبــر  ــا،  ــورونـ كـ فــيــروس 
مجانية  وفــحــوصــات  صــحــيــة  خـــدمـــات 
لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، 
تطعيم  جرعة  مايين   3.5 قــرابــة  ومنح 
مــجــمــوع  مـــن   % 230 تــتــجــاوز  بــنــســبــة 
ــســكــان، وتــلــقــي 67 % مــنــهــم الــجــرعــة  ال
المنشطة، إلى جانب إطاق حزمة مالية 
 12 بقيمة   2020 مــارس  منذ  واقتصادية 
المحلي  الناتج  ُثلث  تــعــادل  دوالر  مليار 
اإلجمالي إلسناد األفراد والقطاعات األكثر 
تضرًرا، والحد من التداعيات االقتصادية 
المرتبة  المملكة  لتستحق  واالجتماعية، 
األولى عالمًيا في معدل التعافي بحسب 
أول  المنامة  واختيار  الدولية،  المؤشرات 
مدينة صحية إلقليم الشرق األوسط وفًقا 

لمنظمة الصحة العالمية.

القضيبية - مجلس النواب

ــدة الــجــلــيــلــة  ــّيـ ــسـ اســتــقــبــلــت الـ
المعّظم،  لطان  السُّ جالة  حــرم 
بــقــصــر الـــبـــركـــة الـــعـــامـــر مــســاء 
الــنــواب  مجلس  رئيسة  أمـــس، 
عبد هللا  بنت  فوزية  البحريني 
زيارتها  إطــار  في  وذلــك  زينل، 

في  للمشاركة  ُعــمــان  لسلطنة 
االجـــتـــمـــاع الــــــدوري الـــســـادس 
الشورى  مجالس  لرؤساء  عشر 
والنواب والوطني واألمة بدول 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 

العربية.

حرم سلطان عمان تستقبل زينل

بالنيابة عن جاللة الملك المعظم... عبدالرحمن بن محمد يشارك في احتفاالت باشكورتوستان:

نعتز بجهود التصدي لحمالت إشاعة اإللحاد واالنحالل األخالقي
المنامة - بنا
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المنامة - بنا

4200 محكوم استفادوا من العقوبات البديلة... و67 % من السكان تلقوا “المنشطة”
البحرين ماضية في نهجها اإلصالحي والدبلوماسي الداعم للسالم والتسامح والتنمية المستدامة... وزير الخارجية:

احتفاالت باشكورتوستان بمناسبة مرور أكثر من ألف ومائة عام على دخول اإلسالم

المنامة - بنا

بــعــث مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
وولــي  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــــى رئــيــس  بــرقــيــتــي تــهــنــئــة إل
عمر  بيساو  غينيا  جمهورية 
ــالـــو  بــمــنــاســبــة  ــبـ ســيــســكــو إمـ
بــاده، أعرب  ذكــرى استقال 

جالته وسموه في البرقيتين 
وتمنياته  تهانيه  أطيب  عــن 
والسعادة  الصحة  بموفور  له 

بهذه المناسبة الوطنية.
كـــمـــا بـــعـــث صـــاحـــب الــســمــو 
ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ الــمــلــكــي ول
تهنئة  برقية  ــوزراء  ال مجلس 
وزراء  رئـــيـــس  ــى  ــ إل مــمــاثــلــة 
نونو  بيساو  غينيا  جمهورية 

غوميز نابيام.

البحرين تهنئ غينيا بيساو بعيد االستقالل



الشركة رافد أساس 
لمشروع توفير 10 

ماليين وجبة

تسهيل عميلة التبرع 
بأكثر من 4.6 مليون 

وجبة للمحتاجين
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محرر الشؤون المحلية

تطوير المنهجية بتخصيص نسبة من أرباح الشركة ألوجه الخير... نبيل كانو:

بــن أحمــد كانــو” فــي  أنشــئت “مجموعــة شــركات يوســف 
المنامــة  العــام 1890 وســميت باســم مؤسســها المرحــوم 
يوســف أحمــد كانو، وهــي من بين أقدم التكتــات التجارية 

فــي الخليج العربي ولها أنشــطة متنوعة فــي منطقة الخليج 
العربي والشرق األوسط.

وانتهجت المجموعة من األعمال والمباني الخيرية، طريقًا 
لضرب أروع األمثلة في المسؤولية االجتماعية، 

وهــو الطريــق الــذي أسســه المرحوم يوســف 
أحمد كانو، لتتنوع عطاءات تلك المجموعة 

فــي إقامة سلســلة من المشــروعات التي 
امتــدت من المراكز الصحية والعاجية 
القــرآن  تعليــم  الجوامــع ومراكــز  إلــى 

وتدريس علومه، وقاعات للمناسبات 
المختلفــة والمدارس وغيرها الكثير 

من أعمال البر في البحرين.

المسؤولية االجتماعية نهج راسخ لمجموعة كانو منذ تأسيسها

مبادرات الشركة محل تقدير من المجتمع والدولة... “طلبات”:

أكــدت رئيــس قســم االتصــال المؤسســي، والعاقــات الحكوميــة والمســؤولية االجتماعيــة بشــركة طلبــات فاطمــة البســتكي، أن المســؤولية 
االجتماعيــة تأتــي علــى رأس أولويــات شــركة طلبــات، حيث قامت الشــركة أخيــًرا بضم عدة جهات ومؤسســات خيرية علــى منصتها، وذلك 
لتسهيل عملية التبرع للمحتاجين دون احتساب أية رسوم. وذكرت في لقائها مع “الباد” للحديث حول دور المؤسسة في مجال المسؤولية 
ا لمشروع توفير 10 مايين وجبة، الذي أطلقته الشركة األم )ديلفري هيرو(، حيث ساهمت  االجتماعية أن الشركة كانت مؤخًرا رافًدا أساسيًّ
بتسهيل عميلة التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة للمحتاجين، كما ساهمت “طلبات” في العام الماضي بتسهيل التبرع بأكثر من 67 ألف دينار 
مــن خــال الجمعيــات الخيريــة االفتراضيــة على التطبيق.  وقالت: إن الشــركة تحرص على رفع نســبة الوعي بأهمية التطــوع لدى موظفيها، 
وتجســد ذلك من خال إشــراكهم في األنشــطة التطوعية، وتخصيص شــهر للتنافس بين الموظفين في جميع فروع “طلبات” بالمنطقة، في 
ا في تنمية المجتمع،  ا ورئيســيًّ تقديم أفضل األنشــطة التطوعية لخدمة ودعم المجتمع. وأشــارت إلى أن القطاع الخاص يلعب دوًرا محوريًّ

الفتة إلى أن التنمية االقتصادية يجب أن تتحرك بشكل مواز مع التنمية االجتماعية. وفيما يلي نص اللقاء:

ما هو تقييمكم للدور الذي يساهم به  «
القطاع الخاص في مملكة البحرين في 

إطار المسؤولية االجتماعية؟

البحرين  مملكة  فــي  الــخــاص  القطاع  يلعب 
ا في تنمية المجتمع، إذ  ا ورئيسيًّ دوًرا محوريًّ
بتكاتف كافة  إال  المجتمع  ال يمكن أن ينهض 
القطاعات انطالًقا من رؤية ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، في الشراكة ما بين 
القطاعين العام والخاص، بما يصب في تنمية 

المجتمع والمسؤولية المجتمعية. 
وهذا ما نراه اآلن على أرض الواقع، حيث إن 
رأت  والحيوية  الهامة  المشاريع  من  العديد 
بالمساهمة  الخاص  القطاع  التزام  بعد  النور 
خاصة  مــيــزانــيــات  تخصيص  و  التنمية  فــي 

للمسؤولية المجتمعية. 

 كيف تساهم المسؤولية االجتماعية  «
في دعم مسيرة التنمية الشاملة؟

تتحرك  أن  يــجــب  االقــتــصــاديــة  التنمية  إن 
ال  لــذلــك  االجــتــمــاعــيــة،  للتنمية  مـــواز  بشكل 
بـــد مـــن الــتــكــاتــف مـــا بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
بما  تنموية  مــشــاريــع  عــلــى  للعمل  والــخــاص 
يصب في تحقيق األهداف التنموية الشاملة 

والمستدامة لمملكة البحرين. 

كيف تطبق شركتكم مفهوم  «
المسؤولية االجتماعية وأين موقعها 

على سلم أولوياتها؟

ــيــة االجــتــمــاعــيــة عــلــى رأس  ــمــســؤول تــعــد ال
قد  البحرين  في  إننا  حيث  الشركة،  أولويات 
عـــدة جــهــات ومــؤســســات خيرية  بــضــم  قمنا 
على منصة “طلبات” وهي “المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية، صندوق الزكاة والصدقات، 
جــمــعــيــة حــفــظ الــنــعــمــة، وجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
عملية  لتسهيل  وذلـــك  الــســرطــان”  لمكافحة 
التبرع للمحتاجين، دون أية رسوم محتسبة.

وساهمت “طلبات” في العام الماضي بتسهيل 
الــتــبــرع بــأكــثــر مــن 67 ألـــف ديــنــار مــن خــالل 
الجمعيات الخيرية االفتراضية على التطبيق. 
لها عدة  الشركة كان  إلى ذلك، فإن  باإلضافة 
مثل  العالم،  مستوى  على  خيرية  مساهمات 

مــبــادرة #دائــمــًا_مــعــك فــي رمــضــان، ومــبــادرة 
#نــقــف_مــعــًا_مــن_أجــل_اإلنــســانــيــة، ومــبــادرة 
#إفــطــار_مــن_أجــل_الــهــنــد، ومــبــادرة #غــداء_

من_أجل_لبنان.
على  األبطال”  “شهر  طلبات  شركة  تطلق  كما 
مستوى العالم والذي يصادف شهر أكتوبر من 
موظفو  فيه  يتنافس  شهًرا  ليكون  عــام،  كل 
“طلبات” في األنشطة التطوعية على مستوى 

اإلقليم. 
كما تقيم الشركة عدة أنشطة تطوعية والتي 
المجتمعية،  المسؤولية  مصلحة  فــي  تصب 
ا لمشروع  فأخيًرا كانت “طلبات” رافًدا أساسيًّ
أطلقته  الــــذي  وجـــبـــة”  مــاليــيــن   10“ تــوفــيــر 
هــيــرو، حيث ساهمت  ديــلــفــري  األم  الــشــركــة 
مليون   4.6 من  بأكثر  التبرع  عميلة  بتسهيل 

وجبة للمحتاجين. 

كيف تساهم شركتكم في دعم إشاعة  «
ثقافة المسؤولية االجتماعية في 

المجتمع؟

عــن طــريــق الــشــراكــة مع 
ــات وهــــي:  ــهــ عــــــدة جــ
الـــجـــهـــات الــخــيــريــة 
ســــــالــــــفــــــة الــــــذكــــــر 
الـــمـــنـــضـــمـــة لــمــنــصــة 
ــات”، والـــتـــي  ــ ــب ــ ــل “طــ
عدة  معها  تجمعنا 
تطوعية،  أنشطة 

والشراكة مع عمالء “طلبات” عن طريق إتاحة 
للتبرع مباشرة من خالل لمسة على  الفرصة 
جميع  في  الموظفين  مع  والشراكة  التطبيق، 
التطوع  بأهمية  للتوعية  التطوعية  األنشطة 

وأثره على الفرد والمجتمع. 
مع  وبالتعاون  الشراكة  فــإن  لذلك،  باإلضافة 
عاماًل  كانت  “طلبات”  على  المدرجة  المتاجر 
ا في دعم أنشطة المسؤولية االجتماعية  مهمًّ

تجاه السائقين. 
وأخيًرا، وضمن أنشطة المسؤولية االجتماعية 
واالستدامة، قمنا باستخدام أكياس مصنوعة 
من مواد نباتية عضوية قابلة للتحلل، وذلك 

حفاًظا على البيئة. 
ــتــكــار أفـــكـــار جــديــدة  ــا الب ــًمـ نــحــن نــســعــى دائـ

بيئة نظيفة  الحفاظ على  تصب في مصلحة 
ومستدامة. 

مون تفاعل وانطباعات وتقدير  « كيف تقّيِ
المجتمع والدولة لمبادراتكم وبرامجكم 

في إطار المسؤولية االجتماعية؟

ــا مــا تلقى مــبــادراتــنــا تــقــديــًرا كــبــيــًرا من  ــًم دائ
المجتمع والدولة، لكننا في “طلبات” دائًما ما 
نستمر  حتى  السقف،  ونرفع  أنفسنا  نتحدى 
في الوصول إلى أبعد اآلفاق وكسر الحواجز، 

وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع. 
باإلضافة إلى ذلك، نحن نقوم بمراجعة دائمة 
الحــتــيــاجــات الــســوق والــبــيــئــة البــتــكــار أفــكــار 
والمجتمع  الــمــوظــفــيــن  مصلحة  فــي  تــصــب 
والسوق والوطن، وأيًضا على مستوى العالم. 
والمقترحات  باألفكار  دوًمــا  ترحب  “طلبات” 

الجديدة. 

كيف تطبق شركتكم مفهوم  «
المسؤولية االجتماعية على مستوى 

الموظفين وبيئة العمل الداعمة 
لالحتياجات االجتماعية لهم؟

ــشــراكــة مـــع الــمــوظــفــيــن - كما  عـــن طــريــق ال
أســلــفــنــا- فــي إشــراكــهــم فــي كــافــة األنشطة 
التطوعية، وأيًضا عن طريق تخصيص شهر 
جميع  فــي  الموظفون  فيه  يتنافس  كامل 
بالمنطقة في تقديم أفضل  أفرع “طلبات” 
األنـــشـــطـــة الــتــطــوعــيــة لــخــدمــة 

ودعم المجتمع. 
ذلك  خــالل  مــن  نهدف  إننا 
بأهمية  الوعي  نسبة  لرفع 
التطوع، ونسعى دائًما 
إلشراك موظفينا في 
التطوعية  األنشطة 
فئات  لكل  الداعمة 
كتعلم  الــمــجــتــمــع، 
على  اإلشـــارة  لغة 

سبيل المثال.

المسؤولية االجتماعية أبرز أولوياتنا... مساٍع دائمة لالبتكار

فاطمة البستكي

كانو،  شــركــات  مجموعة  مساهمة  كانت  وقــد 
األهم،  الجانب  الخيرية،  المباني  هذه  بتشييد 
تماشيًا مع سياسة البحرين لمواكبة التطورات 
والتوسع العمراني، لالرتقاء بمستوى الخدمات 

التي ُتقدم للمواطنين.
وفــيــمــا يــلــي يــتــحــدث عــضــو مــجــلــس إدارة 
عن  كــانــو  خــالــد  نبيل  الــســيــد  كــانــو،  مجموعة 
المجموعة االجتماعي، وأبرز  جوانب من دور 
إطار  في  المجموعة  نفذتها  التي  المشروعات 

األعمال الخيرية.

 من أين بدأت مسيرة العمل الخيري لدى  «
مجموعة كانو؟

تأسيسها  منذ  عاتقها  على  الــشــركــة  أخـــذت    
بناء  الخيرية،  لألعمال  مالية  مبالغ  تخصيص 
عــلــى مــا أوصـــى عليه الــمــؤســس، وذلـــك عبر 

تخصيص مبالغ وصرفها في أوجه الخير.
التي  المنهجية  وقام األجــداد واآلبــاء بتطوير 
ربحها  مــن  نسبة  باستقطاع  الــشــركــة  تتبعها 
الشركة،  نظام  في  وتضمينه  الخيري،  للعمل 
حيث ساهمت الشركة في بناء المراكز الصحية 

من  وغيرها  المناسبات  وقــاعــات  والمساجد 
أعمال الخير.

العلمي  المجال  فــي  أيــضــًا  الشركة  وساهمت 
دوالر  ماليين   6 خصصت  حيث  والــثــقــافــي، 
تهدف  والتي  كانو،  أحمد  بن  يوسف  لجائزة 
الجماعية  أو  الفردية  لألعمال  الحافز  إليجاد 
ــداث إضــافــة  الــمــتــمــيــزة الــتــي تــســاهــم فــي إحــ
بمثابة  وتكون  العربية،  مجتمعاتنا  في  نوعية 
المتميزين  لـــهـــؤالء  وتــكــريــم  تــقــديــر  شـــهـــادة 
الجائزة  شـــؤون  إدارة  ويــتــولــى  والــمــبــدعــيــن. 
مجلس أمناء ومكتب تنفيذي لتسيير الشؤون 

اإلدارية والمالية.
وكذلك، تم إطالق  لجنة يوسف بن أحمد كانو 
اإلدارة  مجلس  رئيس  يديرها  والتي  الخيرية 

الوالد خالد كانو وتخصص ألعمال الخير.
مشروع  تنفيذ  إلــى  أخــيــرًا  الشركة  وانطلقت 
مقر  في  كانو  أحمد  بن  يوسف  عائلة  متحف 
إلى  المشروع  المنامة، ويهدف  الشركة بسوق 
إلى  إضــافــة  المهم،  التاريخي  المبنى  حماية 
حفظ وعرض منجزات عائلة كانو في مختلف 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت 

البحرين  مملكة  فــي  الماضية  الــعــقــود  خــالل 
والمنطقة.

 كيف جسدت الشركة دورها االجتماعي  «
في دعم جهود الدولة لالرتقاء 
بالخدمات المقدمة للمواطنين؟

تم توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة يوسف 
بن أحمد كانو ووزارة التنمية االجتماعية تقوم 
اجتماعي  بناء مركز  بتمويل  الشركة  بموجبها 
شامل بمحافظة العاصمة، تحت مسمى “مركز 
مبارك كانو االجتماعي الشامل”، والذي سيكون 
ــوعــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  أول مــركــز مـــن ن
البيئة  توفير  خالل  من  المنتجة،  األســر  لدعم 
المناسبة إلنتاج المنتجات المتنوعة وتجهيزها 
لعرضها للسوق ويأتي هذا المشروع في إطار 
القطاعين  بــيــن  والــمــســتــمــر  الــوثــيــق  الــتــعــاون 
بالخدمات  االرتقاء  سبيل  في  والخاص  العام 

التنموية المقدمة للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات اجتماعية 
البحريني،  المجتمع  أفـــراد  لجميع  وتنموية 
إلـــى جــانــب تــعــزيــز روح الــتــمــاســك والــتــالحــم 

والمشروعات  البرامج  خــالل  مــن  المجتمعي 
عن  فضالً  المختلفة،  والتنموية  االجتماعية 
قطاعات  مع  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  تعزيز 
ــخــاصــة،  الــمــجــتــمــع الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة وال

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المناسبة  البيئة  توفير  إلى  المشروع  ويهدف 
إلنتاجات األسر المنتجة، واإلسهام في إعفاف 

األسر وفتح باب الرزق لهم.

ما الذي يعكسه فوز الشركة بجائزة  «
قرينة عاهل البالد المعظم سمو األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع 
األسر المنتجة؟

وداعــم  راٍع  أفضل  فئة  عــن  الشركة  فــوز  إن   
قرينة  بــجــائــزة  المنتجة،  ــر  األسـ لــمــشــروعــات 
ــبــالد الــمــعــظــم ســمــو األمـــيـــرة سبيكة  عــاهــل ال
وراٍع  داعــم  كأفضل  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
المحلية، هو محل  المنتجة  األسر  لمشروعات 
فخر واعتزاز وتقدير عاٍل لدى الشركة، ويمثل 
ترجمة فعلية لتطلعات رئيس وأعضاء مجلس 
لتعزيز  المستمر  إطار عملها  الشركة في  إدارة 
ومساندة  ودعــم  المجتمعية  الشراكة  مــبــادئ 
المبادرات  بجودة  لالرتقاء  الوطنية  الجهود 
إلى  إضافة  واستدامتها،  الــواعــدة  البحرينية 
الــشــراكــة بــيــن شــركــة يــوســف بــن أحــمــد كانو 
والـــقـــطـــاع الــحــكــومــي فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت 
والمبادرات التي تخدم المجتمع البحريني بكل 

شرائحه وتعكس توجيهات قيادتنا الحكيمة.

ساهمت الشركة في بناء 
المراكز الصحية والمساجد 

وقاعات المناسبات  

 خصصت الشركة 
6 ماليين دوالر لجائزة 
يوسف بن أحمد كانو 



عبدالعزيز آل سعود من أعظم زعماء القرن العشرين
خالل افتتاح منتدى “^” السنوي بمناسبة اليوم الوطني السعودي... رئيس التحرير:

^هنـــأ رئيس تحرير صحيفـــة البالد مؤنس 
المردي خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمير محمد 
بـــن ســـلمان بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي الســـعودي 
وذلـــك خـــالل افتتاحـــه منتـــدى صحيفـــة البـــالد 

السنوي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وقـــال إن المنتـــدى الســـنوي للصحيفة بمناســـبة 
اليوم الوطني الســـعودي يأتي وقفة تحية ألحد 
األيـــام البحرينيـــة المميـــزة، حيث نلتقي ســـنويا 
مـــع نخبة مـــن الشـــخصيات الخليجيـــة والعربية 
لتســـليط الضوء على مســـيرة التقـــدم واالزدهار 

التي تشهدها السعودية.
وأضـــاف: لقـــد اســـتطاعت الدولة الســـعودية أن 
تشـــق طريقها نحو المجد، حيث يعتبر مؤسسها 

القائـــد التاريخي عبدالعزيز آل ســـعود من أعظم 
زعمـــاء القرن العشـــرين عندما اســـتطاع توحيد 
العـــرب في شـــبه الجزيرة العربيـــة ويحولهم إلى 
دولـــة واحـــدة وصاعـــدة بقيـــم العدالـــة واألمـــن 

واالستقرار.
وتابـــع: عندما أتحدث عن العالقة التاريخية بين 
المنامـــة والســـعودية، فإنني أتحـــدث عن عالقة 
أخوين مـــع بعضها البعض، وتلخص جملة جاللة 
الملك المعظم إن القلوب مجتمعة عمق العالقات 

الوطيدة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وشـــكر المـــردي رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــى 
رعايته منتـــدى “البالد” للعام الثاني على التوالي 
والـــذي يبين مســـتوى زخم العالقات المشـــتركة 

إبراهيم النهام ومؤنس المردي وراشد الغائب خالل الفعاليةبين البلدين. رئيس التحرير ملقيا كلمته بالمنتدى

عبدالرحمـــن  الســـعودي  الـــرأي  كاتـــب  أشـــاد 
القّراش باحتفال وطنه الثاني البحرين بوطنه 
األول السعودية، حيث يضاف عام جديد إلى 
التاريخ المجيد وصفحـــة مضيئة تضاف إلى 

سجل االحتفاالت بالمنطقة العربية.
وقـــال القراش “نحـــن في الســـعودية نحتفي 
البحريـــن والســـعودية  لنـــا،  بالبحريـــن وطنـــا 
بمثابـــة عينين في رأس، فالبحريني ســـعودي 
والســـعودي بحريني، والعالقة بينهما متفردة 
بالترابط وسعي القياديتين إلى توحيد الصف 
ـــا، وهـــذا التكامـــل جعـــل  ا واقتصاديًّ سياســـيًّ
الـــدور المنـــوط بهما وحدة المصير في شـــتى 
المجاالت”. وبين القراش أن الملك عبدالعزيز 
طيـــب هللا ثـــراه قـــام بنهضة أمميـــة بتحويله 
للحلـــم إلى حقيقة ليكـــون هنالك حضن يضم 
الجميع، مضيفـــا “نحن لدينا بالمنطقة العربية 

الملـــك عبدالعزيـــز األب المؤســـس الـــذي جاء 
إلى هـــذه المنطقة المنســـية والصحراوية من 
العالـــم ليجعل منها قبلة عالميـــة الكل يتوافد 
إليهـــا، وهذا التطور الذي نلحظه انعكس على 
تميز العالقة بينها وبين دول المنطقة والعالم 

العربي”.

البحرين والسعودية عينان في رأس 
والعالقة بينهما متفردة

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ^أعـــرب 
شـــكره  عـــن  الصالـــح،  صالـــح  بـــن  علـــي 
للمملكـــة  المشـــرفة  للمواقـــف  وعرفانـــه 
العربية الســـعودية تجـــاه مملكة البحرين، 
المشـــاريع  فـــي  المتميـــزة  وإســـهاماتها 
التنمويـــة والحضاريـــة، وســـعيها الدؤوب 
كان  ومـــا  المملكـــة،  مصالـــح  عـــن  للـــذود 
لذلك من أثر إيجابـــي في تعزيز التواصل 
إزاء  المواقـــف  وتوحيـــد  الدبلوماســـي 
القضايـــا والملفـــات المشـــتركة، إلى جانب 
تقويـــة الروابط االجتماعية بين الشـــعبين 

الشقيقين.
وأكد الصالح خالل رعايته منتدى “البالد” 
السنوي بمناســـبة اليوم الوطني السعودي 
الــــ 92، أن المواقـــف التاريخيـــة للمملكـــة 
المنطقـــة  دول  مـــع  الســـعودية  العربيـــة 
والجـــوار تتجلى في الكثير من الشـــواهد 
النابعـــة مـــن حنكـــة دبلوماســـية وحرصها 
على تقديم المبادرات والمســـاعي الطيبة 
وتحقـــق  البشـــرية  كرامـــة  تحفـــظ  التـــي 
المصالـــح العليـــا للدول. وفيمـــا يلي النص 

الكامل لكلمة الصالح:

كلمة الصالح

يســـعدني ويشـــرفني فـــي مســـتهل هـــذه 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  أرفـــع  أن  الكلمـــة 
وأطيـــب التبريـــكات إلى خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، عاهل المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة حفظـــه هللا ورعاه، ملـــك الخير 
واإلنســـانية، وإلى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
اليـــوم  الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، بمناســـبة 
الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
ويســـعدني فـــي هذا المقـــام أن أعرب عن 
بالـــغ االعتـــزاز والتقديـــر للـــدور المحوري 
الكبيـــر الذي تضطلـــع به المملكـــة العربية 

الســـعودية في نشـــر قيم الخير والسالم، 
وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

إن مـــا يربـــط مملكـــة البحريـــن بالمملكـــة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة من عالقات 
فخـــر  تاريخيـــة وطيـــدة، محـــل  أخويـــة 
واعتزاز لدى الجميع، فهما تشهدان تطوًرا 
مستمًرا بفضل دعم القيادتين الحكيمتين 
للمملكتين الشـــقيقتين، والعمل المســـتمر 
الستثمار كافة السبل للمضـي في مسيرة 
التعاون والعمل المشـــترك، إلرساء قواعد 

األمن والسالم في المنطقة.
والبـــد مـــن كلمة شـــكر وعرفـــان للمواقف 
المشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه 
مملكة البحرين، وإسهاماتها المتميزة في 
المشـــاريع التنموية والحضارية، وســـعيها 
الدؤوب للـــذود عن مصالـــح المملكة، وما 
كان لذلـــك مـــن أثـــر إيجابـــي فـــي تعزيـــز 
التواصل الدبلوماســـي وتوحيد المواقف 
إزاء القضايـــا والملفـــات المشـــتركة، إلـــى 
جانـــب تقويـــة الروابـــط االجتماعيـــة بين 
المواقـــف  أن  كمـــا  الشـــقيقين،  الشـــعبين 
التاريخية للمملكة العربية الســـعودية مع 

دول المنطقـــة والجوار تتجلى في الكثير 
من الشواهد النابعة من حنكة دبلوماسية 
المبـــادرات  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــا 
والمســـاعي الطيبـــة التـــي تحفـــظ كرامـــة 

البشرية وتحقق المصالح العليا للدول.
إن يوم 23 ســـبتمبر هو مناسبة نقف فيها 
إجالاًل وإكباًرا للمملكة العربية الســـعودية 
مكانـــة  مـــن  حصدتـــه  ومـــا  الشـــقيقة، 
رفيعـــة وراســـخة علـــى مـــدى عقـــود مـــن 
تأســـيس المملكة، لتؤكد دورها المحوري 
والرائـــد وثقلهـــا السياســـي واالقتصـــادي 
واالجتماعي في المنطقة وعلى مســـتوى 
دول العالم، وهذا اليوم يعد محطة مهمة 
للنهضـــة  الكبيـــرة  اإلنجـــازات  الســـتذكار 
الشـــاملة فـــي مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة، 
التي شـــهدت حـــراكا اقتصادًيا وسياســـيا 
وثقافيـــا وتفاعـــاًل مـــع تطـــورات العصـــر، 
وأخذ زمام المبادرات لنزع فتيل الحروب 
والصراعـــات، ونشـــر المبادئ التـــي يدعو 
إليها الدين اإلسالمي الحنيف من تسامح 
وحـــوار، باإلضافـــة إلى دورهـــا الكبير في 
القضيـــة الفلســـطينية، وترســـيخ التقارب 

العربي العربي.
وأستذكر معكم، زيارتي الرسمية للمملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي مايـــو مـــن العام 
بلقـــاء  تشـــرفت خاللهـــا  والتـــي  2009م، 
المغفـــور لـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
الملـــك عبد هللا بـــن عبد العزيز آل ســـعود 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشـــقيقة وعـــدد مـــن المســـؤولين، حيـــث 
تـــم االطـــالع عن قـــرب علـــى الكثيـــر من 
المشـــاريع التنمويـــة العمالقة، كما تعرفت 

على تمســـك القيادة فـــي المملكة العربية 
السعودية بأسس ومبادئ الديمقراطية أو 
الشـــورى على وجه الدقة باعتبارها جزًءا 
ال يتجـــزأ مـــن الديـــن اإلســـالمي الحنيف، 
واحترام حقوق اإلنســـان، وصيانة حقوق 

المرأة.
العربيـــة  -المملكـــة  الكبـــرى  الشـــقيقة  إنَّ 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة   - الســـعودية 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن عبـــد العزيز 
آل ســـعود وولي عهـــده األميـــر محمد بن 

ســـلمان آل ســـعود أحرزت قفزات تنموية 
كبيـــرة، وبرهنـــت للعالـــم بأســـره بأنها بلد 
قلـــب  تاريـــخ عريـــق ونهضـــة، وهـــي  ذو 
الخليـــج النابض، أســـأل المولـــى عز وجل 
أن يعيد هذه المناســـبة الوطنية المجيدة 
على المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
واالزدهـــار،  والتقـــدم  األمـــن  مـــن  بمزيـــد 
وعلى الشـــعب السعودي الشـــقيق بالخير 
والرخاء، وأن تواصل ازدهارها المشهود، 

وتقدمها المتميز في شتى المجاالت.

إسهامات متميزة للشقيقة الكبرى في المشاريع التنموية والحضارية للمملكة
خالل رعايته لمنتدى “^” السنوي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. رئيس مجلس الشورى:

المواقف التاريخية السعودية مع دول المنطقة والجوار تتجلى في الكثير من الشواهد النابعة من حنكة دبلوماسية

علي بن صالح الصالح

الملك سلمان ال تأخذه في الحق لومة الئم
الكاتب واإلعالمي السعودي البدراني:

الســـعودي  واإلعالمـــي  الكاتـــب  شـــكر   ^
البـــالد علـــى  البدرانـــي، صحيفـــة  عبدالمطلـــوب 
مواكبـــة الحـــدث ومشـــاركتنا فرحتنا فـــي ذكرى 
توحيد المملكة العربية الســـعودية، وال يستغرب 
ذلـــك علـــى أهلنـــا فـــي البحريـــن، وهـــذه الذكـــرى 
عزيزة على نفوسنا، إنها ذكرى توحيد هذه البالد 
علـــى يد اإلمـــام المؤســـس، المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، 
وستوافق هذه الذكرى العزيزة، بإذنه تعالى، لهذا 
العام الجمعة 23 ســـبتمبر 2022 م، وهي الذكرى 
الــــ 92 لتوحيـــد بـــالد الحرميـــن الشـــريفين تحت 

راية اإلسالم »ال إله إال هللا محمد رسول هللا«.
وتابع “الملك عبدالعزيز جمع قلوب وعقول أبناء 
هـــذه البالد الغاليـــة على كلمة الحـــق، وأصبحت 
هـــذه البـــالد وحـــدة متكاملة تســـير علـــى منهج 
قويـــم مطبقة تعاليـــم الدين اإلســـالمي الحنيف 
كمـــا ورد في كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بين 
يديـــه وال مـــن خلفـــه ومطبقة لســـنة ســـيد خلقه 

رســـول هـــذه األمـــة الصـــادق المصـــدوق محمـــد 
بن عبـــدهللا، صلى هللا عليه وســـلم، والملك عبد 
العزيـــز، يرحمه هللا تعالـــى، كان قائدا فذا مميزا 

محنكا له رؤية صائبة قد وضعت السعودية في 
الطريـــق الصحيح حتى تصل إلـــى المكانة التي 

تستحقها في العالم المتطور”.
وزاد بالقـــول “لقـــد نهـــج أبنـــاؤه نهجـــه- الملـــوك 
ســـعود، وفيصل، وخالـــد، وفهد، وعبدهللا، واآلن 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز. عهـــد خيـــر وبركـــة، نعيش فـــي هذا 
الوطـــن أعلى قمـــم األمجاد والملك ســـلمان ملك 
الحـــزم والعـــزم رجل لـــن نفيه حقه، رجـــل أحبه 
شـــعبه، وأحبته األمة العربية واإلســـالمية، رجل 
اتســـم بالحكمة والشـــجاعة، وهو رجل المهمات 
الصعبـــة.. ال تأخـــذه فـــي الحق لومة الئـــم، وكل 
همه شـــعبه، وأمته العربية خصوصًا واإلسالمية 
عامـــة، ونحـــن فخـــورون جـــدا بقائدنـــا وملكنـــا 
وبولـــي عهـــده األميـــن صاحـــب )رؤيـــة المملكـــة 
2030(، وتلـــك الخطـــوة الطموحـــة ذات الركائـــز 
الثالث: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن 

طموح”.

عبدالمطلوب البدراني
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كاتب الرأي السعودي القراش:

مواقف مشرفة للمملكة العربية السعودية 
تجاه مملكة البحرين



مجلـــس  عضـــو  ^ســـجلت 
الجمـــل  شـــادية  المصـــري  النـــواب 
شـــكرها وتقديرهـــا للســـعودية في 
يومهـــا الوطني والتـــي تعتبر منبرا 
ولـــن  والمســـلمين  للعـــرب  شـــامخا 

ننقطع عن زيارة مقدساتها.
وأعربـــت خالل مشـــاركتها بمنتدى 
البـــالد عـــن أملهـــا فـــي أن تواصـــل 
الســـعودية خطى ازدهارها ونمائها 
بما يخدم مصالح الترابط والتالحم 

بين الدول العربية واإلسالمية.

^ هنـــأ عضـــو مجلـــس النواب 
إبراهيـــم النفيعـــي، خـــادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود وولـــي عهده 
بـــن  محمـــد  األميـــر  ســـمو  األميـــن 
سلمان آل سعود والشعب السعودي 
اليـــوم  فـــي  البحرينييـــن  وأنفســـنا 

الوطني السعودي.
العالقـــات  أن  النفيعـــي  وأوضـــح 
التاريخية بين البحرين والسعودية 
وتعتبـــر  الســـنين،  لمئـــات  تمتـــد 
المملكة العربية الســـعودية حاضنة 
تقدمـــه  ومـــا  الشـــريفين  للحرميـــن 
من خدمـــات جليلة؛ للحفـــاظ عليها 
واســـتقبال الناس من مختلف بقاع 
العالـــم. وأضـــاف “أن تقـــارب الرؤى 
االقتصاديـــة بيـــن والة العهـــود في 
البلدين قد طّور المنطقة الخليجية 
بمســـتوى  وارتقـــى  جهـــة،  مـــن 
العالقات بين المملكتين الشـــقيتين 
من جهة ثانيـــة. وأن زيادة التمثيل 
في المجلس التنسيقي بين البلدين 

يبين مدى عمق الترابط والعالقات 
بين المملكتين”. وتابع “نحن سعداء 
مزّينـــة  البحريـــن  شـــوارع  برؤيـــة 
بأعـــالم المملكة العربية الســـعودية 
العزيـــزة  المناســـبة  بهـــذه  احتفـــاء 
فالبحريـــن  جميعـــًا.  قلوبنـــا  علـــى 
والســـعودية واحد. وال ننســـى دعم 
بالشـــؤون  للبحريـــن  الســـعودية 
االقتصاديـــة واألمنية، وكلمة عاهل 
البالد المعظم تلخص ذلك “نحن مع 

السعودية في السراء والضراء”.

^قّدم عضو مجلس النواب خالد 
بوعنـــق أســـمى التهانـــي والتبريكات 
إلى مقـــام خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وإلـــى ولي عهده األمين ســـمو األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود، وإلـــى 
الشعب الســـعودي الشـــقيق والشعب 
البحريني والعربي واإلسالمي باليوم 

الوطني السعودي.
وأضاف بوعنق “تربطنا مع السعودية 
متميـــزة  أخويـــة  عالقـــات  الشـــقيقة 
تعـــود إلـــى األيـــام األولـــى لتأســـيس 
المملكة العربية السعودية، واستمرت 
حتى يومنا هذا في االرتقاء بمستوى 
العالقـــات الثنائية التـــي تجمعها الدم 

والنسب والمصير المشترك”.
واســـتطرد بوعنـــق بالقـــول “عالقاتنا 
ننســـى  وال  المملكتيـــن.  بيـــن  متينـــة 

الـــدور الســـعودي التي تعتبـــر العمود 
العربيـــة  للخليـــج واألمتيـــن  الفقـــري 
واإلسالمية، وال ننسى دور السعودية 
السياســـية  الملفـــات  مســـاندة  فـــي 
واالقتصاديـــة للمملكـــة خاصـــة فيمـــا 
يتعلـــق بخطـــة المارشـــال الخليجـــي 

لدعم االقتصاد البحريني”.

 برلمانية مصرية: 
السعودية منبر شامخ للعرب

 النفيعي: تقارب الرؤى
 االقتصادية طّور المنطقة الخليجية

بوعنق: العالقات مع السعودية 
تربطها الدم والنسب

والمحلـــل  الكاتـــب  ^أكـــد 
السياســـي البحرينـــي موفق الخطاب 
أن السعودية تتقدم بخطوات جريئة 
وملموســـة فـــي كل المياديـــن، ليـــس 
على الصعيد السياســـي فحســـب، بل 
علـــى الصعيد االقتصـــادي والعمراني 
لـــكل  ممـــدودة  ويدهـــا  واإلنســـاني 
خيـــر، وهـــي قبلـــة للمســـلمين والعالم 
أجمـــع، ومـــا تقـــوم به مـــن إصالحات 
ورؤى  أفـــكار  وطـــرح  ومبـــادرات 
معضـــالت  مـــن  الكثيـــر  لحلحلـــة 
العالـــم يجعلهـــا دولة كبـــرى. وبين أن 
الســـعودية تتحكم باقتصادات العالم 
الـــذي يعتبـــر عصـــب الحيـــاة، مضيفا 
“نعتبر الســـعودية دولة كبرى وعيدها 
يـــوم عالمي وليس ســـعوديا أو عربيا 
او خليجيـــا فقط، ويعتـــز به كل رجل 
وامرأة يعيد الفضـــل ألهله. ومواقف 
الســـعودية للبحريـــن مشـــهودة تتوج 
إضافـــة  قاطبـــة،  البحرينييـــن  بلغـــة 
والعربيـــة  اإلقليميـــة  مواقفهـــا  إلـــى 
بشـــكل  أزمـــة  أي  مـــع  التعامـــل  فـــي 

مســـتقيم وعقالني في حلحلة جميع 
المشـــكالت والدخول فـــي مفاوضات 
علنيـــة أو ســـرية فـــي إعـــادة لحمـــة 

الشعوب.
وأشاد الخطاب بما تشهده السعودية 
مختلـــف  فـــي  الفـــت  تطـــور  مـــن 
البنيـــان  حجـــم  فتـــرى  القطاعـــات، 
والمشـــاريع  الســـحاب  وناطحـــات 
االســـتثمارية والصناعيـــة والزراعيـــة 
والتجاريـــة الكبرى في كل مكان على 

مستوى الشقيقة الكبرى.

المحلل الخطاب: يد السعودية 
ممدودة لخير العالم

عمق العالقات اإلماراتية السعودية أحد روافد العمل الخليجي
النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي:

^تقدمت النائب الثاني للمجلس 
الوطنـــي االتحـــادي اإلماراتـــي ناعمـــة 
التهنئـــة  عبـــارات  بخالـــص  الشـــرهان 
والمباركـــة للمملكة العربية الســـعودية 
قيـــادة وشـــعبا بمناســـبة يومهـــا الـ 92، 
متمنيـــة لهـــا دوام التوفيـــق والنجـــاح 
فـــي مســـيرتها الميمونة فـــي التطوير 
والتنميـــة واإلعمار تحـــت قيادة خادم 
عهـــده  وولـــي  الشـــريفين  الحرميـــن 

األمين.
“نشـــارك  البـــالد:  بمنتـــدى  وأضافـــت 
الســـعودية احتفالهـــا بهـــذه المناســـبة 
الطيبـــة ونؤكـــد علـــى عمـــق العالقات 
األخويـــة التي تربط قيادتي وشـــعبي 
أحـــد  اليـــوم  أمســـت  والتـــي  بلدينـــا 

مبـــادئ  لتحقيـــق  األساســـية  الروافـــد 
العمل الخليجي والعربي المشترك في 
مختلف المجاالت والمحافل الدولية.

اإلمـــارات  تبنـــت  “لقـــد  وتابعـــت 
والســـعودية علـــى مدى عقـــود ماضية 
عالقات متينة فـــي مختلف المجاالت 

ومواقـــف ثابتة والتي تعّبـــر عن رؤية 
مشتركة لمواجهة التهديديات التي قد 
تعصـــف بين الحين واآلخـــر بمنطقتنا. 
وانطالقا من حرص وتطلعات القيادة 
الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان رئيس دولة 
المتحـــدة وخـــادم  العربيـــة  اإلمـــارات 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهـــل المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، والتـــي 
بمســـتوى  الدائـــم  باالرتقـــاء  تتجلـــى 
لتعزيـــز  أساســـية  كركيـــزة  العالقـــات 
العالقات الخليجيـــة العربية والعربية 
واألمـــن  الســـلم  وتحقيـــق  العربيـــة 

االقليمي والدولي”.

ناعمة الشرهان

شادية الجمل

إبراهيم النفيعي
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فريق عمل المنتدى
منسق الندوة: ابراهيم النهام

أعد الندوة للنشر: محمد الجيوسي
تصوير فوتوغرافي: خليل ابراهيم

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق
التصحيح والتحرير: قسم الديسك والتصحيح 

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

دور عربي متميز للسعودية لتصفير المشكالت بين الدول العربية
عضو مجلس النواب العراقي الجبوري:

^أكـــد عضـــو مجلـــس النواب 
العراقـــي، أحمد الجبـــوري أن اليوم 
ذكـــرى  يعـــد  الســـعودي  الوطنـــي 
كبيـــرة وال يقتصر على الســـعودية 
االحتفـــال بـــه، وإنمـــا ينصـــرف إلى 
كافـــة الدول العربية، خصوصا وأن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تعتبر 
مرتكـــزا عربيـــا ودينيـــا كبيـــرا ليس 
فقط على مستوى المحيط العربي 
المحيطيـــن  مســـتوى  علـــى  وإنمـــا 
باحتضانهـــا  والعالمـــي  اإلســـالمي 
عامـــل  وهـــي  المقدســـة،  الديـــار 
إيجابـــي مؤثر فـــي القضايا العربية 

عبر مختلف العقود.

بمنتـــدى  مشـــاركته  خـــالل  وتابـــع 
المواقـــف  يتذكـــر  “الـــكل  “البـــالد”: 
الجليلة للســـعودية فـــي وقوفه مع 
الدول العربية والروابط في العراق 
كثيرة وكبيرة مع السعودية وبقية 
جيـــدة  والعالقـــات  الخليـــج،  دول 
ومتميـــزة ليـــس فقط علـــى الصعد 
االقتصادية وإنما على كافة الصعد 

االقتصادية واألمنية والثقافية”.
وزاد قائـــالً “لقد تقدمت الســـعودية 
للعـــراق بخطـــوات كبيـــرة عبر فتح 
المجـــاالت البريـــة أمـــام العراقيين، 
ولذلـــك نجـــد أن العالقـــات تتطـــور 
بوتيرة ســـريعة، ممـــا ينعكس على 

اإلدارة الحكيمة التي يبديها الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز وولي عهده 
األميـــن. والســـعودية تقـــوم بـــدور 
عربـــي متميـــز لتصفير المشـــكالت 
بيـــن الـــدول العربيـــة وعامل جذب 

وتناسق ووحدة بين كل الدول”.
“نحـــن  بالقـــول  حديثـــه  واختتـــم 
فـــي العراق نتقـــدم بأزكـــى التهاني 
والتبريكات بهذه المناســـبة العطرة 
الســـعودي،  الوطنـــي  اليـــوم  وهـــو 
الرقـــي  مـــن  مزيـــدًا  لهـــا  ونتمنـــى 
واالزدهـــار واألمـــان، ونأمـــل كافـــة 
الـــدول العربيـــة أن تكون مســـتقرة 

وآمنة ومطمئنة”. أحمد الجبوري

المرأة السعودية حصلت على أشياء كثيرة اليوم لم تكن تحلم بها
البحرين سباقة في تمكين المرأة وال تزال المثل األعلى... الكاتبة السعودية الجهني:

والباحثـــة  الكاتبـــة  ^قالـــت 
الجهنـــي  الطحـــالوي  لبنـــى  الســـعودية 
“ســـعداء جدا بإطالق احتفـــاالت اليوم 
الوطني الســـعودي انطالقـــا من منتدى 
“البالد”، والبحرين تعني لنا الكثير، فهي 
عالقـــة مثاليـــة نموذجيـــة بيـــن األخوة 
والمحبـــة بيـــن الدول وتـــزداد متانة مع 
الزمـــن، وهـــي عالقـــة اســـتثنائية جدا، 
وهـــي مثال لكيف تكـــون عليه عالقات 
األخـــوة والمحبة بين القيادة والشـــعب 
والـــدول. البحريـــن دائمـــا تهتـــم بكل ما 
يهـــم الســـعودية مـــن مناســـبات وتكون 
هـــي الســـباقة فـــي احتضانهـــا. وبهـــذه 
المناســـبة، أرفـــع شـــكري وتقديـــري إلى 

عاهل البالد المعظم وولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء والشـــعب البحرينـــي 

الحبيب الغالي”.
وبينت الجهني خالل مشاركتها بمنتدى 
البـــالد أن الذكـــرى الــــ 92 تعنـــي للمـــرأة 
الســـعودية شـــيئا مميزا يســـطر رحلتها 
مـــن التأســـيس إلـــى التمكيـــن، فالمـــرأة 
الســـعودية حصلـــت على أشـــياء كثيرة 
اليـــوم لـــم تكـــن تحلـــم فيهـــا وحصلـــت 
علـــى أكثـــر مـــا كانت تحلـــم بـــه بالفعل، 
وذلـــك من خـــالل جهود جبـــارة قام بها 
والة األمـــر مـــن ملـــوك ســـابقين والملك 
الحالـــي وولـــي العهد المحبـــوب محمد 
بـــن ســـلمان. وتابعـــت بالقـــول “المـــرأة 

الســـعودية ســـفيرة لبالدها اآلن، فهناك 
أكثر من 6 سفيرات، ولدينا أيضا نصف 
مجلـــس الشـــورى مـــن النســـاء، والمرأة 
الســـعودية اليـــوم تتقلـــد أكبـــر مناصب 
الدولة ومناصب حساســـة أيضا وهناك 
مستشـــارة في الديـــوان الملكـــي. نحن 

نتربع على القمة بين نساء العالم”.
وأكـــدت الجهنـــي أن البحرين بالنســـبة 
للنســـاء تعتبر دولة سباقة، حيث كانت 
المرأة البحرينية وال تزال المثل األعلى 
فـــي الخليـــج، حيث بـــدأت تنشـــط في 
حقـــول السياســـة والفـــن وغيرهـــا ولها 
كبيـــرة  وإنجازاتهـــا  كثيـــرة،  بصمـــات 

وعظيمة.
لبنى الطحالوي الجهني

نأمل بمضاعفة التبادل التجاري مع السعودية وإقامة الجسر الثاني قريًبا
الجارة العزيزة تملك عمًقا استراتيجيًّا ال نستغني عنه.. السلوم:

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ^رفـــع 
البحرينـــي أحمـــد الســـلوم، أســـمى آيـــات 
خـــادم  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، وإلـــى ولـــي عهـــده 
األميـــن ســـمو األمير محمد بن ســـلمان آل 
ســـعود، وإلى الشـــعب الســـعودي الشقيق 
بمناســـبة ذكـــرى اليوم الوطني الســـعودي 

الـ 92.
وقال السلوم “أستذكر العالقات الراسخة 
بيـــن البلديـــن والتي تدل علـــى قوتها وما 
تشـــهده بصورة مســـتمرة من ازدهار بناء 
علـــى توجيهـــات صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المعظم وأخيه خادم الحرمين التي نفخر 

بهـــا، فروابطنا مشـــتركة وتنتهـــي بوحدة 
المصير المشترك”.

وتابـــع الســـلوم “تعمـــل الشـــقيقة الكبـــرى 

التطويـــر  عمليـــة  فـــي  متواصـــل  بشـــكل 
والنماء وتتبوأ مكانة متميزة وتملك عمقا 
اســـتراتيجيا ال نســـتغني عنـــه في منطقة 

الخليج العربي، ولديها بصمات رائدة في 
التطـــور العمرانـــي والتقنـــي وقـــادرة على 
اســـتقطاب المزيـــد مـــن رؤوس األمـــوال 
والجـــذب  االقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي 

السياحي”.
تشـــهد  العزيـــزة  “جارتنـــا  بالقـــول  وزاد 
تطـــورات كبيـــرة مـــع تحويـــل الكثيـــر من 
المناطـــق الصحراوية إلى مناطق مأهولة 
بالســـكان لما تملكه مـــن إمكانيات ضخمة 
فـــي ســـبيل النمـــاء والتطـــور. كمـــا نطمح 
مضاعفـــة التبادل التجاري بين المملكتين 
البحريـــن  بيـــن  الثانـــي  الجســـر  وإقامـــة 
والســـعودية في المستقبل القريب والذي 
سيكون له أثر كبير على ازدهار العالقات 

بين الجانبين”.

أحمد السلوم

خالد بوعنق

موفق الخطاب
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خالد البسام: السعودية لها وقفات مشرفة تجاه البحرين بمختلف المجاالت
قـــال رجل األعمال خالد البســـام “نهنئ 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية حكومـــًة 
وشعبًا بيومهم الوطني، ونحن ممتنُّون 
للدعـــم الدائـــم الـــذي تقدمـــه الشـــقيقة 
الكبـــرى للبحرين في الشـــدة والرخاء، 
والنهـــوض باقتصادنـــا، باإلضافـــة إلـــى 
مواقفهـــا األخرى التي نـــرى فيها وقفة 
مشـــرفة من األشـــقاء قيادًة وشعبًا مع 

البحرين في مختلف المجاالت”.
وأشـــار البســـام إلـــى أن العالقـــات بين 

البحريـــن والســـعودية  تاريخيـــة علـــى 
التجـــارة  مـــدى ســـنوات  وأكبـــر دليـــل 
بيـــن  المشـــتركة  والمشـــاريع  القائمـــة 
البلديـــن فـــي جميع القطاعـــات  وكذلك 
المشـــاريع القائمـــة والمســـتقبلية حيث 
إن سوق البحرين سوق واعد والفرص 

لدينا كثيرة.
وأكـــد أن حجـــم التبادل التجـــاري بين 
البلديـــن يشـــهد ارتفاعـــًا ملحوظـــًا من 
عام آلخر، وخصوصًا بعد افتتاح جسر 
الملك فهد الذي ساهم بشكل كبير جدًا 
في نمـــو حركة التبـــادل التجاري ونمو 

الحركة السياحية في البحرين وزيادة 
عدد المسافرين في كال البلدين.

 وبّين البســـام أن العالقـــات البحرينية 
فـــي  بجذورهـــا  تضـــرب  الســـعودية 

أعمـــاق التاريخ، وتتنوع هذه العالقات 
وتتشـــعب لتشـــمل الجوانب السياسية 
واالجتماعية  والثقافيـــة  واالقتصادية 
وأيضـــًا العائليـــة، ومشـــاركة قيادتيهما 
وشـــعبيهما األفـــراح واألحـــزان ُيظِهـــر 
المملكتيـــن  بيـــن  العالقـــات  متانـــة 
روابـــط  بينهمـــا  وأن  الشـــقيقتين، 
قديمـــة  متجـــذرة، وتجمعهمـــا عالقـــة 
وخاصـــة، ويعـــود الترابـــط إلـــى القرب 
الجغرافي بين البلدين، ويمكن بسهولة 
الســـعودية  العوائـــل  ترابـــط  مالحظـــة 
بالبحرينية وبالعكـــس. كما أن الترابط 

الزمـــان،  منـــذ قديـــم  القبلـــي موجـــود 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  مـــن  وكثيـــر 
والعكـــس  الســـعودية،  فـــي  مقيمـــون 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  وهنـــاك  صحيـــح، 
طلبـــة البحرين يدرســـون في جامعات 
سعودية، وطلبة ســـعوديون مسجلون 

في الجامعات البحرينية.
وأوضـــح البســـام أن المملكـــة العربيـــة 
السعودية تشـــكل القلب النابض للعالم 
اإلســـالمي، ســـواء مـــن خـــالل دورهـــا 
خـــالل  مـــن  أو  القيـــادي  التاريخـــي 

مكانتها.

التجارة القائمة 
والمشاريع 

المشتركة أكبر دليل 
للعالقات المتينة

رفــع اقتصاديــون ورجــال أعمــال وســيدات أعمال أســمى آيــات التهانــي والتبريكات 
إلى مقام خادم الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي 
عهده ســمو األمير محمد بن ســلمان آل ســعود، وإلى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني السعودي الـ 92.
الوطيـــدة  التاريخيـــة  العالقـــات  وثمنـــوا 
التـــي تجمـــع المملكتيـــن ومـــا تشـــهده من 
نمـــاء وتطور في مختلـــف مجاالت العمل، 
مشيدين في الوقت نفسه بعمق العالقات 
الشـــقيقتين  المملكتيـــن  بيـــن  والتالحـــم 
بتعزيـــز الســـعودية موقعهـــا كأكبر شـــريك 
بتعامـــالت  البحريـــن  لمملكـــة  اقتصـــادي 
تجاريـــة تتجاوز قيمتهـــا 9 مليارات دوالر 
فـــي العـــام 2021، منها تجـــارة غير نفطية 
بقيمـــة 3.4 مليـــارات دوالر، واســـتثمارات 

مباشرة بقيمة 9.96 مليارات دوالر.

عالقات تاريخية

فقد رفع الرئيس التنفيذي لركاز العقارية، 
آيـــات  أســـمى  الشـــيخ،  فـــادي  المهنـــدس 
خـــادم  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
بـــن  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين  الحرميـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظـــه هللا ورعـــاه، 
وإلى ولي عهده األمين سمو األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود حفظـــه هللا ورعاه، 
وإلى الشـــعب السعودي الشـــقيق بمناسبة 
ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي الســـعودي الــــ 92، 
مثمًنـــا العالقات التاريخيـــة الوطيدة التي 
تجمـــع مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 
السعودية وما تشهده من نماء وتطور في 
مختلف ميادين العمل ألكثر من 3 قرون. 
وأوضـــح الشـــيخ لــــ “البـــالد” أن الروابـــط 
الوثيقـــة بيـــن المملكتيـــن الشـــقيقتين قـــد 
شـــّكلت نموذًجـــا يحتـــذى بـــه مـــن األخوة 
التاريخية والشـــراكة االســـتراتيجية على 
مر عقـــود طويلـــة والتي أرســـى قواعدها 
اآلبـــاء واألجـــداد علـــى قواعـــد متينة من 
المصير المشترك ووشائج القربى ووحدة 
الدين والتاريخ واللغة وغيرها من عادات 
وتقاليد مشـــتركة تفخر بها قيادتا البلدين 

وشعبيهما الوفيين. 
وبين الشـــيخ أن القواســـم المشـــتركة بين 

المملكتيـــن الشـــقيقتين في اعتمـــاد رؤية 
اقتصادية طموحة طويلة المدى وتخطي 
 )19  - )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  تبعـــات 
بأقل الخســـائر واألضـــرار، تضـــع البحرين 
والســـعودية فـــي مقدمة بلـــدان العالم في 
مجال تبني أفضل الممارسات والمبادرات 
التنموية للسير بخطى ثابتة نحو مستقبل 

أكثر ازدهاًرا القتصادياتها ومجتمعاتها.
وأشـــار الشـــيخ إلـــى مـــدى التالحـــم بيـــن 
المملكتين الشـــقيقتين بتعزيز الســـعودية 
موقعهـــا كأكبـــر شـــريك اقتصـــادي لمملكة 
البحرين بتعامالت تجارية تتجاوز قيمتها 
9 مليـــارات دوالر فـــي العـــام 2021، منهـــا 
تجـــارة غيـــر نفطيـــة بقيمـــة 3.4 مليـــارات 
دوالر، واســـتثمارات مباشـــرة بقيمة 9.96 
مليـــارات دوالر، تعـــادل 30 % مـــن رصيد 
فـــي  المباشـــرة  األجنبيـــة  االســـتثمارات 
البحريـــن بنهاية ســـبتمبر 2021، وتمثيلها 
نســـبة 89 % مـــن الســـياحة الـــواردة إلـــى 

البحرين، غالبيتها عبر جسر الملك فهد.
ولفـــت الشـــيخ إلـــى أن الشـــقيقة الكبـــرى 
تحتفـــل بعيدهـــا الــــ 92 وهـــي اآلن عضـــو 
وأحـــد  العشـــرين  مجموعـــة  فـــي  فاعـــل 
االقتصـــاد  فـــي  الرئيســـيين  الالعبيـــن 
العالمي وأســـواق النفط العالمية بفضل ما 
تملكـــه من موارد طبيعيـــة ضخمة وموقع 
جغرافـــي، خاصـــة وأنهـــا نجحـــت نجاًحـــا 
باهـــًرا فـــي بناء قاعـــدة اقتصاديـــة متينة 
خالل الســـنوات القليلـــة الماضية، وعملت 
منـــذ فتـــرة ليســـت بالقصيرة علـــى تنويع 
القطـــاع  مســـاهمة  وتعظيـــم  اقتصادهـــا 

الخاص في التنمية االقتصادية.

إنجازات اقتصادية

بـــدوره، رفع األميـــن العام الســـابق التحاد 
التعـــاون  مجلـــس  دول  تجـــارة  غـــرف 
أجمـــل   ، نقـــي  عبدالرحيـــم  الخليجـــي، 

التهانـــي والتبريكات إلـــى المملكة العربية 
والصديـــق  العريـــق  وشـــعبها  الســـعودية 
والحبيـــب، والقيـــادة السياســـية بمناســـبة 
ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي الســـعودي الــــ 92، 
معرًبـــا عـــن تمنياته إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية مزيًدا من التقدم والنجاح في 

مختلف المجاالت.
وأكـــد أن هـــذه المناســـبة بالشـــك تعكـــس 
مجلـــس  دول  وحـــب  المواطنيـــن  والء 
التعـــاون الخليجـــي إلـــى المملكـــة العربية 
وتقديـــره  إعجابـــه  مبدًيـــا  الســـعودية، 
الشـــخصي لمـــا شـــهدته المملكـــة العربيـــة 
السعودية في السنوات الماضية من تقدم 
واضح في مختلف المجاالت االقتصادية 
والسياســـية واالجتماعيـــة والثقافية وما 
احتـــوت عليه من إنجازات يعجز اللســـان 
عـــن التعبيـــر عنهـــا خصوًصـــا فيمـــا يتعلق 
بتنفيذ الرؤية والمحتـــوى الوطني للرؤية 
فـــي عمليـــة إيصـــال الهـــدف المطلـــوب أال 
وهـــو الوصـــول بالمجتمـــع الســـعودي إلى 

المراحل المتقدمة.

وأبـــدى إعجابه بما أنجزته الســـعودية في 
األعـــوام الماضيـــة خصوًصـــا فـــي المجال 
االقتصادي وكذلـــك في مجاالت االهتمام 
معـــدالت  ورفـــع  الســـعودي  بالمواطـــن 
الصـــادرات التي تبعتها برامج تعمل عليها 
عقول، مشيًدا بالشباب السعودي الطموح 
من الرجال والنســـاء والشـــباب والشابات، 
مؤكـــًدا وجـــود الكثيـــر من المبـــادرات في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتي بدأت 
تظهـــر بمظهـــر آخـــر غيـــرت وجـــه المملكة 
محلًيـــا وخليجًيـــا وعربًيـــا ودولًيـــا، وأيًضا 
الـــدور الـــذي تضطلـــع فيـــه المملكـــة فـــي 
محاولة سد كثير من المشاكل والفجوات 
خاصة في الجوانب األمنية واالقتصادية 
وعلـــى المســـتوى المحلي، وأيًضـــا تطلعنا 
إلـــى أن تكـــون للمملكـــة  دور قيـــادي فـــي 
عملية السير بعجالت وخطوات أوسع في 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكـــد نقـــي وجـــود الكثيـــر مـــن القطاعات 
االســـتثمارية الواعدة في المملكة العربية 
السعودية والمفتوحة أمام رجال األعمال 

الكثيـــر  يتعامـــل  إذ  األعمـــال،  وســـيدات 
مـــن الشـــباب البحرينـــي مع األخـــوان في 
الســـعودية خصوًصـــا فـــي مجـــال قطـــاع 
التصنيع الذي به سلســـلة من التســـهيالت 
والحوافـــز، كمـــا تتوفـــر البنيـــة التحتيـــة، 
ووجـــود تســـهيالت وحوافـــز للصناعييـــن 
في إعطاء فترات سماح لتسديد القروض 

المالية والجمارك.
وأكـــد أن الســـعودية تولي أهميـــة للقطاع 
الصناعـــي، ووجود نظـــام لدعم الصادرات 
علـــى  التركيـــز  إلـــى  إضافـــة  الســـعودية، 
توطيـــن بعـــض الوظائـــف خصوًصـــا فـــي 
القيـــادات الرئيســـية الكبـــرى فـــي القطاع 
والمـــدراء  المحاســـبون  ومنهـــا  الخـــاص 

الماليون وادارات الموارد البشرية.
ســـياحية  برامـــج  احتضـــان  إلـــى  وأشـــار 
وثقافيـــة وترفيهية فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، بفضل وعي القيادة الرشـــيدة 
التي ينتهجها صاحب السمو األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود فـــي عمليـــة تعزيـــز 
القانـــون فـــي كافـــة المجـــاالت والمناحي.

وأشـــار إلى وجود هيئة خاصة للمؤسســـة 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية 
الســـعودية لتعزيـــز دور هـــذه المؤسســـات 
بحيـــث يكـــون لهـــا دور قـــوي وملح.ودعا 
فـــي  لالســـتثمار  البحرينيـــة  الشـــركات 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خصوًصا أن 
هنالك تجارب بحرينية ناجحة لالستثمار 

في السعودية.

تطور ملحوظ

إلـــى ذلك، رفعـــت ســـيدة األعمـــال المدير 
التنفيذي لشـــركة فينمارك كميونيكشـــينز، 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  طاهـــر،  زهـــراء 
والتبريـــكات إلـــى قيـــادة المملكـــة العربية 
السعودية وشعبها بمناسبة اليوم الوطني 
للمملكـــة العربية الســـعودية الــــ 92، معربة 
عـــن أمنياتهـــا للمملكـــة قيـــادة وشـــعًبا كل 

التوفيق ومباركة لهم التطور الملحوظ.
وأكـــدت أن العالقات بيـــن مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية قوية متكاملة 
ومتواصلة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي 
تطور ونجاح وتوســـع في المملكة العربية 
علـــى  إيجابيـــة  تأثيـــرات  لـــه  الســـعودية 
مملكة البحرين بســـبب القـــرب الجغرافي 

والعالقات التاريخية بين البلدين.
وذكرت أن جســـر الملك فهد ســـاهم كثيًرا 
في ربـــط البحرين بـــدول المنطقة وزيادة 
حجـــم األعمـــال بيـــن المملكتيـــن وترويج 
الســـياحة في البلدين، معربة عن تمنياتها 
بالمزيد مـــن التطور واالســـتفادة القصوى 
من الجســـر وزيادة التعاون.وأشـــارت إلى 
وجـــود الكثيـــر مـــن قطاعـــات االســـتثمار 
الواعـــدة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
ومملكة البحرين بسبب التطور السريع في 
البلديـــن خصوًصا القطاعات غير النفطية، 
عازية ذلك إلـــى الرؤية االقتصادية 2030 
لمملكـــة البحريـــن والرؤيـــة 2030 للمملكة 

العربية السعودية.
وأضافـــت أنها كســـيدة أعمـــال تطمح بأن 
تفتـــح مجاالت التعاون أكثر ويتم معاملة 
الشـــركات  معاملـــة  البحرينيـــة  الشـــركات 
الســـعودية في المملكة وإتاحة فرص أكبر 

لهم.

العالقات بين البحرين والسعودية تشهد نماًء وتطورا بمختلف مجاالت العمل
في  ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 92..اقتصاديون ورجال وسيدات أعمال لـ “^”:

التعامـــات التجاريـــة بيـــن المملكتيـــن تتجـــاوز قيمتهـــا 9 مليـــارات دوالر فـــي 2021
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هنـــأ عـــدد مـــن المواطنيـــن البحرينين 
بالمملكـــة  أشـــقاءهم  “البـــالد”  عبـــر 
اليـــوم  بمناســـبة  الســـعودية  العربيـــة 
الوطنـــي الثاني والتســـعين للشـــقيقة 

الكبرى المملكة العربية السعودية.

ورفـــع مالـــك العيســـى أســـمى التهاني 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ملـــك 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 
والشعب السعودي، مردفا، هذه فرحة 

الســـعودي  للشـــعبين  بالنســـبة  كبيـــرة 
والبحريني”.

وقـــال محمد الدوســـري “أنتم إخواننا 
فرحتكـــم  نشـــارككم  ونحـــن  وأهلنـــا 
يعـــم  أن  متمنيـــا  فرحتنـــا”،  وكأنهـــا 
المولـــى عز وجل على مملكة البحرين 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية الفـــرح 
والسرور واألمن واألمان.

من جهته، قال حبيب المحسن “ أهنئ 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وخـــادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك المملكـــة 

العربية الســـعودية وولـــي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
في المملكة العربية السعودية صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود “، مؤكدا أن 
وكل  المملكـــة  لـــكل  الوطنـــي  “اليـــوم 

الشعب وجميعنا نفرح به حقيقًة”.
إلـــى ذلك، ذكر بندر الدوســـري “أتمنى 
التوفيـــق للجميـــع وأن تكـــون قيادتنا 
وحكومتنـــا ســـعيدة”، مختتما بالقول، 
أخـــوان،  مـــن  وأعـــز  إخـــوان  “ونحـــن 

وأتمنى لكم حياة سعيدة”.

أنتــم إخوانـــنا وأهـــلنا وفرحتـــكم فرحــــتنا
بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. بحرينيون عبر “^”:

مالك العيسى  حبيب المحسن  محمد الدوسري  بندر الدوسري 

أمل الحامد

هبة محسن

قيمة االستثمارات 
المباشرة بلغت 9.96 

مليارات دوالر بين 
البلدين الشقيقين

الشقيقة الكبرى 
تحتفل بعيدها الـ 92 

وهي عضو فاعل 
بمجموعة العشرين

السعودية تحظى 
بنسبة 89 % من 
السياحة الواردة 

إلى البحرين 



يعتزم رجل األعمال إبراهيم إســـماعيل 
خوض الحراك االنتخابي البلدي المقبل 
فـــي الدائـــرة الثانية عشـــرة بالمحافظة 
الشـــمالية. وأوضح أن اعتزامه الترشح 
يأتـــي لخدمة أهالـــي المنطقة على مدار 

الساعة.
الجديـــر بالذكر أن الدائرة الثانية عشـــر 
بالمحافظـــة الشـــمالية تغطي دمســـتان، 
وتشـــغل  واللـــوزي  المالكيـــة  كـــرزكان، 
مقعدهـــا العضـــو البلدي زينـــب الدرازي 

لالنتخابـــات  فيهـــا  الترشـــح  معـــاودة 
المقبلـــة بجانبه وكل من محمد بوحميد 

وجمعة جعفر.

قالت الخبيرة والباحثـــة األكاديمية في 
مجـــال جـــودة وتطوير أداء مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي نجمـــة تقـــي، إن “إعالن 
برنامـــج  طـــرح  عـــن  البحريـــن  جامعـــة 
الدبلـــوم المشـــارك فـــي جميـــع الكليـــات، 
مبـــادرة إيجابيـــة تســـاهم فـــي حصـــول 
الطالـــب علـــى الشـــهادة الجامعيـــة فـــي 
حال عدم القدرة على اســـتكمال برنامج 
اهتمـــام  يعكـــس  ممـــا  البكالوريـــوس 
الجامعـــة بطلبتهـــا لتهيئتهـــم إلى ســـوق 
المهـــارات  العمـــل بعـــد حصولهـــم علـــى 
المهنيـــة المطلوبـــة”.   وأكدت أن ذلك له 
أثـــر كبيـــر في انخراط الطلبة في ســـوق 
العمل بعد حصولهم على شهادة الدبلوم 
المشـــارك ويتيـــح لهـــم فرصة اســـتكمال 
دراســـتهم الجامعية الحقـــًا. ولفتت إلى 
أن المبـــادرات التـــي أطلقتهـــا الجامعـــة 
مؤخـــرًا تعكـــس مـــدى اهتمـــام إدارتهـــا 

بتطويـــر التعليـــم الجامعـــي. وأضافـــت 
تقـــي “نعمل جميعًا كفريـــق؛ من أجل أن 
تصـــل جامعاتنـــا المحليـــة فـــي مصـــاف 
أفضـــل الجامعات على الصعيـــد الدولي 
واإلقليمـــي”. وشـــددت علـــى أن التعليم 
الجامعـــي هو أســـاس العمليـــة التنموية 
ورافـــدًا للمجتمع بالكفـــاءات والخبرات 
المختلفـــة، كمـــا أّنـــه يمّكـــن المؤّسســـات 
الكفـــاءات  اســـتقطاب  مـــن  المختلفـــة 

المتمّيزة في مختلف المجاالت.

 إسماعيل: سأخدم أهالي
 المنطقة على مدار الساعة

نجمة: نعمل كفريق لتكون 
جامعاتنا المحلية األفضل عالميا

عـــادة مـــا يقيـــم المترشـــح مقـــرا انتخابيـــا على 
مســـاحات فضـــاء، غالبـــا إمـــا أن تكـــون تابعـــة 
للدولـــة أو يســـتأجرها مـــن مالكهـــا، إذ يتضمـــن 
المقـــر فقـــرات واضحـــة ومنظمـــة يتعـــرف مـــن 
خاللها الناخب على المترشـــح وأبرز ما يتضمنه 
برنامجـــه االنتخابي، عالوة عـــن رؤاه الطموحة 

ومع تداعيات الجائحة.
العالـــم تحـــول إلى قريـــة إلكترونيـــة وأصبحت 
التكنولوجيـــا جزءا ال يتجزأ مـــن يوم كل واحد 
منـــا مقارنـــة بالســـنوات التي مضـــت، لدرجة أن 
بعضـــا مـــن العازميـــن علـــى الترشـــح أرتـــأوا أن 
يكون مقرهم “أون الين” بينما آخرون بالطريقة 

االعتيادية أو مزيج ما بين االثنين.
 “البـــالد” وقفت على آراء عدد من المترشـــحين 
في االســـتطالع التالـــي، بهدف تســـليط الضوء 
علـــى نوعيـــة المنصـــات التـــي يتواصلـــون مـــن 

خاللها مع الناخبين.

التواصل االجتماعي

عـــن  المتوقعـــة  البلديـــة  المترشـــحة  أوضحـــت 
رابيـــة  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  الثالثـــة  الدائـــرة 
المرزوقـــي أنهـــا ترغـــب بالتواصل مـــع الناخبين 

عبر قنوات التواصل االجتماعي.
وقالت “أتشـــرف بلقاء أي شـــخص يرغب بذلك 

في أي وقت بعد دوامي الرسمي”. 

لقاء الناخبين

بدورهـــا، قالـــت المترشـــحة النيابيـــة المتوقعـــة 
عن الدائرة الســـابعة بمحافظة العاصمة ســـمانة 
حيـــدري “أرى أنه مع التقـــدم التكنولوجي علينا 
كمترشـــحين اســـتغالل المنصـــات االجتماعيـــة 

ووجـــود المواطنين وفـــي نفس الوقت الحرص 
علـــى الوجـــود في المقـــرات االنتخابيـــة للقائهم 
والتعـــرف عليهـــم و لمعرفـــة شـــؤونهم وآرائهـــم 

وذلك خدمة لمصالحم”.

كبار السن 

المتوقـــع  البلـــدي  المترشـــح  رأى  جهتـــه،  مـــن 
بالدائرة السادســـة بالمحافظة الشـــمالية حسين 
عبدالعزيز أن المقر االنتخابي االعتيادي “األون 
الين” ال يتناســـب مع كبار الســـن ويستهدف كما 

محدودا من المتابعين.

دمج االثنين

بينما ذكر المترشـــح النيابي المتوقع عن الدائرة 
األولـــى بالمحافظة الجنوبيـــة عبدهللا الرميحي 
أن الدمـــج بين االثنين هو الخيـــار األمثل، وأنه 
ســـيعقد مقـــره بالطريقة االعتياديـــة وفي نفس 

الوقت سيبثه عن طريق “األون الين”. 

“اليف إنستغرام”

ولفـــت المترشـــح البلـــدي المتوقـــع عـــن الدائرة 

األولـــى بمحافظـــة المحـــرق أحمـــد عيســـى إلى 
أن مقـــره االنتخابـــي ســـيكون عبـــارة عن “اليف 

إنستغرام”. 

العمل الميداني

البرلمانيـــة  المترشـــحة  اكـــدت  المقابـــل،  وفـــي 
المتوقعة عن الدائرة الثانية عشـــرة بالمحافظة 
الشـــمالية مريـــم مـــدن أن التكنلوجيا ووســـائل 
التواصـــل االجتماعي مهما تطـــورت فإن العمل 
الميدانـــي يبقـــى أقـــرب للنـــاس وطريقـــا أمثـــل 
للتواصـــل، ســـواء كان الغـــرض عمـــال انتخابيـــا، 

تطوعيا أم اجتماعيا.
وقالـــت مـــدن “أجـــد أن التواصـــل المباشـــر مـــع 
الناخبيـــن هـــو الطريـــق األفضـــل ليتســـنى لهـــم 
معرفة المترشـــح من خالل ســـؤاله ومناقشـــته 
فـــي برنامجـــه االنتخابـــي، ومعرفـــة شـــخصيته 
وأســـلوبه في الحوار وإدارة النقاش، وبالنســـبة 
للمترشـــح فســـيتمكن من قـــراءة همـــوم الناس 
وتطلعاتهـــم فـــي دائرته ومـــن التعريف بنفســـه 

وببرنامجه بشكل اكثر دقة وسالسة”.
وتابعـــت “المقـــر االنتخابـــي والنـــزول الميداني 

للفئـــات  للوصـــول  الفرصـــة  المترشـــح  يعطـــي 
العمريـــة التـــي ال تســـتخدم مثـــل هـــذه البرامج 
مـــن كبار الســـن، وكذلـــك من ال يجيـــد أو يرغب 
في اســـتخدام مثل تلـــك البرامج، رغـــم اعتياد 
فئـــة كبيرة مـــن المجتمع على برامـــج التواصل 
“األون الين” إال أنهـــا غير تفاعلية مثل الحضور 

المباشر”. 
وزادت مـــدن “جذب اهتمـــام وانتباه الحاضرين 
يحتاج الـــى مهارات وتقنيات يجب اتباعها في 
“األون اليـــن” بشـــكل أكثـــر دقة، وهـــي مهارة ال 
يمتلكها الجميع، فمن الوارد ان يكون المترشـــح 
حضورًيا أكثر إقناعا وأدق في إيصال المعلومة، 
بينمـــا يجد صعوبة في الســـيطرة على الحضور 

في الموقع االفتراضي”.
ونصحت المترشـــحين قائلة: “كونوا بين الناس 
وقربهـــم، التمســـوا حاجاتهـــم وخـــذوا بآرائهـــم، 
لديكـــم في دوائركم طاقات ســـتجدونها بالعمل 

الميداني، ال بالتخفي خلف الشاشات”.

السالمة أواًل

كما أوضحت المترشـــحة البلديـــة المتوقعة عن 

الدائـــرة التاســـعة بالمحافظـــة الشـــمالية فاطمة 
بابـــا أن مقرهـــا االنتخابي ســـيكون “أون نالين” 
لتسهيل الوصول لها ولمعرفة حملتها االنتخابية 
التي تصب في مطالبات الشـــعب والســـعي في 
تحقيقهـــا، ويمكـــن لـــكل مواطـــن التواصل معها 
عن طريق الواتس أب، اإلنستغرام أو االتصال.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المقرات 
االنتخابيـــة أونالين مع إرســـال الرابط للدخول 

إلى المقر االنتخابي
واختتمـــت بابـــا بالقـــول “أشـــجع عمـــل المقرات 
االنتخابية “أون الين” لتجنب أي اضرار صحية 
بســـبب جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( وانتشـــار 
الفايروسات، ولضمان سالمة وصحة الحضور”.

أسرع وسيلة

مـــن ناحيتـــه، أكـــد المترشـــح النيابـــي المتوقـــع 
عن الدائرة العاشـــرة بمحافظة العاصمة حســـن 
الرويعـــي أنـــه مـــع تطـــور التكنلوجيـــا الحديثـــة 
أصبح “ األون الين” أســـرع وسيلة للتواصل مع 
الجميع، مســـتدركا أن “المقـــر االنتخابي الفعلي 
بتواجد المترشـــح أمـــام أهالي الدائرة ســـيكون 
أفضـــل للحديـــث والتعرف على الشـــخص الذي 

سيمثل الدائرة والشعب تحت قبة البرلمان”. 

الحضور الشخصي 

وختامـــا، ذكـــر المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عن 
الدائـــرة السادســـة بالمحافظـــة الجنوبية محمد 
جناحـــي أن مقـــره االنتخابي ســـيكون جامعا ما 
بيـــن االثنين كون الشـــباب يرغبون فـــي “األون 
اليـــن” وكبـــار الســـن بالحضـــور الشـــخصي بينما 
أشـــار المترشـــح البلـــدي المتوقـــع عـــن الدائـــرة 
الثانية بمحافظة المحرق محمد السندي إلى أن 

مقره االنتخابي سيكون بالطريقة االعتيادية.

مترشحون يدمجون ما بين الـ “أون الين” والمقرات االعتيادية
وصوال ألكبر شريحة من الناخبين

فاطمة بابا حسين عبدالعزيز حسن الرويعي مريم مدن محمد جناحي رابية المرزوقي

الكتل االنتخابية الجديدة... الرقم الصعب
365 ألف صوت إجمالي الكتلة االنتخابية في 2018

يــبــدو أن انــتــخــابــات هـــذا الـــعـــام، والـــتـــي بـــدأ حــراكــهــا 
الــمــنــال عــلــى المرشحين  بـــاكـــرا، ســـوف تــكــون صــعــبــة 
البرلمان  في  جــددا  أعضاء  أكانوا  ســواء  استثناء(  )بــال 
الناس،  البلدية، أو مرشحين جددا، يعرفهم  والمجالس 
)الكتل  اسمه  جديد  تحد  هو  والسبب  يعرفونهم،  ال  أو 

االنتخابية الجديدة(.
والكتل الجديدة هذه جاءت بشكل تلقائي وعفوي مع 
الوحدات  من  اآلالف  لعشرات  اإلســكــان  وزارة  تسليم 
واكبت  والتي  الماضية،  سنوات  األربــع  خالل  السكنية 
الــفــتــرة لــمــا بــعــد انــتــخــابــات 2018 وحــتــى كــتــابــة هــذه 

السطور.
مدن جديدة دخلت على الخارطة، تحمل أعدادا ضخمة 
البحرين،  مناطق  شتى  من  اليها  جــاءوا  الناخبين،  من 
الكثير  تحتضن  والتي  الحد  شــرق  مدينة  رأسها  على 
من  االنتخابية،  الــدوائــر  شتى  من  المحرق،  أهالي  من 
وال  القائمة  وتطول  والحد،  وقاللي،  وعــراد،  البسيتين، 

تقصر.
الجديدة  المدن  أهم  إحدى  مدينة سلمان،  ايضا  هنالك 
بدورها  تحتضن  والــتــي  البحرين،  حكومة  وانــجــازات 
من  الجغرافية،  الرقعة  واسعة  متنوعة  انتخابية  كتل 
قرى شارع البديع، والرفاع، والمحرق، والمنامة، ومدينة 

حمد، وغيرها الكثير.
عالي،  بين  ما  المنطقة  في  تقع  والتي  الرملي  ضاحية 
وسلماباد، لها نصيب وافر من ذلك، وان كانت اصغر من 
صوت  كل  يعلم،  والكل  االنتخابات  في  لكن  سابقتيها، 
مهم، وكل صوت له تأثير وحرف في موازين االنتصار 

والهزيمة، والمرشحون أول من يعلم ذلك.
قوى  إحدى  البحرين،  في جنوب  خليفة  مدينة  وتمثل 
الثقل اإلسكانية الجديدة والمهمة ايضا، حيث تحتضن 
أعدادا ضخمة من البيوت التي سلمتها وزارة اإلسكان 
ال  والتي  البحرين،  من  مختلفة  مناطق  من  لمواطنين 

يعرفهم أغلب المرشحين، وليسوا على صله بهم.
وتسببت جائحة كورونا بتصعيب األمور أكثر وأكثر على 

الــمــرشــحــيــن، 
وتــلــك قــصــة أخـــرى، 

االجتماعي  التباعد  ساهم  حيث 
الــمــبــاشــرة،  الــمــجــالــس، والـــلـــقـــاءات  فــتــح  فــي تعطيل 

والتجمعات، وفرصة التعرف على الوجوه الجديدة.
األمر الذي صعب الحال على المرشحين، ووضع أمامهم 
الزمنية،  الفترة  قصر  مــع  خصوصا  الكثيرة،  العقبات 
وموعد  الطبية،  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ رفــع  بين  مــا 
الواحد  العام  تتخطى  لم  والتي  االنتخابي  االستحقاق 

فقط.
بــعــثــرة حسابات  فــي  وبــبــســاطــة، تسبب  الـــيـــوم،  حـــال 
عندهم  أوجد  كلهم،  المرشحون  ومخططات  وتوازنات 
حد  على  االنتخابية  وفــرقــهــم  هــم  اللخبطة،  مــن  نــوع 
سواء، فأمامهم اليوم أعداد هائلة من الناخبون الجدد 

الذين ال يعرفونهم، ولم يسمعوا عنهم شيئا.
ولذا، فلقد وجد المرشحون وسائل التواصل االجتماعي 
وبشكل  جميعا،  الناخبين  الــى  للوصول  مثلى  وسيلة 
انتخابات  في  الحديثة  المنصات  هــذه  توظيف  يفوق 
لتوصيل  الرئيسية  الــقــنــاة  الــيــوم  بــاتــت  حيث   ،2018
الرسائل المطلوبة للجمهور المستهدف، يعبر من خاللها 
المرشحون عن مواقفهم، ومبادئهم، ورسائلهم، بمختلف 

أنواعها وتوجهاتها.
لالنتخابات  بالنسبة  االنتخابية  الكتلة  اجمالي  وبلغ 
حيث  ناخبا،   365467 عــدد   2018 الــعــام  فــي  النيابية 
بينت أن الكتلة االنتخابية في محافظة العاصمة والتي 
تضم 10 دوائر انتخابية بلغت 81892 ناخبا، في حين 
بلغت الكتلة االنتخابية في محافظة المحرق التي تضم 

ثماني دوائر انتخابية 79213 ناخبا.
أما الكتلة االنتخابية في المحافظة الشمالية التي تضم 
وفي  ناخبا،   12870 بلغت  فلقد  انتخابية،  دائـــرة   12
انتخابية،  دوائـــر   10 تضم  التي  الجنوبية  المحافظة 

بلغت كتلتها االنتخابية 78492 ناخبا.
البلدية  لالنتخابات  االنتخابية  الكتلة  بأن اجمالي  علمًا 
بلغ 285911، حيث بلغت الكتلة االنتخابية في محافظة 
المحرق التي تضم ثماني دوائر انتخابية 79984 ناخبا.
التي  الشمالية  المحافظة  فــي  االنتخابية  الكتلة  أمــا 
تضم 12 دائرة انتخابية، فقد بلغت 12668 ناخبا، وفي 
انتخابية،  دوائـــر   10 تضم  التي  الجنوبية  المحافظة 

بلغت كتلتها االنتخابية 79259 ناخبا.

أحمد عيسى عبدالله الرميحي سمانة حيدري محمد السندي 
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المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياسية، ورئيس مجلس 
أمنـــاء مركـــز البحريـــن للدراســـات 
اإلســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة 
)دراســـات( الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، أمس، في نيويورك، مع 
المديـــرة التنفيذيـــة لبرنامـــج األمم 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
ميمونة محمد شـــريف، وذلك على 
هامش المشاركة في أعمال الدورة 
الســـابعة والسبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
وكيـــل  أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــال 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
بيـــن  البنـــاء  بالتعـــاون  السياســـية 
األمـــم  البحريـــن وبرنامـــج  مملكـــة 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
اإلســـكان  مجـــاالت  فـــي  )الموئـــل( 
والتخطيـــط  الحضريـــة  والتنميـــة 
العمراني، منوهًا إلى إعداد التقرير 

األجنـــدة  تنفيـــذ  بشـــأن  الوطنـــي 
وإطـــاق  الجديـــدة،  الحضريـــة 
حالـــة  لتقريـــر  التنفيـــذي  الموجـــز 
بالتعـــاون   2020 العربيـــة  المـــدن 
مـــع مركـــز )دراســـات(، وغيرهـــا من 
أوجه الشـــراكة في تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة بالتوافـــق مـــع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
تعزيـــز  ســـبل  الجانبـــان  وناقـــش 
فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل  التعـــاون 
اإلنمائيـــة،  األهـــداف  تحقيـــق 
المـــدن  جعـــل  مقدمتهـــا  وفـــي 
شـــاملة  البشـــرية  والمســـتوطنات 
وآمنـــة ومســـتدامة، ومتابعة تنفيذ 
التنمويـــة  والمشـــاريع  البرامـــج 
المشـــتركة بموجـــب وثيقـــة إطـــار 
والتنميـــة  اإلســـتراتيجي  التعـــاون 
المســـتدامة الموقعـــة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ووكاالت األمـــم المتحدة 

للسنوات )2020-2022(.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، فـــي 
نيويورك، مع األمين العام المساعد 
للشـــرق األوســـط وآســـيا والمحيط 
الشـــؤون  إدارتـــي  فـــي  الهـــادئ 
السياســـية وبناء الســـام وعمليات 
الســـام فـــي األمـــم المتحـــدة خالد 
هامـــش  علـــى  وذلـــك  الخيـــاري، 
الـــدورة  أعمـــال  فـــي  المشـــاركة 
الســـابعة والسبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
وخـــال االجتماع، أكد وكيل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص 

مـــع  والشـــراكة  التعـــاون  تعزيـــز 
األمـــم المتحدة في ترســـيخ األمن 
واالســـتقرار والســـام فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوسط والعالم، وتدعيمها 
للجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلى بناء 
الثقة وتســـوية النزاعات اإلقليمية 
والدوليـــة عبر الحوار والمفاوضات 
الســـلمية. من جانبه، أشـــاد مساعد 
األمين العام لألمم المتحدة بالنهج 
الدبلوماســـي لمملكـــة البحرين في 
إرســـاء دعائـــم الســـام والتســـامح 
والتعايـــش بيـــن األمم والشـــعوب، 
وتعاونهـــا فـــي مكافحـــة التطـــرف 
أهـــداف  يدعـــم  بمـــا  واإلرهـــاب، 

التنمية المستدامة.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مقـــر  فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
المندوبية الدائمة لمملكة البحرين 
لدى األمم المتحدة، أمس، ســـفير 
الواليـــات  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
المتحدة األمريكية الشيخ عبدهللا 
بـــن راشـــد آل خليفـــة الـــذي ســـلم 
للوزير شـــهادة اآليزو9001:2015 
التـــي حصلـــت عليها الســـفارة في 

اإلجراءات القنصلية.
الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  وهنـــأ 
خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا 
علـــى هـــذا اإلنجـــاز المتميـــز الذي 
علـــى  مثنيـــا  الســـفارة،  حققتـــه 
الجهود الطيبة التي بذلها الســـفير 
إتمـــام  فـــي  الســـفارة  ومنتســـبو 
متطلبـــات الحصـــول على شـــهادة 

اآليـــزو، معربـــا عـــن تطلعـــه لمزيد 
من النتائج المتقدمة في مجاالت 
التنظيم اإلداري في كافة البعثات 
الدبلوماســـية في الخارج، متمنيا 
لمعاليه ومنتســـبي الســـفارة دوام 

التميز والتوفيق.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير عـــن 
الشـــكر والتقدير لوزيـــر الخارجية 
علـــى دعمـــه ومســـاندته للبعثـــات 
الخـــارج،  فـــي  الدبلوماســـية 
مـــن  لمزيـــد  الدائمـــة  وتوجيهاتـــه 
التطويـــر فـــي العمل الدبلوماســـي 
بالجهـــود  منوهـــا  واإلداري، 
المخلصة التي بذلهـــا فريق العمل 
مـــن منتســـبي ســـفارة المملكة في 
واشـــنطن؛ لتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز 

المتميز والمشرف.

لجعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة وآمنة ومستدامة

لتسوية النزاعات اإلقليمية عبر المفاوضات السلمية

سفارة البحرين في واشنطن تنال شهادة اآليزو

أوراق علمية متعددة في ثاني أيام مؤتمر نقص المناعة

سفير البحرين في إسرائيل يتسلم جائزتين مرموقتين

أبرزها األمور األخالقية وتحديات العاملين في القطاع الصحي

تقديراً إلسهاماته في العمل الدبلوماسي منذ توليه المنصب

لنقـــص  الدولـــي  البحريـــن  مؤتمـــر  شـــهد 
المناعة المكتســـبة مناقشـــة أوراق عديدة 
بشـــأن مرض نقص المناعة المكتســـبة في 
المؤتمـــر الـــذي تحتضنـــه مملكـــة البحرين 
فـــي فندق الخليج بمشـــاركة واســـعة جدًا 
من الخبراء واالستشـــاريين واألكاديميين 
العالـــم تحـــت رعايـــة  مـــن مختلـــف دول 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
بالتعـــاون  الصحـــة  وزارة  مـــن  وبتنظيـــم 
مـــع أديوكيشـــن بـــاس. وشـــاركت رئيس 
المؤتمر جميلة السلمان في فعاليات اليوم 
الثاني، عبر مناقشة أمثلة عن مرض نقص 
المناعة المكتسبة من المنطقة إضافة إلى 

مناقشة عدة أمور متعلقة بالمرض.
وأكدت السلمان أن المشاركة الواسعة في 
المؤتمر تعكس التقدم الكبير الذي تعيشه 
المبـــادرات  طـــرح  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
التـــي  الكبـــرى  المؤتمـــرات  واســـتضافة 
تســـهم في مواصلة ازدهار القطاع الطبي 
فـــي مملكـــة البحرين، مبينة أن النقاشـــات 
العديدة التي شـــهدها المؤتمر سيكون لها 
أثر إيجابي كبير على محاربة المرض عبر 
العـــاج الطبي المتقـــدم. وأثنت الســـلمان 
علـــى الجهود البارزة التي قام بها الخبراء 
المشاركون  واالستشاريون واألكاديميون 
فـــي المؤتمـــر عبـــر تقديـــم أوراق علميـــة 
حديثة ســـاهمت في تحقيق كامل النجاح 

في الجانب العلمي للمؤتمر.
وناقشـــت ليلى جاســـم من دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة مـــرض نقـــص المناعـــة 
إلـــى  إضافـــة  الســـل،  ومـــرض  المكتســـبة 
محاضـــرة ألســـامة الباكســـامي مـــن دولـــة 
الكويـــت عـــن فـــرص العـــدوى فـــي مرض 
نقـــص المناعـــة المكتســـبة، وقـــدم أوكـــوز 
مفصـــاً  شـــرحًا  البحريـــن  مـــن  ريســـات 
لألمـــراض غيـــر الحميدة فـــي مرض نقص 
المناعـــة المكتســـبة، فيمـــا تطـــرق  فيريال 

خميـــس مـــن ســـلطنة عمـــان إلـــى اإلصابة 
بالفيروس والتهاب الكبد.

كما شـــهد المؤتمر مناقشـــة أعضاء اللجنة 
العلميـــة أمثلـــة عن مـــرض نقـــص المناعة 
الخبـــراء  مـــن  عـــدد  وقدمهـــا  المكتســـبة 
واالستشـــاريين، فيمـــا قدمت بتـــول علي 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية تجربـــة 
مركز جدة لمرض نقص المناعة المكتسبة، 
ونـــزار بهبـــاري مـــن الســـعودية تحدث عن 
تحديـــات العامليـــن فـــي القطـــاع الصحي 

والمرضـــى، فيما كانت محاضـــرة عن دور 
المنظمـــات الحكوميـــة فـــي رعاية مرضى 
نقص المناعة المكتســـبة والمجتمع قدمها 
مهـــدي كركـــوري مـــن المغـــرب، وتطرقـــت 
بســـمة الصفـــار إلـــى التطعيـــم فـــي مرض 

نقص المناعة.
وتحـــدث الصيـــاد عـــن األمـــور األخاقيـــة 
والقانونيـــة المتعلقة بمرض نقص المناعة 
المكتســـبة وتجـــارب مملكـــة البحرين في 

هذا الشأن.

بدولـــة  الســـفراء  نـــادي  منظمـــة  منحـــت 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  إســـرائيل، 
دولـــة إســـرائيل خالـــد الجاهمـــة جائـــزة 
الدبلوماســـي المتميز للعام ٢٠٢٢ والسفير 
لجهـــوده  تقديـــرًا   ،٢٠٢٢ للعـــام  المتميـــز 
وإســـهاماته فـــي العمـــل الدبلوماســـي منذ 
توليه منصبه ســـفيرًا لمملكة البحرين لدى 

دولة إسرائيل.
جـــاء ذلـــك خـــال الحفـــل الســـنوي الـــذي 
أقامته المنظمة في مدينة هرزليا، وأعلنت 
فيه أســـماء الفائزيـــن بجوائزها الســـنوية 
لتكريـــم أكثـــر الشـــخصيات الدبلوماســـية 
تميزًا وإثراًء للعمل الدبلوماســـي في دولة 

إسرائيل.

وأعـــرب الجاهمـــة فـــي كلمـــة ألقاهـــا عن 
الشـــكر واالمتنـــان للقائميـــن علـــى منظمة 
نـــادي الســـفراء بدولـــة إســـرائيل على هذا 
التقديـــر المميـــز ولكافـــة أعضـــاء الســـلك 

الدبلوماســـي بدولة إســـرائيل ولفريقه من 
العاملين في السفارة.

حضـــر االحتفـــال رئيـــس مراســـم الدولـــة 
وأعضاء الســـلك الدبلوماسي وسياسيون 

إســـرائيليون ونخبـــة مـــن رجـــال األعمـــال 
وشـــخصيات عامـــة وممثلون عن وســـائل 

اإلعام.
كما تلقى الســـفير تهنئة كتابية من فخامة 
هـــرزوغ  ٍإســـحاق  اإلســـرائيلي  الرئيـــس 
بمناســـبة حصولـــه علـــى الجائـــزة اآلنفـــة 

بالذكر.
يذكـــر، أن منظمـــة نـــادي الســـفراء بدولـــة 
إســـرائيل )ACI( هي منظمة مســـتقلة غير 
حكوميـــة وغيـــر هادفة للربـــح، تهدف إلى 
الدبلوماســـية  البعثـــات  رؤســـاء  تزويـــد 
بمنصـــة  إســـرائيل  دولـــة  فـــي  األجنبيـــة 
لاجتمـــاع وتبـــادل الخبرات فـــي جو غير 
رســـمي مع نظرائهـــم من رؤســـاء البعثات 

والقناصل الفخريين من مختلف الدول.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

حسم اختيار الشركة الفائزة بدرع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات
ً اإلعالن عن الفائز في حفل خاص غدا

حســـمت اللجنة العليا لـــدرع الباد 
فـــي  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
اجتماعهـــا الســـابع قرارهـــا باختيار 
الشـــركة الفائزة بالدرع في نسخته 
األولى، حيث سيجري اإلعان عنه 
فـــي الحفل الذي ســـيعقد يـــوم غد 
)األحـــد( 25 ســـبتمبر 2022 برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، وحضور نخبة 
واســـعة مـــن المســـؤولين وممثلين 
عـــن الســـلطة التشـــريعية وقطـــاع 

المجتمـــع  ومنظمـــات  األعمـــال 
المدني.

استعدادات  االجتماع  واســـتعرض 
تنظيم حفل تســـليم الدرع، ونتائج 
أعمـــال لجنة التحكيـــم، التي تولت 
مهمة فرز وتقييم طلبات الشركات 
المتقدمة على الجائزة والبالغة 26 
شـــركة، حيث قامت بترشيح أعلى 
3 شركات تقييمًا الختيار الفائز من 

بينها من قبل اللجنة العليا للدرع.
البـــاد  درع  ســـر  أميـــن  وأشـــارت 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات 

منـــى المطلـــق إلـــى اآلليـــات التـــي 
اتبعتها لجنـــة التحكيم في تحديد 
الشركات المرشحة للفوز بالجائزة، 
والتـــي تشـــمل تخصيـــص الشـــركة 
الميزانيـــة  مـــن  محـــددة  لنســـب 
لمشروعات المسؤولية االجتماعية، 
إســـتراتيجية  خطـــة  وامتاكهـــا 
لمشروعات المسؤولية االجتماعية 
والتنميـــة المســـتدامة، وقياس أثر 
المســـتدامة،  التنميـــة  مشـــروعات 
التي تنفذها الشركة وتنعكس على 
البيئـــة واالقتصـــاد والمجتمـــع، إلى 

جانـــب مبادراتها لدعـــم احتياجات 
موظفيها االجتماعية.

بالـــغ  عـــن  العليـــا  اللجنـــة  وعبـــرت 
تقديرهـــا للشـــركات التـــي تقدمـــت 
للمشـــاركة في هـــذه المبـــادرة، وما 
قدمتـــه مـــن جهـــود ملموســـة فـــي 
االجتماعيـــة،  المســـؤولية  مجـــال 
التـــي دعمـــت مـــن خالهـــا جهـــود 
الدولة فـــي تحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة، مؤكدة سعيها لدراسة 
التجربة والعمل على تطويرها في 

نسخها المقبلة.

محرر الشؤون المحلية



عـــاًما
سجل حافل وخبـــرة 
ممتـــــدة في مجـال 
البنـــاء والتشييـد

إحــدى  تعتبــر  والتــي  غرناطــة  مقــاولات  خبــرة  تمتــد 
تأتــي  والتــي  الحيويــة  غرناطــة  مجموعــة   / شــركات 
العقاريــة  الحلــول  سلســلة  فــي  الحلقــة  لتكمــل 
المتكاملــة التــي تقدمهــا مجموعــة غرناطــة- لمــا يزيــد 
��عــام فــي مجــال الإنشــاءات والتشــييد والبنــاء �عــن 
بمختلــف أنواعهــا مــن مبانــي متعــددة الأدوار، الفلــل 
ــة  ــة التحتي ــل الســكنية والبني الفاخــرة ومشــاريع الفل
والســباكة  الكهربــاء  وأعمــال  الحديديــة  والهيــاكل 

والأعمال الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة.

(+973)

(+973) 

17555593 
37731155

t. 

m.
P.O.Box: 2038 - Manama 
Kingdom Of Bahrain

Contracting
@grnata.com

e.

follow us on instagram

grnata.contracting
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Vacancies Available
MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of
 MASON

, suitably qualified applicants can contact
 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17459900 or edo@behbehani.com.bh

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39025100 or ssaleh@americana-food.com

NAWAB WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 17277064 or ALI.NAJEEB@GMAIL.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

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

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

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 38080801 or INFO@KATANATORII.COM

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33363766 or HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17514166 or info@panarabco.net

RAYBON KIGDOM 4 AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66661666 or RAYBON_KINGDOM@YAHOO.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39111147 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

FADHEL  SALMAN TRNSPORT 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39787804 or BUNEBRAS12@HOTMAIL.COM

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17250078 or KEHF-2011@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33710029 or bishnoicontractingwll@gmail.com

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

ABU MUNEER MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33997750 or abumuneer.manpower@gmail.com

HAJI ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 39461900 or ALQABAS@BATELCO.COM.BH

TASS MEN TAILORING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 36477979 or ALIAAEST@BATELCO.COM.BH

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM

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

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17588787 or lmra@jasmis.com

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39622422 or RAFIEJ@BATELCO.COM.BH

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 33990991 or ALDOY1953@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

RAJAB CARPET SELING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39469116 or RAJAB.ALBANNA@HOTMAIL.COM

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT (SALARY)
, suitably qualified applicants can contact
 39755200 or Quebecgroup9@gmail.com

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 66332100 or ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

BAHRAIN INTERNATIONAL GOLF COURSE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact
 33377437 or s.ali@theroyalgolfclub.com

ASKAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39933439 or ADEL33155@HOTMAIL.COM

FISHION SEAFOOD 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 38080801 or info@katanatorii.com

Scope labs & studios 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 17255554 or SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.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

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

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

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM

HI MILAN RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39335393 or ASIAFAKHROO@GMAIL.COM

RASHID SHOUKAT CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33281084 or RASHIDSHOUKATCARGO@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com

ETERNAL REAL ESTATE AND CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17740024 or KHALID_AL_ABBASI@HOTMAIL.COM

RASHID SHOUKAT CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33281084 or RASHIDSHOUKATCARGO@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com

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

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

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST
, suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35114403 or DPASIF@YAHOO.COM

HAKEEM ALEMAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 32242981 or Belalelshiekh@hotmail.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

WESTERN INTERNATIONAL MANGAMENT & MARKETING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 17227206 or geepasbahrain@gmail.com

ARSENALO AUTO SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33070769 or ISLAMZAHIR075@GMAIL.COM

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

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 OPERATOR (FORKLIFT)
, suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com

KOCHU REAL EASTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33866786 or EAGLEEYECLEARANCE@GMAIL.COM

ALUMEX TRADING AND CONTRACTING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33023738 or JAHANGIRDELMON@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

ALUMEX GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33023738 or JAHANGIRDELMON@GMAIL.COM

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact
 36500089 or Hozaifaqasaby@yahoo.com

SARA STONIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
, suitably qualified applicants can contact

 17581287 or SARMAT@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17005100 or acc.diaa@gmail.com

MICROSOFT CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING)
, suitably qualified applicants can contact

 17563611 or v-atabdu@microsoft.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM

QUEEN HOUSE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 34428504 or HASSAN11043@GMAIL.COM

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17740444 or ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 38311663 or admin01@kameshki.com

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

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 36667606 or MORSLON@HOTMAIL.COM

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17290111 or OFFICE@SAYYAR.BH

GOOD CLEAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39415241 or BUMALAK_76@HOTMAIL.COM

AL SALAHI REAL ESTATE Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GYPSUM CARVER
, suitably qualified applicants can contact

 66757588 or alsalahi.company@gmail.com
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Vacancies Available
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

PAK DIAMOND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38473248 or ABDULRAHMAN110511@GMAIL.COM

FK FATMA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37771881 or 7ASSAN.RADHI1992@GMAIL.COM

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33374488 or M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com

SUR 66 AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39066448 or SURAUTO@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

MULTAN SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17334317 or ABDUL85125@GMAIL.COM

ABU HUSSAIN UPHOISTERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33518834 or SALMANJAAFAR973@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66331128 or LIQUANFENG@SEPCO3.COM

BLUE WAVE CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39748999 or AL_AMEERA25@HOTMAIL.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

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36022682 or info@gcs.bh

S.HAIDER MAHDI HASAN ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39692523 or S.RADHI@HOTMAIL.COM

MAGANDANG BUHAY ATIN ITO SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 39939027 or MABUHAYMARKETING.SPC@GMAIL.COM

MI CASA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17713603 or SPICENICEREST@GMAIL.COM

ASAD REPAIR OF ELECTRONIC EQUIPMENT Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33201845 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

AL SAYH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17601167 or aliayoobali@gmail.com

MEMORIES CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 37778137 or LT-70@HOTMAIL.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

FRUITS OF LIFE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34341413 or 3BDULRAHMAN612@GMAIL.COM

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

 CUSTOMER SERVICES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

HARD ROCK RIDERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36420333 or S.HUSAINSHARAF@YAHOO.COM

HAPPY LIFE WATER DESALINATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39390443 or HAPPYLIFEADSBH@GMAIL.COM

BOSS BURGER 40 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66632555 or NASERKHAN44321@GMAIL.COM

WADI KARANA  REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 66612224 or ALIALI3332010@GMAIL.COM

DECIPHER SOFT MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 35630386 or PRASAD.MUTLURI@DECIPHERSOFT.COM

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

 MANICURIST
, suitably qualified applicants can contact
 39299957 or MOE.JANAHI@GMAIL.COM

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

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 66969961 or ALRAYES.OMAR@GMAIL.COM

S S B DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33353070 or CHAINAPUNJABI2013@GMAIL.COM

MOHAMED ABDULRAZQ ALI KADHEM / AL RAZAQ/10349 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39453536 or BUMEM106@GMAIL.COM

Union Press Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17738111 or MD@UNIONGROUP.CC

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

NIDUKKI TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17731648 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17816070 or HR@banzgroup.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17822223 or dredco.gp@gmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM

AYUT RECREATION AND SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39653430 or MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

 RESEARCHER
, suitably qualified applicants can contact

 17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM

GULF AMERICAN HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PERSONNEL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

ALGHAWI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33441114 or ESSA14141@HOTMAIL.COM

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39025100 or ssaleh@americana-food.com
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واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تنّظم 
النسخة التاسعة واألربعين من معرض 
التشكيلية،  للفنون  السنوي  البحرين 
ــعــام  ــر مـــن ال ــاي ــن وذلـــــك خــــال شــهــر ي

2023م.  
المشاركة  بـــاب  فــتــح  الهيئة  وأعــلــنــت 
الفّنانين  لجميع  ــك  وذلـ الــمــعــرض  فــي 
المملكة،  فــي  والمقيمين  البحرينيين 
المتقّدم  عــمــر  يــقــل  أال  يــشــتــرط  حــيــث 
األعمال  تسليم  يتم  وأن  عامًا   18 عن 
الــمــشــاركــة فــي مــوعــد أقــصــاه يــوم 15 

نوفمبر 2022م.
ويقبل معرض البحرين السنوي للفنون 
التشكيلية األعمال من كافة االتجاهات 
كالرسم،  والوسائط  الفنية  والــمــدارس 
الفيديو  التركيب،  التصوير،  النحت، 
وغــيــرهــا، بــشــرط أن تــكــون مــن أعمال 
عمرها  يــتــجــاوز  وأال  األصــلــيــة  الــفــنــان 

السنة.    
فنان  ألي  ويمكن 
الـــمـــشـــاركـــة فــي 
بعمل  الـــمـــعـــرض 
ــنـــي واحـــــــد أو  فـ
فنية  أعمال  عدة 
كحد  ــال  ــمـ أعـ  4(
أقصى بشرط أن 

يحق  بينما  مترابطة(،  مجموعة  تكون 
بعض  للمعرض  تختار  أن  الفرز  للجنة 
تلك األعمال أو جميعها. وحول طريقة 
يتم  ذلك  أن  الهيئة  أوضحت  التقديم، 
www.cul� اإللــكــتــرونــي موقعها   عبر 

  .ture.gov.bh
ــيــن في  ــان ــن ــف ومــــن أجــــل مـــســـاعـــدة ال
أكثر  فنية  أعمال  تقديم  على  البحرين 
الهيئة  فإن  العام،  للمعرض هذا  مائمة 
ـــارت إلـــى مــعــايــيــر االخــتــيــار الــتــي  أشــ
الفني  للعمل  البصري  التأثير  تركز على 
والتكوين  التصميم  الــفــكــرة،  ــة  وأصــال
والـــمـــهـــارة فـــي الــتــنــفــيــذ. كـــذلـــك، فــإن 
واالستخدام  الفرادة  تتضمن  المعايير 
واالبــتــكــار،  التصميم  لــمــبــادئ  ــفــّعــال  ال
لمختلف  الفنان  فهم  مــدى  إلــى  إضافة 

الوسائط والخامات.   
المعرض  المعلومات حول  من  وللمزيد 
موقع  زيـــارة  يمكن  التقديم،  وشـــروط 
هـــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــة 
ــلـــى اإلنـــتـــرنـــت  عـ
على  منّصاتها  أو 
التواصل  شبكات 
على  االجتماعي 
 .@CultureBah

فتح باب التقديم لمعرض البحرين 
السنوي للفنون التشكيلية 49

فاجأت بليك ليفلي 
معجبيها ومحبيها 
بالكشف عن حملها 

بطفلها الرابع 
خال تواجدها 

في قمة “فوربس 
باور النسائية 

السنوية العاشرة”، 
حيث استعرضت 

ر بطنها  تكوُّ
أمام الكاميرات 

وعامات 
السعادة والرضا 

بادية على 
مامح وجهها.

tariq_albahhar

المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي يقّدم “أيام التراث العالمي”
تنطلق غدا 25 سبتمبر الجاري احتفاًء بذكرى تأسيسه العاشرة

بمناسبة ذكرى تأسيسه العاشرة والذكرى الخمسين 
اإلقليمي  المركز  ينّظم  العالمي،  الــتــراث  التفاقية 
العربي للتراث العالمي برنامج فعاليات “أيام التراث 
على  وذلــك  العالمي” 
ــام  ــ مــــــدار خــمــســة أي
 25 بين  ما  متواصلة 

و29 سبتمبر2022. 
االنطاقة  وستكون 
الشهر  مـــن   25 يـــوم 
ــي تــمــام  ــاري فــ ــ ــجـ ــ الـ
مساًء   7:00 الساعة 
مـــع افــتــتــاح مــعــرض 
ــراث” في  ــ ــت ــ ــام ال ــ ــ “أي
رحلة  في  زّواره  المعرض  هــذا  ويأخذ  المركز.  مقر 
الستكشاف دور اتفاقية التراث العالمي للعام 1972 
1000 موقع حول  من  أكثر  في حفظ وصــون على 
العالم من ضمنها 88 موقعًا في الوطن العربي تتنوع 

ما بين مواقع طبيعية، ثقافية ومختلطة. 
آخر  من  لواحد  تدشين  فعالية  االفتتاح  يوم  يشهد 
العالمي في  التراث  “مواقع  المركز، كتاب  إصــدارات 
والمغامر  للرحالة  محاضرة  ويليها  البحرين”  مملكة 
الكفيف، الرحالة عّمار لطيف، الذي لم يمنعه فقدانه 
بالرغم  نــاجــحــة  مهنية  حــيــاة  تــأســيــس  مــن  للبصر 
العالم،  لــيــرى  مبتكرة  طــرقــًا  ويــجــد  التحديات  مــن 
الساعة  الــمــركــز  مــقــر  فــي  مــحــاضــرة  حــيــث سيلقي 

تحويل  في  رحلته  إلى  خالها  يتطرق  مساًء   7:30
من  واحــدة  إلــى  بصره  حاسة  في  الكبيرة  خسارته 
أكثر القصص إلهامًا في العالم، حيث اكتشف طرقًا 

جديدة يرى العالم من خالها.  
مبادرة شباب  الثاني  عقده  أوائــل  في  المركز  أطلق 
عربي من أجل التراث والذي من خاله يأمل بجذب 
بالتراث  المعنية  والمواقع  للموضوعات  الشباب  فئة 
- وفي هذا السياق أعلن المركز عن مسابقة “حكاية 
م الــشــبــاب مــن أنــحــاء  ــتــي مــن خــالــهــا تــقــدَّ أثـــر” وال
عاقات  عــن  تعبر  قصيرة  بــأفــام  العربية  المنطقة 
إنسانية مع مواقع التراث التي يعيشون في نطاقها.   
 في إطار مبادرة شباب عربي من أجل التراث أطلق 
 ،)Minecraft( كرافت”  “ماين  مسابقة  أيضًا  المركز 
اللعبة  هــذه  فــي  والمحترفين  لــلــهــواة  يمكن  حيث 
موقع  لبناء  المشاركة  الشهيرة  العالمية  اإللكترونية 
تراث عالمي أو جزء منه في العالم االفتراضي للعبة. 
لألفراد  سبتمبر  و26   22 بين  ما  مفتوحة  المسابقة 

والمجموعات من عمر28�15 عامًا. 
 26 يــوم  العالمي”  التراث  “أيــام  فعاليات  وتتواصل 
سبتمبر مع محاضرة في مقر المركز اإلقليمي للدكتور 
فيها  يتناول  صباحًا،   11:00 الساعة  صوفان  أنــس 
الدول  الحضاري وتطويره في  التراث  كتاب “حفظ 

العربية في القرن الواحد والعشرين”.  
للسياحة  العالمي  باليوم  المركز  يحتفل 
إلى  تهدف  التي  “رحــلــة”  مــبــادرة  بتدشين 

تشجيع السياحة المستدامة لمواقع التراث العالمي 
هذا  في  الفعاليات  من  مجموعة  المبادرة  وتتضمن 
اإلطار. ويختتم المركز اإلقليمي أيام التراث العالمي 
يوم 29 سبتمبر الجاري بإعان الفائزين في مسابقة 

الماين كرافت عبر تقنيات االتصال اإللكتروني. 
يذكر أن المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي قد 
تأّسس عام 2012 بناء على اتفاقية ما بين حكومة 
للتربية  المتحدة  األمـــم  ومنظمة  البحرين  مملكة 
الفئة  مــن  كمركز  )اليونيسكو(  والــعــلــوم  والــثــقــافــة 
في  نوعه  مــن  الوحيد  وهــو  للمنظمة،  تابع  الثانية 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لينطلق من 
بعدها بمشوار من العمل المستمر من أجل مساعدة 
العالمي  الــتــراث  اتفاقية  تنفيذ  في  العربية  الــدول 

وصون  حفظ  في  والمساهمة 
في  العالمي  الــتــراث  مواقع 

الوطن العربي.

حداد: وسائل اإلعالم العالمية تقوم بآلية “جهنمية” إلقناع الناس
استضاف  الــشــعــر،  مــن  ســاحــرة  ليلة  فــي 
الكبير  الشاعر  الثقافي  رجب  بن  مجلس 
ــداد فـــي لـــقـــاء بــعــنــوان “فــتــنــة  ــ قـــاســـم حـ
الـــســـؤال” يـــوم األربـــعـــاء الــمــاضــي بمقره 
القامة  هــذه  لعشاق  كبير  بحضور  بسند، 
الــكــبــيــرة وتــقــديــم الــشــاعــر كــريــم رضــي 
صور لنا مع بداية األمسية الشاعر القدير 
تقديم  بداية  الكلمات، وقال في  بأجمل 

نصفه  الـــذي عندما  “قــاســم  الــســهــرة: 
بالشاعر نتساءل، أهناك مسافة بين 

الصفة والموصوف، اما أن شعره 
الحاج  ألم يقل  ذاتــه،  عين 

َأنــا من أهــوى ومــن أهوى 
أنا”.

األمسية  وبـــدأت 
الــــشــــعــــريــــة 

ــراءة  مــع قـ
شــــعــــريــــة 

لحداد وثم حوار عن الشعر ومع الجمهور 
يبقى  لكي  أخــيــرة  قـــراءة  مــع  واختتمت 
الحضور  أذهــان  في  عالقا  األمسية  عبق 

مثل كلمات “يا محمد”.
وقـــــــال حـــــــداد فــــي مـــجـــلـــس بــــن رجـــب 
الثقافي أن الحديث عن الواقع اإلعامي 
الحقيقة،  يعكس  ال  الــيــوم  واالفــتــراضــي 
العادي  اإلنسان  يعيشها  التي  فهي 
عن  يبعده  الــيــأس  والن  يوميا، 
الواقع الذي يجب الحديث عنه، 
غــيــر حقيقي،  واقـــع  وهـــو 
ــام غــيــر  ــ ــكــ ــ ــ وهـــــــــذا ال
انما  وعميقة،  فلسفي 
هــو مــا يـــدور حولنا 
ــا مـــــع مــا  ــ ــي ــومــ ــ ي
“الواقع”  يسمى 
“الحقيقة”،  أو 
وأظــــــــــــن أنــــنــــا 

المسافة  هــذه  مــن  ننتبه  أن  علينا  يجب 
ــواقــع  ــتــي يــمــوت فــيــهــا شــعــوب بــيــن ال ال
والحقيقة”. وأكد حداد أن وسائل اإلعام 
إلقــنــاع  “جهنمية”  بــآلــيــة  تــقــوم  العالمية 
الناس أن هذه هي الحقيقية التي نعيشها، 
مع أن الذي نعيشه واقع غير ما يصور لنا.
مواليد  من  حــداد  قاسم  الشاعر  أن  يذكر 
تأسيس  في  شــارك   ،1948 عــام  البحرين 
)أسرة األدباء والكتاب في البحرين( عام 
القيادية  المراكز  من  عددا  وشغل   ،1969

مجلة  تحرير  رئــاســة  تولى  ــهــا.  إدارت فــي 
ــدرت عـــام 1987 وهــو  )كــلــمــات( الــتــي صـ
عضو مــؤســس فــي فــرقــة )مــســرح أوال( 
اللغات  مــن  عــدد  إلــى  أشــعــاره  ترجمت   ،
األجنبية، وقد ُكتب عن تجربته الشعرية 
ــات فـــي الــجــامــعــات  ــروحــ عــــدد مـــن األطــ
النقدية  والــدراســات  واألجنبية،  العربية 
واألجنبية.  العربية  والدوريات  بالصحف 
إلى عدد  أشعار قاسم حّداد  كما ترجمت 

من اللغات األجنبية.

“نجم”: الذكرى تعزز التالحم والترابط عربيا وإسالميا
األدبـــاء  أســـرة  إدارة  رئــيــس مجلس  قــدم 
ــي  ــان ــه ــت ــاب راشـــــــد نـــجـــم أحـــــر ال ــ ــت ــكــ ــ وال
والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية 
قيادًة وشعًبا؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 
الدور  مثمًنا  والتسعين،  الثاني  السعودي 
المهم للشقيقة الكبرى لما تقدمه من دعم 

دائم لجميع الدول العربية واإلسامية.
األدبــاء  أســرة  إدارة  رئيس مجلس  وأكــد 
والــكــتــاب أن هــذه الــذكــرى الــعــزيــزة تأتي 
ــيــس على  ــط ل ــرابـ ــتـ ــتــعــزز الـــتـــاحـــم والـ ل
ــل الـــســـعـــودي، بـــل حتى  ــداخـ مــســتــوى الـ
التعاون السيما  دول مجلس  على صعيد 
مملكة البحرين، فضًا عن الدول العربية 
واإلسامية، مشيًرا إلى أن هذا اليوم يأتي 
السعودية  الدولة  تأسيس  ذكــرى  ليرسخ 
ــإذن هللا تــعــالــى  ــ ــه بـ ــمــغــفــور لـ ــد ال عــلــى يـ
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن 
مـــروًرا  دعائمها،  أرســـى  الـــذي  ســعــود،  آل 

بحكم القادة الحكماء من أسرة آل سعود 
الميمون بقيادة  العهد  إلى  الكرام، وصواًل 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود - حفظهما هللا -.
جــــــاء ذلــــــك عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه 
المنطقة  نـــادي  أقامها  الــتــي  باالحتفالية 
بقاعة  الدمام  مدينة  في  األدبي  الشرقية 
األمـــيـــرة ســحــاب بــنــت عــبــد هللا بــن عبد 
احــتــفــااًل  الـــنـــادي  بمقر  آل ســعــود  الــعــزيــز 
حيث  والتسعين،  الثاني  الوطني  باليوم 
الثقافية  الفعاليات  النادي حزمة من  قدم 
التي  الثقافية  الــنــدوة  أبــرزهــا  المتنوعة، 
ــاء تــحــت عــنــوان “الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز  جـ
وقــدم  الخليجيين”،  الــكــّتــاب  ذاكـــرة  فــي 
ــة بــعــنــوان “والــقــلــوب  رئــيــس األســـرة ورقـ
التي  لــلــزيــارات  عــرًضــا  تناولت  مجتمعة” 

منذ  للبحرين  عبدالعزيز  الملك  بها  قــام 
عمره  من  عشرة  السادسة  في  شاًبا  كــان 
ــرحــمــن آل  ــدال ــام عــب ــ ــ ــده اإلم ــ ــ ــرفــقــة وال ب
له  زيـــارة  آخــر  1891م حتى  ســعــود عــام 
ملًكا  أصــبــح  عــنــدمــا   1939 مــايــو   2 فــي 
السعودية،  مستعرًضا  العربية  للمملكة 
الــزيــارات على  التي تركتها هــذه  األســس 
العاقات األخوية والتعاون والمحبة بين 
وشعبيهما  وقيادتهما  الشقيقين  البلدين 
الحاضر.  الــوقــت  حتى  الــوقــت  ذلــك  منذ 
باالضافة إلى ما قدمته المملكة السعودية 
العربية  لــألمــتــيــن  جليلة  إســهــامــات  مــن 
لما  البحرين،  لمملكة  واإلسامية وخاصة 
يجمع البلدين الشقيقين من أواصر القربى 
والدم والنسب، فضًا عن الروابط الدينية 
والــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

وغيرها.
كما أعرب نجم عن شكره الجزيل لرئيس 

الشرقية  المنطقة  نـــادي  إدارة  مجلس 
األدبـــاء  المساعد التــحــاد  الــعــام  واألمــيــن 
محمد  واإلعامي  الناقد  العرب  والكتاب 
الكريمة  الــدعــوة  على  بــودي  عبد هللا  بن 
تشارك  حيث  والوفادة،  الضيافة  وحسن 
األدبـــاء  ــأســرة  ب مــمــثــلــًة  الــبــحــريــن  مملكة 

والكتاب بشكل دوري في مختلف برامج 
النادي الثقافية واألدبية.

وقد شارك مجموعة من الكتاب واألدباء 
أبــرزهــم  الفعالية،  هــذه  فــي  الخليجيين 
عضو  الصقاوي  سعيد  المهندس  الشاعر 
مجلس الدولة، ورئيس “الجمعية العمانية 

للكّتاب واألدبــاء” من سلطنة عمان، ومن 
دولـــة الــكــويــت الــبــاحــث والــكــاتــب طــال 
ــاء  األدب “لرابطة  الــعــام  األمــيــن  الرميضي 
واآلثـــاري  والــكــاتــب  الــســابــق  الكويتيين” 
بــدور  الــنــدوة  أدارت  وقــد  بــّشــار خليفوه، 
الــتــاريــخ بجامعة  الــعــثــمــان رئــيــس قــســم 
وتخلل  فيصل،  بــن  الــرحــمــن  عبد  اإلمـــام 
الفعالية فواصل شعرية  قدمها مجموعة 

من الشعراء السعوديين.
كما وأقيمت على هامش الفعالية مسابقة 
هللا  رحمه   - الشبل  ماجد  الراحل  المذيع 
- إللقاء القصائد الوطنية، وكذلك مسابقة 
الــمــبــرزي  الــعــزيــز  عــبــد  التشكيلي  الــفــنــان 
لــرســم لــوحــة الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز لطاب 
والمرحلة  االبتدائية  المرحلة  وطالبات 
الــمــتــوســطــة، وصـــاحـــب هـــذه الــفــعــالــيــات 
المناسبة  العرضة السعودية احتفااًل بهذه 

الوطنية الغالية.

أثنــاء مشــاركته فــي فعاليــات اليــوم الوطنــي الســعودي
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عندما أعلن إبراهيم رئيسي تقديمه طلب تأشيرة دخول إلى الواليات المتحدة 
األميركيـــة مـــن أجل حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة في 
ســـبتمبر الجـــاري، فإنـــه كان يعمل من أجـــل تبييض ماضيه الدموي واســـتغالل 
منصبه كرئيس للجمهورية في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومن الواضح أن هذه 
الخطوة التي أقدم عليها رئيسي تعتمد أيضا على الظروف واألوضاع المرتبطة 

بالمحادثات النووية.
مـــن المؤكد أن رئيســـي تصور بأن ردود الفعل على ذهابـــه الجتماعات الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة المقبلة، ســـوف ال تتعـــدى التظاهرات الحاشـــدة ضده، 
وأن تأثيـــر ذلـــك ســـيكون عرضيا ولـــن ينجم عـــن أي إجراء قانونـــي ضده، لكن 
قيـــام المجلـــس الوطني للمقاومـــة اإليرانية برفع دعوى قضائيـــة ضده ودعوته 
المســـؤولين األميركييـــن التخـــاذ إجراء ضده حيث من المتوقـــع أن يصل نهاية 
هذا الشـــهر إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، من المؤكد جدا أنه ســـيغير من 
التصورات المسبقة التي بنى رئيسي على أساس منها عزمه على المشاركة في 

تلك االجتماعات.
مـــا يمكـــن أن يثير قلق ومخاوف رئيســـي أكثـــر من ذهابه إلـــى نيويورك، هو أن 
دعـــوى المجلـــس الوطني للمقاومة اإليرانية، تتزامن أمـــام محكمة نيويورك مع 
دعـــاوى أخـــرى أقيمت في كل من إنجلترا واســـكوتلندا، بمعنـــى أن التحرك ضد 

رئيسي لم يقتصر على نيويورك بل تعداه بما يكسب الدعوى طابعا أمميا.
رئيســـي الـــذي كان قـــد أجـــاب باســـتخفاف ظاهر على ســـؤال ألحد المراســـلين 
الدولييـــن عن بداية انتخابه بخصوص دوره في مجزرة الســـجناء السياســـيين 
عـــام 1988، بأنـــه كان يدافع عن حقوق اإلنســـان! بيد أنه ليس من الســـهل عليه 
أبـــدا أن يتصـــرف هكذا فيما لو حضر إلـــى نيويورك، إذ إن األجواء في نيويورك 
ســـتكون مختلفـــة تماما، فهي أجواء عمل من أجلهـــا المجلس الوطني للمقاومة 
اإليرانيـــة طوال العقود الثالثة المنصرمـــة وبصورة خاصة حملة المقاضاة التي 
قادتهـــا الســـيدة مريم رجوي الرئيســـة المنتخبـــة من جانب المقاومـــة اإليرانية، 
والشك أنها تؤتي أكلها اآلن، وعلى رئيسي أن يستعد لكي يتحمل عواقب دوره 
كأحـــد أعضاء لجنة المـــوت الرباعية التي قامت بتنفيذ مجـــزرة ثالثين ألفا من 

السجناء السياسيين.
المحاكمـــات القانونيـــة ألعتى المجرمين فـــي العالم قد تســـتغرق أحيانا أعواما 
عديـــدة، لكن المحاكمات الصورية للســـجناء السياســـيين فـــي مجزرة 1988، لم 
تتعد بضع دقائق وعلى اثرها كان الســـجين يســـاق إلى خشـــبة اإلعدام، بل وإن 
موقـــف رئيســـي ســـيكون محرجا جدا ولن يحســـده أحـــد عندما تتـــم مواجهته 
بســـؤال.. كيـــف يمكـــن الحكـــم باإلعـــدام علـــى ســـجناء سياســـيين انتهـــت مدة 

محكوميات العديد منهم؟.

حسين داعي اإلسالم

الماضي يصفع رئيسي بقوة

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

للتواصل: 17111483

التركيز على المساعدات االجتماعية
نراقـــب ونتابـــع عن كثـــب أحاديث النـــاس المتعلقـــة باألوضاع 
المعيشـــية واألحـــوال الحياتيـــة التـــي يعيـــش وســـط نيرانهـــا 
البحرينـــي، ونقصد هنا تحديـــدا المواطن المنتمي لما تبقى من 

الطبقة المتوسطة واألخرى الفقيرة.
ونقولهـــا بـــكل أمانة لقـــد تصاعد اإلحبـــاط واليأس فـــي الفترة 
األخيـــرة عنـــد أفراد تلك الطبقتين إلى حـــد كبير نتيجة الحياة 
وقســـوة العيـــش وصعوبـــة التأقلـــم مع هـــذا الوضع المعيشـــي 
والحياتـــي واالقتصـــادي الصعـــب الـــذي بـــدوره خلـــق مشـــاكل 
اجتماعيـــة، وبـــرزت أمامنـــا قضايـــا أســـرية كثيـــرة ال تعـــد وال 

تحصى.
كل تلـــك األمور المعيشـــية الموجعة تحتاج تحســـين األوضاع 
المعيشـــية والحياتيـــة للمواطن الذي “تشـــلخت جدرانه بعد أن 
النت سيســـانه” وهـــو ينتظر انفراجة تنتشـــله من هـــذا الوضع، 

وهـــذا يحتاج إلى بـــذل المزيد من الجهـــود واالهتمام بمعالجة 
هـــذه اإلشـــكالية وذلـــك بإعـــادة النظـــر فـــي حزمـــة مـــن األمور 
المعيشية والحياتية، ولتبدأ بخطوات أولية “أشوي أشوي” من 
الممكن تحقيقها في وقتنا الحالي وتتماشى مع خطة التعافي 

االقتصادي في البالد التي تبشر بالخير.
بحيـــث يكـــون التركيـــز على المســـاعدات التـــي تقدمهـــا وزارة 
قانـــون  وفـــق  المســـتحقين  للمواطنيـــن  االجتماعيـــة  التنميـــة 
الضمان االجتماعي ومضاعفتها، والخطوة األخرى إعادة النظر 
في نســـبة القيمة المضافة التي تؤخذ على الســـلع والخدمات، 
خصوصـــا إذا مـــا وضعنـــا في االعتبـــار رواتب موظفـــي الدولة 
ومعاشات كوكبة المتقاعدين الذين يعانون كثيرا من الضوائق 
المالية وكثرة االلتزامات والقروض والمصاريف و”البالوي اللي 

مالها ال أول وال تالي”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

االنتخابات ومصداقية الُمرشحين
تلبية لنداء المشاركة في صنع القرار للفصل التشريعي السادس 
)2022م ــ 2026م( أعلن الكثير من المواطنين ترشـــيح أنفســـهم 
لشـــغر أحـــد المقعديـــن النيابـــي أو البلـــدي، تتقدمهم شـــعاراتهم 
ووعودهـــم الســـخية، متطلعيـــن للفـــوز بأحد المقعديـــن، ويأمل 
المواطنون الذين تم تسجيلهم في القوائم االنتخابية وغيرهم 

أن تتوافق تطلعاتهم مع تطلعات المترشحين أو تقترب منها.
لمبـــدأ  وفقـــا  والناخبيـــن  المترشـــحين  بيـــن  العالقـــة  تحكـــم 
المصداقيـــة، فخـــوض االنتخابـــات ليس فقط رغبـــة أو وظيفة 
لمـــن ال وظيفـــة له، بـــل إن االنتخابات نهج وطني ُيرســـخ عقدا 
سياســـيا بيـــن المترشـــحين والناخبيـــن، ويرتكـــز علـــى مفهـــوم 
الممارســـة الديمقراطيـــة الســـليمة، وهي ممارســـة تتطلب بروز 
كفـــاءات وطنيـــة بمختلف األعمـــار ومن الجنســـين تتوفر فيهم 
جميع شـــروط الترشـــيح لدخول هذا المعترك السياســـي بهدف 
المشـــاركة الجـــادة والفعليـــة لتطويـــر العمـــل النيابـــي والبلـــدي 
وتحســـين مخرجاتـــه البنـــاءة والتـــي تحتـــاج إليهـــا البحريـــن 

وبإجماع جميع أهلها.
تتطلب المصداقية ِحس المسؤولية عند المترشحين، وتتطلب 
أيًضـــا النضـــال من أجـــل تحقيـــق تطلعـــات وأمانـــي المواطنين 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، فالمنصب التشـــريعي 
ليـــس وظيفة، بل هـــو أداء وتقديم مشـــاريع قوانين تصب في 
صالح البالد وخدمة شعبها، وتحقق مسار اإلصالح المؤسساتي 
واإلداري واالقتصـــادي مـــن أجـــل حياة أفضل يتمناهـــا ُكل أهل 
البحريـــن. وتنعكـــس الوعـــود االنتخابيـــة الهشـــة والبعيـــدة عن 
التحقيق على شـــخصية المترشـــحين، وبالتالي ابتعاد الناخبين 
عنهم، لذا فتحسس المترشحين للمشاكل االجتماعية والتنموية 
واالستعداد الحقيقي لحلها من جوانب مصداقية المترشحين، 
وال ُيمكـــن اعتبار البرنامج االنتخابي الطويل والعريض والرنان 
أحد هذه الجوانب، إذ بعد نهاية االنتخابات يتبخر هذا البرنامج 

وينتهي مفعوله.
كذلك تتجلى مصداقية المترشحين بعد فوزهم بأحد المقعدين 
مـــن خالل التواصل مـــع مختلف فئات المجتمـــع لمعرفة آرائهم 
ومالحظاتهم حول ما يمكن تحقيقه للبحرين وأهلها، وتســـتمر 
الرغبة في الترشح بزيادة أعداد من يرغب في ذلك، وهي رغبة 
وإن كانـــت تؤكد اإلحســـاس العالـــي بالمســـؤولية الوطنية لدى 
أبناء وبنات البحرين إال أن توفر المصداقية أساس تحمل هذه 
المســـؤولية، وبرؤيـــة وطنية صائبـــة لتحقيق أهـــداف البحرين 
الوطنية والتنموية والرخاء والعيش الكريم للشـــعب، خصوصا 
أن العمـــل البرلماني والبلدي له أســـاليبه العمليـــة والِعلمية التي 
تطورت كثيًرا، واألخذ بها ُيساهم باالرتقاء بالبالد ونعيم أهلها.

عبدعلي الغسرة

الفن أخالق
كنـــت أظـــن يومـــًا أن أي فنـــان على وجـــه الكـــرة األرضيـــة ال يتصف إال 
بحســـن الخلـــق؛ ألننـــي بكل بســـاطة اعتقـــدت أن الفن ال يلتقـــي أبدًا مع 
ســـوء الخلق، إلـــى أن دخلت المجـــال الفني واكتشـــفت أن فنانا أو ربما 
أكثر ممن أحببتهم على الشاشـــة الصغيرة، غيروا مفهومي هذا، فشـــتان 

ما بين الشاشة وما خلفها!
مازلت رغم ذلك أؤمن بنظرية أن الفن أخالق، وأن اإلبداع ال يثمر إال من 
نفس طيبة، ال يشـــوبها السوء، وحاولت أن أجد لنظريتي هذه المشوبة 
بالشكوك مخرجًا مقنعًا، فوجدت باإلمعان في بعض الشخصيات - وهي 
حـــاالت فرديـــة قليلة بالطبع - أنها شـــخصيات حالفتها الشـــهرة بطريقة 
أو بأخرى، وقد ذكرت في مقام آخر أن الشـــهرة ال تشـــترط اإلبداع، كما 
أن اإلبداع ال يشـــترط الشـــهرة، وأدركت من جميع ذلك أن هناك من نال 
الشهرة ولقب فنان، لكن سرعان ما بهت أو أن شهرته ستبهت وُينسى - 
عاجـــالً أم آجـــالً - من اعتقد أنه فنان حقيقي، في حين أن كل المبدعين 
ممـــن واصلـــوا تقدمهم اإلبداعي هم فنانون ألنهم ملتزمون وشـــغوفون 
بالفـــن، وغنيـــون أخالقيًا، وهو مـــا ال يجب أن يفارق الفنـــان برأيي، وما 

التمسناه واقعًا من كبار الفنانين والفنانات في زماننا هذا.
أيقنت بعد سنوات من العمل في هذا المجال أن المجال الفني قد ابتلي 
بأشـــباه الفنانين الذين اقتحموا الســـاحة إما بحظوظهم أو واســـطاتهم 
أو أموالهم أو ســـوء تدابيرهم، وباتوا يشـــكلون األثر الســـيء على الفن، 

وينحدرون بمستواه - لألسف الشديد - في محيطهم المتاح.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

انتشـــر مؤخـــرا مقطع فيديو لجهاز “خبز ســـبيل” الذي يأتـــي ضمن مبادرات 
ســـمو الشيخ محمد بن راشـــد العالمية، حيث تم توزيع هذا الجهاز في عدد 
مـــن المواقع فـــي دبي، وعلى المحتاج أن يطلب مـــن الجهاز ما يحتاجه من 
الخبز بل حتى نوعه! فقد تم تســـخير التكنولوجيا لتوفير هذه الخدمة في 
هـــذا العمل الخيري، وكما ذكر التقرير أن بإمكان أي شـــخص المســـاهمة في 

هذا العمل من خالل التبرع عبر الجهاز بأي مبلغ أو التقدم بشراء الجهاز.
حقا إنها مبادرة إنســـانية خالقة، ودبي تواصل إبداعاتها في جميع مناحي 
الحياة، وما هذه المبادرة إال نقطة في بحر مبادراتها التي ال تعد وال تحصى 
في جميع الميادين سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا ورياضيا وسياحيا، 
دبـــي “دار الحـــي” تتفنـــن وتتفـــوق. أرفع القبعة إلى صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبـــي علـــى قيادته الحكيمة التـــي أعتبرها مثاال يحتذى بـــه ونظرته الثاقبة 

لمجمل القضايا محليا وخليجيا وعربيا ودوليا.
هـــذه المبـــادرة تبرهن بـــأن هناك الكثيـــر من األفـــكار اإلبداعيـــة والنيرة ألي 

مشـــروع، فتقديم الصدقات وعمل الخير لكسب األجر من الممكن أن يكون 
بطـــرق مختلفة، طالمـــا أن الهدف واحد، فتنويع المشـــاريع الخيرية ضرورة 
حتميـــة بـــدال مـــن التركيـــز علـــى تمويـــل مشـــاريع قد تكـــون متكـــررة وغير 

ضرورية. 
إن المحســـنين جزاهـــم هللا خيًرا يلعبـــون دوًرا محورًيا ومهًما في تحســـين 
الوضع المعيشـــي لعامة الناس، فبعضهم ســـاهموا في بناء المراكز الصحية 
والمستشـــفيات والمراكز الصحيـــة لألمراض المزمنة وغيرها من المشـــاريع 
التـــي توفـــر الخدمات الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين، وســـامح هللا بعض 

األثرياء الذين ال يساهمون ولو بالقليل في أي مشروع خيري في البالد.
لقـــد حـــَض القـــرآن الكريـــم والســـنة النبوية الشـــريفة علـــى القيـــام باألعمال 
الخيريـــة، والتحذيـــر من األشـــخاص الذيـــن يقومون بتجنب هـــذه األعمال، 
وقـــد وردت كلمـــة الخير في القـــرآن الكريم حوالي 180 مـــرة، كما ورد لفظ 
أخيار وخيرات، وخيرة 8 مرات في العديد من السياقات التي تربط الخير 

بجوانب أساسية من الحياة اليومية.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

دبي... وما أدراك!



سبورت

حقـــق فريق االتفـــاق انتصاره 
الثالـــث علـــى التوالـــي بدوري 
خالد بن حمد لكرة اليد، وهذه 
نظيـــره  حســـاب  علـــى  المـــرة 
الشـــباب بنتيجـــة )26/27( في 
المباراة التي جمعتهما مســـاء 
الجمعة بختام الجولة الثالثة. 
وأنهى الشـــباب الشوط األول 
 ،)13/15( التقـــدم  بنتيجـــة 
وبذلـــك أصبح رصيـــد االتفاق 
)9 نقـــاط(، فيمـــا الشـــباب ُمني 
وصـــار  األولـــى  بالخســـارة 

رصيده )7 نقاط(. 

االنتصار الثالث لالتفاق بدوري خالد بن حمد

فريق دلمونيا للدراجات الهوائية يستأنف نشاطه
ناشد الجهات المسؤولة في اتخاذ قوانين صارمة على المخالفين

اســـتأنف فريـــق دلمونيـــا للدراجـــات 
الهوائية نشـــاطة الرياضي مع موسم 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  بمشـــاركة  الربيـــع 
أعضائه مـــن البحرينييـــن والجاليات 
األخـــرى مـــن النســـاء والرجـــال يـــوم 
الثالثـــاء انطالقـــا من منطقـــة توبلي 
والمناطـــق المجاورة لها وذلك باتباع 
تعليمـــات المرور والســـالمة الحازمة 
علـــى الطريق فـــي ظـــل االزدحامات 
مـــع  كثافتهـــا  زادت  التـــي  المروريـــة 
عـــودة الناس إلى وظائفهم وأعمالهم 
حيـــث  الحياتيـــة،  وانشـــغاالتهم 
حرصـــت إدارة فريـــق دلمونيـــا علـــى 
التشـــديد علـــى أعضائها أثناء الســـير 
باتباع التعليمات بحزم؛ حفاظًا  على 
ســـالمتهم واســـتمرارية دورة نشـــاط 
الفريـــق الـــذي يتم خـــالل يومين من 

كل أسبوع.

علـــى  الفريـــق  إدارة  حرصـــت  كمـــا 
االلتـــزام بالعملية التنظيمة من خالل 
قيـــادات الفريـــق أثناء الســـير ، حيث 
اســـتمتع جميع األعضاء المشـــاركين 
بهذه الجولة والسهولة في المشاركة 
الجماعيـــة لجوالت الفريق للدراجات 
الهوائيـــة؛ حفاظـــا علـــى اســـتمرارية 
اللياقـــة البدنية بالخصوص وتحقيق 

أهدافه الوطنية المتنوعة.
هـــذه  مـــن  بـــدءا  الفريـــق  أكـــد  وقـــد 
احتـــرام  ثقافـــة  نشـــر  علـــى  الجولـــة 
ســـير الدراجات الهوائية في الطريق 
وحقهـــا فـــي المســـار بأمـــان وســـالم 
وعـــدم تخطـــي المـــارة مـــن الســـيارة 
فـــي األماكـــن التي تشـــغلها الدرجات 
فـــرض  وضـــرورة  لهـــا  والمخصصـــة 
القوانيـــن الصارمـــة علـــى المخالفين 
الســـتمرارية هـــذا النشـــاط كنوع من 
التـــي  الرياضـــة الشـــعبية الجماعيـــة 
بـــرزت وأحبهـــا الكثيـــر خـــالل فتـــرة 

كورونا واستمرت، حيث ينشد جميع 
الدراجـــات  والعبـــو  ومحبـــو  هـــواة 
الدولـــة  فـــي  المســـؤولة  الجهـــات 
واالتحـــاد الرياضـــي للدراجـــات على 
اتخاذ كافة اإلجـــراءات الالزمة التي 
تحرص على سالمة وأمن الدراج في 
الطريق وخصوصـــا أن هذه الرياضة 
لـــم تعد مخصصـــة فقـــط للرياضيين 

المجتمـــع  فئـــات  لمختلـــف  وإنمـــا 
البحرينـــي وغيـــره مـــن الجاليات من 
أصبحـــت  حيـــث  والرجـــال،  النســـاء 
وســـيلة نقل للبعض من الناس، وهذا 
ما ينشـــده فريـــق دلمونيـــا للدراجات 
الهوائية ضمن األهداف التي يســـعى 
إليهـــا كمشـــاركة وطنيـــة محببة لدى 

الجميع.

كتبت - سهير المهندي

فريق دلمونيا للدراجات الهوائية

خســـر منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة القـــدم 
أمـــام نظيره الرأس األخضر بنتيجة )1/2( في 
المبـــاراة الودية الدولية التي جمعتهما مســـاء 

الجمعة على استاد البحرين الوطني.
وأحـــرز هـــدف منتخبنـــا علـــي حرم مـــن ركلة 
إطـــار  فـــي  المبـــاراة  هـــذه  وتأتـــي  جـــزاء. 
تحضيـــرات منتخبنـــا الســـتحقاقاته المقبلـــة، 
ومـــن ضمنها بطولتا الخليج وكأس آســـيا في 

العام 2023.
وسيخوض “ألحمر” مباراته الثانية التجريبية 

يوم 27 سبتمبر بمالقاة منتخب بنما.

“األحمر” يخسر أمام 
الرأس األخضر وديًا
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نتائج مباريات الجمعة 

مباراة ودية دولية بكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

منتخب الرأس األخضر12منتخب البحرين

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

االتفاق2627الشباب

منتخباتنا للفئات العمرية... إلى أين؟
هنــا نحــن نتكلــم عــن جميع األلعــاب الرياضية وبالــذات لعبة كرة القدم ونســتثني 

قلياًل لعبة كرة اليد “ المميزة “.
ونحن لسنا بصدد اتهام أحد بالتقصير في عمله، ولكن هناك نتائج مخيبة لآلمال 
وال تعطــي مؤشــرات إيجابيــة نحــو بنــاء فريــق وطني قــوي للكبار ال علــى المدى 

القصير وال على المدى البعيد.
وهذا يجبرنا إلى الوقوف على هذا الموضوع المهم الذي بدأ يؤرق أكبر المتفائلين، 
والبــد مــن وضــع اليــد علــى الجــرح ومعالجة األمــور بحكمة وسالســة وبأســاليب 
احترافية مبنية على معطيات علمية وعملية وبعد دراسة متأنية للنتائج السلبية 
للمنتخبات العمرية )الناشئين والشباب واألولمبي( على مدار السنوات الماضية. 

صرف كبير... وفشل ذريع!

على مر السنوات األخيرة لقد شاهدنا توجه مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم “مشكورًا” إلى دعم ومساندة جميع فرق المنتخبات في الفئات العمرية من 
خــالل صــرف ميزانيــات ضخمة لتجهيــز هذه الفــرق وجلب أجهــزة إدارية وفنية 
عديــدة، وإقامــة المعســكرات الخارجية العديــدة والتي ترهق ميزانيــات االتحاد، 
ولكــن فــي المقابــل تأتــي النتائــج ســلبية وغيــر متوقعــة مــن خــالل المشــاركات 
الخارجية على المستوى الخليجي واإلقليمي والقاري، وأصبحت تلك المنتخبات 
تتلقــى الهزائم تلو األخرى وال تســتطيع مجــاراة المنتخبات المجاورة، وجاء ذلك 

بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة.

الحل والعالج لدى إدارة االتحاد 

كلنــا ثقــة فــي عمــل جميــع أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
برئاســة الرئيس الذهبي الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة ولجانه في دراســة هذا 

الوضع المقلق، ووضع الحلول المناسبة وبأسرع وقت ممكن قبل فوات األوان.
واقتــرح بتشــكيل لجنة مختصة من الكفاءات الرياضيــة الوطنية لتحليل الوضع 
الحالــي للمنتخبــات العمرية، ورســم خارطة الطريق لكي يكــون لدينا فريق كروي 
للكبار قوي وعلى مستوى الطموح في المستقبل القريب، هذا إذا أردنا أن نتطور 

فعاًل، وليس من خالل الشعارات الرنانة!

مسابقات الفئات هزيلة واختفاء المواهب

مــن يتابع مباريات المســابقات والدوريــات الخاصة بفرق الفئات العمرية في لعبة 
كــرة القــدم يالحــظ غيــاب االهتمام بهذه المســابقات، وهــذه عملية مشــتركة بين 

األندية واالتحاد الكروي.
معظــم األنديــة لدينــا تعتبر فــرق الفئات العمريــة مجرد تحصيل حاصــل “وتكملة 
العدد” لفرق النادي، ونالحظ هذا اإلهمال من خالل عدم توفير أبسط مستلزمات 
ومتطلبــات تلــك الفرق الرياضية من توفير المالعب المناســبة واألدوات الخاصة 
بالتدريــب، وكذلــك تعييــن إداريين ومدربين ومســاعدين ومشــرفين )أي كالم( ال 
خبــرة رياضيــة وال تخصــص واضــح، وال شــهادات أكاديميــة عالية المســتوى، وال 
جــودة وال تنظيــم فــي عمليــات التدريــب وال فــي التجهيــز والتحضيــر النفســي 
والذهنــي والبدنــي لالعبيــن قبــل وبعد التماريــن والمباريــات الرســمية، واألغلبية 

يتبع أسلوب “مش حالك” في عمله.

خالصة الهجمة المرتدة 

إذًا نحــن فعــاًل جــادون فــي عملية التطوير الرياضــي وبالذات في اللعبة الشــعبية 
األولى في العالم كرة القدم، علينا البدء في بناء أساس قوي من القاعدة الكروية 
وفي سن مبكرة، وهو السادسة من عمر األطفال ونضع خططا مستقبلية قصيرة 
ومتوســطة وبعيــدة المــدى للوصــول إلــى األهــداف المنشــودة، واختيــار الرجــل 

المناسب في المكان المناسب كل في تخصصه. 
وال يمكــن أن ُيبنــى كيــان قــوي دون وجود أســاس قوي ومتين مبني على أســس 
احترافيــة بشــكلها الصحيح وليس بالشــكل الذي نشــاهده اآلن فــي أنديتنا.  ولچ 

هللا يا رياضتنا”.

وختامًا هذا قلمي... 

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

mohamed.j.alalaiwi@gmail.com

محمد العليوي

”NTO“ إيــاد المقهــوي األول بــدورة الـــ
اتحاد ألعاب القوى يكرم المشاركين بدورتي الحكام

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن 
جالل أقيم حفل ختام وتكريم المشاركين بدورة الـ NTO ودورة الصقل 
والترقيــة لحــكام االتحــاد بقاعــة المحاضــرات باســتاد البحريــن الوطني 
وذلــك بحضــور عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس لجنــة المســابقات والحكام 

محمد علي أحمد والمحاضر الدولي وخبير التحكيم علي ياسين.

قـــام  االتحـــاد  رئيـــس  عـــن  ونيابـــة 
عضـــو مجلـــس اإلدارة محمـــد علي 
أحمد بتوزيع الشـــهادات على جميع 
الحـــكام المشـــاركين، حيث بلغ عدد 
الدارسين في دورة NTO 13 حكما 
وبمشـــاركة 10 حـــكام مـــن الدرجـــة 
الدرجـــة  مـــن  حكمـــا  و27  األولـــى 
الثانية و7 حكام من الدرجة الثالثة.

وتمكن خمســـة حكام التأهل لدورة 
NTO وهم حســـب الترتيب كل من 
إيـــاد عيســـى المقهوي، ســـيد محمد 
كاظـــم، أحمـــد حســـن جاســـم، هدى 
إبراهيـــم رضـــي، محمـــد جديع عطا 
هللا، وحصـــل إيـــاد المقهـــوي األول 
علـــى ســـاعة التوقيـــت كهديـــة مـــن 

االتحاد الدولي أللعاب القوى.
وبهذه المناســـبة، أعرب محمد علي 
محمد عـــن خالص شـــكره وتقديره 
ياســـين  علـــي  الدولـــي  للمحاضـــر 
ولجميع المشـــاركين علـــى تعاونهم 
والتزامهـــم فـــي حضـــور الدورتيـــن 

لالســـتفادة من ما قدمـــه المحاضر؛ 
لتعزيـــز قدراتهم وصقـــل إمكاناتهم 

في مجال التحكيم.
وأضـــاف “يســـعدنا مشـــاركة هـــذه 
الكوكبـــة مـــن الحـــكام والحكمـــات 
حرصنـــا  مـــن  انطالقـــا  المحلييـــن 
المســـتمر علـــى االهتمـــام بالحكام 
الذين يمثلون ركيزة أساســـية في 
عمـــل االتحـــاد ونجاح المســـابقات 
المحلية تنفيـــذا لتوجيهات رئيس 
بـــن  االتحـــاد محمـــد عبداللطيـــف 

جالل..”.
وبـــارك محمـــد علـــي أحمـــد لجميع 
الدارســـين والدارســـات تخرجهـــم 
مـــن الـــدورة معربـــا عـــن اعتـــزازه 
بهـــم باعتبارهـــم يشـــكلون قاعـــدة 
قويـــة من حكام ألعـــاب القوى في 
االتحـــاد  ســـعي  مؤكـــدا  المملكـــة، 
المتواصـــل لالهتمـــام بالحكام من 
خالل تنظيم المزيد من الدراسات 

القادمة.

اتحاد ألعاب القوى

إياد المقهوي األول على الدفعة

علي مجيد

من لقاء منتخبنا والرأس األخضر ودًيا



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

^أنا مواطنة لدي طلب إسكاني 
يــعــود إلـــى ســنــة 2000 وأســكــن في 
الشقق المؤقته اآليلة للسقوط، حيث 
أعــانــي مــن تــســربــات فــي الحمامات 

وكثرة الحشرات.
ــــى وزاره  إل بــعــدة رســـائـــل  تــقــدمــت 
اإلســـكـــان ومــراجــعــة مــســتــمــرة وتــم 
لمشروع  اســتــحــقــاق  شــهــادة  منحنا 
إلى  النظر  ألتمس  اإلسكاني.  سترة 
تخصص  فــي  ومساعدتي  معاناتي 

بيت جاهز من بيوت مدينة سلمان؛ 
ــا وزوجــــي وأوالدي  أنـ أعــيــش  لــكــي 
عــامــا،   20 ذو  أكـــبـــرهـــم  الــخــمــســة، 

وأصغرهم عمرها 5 سنوات. 
وأتــمــنــى أن يــكــون قــريــبــا إلـــى بيت 
ــــي الـــمـــســـؤول عــنــهــا؛ ألنــهــا  أمــــي؛ ألن
وأيضا  الــدمــاغ  فــي  بضمور  مصابة 

أختي المريضة. 

 سعاد حبيب

أطالب ببيت جاهز بمدينة 
سلمان بداًل من انتظار سترة

الحفيد “نور الدين”... رائحة أبي
يهدي  أن  أبـــي  عــلــى  اليسير  مــن  يــكــن  ^لـــم 
ــكــن تــلــك ُســنــة  قــطــعــة مـــن قــلــبــه لــشــخــص مـــا، ول
الحياة.. سأتحدث عن أختي الكبرى والبكر “ست 
البنات”.. فبعد محاوالت عديدة أغلبها باء بالفشل 
ممن يتقدمون لخطبة “السفيرة عزيزة” ظل أبي 
يستطيع  لمن  يهديها  أن  يتمنى  وكـــان  رافــًضــا! 
يعتبرها  كان  فقد  أمانها وسالمتها،  على  الحفاظ 
أن  يمتلكها البد  الثمن ومن  باهظة  ألماس  قطعة 

تتوفر فيه مواصفات خاصة.
ظهر  أخــتــي  مــن  لـــلـــزواج  المتقدمين  ضــمــن  مــن 
واإلصــرار  التدين  من  يكفيه  ما  لديه  ما  شخص 
ــثــقــة فـــي الــنــفــس لــيــتــقــدم لـــلـــزواج،  والـــحـــب وال
أبي ولم يمل من تكرار  ولكن تم رفضه من قبل 
رفــض أبــي له عــدة مــرات إال أنــه وافــق عليه في 

ــمــرة الــخــامــســة مــوافــقــة مــبــدئــيــة، فــقــد ُأعــجــب  ال
موافقته  أبــي  أعطى  ثم  وتمسكه،  بــإصــراره  أبــي 
النهائية على إهدائه “ربة الصون والعفاف” .. ربما 
والمجوهرات  بالذهب  الكبرى  ابنته  أبي  يغمر  لم 
الثمينة عند زواجها، لكنه غمرها منذ طفولتها بما 
والحنان  بالحب  أبي  عليها  يبخل  فلم  أثمن،  هو 
منذ   - بداخلها  وزرع  بل  القلب،  وطيبة  والــدالل 
صغرها - حب العلم، فأصبح من أسمى مبادئها أن 
أن صارت  إلى  قدراتها في مجالها  وتنمي  تتعلم 
اآلبــاء  لها  ويْشهد  بــل  بها  ُيفَتَخر  أجــيــال  مربية 
والمعلمون بذلك على نجاحها وكيف أنها تؤثر في 

أجيال صغيرة خلًقا وعلًما.
كانت فرحة أبي ال ُتوصف حينما علم بأن أختي 
فقد  ذكــر،  بمولود  سُترزق  األول  فترة حملها  في 

كــان يشتري كل  األلــعــاب..  بكافة  منزلنا  أبــي  مأل 
يوم لعبة إلى أن مأل غرفة بالكامل وأطلق عليها 
غرفة نور الدين حفيدي، الغرفة التي تم تحذيرنا 
.. لم أرى  بالكامل عدم العبث بأي لعبة بداخلها!! 
يفعل  أبــي  رأيـــت  مثلما  الــحــامــل  ابنته  يــدلــل  أًبـــا 
أكلة معينة  كانت تشتهي  قبلما   .. الكبرى  ألختي 
أو مشروب أو أي نوع فاكهة ولو كانت في غير 
موسمها كان يحضرها لها على الفور وكان يسافر 
طويال ليأتي لها بما تمنته .. إنه أبي وإنها األميرة 

المدللة التي ُتجاب أوامرها.
والدة  لموعد  والمحددة  المنتظرة  الليلة  وجاءت 
في  المكوث  يستطع  لــم  أبــي  أن  أتــذكــر   .. أختي 
شراب  وال  طعام  دون  وإيــابــا  ذهابا  واحــد  مكان 
حتى خرج حفيده وابنته بسالم . كان “نور الدين” 

نور قلب أبي، فقد كان ال ُيفارقه كان يتحدث معه 
وهو يهدهده كأنه واٍع لكل كلماته .. تربي على يد 
أبي خطوة بخطوة، فقد كان نور الدين يرافق أبي 
في كل مكان في المنزل وخارجه .. إلى أن صار 
أبي يستعين به في أعمال التصليحات والنجارة 
المساعد   “ الــديــن  “نـــور  فــكــان  بالمنزل،  الخاصة 
الماهر واليد اليمنى ألبي في كافة المهام المنزلية 

والخارجية بل وكاتم أسراره األمين.
وهو  رأيتها،  مثلما  أبــي  أعين  في  السعادة  أر  لم 
كأنه صديقه  إليه  ويتحدث  األول  يحمل حفيده 
بل وسنده في الحياة وحتى حينما كبر على يديه 
سنة تلو األخرى ازداد تعلقه به، فقد كان يفتقده 
حينما يأخذه والده وأحيانا أخرى كان يبكي من 
شدة حبه وتعلقه بحفيده .. كان “نور الدين “يمثل  

الحياة في أعين أبي واآلن هو لي بمثابة  فرحة 
طاقة نور تنبعث من قلبي لعقلي وكأنه من تبقى 
لي من رائحة أبي، فأنا أرى بعض من صفات أبي 
فيه مثل الذكاء الحاد واإلصرار على النجاح وما 
نورالدين   “ أن  قريبا  األيــام  من  يــوم  في  أتوقعه 
عام  كــل  كــعــادتــه  بتفوق  دراســتــه  ينهي  “ ســوف 
ليصير شابا متميزا محبوبا مشهورا بخلقه وعلمه 
يتقلد منصبا مؤثرا في  وخوفه من هللا وســوف 

المجتمع قوال وفعال مثلما كان أبي.

 شيرين فريد

“الكهرباء” رفضت وضع إنارة جدارية
هل يعقل أن تبقى شوارع “الفريج” مظلمة؟

^تقدمــت بطلــب إنــارة جدارية تثبت علــى جدار المنــزل، ولكن فوجئت 
برفــض الطلــب من قبل هيئة الكهرباء والماء والســبب هــو الطريق الذي يقع 

عليه منزلي غير مرصوف رصفا نهائيا وهذا من ضمن القرارات الجديدة.

 من هنا أتساءل ما عالقة الشارع 
غير المرصوف باإلنارة الجدارية 
السيما أن اإلنارة الجدارية تثبت 
عــلــى جـــدار الــمــنــزل، ولــيــس لها 

عالقة بتاتًا برصف الشارع.
ــارة  ــ ــع الــعــلــم أن تــركــيــب اإلن ومـ
حفر  يتم  لن  المنزل  جــدار  على 
األســفــلــت؛  أو  ــارع  ــشـ الـ شـــق  أو 
الرصف  على  العمل  ننتظر  لكي 

إغالق  يتم  ولن  للطرق،  النهائي 
إلى  المسار  تحويل  أو  الــشــارع 
ــر؛ ألن اإلنـــــارة ســوف  مــســار آخــ
تكون على جدار المنزل، والعمل 
الــجــداريــة  ــارة  ــ اإلن تركيب  على 
ساعات   ٤ إلــى   ٣ نحو  تستغرق 

فقط.
الرصف  مشاريع  أن  افترضنا  لو 
ستستغرق  لــلــشــوارع  الــنــهــائــي 

ســنــوات، هل  أربـــع  إلـــى  سنتين 
“الفريج”  يعقل أن تبقى شــوارع 

مظلمة إلى حين انتظار ترصيف 
الشوارع رصفا نهائيا؟ وهل نزيد 
الطين بله بالطرق غير المرصوفة 

رصفا نهائيا ومن دون إنارة؟
ــارة في  ــ ونـــظـــرًا إلـــى أهــمــيــة اإلنـ
ــمــروريــة ولــلــحــد من  الــســالمــة ال
مــخــاطــر الــــحــــوادث الـــمـــروريـــة 
والخوف على أوالدنا الصغار من 
لهم ال سمح هللا،  وقــوع حــادث 
أطالب بالنظر في هذا القرار مرة 

أخرى.

جاسم محمد المطوع

جاسم المطوع
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انتشرت األندية الصحية في مناطق البالد 
وزاد اإلقبال عليها وزاد التنافس فيما بينها 
- وهذا شيء طيب،  والمشكلة هي غياب أو 
ضعف الرقابة مما يجعل المكان غير صحي 

وأحيانًا غير آمن على سالمة األعضاء، 

التفتيشية  الــحــمــالت  تــكــثــيــف  الــمــطــلــوب 
الصحة  لضمان  المعنية؛  الجهات  قبل  مــن 

والسالمة للمواطنين. 

أكرم إبراهيم

ضعف الرقابة على األندية الصحية

حــصــل  إذا  الــمــمــكــن  ــن  مــ ^هـــــل 
المال  المتزوج على مبلغ من  الشخص 
من جهة حكومية كدعم أو مساعدة او 

مكافأة أن يتقاسمه مع زوجته؟
يشملهن  ال  متزوجات  ســيــدات  توجد 
أنهم متزوجات  أي دعم؛ وذلك بسبب 
نفسه  في  )يفكر  الــزوج  أن  وخصوصا 
ــدعــم ال  فــقــط( عــنــدمــا يحصل عــلــى ال

يفكر في زوجته وإنما يأخذها لنفسه، 
الفلوس  هذه  على  أنه حاصل  وينسى 
هل  ألســرة  ورب  متزوج  بأنه  والسبب 
من الممكن مساعدة الزوجة عن طريق 
توجيه الزوج بأن المبلغ يشمل الزوجة 

أيضا.
عائشة

 لتقسيم الدعم الحكومي 
للزوجين ألن الزوج يفكر في نفسه

بعد انتشار المقطع الذي تعرضت فيه الطفلة أميرة 
براءتها  خطفت  لــلــضــرب،  البحرين”  “ابــنــة  يــاســر 

قلوب البحرينيين واألشقاء بدول الخليج.
بصناعة  المختصة  المنصات  أحد  وأهدى صاحب 
المعلم  المرئي والصوتي، المخرج  علي  المحتوى 

الطفلة أغنية “طفلة البحرين”.
وأكد المعلم خالل حديثه لــ “البالد” أن العمل القى 

تفاعالً كبيرًا في مدة تقل عن 24 ساعة.
وقال المعلم “هدفي من هذا العمل إبراز الموقف اإلنساني والوطني الذي حتم 
تقديم الدعم والمساندة بأي شكل من األشكال والوقوف بجانب الطفلة وأهلها 

بهذا العمل من خالله”.
وتابع “الموقف اإلنساني هذا اعتدت عليه واعتادوا عليه متابعيني وهذا أقل 

القليل بحق من يستحق الوقفة المشرفة”.
وإبــراز  الطفلة  هذه  ومــدح  تعاطف  عبارة عن  “هي  ذكر  العمل،  فكرة  أما عن 
مع  والقسوة؟  الضرب  يستحق  والجمال  البراءة  هذه  هل  ألــم،  بنبرة  تساؤل 

وجود لفتة إنسانية وفنية من الفنان جعفر الساري”.
وأكد أن ردة فعل المتابعين والمجتمع البحريني والخليجي تجاه هذا العمل 
خالل  من  الخصال  وأنبل  واإلخــاء  التعاطف  معنى  وجسدت  رائــع،  من  أكثر 
التعليقات اإليجابية وتناقل العمل بشكل سريع في “السوشيال ميديا” وارتفاع 

نسبة المشاهدات له و بشكل الفت.
لكي  وأسرته؛  أميرة  الطفلة  إلى  العمل  هذا  يصل  أن  “أتمنى  المعلم  واختتم 
يفرحوا بهذه الوقفة اإلنسانية؛ ألن الوقفات دائمًا ما تسهم في رفع المعنويات 

تجاه أي موقف إنساني بحت”.

المعلم يهدي أميرة أغنية “طفلة البحرين”

طول المواعيد في السلمانية سّبب لي انفصااًل في الشبكية ونزيًفا بالعين
تقلَّد مناصب في االتحادات الرياضية ويناشد إرساله إلسبانيا للعالج... مواطن:

نــاشــد شـــاب بــحــريــنــي خـــدم الــوطــن 
ــمـــال  ــثـــر مـــن 25 عـــاًمـــا فـــي األعـ ألكـ
الــتــطــوعــيــة والــشــبــابــيــة والــريــاضــيــة 
والخيرية واالجتماعية على مستوى 
ناشط  وهــو  العربي  والوطن  الخليج 
اجــتــمــاعــي وريـــاضـــي والعـــب وتقلد 
ــادات  ــحــ ــ أكـــثـــر مـــن مــنــصــب فـــي االت
واألندية وفي الوقت الحالي يعيل أًبا 
مشلواًل و3 أخوات تجاوزت أعمارهن 

أو  الــعــمــل  لــهــن  ولـــم يسبق  ــا  عــاًم  50
في  بالنظر  المعنية  الجهات  ــزواج  الـ
كونه  بالخارج  للعالج  وإرســالــه  أمــره 
الشبكية  فـــي  انــفــصــال  مـــن  يــعــانــي 
اليمنى  الــعــيــن  فـــي  ونـــزيـــف  وتــلــيــف 
وتليف ونزيف ورؤية أشبه بالضبابية 

في العين اليسرى.
وأوضــــح أنـــه فــي الــبــدايــة عــانــى من 
نزيف في عينه مما دفعه إلى التوجه 
لم  ولــكــن  الــطــبــي  السلمانية  لمجمع 
يتوصل ألي حل رغم أنه كان بحاجة 

بعد سنة  مــوعــًدا  ومنحوه  لــيــزر  إلــى 
ذهب  وعندما  تقريًبا  السنة  ونصف 
لــهــم أخــبــرهــم أن حــالــتــه طــارئــة وال 
سكر  مريض  كونه  التأخير  تستدعي 
ضمن  يــصــنــفــوه  لـــم  ــاء  ــبـ األطـ أن  إال 
إلــى  أدى  مــمــا  المستعجلة  الــحــاالت 
وإجــراء  الشبكية  في  بتليف  إصابته 
الموعد  أن  إال  ــرورة  ضـ تعد  العملية 
الذي منحوه كان بعيًدا وعندما ذهب 
لهم اتضح أن المواعيد ألغيت بسبب 
إجــراء  تتم  ــم  ول الجائحة  تــداعــيــات 

عمليه لحد هذا اليوم، األمر الذي أدى 
ومعاناته  الصحية  حالته  تدهور  إلى 
الــشــبــكــيــة وتليف  انــفــصــال فـــي  مـــن 
الــيــمــنــى وتليف  الــعــيــن  ونـــزيـــف فـــي 
في  بالضبابية  أشبه  ورؤيـــة  ونــزيــف 

العين اليسرى.
لعملية  بحاجة  عينيه  أن  إلــى  وأشــار 
اسبانيا  فــي  تجرى  اطــالعــه  وحسب 
ــر  ــيـ ــاراكـ ــمــســتــشــفــى بـ ــًدا ب ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
لمرضى  الــشــبــكــيــة  فـــي  الــمــتــخــصــص 

السكري.

زيادة ذوي الهمم معطلة وال إجراءات من وزارة التنمية
كلفة مواصالت المعاق تصل إلى أكثر من 400 دينار

مخصص  لزيادة  الهمم  ذوي  مناشدة  أنقل   ^
اإلعاقة والذي ال يتماشى مع موجة الغالء وتضخم 
للكثير  وحيد  دخل  مصدر  بأنه  وباألخص  األسعار 
منهم في ِظل عزوف معظم الشركات والمؤسسات 
عن توظيفهم، لماذا لم تتم زيادة مخصص اإلعاقة 
الزيادة  وافــق على  ــوزراء  ال أن مجلس  وخصوصًا 

في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019؟
مخصص اإلعاقة يبلغ 100 دينار منذ عدة سنوات 
بالرغم من تطرق وزير العمل والتنمية االجتماعية 
ــات مــســبــقــة:  ــاســب ــي عــــدة مــن جــمــيــل حـــمـــيـــدان فـ
ال  هدف  اإلعاقة  ذوي  بفئة  واالهتمام  “المساعدة 

ُيختلف عليه”، وذلك قبل أن تتفكك الوزارة مجددًا 
لوزارتين.

يقول أحدهم: “أعاني من شلل نصفي جراء حادث 
خاصة  نــقــل  لوسيلة  وبــحــاجــة   2015 ــعــام  ال مــنــذ 
المواصالت  بخدمة  أستعين  مــرة  كل  وفــي  لنقلي 
ُيعقل  فهل  دينار،   ١٥-٢٥ بين  تتراوح  مبالغ  أدفــع 
النقل  ووسائل  لنا  بالنسبة  طائلة  مبالغ  نتحمل  أن 
الشركات  ِقبل  من  بها  التبرع  يتم  لنا  المخصصة 
والمؤسسات؛ ويواصل حديثه بأن مبالغ التوصيل 
هذه  حتى   2022 الــعــام  مطلع  منذ  تحملها  الــتــي 

اللحظة بلغ أكثر من 425 دينارًا!”.

100 ديــنــار ال تــتــمــاشــى مــع الــوضــع االقــتــصــادي 
والمعيشي للكثير من ذوي الهمم ويؤسفنا أننا لسنا 
بالمناقشات  اكتفت  التشريعية  فالسلطة  أولوية، 
وزارة  بينما  ســنــوات،   6 مــن  ألكــثــر  والــتــوصــيــات 
لــزيــادة  ــراء  إجـ أي  تتخذ  لــم  االجتماعية  التنمية 
إقراره قبل جائحة كورونا؛  بالرغم من  المخصص 
ولذلك يأمل ذوو الهمم زيادة المخصص الذي طال 

انتظاره.

حميد مرهون

تاريخ راسخ في أبهى صور التالحم
^نــــــادًرا مـــا تـــرى مــثــل الــعــالقــة 
بين  المشتركة  األصــيــلــة  التاريخية 
العربية  والمملكة  الــبــحــريــن  مملكة 
الشقيقة  نسّميها  كّما  التي  السعودية 
الكبرى فإنهما مملكتان يربطهما قلب 
واحد بثوابت ورؤى مشتركة وروابط 
والمصاهرة  القربى  ووشائج  أخوية 
ــدة الــمــصــيــر والــهــدف  والــنــســب ووحــ
شعبيهما  بين  تجمع  الــتــي  المشترك 
مجلس  فــي  عضويتهما  عــن  فــضــاًل 
الــدول  وجــامــعــة  الخليجي  الــتــعــاون 
جغرافًيا  جــوارهــا  وبــالشــك  العربية 
وتاريخًيا وتأتي امتداًدا للعالقة التي 
على  ويــســيــر  ــداد  ــ األجـ نهجها  وضـــع 

إثرها االبناء واألحفاد. 
العالقات البحرينية السعودية ليست 
قطارات  أو  تواصل  جسر  عن  عبارة 
اقتصادي  تــعــاون  حتى  أو  مــطــار  أو 
سياسي عسكري بل هذه العالقة التي 
السنين  مئات  مــن  مــن  ألكثر  امــتــدت 
وألكــثــر مــن ثــالثــة قـــرون هــي جــذور 
الــوفــاء  مــن  فيها  وممتدة  متواصلة 
واألصـــالـــة والــمــصــيــر الــمــشــتــرك فهذا 
العمق التاريخي الراسخ ال يصدأ أبًدا 
بل هما كيان ال ينفصل ولن ينفصل، 
السعودية  العربية  المملكة  فمواقف 
مملكة  تـــجـــاه  والــشــجــاعــة  ــتــه  ــاب ــث ال
الــبــحــريــن فــي شــتــى أزمــاتــهــا تجسد 

كما  والمحبة،  األخـــوة  معاني  أسمى 
تتزايد على مدى عقود طوال، فتعتبر 
هذه العالقة الوطيدة أخوية متميزة 
ومــتــيــنــة تــنــطــلــق مـــن قـــاعـــدة صلبة 
أسست على ثوابت تاريخية منذ زمن 
قديم، وهي تعتبر من أقوى العالقات 

التي تربط كال البلدين الشقيقين. 
الوطني  لليوم   92 الذكرى  وبمناسبة 
العربية  للمملكة  ــارك  نــب ــســعــودي.  ال
السعودية حكومة وشعبا، ونسأل هللا 
أن يديم عليها األمن واالستقرار، وأن 

يحفظ بالد الحرمين الشريفين.

يوسف أحمد
يوسف أحمد

منال الشيخ

منال الشيخ

علي المعلم 
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عواصم ـ وكاالت

ارتفع عـــدد ضحايا قـــارب المهاجرين 
الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه 
أوروبـــا وغـــرق قبالـــة ســـوريا إلى 81 

قتيًل حتى اآلن.
وبدأت الســـلطات السورية في العثور 
علـــى جثث فـــي البحـــر قبالة ســـاحل 
طرطـــوس )شـــمال غـــرب( بعـــد ظهـــر 

أمس الخميس.
شـــخًصا   20 إنقـــاذ  اآلن  حتـــى  وتـــم 
مـــن ركاب القـــارب المنكـــوب ونقلهـــم 
إلـــى المستشـــفى فـــي ســـوريا للعلج. 
أن  الســـورية  الســـلطات  وأوضحـــت 
مســـاعدة  يتلّقـــون  الناجيـــن  معظـــم 

بواســـطة األوكسيجين، وبعضهم نقل 
إلى العناية المركزة.

فـــإن  الســـوري،  التلفزيـــون  وبحســـب 
المركـــب كان يســـتقّله مـــا ال يقـــل عن 

150 شخًصا.
ولبنـــان الـــذي يبلـــغ عـــدد ســـكانه 4.5 
مليون نســـمة، يســـتضيف 1.5 مليون 
الجئ ســـوري فـــّروا من الحـــرب التي 
 10 تعصـــف ببلدهـــم منـــذ أكثـــر مـــن 
يعيـــش  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة  ســـنوات. 
اللجئيـــن  مـــن  اآلالف  عشـــرات 
الفلسطينيين في لبنان، غالبيتهم في 

12 مخّيًما.

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زورق المهاجرين

نيويورك ـ أ ب

قـــال رئيس مجلس الســـيادة االنتقالي 
فـــي الســـودان عبـــد الفتـــاح البرهـــان، 
إنـــه لن يرشـــح نفســـه فـــي االنتخابات 
جـــدوال  يقـــدم  لـــم  لكنـــه  القادمـــة، 
زمنيـــا محـــددا، بشـــأن موعـــد إجـــراء 

االنتخابات.
وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 

علـــى  بـــرس”  “أسوشـــيتد 
اجتماعـــات  هامـــش 
الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحدة، ولدى سؤاله 

عمـــا إذا كان يفكـــر فـــي 
للنتخابـــات  الترشـــح 

“ال  البرهـــان:  أجـــاب  المقبلـــة، 
أعتقـــد ذلـــك”، وعنـــد الضغـــط عليه، 

لـــدي رغبـــة فـــي التقـــدم  قـــال “ليـــس 
)كمرشـــح( وال أريد االســـتمرار في هذا 

العمل”.
وأضـــاف “نحن نتحدث عن المشـــاركة 

المشـــاركة  تلـــك  وتوســـيع  السياســـية 
سواء أكان حمدوك أو غيره فلن ينجح 
هذا الشخص دون قاعدة واسعة لحكم 
السودان. السلطة الوحيدة للحكم هي 
من خـــلل االنتخابات، دون أن يفرض 
أحـــد إرادته علـــى اآلخـــر”، نافيا وجود 
أي خلفات مع نائبه الجنرال محمد 
حمـــدان دقلـــو، المعـــروف بلقبـــه 

حميدتي.
وأكد أنه “لـــم يقتل أحد من 
بالطريقـــة  المتظاهريـــن 
تصويرهـــا.  يتـــم  التـــي 
اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، 
وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون 
العامـــة”، مشـــددا  الممتلـــكات  لحمايـــة 
حكومـــة  تشـــكيل  “بمجـــرد  أنـــه  علـــى 
منتخبـــة، ســـتكون القـــوات المســـلحة 
مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدالً من 

االحتفاظ بمكانة أعلى”.

البرهان ال ينوي الترشح في االنتخابات القادمة
بغداد - وكاالت

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
الكاظمـــي،  مصطفـــى  العراقـــي، 
أمـــس الجمعة، عزمـــه الدعوة إلى 
جولـــة ثالثـــة من الحـــوار الوطني؛ 

لحل مشكلت العراق.
مقابلـــة  فـــي  الكاظمـــي  وقـــال 

تلفزيونية: “أطلب من القوى 
العراقيـــة  السياســـية 

مســـؤولياتها  تحمـــل 
تجـــاه  التاريخيـــة 
واالســـتفادة  العراق 

الحـــوار  فـــرص  مـــن 
الوطني”.

وأضـــاف: “هناك من يتمنى 
فشـــل الحكومـــة في كل شـــيء؛ 

بســـبب خلفـــات شـــخصية معي، 
وأدعـــو جميع األطراف التي لديها 
خلفـــات معي إلى تصفيتها بعيدًا 
عـــن مصالح الشـــعب، وســـأضحي 

في كل شـــيء من أجل العراقيين 
وإعادة البلد إلى وضعه الطبيعي”.
وأردف: “ســـأدعو إلـــى جولة ثالثة 
من الحوار الوطني لحل مشكلتنا 
وال ســـبيل لدينـــا ســـوى الحـــوار”، 
لبنـــاء  فرصـــة  “لدينـــا  مؤكـــدًا: 
العـــراق وعلـــى الجميـــع تحمل 

المسؤوليات تجاه ذلك”.
وأضـــاف: “سنســـاهم في 
للمســـاعدة  شـــيء  كل 
المنطقة  في استقرار 
علـــى  للمحافظـــة 

كرامة شعوبها”.
وشـــدد على ضرورة أن “تتعاون 
والتشـــريعية  الدولـــة  مؤسســـات 
والقضائيـــة واألمنيـــة إلنهاء حالة 
الســـلح المنفلـــت”، الفتـــًا إلـــى أن 
“الجميـــع يعلم من يمتلك الســـلح 

المنفلت”.

الكاظمي سيدعو لجولة ثالثة من الحوار الوطني
موسكو ـ نوفوستي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف أن روسيا ال تهدد 
أحدا باألســـلحة النووية، لكنها تحّذر 
مـــن التدخل فـــي العملية العســـكرية 

الخاصة.
وقـــال ريابكـــوف خـــلل نـــدوة فـــي 

موســـكو أمـــس الجمعـــة: “لقـــد 
الحظنا رد فعل واشـــنطن 

المتشنج على تعليمات 
الروســـي  الرئيـــس 
فلديميـــر بوتيـــن بنقل 

الروســـية  الـــردع  قوات 
الخـــاص  النظـــام  إلـــى 

للمناوبة القتاليـــة. نوضح أننا 
ال نهـــدد أحـــدا باألســـلحة النوويـــة، 
ومعايير استخدامها منصوص عليها 
فـــي العقيدة العســـكرية كما تحددها 
وثيقـــة “أســـس سياســـة روســـيا في 
مجـــال الردع النـــووي” مـــن 2 يونيو 

.”2020
وأضـــاف: “وفي الوقت نفســـه، نحذر 
مـــن مخاطـــر التدخـــل الغربـــي فـــي 
فـــي  الخاصـــة  العســـكرية  العمليـــة 
أوكرانيـــا، ونحـــث اإلدارة األميركية 
علـــى تجنـــب وضـــع قـــد يـــؤدي إلى 
مـــع  مباشـــر  عســـكري  صـــدام 

روسيا”.
وشـــدد ريابكـــوف علـــى أن 
المفتوحـــة  “المواجهـــة 
مع الواليـــات المتحدة 
شـــمال  وحلـــف 
األطلســـي، التي قـــد تتحول 
إلى صدام عســـكري مباشر، ليست 
فـــي مصلحتنا. نأمل أن تـــدرك إدارة 
بايـــدن أيضا خطر التصعيـــد الخارج 
عن الســـيطرة للصراع في أوكرانيا”. 
ووصف العلقات الروسية األمريكية 

في بأنه في حالة “يرثى لها للغاية”.

ريابكوف: روسيا ال تهدد أحدا باألسلحة النووية

ليبيا.. اشتباكات 
عنيفة في طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، أمس الجمعة، 
بــيــن الــمــيــلــيــشــيــات الــمــتــنــافــســة، وذلــــك داخـــل 
مقّرات  من  وبالقرب  طرابلس  الليبية  العاصمة 
انــدالع  من  قلقًا  أثــار  مما  للدولة،  تابعة  رسمية 
المعارك  إن  محلية  مصادر  وقالت  جديد.  قتال 
لمدينة  التابعة   301 ميليشيا  بين  اندلعت  التي 
مصراتة ومليشيا الزاوية بقيادة محمد البحرون 
إلى  الجبس  بــوابــة  مــن  امــتــدت  بــالــفــار،  الملقب 
طرابلس،  العاصمة  غربي  جنوب  المطار  طريق 
وســـط تــوقــعــات بــتــوســعــهــا إلـــى أحـــيـــاء أخـــرى 
تعزيزات  توجه  ناشطون  رصــد  كما  بطرابلس. 

عسكرية من مدينة مصراتة إلى طرابلس.

عواصم ـ وكاالت : بدأت  «
أمس الجمعة “استفتاءات” 

الضم في المناطق األوكرانية 
الخاضعة بشكل كامل أو جزئي 
لسيطرة روسيا، وفق ما أفادت 
وكاالت أنباء روسية، في خطوة 
اعتبرتها كييف والدول الغربية 

“صورية”. القرار الروسي 
قابله تنديد غربي وأيضا من 

جانب حلف شمال األطلسي 
الذي أعلن أن قرار االستفتاء 

ليس له شرعية وسيكون 
انتهاكا صارخا لميثاق األمم 

المتحدة. ودعا الحلف جميع 
الدول إلى رفض ما وصفها 

“بالمحاوالت الروسية الصارخة 
لغزو األراضي”. ومن المقرر 

أن يستمر التصويت الذي بدأ 
عند الساعة الخامسة بتوقيت 

غرينتش، حتى 27 سبتمبر في 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك 

االنفصاليتين المواليتين 
لروسيا )شرق أوكرانيا(، وفي 

منطقَتي خيرسون وزابوريجيا 
الخاضعتين لسيطرة الروس 

)جنوب البالد(، في خضم 
الهجوم العسكري الروسي 

على أوكرانيا. وكانت السلطات 
التي عّينتها موسكو في 4 

مناطق في أوكرانيا أعلنت، 
الثالثاء، عزمها على تنظيم 

استفتاءات عاجلة بشأن 
االنضمام إلى روسيا، وذلك 

بدءاً من 23 ولغاية 27 سبتمبر. 
وهذه االستفتاءات التي يجري 
اإلعداد لها منذ شهور ستكون 
مشابهة لالستفتاء الذي أجري 

في 2014 في القرم وأضفى 
الطابع الرسمي على ضم 

روسيا شبه الجزيرة األوكرانية. 
يذكر أن بوتين كان وقع في 25 
مايو الماضي، مرسوما يسمح 

بتسهيل إجراءات حصول 
سكان مقاطعتي زابوريجيا 

وخيرسون على الجنسية 
الروسية.

وسط تنديد غربي.. روسيا تبدأ استفتاءات الضم

بعد نجاح عملية تبادل األسرى.. مساٍع للوصول لحل سياسي لألزمة

السعودية تبدي استعدادها الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أكـــد ولـــي العهـــد الســـعودي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود خـــلل اتصـــال هاتفـــي، 
مـــع  الخميـــس  مســـاء  بـــه  بـــادر 
الرئيس الروســـي فلديمير بوتين 
“اســـتعداد المملكة بذل المســـاعي 
الراميـــة للوصـــول لحـــل سياســـي 

لألزمة مع أوكرانيا”.
وذكـــرت وكالـــة األنباء الســـعودية 
“أن  الخميـــس  مســـاء  “واس” 
الرئيـــس بوتيـــن قـــدم فـــي بدايـــة 
االتصـــال شـــكره لولـــي العهد على 
مســـاهمته الفاعلـــة والمتميزة في 

إنجاح عملية تبادل األسرى”.
وأكد ولي العهد السعودي استعداد 
المســـاعي  كافـــة  لبـــذل  المملكـــة 
الجهـــود  كافـــة  ودعـــم  الحميـــدة 
الراميـــة للوصـــول لحـــل سياســـي 
بانضمـــام  بوتيـــن  ونـــوه  لألزمـــة. 
المملكة لمنظمة شـــنغهاي للتعاون 
بصفة شـــريك حوار، مؤكـــًدا تطلع 

األعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة 
في أعمال المنظمة وفقا لـ”واس”.

وبحـــث ولي العهـــد الســـعودي مع 
الرئيـــس الروســـي” أوجـــه التعاون 
بيـــن البلديـــن وســـبل تعزيزها في 

مختلف المجاالت”.
الرئيـــس  إن  الكرمليـــن  وقـــال 
الروســـي فلديميـــر بوتيـــن وولي 
عهـــد الســـعودية األميـــر محمد بن 
ســـلمان تحدثـــا هاتفيـــا الخميـــس 

وأشادا بالجهود المبذولة في إطار 
تجمـــع أوبـــك+، مؤكديـــن عزمهما 

التمسك باالتفاقات القائمة.
وأضاف في بيان أن الرجلين ناقشا 
الطـــرق التي يمكـــن أن يتعاون بها 
فـــي  االســـتقرار  لضمـــان  البلـــدان 

سوق النفط العالمي.
ويأتـــي اتصـــال األميـــر محمـــد بن 
ســـلمان مـــع بوتيـــن بعـــد ســـاعات 
مـــن اتصـــال أجـــراه مـــع الرئيـــس 

األوكراني فولوديمير زيلينســـكي، 
“اســـتعداد  خللـــه  أكـــد  والـــذي 
المملكـــة للوســـاطة بيـــن موســـكو 

وكييف”.
زيلينســـكي  أن  “واس”  وذكـــرت 
أعـــرب فـــي بدايـــة االتصـــال عـــن 
شـــكره لولي العهد الســـعودي على 
جهوده في عملية تبادل األســـرى، 
مقـــدرا لألميـــر محمـــد بن ســـلمان 
ومنوهـــا  الوســـيط”  دور  “قبولـــه 
بــــ “الـــدور المحـــوري للمملكـــة فـــي 

منطقة الشرق األوسط والعالم”.
العهـــد  ولـــي  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
المملكـــة  “حـــرص  الســـعودي 
ودعمهـــا لكافـــة الجهـــود الدوليـــة 
سياســـيا،  األزمـــة  لحـــل  الراميـــة 
ومواصلتها جهودها لإلســـهام في 
تخفيـــف اآلثار اإلنســـانية الناجمة 
عنهـــا”، مؤكـــدا “اســـتعداد المملكة 
لبـــذل الجهـــود للوســـاطة بيـــن كل 
األطراف” وفقا لـ ”واس” الرسمية.

الرياض - وكاالت

األمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين

العربية.نت

بدء عملية التصويت في االستفتاء على االنضمام إلى روسيا 

طهران - وكاالت

فجـــرت قضية ارتداء الحجاب والضوابط الصارمة التي تطبقها 
شـــرطة األخـــلق المتهمة بقتـــل الفتـــاة اإليرانية الكردية مهســـا 
أمينـــي، انقســـامات حادة فـــي إيران بيـــن مؤيد لتلـــك الضوابط 
وبيـــن رافضيـــن لهـــا ولممارســـات الســـلطة الدينية، بينمـــا توعد 
الجيـــش اإليرانـــي بالتصدي لمن وصفهم بـ”األعـــداء” مع تصاعد 

واتساع نطاق المظاهرات المناوئة للنظام.
وفـــي الوقـــت الـــذي تشـــهد فيـــه أكثـــر مـــن 80 مدينـــة إيرانيـــة 
احتجاجـــات عارمة تنديدا بممارســـات شـــرطة األخلق وبمقتل 
مهســـا أمينـــي، حـــرك النظام الدينـــي أنصاره لمظاهـــرات مضادة 

محتكما للشارع في مواجهة موجة سخط شعبي.
وأفـــادت وكالـــة األنبـــاء الفرنســـية أمـــس بارتفـــاع ضحايـــا قمع 
االحتجاجات في إيران إلى 36 قتيلً . وفي أحدث االضطرابات، 
أضـــرم محتجـــون في طهـــران ومدن أخـــرى النيران فـــي مراكز 
شرطة ومركبات تابعة لها، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع 
حـــدة الغضب بشـــأن وفاة أميني، فيما تشـــير أنبـــاء إلى تعرض 
قوات األمن للهجوم. وأفادت وســـائل اإلعلم اإليرانية باعتقال 
280 من مثيري الشغب. وأظهرت أشرطة فيديو تم التداول بها 
علـــى مواقع التواصل االجتماعي نســـاء فـــي التجمعات يخلعن 

الحجاب، وألقت بعضهن حجابهن في النار.
كما بينت أشرطة آخرى متداولة، إقدام متظاهرين على تشويه 

أو إحراق صور للمرشد علي خامنئي.
وقـــال الجيش اإليراني في بيان أمس إنه “ســـيتصدى لألعداء” 
لضمان األمن وذلك في تحذير هو األشـــد حتى اآلن للمحتجين 
الغاضبين الذين خرجوا في أنحاء البلد إثر وفاة مهســـا أميني 

خلل احتجازها لدى شرطة األخلق.

أكثر من 80 مدينة تنتفض.. وضحايا القمع إلى 36 قتيالً

انقسامات حادة في إيران والجيش يتوعد “األعداء”

من االحتجاجات في إيران

تل أبيب - وكاالت

دعـــا رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي يائيـــر البيد مســـاء الخميس 
إلـــى حل الدولتين للصراع اإلســـرائيلي المســـتمر منذ عقود مع 
الفلســـطينيين، لكنـــه اشـــترط فـــي المقابل أن تكون فلســـطين 

دولة منزوعة السلح وهو أمر يرفضه الفلسطينيون.
وتتماشـــى تعليقاتـــه فـــي الجمعية العامـــة لألمـــم المتحدة مع 
إعـــلن الرئيس األميركي جو بايدن دعمه لحل الدولتين خلل 
زيارته إلســـرائيل في أغســـطس، وتأتي بعد سنوات من تجنب 

القادة اإلسرائيليين أي ذكر لهذه القضية في األمم المتحدة.
وقـــال لبيـــد “االتفـــاق مـــع الفلســـطينيين علـــى أســـاس دولتين 
لشعبين، هو الشيء الصحيح ألمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل 
ومســـتقبل أطفالنـــا”، مضيفـــا أن أي اتفـــاق ســـيكون مشـــروطا 

بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل.
وبعـــد تســـريب مكتبه عزمـــه دعم فكـــرة “حل الدولتيـــن”، قبل 
خطابـــه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وجد البيد نفســـه 
فـــي عيـــن العاصفة، حيـــث تعرض لهجوم شـــديد من شـــركائه 

بالحكومة، ومنافسيه في المعارضة على حد سواء.
ومـــن المرّجـــح أن يجـــد موقـــف البيـــد هـــذا ترحيبـــا مـــن قبـــل 
المجتمـــع الدولـــي وبخاصة الواليـــات المتحـــدة، ولكن من غير 

الواضـــح كيف ســـيؤثر ذلك على فرصه فـــي االنتخابات العامة 
في مطلع نوفمبر المقبل.

وثّمة هّوة بين الموقف الفلســـطيني الـــذي يرى بحل الدولتين، 
تطبيقا لقيام دولة فلســـطينية عاصمتها القدس الشـــرقية على 
حـــدود األراضـــي المحتلة عـــام 1967 )الضفة بمـــا فيها القدس 
وقطاع غزة( وبين الموقف اإلسرائيلي الذي يرفض العودة إلى 

حدود 1967 ويرفض عاصمة فلسطينية بالقدس الشرقية.

انقسامات في إسرائيل.. انتقادات عنيفة من شركاء الحكم ومعارضيه

البيد يؤيد حل الدولتين بشرط نزع سالح الفلسطينيين

بيان البيد
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أمين “التعليم العالي” تشيد بتسهيالت “العلوم التطبيقية”
خالل زيارتها للجامعة

عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  قامـــت 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، األميـــن العـــام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائب رئيس 
مجلس أمنـــاء مجلس التعليم العالي، 
بزيارة إلى جامعـــة العلوم التطبيقية، 
التقـــت خاللهـــا برئيس مجلـــس أمناء 
الخاجـــة،  وهيـــب  الدكتـــور  الجامعـــة 
غســـان  الدكتـــور  الجامعـــة  وبرئيـــس 
فؤاد عواد، وأعضاء الهيئتين اإلدارية 

واألكاديمية.
الشـــيخة  اطلعـــت  الزيـــارة  وخـــالل 
رنـــا بنـــت عيســـى علـــى ســـير العملية 
التعليميـــة بالجامعة مـــع عودة الطلبة 
للحرم الجامعي، مشـــيدة بالتسهيالت 
التي تقدمها الجامعة لطلبتها، والدور 
الـــذي تقوم بـــه إدارة الجامعة لتقديم 
خدمـــات تعليميـــة للطلبـــة تســـاعدهم 
علـــى االندمـــاج فـــي ســـوق العمل من 
خالل مـــا تطرحه من برامج أكاديمية 

متميـــزة وتواكـــب احتياجـــات ســـوق 
العمل في مملكة البحرين.

من جهـــة أخرى، أعرب رئيس مجلس 
الخاجـــة  وهيـــب  الدكتـــور  األمنـــاء 
األميـــن  لزيـــارة  شـــكره  خالـــص  عـــن 
العـــام، وحرصهـــا الكبيـــر علـــى تعزيـــز 
التواصل والتعاون بين األمانة العامة 

لمجلـــس التعليم العالـــي والجامعات، 
والخطوات الحثيثة المتخذة لتطوير 
التعليـــم العالـــي في مملكـــة البحرين، 
بما يحقـــق الرؤى والتطلعات في بناء 
تعليـــم عالي بحريني متميز، ينســـجم 
مع أهداف رؤية البحرين االقتصادية 

.2030

بدوره، صرح رئيس الجامعة الدكتور 
غســـان عـــواد أن الجامعـــة بمختلـــف 
األميـــن  بزيـــارة  ســـعيدة  منتســـبيها 
العـــام، مشـــيًدا بالـــدور الـــذي تقوم به 
لدعـــم الجامعـــات البحرينية، وســـعي 
مجلس التعليم العالي لجعل البحرين 
واحة تعليمية على مســـتوى المنطقة، 
بما يعـــزز من ســـمعة مملكـــة البحرين 
المتطورة في المجـــال التعليمي على 

المستوى العربي والعالمي.
وفـــي ختـــام الزيـــارة، أعربـــت األمين 
جميـــع  لجهـــود  تقديرهـــا  عـــن  العـــام 
القائميـــن على هذا الصـــرح التعليمي، 
فـــي  مهـــم  دور  مـــن  بـــه  يقـــوم  ومـــا 
بمملكـــة  العالـــي  التعليـــم  منظومـــة 
البحرين، مشـــيدًة بما تقدمه الجامعة 
أكاديميـــة  وتخصصـــات  برامـــج  مـــن 
معتمـــدة، متمنيـــًة لهـــم دوام التوفيق 

والنجاح.

أول  تســـجيل  نحـــو  النفـــط  يتجـــه 
انخفـــاض فصلـــي منـــذ عاميـــن بســـبب 
االقتصـــاد  نمـــو  تباطـــؤ  مـــن  مخـــاوف 

العالمـــي.
قـــد  الطلـــب  إن  “ســـيتي”،  بنـــك  وقـــال 
اإلغـــالق  عمليـــات  بســـبب  تراجـــع 
أن  حيـــن  فـــي  للصيـــن،  المتقطعـــة 
التوقعـــات لالقتصـــاد األوروبـــي تميـــل 
األســـعار  ارتفـــاع  أمـــا  الســـلبية،  إلـــى 
ــد يضعـــف الطلـــب علـــى النفـــط فـــي  فقـ

المتحـــدة. الواليـــات 
ال  النفـــط  أســـعار  أن  البنـــك  وأضـــاف 
تـــزال تحـــت ضغـــط البيـــع بســـبب تراكـــم 
المخزونـــات. وتراجعـــت أســـعار النفـــط، 
مخـــاوف  ظـــل  فـــي  الجمعـــة،  أمـــس 
الركـــود وصعـــود الـــدوالر، علـــى الرغـــم 
محـــدودة  كانـــت  الخســـائر  أن  مـــن 
بســـبب مخـــاوف اإلمـــدادات بعـــد حملـــة 
تعبئـــة عامـــة جديـــدة فـــي روســـيا وتعثـــر 
واضـــح فـــي محادثـــات إحيـــاء االتفـــاق 
النـــووي اإليرانـــي. وانخفضـــت العقـــود 
اآلجلـــة لخـــام برنـــت 41 ســـنتا أو 0.5 
فيمـــا  للبرميـــل،  دوالر   90.05 إلـــى   %

تراجعـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام غـــرب 
ــنتا أو 0.4 %  ــيط 30 سـ ــاس الوسـ تكسـ
ــل. وتراجعـــت  ــى 83.19 دوالر للبرميـ إلـ
اســـتحقاق  أقـــرب  شـــهر  عقـــد  أســـعار 
حيـــن  فـــي   ،%  1.5 برنـــت  لخـــام 
انخفضـــت أســـعار خـــام غـــرب تكســـاس 
الماضـــي،  األســـبوع   %  2.3 الوســـيط 
وفقـــا لـ”رويتـــرز”. ورفعـــت بنـــوك مركزيـــة 
ــدة فـــي  ــعار الفائـ ــم أسـ ــاء العالـ فـــي أنحـ
االحتياطـــي  مجلـــس  رفـــع  أعقـــاب 
االتحـــادي )البنـــك المركـــزي األميركـــي( 
ســـعر الفائـــدة بمقـــدار 75 نقطـــة أســـاس 
لثالـــث مـــرة يـــوم األربعـــاء، األمـــر الـــذي 
زاد مخاطـــر التباطـــؤ االقتصـــادي. وقـــال 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول 
اتفـــاق  إحيـــاء  جهـــود  إن  األميركيـــة، 
 2015 فـــي  المبـــرم  النـــووي  إيـــران 
علـــى  إيـــران  إصـــرار  بســـبب  تعثـــرت 
الدوليـــة  الوكالـــة  تحقيقـــات  إغـــالق 
للطاقـــة الذريـــة المتعلقـــة باكتشـــاف آثـــار 
ـــا  ـــة، مم ـــر معلن يورانيـــوم فـــي مواقـــع غي
خّفـــض توقعـــات عـــودة النفـــط اإليرانـــي 

إلـــى األســـواق.

الناقلـــة   – الخليـــج  طيـــران  أعلنـــت 
الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن – أمس عن 
فوزهـــا بجائـــزة “الطيران األكثـــر تطورًا 
2022 فـــي جوائـــز  للعـــام  العالـــم”  فـــي 
ســـكاي تراكس للطيـــران العالمـــي التي 
أقيمت صباح أمس في عاصمة المملكة 
المتحـــدة لنـــدن. وتأتـــي هـــذه الجائـــزة 
بمثابة تأكيـــد على نجاح إســـتراتيجية 
عنهـــا  كشـــفت  التـــي  الخليـــج  طيـــران 
الشـــركة في العـــام 2018، والتي تهدف 
إلـــى أن تكون الناقلة أكثـــر تركيًزا على 
العمـــالء، وأن تصبـــح شـــركة الطيـــران 

المفضلة للمسافرين في المنطقة.
وفـــي تصريح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكد 
ورئيـــس  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 
مجلـــس إدارة طيـــران الخليـــج زايد بن 
راشـــد الزيانـــي  بالقـــول “نفتخـــر ونعتز 
بنجاح استراتيجيتنا، والتي يتضح من 

خاللهـــا فوزنـــا بهذه الجائـــزة المرموقة. 
وأن حصولنـــا علـــى هذه الجائـــزة يأتي 
وتصميـــم  لاللتـــزام  مباشـــرة  كنتيجـــة 
وشـــغف القوى العاملة لطيـــران الخليج 
وفريق اإلدارة الخاص بها الذين يعملون 
بـــال كلل من أجل مســـتقبل الناقلة التي 
تعـــد من أهم روافد االقتصاد البحريني 
األساســـية وأحـــد أهـــم أصولهـــا للنقـــل 
والســـياحة، فأشـــكرهم وأهنئهم جميًعا 

على تحقيق هذا الهدف”.
تطـــورًا  األكثـــر  “الطيـــران  جائـــزة  إن 
فـــي العالـــم” هـــي جائزة رئيســـة تعكس 
تحســـين جـــودة خطـــوط الطيـــران عبر 
الجويـــة  الخطـــوط  “جوائـــز  برنامـــج 
العالميـــة” بأكملـــه، وتقييم تغير خطوط 
العالمـــي،  التصنيـــف  فـــي  الطيـــران 
وتحســـين أدائهـــا فـــي فئـــات الجوائـــز 

المختلفة.

النفط يسجل أول انخفاض فصلي منذ عامين لتباطؤ االقتصاد

“طيران الخليج” تفوز بجائزة 
“الطيران األكثر تطوًرا في العالم”

“البحرين للتسهيالت التجارية” تتصدر تعامالت البورصة

تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 3 ماليين دينار في أسبوع
سجلت بورصة البحرين منحى أحمر مع تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.56 

% ليغلق عند مستوى 1,928.06 نقطة.
وبلغت كمية األســـهم المتداولة في بورصة البحريــــن خالل األســـبوع الماضي 10 
مالييـــن و804 آالف و949 ســـهما بقيمة إجمالية قدرهـــا 3 ماليين و60 ألفا و300 

دينار، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 316 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الماضي أســـهم 24 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم شـــركتين، في حين انخفضت أســـعار أســـهم 14 شـــركات، واحتفظت باقي 
الشـــركات بأســـعار إقفالــــها الســـابق.  واســـتحوذ على الــــمركز األول في تعامالت 
األســـبوع الماضي قطاع المال، حيث بلغت قيمة أســـهمه الــــمتداولة مليون و813 
ألفـــا و943 دينـــارا أو مـــا نســـبته 59.27 % من إجــــمالي قيمة األســـهم الــــمتداولة 
وبكمية قدرها 8 ماليين و616 ألفا و70 سهما، تـم تنفيذها من خالل 105 صفقات.
أمـــا الــــمرتبة الثانية، فقـــد كانت من نصيب قطـــاع المواد األساســـية، حيث بلغت 

قيمــــة أسهمه الـمتداولـــة 776 ألفا و371 دينارا بنسبة 25.37 % من إجـمالي قيمة 
األسهم الــــمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 661 ألف و814 سهم، تــــم تنفيذها 
من خالل 109 صفقات. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت شـــركة البحرين 
للتســـهيالت التجاريـــة في الــــمركز األول من حيـــث القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 
مليون و18 ألفا و80 دينارا وبنسبة 33.27 % من قيمة األسهم المتداولة وبكـمية 

قـدرها مليونان و225 ألفا و110 أسهم، تـم تنفيذها من خالل 7 صفقات.
وجـــاءت فـــي المركز الثاني شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا( بقيمة قدرهـــا 776 ألفا 
و371 دينارا وبنســـبة 25.37 % من قيمة األســـهم الــــمتداولة وبكمية قدرها 661 

ألفا و814 سهما، تـم تنفيذها من خالل 109 صفقات.
وبلغ الـمتوسط اليومي لقيمة األسهم الـمتداولة بلغ 612 ألفا و60 دينارا، في حين 
كان الــــمتوسط اليومي لكمية األسهم الــــمتداولة مليونين و160 ألفا و990 سهما. 

أما متوسط عدد الصفقات خالل األسبوع الماضي، فبلغ 63 صفقة.
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البحرين في مقدمة المؤشرات العالمية االقتصادية
على هامش مؤتمر اتحاد الغرف الهندية.. السفير جميل:

FIC� )نظم اتحاد غـــرف التجارة والصناعة الهندية 
CI( المؤتمر السنوي الذي عقد هذا العام بتاريخ 21 
سبتمبر الجاري بعنوان “مبادرة القيادة الفكرية في 
الهنـــد، LEADS 2022 )القيـــادة، التميز، القدرة على 
التكيف، التنوع، االســـتدامة(”، حيث تحدث السفير 
يوســـف محمـــد جميـــل رئيـــس بعثة جامعـــة الدول 
العربية في نيودلهي بالجلســـة االفتتاحية الرئيسة 
 future of policy( حول مســـتقبل صنع السياســـات
making(، وتطـــرق إلـــى األهميـــة العالمية للعالقات 
االقتصاديـــة والتجارية، وأن اقتصاد الدول العربية 
قائم على التنوع والشمولية وتبني قوانين وأنظمة 
اإلقليميـــة  والتحديـــات  المتغيـــرات  مـــع  تتماشـــى 
والعالميـــة؛ بهدف تطوير العالقـــات االقتصادية مع 
مختلف دول العالم، مستشهدًا بتقرير أعدته جامعة 
الـــدول العربيـــة بالتعـــاون مـــع الـــوكاالت المختصة 
باألمـــم المتحـــدة المعنيـــة بتحقيـــق خطـــط التنمية 
المســـتدامة والتـــي تركز على توفير إطـــار متكامل 

للنهـــوض بأهداف التنمية المســـتدامة واالســـتفادة 
من تجاربهـــا وخبراتها وحـــاالت النجاح في تحفيز 
إجـــراءات تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة في 

سبيل تحقيق المزيد من التنمية واالزدهار. 
كما أشار في كلمته إلى تبوؤ عدد من الدول العربية 
مراكـــز متقدمـــة فـــي مؤشـــرات النمـــو االقتصـــادي 

والتنميـــة، والحرية االقتصادية واالســـتقرار المالي 
والتحـــول المالـــي الرقمـــي مثـــل مملكـــة البحريـــن 
اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
العربيـــة المتحـــدة وجمهوريـــة مصـــر العربية وذلك 
وفًقـــا للتقارير الصـــادرة عن صنـــدوق النقد الدولي 
والبنـــك الدولـــي والـــوكاالت والمؤسســـات العالمية 

المتخصصة. 
وتطرق إلى واقع ومســـتقبل االقتصـــاد العربي بين 
المزايـــا والتحديـــات والنجاحـــات واالســـتفادة مـــن 
الدروس والتجارب السابقة ومدى تحقيق المنطقة 
اقتصـــادات  علـــى  يقـــوم  قويـــًا  اقتصـــادًا  العربيـــة 
المعرفـــة والـــذكاء االصطناعـــي واالبتـــكار ويعتمـــد 

على أدوات اإلنتاج الحديث الذي تحتاجه األسواق 
العالمية بما يتناسب مع المزايا النسبية والتنافسية 
والخلـــل  القـــوة  مواطـــن  وكذلـــك  العربيـــة  للـــدول 
والتأثيـــر والتأثـــر بقضايـــا المنطقة والعالـــم، إضافة 
إلى تحديث شامل للسياسات والنظم االقتصادية؛ 
لمواكبة المتغيرات والتحديات االقليمية والعالمية. 
وفيمـــا يخص دور المـــرأة في الدول العربية أوضح 
أن الـــدول العربيـــة تهتـــم بمشـــاركة المـــرأة بجميـــع 
النواحـــي، ومنهـــا المجـــال السياســـي واالقتصـــادي 
التـــي أثبتـــت مؤخرًا حضورًا كبيـــرًا فيه وتضاعفت 

نسب إسهاماتها. 
يذكـــر أن مؤتمـــر هـــذا العـــام LEADS 2022 ُنظـــم 
كمنصة استراتيجية “إلعادة تصور العالم” من أجل 
االزدهـــار االقتصـــادي العالمـــي. كان الحدث فرصة 
اللتقـــاء قـــادة األعمـــال والمؤثريـــن وُصّنـــاع القـــرار 
وتبادل خبراتهم؛ بهدف تحقيق التميز في األعمال، 

والحفاظ على التنوع واالستدامة كأساس له.



أكــد رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، ســمير عبــدهللا نــاس عمــق العالقــات 
األخويــة المتينــة التــي تربط مملكــة البحرين بشــقيقتها المملكة العربية الســعودية، 
ومــدى الترابط بين الشــعبين الشــقيقين، وخصوصية تلك العالقــة األخوية الممتدة 
بيــن البلديــن فــي إطــار من تكامل الــرؤى ووحدة المصيــر والتاريخ المشــترك، رافعًا 
أســمى أيــات التهانــي والتبريكات إلى القيادة الســعودية وشــعبها الشــقيق بمناســبة 
االحتفــال بذكــرى اليــوم الوطنــي الذى يعد عيدا للبحرين وشــعبها في إطار ما يجمع 

البلدين الشقيقين من أواصر األخوة والمحبة ووشائج القربى، ووحدة المصير. 

الســـعودي  الوطنـــي  اليـــوم  أن  وأضـــاف 
يحل هذا العام وسط تحوالت اقتصادية 
مبشـــرة لشـــعوب مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، ســـتنعكس إيجابـــًا في 
المســـتقبل القريـــب على كل مـــا يعزز من 
نهضة المجتمعات الخليجية فى مختلف 
المجـــاالت، مبينًا أن البحرين والســـعودية 
تشـــهدان ارتفاعـــًا علـــى مســـتوى حجـــم 
التجـــارة البينيـــة، حيث بلغت مســـتويات 
قياســـية بالرغـــم مـــن تداعيـــات جائحـــة 
حجـــم  ارتفـــاع  عـــن  فضـــاً  كوفيـــد19-، 
التبـــادل التجاري بشـــكل مطـــرد عامًا بعد 
اآلخر، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري 
بين المملكتين الشقيقتين في عام 2021 
دوالر  مليـــار   2.88 مـــن   %  19 بنســـبة 
أمريكـــي في عـــام 2020 إلـــى 3.43 مليار 

دوالر أمريكي في عام 2021.

وأشـــار ناس إلـــى أن ما تشـــهده العاقات 
مملكـــة  بيـــن  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
العربيـــة  المملكـــة  وشـــقيقتها  البحريـــن 
وتقـــدم  متســـارع  نمـــو  مـــن  الســـعودية 
مـــا  مســـتوياتها،  جميـــع  علـــى  ملحـــوظ 
هـــو إال ثمـــار التطـــور المســـتمر للعاقـــات 
الثنائيـــة المشـــتركة التـــي تأتي تجســـيدا 
لتوجيهـــات قيادتـــي البلديـــن ممثلـــة في 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم، وأخيه 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود عاهـــل المملكة 
العربية الســـعودية، نحـــو تحقيق التكامل 
االقتصادي المنشود، الفتًا إلى أن المملكة 
العربيـــة الســـعودية كانـــت ومازالـــت هي 
األول  واالقتصـــادي  التجـــاري  الشـــريك 

واألهم للبحرين. 

ونوه ناس بالمكانة المتميزة واالستثنائية 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
وعاقتهـــا التاريخية مع مملكـــة البحرين 
علـــى جميـــع األصعـــدة، بمـــا يشـــكل دافعًا 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن التكامـــل االقتصادي 
بمـــا يرتقي بمســـتوى اإلمكانـــات المتاحة 
الشـــعبيين  طموحـــات  مـــع  وينســـجم 
فـــي  االســـتمرار  إلـــى  داعيـــًا  الشـــقيقين، 
تهيئة األرضية المناســـبة لدعم االستثمار 
بيـــن البلديـــن الشـــيقين وإزالـــة مختلـــف 
الصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال 
والنهـــوض  الجانبيـــن  كا  فـــي  األعمـــال 

المســـتويات  إلـــى  الشـــراكة  بعاقـــات 
المنشـــودة، فضاً عن فتح قنوات جديدة 
لاتصال المباشر بين القطاع الخاص في 
البلديـــن، متمنيـــًا المزيـــد مـــن العمل على 
إقامـــة شـــراكات اســـتثمارية فـــي ســـبيل 
والتنســـيق  التعـــاون  بمســـتوى  االرتقـــاء 
المملكـــة  فـــي  األشـــقاء  مـــع  االقتصـــادي 
العربيـــة الســـعودية للوصول بهـــا للحجم 
الـــذي يلبـــي طموحات القيادة السياســـية 

والمجتمع التجاري. 
العاقـــات  نمـــوذج  أن  نـــاس  وأردف 
عامـــة  يشـــكل  الســـعودية  البحرينيـــة 
فـــي مســـيرة  فارقـــة وحلقـــة اســـتثنائية 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، مؤكـــدًا بأن 
مبـــادرة تأســـيس مجلس أعمـــال بحريني 
سعودي مشـــترك لها بالغ األثر في تحديد 
نهـــج العمل االقتصـــادي المشـــترك؛ كونها 
تفتـــح آفاقًا للحـــوار االقتصـــادي، وتدعم 

مفهـــوم التكامـــل االقتصـــادي والتجـــاري 
الشـــكر  خالـــص  رافعـــًا  المملكتيـــن،  بيـــن 
والتقدير إلـــى عاهل البـــاد المعظم وإلى 
خادم الحرمين الشـــريفين على جهودهما 
االرتقـــاء  علـــى  والمرتكـــزة  المباركـــة 
بالعاقـــات بيـــن البلديـــن الشـــقيقين إلـــى 
أعلـــى مســـتوياتها فـــي كافـــة المجـــاالت 
وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من 

النفع والخير على الشعبين الشقيقين.

البحرين والسعودية نموذجًا لألخوة والتوافق في كافة القضايا ومنها االقتصادية
هنأ الشقيقة السعودية بذكرى اليوم الوطني وأكد عمق العالقات األخوية المشتركة.. ناس:

ــوالت اقــتــصــاديــة مــبــشــرة لــشــعــوب الخليج ــح ــســعــودي يــحــل وســـط ت ال الــوطــنــي  ــوم  ــي ال

سمير ناس

“بتلكو” تسلم جهاز iPhone 14 ألول زبون بواسطة طائرة الدرون
أطلقـــت شـــركة بتلكـــو بالتعـــاون مـــع حلبـــة 
البحريـــن الدولية جهـــاز iPhone14 المنتظر 
بفـــارع الصبر في فعالية اســـتثنائية ومذهلة 
مســـاء الخميس 22 ســـبتمبر، مـــع عد تنازلي 
تزينت به الشاشات الكبرى في برج الصخير 

في حلبة البحرين الدولية.
مباشـــرًة فـــي تمـــام الســـاعة 12:01 صباًحـــا، 
تســـلم أول زبون قام بالطلب المسبق للجهاز 
الجديـــد من بتلكو هاتفـــه بطريقة فريدة من 
نوعهـــا وغير اعتياديـــة. ولمزيد من المفاجأة 
والتشـــويق لزبائننـــا ولإلعاميين المدعوين، 
تـــّم تســـليم الجهـــاز عبر طائـــرة الـــدرون من 

أعلى برج الصخير.
وفـــي بداية األمســـية، تـــم الترحيـــب بزبائن 
الطلب المســـبق لجهـــاز iPhone14 في نادي 
الدوليـــة،  البحريـــن  لحلبـــة  التابـــع  البـــادوك 
الترفيـــه  بالموســـيقى ووســـائل  لاســـتمتاع 
أثنـــاء انتظارهـــم لموعد اإلطـــاق. باإلضافة 
إلى ذلك، استمتع 20 زبوًنا محظوًظا بفرصة 
الركـــوب فـــي المقعـــد األمامـــي فـــي جولـــة 
 Clio أو   Radical SR3 بســـيارات  ســـريعة 
Cup Car حول مســـار الحلبة الشـــهير برفقة 

سائق محترف.

وحضـــر الحفـــل أعضـــاء مـــن فريـــق اإلدارة 
التنفيذية في بتلكو إلى جانب أعضاء فريق 

بتلكو للترحيب بالزبائن واإلعاميين.
وصـــّرح ميثـــم عبـــدهللا مديـــر عـــام قطـــاع 
المســـتهلكين: “نحن نتطلـــع دائًما إلى إضافة 
جهـــاز  بإطـــاق  الخاصـــة  لفعالياتنـــا  المـــرح 
iPhone حرًصـــا منا علـــى تقديم ما هو مميز 
واستثنائي دائًما وبالتزامن مع عودة الحياة 

إلى طبيعتها. وكانت مشـــاهدة العد التنازلي 
وتجربة تســـليم الجهـــاز عبر طائـــرة الدرون 
أمـــًرا مشـــوًقا للغايـــة وحظـــي علـــى إعجاب 

زبائننا”. 
كان  “لقـــد  قائـــًا:  عبـــدهللا  ميثـــم  وأضـــاف 
مـــن دواعـــي ســـرورنا أن نقيم هـــذه الفعالية 
الدوليـــة،  البحريـــن  حلبـــة  مـــع  بالتعـــاون 
كمـــا نتقـــدم بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان لهـــم 

لمساعدتهم في تحقيق ذلك”. 
وأشـــاد أول زبون حصل على جهازه، هشـــام 
ســـوار بالطريقـــة المذهلـــة الـــذي تســـلم بهـــا 
الجهـــاز وقال: “فـــي البداية، كانت مشـــاهدة 
العـــد التنازلـــي مـــن بـــرج الصخير مـــع جميع 
الحضـــور تجربـــة ممتعـــة للغايـــة، وانبهـــرت 
برؤيـــة طائرة الدرون تحلـــق من أعلى البرج 
متجهة نحوي وهي تحمل الجهاز، إنه شيء 

ســـأتذكره دائًمـــا، وأود أن أعّبـــر عـــن تقديري 
وشكري لهذه التجربة التي ال تنسى”. 

وتقـــدم بتلكـــو تشـــكيلة متكاملـــة مـــن جهاز 
 Apple ســـاعة  أحـــدث  وأيًضـــا   iPhone14
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  باإلضافـــة   ،Watch
باقـــات الدفـــع الشـــهري بمـــا في ذلـــك باقات 
5G المتاحـــة لمنـــح الزبائـــن أفضـــل تجربـــة 

استخدام تتناسب مع اجهزتهم الجديدة.
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افتتح معرض “ديترويت” والمسمى أيًضا 
بمعرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات 
)NAIAS( قبل أكثر من أسبوع بعد انقطاع 
دام لسنوات بســـبب الجائحة، ويمثل هذا 
الحدث الظهـــور األول الذي طال انتظاره، 
وبالفعـــل تغيـــر الكثيـــر منذ آخـــر عرض له 
بالمدينـــة الصناعيـــة في ينايـــر 2019، مع 
بعـــض االحتفاالت المألوفة، والكشـــف عن 
الســـيارات الجديدة والمستقبلية وبالطبع 

الكهربائية.
مـــن األمـــور الواضحـــة هنـــاك تماًمـــا فـــي 
المعرض وهو تقديم كل ما يتعلق بالتنقل، 
ســـواء أكان ذلك على أربـــع عجالت أم ال! 
تشغل الشـــركات الناشئة ومشاريع التنقل 
مســـاحة كبيـــرة مـــن المســـاحة األرضيـــة 
مثل شـــركات تصنيع السيارات التقليدية، 
ويمكن العثور على كل شيء من محطات 
الهاتـــف  تطبيقـــات  إلـــى   ،EV الشـــحن 
المدمجـــة، وكذلـــك الطائرات بـــدون طيار 
فـــي المعرض الـــذي ضم هذا العـــام الكثير 
مـــن الســـيارات الكهربائيـــة بتألـــق واضـــح 
لشـــركة شـــفروليه على وجـــه الخصوص، 
الصغـــار  المصنعيـــن  مـــن  تقديـــم  وتـــم 
متوســـطة  كهربائيـــة  توصيـــل  شـــاحنات 
الحجـــم، ومع ذلك ال يزال هناك الكثير من 
السيارات مع محركات االحتراق V8، وهو 
مـــا يعكـــس بطريقة أو بأخـــرى واقع النقل 
الحالي واالتجاهات في شراء السيارات.

احتياجـــات  “ديترويـــت”،  معـــرض  يلبـــي 
يســـتطيعون  الـــذي  العصرييـــن  العمـــالء 
الوعـــرة  الطـــرق  المركبـــات علـــى  اختبـــار 
مالعـــب   3 فـــي  الصغيـــرة  والشـــاحنات 
داخليـــة كبيرة، مع أفكار مســـتقبلية حول 
وذاتيـــة  طيـــار  بـــدون  الـــركاب  طائـــرات 
القيادة، ومشاهدة الدراسات التي أجرتها 
الشركات الناشـــئة على مركبات التوصيل 
الكهربائية متوســـطة الحجم، والســـيارات 
الكالسيكية ذات محركات االحتراق، لكن 
كل ذلك لم يشـــفع له هـــذا العام من خالل 
عدد الزائرين مـــن الصحافة والمختصين، 
وبالطبـــع الجمهـــور الـــذي ابتعـــد – كما هو 
الحال في دور الســـينما – عن الذهاب إلى 

معارض السيارات بعد فترة اإلغالق!
فتـــح معـــرض أمريـــكا الشـــمالية الدولـــي 
للســـيارات NAIAS أبوابه لوسائل اإلعالم 
والمتخصصيـــن فـــي هـــذا المجـــال بعد أن 
كان ذات يوم من أهم معارض الســـيارات 
الدولية في الخريطة السنوية، مع شاشات 
عـــرض ضخمـــة ومكشـــوفة مـــن شـــركات 
واألجنبيـــة  المحليـــة  الســـيارات  صناعـــة 
على حد ســـواء، لكـــن بريقه بدأ يتالشـــى 
حتى قبـــل الوباء تقريبا، فلم تكن فيراري 
والمبورغيني ورولز رويس وبوجاتي في 

أي مـــكان يمكـــن العثـــور عليـــه فـــي مكان 
المعـــرض المقام بمركز المؤتمرات، وكانت 

بورشه قد غادرت أيضا.
فـــي يونيـــو 2020 كانت والية ميشـــيغان 
تخـــرج للتو من المرحلة األكثر صرامة من 
إغالقها الوبائي، ولم يقدم المعرض آنذاك 
خصوصـــا بعد تحويل المركز لالســـتخدام 
كورونـــا،  لفيـــروس  الميدانـــي  الصحـــي 
وبالمثـــل تـــم إلغـــاء المعـــرض فـــي 2021 
بســـبب مخاوف الوباء التي انتهت تقريبا 
فـــي ديترويـــت العـــام الحالـــي، واختفـــاء 
جزئـــي لقيـــود الوبـــاء، لكـــن الجـــو العـــام 
للمعـــرض كان فـــي حالة اكتئـــاب أكثر من 

أي وقت مضى!
كان لمجموعـــة Stellantis العالمية بصمة 
كبيـــرة فـــي المعـــرض هـــذا العـــام، حيـــث 
Alfa Ro� و Fiat و Ram  عرضت منتجات
meo و Chrysler و Dodge و Jeep، وتم 
اســـتخدام معظم مســـاحة شـــركة صناعة 
الســـيارات لقيـــادة العـــروض التوضيحية، 
وتســـلق التضاريـــس الوعـــرة االصطناعية 
وتجربة قوة الســـحب، وفي الطرف اآلخر 
مـــن القاعـــة كانـــت جنـــرال موتـــورز التي 
قدمت فيها شـــركة كاديـــالك عرض صغير 
علـــى جـــدران خرســـانية غيـــر مزخرفـــة، 
وكان لشركة بويك الغير مخصصة لخارج 
أمريـــكا وجود صغيـــر بنفس القـــدر، وكان 
لشفروليه أكبر بصمة بين جميع العالمات 
التجارية لجنرال موتورز، ولكن حتى هذا 

كان باهتـــا مقارنة بعـــروض ما قبل الوباء، 
واســـتحوذت فـــورد علـــى غالبيـــة الطابق 
الرئيســـي بالمعرض، مع شاشـــة مخصصة 
لتقديـــم موســـتانج 2024 الجديدة، ولكن 
أكثـــر من أي شـــيء آخـــر، كان األمر األكثر 
بـــروزا هو الفـــراغ في مســـاحات المعرض 
الدولي، والكمية الصادمة من المســـاحات 

الخالية بين السيارات!
فـــي عـــام 2019 وما قبله، لـــم تكن أرضية 
المعـــرض مزدحمة بالســـيارات والعروض 
فحســـب، بـــل كانت أيـــام وســـائل اإلعالم 
كالكابوس للتنقل بسبب حجم المشاركين 
هناك من حول العالم والزحمة الكبيرة من 
الحضـــور، وكان علـــى الصحفيين “القتال” 
وسط الحشود للحصول على لمحة عن أي 
مركبة تم الكشـــف عنها حديثا، وبالنســـبة 
لعـــام 2022، كان أكبر حشـــد في المعرض 
هـــو خـــط الرئيـــس األميركـــي جـــو بايدن 
أثنـــاء تجوله في أرضيـــة المعرض، والذي 
دعا إلى االنتقال إلى السيارات الكهربائبة 
خالل افتتاح المعرض الذي ينظم مجددا 
بعد إلغاء الدورتين الســـابقتين بمشـــاركة 
شـــركات تعـــرض مزيـــًدا من اآلليـــات غير 
الملوثـــة إلـــى جانـــب الســـيارات التقليدية 

العاملة بالوقود.
وأكد الرئيس األميركـــي: “الرحلة الطويلة 
بالسيارات عبر الواليات المتحدة ستصبح 
كهربائية بالكامل”، وسلطت زيارة الرئيس 

المحـــب للســـيارات، الضـــوء علـــى معرض 
غـــاب عـــن الواجهـــة مـــدة ســـنتين بســـبب 
جائحـــة كوفيـــد19�، وكان المعـــرض يقام 
عادة في يناير لكنه نقل إلى سبتمبر حين 
يكـــون الطقـــس مؤاتيا أكثـــر وال يتعارض 
للتكنولوجيـــا  مـــع معـــرض الس فيغـــاس 
الذي بات يســـتقطب مزيدا من الشـــركات 

العاملة في قطاع السيارات.
ونســـخة العـــام 2022 لمعـــرض ديترويـــت 
أصغـــر حجما من ســـابقاتها، إذ يغيب عنها 
الكثيـــر مـــن شـــركات صناعـــة الســـيارات 
األجنبية وأطراف حديثة في هذا المجال 
مثل “تيسال”. أما الشركات الحاضرة التي 
اعتادت خـــالل الجائحة الكشـــف عن آخر 
طرازاتهـــا عبر االنترنت فلن تنظم عروضا 

باذخة.
إلغـــاء  مـــع  الوبائـــي  اإلغـــالق  فـــي عصـــر 
شـــركات  تحولـــت  الســـيارات،  معـــارض 
صناعـــة الســـيارات أوال إلى البث المباشـــر 
عبر اإلنترنت ألول مرة للسيارات الجديدة 
لديها، ثم إلى األحداث المستضافة بشكل 
خاص والسوشـــيال ميديا، ومـــن المرجح 
الصحفييـــن  مـــن  حفنـــة  نقـــل  يكـــون  أن 
لمشـــاهدة  إلـــى موقـــع مثيـــر  والمؤثريـــن 
الظهـــور األول لطـــراز جديـــد أكثـــر فعالية 
من حيث التكلفة من تأمين بصمة في 12 
معرضا مختلفا للسيارات على مدار العام، 
وفي حـــدث ال يتعين على شـــركة صناعة 
الســـيارات التنافس مع كل عالمة تجارية 
أخرى في الســـوق للحصـــول على العيون 

على أحدث طراز.
لقـــد غير الوباء الكثير من األشـــياء حولنا 
فـــي الحيـــاة، وال يمكـــن إلقـــاء اللـــوم على 
منظمـــي المعـــرض بالبطـــع في ذلـــك، وتم 
إحبـــاط انتقـــال توقيتـــه مـــن ينايـــر إلـــى 
يونيـــو إلى ســـبتمبر مرارا وتكرارا بســـبب 
التغييرات غير المتوقعة في الحياة تحت 
تأثيـــر COVID�19، ولكـــن بعـــد االحـــداث 
والحضـــور هـــذا العام، يأتي التســـاؤل عما 
إذا كانت معارض الســـيارات لها مســـتقبل 

على اإلطالق!

وبحســـب “يـــورو نيوز”، ال تـــزال محركات 
علـــى  واســـع  بشـــكل  تهيمـــن  الوقـــود 
الطرقـــات فـــي الواليـــات المتحـــدة، لهـــذا 
أبرزت الشـــركات الحاضـــرة في ديترويت 
السيارات الكهربائية التي تستعد لطرحها 
أمالً في ســـحب حصص في هذه الســـوق 
اآلخـــذة باالتســـاع مـــن “تيســـال”، ورّوجت 
مـــن  الكهربائيـــة  للنســـخة  “شـــيفروليه” 
شاحنة “سيلفيرادو” الصغيرة ومن سيارة 
“اكينوكس” الرباعية الدفع الماضي بســـعر 

أساسي قدره 30 ألف دوالر.
“شـــفروليه”  شـــركة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
ســـتيف ماجوروس: “الناس بصدد اعتماد 
الســـيارة الكهربائيـــة بشـــكل كثيـــف” فمـــع 
توافـــر عـــدد متزايد من محطات الشـــحن 
األميركييـــن  مـــن  متعاظـــم  عـــدد  “بـــات 

جاهزين”.
لكـــن محـــّركات الوقود لم تهمـــل كليا، فقد 
عرضت شيفروليه نسخة أولى من سيارة 
“تاهـــو” الرباعيـــة الدفـــع العاملـــة بالوقود، 
فـــي  اســـتثمرت  التـــي  “فـــورد”  ودافعـــت 
الســـيارات الكهربائية أكثر من أي مؤسسة 
أخرى في الســـنوات األخيـــرة عن خيارها، 
مؤكـــدة أن “الزبائـــن المهتمين بالســـيارات 
محـــّرك  يريـــدون  يزالـــون  ال  الرياضيـــة 

احتراق داخلي”.
ومنـــذ انتخابـــه رئيًســـا، اتخـــذ جـــو بايدن 
إجراءات عدة بهدف تسهيل االنتقال إلى 
السيارات الكهربائية ومن بينها تخصيص 
7,5 مليـــارات دوالر لبناء محطات شـــحن، 
وأعلـــن أن إدارتـــه ســـتفرج قريًبا عن 900 
مليون دوالر من هذه المخصصات، وعمل 
إلقرار قانون واســـع حول شبه الموصالت 
التي باتت أساسية في السيارات الزاخرة 
دعـــم  وإقـــرار  االلكترونيـــة  بالمعـــدات 

للشركات وللسائقين.
إال أن األطـــراف الفاعلـــة في هـــذا القطاع 
أبـــدت تحفظات حـــول الحوافـــز الجديدة 
لشراء سيارة كهربائية والخاضعة لشروط 
محددة ومن بينها أن يتم التجميع النهائي 
في أمريكا الشـــمالية أو لزوم التزود بسلع 

أساسية انتجت في المنطقة.
الرئيـــس األميركي جو بايـــدن على عالقة 
جيدة مع شـــركات صناعة الســـيارات منذ 
أن ســـاعدها علـــى الخـــروج مـــن المـــأزق 
الناجم عن األزمة المالية في 2008 عندما 
كان نائبا للرئيس، ومنذ وصوله إلى البيت 
موتـــورز”  “جنـــرال  مصانـــع  زار  األبيـــض 
و”فورد”، وتأمل شركات صناعة السيارات 
أن تبـــدي اإلدارة األميركيـــة مرونـــة فـــي 

تطبيق القواعد الجديدة. 

jalopnik.com :المصدر

لماذا فقدت معارض السيارات الدولية بريقها؟
حضور ضعيف لمعرض “ديترويت” السنوي بعد التأجيل... وهذه هي األسباب
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تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي

تباطؤ جديد في اقتصاد “اليورو” يقرب شبح الركود
أظهـــر مســـح يترقبه خبـــراء االقتصاد عن كثب 
تراجـــع النشـــاط االقتصـــادي األوروبـــي مجدًدا 
في ســـبتمبر، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث 

ركود.
وأظهر مؤشـــر مديري المشـــتريات فـــي منطقة 
اليـــورو الصـــادر عـــن ســـتاندرد أند بـــورز “تعمق 
التباطـــؤ االقتصـــادي فـــي منطقـــة اليـــورو فـــي 
ســـبتمبر، مـــع تقلـــص النشـــاط التجـــاري للشـــهر 
الثالـــث علـــى التوالـــي. وعلـــى الرغم مـــن كونه 
تســـارع  االنخفـــاض  معـــدل  أن  إال  متواضًعـــا، 
إلـــى وتيـــرة هي األشـــد حـــدة منذ العـــام 2013، 
باستثناء حاالت اإلغالق الناجمة عن الجائحة”.

وانخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات من 48.9 
في أغســـطس إلـــى 48.2 في ســـبتمبر، علًما أنه 

يمثل دون عتبة 50 انكماًشا اقتصادًيا.
وقـــال كبيـــر اقتصاديي األعمال لدى “ســـتاندرد 
أنـــد بـــورز غلوبـــال ماركـــت إنتليجنـــس” كريس 
وليامســـون “الركود فـــي منطقة اليورو موجود، 
إلـــى تدهـــور ظـــروف  الشـــركات  حيـــث تشـــير 
المرتبطـــة  األســـعار  ضغـــوط  وزيـــادة  أعمالهـــا 

بارتفاع تكاليف الطاقة”.
وأضـــاف أن “ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع 
تدهـــور االقتصاد بمعدل لم نشـــهده، باســـتثناء 

فترة الجائحة، منذ األزمة المالية العالمية”.
وأدى االرتفـــاع الصاروخـــي فـــي أســـعار الطاقة 
واالرتفاعـــات الحـــادة فـــي تكلفة المعيشـــة إلى 
إضعـــاف الطلب والحد مـــن إنتاج التصنيع. فقد 
ارتفـــع التضخـــم فـــي منطقـــة اليـــورو إلـــى 9.1 

% فـــي أغســـطس، وهـــو أعلى مســـتوى له على 
اإلطـــالق، في حيـــن يتوقع المحللـــون أن يصل 
المعدل إلى رقم من خانتين بحلول نهاية العام.
ورفـــع البنك المركـــزي األوروبي أســـعار الفائدة 
بمقـــدار 75 نقطـــة أســـاس قياســـية هذا الشـــهر، 
وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من االرتفاع 

في أسعار المواد االستهالكية.
إلـــى  تشـــير  المؤشـــرات  إن  وليامســـون  وقـــال 
انكماش منطقة اليورو بنسبة 0,1 %، في الربع 
الثالـــث من العام 2022، وتراجـــع حاد في الربع 
الرابـــع، مشـــيًرا إلـــى أن “التحدي الـــذي يواجهه 
صانعو السياســـات في كبـــح جماح التضخم مع 
تجنـــب الهبـــوط الحـــاد لالقتصاد يـــزداد بالتالي 

صعوبة”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

أكـــدت محلـــل أول بـــإدارة مراقبـــة األســـواق المالية بمصـــرف البحرين 
المركزي زهراء العالي أن مملكة البحرين تتبنى أفضل الممارسات فيما 

يتعلق بتنظيم عمل قطاع األصول المشفرة.
وتناولـــت العالـــي فـــي لقـــاء تلفزيونـــي عـــن قطـــاع األصول المشـــفرة، 
المتطلبـــات التي يفرضها المصرف المركـــزي على المرخص لهم لضمان 

حقوق العمالء.
وقالـــت العالي إن المصرف يطلب من المرخص لهم في مجال األصول 
المشـــفرة أن يتلزمـــوا باالحتفاظ بأصول وأمـــوال العمالء في محافظ 

منفصلة عن محافظ األصول التابعة للشركة المرخص لها.
وبينـــت أن المصرف المركزي يتبنى مســـتويين من الرقابة 
ومقدمـــي  المشـــفرة  األصـــول  منصـــات  علـــى  المســـتمرة 
الخدمـــات في هـــذا القطـــاع، األول هـــو الرقابـــة المكتبية 

والثاني هو الرقابة الميدانية.
وأوضحت أنه على مزودي خدمات األصول المشفرة 

تقديـــم تقاريـــر دورية لمصـــرف البحريـــن المركزي، 
من بينها التقرير الســـنوي وتقرير تدقيق ومراجعة 

الحســـابات، وتقريـــر الفصل في أصـــول العمالء 
ســـواء األصول المشفرة أو األصول النقدية، 

حيث يجب فصـــل هذه األموال واألصول 
في حسابات مصرفية منفصلة.

مـــن  عـــدد  عـــن  العالـــي  وتحدثـــت 
االشـــتراطات لعمليـــة الترخيـــص والتـــي 
تتضمـــن وجـــود مقـــر للشـــركة المرخصة 

لتقديم األصول المشفرة في البحرين، وأن يكون لها مديرون ومجلس 
إدارة يتم تعيينهم بموافقة مصرف البحرين المركزي.

كمـــا توجد معاييـــر للحصول على الترخص من بينهـــا كفاية المتطلبات 
المالية، والحد األدنى من رأس المال واســـتيفاء المتطلبات التشغيلية، 
حتى بعد عملية البدء بتقديم الخدمة. وأكدت أهمية وجود سياســـات 

فعالة ووجود األنظمة الالزمة لتشغيل شركات األصول المشفرة.
وأشـــارت إلـــى أن المصـــرف المركـــزي أصـــدر اإلطار التنظيمـــي الخاص 
باألصول المشـــفرة فـــي 2019، حيث تم تضمين بعـــض المتطلبات في 
فصل مكافحة غسيل األموال، حيث يجري تحديثها بشكل دوري وفقا 
ألفضل الممارســـات الدوليـــة لمواكبة التطورات في القطاع، 

ووفقا لتوصيات فريق العمل الدولي “الفاتف”.
أوضـــح  التنظيمـــي  اإلطـــار  أن  العالـــي  وأوضحـــت 
المصـــرف،  لرقابـــة  الخاصـــة  واالنشـــطة  الخدمـــات 
والتي تشتمل على استالم أوامر التداول، وخدمات 
وإدارة  والعمـــالء،  الشـــركات  لصالـــح  الوســـاطة 
محافظ االســـتثمار في األصول المشـــفرة، وتقديم 
االستشـــارات، إلـــى جانـــب تشـــغيل منصـــات 
وأســـواق األصـــول المشـــفرة، حيـــث إن 
هناك فئـــات عدة لكل ترخيص، كما 
يمكن لمصرف البحرين المركزي 
علـــى  للشـــركات  يوافـــق  أن 
تقديـــم الخدمات ضمـــن إطار 
األصول المشـــفرة بعد عملية 

تقييم الخدمة.

علي الفردان

“المركزي” يفعل رقابة مكتبية وميدانية على المرخص لهم

فصل أموال العمالء عن محافظ  شركات األصول المشفرة بالبحرين 22 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.155

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

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 0.360

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.090

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.280

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.462

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 0.495

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.115

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.287

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

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 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.479

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 0.159

بنك مسقط 

سيكو 
SICO-C BD 0.15

BMUSC BD 0.754

زهراء العالي
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السبت
خســـرت هونغ كونـــغ مكانتهـــا كأهم مركز مالي آســـيوي 24 سبتمبر 2022 - 28 صفر 1444

لصالـــح ســـنغافورة، وذلـــك فـــي قائمـــة تصنيـــف عالمية 
حافظـــت فيهـــا نيويـــورك ولنـــدن علـــى موقعيهمـــا فـــي 

المرتبتين األولى والثانية.
وقفـــزت ســـنغافورة 3 مســـتويات إلـــى المرتبـــة الثالثـــة 
في “مؤشـــر المراكز الماليـــة العالمية” الذي يصدر مّرتين 
كل ســـنة، ويقّيـــم 119 مدينـــة حـــول العالـــم، وقـــد نشـــر 
فـــي وقـــت متأخر الخميس. واتبعت هونـــغ كونغ قواعد 

“صفـــر كوفيد” المشـــددة، على غرار مـــا قامت به الصين 
خـــالل فترة انتشـــار الوبـــاء، ما شـــّكل ضربـــة لالقتصاد 
وعّمـــق هجـــرة األدمغة التـــي تعاني منها المدينـــة، بينما 
أعـــادت مراكـــز تجارية دولية أخـــرى فتـــح اقتصاداتها. 
وفرضـــت المدينة حجـــًرا صحًيا مّدته 3 أيام على جميع 
المســـافرين القادمين من الخارج، إلى أن أعلنت الجمعة 
أخيًرا عـــن قرار بإلغائه. في المقابل، انتقلت ســـنغافورة 
بنجـــاح في وقت ســـابق هذه الســـنة للتعامل مـــع الوباء 

على أنه متوّطن، وأعادت فتح حدودها من دون قيود.
وستســـتضيف ســـنغافورة خالل األشـــهر المقبلة سلسلة 
مؤتمـــرات مرتبطة بالمـــال واألعمال، إضافة إلى ســـباق 
“فورمـــوال 1” الليلـــي األســـبوع المقبل، بينمـــا يتوقع بأن 

يزورها 4 ماليين شخص هذا العام.
وفي بيان من 600 كلمة جاء رًدا على تصنيف المؤشـــر 
األخيـــر، رّكزت حكومة هونغ كونغ على تحقيق تصنيف 

أعلى من العام السابق.

سنغافورة تسرق من هونغ كونغ لقب أهم مركز مالي آسيوي


