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الشيخ خالد بن عبداهلل يرعى حفل درع “^” 
للمسؤولية االجتماعية للشركات اليوم

برعايــة كريمــة مــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر البنيــة التحتية الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفــة، يقام 
صباح اليوم األحد حفل تسليم درع البالد للمسؤولية االجتماعية للشركات 2022، بحضور نخبة واسعة من ممثلي 
القطــاع الخــاص والمســؤولين وشــخصيات المجتمــع البــارزة، بالتزامــن مع اليــوم العالمــي للمســؤولية االجتماعية 

الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس اللجنـــة العليا لـــدرع البالد 
للمسؤولية االجتماعية للشركات حسن إبراهيم كمال: “إن 
رعاية نائب رئيـــس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية 

الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة لحفل تســـليم الدرع، 
هـــي محـــل تقدير وفخـــر واعتزاز من قبل أعضـــاء اللجنة 

العليا ومجلس إدارة صحيفة البالد ومنتسبيها”. )04(الشيخ خالد بن عبدالله

تنطلـــق فعاليات معرض جيتكس 2022 الشـــهر المقبل 
يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 10 أكتوبـــر فـــي مركـــز دبي 
التجـــاري العالمـــي، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 140 دولة، 
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر أعمـــال المعـــرض لمـــدة 5 
أيـــام حتـــى 14 أكتوبر.  وســـيرعى صنـــدوق العمل 

“تمكيـــن” جنـــاح مملكـــة البحريـــن بمـــا فـــي ذلك 
مـــن  بحرينيـــة  مؤسســـة   30 مشـــاركة 

فئـــات الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
والناشئة المتخصصة في مجال تقنية 

المعلومات واالتصاالت.

“تمكين” يرعى مشاركة الشركات التقنية 
بجناح البحرين في “جيتكس 2022”

20 صفحة - 220 فلسا
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اعتقلـــت الشـــرطة اإليرانيـــة أكثـــر 
محافظـــة  فـــي  شـــخص   700 مـــن 
أســـبوع  مـــن  أكثـــر  واحـــدة خـــالل 
أعقبـــت  التـــي  االحتجاجـــات  مـــن 
وفـــاة الشـــابة مهســـا أمينـــي بينمـــا 
كانـــت تحتجزها الشـــرطة، حســـبما 
ذكـــرت وكالـــة تســـنيم لألنباء أمس 
)الســـبت(. وأعلن الجنرال عزيز هللا 
مالكي، قائد شرطة محافظة كيالن 
“اعتقـــال 1200 من مثيري الشـــغب 

بينهم 60 امرأة” وفق الوكالة.
وقد عمد األمن لقمع مسيرة طالبية 
احتجاجيـــة فـــي جامعـــة طهـــران، 
وكالـــة  وأشـــارت  )الســـبت(.  أمـــس 
تســـنيم اإليرانيـــة عن مصـــدر أمني 

إلى اعتقال 1200 من المحتجين.
فيمـــا تواصلـــت االحتجاجات أثناء 
الليـــل فـــي مختلـــف أنحـــاء المـــدن 

اإليرانيـــة وســـط غضـــب عـــارم إثر 
وفاة مهســـا أميني البالغة من العمر 
22 عامـــًا علـــى يـــد شـــرطة اآلداب 
اإليرانيـــة. وأظهـــرت مقاطع فيديو 
تم تصويرهـــا، المتظاهرين يهتفون 

بشعارات مناهضة للحكومة.
الواليـــات  مـــن  عودتـــه  وعقـــب 
المتحـــدة األميركية، هـــدد الرئيس 
رئيســـي،  إبراهيـــم  اإليرانـــي 
إلـــى  خرجـــوا  الذيـــن  المحتجيـــن 
الشـــوارع في مختلف المدن، وأكد 
أنـــه لـــن يســـمح بـ”أعمـــال الشـــغب” 
في البالد. وقال رئيســـي وسط من 
جاؤوا الستقباله في مطار مهرآباد 
أحـــد  لـــدى  كان  “إذا  طهـــران  فـــي 
مـــا يقوله، فســـوف ُيســـمع، لكن لن 
يتحمـــل أحد االضطـــراب أو العبث 

بأمن البالد وأمن الشعب”.

إيران: اعتقال 1200 متظاهر 
من بينهم 60 امرأة

عواصم - وكاالت
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هبة محسن

رفع  االحتياطي الفيدرالي ســـعر الفائدة 
يـــوم األربعـــاء الماضي بنســـبة 0.75 %، 
للمرة الخامســـة على التوالـــي منذ بداية 
العـــام الجاري. ووصل ســـعر الفائدة على 
الـــدوالر بعد هـــذا الرفع ما بيـــن 3 و3.25 
الفيدرالـــي األميركـــي،  قـــرار  %. وجـــاء 
ضمن المحـــاوالت لكبح جمـــاح التضخم 
المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية.

وتباينـــت آراء خبـــراء اقتصـــاد ورجـــال 
أعمـــال بحرينييـــن فـــي تأثيـــر ذلـــك على 
القوة الشرائية للمواطن البحريني، حيث 
أعلـــن بنـــك البحرين المركزي رفع أســـعار 
الفائـــدة على غـــرار الفيدرالـــي األميركي 

بنسبة 0.75 %. 
وبحســـب مؤشـــر نشـــره موقـــع الشـــرق، 
صادر عن بيانات البنوك المركزية للبلدان 
الفيدرالـــي  رفـــع  مـــع  العربيـــة وتفاعلهـــا 

األميركي الفائدة في عام 2022 الجاري، 
أظهـــر المؤشـــر أن مملكـــة البحريـــن فـــي 
المركـــز الرابـــع بنســـبة فائـــدة وصلت إلى 

.% 3.25
وفـــي هـــذا الســـياق، قال رئيـــس مجلس 

إدارة جمعيـــة مصـــارف البحرين، عدنان 
أحمـــد يوســـف “إن رفـــع البنـــك المركـــزي 
مـــن  واحـــدة  الفائـــدة  لســـعر  األميركـــي 
آليـــات كبـــح التضخـــم وهي مـــن اآلليات 
الفيدرالـــي  إليهـــا  يلجـــأ  التـــي  الســـريعة 

األميركـــي لتخفيـــف االقتراض وســـحب 
الســـيولة من الســـوق”، واســـتبعد يوسف 
أن يكـــون الرتفـــاع ســـعر الفائـــدة تأثيـــر 
علـــى القوة الشـــرائية بالبحرين، موضحًا 
قـــوة  يعطـــي  الـــدوالر  ســـعر  ارتفـــاع  أن 
للعمـــالت المرتبطـــة بـــه، ومنهـــا عمـــالت 
الـــدول الخليجيـــة، ومن بينهـــا البحرين، 
مؤكدًا بـــأن التأثير الســـلبي غير موجود، 
ولكن تأتـــي المخاوف من نقـــل التضخم 
والـــدول  أميـــركا  فـــي  حاليـــًا  الموجـــود 
األوروبية إلى دول الخليج تحت مسمى 

“ التضخم المستورد” .
علـــى صعيـــد مختلف قال رجـــل األعمال 
وخبيـــر الصناعـــة، فريـــد بـــدر أنه بســـبب 
ضعف االقتراض من البنوك نظرًا الرتفاع 
الفائدة، متوقعا انخفاض نسبة اإلقراض 

)17(إلى 30 % في البحرين.

مخـاوف مـن “التضخـم المستورد”
توقعات بانخفاض نسبة اإلقراض إلى 30 % في البحرين...خبراء:



توفير المزيد من فرص ريادة األعمال لطلبتنا

زار مدينة اإلنتاج اإلعالمي في مصر

لدى لقائه رئيس مجلس إدارة “األهرام”

“بوليتكنك” تناقش الرؤية اإلستراتيجية الجديدة للتعليم المهني

النعيمي يؤكد أهمية االستثمار بمجال اإلعالم

وزير اإلعالم يشيد بالتعاون الصحافي مع مصر

تـــرأس وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائـــل المبـــارك، رئيس مجلـــس أمناء كلية 
البحريـــن(  )بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن 
بحضـــور  للمجلـــس،   56 رقـــم  االجتمـــاع 
التنفيـــذي لبوليتكنـــك البحريـــن  الرئيـــس 
كيـــران أوكوهان، الذي قام بتقديم الرؤية 
اإلســـتراتيجية الجديـــدة للتعليـــم المهني 
للكليـــة، والتـــي تمـــت الموافقـــة عليها من 
قبـــل المجلس. وعرض الرئيـــس التنفيذي 
كيـــران أوكوهـــان خالل االجتمـــاع الخطة 
االســـتراتيجية، والتي حددت الطموحات 
األشـــهر  خـــالل  مناقشـــتها  تمـــت  التـــي 

الماضيـــة فـــي اجتماع اللجنة التنســـيقية، 
فيمـــا يتعلق بالنهج التوزيعي لحرم الكلية 
الذي من شـــأنه أن يوســـع نطاق الوصول، 

ويوفر المزيد من المرونة في التعلم.

بدوره، أوضح رئيس مجلس األمناء: “بأن 
اإلستراتيجية الجديدة ستوفر المزيد من 
فـــرص ريادة األعمـــال والخبـــرات الدولية 
لطلبتنـــا، تصاحبهـــا تحســـينات كبيرة في 

البنيـــة التحتية لحرم الكلية، وعقد المزيد 
من الشـــراكات اإلستراتيجية لفتح المزيد 

من المسارات لطلبتنا وخريجينا”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
أوكوهان: “يعمل مجلس األمناء جنًبا إلى 
جنـــب مـــع اإلدارة التنفيذيـــة للبوليتكنـــك 
تمثـــل  فهـــي  الخطـــة،  هـــذه  تنفيـــذ  علـــى 
بالنســـبة إلينا أداة ال تقدر بثمن من شـــأنها 
تحقيق رؤيـــة البحرين االقتصادية 2030 
وتلبية طموح البوليتكنك بأن تكون رائدة 
للتعليم العالي المهني، مع النهج التوزيعي 
لحـــرم الكليـــة، لتقديـــم خيـــارات تعليمية 

مرنة في جميع أنحاء المملكة”.

أكد وزير شـــؤون اإلعالم رمزان النعيمي أهمية االستثمار 
في مجال اإلعالم بما يدعم جملة من األولويات الوطنية، 
وعلـــى رأســـها دعـــم التجـــارب الخالقـــة وتمكيـــن الكوادر 
الوطنيـــة وتعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة والتاريخيـــة العريقة 
لمملكـــة البحريـــن. جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــارة وزير شـــؤون 

اإلعـــالم لمدينـــة اإلنتـــاج اإلعالمـــي بالعاصمـــة المصريـــة 
القاهـــرة علـــى هامش مشـــاركته فـــي اجتماعـــات مجلس 
وزراء اإلعـــالم العـــرب، حيـــث كان في اســـتقباله عدد من 

المسؤولين عن مدينة اإلنتاج.
هذا وقام وزير شـــؤون اإلعالم بجولة في مدينة اإلنتاج، 
حيث اطلع على المرافق المختلفة في المدينة ومنها عدد 

من القنوات الخاصة ومناطق التصوير المفتوحة ومراكز 
التدريـــب ومركز ترميم التراث الســـينمائي، واســـتمع إلى 
شـــرح من المســـؤولين عـــن آلية العمـــل ومراحـــل اإلنتاج 
التلفزيونـــي، مبدًيـــا إعجابـــه بمـــا شـــاهده من تطـــور كبير 
في مجـــال اإلنتاج اإلعالمي في جمهوريـــة مصر العربية 

الشقيقة، ومتمنًيا للجميع كل التوفيق والنجاح.

على هامش مشـــاركته في اجتماعات 
زار  العـــرب،  اإلعـــالم  وزراء  مجلـــس 
وزير شـــؤون اإلعالم رمـــزان النعيمي 
مقر مؤسسة األهرام للصحافة، حيث 
التقـــى رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
األهرام الكاتب الصحفي عبدالمحسن 

سالمة وعدًدا من المسؤولين.
وخالل اللقاء أكد وزير شؤون اإلعالم 
المجـــال  فـــي  المتميـــز  التعـــاون  أن 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الصحافـــي 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 
يعكـــس العالقات األخويـــة التاريخية 
بين البلدين الشـــقيقين والتي تضرب 

بجذورهـــا في عمـــق التاريخ في ظل 
رعايـــة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وأخيه رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.

اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  أجـــرى  وقـــد 
حـــواًرا شـــامالً مـــع صحيفـــة األهـــرام 
خالل الزيـــارة تطرق خالله إلى جملة 
واإلقليميـــة،  المحليـــة  القضايـــا  مـــن 
باإلضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء على 
جوانب التعاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن البلدين الشـــقيقين فـــي مختلف 

المجاالت.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة- وزارة الخارجية

المنامة - بنا

البسيتين - محافظة المحرق

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مقـــر األمـــم المتحدة 
بنيويـــورك أمـــس، مـــع األميـــن العام 
لألمم المتحدة،  أنطونيو غوتيريش، 
وذلـــك علـــى هامـــش انعقـــاد أعمال 
الدورة الســـابعة والسبعين للجمعية 

العامة لألمم المتحدة.

بحـــث  االجتمـــاع،  خـــالل  وجـــرى 
أوجه التعاون المشـــترك بين مملكة 
البحريـــن واألمـــم المتحـــدة ممثلـــة 
فـــي وكاالتهـــا المتخصصـــة، وســـبل 
فـــي  الثنائـــي  بالتعـــاون  االرتقـــاء 
ذات  التنمويـــة  المجـــاالت  مختلـــف 

االهتمام المشترك.

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب 
عـــن  الشـــايجي  عيســـى  البحرينيـــة 
عميق الشـــكر والتقدير لوزير شـــؤون 
وذلـــك  النعيمـــي،  رمـــزان  اإلعـــالم، 
لمبادرتـــه الطيبـــة والمتميزة في دعم 
فـــي  الجمعيـــة  مشـــاركة  ومســـاندة 
الجتماعـــات  المصاحبـــة  الفعاليـــات 
مجلـــس وزراء اإلعـــالم العـــرب التـــي 
عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، 
برعايـــة الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 
الشـــقيقة، مشـــيدًا في هذا الصدد بما 
تضمنتـــه كلمتـــه فـــي افتتـــاح أعمـــال 
العـــرب مـــن  مجلـــس وزراء اإلعـــالم 
رســـائل إعالمية مهمة ترسم خريطة 

مستقبل اإلعالم العربي المشترك.

وقال الشايجي إن جمعية الصحفيين 
البحرينيـــة تثمـــن عاليًا لوزير شـــؤون 
اإلعـــالم مبادرته الطيبة هـــذه، والتي 
تنطلق مـــن حرصه على مســـاندة كل 
ما من شـــأنه االرتقاء بالعمـــل المهني 
للصحافة، وبما يعكس عراقة مسيرة 

الصحافة البحرينية ومكانتها.
ونوه الشـــايجي بحرص وزير شـــؤون 
اإلعـــالم علـــى تذليـــل كل الصعوبـــات 
أمـــام الصحافـــة البحرينيـــة، والعمـــل 
على تطويرها بمـــا يتوافق ويتواكب 
مـــع مـــا تشـــهده الســـاحة العالمية من 
فـــي  ســـريعة  تكنولوجيـــة  تطـــورات 
المجاليـــن اإلعالمي والصحافي، ومع 
ما تشـــهده من تحوالت في المفاهيم 

والتوجهات العالمية الجديدة.

المحـــرق  محافـــظ محافظـــة  رفـــع 
ســـلمان بن هنـــدي المناعي باســـمه 
وباســـم أهالـــي المحافظـــة خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى القيـــادة 
الحكيمة بالشـــقيقة الكبرى المملكة 
العربيـــة الســـعودية وإلـــى الشـــعب 
الســـعودي الشـــقيق بمناســـبة اليوم 
الوطني المجيد، مؤكدًا أن محافظة 
المحرق ومجالســـها األهلية شهدت 
الوطنيـــة  االحتفـــاالت  ومازالـــت 
باليوم الســـعودي. جـــاء ذلك خالل 
للمحافظـــة  األســـبوعي  المجلـــس 
بحضـــور العميد عبـــدهللا بن خليفة 
الجيـــران نائـــب المحافـــظ وأهالـــي 
مدنهـــا  جميـــع  مـــن  المحافظـــة 
وقراها، ونقـــل األهالي مالحظاتهم 
مـــن  العديـــد  بشـــأن  ومقترحاتهـــم 
بعـــض  قيـــام  ومنهـــا  المواضيـــع، 
وغيـــاب  األســـعار  برفـــع  المحـــال 
اتبـــاع  وعـــدم  المروريـــة  الثقافـــة 
اإلرشـــادات المروريـــة لـــدى بعـــض 
يســـبب  ممـــا  الطـــرق  مســـتخدمي 
باإلربـــاك المـــروري، وكذلـــك ظاهرة 
حيـــث  األجنبيـــة.  العمالـــة  تســـول 

تحدث الناشـــط االجتماعي فاروق 
الـــدوي عن ظاهرة ارتفاع األســـعار 
لدى بعض المحال التجارية، واتفق 
الزيانـــي  وخالـــد  الكـــواري  ســـمير 
وعدد من األهالي على تلك النقطة 
مطالبيـــن بتكثيف الرقابة ومخالفة 
غير الملتزمين باألنظمة والقوانين. 
بإعـــادة  األهالـــي مطالبهـــم  وجـــدد 
افتتاح الفـــروع والمكاتب الخاصة 
بخدمات المشـــتركين التابعة لهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء، مؤكدين أنها من 
الخدمات األساسية التي يلجأ إليها 
كبار السن وذوو الهمم غير القادرين 
على استخدام المواقع اإللكترونية 

والمنصات والتطبيقات الذكية.
مشـــكلة  األهالـــي  طـــرح  كمـــا 
االزدحامـــات المروريـــة خاصة في 
المدارس الواقعة باألحياء القديمة 
والمكتظة، مؤكديـــن أن أغلب تلك 
للســـلوكيات  تعـــود  االزدحامـــات 
الخاطئـــة لبعـــض الســـواق وأولياء 
األمـــور، مقترحين زيـــادة المداخل 
والمخارج فـــي تلك المدارس كحل 

مؤقت.

االرتقاء بالتعاون التنموي بين البحرين واألمم المتحدة

الشايجي: كلمة النعيمي ترسم خريطة 
مستقبل اإلعالم العربي المشترك

أهالي المحرق يهنئون باليوم الوطني السعودي
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MODIO WIFI TAB 3GB RAM 16GB 
MEMORY #M1

تاب موديو

14.900
14.900

13.500
13.500

I7 SMART WATCH BLUETOOTH 
CALL WATCH #I7

ساعة ذكية بلوتوث أي 7

6.900
6.900

5.200
5.200

FAIRY DISH WASHING LIQUID 
ASSORTED 2X800 ML

سائل غسيل الصحون فريي متنوع
2×800 مل

3.190
3.190

1.495
1.495

PERSIL POWER GEL ASSORTED
4.8 LTR

سائل غسيل بريسيل باور جل متنوع 4.8 لرت

5.305
5.305

3.795
3.795

NATCO POMACE OLIVE OIL
5 LTR + BABA SUGAR 2 KG

زيت الزيتون ناتكو 5 لرت + سكر بابا 2 كغم

10.500
10.500

6.990
6.990

FORTUNE REFINED SUNFLOWER 
OIL 5 LTR

زيت عباد الشمس فورتشن 5 لرت

6.995
6.995

5.395
5.395

ARABIC MUTTON PER KG
لحم غنم عريب للكيلو

4.500
4.500

3.900
3.900

FAKHAR BASMATI RICE 5 KG
أرز بسمتي فخار 5 كغم

4.250
4.250

2.850
2.850

GOODNESS FOODS PREMIUM 
PAKISTANI BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي باكستاين برمييوم جودنس 
فودز  5 كغم

2.995
2.995

1.795
1.795

HOME SELECTION DOUBLE 
BLANKET 200X240CM

بطانية مزدوجة هوم سيلكشنز
200×240 سم

14.900
14.900

9.990
9.990

HOME
SELECTIONS

HEATZ SLIM WIRELESS MOUSE 
#ZM03

ماوس السليك هيتز

3.900
3.900

2.990
2.990

PHILIPS SPN2942WA/56 4WAY 
INDV SWITCH 2MTR UK PLUG 

WHITE

مقبس متديد كهربايئ فيليبس 2 مرت

5.900
5.900

4.600
4.600

ZENET PLASTIC KETTLE 1.8LTR 
#ZK18PB

غالية كهربائية زينت 1.8 لرت

6.900
6.900

4.990
4.990

KLEENEX DAILY CARE FACIAL 
TISSUE 6X170’S

مناديل للوجه العناية اليومية كلينكس 
6×170 منديل

3.590
3.590

1.295
1.295

TIDE DETERGENT POWDER 
ASSORTED 5KG

مسحوق غسيل تايد متنوع 5 كغم

5.850
5.850

3.995
3.995

COMFORT FABRIC SOFTENER 
ASSORTED 4 LTR

منعم أقمشة كومفورت 4 لرت

3.625
3.625

2.195
2.195

TABASSUM 1121 BASMATI RICE 
5 KG

أرز بسمتي تبسوم 1121- 5 كغم

4.500
4.500

2.795
2.795

OLIVE BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي زيتون 5 كغم

4.250
4.250

2.850
2.850

NOOR LONG LIFE MILK 6X1 LTR

حليب نور طويل األمد 6×1 لرت

2.650
2.650

2.275
2.275

KENYAN MUTTON PER KG

لحم غنم كيني للكيلو

2.850
2.850

2.295
2.295

PHILIPS BLENDER 450W 
#HR2041/10

خالط فيليبس 450 واط

14.900
14.900

11.500
11.500

TECSA PREMIUM QUALITY WIRED 
KEYBOARD #TC699K

TECSA

لوحة مفاتيح تيكسا

3.900
3.900

2.990
2.990

DOVE SOAP BAR WHITE 4X160 GM

صابون ابيض دوف 4×160 غم

3.350
3.350

1.995
1.995

DETTOL MULTI ACTION CLEANER 
LAVENDER 2X1.8LTR

منظف متعدد االستعامالت ديتول برائحة 
الالفندر 2×1.8 لرت

7.830
7.830

3.895
3.895

GEKO FROZEN FRENCH FRIES 
2.5KG

بطاطس مقلية جيكو 2.5 كغم

2.150
2.150

1.695
1.695

GOODNESS FOODS PREMIUM 
BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي برمييوم جودنس فودز 5 كغم

4.795
4.795

2.795
2.795

MOHSEN 21 BASMATI RICE 5 KG

أرز بسمتي محسن 21 - 5 كغم

4.795
4.795

2.850
2.850

PUCK GLASS CHEESE 2X500 GM

جبنة بوك كاس 2×500 غم

2.950
2.950

2.195
2.195

INDIAN BEEF PER KG

لحم بقر هندي للكيلو

2.500
2.500

1.850
1.850

PHILIPS LED BULB 11W WARM 
WHITE E27 BASE 240V-3 PCS 

BUNDLE PACK

ملبة فيليبس 11 واط

3.900
3.900

2.490
2.490

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد

25th Sep

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد

26th Sep

ONE DAY
OFFERS

عروض
ليوم واحد

27th Sep

West Riffa Mall : 17 650 075 
Saar : 17 225 818

Lulu Centre Tel : 17 250 334 • Juffair : 17 826 884 • Muharraq : 17 343 266
Hamad Town : 17 412 563 • Salmaniya : 17 252 624 • Galali : 17 32 00 25

Segayya (Al Hayat Shopping Centre) : 17 00 30 61• Lagoon, Amwaj Island : 16 030 106
Budaiya : 17 00 10 24 • Al Esteglal hwy : 33 00 47 95 • Busaiteen • Jeblat Hebshi (Sehla)

All prices are including VAT ا�سعار شاملة �يبة القيمة ا�ضافة

This promotion is not valid at Abraj Al Lulu & BFHهذه العروض غ� متوفرة � فروع أبراج اللولو و مرفأ البحرين ا�ا�

Many more offers available at outlets !!!

Promotion Period : 25th Sep to 10th Oct 2022
فترة العروض : من 25 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2022

*Terms and conditions applicable * تطبق الرشوط واألحكام
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

قالـــت مصـــادر إن جهـــاز الخدمة المدنيـــة أصدر توجيهـــات جديدة 
بشـــأن وقف أجور العمل اإلضافي في جميع الوزارات والمؤسسات 
الحكوميـــة، وتعويـــض أيام العمـــل اإلضافية بأيام راحة، باســـتثناء 

الوظائف الطبية.
وأشارت توجيهات الخدمة المدنية رقم )5( لسنة 2022 بشأن إعداد 
ميزانيـــة نفقـــات القوى العاملـــة للســـنتين الماليتيـــن 2023 - 2024 
بأهميـــة قيام الوزارات والجهات الحكومية بأجراء مراجعة شـــاملة 
ألوجـــه نفقاتهـــا المتعلقة بالقـــوة العاملة؛ بهدف ضبطها وترشـــيدها 

لتعكس االحتياجات الفعلية والتي ال يمكن االستغناء عنها.

وقف صرف “األوفر تايم” لموظفي الحكومة

وزير البلديات: ماضون بتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين
أّكــد وزيــر شــؤون البلديــات والزراعــة وائــل المبــارك أن الــوزارة ماضيــة 
فــي دعــم المزارعيــن البحرينييــن وتقديم كافــة أوجه الدعم لهــم بما يعزز 
مــن تقــّدم صناعــة الزراعة؛ كونها أحــد عناصر األمن الغذائــي في المملكة، 
يخــدم  بمــا  القطــاع  هــذا  لتنميــة  الجهــود  تضافــر  أهميــة  علــى  ومشــددًا 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في مملكة البحرين.

جـــاء ذلك خـــال لقاء وزير شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة وبحضور وكيل 
بأعمـــال  القائـــم  الحيوانيـــة  الثـــروة 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل 
خالـــد حســـن وعـــدد مـــن مســـؤولي 
جمعيـــة  رئيـــس  الزراعـــة،  شـــؤون 
البحريـــن التعاونيـــة الزراعية محمد 
علـــي، ووفـــد مـــن أعضـــاء الجمعية، 

حيث أشـــار الوزير إلى دور الجمعية 
باعتبارها شريكا أساسيا مع الوزارة 
في مبادراتها التي تستهدف صناعة 

الغذاء في مملكة البحرين.
المبـــارك  بحـــث  االجتمـــاع،  وخـــال 
فريـــق  وتشـــكيل  التواصـــل  آليـــة 
شـــؤون  وزارة  بيـــن  مشـــترك  عمـــل 
البلديات والزراعة وجمعية البحرين 

التعاونية الزراعيـــة لعقد اجتماعات 
دورية لمناقشـــة آليـــة العمل وتقديم 
الدعم الفني أو أي دعم آخر يحتاجه 

المزارعون البحرينيون.
كمـــا اســـتمع الوزيـــر إلـــى ماحظات 
جمعية البحريـــن الزراعية التعاونية 

المزارعيـــن  لدعـــم  ومقترحاتهـــم 
والتحديات التي تواجههم، مشـــددًا 
مفتوحـــة  الـــوزارة  أبـــواب  أن  علـــى 

لتلقـــي أية ماحظـــات أو اقتراحات 
من شأنها تحسين الدعم والخدمات 
التي تقدمها شؤون الزراعة والثروة 

البحرية للمزارعين البحرينيين.
مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس الجمعية 
عن شكره وتقديره إلى وزير شؤون 
البلديـــات والزراعـــة، لحرصـــه علـــى 
تقديم كافة ســـبل الدعـــم للمزارعين 
بمـــا يعـــزز مـــن تطـــور الزراعـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، ومثمنـــًا االهتمـــام 
الـــذي توليـــه الـــوزارة إلدامـــة ســـبل 
الجمعيـــات  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 
المعنيـــة، وصـــوالً لتحقيـــق التنميـــة 

واألهداف المنشودة.

المنامة - وزارة األشغال

الشيخ خالد بن عبداهلل يرعى حفل درع “^” 
للمسؤولية االجتماعية للشركات اليوم

بحضور نخبة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين والشخصيات البارزة

برعايــة كريمــة من نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر البنية التحتية 
الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، يقــام صبــاح اليــوم األحــد حفــل 
تســليم درع البــاد للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات 2022، بحضــور 
نخبــة واســعة مــن ممثلي القطــاع الخاص والمســؤولين وشــخصيات 
المجتمــع البــارزة، بالتزامــن مع اليــوم العالمي للمســؤولية االجتماعية 

الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة 
للمســـؤولية  البـــاد  لـــدرع  العليـــا 
حســـن  للشـــركات  االجتماعيـــة 
إبراهيـــم كمـــال: “إن رعايـــة نائـــب 
ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة لحفل تســـليم 
الـــدرع، هـــي محـــل تقديـــر وفخـــر 
واعتـــزاز من قبـــل أعضـــاء اللجنة 
صحيفـــة  إدارة  ومجلـــس  العليـــا 

الباد ومنتسبيها”.
ونوه كمال بإسهامات نائب رئيس 
البنيـــة  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
التحتيـــة الوطنية البارزة وجهوده 
المســـتمرة في دعم مسيرة التقدم 
واالزدهار لمملكـــة البحرين بقيادة 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ومـــا ينهـــض بـــه مـــن مســـؤوليات 
وطنيـــة كبيـــرة تســـتهدف تحقيق 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  أهـــداف 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــار إلـــى أن الشـــيخ خالـــد بـــن 
عبـــدهللا يحـــرص دائما علـــى دعم 
كافة المبادرات المجتمعية الرامية 
إلـــى تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة 
المســـؤولية  ثقافـــة  وترســـيخ 
المؤسســـات  لـــدى  االجتماعيـــة 

ومختلف مكونات المجتمع.
أشـــار  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
رئيـــس اللجنة العليا إلـــى أن لجنة 
التحكيـــم انتهـــت مـــن أعمـــال فرز 

طلبات الترشـــح المستوفية لكافة 
المتطلبات والبالغ عددها 26 طلبًا، 
حيـــث يجـــري العمل علـــى تدقيق 
علـــى  بنـــاء  وتقييمهـــا  الطلبـــات 
المعاييـــر التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة، 
المتوافقـــة مـــع المعاييـــر الدوليـــة 
المعتمدة في تقييم إستراتيجيات 
المســـؤولية االجتماعية للشركات، 
ورفع تقريرها للجنة العليا الختيار 
الشـــركة الفائـــزة بالنســـخة األولى 

من الدرع.
العمـــل  فريـــق  إن  كمـــال  وقـــال 
فعاليـــات  تنظيـــم  عـــن  المســـؤول 

يوم حفل تســـليم الـــدرع بدأ عمله 
مبكـــرًا مـــن خـــال حصـــر وتوفير 
كافة االستعدادات الازمة إلقامة 
الحفـــل بمـــا يســـاعد علـــى تحقيق 
األهـــداف المرجـــوة مـــن الجائـــزة، 
والتي تتطلع إلى تقدير الشـــركات 
لتبني أفضل الممارســـات إلشـــاعة 
االجتماعيـــة،  المســـؤولية  ثقافـــة 
ورفـــع مســـتوى الوعي بشـــأن قيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة، والعمـــل 
علـــى زيادة مبـــادرات المســـؤولية 

االجتماعية لدى الشركات.
درع  مبـــادرة  أن  كمـــال  وقـــال 
المســـؤولية االجتماعية للشركات، 
تعد المبادرة األولى من نوعها في 
مملكـــة البحرين، والتي تســـتهدف 
االحتفاء بدور مؤسســـات القطاع 
ثقافـــة  إشـــاعة  فـــي  الخـــاص 
لـــدى  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
الشركات، بما يعد مساهمة مبتكرة 
في تشـــجيع الشـــركات نحـــو تبني 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  ثقافـــة 
ضمن منظومتها اإلدارية وخططها 

اإلستراتيجية.

الشيخ خالد بن عبدالله

شكًرا لكم
Û  مــا وددت أن أكــون بعيًدا، لكن للضــرورة أحكام، وللصحة ُخدام، ربما

للمــرة األولــى منــذ 21 عاًمــا أكــون بعيــًدا عــن جامعتــي األهليــة، عــن 
طلبتهــا وهيئاتهــا، عن أكاديمييها وإدارييها وأيامها، إنها المرة األولى 
التــي كنــت فيهــا مضطًرا للســفر مــن أجل العــاج، بل وإجــراء عملية 

جراحية دقيقة تكللت بالنجاح والحمد لله.
Û  للمــرة األولــى أكــون بعيــًدا عــن أبنائي الطلبــة، وعن زمائــي في الهم

والعمــل والحيــاة، وعن وطني الحبيــب البحرين، للمرة األولى ينطلق 
العام الدراسي وأكون بعيًدا عن محراب مؤسسته الجامعية “األهلية” 
األولــى فــي المملكة الغاليــة، بل للمرة األولى أيًضا بعد ثاث ســنوات 
عجــاف ويصبــح التعليــم حضورًيــا وليــس عــن ُبعــد، فــا اجتماعــات 
التهيئة كنت محظوًظا بالمشاركة فيها، وال اليوم الذي ال ُينسى الذي 
نظمتــه “األهليــة” للطلبــة المســتجدين وهــؤالء القادمين مــن الخارج 

للدراسة في “أهلية” البحرين.
Û  رغــم ذلــك كان قلبــي فــي البحريــن، وذاكرتــي وعقلــي وشــغفي كلــه

مــع الجامعــة األهليــة، كنــت كأنني مشــارًكا في أهم تظاهــرة جامعية 
بالمملكــة والتي تقدمتها الســيدة الفاضلة األميــن العام ونائب رئيس 
مجلــس أمنــاء مجلــس التعليــم العالــي الدكتــورة الشــيخة رنــا بنــت 

عيسى بن دعيج آل خليفة أكرمها هللا وسدد خطاها.
Û  كانــت رعايتهــا محــط أنظار الجميــع، وحضورها الكريــم تأكيد جديد

على مســاندة المنظومة الرســمية للتعليم الجامعي األهلي في الباد، 
تماًمــا مثلمــا كان هــذا الحضــور تشــجيًعا كبيــًرا لطلبتنا ومســتجدينا، 
وكل مــن حضــر الفعاليــة حتــى يقومــون بــدور أكبــر، وبجهــد أوفــر، 
وبمســئولية أعلى من أجل أن يتحقق في أجيالنا الطالعة ذلك األمل 
الكبيــر، وفــي منظومتنــا الجامعيــة الناهضــة ذلــك الدعــم الامحدود 

الذي طالما تمنيناه، وطالما ظل راسًخا في الوجدان.
Û  تمنيت أن أكون أكثر قرًبا بجســدي ال بروحي، بالمشــاهدة والمشاركة

وليــس باألمنيــات الطيبة والدعــوات القلبية الصادقــة، تمنيت وألول 
مــرة منــذ 21 عاًمــا أن أكــون بين أحبتي فــي المنظومة أتبــادل معهم 
أطــراف الحديــث وأهــم اآلراء، ويتبادلــون معــي أجمــل األمنيــات، 

وأروع األحام.
Û  تمنيــت وهللا شــاهد علــى مــا أقــول الكثيــر ونحــن نبــدأ عاما دراســيا

جامعيــا جديــدا، ونحــن نفلت مــن براثن جائحة قاســية أبعدتنا ألكثر 
مــن ســنتين، وفرقتنــا ألكثــر مــن وقــت ثميــن، وحالــت دون أن يكون 
للترابــط الــذي تعودنا عليه، وللتواصل الحميمي الذي نشــأنا فيه ذلك 
المناخ اإليجابي الذي يجعل من الحوار المستمر قاعدة يؤمن ويسعد 
بهــا كل مــن يلتحــق بجامعتــه األهليــة، وكل مــن يتابــع برامجها وهي 
تتجــه نحو التألق والتحديث والتكيــف مع حاجات العصر المتنامية، 
بــل ومــع متطلبــات التكنولوجيــا الامتناهيــة، لكــن مــاذا أقــول؟ إنهــا 
إرادة هللا عز وجل، وإنها التجربة الشجية التي ربما أكون قد تعلمت 

منها ذلك الدرس القاسي، أن أكون بعيًدا هذه المرة عمن أحب.
Û  أحمــد هللا وأشــكر فضلــه، أنني عــدت قبل أيام إلــى أرض الوطن بعد

رحلــة عــاج امتــدت ألكثــر مــن ثاثــة أســابيع، وألكثــر مــن عمــر مــن 
الزمان، ألكثر من شــوق كبير، وأغلى من إعزاز بالشــكر والتقدير لكل 
مــن ســأل عنــي وتواصل معــي، أو كان يتابعنــي بقلبــه الكبير وروحه 

العامرة بالكثير الكثير، وكل عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج

باستثناء الوظائف الطبية

وزير الخارجية: نفتخر ونعتز بالعالقات الوثيقة مع السعودية
مشيدا بجهود توحيد الصفوف وتعزيز العمل العربي المشترك

الخارجيـــة  وزيـــر  حضـــر 
حفـــل  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
االســـتقبال الـــذي أقامتـــه أمـــس 
البعثـــة الدائمـــة للمملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة في نيويورك، 
بحضـــور أعضـــاء وفـــد المملكـــة 
برئاســـة وزير الخارجية صاحب 
الســـمو األمير فيصـــل بن فرحان 
آل ســـعود، وذلك بمناســـبة اليوم 
والتســـعين  الثانـــي  الوطنـــي 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 

الشقيقة.
وزيـــر  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخارجيـــة عـــن خالـــص التهانـــي 

العربيـــة  للمملكـــة  والتبريـــكات 
الســـعودية وشـــعبها العزيـــز بهذه 
المناســـبة المجيـــدة، معبـــرا عـــن 
بالعاقـــات  واالعتـــزاز  الفخـــر 
األخويـــة الوثيقـــة المتميزة التي 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
الشـــقيقة حكومـــًة وشـــعًبا، ومـــا 
تشـــهده من نماء وتطور وازدهار 
بفضـــل  المجـــاالت  شـــتى  فـــي 
الرعاية الســـامية مـــن ملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك 

ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
ملـــك المملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة.
بالمكانـــة  الزيانـــي  وأشـــاد 
للمملكـــة  الرفيعـــة  الدوليـــة 
العربيـــة الســـعودية، ومـــا حققته 
مســـيرتها التنمويـــة الرائـــدة مـــن 
عديـــدة،  وإنجـــازات  نجاحـــات 
والجهـــود المخلصـــة التـــي تقوم 
بهـــا في خدمـــة القضايـــا العربية 
واإلســـامية والدولية، وما تبذله 
لتوحيـــد  مخلصـــة  جهـــود  مـــن 
الصفـــوف وتعزيز العمـــل العربي 
المشـــترك، ودعم وحدة الشعوب 

وتقديـــم  ونصرتهـــا،  اإلســـامية 
العون والمساندة للدول الشقيقة 
والصديقة، وما تبذله من مســـاٍع 
لمواجهـــة  متواصلـــة  حميـــدة 
كافة التحديـــات والمخاطر التي 
تواجهها المنطقـــة وحماية أمنها 
واستقرارها، فضا عن إسهاماتها 
الخيـــرة فـــي األعمال اإلنســـانية 
واإلغاثيـــة النبيلـــة التي تقوم بها 
لمســـاعدة شـــعوب العالم، متمنًيا 
للمملكـــة دوام التقـــدم واالزدهار 
في ظل القيـــادة الحكيمة لخادم 
الحرمين الشـــريفين، وسمو ولي 

عهده األمين.

المنامة - وزارة الخارجية

تشكيل فريق عمل مشترك لمناقشة تطوير القطاع



مقبلون على 
مشروعات 

عمالقة ستضعنا 
على رأس العالم

الملك عبدالعزيز 
قدوة لنا 
باألفعال 

والسلوكيات

قال عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري إن النهضة شاملة بعهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا، تعكس جدية الدولة في أن تكون المملكة صانعة للقرار في العالم، وليس متابعة له.

وأشار الدوسري في حديثه لـ”البالد” إلى أن 
فكر ولي العهد األمين األمير محمد بن سلمان 
يعبر عن همم وإرادة السعوديين جميعًا، عبر 
تسابق  التي  المستقبلية  المشروعات  رســم 
لنجاحها،  الــالزمــة  الــخــطــط  ــع  الــزمــن، ووضـ
ورسم أهدافها، ثم المضي بها، وبسواعد أبناء 

الوطن األوفياء، من الكفاءات والمخلصين.
وقال “المملكة العربية السعودية مقبلة بإذنه 
تعالى على مشروعات حضارية واقتصادية 
في  الــهــرم  رأس  على  ستضعها  استثنائية، 

العالم، صناعيًا وتجاريًا وعلميًا وسياحيًا”.
  

 سنوات عديدة من النهضة وبناء  «
الدولة الحديثة تشهدها المملكة 

العربية السعودية على جميع األصعدة، 
كيف تقرأ المشهد في ظل حكم خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه هللا؟

  
الكل يتابع بكل تقدير وإعجاب، في المملكة 
بعهد  ويتحقق  تحقق  ما  والعالم،  والمنطقة 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
جميع  وعلى  ورعـــاه،  هللا  حفظه  عبدالعزيز 
التنمية  عجلة  تسارعت  حيث  المستويات، 
ــم تــتــســارع مــن قــبــل، ُأّســـســـت خاللها  كــمــا ل
مفاهيم ومبادئ قوية إلدارة التنمية والبناء 
بــطــرق حــديــثــة وفــاعــلــة ومـــؤثـــرة، تتناسب 
مـــع الــمــتــغــيــرات الــتــي تــشــهــدهــا الــمــفــاهــيــم 
االقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، 

وتتواكب مع تطلعات الشعب السعودي.
 2030 للعام  المملكة  رؤيــة  إطــالق  منها 

لتحقيق االستقرار المالي لمواردها، 
وتحقيق األهداف واآلمال على 

البعيد، وتطوير منطقة  المدى 
ــتــي عــمــل عليها  الــريــاض وال

عبدالعزيز  بن  الملك سلمان 
كــان  أن  مــنــذ  حــفــظــه هللا 
أضحت  حيث  لها،  أمــيــرًا 
العربية  المدن  أكثر  من 

تطورًا، ونماء.

إنجازات  أيضًا  هنالك 
ــان بــن  ــمــ ــ ــل ــــك ســ ــل ــمــ ــ ال
اإلسالمية  عبدالعزيز 
والمتمثلة في توسعة 
ــرم  ــحــ ــ ــر ال ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
والتحديث  الــمــكــي، 
فــــــــــــــــي مــــــــجــــــــال 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
ــار  ــطـ ــر مـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
ــمــلــك مــحــمــد بن  ال
عبدالعزيز بالمدينة 
وتحديث  المنورة، 
الصناعية  الــمــدن 
في الجبيل وينبع، 
وإطـــــالق بــرنــامــج 
الوطني،  التحول 

وإنشاء مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
والــمــســاعــدات  اإلعــانــات  لتقديم  اإلنــســانــيــة 
لــلــدول الــفــقــيــرة، وتــنــمــيــة االقــتــصــاد بعمل 

طفرات في الميزانية.
ــذلـــك االعـــتـــمـــاد عــلــى اإلســتــراتــيــجــيــات  وكـ
الــقــومــي،  الــدخــل  مــصــادر  لتنويع  الــحــديــثــة 
وافــتــتــاح الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات الطبية 
كــمــركــز الــمــلــك عــبــدهللا الــعــالــمــي لــأبــحــاث 
الطبية، ومستشفى الملك عبدهللا التخصصي 

لأطفال.
الخطى،  ثــابــتــة  الحكيمة  الــســيــاســات  هـــذه 
عليها،  والقائمين  الــدولــة،  مؤسسات  مكَّنت 
أداء واجبها كما يجب وفق ما تقتضيه  من 
متطلبات المرحلة، فتمّخض عنها زيادة كبيرة 
في مصادر الدخل، واجتثاث الفساد، وتنويع 
المشروعات االقتصادية والتنموية، وتمكين 
ــعـــودي، وإحـــــالل الـــكـــفـــاءات،  الــشــبــاب الـــسـ
وترشيد اإلنفاق العام، ورفع تنافسية قطاع 

األعمال.
ــد مــع  ــهــ ــشــ ــ ــن ــ مرور الوقت، ول

نهضة شاملة غير مسبوقة، وبوقت قياسي، 
ــاء  ــن ــفــاخــر لــــدى جــمــيــع أب لــتــصــبــح مــحــط ت
المنجزات  يــرون  والذين  السعودي،  الشعب 
كــل حــدب وصـــوب، تعكس  فــي  المتصاعدة 
جدية الدولة والجميع في أن تكون المملكة 

صانعة للقرار في العالم، وليس متابعة له.

)هي لنا دار( الثيمة التي تعبر عن روح  «
اليوم الوطني السعودي، وقصص 
النجاح والبناء والتنمية الشاملة، ما 

الذي يوجده هذا الشعار في نفسك 
وأنت تتأمل كلماته؟

أستذكر في هذا الشعار أهمية االستمرار في 
إكمال مسيرة والبناء التي أوجدها المؤسس 
هللا  طيب  عبدالعزيز  الملك  الكبير  الــراحــل 
أبناؤه بكل وفــاء واحــدًا  ثــراه، والتي حملها 

تلو اآلخر.
ــرؤى  ــ ــهــذا الــشــعــار اإللـــهـــام وال ونــحــن نـــرى ب
لتحقيق  العزم  منها  نستمد  التي  الطموحة 
عهده  وولي  الشريفين  الحرمين  خادم  رؤى 
قبلة  ــدوام  ــ ال على  المملكة  لتكون  األمــيــن، 
لــلــعــالــم الــمــتــحــضــر فــي كــل مــجــاالت الــبــنــاء 

والتنمية وأطر الحياة الزاهرة والرغدة.
وأستذكر أيضًا وبكل الفخر واالعتزاز التاريخ 
القواعد  على  تأسست  والتي  للمملكة  التليد 
الثابتة في إرساء العدل والمواقف المناصرة 
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، والــداعــمــة 
لــأمــن واالســتــقــرار فــي الــعــالــم، والــتــي من 
ضمنها مملكة البحرين العزيزة على قلوبنا، 
القربى  ووشائج  الحب  نشاطرها  والتي 

والمصير المشترك.

إعجاب عالمي، وأممي،  «
بحجم المشروعات الكبرى 
التي يقود زمامها ولي 

العهد األمين صاحب 
السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان 
حفظه هللا، ما 

قراءتك للمستقبل 
القادم في ظل 
هذه النهضة 
المتسارعة؟ 

  
الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة 
السعودية مقبلة 
ــى  ــعــال بــــإذنــــه ت
على مشروعات 
حـــــــــضـــــــــاريـــــــــة 
واقــــتــــصــــاديــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ــت اســ
عـــــــــمـــــــــالقـــــــــة، 
ســتــضــعــهــا عــلــى 
في  ــهــرم  ال رأس 

وسياحيًا،  وعلميًا  وتجاريًا  صناعيًا  العالم، 
أبرزها مشروع “نيوم” الكبير والذي يعبر عن 
روح المملكة الحديثة، وتطلعات القادة ببذل 
الزمن  تسابق  لكي  والالممكن  الممكن،  كــل 
متجاوزة الحدود والطاقات واإلمكانات، فما 
األمــم، وإلى  بين  المملكة  يهّم هنا هو مكانة 

أين ماضية.
محمد  األمير  األمين  العهد  ولــي  فكر  ويعبر 
بن سلمان حفظه هللا ورعاه، عن همم وإرادة 
المشروعات  رســم  عبر  جميعًا،  السعوديين 
ووضـــع  ــزمـــن،  الـ تــســابــق  ــتــي  ال المستقبلية 
الخطط الالزمة لنجاحها، ورسم أهدافها، ثم 
المضي بها،  وبسواعد أبناء الوطن األوفياء، 
يريدون  والذين  والمخلصين  الكفاءات  من 
مستقبل  بناء  في  مخلدة  أرقامًا  يكونوا  أن 
بها  الهمم  العربية السعودية، وشحذ  المملكة 

إلى القمة.
  

في ظل هذه المشروعات الضخمة  «
التي تعلن عنها المملكة لتفاجئ 

العالم كل يوم بالجديد، والمختلف، 
ر تمامًا لنمط حياة البشرية إلى  والُمغّيِ

األفضل، إلى أين يتجه العهد الجديد 
مع كل هذا الطموح والعمل الشاق؟

ألن  ماضية  الجديد  عهدها  فــي  السعودية 
برؤى  النفط،  بعيدًا عن  تنوع مصادر دخلها، 
الــمــدى،  بعيدة  إستراتيجية  ونــظــرة  ثاقبة، 
وأشــيــر بــهــذا الــشــأن - عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
والــذي  اليـــن(  )ذا  لمشروع   - الحصر  ولــيــس 
سيكون بقلب مدينة )نيوم( والذي يعتبر أحد 
بتصاميم   2030 السعودية  رؤيــة  ركائز  أهم 
عــصــريــة تــســابــق الـــزمـــن، وتــتــمــحــور حــول 
استثنائيًا  ريــاديــًا  نموذجًا  وتمثل  اإلنــســان، 
والتناغم  واالزدهــــــار،  االســتــدامــة  سيحقق 

األمثل مع الطبيعة.
والمشروع والذي يبلغ عرضه 200 متر فقط، 
يبلغ  وارتــفــاع  كيلومترًا،   170 امتداد  وعلى 
500 متر فوق سطح البحر، سُتبنى به مدينة 
ال تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وستتسع لنحو 
مسبوق  غير  أمــر  وهــو  نسمة،  ماليين  سبعة 
بهذا الحجم، مقلالً من تمدد البنية التحتية، 

ومعززًا للكفاءة، واالستدامة.

الـــشـــوارع  ـــن” مـــن  “ّذا اليـ وســتــخــلــو مــديــنــة 
والسيارات وانبعاثات الكربون، وستبلغ كلفة 
البنية التحتية بها ما بين 100 إلى 200 مليار 
عنها  ُأعلن  تقديرية  إحصائيات  وفــق  دوالر 

مسبقًا.
  

في اليوم الوطني السعودي، يستذكر  «
السعوديون وأبناء الخليج والعرب 

جميعًا، حجم التضحيات الكبرى التي 
قدمها المؤسس الراحل الكبير الملك 

عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا في 
توحيد المملكة، ورفع رايتها، ما الذي 

تؤكد عليه بهذا المحفل؟

  
تظل ذكرى الوطن تختزل وبكل فخر تفاصيل 
شخصية هذا القائد الملهم، والذي أسر كل من 
المؤثرة،  ومهابته  القوية،  بشخصيته  عرفه 
وصورته الباسمة والمشرقة، وتواضعه الجم، 
أبناء  مع  الحديث  في  تكلفه  ومرحه، وعدم 
شعبه، ورعيته، فضالً عن كرمه، وسخائه مع 

الجميع.
بنفس  الــخــارجــي  بالشأن  اهتمامه  كــان  كما 
اهتمامه بالشأن الداخلي، حيث كان يتعامل 
سالم  بدبلوماسية  والعالم  المنطقة  دول  مع 
وبناء عالقات خيرة، يحترم خاللها العالقات 
فــيــهــا خصوصيتها،  بــمــا  الـــــدول،  جــمــيــع  مــع 
حكيم،  قــائــد  بحكمة  الــداخــلــيــة،  وشــؤونــهــا 
الجميع  قــلــوب  فــي  المحبة  أوجـــد  ووقــــور، 

والحديث المستمر عنه.
لنا  قــدوة  هــو  هللا  رحمه  عبدالعزيز  والملك 
جميعًا في األفعال والسلوكيات، بشخصيته 
الصيني  الــمــؤرخ  عنها  قــال  والــتــي  المبهرة، 
الملك  كان  “لقد  هونغ  يان  يانغ  البروفيسور 
عبدالعزيز أحد العباقرة الذين قدموا ألممهم 
وأوطانهم خدمات جليلة، بجهودهم الجبارة 
الــمــلــل، وأثــــروا في  تــعــرف الكلل أو  الــتــي ال 
نحو  وتقدمها  البشرية،  المجتمعات  تطور 
في  عظيمة  مآثر  وسجلوا  المنشودة،  الغاية 

السجل التاريخي المفعم باألمجاد الخالدة”.

كيف تقرأ مساعي وجهود اللجنة  «
التنسيقية السعودية البحرينية في 

تطوير العالقات االقتصادية بين 
البلدين، وتعظيمها، وبناء مستقبل 

جديد يتشارك به أبناؤهما في بنائه؟

العالقات  من  إطار  وفق  المجلس  هذا  ُشكِّل 
يسعى  حيث  البلدين،  بين  والمميزة  المتينة 
إلـــى أن يــنــقــلــهــا فـــي شــتــى أوجــــه الــتــعــاون 
إلــى إطـــار عــصــري مميز، يؤطر  االقــتــصــادي 

التعاون الثنائي.
المشترك  العمل  مسار  تحديد  على  ويساعد 
التعاون  من  وعملية  علمية  من  أســس  وفــق 
روح  عــن  تعبر  بمشروعات  والمثمر،  البناء 
مشروع  منها  البلدين،  بين  المميزة  العالقة 
التطويرية  والمشروعات  حمد،  الملك  جسر 
وغيرها  فهد  الملك  جسر  سيشهدها  الــتــي 

الكثير.

العالم يتابع بتقدير وإعجاب نجاحات عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز
فكر ولي العهد األمين يعبر عن إرادة الشعب السعودي... عضو مجلس الشورى السعودي خليفة الدوسري لـ :“^”:
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إبراهيم النهام

عالقات تاريخية وطيدة تجمع البحرين بشقيقتها الكبرى
ــارة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــفـ نــظــمــت سـ
الــســعــوديــة فـــي الــبــحــريــن احــتــفــاال 
السعودي  الوطني  بمناسبة  خاصا؛ 
الدبلومات  بفندق  والتسعين  الثاني 
راديسون بلو بالمنطقة الدبلوماسية 
ــامــة، بــحــضــور نـــائـــب رئــيــس  ــمــن ــال ب
مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، 
خليفة  آل  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ 
الشريفين  الحرمين  خــادم  وسفير 
السمو  البحرين صاحب  مملكة  لدى 
بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي 

عبدالعزيز آل سعود.
ــن الـــســـفـــراء  ــ كـــمـــا حـــضـــر عــــــدد مـ
ــمـــديـــن ورجـــــــــال األعــــمــــال  ــتـ ــعـ ــمـ الـ

المقيمين  السعوديين  والمواطنين 
والزوار والطلبة المبتعثين وأعضاء 

السفارة.
ــا، أشـــــادت وزيـــــرة الــصــحــة  ــدورهــ ــ ب
التاريخية  بالعالقات  السيد  جليلة 
ــدة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــيـ ــوطـ الـ
العربية  المملكة  الكبرى  وشقيقتها 

السعودية.
ــأت عـــبـــر “الــــــبــــــالد” الــشــعــب  ــ ــنـ ــ وهـ
الوطني  باليوم  الشقيق  الــســعــودي 
عــز وجل  الــمــولــى  الــســعــودي سائلة 
مؤكدًة  والبركات،  باليمن  يعيده  أن 
البحرين  مملكة  بين  العالقات  “أن 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 

المعظم  الــبــالد  لملك  ــزاهــر  ال العهد 
ــمــلــك حــمــد بن  ــة ال صــاحــب الــجــالل
عيسى آل خليفة، في تقدم وازدهار 

واستمرارية”.
لشركة  عــام  المدير  قــال  جانبه،  من 
يوسف عبدالوهاب الحواج وأوالده، 
الحواج” نحن سعيدون  عبدالوهاب 
بــوجــودنــا في  الــيــوم وتشرفنا  جــدا 
هـــذه االحــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة الــيــوم 
الوطني السعودي والذي يعتبر عيدا 
والعرب،  الخليج  لكل  عيدا  للجميع، 
ونحن فخورون بوجود سفير خادم 
لـــدى مملكة  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 

البحرين”.

ويعز  يــبــارك  “هللا  الــحــواج  وأردف 
ومملكة  السعودية  العربية  المملكة 
بأكمله  الــعــربــي  ــم  ــعــال وال الــبــحــريــن 

ويحفظه من كل سوء”.

إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح عــضــو مجلس 
النواب، إبراهيم النفيعي أن البحرين 
بمناسبة  تحتفل  فيها  ومــا  بأكملها 

اليوم الوطني السعودي.

العربي  والــعــالــم  الخليج  أن  وأكـــد 
المناسبة،  بــهــذه  يــفــرح  واالســالمــي 
السعودية  العربية  للمملكة  متمنيا 

دوام التقدم والنجاح واالزدهار.

إبراهيم النفيعي جليلة السيد عبدالوهاب الحواج 
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السفارة السعودية بالمملكة تحتفل باليوم الوطني...  السيد لـ “^”:



لقـــاء مـــع  نـــوح فـــي  وأوضحـــت آل 
“البـــاد” أن هـــذه األمـــراض وعوامل 
الخطـــر المرتبطـــة بهـــا تعـــد مـــن أهم 
أســـباب الوفاة عالميًا وفي البحرين، 
حيـــث تتســـبب مجتمعة فـــي الوفاة 
 30 مـــن  العمريـــة  للفئـــة  المبكـــرة 
ولغاية 70 عاما، مشـــيرة إلى أن هذه 
األمراض المزمنـــة تؤثر على الصحة 
وجودة الحياة وعلى النظام الصحي 
والحالـــة االقتصادية لما لهـــا من آثار 

صحية ومضاعفات.

الخطة الوطنية

وذكـــرت أن البحريـــن حرصـــت منـــذ 
تشـــكيل النظام الصحي في المملكة 
 ،2008 العـــام  وبشـــكل خـــاص منـــذ 
واستجابة لإلعان السياسي الصادر 
وبالتعـــاون  المتحـــدة،  األمـــم  مـــن 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة علـــى 
حيـــث  األمـــراض،  لهـــذه  التصـــدي 
تـــم وضـــع خطـــة وطنيـــة متعـــددة 
القطاعـــات للتصـــدي لألمـــراض غير 
الســـارية والوقايـــة منها والســـيطرة 
عليهـــا، بهـــدف الحد مـــن مخاطرها، 
وتـــم تشـــكيل لجنة وطنيـــة متعددة 
القطاعـــات برئاســـة وزيـــرة الصحـــة 
وتشـــارك بعضويـــة فيهـــا مجموعـــة 
أهـــداف  لتحقيـــق  القطاعـــات  مـــن 
الخطـــة الوطنية، كمـــا حرصت على 
تبنـــي الخطـــة مـــن خـــال الخطـــط 
الرؤيـــة  مـــع  وتماشـــيها  الوطنيـــة 
االقتصادية واســـتراتيجية الصحة، 
وتحقق مـــن خالها أهـــداف التنمية 
المستدامة المتعلقة بتقليل الوفيات 
مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، وذلك 
للوقاية من هذه األمراض والسيطرة 
عليهـــا وللحد مـــن مضاعفاتهـــا وفقًا 
وبرامـــج  اســـتراتيجية  ألهـــداف 
طبقـــًا  تنفيذيـــة  واســـتراتيجيات 

لمؤشرات زمنية واضحة.

الفئة المستهدفة

وأشـــارت آل نوح إلى أن حملة “احِم 
قلبـــك” فـــي أماكـــن العمـــل هـــي أحد 
البرامج المهمة للكشف المبكر ولرفع 
الوعـــي بيـــن الفئـــة المســـتهدفة مـــن 
قبـــل طاقـــم الحملة ألجل التشـــجيع 
على الكشـــف المبكـــر في أماكن عمل 
الموظفيـــن، كمـــا تـــم تشـــكيل فريـــق 
عمل طبي مؤهل لزيارة أماكن العمل 
بناء على تنســـيق مسبق مع الجهات 
الحكوميـــة، والقيام بالدور التثقيفي 
الصحـــي و الكشـــف المبكـــر وتقديـــم 
الدعـــم واالستشـــارة والتمكيـــن مـــن 
أجل خفض معدالت انتشـــار أمراض 
القلـــب واألوعية الدمويـــة والتعرف 
علـــى األنمـــاط الصحيـــة لألفـــراد من 
خال االســـتبيان عن أنمـــاط الحياة 
التبـــغ،  تعاطـــي  مثـــل  والســـلوكيات 
وأنمـــاط  البدنـــي  النشـــاط  ممارســـة 
الغـــذاء و الحركـــة أثنـــاء العمل وفي 
النظـــام  وتقييـــم  الفـــراغ  أوقـــات 
الغذائي والتاريـــخ العائلي لمجموعة 
من األمـــراض الوراثية والمزمنة بين 

المشاركين.

أهداف الحملة

وعـــن أهـــم أهـــداف الحملـــة الوطنية 
للكشـــف المبكـــر عـــن األمـــراض غيـــر 
السارية )المزمنة( وعوامل االختطار 
المرتبطة بها في أماكن العمل، والتي 
انطلقت منذ العام 2010 لحملة “احِم 
الحملـــة  أن  نـــوح،  آل  بينـــت  قلبـــك” 
تهدف لرفع الوعي عن األمراض غير 
الســـارية وعوامل الخطر التي تؤدي 
اليها بين الفئة المســـتهدفة “موظفي 
القطاع الحكومي” لحثهم على إتباع 
أنمـــاط حيـــاة صحيـــة وعـــن أهميـــة 
الكشـــف المبكر وإجـــراء الفحوصات 
المختبريـــة والمتابعـــة و أخـــذ العاج 
إذا تبيـــن إصابتهـــم بأحـــد األمـــراض 
المزمنة في مراكـــز الرعاية الصحية، 
إضافـــة لحـــث الموظفين علـــى اتباع 
أنماط حيـــاة صحية في محيط بيئة 
العمـــل كالحـــرص على تنـــاول الغذاء 
الصحـــي و تجنب الجلوس لســـاعات 
اســـتخدام  علـــى  والحـــرص  طويلـــة 
الســـالم بدل المصاعـــد قدر اإلمكان، 
وممارســـة النشـــاط البدني المتوسط 
يوميـــًا  ســـاعة  نصـــف  لمـــدة  الشـــدة 
خارج أوقات العمل على الحد األدنى 

بمعدل 5 أيام في األسبوع.

الكشف المبكر

وتابعـــت آل نـــوح أن الكشـــف المبكر 
تقليـــل  فـــي  العامليـــن يســـاهم  بيـــن 
معـــدالت الوفيات مـــن األمراض غير 
السارية من خال الفحص المبكر عن 
عوامل الخطر المرتبطة بها والتوعية 
وتقديم النصح والمشـــورة المناســـبة 
وتوجيههـــم  المشـــاركين  مـــن  لـــكل 
بشـــكل مناسب عاوة على تزويدهم 
بإرشـــادات عمليـــة تناســـب معـــدالت 
واســـتعانة  لديهـــم،  الخطـــورة 
باالســـتفادة مـــن الخدمـــات الصحية 
الرعايـــة  فـــي  المتوفـــرة  المجانيـــة 
والمستشـــفيات  األوليـــة  الصحيـــة 

ومراكز التأهيل.
تســـتهدف  الحملـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تغطيـــة 20 % من موظفي الحكومة 
خـــال فترة األربع ســـنوات، مشـــيرة 
إلـــى أنها تســـتهدف موظفي الجهات 
حكومية فـــي أماكن عملهـــم وأحيانًا 
الحكوميـــة،  الجهـــات  خـــارج  مـــن 
وذلـــك انعكاســـا للشـــراكة المجتمعية 
خـــال  مـــن  المســـتمر  والتنســـيق 
لألمـــراض  الوطنيـــة  اللجنـــة  عمـــل 
غيـــر الســـارية والتـــي ترأســـها وزيرة 
الصحـــة، إضافة للشـــراكة فـــي فريق 
الحملـــة والمكـــون مـــن ممرضات من 
وقســـم  المدرســـية  الصحـــة  قســـم 
مكافحة األمراض والرعاية الصحية 
وطاقـــم  الصحـــة  بـــوزارة  األوليـــة 
مـــن المتطوعيـــن، كما يشـــارك قســـم 
المختبر ومشـــروع الجينوم الوطني 
فـــي الحملـــة، ويتـــم العمـــل فيهـــا من 
خـــال محطات متعددة تبدأ بمحطة 
تليهـــا محطـــة  المشـــاركين  تســـجيل 
المختبر والتمريـــض ومحطة توعية 
وتمكيـــن المدخنيـــن المشـــاركين من 
التوقـــف عـــن تعاطي التبـــغ ومحطة 

أخيرة لتقديم االستشارة الطبية.

طاقم الحملة

وعـــن عـــدد طاقـــم الحملة ذكـــرت آل 
نـــوح أن عـــدد الطاقـــم المشـــارك في 
الحملة 4 أطباء و 6 أفراد متطوعين 
و 3 ممرضـــات و4 أخصائـــي مختبـــر 
مـــن إجمالـــي 17 فـــرد مـــن مختلـــف 

التخصصات.

مشروع الجينوم 

إلى ذلك، أشـــارت آل نـــوح بالقول ان 
مشـــروع جينوم الوطني يساهم في 
دراســـة الجيـــن الخـــاص بالمواطنين 
في المملكة للوصول لمعرفة إمكانية 
الكشـــف عن األمراض ذات األســـاس 
الجيني مثل ارتفاع معدالت الدهون 
والخلـــل  الـــدم  فـــي  والكولســـترول 
فـــي النشـــاط األيضـــي الـــذي يعرض 
والســـرطان  الســـكر  بـــداء  لإلصابـــة 
وأمـــراض القلب الوراثية وغيرها من 

األمراض.

أرقام ونتائج

وعـــن أبرز نتائـــج الحملة كشـــفت آل 
نـــوح أن عـــدد مـــن شـــملهم الفحـــص 
الطبـــي فـــي الحملـــة الوطنيـــة )احـــِم 
بلـــغ  4 ســـنوات  مـــدة  قلبـــك( خـــال 
مـــن  الفتـــرة  خـــال  شـــخص   6231
العـــام 2016 ولغاية 2020، وتفاوتت 
المئويـــة  النســـب  انتشـــار  معـــدالت 
لعوامـــل االختطـــار بيـــن المشـــاركين 
و  الحالييـــن  للمدخنيـــن   %  18.8
15.9 % من المشـــاركين ال يتناولون 
كاٍف  بشـــكل  والفاكهـــة  الخضـــار 
ويومـــي، فيمـــا بلغـــت نســـبة الذين ال 
يمارسون النشاط البدني بشكل كاٍف 
حوالـــي 52.7 % وبلغت نســـبة زيادة 
الـــوزن مـــن خال الرصد فـــي الحملة 
 %  33.8 الســـمنة  ونســـبة   ،%  40.4
ونســـبة الذيـــن تبيـــن ارتفـــاع معـــدل 
 33.2 بلغـــت  لديهـــم  الكوليســـترول 
%، وبلغت نســـبة الذين تبين ارتفاع 
معدل الســـكر في الفحص العشوائي 
)غيـــر صائم( 28.4 % خـــال الزيارة، 
ونســـبة الذيـــن تبيـــن ارتفـــاع ضغـــط 

الـــدم أثنـــاء الزيارة والفحـــص لديهم 
23.4 % من المشاركين.

عيادات افتراضية

وحـــول مخرجـــات وخطـــط الحملـــة 
المستحدثة للفترة المقبلة، فتحدثت 
آل نوح ع التوجه لمتابعة المشاركين 
مـــن خـــال عيـــادات افتراضية يقوم 
عليهـــا مجموعـــة مـــن االستشـــاريين 
خـــال 6 أشـــهر مـــن الزيـــارة بمعـــدل 
مرتيـــن كل ثاثـــة أشـــهر، للعمل على 
خـــال  ومـــن  الفـــرد  ســـلوك  متابعـــة 
نمـــط  لتغييـــر  واستشـــارة  نصائـــح 
الغـــذاء والتوقف عن التدخين وحث 
وتشـــجيع المشـــاركين على ممارســـة 
النشـــاط البدني والحفاظ على الوزن 
المثالـــي والمتابعة الدورية والفحص 
المبكر للوقاية من االصابة باألمراض 

المزمنة ومضاعفاتها.
وعن أبرز األمراض التي تم اكتشافها 
من خـــال حملـــة “احِم قلبـــك” بينت 
مـــن   ،%  87.9 نحـــو  أن  نـــوح،  آل 
األفـــراد المشـــاركين فـــي الفتـــرة من 
2016 ولغاية 2022، تم تشـــخيصهم 
بواحـــد أو أكثـــر مـــن عوامـــل الخطـــر 
من التدخين، الســـمنة، ارتفاع ضغط 
الدم، ارتفاع الكولســـترول، او ارتفاع 
في معدالت الســـكر وكلهـــا مجموعة 
عوامـــل تســـتدعي المتابعـــة والعاج 
أحيانـــًا مـــن خـــال مراجعـــة طبيـــب 
العائلـــة في مراكـــز الرعايـــة الصحية 
والتغييـــر الجـــاد فـــي نمـــط الســـلوك 

الغير الصحي.

ارتفاع ضغط الدم 

 وفـــي ســـياق ذلـــك، ألقـــت آل نـــوح 
الضـــوء علـــى أهمية الفحـــص المبكر 
التوعويـــة  الوطنيـــة  والحمـــات 
للكشـــف عن أحد أهم األمراض التي 
تتســـبب في أمراض القلب واألوعية 
الدمويـــة، وهـــو مـــرض ارتفاع ضغط 
الدم من خال قياســـه بشكل مبدئي 
أثنـــاء الحملـــة لمتابعتـــه فـــي مراكـــز 

مؤشـــر  وقيـــاس  الصحيـــة،  الرعايـــة 
كتلة الجسم ومحيط الخصر والوزن 
للتشـــجيع على المحافظة على الوزن 
المثالـــي وتجنـــب الســـمنة وتوضيح 

األثر الصحي للسمنة المركزية.

التخلص من الضغوط

وردا علـــى ســـؤال “البـــاد” عن طرق 
التعامـــل مـــع بعـــض األســـباب التـــي 
تـــؤدي الرتفـــاع ضغـــط الـــدم، أكـــدت 
علـــى  المحافظـــة  ضـــرورة  نـــوح  آل 
والحصـــول  النـــوم  ســـاعات  ترتيـــب 
للمســـاهمة  الكافيـــة  الســـاعات  علـــى 
فـــي التعامـــل مـــع الضغوط النفســـية 
التي تســـاهم في التأثيـــر على صحة 
اإلنســـان، حيث يحتـــاج األفراد ألخذ 
الراحـــة واالســـترخاء و  مـــن  قســـط 
ممارســـة األنشـــطة البدنية المستمرة 
والتوقف عن التدخين والحرص على 
تنـــاول الغـــذاء الصحي واالســـتفادة 

من جميع برامج تعزيز الصحة.

تشجيع الموظفين 

وقالـــت يحـــرص طاقـــم حملـــة “احِم 
المعلومـــات  جمـــع  علـــى  قلبـــك” 
وتحليلها وعـــرض نتائج الفحوصات 
على المســـئولين في الـــوزارات ألجل 
تشـــجيع الموظفيـــن على خلـــق بيئة 
عمل صحية وتشجيع الموظفين على 
التعامـــل االيجابـــي مـــع الضغوطـــات 
وتبنـــي أنماط حيـــاة صحية وتجنب 
الخمـــول البدنـــي داخل بيئـــة العمل، 
كمـــا يتم حث الموظفيـــن على توفير 
الوجبـــات الصحيـــة لهـــم فـــي العمل، 
وتنـــاول الغـــذاء الصحـــي والوقـــوف 
لمـــدة دقيقة بين حيـــن وآخر، إضافة 
ألهمية الحركة داخل مؤسسة العمل.

5 حصص يوميا

ولفتـــت إلى أهمية تنـــاول 3 حصص 
يوميـــة مـــن الخضـــار ووحصتين من 
الفواكـــه وبحســـب الحالـــة الصحيـــة 
فـــي خفـــض  للمســـاهمة  للمشـــاركين 
القلـــب  بأمـــراض  اإلصابـــة  معـــدالت 
واألوعيـــة الدموية، حيـــث إنها غنية 
الضروريـــة  واألليـــاف  بالفيتامينـــات 
مـــن  التقليـــل  فـــي  تســـاهم  والتـــي 
الـــدم،  فـــي  الكولســـترول  معـــدالت 
والخضـــروات  الفواكـــه  وتتميـــز 
بإحتوائهـــا علـــى الســـعرات الحرارية 
القليلـــة إذا مـــا تـــم تناولهـــا بصـــورة 
صحية للحفاظ على الـــوزن المثالي، 
مبينة أهمية تنـــاول اللحوم البيضاء 
كالســـمك بدالً من اإلفراط في تناول 
اللحـــوم الحمـــراء واســـتبدال زيـــوت 
وتجنـــب  الزيتـــون  بزيـــت  الطهـــي 
الزيوت المهدرجة والمتحولة وتبني 
طرق الطهي الصحية كالطهي داخل 
الفـــرن بـــدالً التركيز علـــى المأكوالت 
المقليـــة والغنيـــة بالدهـــون والزيوت 
المهدرجـــة، كمـــا حثـــت علـــى أهميـــة 
معتـــدل  بشـــكل  المكســـرات  تنـــاول 
كمصـــدر للدهـــون غيـــر المشـــبعة في 

حال عدم وجود حساسية منها.

أميرة علي آل نوح
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23.4 %  لديهم 
ارتفاع في ضغط 

الدم

نسبة السمنة 
بين البحرينيين 

% 33.8

حسن عبدالرسول | تصوير: خليل إبراهيم

“احِم قلبك” فحصت 6231 موظفا في 4 سنوات.. آل نوح لـ “^”

جانب من الحوار الصحافي للزميل حسن عبدالرسول وأميرة آل نوح 

87.9 % تم تشخيصهم بواحد أو أكثر من عوامل أمراض الخطر

كـــــاٍف بـــشـــكـــل  والــــفــــاكــــهــــة  الــــخــــضــــار  يــــتــــنــــاولــــون  ال   %  15.9

ارتفــــــــــــاع مـعـــــــــدل الكـوليسـتـــــــــرول 33.2 % 

قالــت رئيــس مجموعــة األمــراض غيــر الســارية واستشــاري 
صحــة عامــة وطــب عائلــة بــوزارة الصحــة أميــرة آل نــوح 
الســكر  داء  تشــمل  الســارية  غيــر  األمــراض  إن 
والســرطان وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
والتــي  المزمنــة،  التنفســي  الجهــاز  وأمــراض 
االختطــار  عوامــل  مــن  بمجموعــة  ترتبــط 
الســلوكية والتــي تشــمل التدخيــن وتعاطــي 
التبــغ والكحــول والخمــول البدنــي وعوامــل 
الســمنة  أمــراض  منهــا  أخــرى  بيولوجيــة 
الــدم والدهــون الثالثيــة  وارتفــاع ضغــط 

والكوليسترول في الدم.

األحد 25 سبتمبر 2022 - 29 صفر 1444 - العدد 5094



local@albiladpress.com

األحد 25 سبتمبر 2022 - 29 صفر 1444 - العدد 5094
07

أشـــاد عدد من الفعاليات الوطنية بمضمون 
الخارجيـــة  وزيـــر  ألقاهـــا  التـــي  الكلمـــة 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــام الـــدورة الــــ77 
للجمعية العامـــة لألمم المتحدة، والتي أكد 
فيهـــا أن مملكة البحريـــن بقيادة ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ودعـــم ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ماضية 
فـــي نهجهـــا اإلصالحـــي والدبلوماســـي في 
ترســـيخ قيم السالم والتســـامح والتعايش 
الســـلمي، وتعزيـــز وحماية حقوق اإلنســـان، 
وخدمـــة  المســـتدامة  التنميـــة  ودعـــم 
اإلنســـانية، مشـــيدين في بيانـــات صحافية 
أمس، بالسياسة الخارجية لمملكة البحرين، 
مؤكدين أنها تحظى بتقدير وإشادة العالم.

قيم التسامح

مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وقـــال 
النواب علي زايـــد إن كلمة وزير الخارجية، 
تؤكـــد موقف البحرين الراســـخ فـــي نهجها 
اإلصالحي والدبلوماســـي في ترســـيخ قيم 
الســـلمي،  والتعايـــش  والتســـامح  الســـالم 
وتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، ودعـــم 
التنمية المســـتدامة وخدمة اإلنسانية وفقًا 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  الملكيـــة  للـــرؤى 
الُمعظـــم ودعم صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــار إلى إن االجتماع الذي ُأقيم برئاســـة 
لألمـــم  الجديـــد  العامـــة  الجمعيـــة  لرئيـــس 
المتحدة كسابا كوروشي، يأتي في ظروف 
عالميـــة تتطلـــب التجـــاوب مـــع مـــا طرحته 
الدوليـــِة  الشـــراكِة  حتميـــة  مـــن  البحريـــن 
الصعيديـــن  علـــى  المشـــترك،  والتنســـيق 
الثنائـــي ومتعدد األطـــراف، إلنهاء الحروِب 
والنزاعـــات وتســـويتها عبر الحوار والســـبل 
الـــدول  بيـــن  ـــاء  البنَّ والتعـــاوِن  الســـلمية، 
العظمـــى لتحقيـــق األمن والســـلم الدوليين، 
ومحاربـــِة التطـــرِف واإلرهـــاب، واجتثاثـــه 
من جـــذوره المالية والتنظيميـــة والفكرية، 
أو  سياســـية  مشـــكالت  أي  ومعالجـــة 
اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة من شـــأنها تغذية 

الصراعات أو الخالفات أو الكراهية. 

بصمة واضحة

وأكـــد النائـــب عمـــار البنـــاي رئيـــس اللجنـــة 
النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق االنســـان، عضـــو 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية والدفـــاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب، أن مملكة البحرين 
ماضية في تحقيق االنجازات الدبلوماسية، 
وترك بصمة واضحة في مجال تعزيز األمن 
واالســـتقرار ونشـــر الســـالم والتآخـــي بيـــن 
الشـــعوب، وتعزيز مبـــادئ حقوق االنســـان، 
وذلـــك بفضـــل المشـــروع اإلصالحـــي لملك 

البالد المعظم.
ولفـــت إلـــى أن كلمـــة وزير الخارجيـــة، أمام 
المناقشـــة العامـــة للجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
المتحـــدة فـــي دورتهـــا الســـابعة والســـبعين 
مملكـــة  دور  اســـتعرضت  بنيويـــورك، 
البحريـــن الهـــام فـــي تطبيق مبـــادئ حقوق 
االنســـان، ودعم التنمية المستدامة وخدمة 
الشـــراكة  تعزيـــز  علـــى  عـــالوة  اإلنســـانية، 
الدوليـــة واحتـــرام ســـيادة الـــدول، وتغليب 
الحـــوار، وتحقيق الســـالم العادل والشـــامل 

في المنطقة.

مواقف حكيمة

كمـــا أشـــاد النائـــب غـــازي آل رحمـــة عضـــو 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية والدفـــاع واألمن 
الوطنـــي بمجلس النـــواب بمشـــاركة مملكة 
البحريـــن أمـــام المناقشـــة العامـــة للجمعية 
العامـــة لألمم المتحدة في دورتها الســـابعة 
مـــن  تضمنتـــه  ومـــا  بنيويـــورك  والســـبعين 
عميقـــة  ودبلوماســـية  سياســـية  مضاميـــن 
تعّبر عن المواقف الحكيمة لمملكة البحرين 
وإنجازاتهـــا والتزامهـــا فـــي كاّفـــة األصعدة 

والمجاالت.
ألقاهـــا  التـــي  الكلمـــة  أن  رحمـــة  آل  وأّكـــد 
الوزير الزياني جاءت مجّســـدًة لنهج مملكة 
البحرين بقيادة الملك المعظم، في ترســـيخ 
قيم السالم والتســـامح والتعايش السلمي، 
وتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، ودعـــم 
اإلنســـانية،  وخدمـــة  المســـتدامة  التنميـــة 
منّوًهـــا إلـــى حـــرص المملكـــة علـــى تعزيـــز 
الشـــراكة الدولية على مبـــادئ حس الجوار 
واحتـــرام ســـيادة الـــدول وتغليـــب الجـــوار 

والدبلوماسية في تسوية الخالفات.

عالم آمن

مـــن جهتـــه، أشـــاد النائـــب إبراهيـــم خالـــد 
النفيعي بكلمة وزير الخارجية موضحًا أنها 
رســـالة ســـالم وأمـــن وبناء، وتعكـــس هوية 

البحرين وشعبها الوفي.
وأشـــار النفيعي إلـــى ان كلمـــة الزياني، هي 
خطـــوة أمميـــة لألمام فيمـــا يتعلـــق بتعزيز 
الســـلم واألمن في العالم، والدعوة للشراكة 
بيـــن الدول فـــي بنـــاء العالقات التـــي تركز 
علـــى التعـــاون، واالخـــوة، وتوظيـــف كافـــة 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  اإلمكانيـــات 
المســـتدامة، ورخـــاء الشـــعوب، ومواجهـــة 

الفكر المتطرف والعنيف.
ولفت إلى أن البحرين مستمرة، تحت مظلة 
المشـــروع اإلصالحي لعاهل البالد المعظم، 
لبنـــاء  المتحضـــرة  األمـــم  مـــع  العمـــل  فـــي 
عالـــم آمـــن، يخلو مـــن التفتيت والتشـــطير 
والتدخالت الخارجية، ويكون فيه االنسان 

هو محور البناء والتنمية والنهضة.

سمعة طيبة

وأكـــد عضـــو مجلس الشـــورى، فـــؤاد أحمد 
أصبحـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  الحاجـــي، 
تحظـــى بمكانة سياســـية مرموقـــة ومقدرة 
على المســـتويين اإلقليمي والدولي، بفضل 
النهـــج الديمقراطي والسياســـي والحقوقي 
الراســـخ الـــذي أّصلـــه الملك المعظـــم ضمن 
مشروعه اإلصالحي الكبير، مشيًدا بالسمعة 
الطيبـــة والنمـــوذج الحضـــاري الـــذي تقدمه 
المملكة في األوساط العالمية، والقائم على 
أسس العدالة والتعايش والسالم، والدعوة 
والعمـــل  للوحـــدة  والمتجـــددة  المســـتمرة 
الخيـــرات  لتحقيـــق  والمتكامـــل  المشـــترك 

لألوطان والشعوب.
وثّمن الحاجـــي الكفاءة العالية والمســـاندة 
الرفيعـــة التـــي يبديها فريـــق البحرين لرؤى 
وتطلعـــات جاللـــة الملك المعظـــم في تنمية 
السياســـات الداخليـــة والخارجيـــة، بقيـــادة 
ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة، معرًبا عن الفخر واالعتزاز 
المتجـــددة  والعزيمـــة  الوطنيـــة  بالقـــدرات 
التـــي مّكنت من إحـــداث النجـــاح وتحويل 
نجـــاح  وقصـــص  فـــرص  إلـــى  التحديـــات 
متحضـــر  كأنمـــوذج  وتميزهـــا  مســـتدامة، 
ورائـــد في تجاوز تداعيات جائحة فيروس 
كورونـــا، وتنفيـــذ خطـــة متكاملـــة للتعافـــي 

االقتصادي

ثوابت سياسية

وأكـــدت عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
و الدفـــاع و األمـــن الوطنـــي وعضـــو لجنـــة 
شـــؤون الشباب في مجلس الشورى نانسي 
خضـــوري، أن الملـــك المعظم أرســـى ثوابت 
لمملكـــة  الحكيمـــة  الخارجيـــة  السياســـية 
البحرين، والقائمة على أسس حسن الجوار 
والتكامـــل  والتعايـــش  للســـالم  والدعـــوة 
مـــع مختلـــف الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، 
ودعم كافـــة المبادرات اإلقليميـــة والدولية 
التي تدفـــع نحو تحقيق االســـتقرار واألمن 

الدوليين.
الجهـــود الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا الحكومـــة 
بقيـــادة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مـــن خـــالل تســـخير كافة 
اســـتراتيجيات  تنفيـــد  لدعـــم  اإلمكانيـــات 
السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحرين، مما 
جعلها جديرة باحترام المجتمعين اإلقليمي 
والدولي، وجعلها شـــريًكا فاعالً في صناعة 
الســـيادة  وفـــرض  األمـــن  وحفـــظ  القـــرار 
بالمنطقـــة فـــي ظـــل مـــا يواجهـــه العالم من 

تحديات متسارعة.

روح االلتزام

بدورهـــا، علقـــت رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
وزيـــر  إن  بالقـــول،  المضحكـــي  جواهـــر 
الخارجيـــة أوضح في كلمتـــه بجالء، الدور 
الكبير الـــذي تؤديه مملكـــة البحرين بقيادة 
ملـــك البـــالد الُمعظم، ودعم صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 

على الصعيدين الوطني والخارجي.
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  فنحـــن  وأردفـــت، 
مـــن  الســـديدة  بالتوجيهـــات  نســـتضيء 
قيادتنا الحكيمة على جميع الصعد، إذ التّف 
الشـــعب ومؤسســـات المملكـــة، الحكوميـــة 
منها واألهلية في مواجهة واحدة من أسوأ 
الكوارث على مســـتوى العالم، والتي كادت 
تشـــّل اقتصاده، لوال الوعي والحكمة وروح 
االلتـــزام التي تحلى بها الجميع، والتمســـك 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  توجيهـــات 
للجائحة، لما اســـتطاعت المملكة أن تسجل 
هذا الحضور الباهر على المســـتوى العالمي، 
والذي أشـــادت به منظمة الصحـــة العالمية، 
مختتمـــة، ولقـــد كان لجامعـــة البحرين دور 
مهم في تزويد الفرق الوطني في الصفوف 
األولـــى بالمتطوعيـــن، وكانـــت واحـــدة من 

المحطات المهمة الميّسرة لعمل الفريق.

منهج وطني

بدوره، ثمن النائب محمد ابراهيم السيسي 
البوعينين رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطني بمجلـــس النواب 
الخطى الثابتـــة والرؤية التنموية الشـــاملة 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك الُمعظـــم، ودعـــم 
ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، فـــي تحقيق أفضل 
االصالحـــي  للمشـــروع  االيجابيـــة  النتائـــج 
الســـالم  مبـــادئ  وقيـــم  مفاهيـــم  وتعزيـــز 
والتعايش الســـلمي من خـــالل رؤية جاللته 
ونـــواة  وطنًيـــا  منهًجـــا  لتكـــون  الســـامية 
أساســـية لتحقيـــق النتائـــج االيجابيـــة فـــي 

التنمية الشاملة.

تغليب الحوار

إلى ذلك، أشاد النائب عيسى القاضي بكلمة 
الوزيـــر، وما تضمنتـــه الكلمة من ثوابت في 
السياســـة الخارجيـــة البحرينيـــة وعالقاتها 
الدبلوماســـية التـــي تدعـــو مـــن خاللهـــا إلى 
تعزيـــز الشـــراكة الدوليـــة علـــى أســـس مـــن 
التآخـــي والتفاهـــم ومبـــادئ ُحســـن الجوار 
واحترام ســـيادة الدول، وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، وتغليب الحوار والحلول 

الصراعـــات  تســـوية  فـــي  الدبلوماســـية 
اإلقليميـــة والدوليـــة، واضعـــة فـــي مقدمـــة 
أولوياتها تعزيز التكامل الخليجي، وحماية 
أمن الـــدول العربية واســـتقرارها ووحدتها 
وســـالمة أراضيها، وتحقيق الســـالم العادل 

والشامل في المنطقة. 
وقـــال إن البحرين تحافـــظ على دورها في 
ترســـيخ قيم السالم والتســـامح والتعايش 
الســـلمي، وتعزيـــز وحماية حقوق اإلنســـان، 
ودعم التنمية المستدامة وخدمة اإلنسانية، 
وذلك ضمن النهج اإلصالحي والدبلوماسي 
بقيادة ملك البالد الُمعظم ودعم ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

 خدمة اإلنسانية

وأشـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي محمد 
مبارك جمعة، بمضمون كلمة وزير الخارجية 
مستعرضا فيها التجارب البحرينية الرائدة 
دوليـــًا، قائـــالً إن جاللـــة الملـــك المعظم، قد 
اإلصالحـــي  المشـــروع  خـــالل  مـــن  أســـس 
مرحلـــة ترتكـــز علـــى مبـــادئ ومثـــل وقيـــم 
عالمية، في مقدمتها حماية حقوق اإلنسان 
والتركيـــز على ملفـــات التنمية المســـتدامة 
بما يخـــدم المواطنيـــن والمقيمين على حد 
ســـواء، باإلضافة إلى دعم كل ما من شـــأنه 

خدمة اإلنسانية.
وقـــال محمـــد مبـــارك إن ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء قـــاد ملحمة وطنية 
فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد - 
19”، وحفـــظ ذلـــك أرواح وصحة وســـالمة 
المواطنين والمقيمين، كما أنه ســـموه، ومن 
خـــالل الحكومـــة الموقـــرة، يتولـــى عمليـــة 
حكوميـــة وطنيـــة شـــاملة لترجمـــة جميـــع 
القيم والمثـــل والمبادئ اإلنســـانية العالمية 

التي تلتزم بها مملكة البحرين.
الكبيـــر  بالـــدور  مبـــارك  محمـــد  أشـــاد  كمـــا 
الـــذي لعبتـــه وزارة الداخليـــة بقيـــادة وزيـــر 
الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة في تســـطير نماذج 
ســـاطعة مـــن القوانيـــن والتشـــريعات التـــي 
تمثل أرقى الممارســـات الدولية في حقوق 
اإلنســـان وحمايـــة الطفل، ومـــن ذلك قانون 
العقوبات والتدابير البديلة، وقانون العدالة 

اإلصالحية لألطفال.

حكمة ومسؤولية

وأشـــارت النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس 
أن  إلـــى  ســـلمان،  علـــي  جميلـــة  الشـــورى 
السياسة الخارجية لمملكة البحرين تحظى 
بتقدير وإشـــادة العالم، نظـــرًا لما تتصف به 
مـــن حكمـــة ومســـؤولية فـــي التعاطـــي مـــع 
القضايا والتطورات التي تشـــهدها الساحة 
الدوليـــة، وذلك ترجمة لرؤى الملك المعظم، 
التـــي كان لهـــا الـــدور األبـــرز فـــي الوصـــول 
للمكانـــة المرموقـــة التي تتمتع بهـــا المملكة 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأعربت عـــن الفخر واالعتـــزاز بالدور الذي 
تضطلـــع بـــه الحكومـــة برئاســـة ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ومـــا تقوم 

به الســـلطة التشـــريعية مـــن دور في تفعيل 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة، مردفـــة أن كلمـــة 
وزيـــر الخارجيـــة، عبـــرت بـــكل صـــدق عـــن 
مجمـــل  تجـــاه  البحريـــن  مملكـــة  مواقـــف 

التحديات التي يمر بها العالم.

تشريعات عصرية

وأعربـــت النائب سوســـن كما عـــن اعتزازها 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  المهـــم  بالـــدور  الراســـخ 
وزارة الخارجيـــة فـــي إبراز االســـتراتيجية 
اإلصالحية والدبلوماســـية لمملكة البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم، 
الســـالم  دعـــم  علـــى  المملكـــة  وحـــرص 
والتســـامح والتنميـــة المســـتدامة، والبنـــاء 
كل  فـــي  الدولـــي  التفاهـــم  أســـلوب  علـــى 

األوقات.
وقالـــت، نعّبـــر عـــن عظيـــم تأييدنا لمـــا ورد 
فـــي كلمـــة وزيـــر الخارجيـــة في المناقشـــة 
العامـــة للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
فـــي دورتها الســـابعة والســـبعين بنيويورك، 
ونتوجه للوزير بجزيل الشـــكر على إشادته 
بالتشـــريعات العصريـــة التي نفخـــر بها معًا، 
بمـــا يواكب أحـــدث المعاييـــر العالمية، مثل 
العقوبات والتدابير البديلة، وقانون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال، إلـــى جانـــب جهـــود 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
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شراكة دولية

العـــام  القانـــون  اســـتاذ  بـــدوره،  وأشـــاد، 
المشـــارك بجامعة البحرين بدر محمد عادل 
بكلمـــة وزيـــر الخارجية،التـــي أورد فيها أن 
مملكـــة البحريـــن تحـــت قيـــادة ملـــك البالد 
الُمعظـــم، ودعـــم ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الحـــرص  كل  حريصـــة  الـــوزراء،  مجلـــس 
علـــى التأكيـــد امـــام المحافـــل الدوليـــة عن 
رؤيتها في ترســـيخ قيم الســـالم والتسامح 
والتعايش الســـلمي، وتعزيز وحماية حقوق 
اإلنســـان، ودعم التنمية المستدامة وخدمة 
اإلنســـانية، الفتـــا إلـــى أن المملكـــة حريصة 
علـــى تأكيد ذلك من منطلق تعزيز الشـــراكة 
الدوليـــة القائمـــة علـــى أســـس مـــن التآخي 
والتفاهـــم ومبادئ ُحســـن الجـــوار واحترام 
ســـيادة الدول، وعدم التدخل في شـــؤونها 
والحلـــول  الحـــوار  وتغليـــب  الداخليـــة، 
الصراعـــات  تســـوية  فـــي  الدبلوماســـية 

اإلقليمية والدولية.

جهود راسخة

أمـــا المحاميـــة دالل الزايـــد، فقالـــت إن مـــا 
تضمنته كلمة وزيـــر الخارجية، أكدت واقع 
مـــا تنتهجـــه مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملك 
البالد المعظم ودعم سمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
مملكـــة  وجهـــود  مواقـــف  أن  وأردفـــت 
البحريـــن ثابتـــة وراســـخة علـــى المســـتوى 
األمـــم  مـــع  بالتعـــاون  وبخاصـــة  الدولـــي 
المتحـــدة وأجهزتهـــا واحترامهـــا والتزامهـــا 
األدبـــي بميثـــاق األمـــم المتحـــدة ومبـــادئ 

القانـــون الدولي. والتعـــاون بكافة المناحي 
السياســـية االمنية،االقتصادية،االجتماعية 
والثقافية والعمل المشـــترك لتحقيق السلم 
واألمن الدولي وتعزيز الدبلوماســـية ومبدأ 
و  الـــدول  جميـــع  مـــع  الســـلمي  التعايـــش 
التعاون والتنســـيق الدولي في ظل احترام 
ســـيادة الدول بمـــا اليمس أمنها وســـيادتها 
وشئونها الداخلية، وعلى المستوى الوطني 
التزام مملكة البحرين باتخاذ كافة التدابير 
واآلليات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
التـــي كفلـــت وضمنـــت التمتـــع بالحريات و 
حقوق االنسان لألفراد و االصالح والتطوير 
ومحاربـــة اإلرهاب والتطـــرف و العمل على 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ملفات شائكة

وقال هشـــام الطحاوي، فـــي ظل الكثير من 
الصراعات والتحديات المتراكمة في شتى 
أنحاء العالم، تنتهج مملكة البحرين بقيادة 
جاللـــة الملك المعظـــم، نهجا داعمـــا للتنمية 
وثقافـــة  والشـــراكة  والســـالم  المســـتدامة 
الحـــوار ويتضـــح ذلـــك جليـــا في السياســـة 
الدبلوماســـية الهادئـــة والحكيمـــة المعروفة 
عـــن مملكـــة البحريـــن. والالفـــت للنظـــر أن 
القيـــادة الحكيمـــة لجاللتـــه إنعكســـت على 
أداء الحكومـــة الرشـــيدة بقيـــادة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولى العهـــد ورئيس مجلس 
الوزراء في التعامل مع ملفات شـــائكة بكل 
كفـــاءة وإقتـــدار، وعلى رأس هـــذه الملفات 
التعامل بإحترافية مع أزمة كورونا للدرجة 
التـــى وضعـــت مملكـــة البحرين علـــى رأس 
الدول في تعاملها مع الفيروس والســـيطرة 

عليه. 

إرساء االستقرار

واكـــدت الكاتبة الصحافية تمـــام ابوصافي 
اهميـــة مـــا ورد في كلمة وزيـــر الخارجية ال 
ســـيما اعتـــزاز المملكـــة بنهجهـــا االصالحي، 
وترســـيخ قيـــم التعايـــش والتســـامح التـــي 
تعتبر ســـمة لطالما تميـــزت بها البحرين في 

المنطقة. 
وقالـــت ابوصافي ان المملكـــة لطالما عملت 
علـــى تعزيز الشـــراكات الدوليـــة، ودعم كل 
ما من شـــأنه ارساء االســـتقرار والسالم في 
المنطقـــة. ودعـــم الحلول الدبلوماســـية في 
معالجـــة وتســـوية الصراعـــات ممـــا يعكس 
ايمـــان المملكة بالعمل نحو تحقيق الســـالم 

العادل والشامل في المنطقة. 
ولفتـــت الـــى التـــزام مملكة البحريـــن بدعم 
 - الفلســـطيني  للصـــراع  السياســـي  الحـــل 
االســـرائيلي وفقا لحل الدوليتين، وقرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية. 

مبادرات جادة

العامـــة  العالقـــات  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينيـــة فهـــد الشـــهابي، أن كلمـــة مملكة 
لالمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  أمـــام  البحريـــن 
المتحـــدة بانهـــا تعبير واضح حـــول اهتمام 
المملكـــة بتعزيـــز الشـــراكة الدوليـــة القائمة 
علـــى التآخـــي والتفاهـــم ومبـــاديء حســـن 
الجـــوار واحتـــرام ســـيادة الـــدول، وهو أمر 
حـــرص عليـــه جاللـــة الملـــك المعظـــم مـــن 
خالل مواقف مملكة البحرين الدبلوماسية 
والدوليـــة بالتاكيـــد علـــى أهميـــة التعـــاون 
والشـــراكة الدوليـــة، فيما تحـــرص البحرين 
واســـتقرارها  العربيـــة  الـــدول  أمـــن  علـــى 
ووحدتها وســـالمة اراضيها باعتباره جزأ ال 

يتجزأ من أمنها القومي.
والمبـــادرات  بالمواقـــف  الشـــهابي  وأشـــاد 
الجـــادة كتنظيـــم ورشـــة الســـالم مـــن أجل 
االزدهـــار والتوقيـــع علـــى اتفاقـــات مبـــادئ 

ابراهيم وإعالن تأييد السالم. 

تجربة ناجحة

وقالت زهرة حرم إن مملكة البحرين تتبنى 
في كل مرة ُيتـــاح لها الحديث أمام منظمة 
األمـــم المتحـــدة نهًجا قائما على الشـــفافية 
الداخليـــة  سياســـاتها  اســـتعراض  فـــي 

والخارجية. 
وأردفـــت، بـــأن كلمـــة مملكـــة البحريـــن في 
الدورة الســـابعة والســـبعين للجمعية العامة 
لألمـــم المتحـــدة تأتـــي فـــي ظـــل التعافـــي 
الدولـــي النســـبي مـــن الجائحـــة، والبحرين 
بصفـــة خاصـــة، ولذلـــك كان التنويـــه بـــدور 
وتجربتهـــا  الجائحـــة،  هـــذه  إبـــان  المملكـــة 
الناجحـــة في هـــذا التعافـــي، وقدرتها على 
مواصلة المســـيرة التنموية رغم التحديات 
التي فرضتها الجائحة على أكثر من صعيد؛ 
يأتي ترجمة لقناعة المملكة بأهمية إشـــراك 
العالـــم فـــي مثل هـــذه التجـــارب، والســـيما 
مـــا يتعلـــق بالشـــراكة الدولية فـــي مواجهة 

األزمات.

فعاليات وطنية تشيد بمضمون كلمة البحرين أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
مواقف راسخة في تعزيز حقوق اإلنسان والحل السلمي للصراعات الدولية

بدر محمدجواهر المضحكي سوسن كمالهشام الطحاويفهد الشهابيمحمد مبارك

دالل الزايدابراهيم النفيعي محمد السيسيغازي آل رحمةعلي زايدعمار البناي

تمام ابوصافيعيسى القاضي نانسي خضوريفؤاد أحمدجميلة سلمانزهره حرم
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يشــكو رضــا العــود مــن حساســية التهــاب الجيــوب األنفيــة وأضــرار الجهــاز 
التنفســي والصــداع المزمــن لســنوات طويلــة، ولم يكن يعرف األســباب التي 
تؤدي لتهيج الجيوب األنفية والصداع، واستمر في مراجعة عيادات األطباء 
خالل رحلة عالج اســتمرت لمدة 5 ســنوات، دون اكتشــاف الســبب الحقيقي 
اللتهــاب الجيــوب األنفيــة، بالرغــم مــن وصف األطبــاء له أدويــة العالج مثل 
أقــراص الزيرتــك والكالرتيــن، وبخــاخ الكورتيــزون والمحلــول المائــي لألنف 

وذلك كعالج لحساسية الجيوب األنفية التي عانى منها كثيرًا لسنوات.

وعــنــد الــمــراجــعــة الــمــســتــمــرة لــعــيــادات 
وعمل  والحنجرة  واألذن  األنــف  أطباء 
األشعة المقطعية، أكد له جميع األطباء 
ــراء عــمــلــيــة، إال أن  ــ عـــدم الــحــاجــة إلجـ
المعاناة كانت مستمرة وأكثر سوءًا مع 
أمره  من  وكان في حيرة  الوقت،  مرور 
خصوصًا أنه شخص غير مدخن ألي نوع 
من مشتقات التبغ، فنصحه أحد األطباء 
بــالــتــوقــف عــن شــم واســتــنــشــاق روائـــح 
معرفة  رضــا  فــأراد  والمنظفات،  البخور 
الستمرار  تؤدي  التي  األسباب  اكتشاف 
مــشــكــات الـــصـــداع وتــهــيــج الــجــيــوب 
األنفية وهو ملتزم في أخذ العاج وأخذ 
الــتــوقــف عــن استعمال  فــقــرر  ــة،  ــ األدويـ
من  يشتريها  التي  المستنسخة  العطور 
العطور  بيع  ومتاجر  الرقمية  الحسابات 
التقليد لمدة 3 أشهر، و”إذا عرف السبب 
بطل العجب”، فاكتشف من تلقاء نفسه 
لمدة  استعملها  التي  المقلدة  العطور  أن 
الرئيسي  الــســبــب  ســنــوات طــويــلــة هــي 
ــتــي عــانــى  فـــي الــمــشــكــات الــصــحــيــة ال
منها لمدة 5 سنوات، وعند المراجعة ما 
قبل األخيرة للطبيب المعالج، قال رضا 
لطبيبة إنه توقف عن استخدام العطور 
مع  الــشــم  حــاســة  وتحسنت  “الــمــقــلــدة” 
تهيج  حساسية  مــن  المعاناة  انخفاض 
أخذ  فــي  واالســتــمــرار  األنفية  الجيوب 

العاج.
لمشكلته  الحل  أن  رضا  الطبيب  فأخبر 
عدم  رضــا  فقرر  البداية،  منذ  بيده  كــان 
شراء العطور المقلدة واستعمال العطور 
يشكو  ال  ــو  وهــ “الــمــبــتــكــرة”،  األصــلــيــة 
لعملة  يخضع  ولم  الحساسية  من  حاليًا 

جراحية.

مشكالت جلدية

أما حليمة العلوي، التي كانت تتردد على 
إسمرار  بسبب  الجلدية  أطباء  عيادات 
الجلد في منطقة الرقبة والتهاب جلدي 
وحكة شديدة تؤدي إلحمرار البشرة، لم 
المقلدة  العطور  تدرك خطورة استعمال 
المعالج  الطبيب  على صحتها، فنصحها 
لمدة شهرين  العطور  رش  عن  بالتوقف 
وبالفعل  العاج،  أخذ  في  االستمرار  مع 
المشكات  أن سبب  الطبي  الــرأي  أثبت 
الجلدية جراء استخدام العطور المقلدة 

التي لم تدركها حليمة.
عطور  تستخدم  الــتــي  الــعــلــوي  وتــؤكــد 
ــوم، إنــهــا لـــم تـــعـــاِن مـــن أي  ــيـ “نـــيـــش” الـ
مشكات صحية بعد تركها رش العطور 

المستنسخة.

بقع داكنة

 مــن جــهــتــهــا، قــالــت أخــصــائــيــة أمـــراض 
الــمــقــلــدة ال تخضع  الــعــطــور  إن  جــلــديــة 

لوحدة قياس دقيق وهي مخالفة 
مما  الصناعية  المقاييس  للبنود 
يــؤدي ذلــك لعدة أمــراض جمة 
ــار  ــ ــمـــدى الــبــعــيــد واآلثـ عــلــى الـ
الجانبية على البشرة والصحة 
ــلــعــنــاصــر  ــا ل ــهـ ــدانـ ــقـ بـــســـبـــب فـ
العطور،  األساسية في صناعة 
التي  اإليــثــانــول  مــادة  وأهمها 
ويتطلب  الثمن  غالية  تعتبر 

ــــب الـــــدول  ــل ــا فــــي أغــ ــ ــراؤهـ ــ شـ
أن  إلــى  الفتة  رسميًا،  ترخيصًا 
على  تحتوي  التقليد  الــعــطــور 

مـــــواد الــمــيــثــانــول الــتــي 
تعتبر من المواد السامة 

صانعو  ويستخدمها 
تـــركـــيـــب الـــعـــطـــور 
كــبــديــل عـــن مـــادة 
اإليثانول، ويؤدي 
اســــتــــنــــشــــاقــــهــــا 
الجهاز  فــي  لخلل 
حيث  الــتــنــفــســي، 
كــثــرة اســتــخــدام 

البعيد تؤثر  المدى  المقلدة على  العطور 
داكنة  بقع  وظهور  البشرة  سامة  على 
المرضى  أن  إلـــى  مــشــيــرة  الــجــلــد،  عــلــى 
يجهلون سبب تلك البقع على أجسامهم 
ــد مــراجــعــتــهــم لـــلـــعـــيـــادات الــطــبــيــة،  عــن
الصناعي  العطري  الــزيــت  أن  موضحة 
يساعد على تنشيط مادة المالين التي 
تسبب إسمرار الجلد مما يكلف المريض 

مصاريف رحلة عاج طويلة.
أوضحت  التقليد  العطور  مخاطر  وعن 
المقلد  الــعــطــر  اســتــخــدام  أن  الــطــبــيــبــة 
يــســبــب الــحــســاســيــة الــجــلــديــة وتــفــاقــم 
الــربــو واإلكــزيــمــا لكل شخصين  حـــاالت 
بالحكة  يــصــابــون  أفــــراد   10 أصـــل  مــن 
العطور  الحتواء  وذلك  الجلد،  وإحمرار 
الزرنيخ  مواد  من  على خلطات  المقلدة 
ــاص الــمــســرطــنــة على  ــرصـ ــبــق والـ ــزئ وال
الزيوت  نسبة  قلة  بسبب  البعيد،  المدى 
وارتــفــاع  القنينة  فــي   % 20 مــن  ألقـــل 
ومثبت  والكحول  المذيب  مــواد  نسبة 
الــمــصــادر،  مـــواد مجهولة  مــن  الــرائــحــة 
المركبات  عــلــى  يــحــتــوي  بعضها  حــيــث 
مواد  تشابه  التي  البترولية  الــمــواد  من 
لتهيج  تـــؤدي  الــتــي  الــحــشــرات  مبيدات 
الجيوب األنفية ومخاطر صحية أخرى 
تؤدي لتشوهات الجلد وربما العقم على 
البعض في  كما يستخدم  البعيد،  المدى 
العطرية خليطًا من بول  المثبتات  مواد 
الرائحة، التي  األبقار بهدف تثبيت قوة 
صحة  عــلــى  الــســلــبــي  بــالــشــكــل  تنعكس 
التنفسي  الجهاز  على  وتؤثر  المستهلك 
بــطــريــقــة  واســتــنــشــقــت  اســتــعــمــلــت  إذا 
وحساسية  ربــو  تسبب  قــد  مما  خاطئة 

الجلد والصداع والغثيان والدوخة.

صعوبة التنفس

ــذر مــصــدر طــبــي بــمــركــز جدحفص   وحـ
الــصــحــي أصــحــاب حــســاســيــة الــجــيــوب 
المقلدة  العطور  استخدام  مــن  األنفية 
الحمضيات  زيـــوت  على  تحتوي  الــتــي 
المركبة  الــزيــوت  أن  مــؤكــدًا  والــتــوابــل، 
أصلية  غير  كحول  مــواد  مع  المخلوطة 
تسبب االحتقان وتهيج الجيوب األنفية 
ألصحاب الشحميات مما تؤدي النغاق 
مجرى التنفس، حيث المرضى يكتشفون 
أن العطور المقلدة تنعكس عليهم بالضرر 
بعد التوقف عن االستخدام، موضحًا أن 
من  يعانون  الحساسيات  مرضى  أغلب 
عيادات  ويراجعون  الشحميات  تضخم 
العطور  أن  مسبقة  معرفة  دون  األطباء 
على  وتــؤثــر  لصحتهم  مــضــرة  التقليد 

مجرى التنفس.

ــا مـــرضـــى الــجــيــوب األنــفــيــة تــرك  ــ ودعـ
الــعــطــور الــمــقــلــدة واســتــخــدام الــعــطــور 
تؤثر  ال  حــتــى  الــتــركــيــز  قليلة  األصــلــيــة 
بشكل سلبي على صحتهم، حيث هناك 
مرضى استمرت لديهم األعراض لفترات 
طويلة وكانت رحلة العاج طويلة، كما 
العطور  يستعملون  ال  مرضى  هناك  أن 
ــن قبل  ــرون بــشــمــهــا مـ ــأثـ ــتـ الــتــقــلــيــد ويـ

اآلخرين. 

ال يطابق األصلي

محمد  البحريني  العطور  مصمم  يقول 
يعمل  شــخــص  ألي  يمكن  ال  الــعــصــفــور، 
المستنسخة  العطور  تركيب  مجال  في 
“التقليد”، معرفة تفاصيل مكونات الهرم 
الصعب  ومــن  المبتكر،  األصلي  العطري 
التي  األصــلــيــة  الــعــطــور  استنساخ  جـــدًا 
زيتًا   150 من  أكثر  على  زيوتها  تحتوي 
عطريًا طبيعيًا مستوردًا من عدة دول، 
مركبي  مــن  الكثير  ويــحــاول 
استنساخ  الــعــطــور 
الــعــطــور األصــلــيــة 
يفشلون  أنــهــم  إال 
إيــقــاع  مطابقة  فــي 
ــر  ــطــ ــعــ ــ رائــــــــحــــــــة ال
ــن  األصـــــــــــلـــــــــــي مــ
ــودة  ــجــ ــ ــة ال ــيـ ــاحـ نـ
ــات الـــرائـــحـــة  ــ ــبـ ــ وثـ
من  الثاثي  والتدرج 
إلى  الــهــرم وصـــوالً  قمة 
لضمان  العطرية  القاعدة 

استمرار الرائحة.
األصلية  العطور  أن  إلــى  الصفور  ولفت 
دقيق  وفحص  علمية  لدراسات  تخضع 
جدًا بين حين وآخر للتأكد من سامتها 

وعدم تأثيرها على صحة المستهلك.

أسرار خفية

ــالـــي  ــطـ ويــــؤكــــد مـــصـــمـــم الـــعـــطـــور اإليـ
العطور  أليساندرو جوالتيير يعتبر عالم 
الخفية الصعبة في تفكيك  من األســرار 
الــهــرم  بــعــد تصميم  مــكــونــاتــهــا  شــفــرات 
العطري السري سواء كان العطر “نيش” 
من   %  100 طبيعية  مــكــونــات  ذا  أي 
ناحية الزيوت العطرية الموسمية النادرة 
الطبيعة  مــن  بــصــعــوبــة  والمستخلصة 
أو جلود  الغابات  أزهار  سواء كانت من 
الحيوانات أو الفاكهة الموسمية وغيرها 
من مستخلصات الزيوت كالعود ومسك 
الغزال والعنبر، أو عطر “ديزاينر” خليط 
بين زيوت طبيعية وزيــوت صناعية  ما 
معالجة طبيعيًا في مصانع معتمدة من 
والجهات  العالمية  الصحة  منظمة  قبل 
الصحية الرسمية في العديد من الدول 
ــوت عــطــريــة صــنــاعــيــة  ــ الـــتـــي تــنــتــج زيـ
أن  إال   ،%  100 األصــل  تطابق  بنكهات 
العطور المقلدة أو المستنسخة ويسميها 
يمكن  “الـــتـــركـــيـــب”، ال  بــعــطــور  الــبــعــض 
األصلي  للعطر  مطابقة  تــكــون  أن  ــدًا  أبـ
واألداء  الهرمية  المكونات  ناحية  مــن 
من  التدرج  وإيقاع  والفوحان  والثبات 
إلى  وختامًا  العطر  وقلب  الهرم  مقدمة 

قاعدة الرائحة، وفي الحقيقة هي عطور 
تــســمــى “كــيــمــيــكــال” مــشــبــعــة بــالــكــحــول 

تؤدي لمشكات صحية.

عطور جنيسة

ــواق عــطــور تعتبر  ــ وتــتــوافــر فـــي األســ
جــنــيــســة أو بــديــلــة يــتــم صــنــاعــتــهــا من 
مكونات طبيعية وصناعية شبيهة نوعًا 
األصلية  العطور  رائــحــة  تطابق  فــي  مــا 
“المبتكرة” تصنع كبدائل في العديد من 
البلدان وتباع بشكل رسمي مرخص في 
ــواق بأسعار أقــل ســعــرًا مــن عطور  األسـ
الـــمـــاركـــات الــمــعــروفــة، ومــعــتــمــدة بعد 
لضمان  والمعاينة  المختبري  الفحص 
عــــدم الــتــســبــب بــالــحــســاســيــة الــجــلــديــة 
الجيوب  تهيج  مــن  والــتــأثــيــر  والــحــكــة 

األنفية.

نسخ العطر 

تمكنت  الحديثة  التكنلوجيا  ظل  وفــي 
ــدول من  ــ بــعــض الــمــصــانــع فـــي بــعــض الـ
“المبتكرة”  األصلية  العطور  استنساخ 
ــاه الــعــطــريــة  ــيـ ــمـ ــزة نـــســـخ الـ ــهــ عـــبـــر أجــ
ــى كــمــيــات زيـــوت  ــ لـــغـــرض تــحــويــلــهــا إل
بالكيلو،  والتعبئة  للبيع  جاهزة  عطرية 
وتـــســـتـــوردهـــا أغـــلـــب مـــحـــات تــركــيــب 
الــزيــت  ــادة تعبئة  الــمــقــلــدة إلعــ الــعــطــور 
المستنسخ الجاهز في قنينة مع الدمج 
والخلط مع مواد الكحول ومثبت العطر 
الذي يتطلب دقة في وضع نسبة كميات 
في  بالمللي  الــرائــحــة  ومثبت  الــكــحــول 

القنينة سواء كانت 30 مل، أو 50 مل، أو 
100 مل، وهو األمر الذي يعتبر مخاطرة 
قنينة  يشتري  الــذي  للمستهلك  بالنسبة 
معرفة  دون  زهيد  بسعر  المركب  العطر 
محتوى المواد المضافة مع الزيت سواء 
من كحول أو مثبت عطري أو مواد أخرى 
كيميائية غير معروفة تدخل في تصنيع 
بأسعار رخيصة دون  تباع  التي  العطور 
الصحية  والمعاينة  المختبري  الفحص 
والحفظ تحت درجات الحرارة المحددة 

والتخمير ما قبل البيع.

رأي الخبراء

مجال  فــي  الــخــبــراء  مــن  الكثير  يــقــول 
العطور  إن  الـــروائـــح  وتصنيع  تصميم 
ــة” غــيــر آمــنــة صحيًا  ــمــركــب “ال الــمــقــلــدة 
مكوناتها  على  يغلب  حيث  لاستعمال، 
معروفة  غير  وكيميائية  مجهولة  مــواد 
في ماذا تستعمل؟ ومدى مدة صاحية 
المكونات المخلوطة مع الزيوت، إضافة 
الحسابات  عــن  بعيدًا  الــيــدويــة  للتعبئة 
ــع نسب  ــدقــيــقــة فـــي وضــ الــريــاضــيــة ال
المكونات داخل قنينة العطر، مما تؤدي 
الجلدية  الحساسية  ومنها  جمة  ألضرار 
وتهيج الجيوب األنفية والرشح والزكام 
ــتــهــاب  وأضــــــرار الــجــهــاز الــتــنــفــســي وال
وزغللة  والــصــداع  المخاطية  األغشية 
العصبي  الجهاز  في  واضطرابات  العين 
الــفــم  فـــي  وتــهــيــجــًا  وغـــثـــيـــان،  ودوارًا 
والــحــنــجــرة، إضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر على 

الدماغ.

تركيب العطور

هناك جهات وّفرت برامج التدريب لمن 
ــرار تــركــيــب العطور  يــرغــب مــعــرفــة أســ
بهدف العمل في مجال تصميم وتصنيع 
ــم الــمــشــروعــات  ــال دعـ الــعــطــور مـــن خـ
التدريبية وورش  الدورات  المنزلية عبر 
العمل لتعلم أسرار صناعة العطور، وبعد 
اجتياز الدورات ينطلق بعض المتدربين 
البيع  أو  دكاكين  فتح  خــال  من  للعمل 
لبيع  االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 
العطر “الكوبي” بأسعار زهيدة بعد شراء 
وإضافة  الجاهزة  المستنسخة  الزيوت 
ــواد  الــكــحــول والــمــثــبــت الــكــيــمــيــائــي ومـ
طرق  معرفة  بعد  من  المصدر  مجهولة 

تركيب الزيوت العطرية.

  تجربة العطور المقلدة 
وبعد تجربة ومقارنة من قبل “أنا كاتب 
الماحظات  بعض  رصــد  تــم  التحقيق” 
وهي أن تلك العطور تسبب الحساسية 
تؤدي  األنفية،  الجيوب  تهيج  والحكة، 
لاحتقان والعطس، تسبب الصداع، غير 
العطر  فوحان  الرائحة،  بقاء  في  ثابتة 
واحدة  رائحة  ذو  العطر  الخط  ضعيف، 
تـــــدرج في  ــان دون  ــيــ األحــ أغـــلـــب  ــي  فـ
العطور  أغلب  رائــحــة  العطري،  اإليــقــاع 
ــكــحــول، بعض  تــطــغــى عــلــيــهــا رائـــحـــة ال

العطور تسبب البقع على المابس.

قبل البيع

لمحات  الكبير  العدد  انتشار  ظل  وفي 
ال  الــتــي  والمقلدة  المركبة  العطور  بيع 
تخضع للرقابة والفحص المختبري قبل 
الربح  ذات  البيع  عمليات  تستمر  البيع، 
السريع دون حسيب أو رقيب على تلك 
التواصل  منصات  والباعة في  المحات 
متى  “الباد”  سؤال  ويبقى  االجتماعي، 
الفحص  إلــى  المركبة  العطور  ستخضع 
والــمــعــايــنــة والــتــرخــيــص الــمــســبــق قبل 

طرحها في األسواق؟

حسن عبدالرسول

شخصان من كل 
10 أفراد يصابون 

بالحكة وإحمرار 
الجلد

العطور األصلية 
تخضع لدراسات 
علمية وفحص 

مختبري

العطور 
المقلدة ال 

تخضع لوحدة 
قياس دقيقة

من المسؤول؟
هناك مسؤولية تقع على عدة جهات بشأن صحة الناس بعد السماح لمزاولة نشاط بيع العطور المركبة، إضافة 
لحماية الوكاء وتجار استيراد العطور األصلية في ظل الملكية الفكرية لمصممي العطور األصلية “المبتكرة”، 
وتسأل “الباد” هل هناك رقابة من الناحية الصحية على سوق صناعة العطور؟ أم أن ترك مجال البيع والشراء 

للتجربة أمام المستهلك وضمير البائع؟
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Vacancies Available
JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
 PEST CONTROL SPECIALIST

, suitably qualified applicants can contact
 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact
 39411229 or DAMANNAI@HOTMAIL.COM

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

Trafco Group B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17729000 or LAYLA@TRAFCO.COM

IMAGE EXPRESS STUDIO & LAB 
has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER
, suitably qualified applicants can contact

 34115577 or tTUdioalRaZi@gmail.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 39336777 or jawad.habib@bdo.bh

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

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

Casaforma  workshop W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants can contact
 39469751 or zahra.abdullah19@gmail.com

Najran garage for cars 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36693802 or HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM

AL NASAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39656597 or FAWZIA71@OUTLOOK.COM

ALHaddad Motors 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17785999 or RASOOL@ALHADDAD-MERCEDESBENZ.COM

KOOKH AL SABAYA RESTAURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com

IBN HAMEDO SEAFOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17221113 or MOHAMED.ALSAGR2020@GMAIL.COM

AL NASAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39656597 or FAWZIA71@OUTLOOK.COM

ALANBAR GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 39149289 or ABOALI222285@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

S S NAEEM MARKETING  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33179673 or MR2037645@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35136192 or AHMEDRAZA161283@GMAIL.COM

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

DAR ALNOOR SILK TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17340960 or Salim59@hotmail.COM

KOOKH AL SABAYA RESTAURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

ALUMINIUM GALLERY COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17785907 or SOUTHGRP@YAHOO.COM

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

ABDULAAL GULF AUDIT - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 17500188 or INFO@GTBAHRAIN.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

TALAL SOUQ GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
, suitably qualified applicants can contact
 34369200 or HHASHIMPP@GMAIL.COM

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

DAR ALNOOR SILK TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17340960 or Salim59@hotmail.COM

B2B TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33066204 or NAVEEDTANOLI94@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM

PEROZ HEALTHY EATERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17623584 or liaquat@miaholding.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

Gulf Accounting Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17500188 or ALI.ABBAS@BH.GT.COM

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

KOOKH AL SABAYA RESTAURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.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

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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

BU HANI LOGISTIC SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36829415 or M.IMRAN277@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39660750 or KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39734146 or FATEH44M@GMAIL.COM

ALTASAMUH GARAGE 8 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

RETRO SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER-HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 36485836 or ITSMESHMAIL@GMAIL.COM

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

 ACCOUNTANT(FINANCIAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

CAPITA BUSINESS CENTER WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17002072 or CAPITABH@GMAIL.COM

VINS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717101 or MALMEER@BATELCO.COM.BH

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39205395 or ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM

GREEN GRAPHICS PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17280049 or MMSBAHRAIN@GMAIL.COM

AL MUHAIZA MANAGEMENT CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33060766 or MDALAMGIR34226995@GMAIL.COM

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

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

 PROGRAMMER(COMPUTER)
, suitably qualified applicants can contact

 36035511 or info@xs4arabia.com

CHOPPERS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33560453 or MB69256@GMAIL.COM

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 13691113 or YASEENSABT@HOTMAIL.COM

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com

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

 ELECTRICAL ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 36383555 or hassan@emaar.bh

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

MOHAMMAD LIAKOT OTHER MARKETING PROMOTION ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36103555 or MSAIF7479@GMAIL.COM

SUPREME FOODS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 38822055 or RABIAHWA@TANMIAH.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

RAYTECH COMPUTER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER PROGRAMMER
, suitably qualified applicants can contact

 39443368 or uraftab@hotmail.com

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
, suitably qualified applicants can contact

 17543000 or HO.HR@bank-abc.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

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM
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Vacancies Available
PAK DIAMOND CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 38473248 or ABDULRAHMAN110511@GMAIL.COM

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM

Bahrain truck and heavy trailer 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact
 36653322 or BAHRAINTTC@GMAIL.COM

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39922434 or cleangreenbh@gmail.com

Zaraei restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39810007 or ZARAEI.AN@GMAIL.COM

IN TIME DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39666050 or BE.SPORT.1@GMAIL.COM

TADMUR GATE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 33733565 or KAK.ALMALALI.77@GMAIL.COM

ABRAR AL BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38400192 or hajarnet111@gmail.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 35315755 or hawannacafe@gmail.com

GATE BAJWA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34353600 or FAIZG16@YAHOO.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

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36022682 or info@gcs.bh

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

DANAT AL MUHARRAQ CLEANING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM

TECH PAC W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 38931220 or sunny@techpacwll.com

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact
 39000116 or MOSAWI67@HOTMAIL.COM

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17111722 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

AMWAAJ ALKHALEEJ FOR GENRAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 34687171 or TAMERA2EF85@GMAIL.COM

MOTOR SPOT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17673596 or SAS_BAH@HOTMAIL.COM

Star Lion Contracting Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17270787 or Info@starlionservice.com

AL INSAF CLOTHES IRONING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33990749 or ASMATKHAN10168@GMAIL.COM

Saif al noor food stuff w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39819820 or SADIRHOSSAIN.NM@GMAIL.COM

JACKS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact
 39105484 or SEOULADLIYA@GMAIL.COM

PARICOTT GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33009736 or BU-KHALID-@HOTMAIL.COM

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 16033100 or ABEER@AMWAJ.BH

Selselah Salam Construction 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33338353 or alijahromi09@gmail.com

Yazeed Interior Decoration Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 35456756 or jayun1434@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

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

 MASSEUR(MEDICAL)
, suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM

NANJIL SPICY BITE & NUTS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36936107 or TRAJESHM@GMAIL.COM

AMBIKA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33132220 or SALAH.ALYAQOOB@GMAIL.COM

Qasr Alshabab Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 33244082 or QAMARSHB@GMAIL.COM

MISAHA FOR DESIGN AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17000336 or ENGMRHJ@GMAIL.COM

MINDS EDUCATIONAL SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

 STUDENT COUNSELOR
, suitably qualified applicants can contact

 39660386 or MATHMINDSLC123@GMAIL.COM

AL SAFOORAH TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717127 or ISA_ALAWADHI_CONT1@HOTMAIL.COM

AQUILA MATI CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 ARTIST/COMMERCIAL DESIGNER

, suitably qualified applicants can contact
 37702930 or hbfisher@aquilamati.com

TASMAY CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 35978587 or KEERTHANNALLUR@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36787411

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

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM

ZANGUL LOGISTIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66945035 or ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM

SADIYA CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33897729 or SADIYAGROUPBH22@GMAIL.COM

HI LITE CLEANING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39003067 or EMO.1990.EMO@ICLOUD.COM

KAISHENG TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39006622 or 191410105@QQ.COM

O.A.C DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 66689777 or OAC.DECOR1@GMAIL.COM

FUTURE TOUCH DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 34689429 or RAMI65050@GMAIL.COM

OSAMA ABDULLA BUILDING COMPLETION, FINISHING, AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM

HASAN YAQOOB YUSUFABDULHASAN ALATTAR ( EYAL ALATTAR / 10625 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39194293 or hasanalattar79@gmail.com

ADEL SALMAN AHMED ALMUDAWIB/ ALJABBAR- 10083 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39988208 or edrisigroup@hotmail.com

CIAO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39434934 or RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM

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
 ADMINISTRATIVE COORDINATOR

, suitably qualified applicants can contact
 17459900 or edo@behbehani.com.bh

AHMADI INDUSTRIES  B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
 TECHNICIAN(FOOD LABORATORY)

, 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

 WORKER
, 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 PERSONAL EVENT PLANNER 
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

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

 WORKER
, 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

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39001283 or SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM

Haji ALi  Haji  Electric Control Systems Industries W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 17822722 or hr.hah@hahco.net

BEHBEHANI BROTHERS LTD. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17459999 or edo@behbehani.com.bh

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 33688622 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

Haji Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 39456616 or suresh@hajigallery.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

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com
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أسامة الماجد

أطلقت الفنانة المغربية 
خولة بنعمران أحدث 

أغنياتها التي تحمل اسم 
“غمزة”، وذلك 

عبر قناتها 
الرسمية 

على 
يوتيوب 
وجميع 

منصات االستماع 
الموسيقي 

والبودكاست 
تحمل طابع تراث 

“الكناوة” من 
خالل كلماتها 

وألحانها.

tariq_albahhar

كيف تصفين عالم الرسم بالنسبة إليك؟ «

- عالم الرســـم هـــو عالمي الـــذي أنتمي له، 
وأســـتمتع جـــًدا بمشـــاركة هـــذا العالـــم مع 
جميـــع النـــاس مـــن حولـــي؛ ألنـــه يجعلـــك 
تنفصل عـــن العالم الحقيقي وتنغمس في 
الفن، وقاعدتـــي هي “الفن للجميع” فليس 
عليـــك أن تكـــون ذا موهبـــة عالية لدخول 

هذا المجال لتكون فناًنا تشكيلًيا. 
هل كان للبيئة من حولك دور في  «

اكتشاف الفنان في داخلك؟

- نعـــم، فقد تنبـــأت معلمتي فـــي المرحلة 
الـــذي  الفنـــان  قـــوة  علـــى  التأسيســـية 
بداخلـــي وكتبت في شـــهادة االجتياز أن 
لـــي مســـتقباًل بـــأن أكـــون ممثلـــة أو فنانة 
تشـــكيلية، وكانـــت حصـــة الفـــن األقـــرب 
لقلبي منـــذ الصغر، ومازلـــت أتذكر رائحة 
أستكشـــف  كنـــت  آنـــذاك عندمـــا  األلـــوان 
الفنـــان الـــذي بداخلي كما كنت أســـتخدم 
يـــدي فـــي الرســـم عوًضـــا عـــن الفرشـــاة 

لإلحساس باللون.

   كيف تقومين بتوظيف مهاراتك  «
في الفن بالمرسم؟

- أؤمـــن بأن الطاقـــة الجيدة وتهيئة البيئة 
تخلق مســـاحة فن إبداعيـــة لدى األطفال، 
فأنا ال أميل لوضع شـــروط تعليمية للرسم 
ولكن أجعـــل الطفل يعبر عما بداخله دون 
أي قيـــود، وأتفـــق تماًمـــا مـــع مقولـــة بابلو 
بيكاســـو “أن تعمل بيدك فأنت عامل، وأن 
تعمـــل بيـــدك وعقلـــك فأنـــت حرفـــي، وأن 
تعمـــل بيـــدك وعقلـــك وإحساســـك فأنـــت 

فنان”.
ما هي الرسالة التي تحاولين نشرها  «

من خالل ورش العمل؟

- أســـعى لنشر ثقافة الفن بمختلف أنواعه 
لجميـــع الفئـــات العمرية، ودائًمـــا ما أجعل 
للبيئـــة مكانة في هذا الفن من خالل نشـــر 
ثقافة إعـــادة التدوير واســـتغالل مختلف 
الخامـــات فـــي الفـــن، ونشـــر رســـالة “الفن 

للجميع”.
ما هي أبرز األعمال القريبة لقلبك؟ «

- أبـــرز األعمـــال هـــي إلـــيَّ لوحة أســـميتها 
“وينك يا عازف عود” وقد شاركُت بها في 
إحـــدى المعـــارض قبـــل حوالـــي 10 أعوام 
وهـــي عبـــارة عـــن خشـــب معـــاد تدويـــره 
ليشـــكل لوحـــة فنيـــة علـــى شـــكل العـــود، 
بشـــكل عـــام كل لوحـــة لها اســـمها الخاص 
ولهـــا قصتهـــاأو موقفهـــا إن صـــح التعبيـــر 

وجميعها لوحات قريبة لقلبي.
ما الطقوس التي تتبعها هنادي عند  «

الرسم؟

- بمـــا أن اللوحـــة جـــزء منـــي فأنـــا أعتمـــد 
على الخيال قبل الرســـم، وهو الذي يقوم 
علـــى تصـــور شـــكل اللوحـــة بالكامـــل قبل 
تنفيذهـــا، كما أن الموســـيقى تســـاعد على 
االســـتلهام، وأحـــرص علـــى التحـــدث مـــع 
اللوحـــة وإعطائهـــا الطاقـــة اإليجابية ألن 

ذلك ينعكس بداخل اللوحة.
ثينا عن تجربة الرسم باستخدام  « حّدِ

السكين؟

- بدأت أخيًرا في عمل اللوحات باستخدام 

مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت  وقـــد  الســـكين 
اللوحـــات عن المرأة البحرينية وأســـميتها 
“الدانة”، “نجم ســـهيل”، “شوق” و ”قماشة” 
وقـــد أطلقت هذه األســـماء على اللوحات 
بناء على الشخصيات وتعبيراتها الشكلية 
واللبـــاس،  المجوهـــرات  النظـــرات،  مـــن 
كمـــا قدمت ورًشـــا خاصة بذلـــك لألطفال 
والكبـــار كمـــا أن الســـكاكين المســـتخدمة 

تختلف بناًء على الفئات العمرية.
إلى أي درجة يؤثر مشاركة الفنان عمله  «

مع الجمهور على تفاعلهم معه؟

تكســـب  األعمـــال  مشـــاركة  لـــي  بالنســـبة 
الجمهور الثقة بالفنان وتجعل هناك إقبااًل 

على التسجيل في الورش التي يقدمها.
هل لديك أفكار جديدة تطمحين  «

لتحقيقها في المستقبل؟

أطمح إلنشاء معرض لألطفال المشاركين 
فـــي ورش العمـــل بحيـــث يمّكنهـــم عرض 
فنونهـــم على عامـــة الناس بهـــدف بيعهم، 
كمـــا أريد أن أنظم المســـابقات الفنية لفئة 

األطفال وأن يتوسع هذا الفن في مختلف 
المدارس.

كيف استفدت من تجربة دراستك في  «
تحليل رسوم األطفال في ورشك 

التدريبية؟

- ســـاعدني ذلـــك بمعرفة الحالة النفســـية 
لـــدى الطفل مـــن خالل رســـومه التي يعبر 
بها، وقد صادفت مواقف كثيرة استطعت 
أن أعرف المشـــاعر الموجودة لدى الطفل، 
ومن هذه المواقف طفلة كانت قد رسمت 
نفســـها بجانـــب معلمتهـــا ومـــن ثـــم قامت 
بالتعديـــل علـــى الرســـمة وتغطيـــة وجـــه 
المعلمة، وعند سؤالي لها لماذا قامت بفعل 
ذلك، أجابت بـــأن المعلمة قامت بالضحك 
عليهـــا عندما ســـقطت في إحـــدى المرات. 
وال حصـــر فـــي ذلـــك على رســـوم األطفال 
فقـــط، فحتى بالنســـبة لرســـوم الكبـــار لها 
تحليل أســـتطيع من خالله معرفة إذا كان 
الشـــخص خائـــف أو متـــردد حتى لـــو كان 
شخًصا مهتًما بالحسابات أستطيع معرفة 

ذلك.
متى يكون تحليل رسومات األطفال  «

مهًما؟

- في بعض األحيان أولياء األمور يطلبون 
منـــي تحليـــل رســـوم أبنائهـــم، وأعتقد أن 
ذلك أمر مهم جًدا وخصوًصا أن الوســـيلة 
الوحيـــدة التـــي يعبر بهـــا الطفـــل في عمر 
مبكر هي الرســـم وعندما يكبر تكون لديه 
وســـائل أخـــرى مثـــل الحركـــة والصـــراخ، 
ولكـــن غالًبـــا ما يكـــون التحليل مهـــم جًدا 
وخصوًصا في المشـــاكل الكبرى والجرائم 
ويعتبـــر التحليـــل إحـــدى وســـائل العـــالج 
نفســـي، وفي بعض األوقات تكون رســـوم 
األطفـــال طبيعيـــة؛ ألن الطفـــل يرســـم بما 
يدركه وليـــس بما يراه، لذا نجد في بعض 
رســـوم األطفال اختفاء األنـــف مثاًل وهذا 
أمـــر طبيعـــي جـــًدا، وقـــد أدركـــُت ذلك من 

خالل خبرتي بهذا المجال.

هنادي الغانم: تحليل الرسوم مهم 
وطاقة الشخص تنعكس على لوحته

استخدمت السكين حديثا في أعمالها وأطلقت لوحات عن المرأة البحرينية

هنادي الغانم فنانة تشكيلية متميزة، حاصلة على شهادة البكالوريوس من جمهورية مصر العربية، لديها خبرة 15 عامًا في مجال 
تعليــم الفنــون، كمــا أنها تمتلك شــهادة معتمدة في تحليل رســوم األطفال، عشــقت الفن منذ صغرها، وتنبــأت معلمتها في المرحلة 
ــق ذلك على أرض الواقع، شــاركت لوحاتها فــي العديد من المعارض واســتطاعت  التأسيســية بمســتقبلها فــي مجــال الفنــون فتحقَّ
بفضل موهبتها التي صقلتها مع الزمن أن تحقق حلمها في إنشاء مرسمها الذي تقدم خالله مختلف ورش العمل لألطفال والكبار. 

“البالد” التقت الغانم في الحوار التالي:

شيماء عبدالكريم

تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن 
محمـــد بـــن ســـلطان القاســـمي ولـــي عهـــد 
ونائب حاكم الشارقة افتتح يوم األربعاء 
21 سبتمبر ملتقى الشارقة الدولي للراوي 
في دورته الثانية والعشـــرين تحت شـــعار 
“حكايـــا البحـــر” بأكســـبو الشـــارقة وســـط 
حضـــور كبير مـــن المدعوين مـــن مختلف 
دول العالـــم، وقد اشـــتمل حفـــل االفتتاح 
علـــى كلمة رئيـــس معهد الشـــارقة للتراث 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة للملتقـــى 
لفـــن  فنيـــة  وفقـــرة  المســـلم،  عبدالعزيـــز 
النهمـــة، وتكريم راعـــي الحفـــل للمكرمين 

في الدورة من فنانين ورواه.
كلمتـــه  فـــي  المســـلم  أوضـــح  وقـــد  هـــذا، 
أن البحـــر شـــكل جـــزًءا كبيـــًرا فـــي ذاكرة 
اإلماراتييـــن ومجتمعـــات الخليـــج العربي 
بشكل عام، وذكرياتهم وتفاصيل حياتهم 
فـــي الماضي، بل كان البحـــر مصدر الرزق 
والعيـــش وقـــد نشـــأت منـــذ آمـــاد بعيـــدة 
عالئـــق وطيـــدة بيـــن اإلماراتييـــن والبحر 
بالبحـــر  مرتبطـــة  حياتهـــم  كانـــت  حيـــث 
وبعوالمه وبمواســـم ارتياده، ومنه نسجوا 
الكثير من الحكايات الشـــعبية والخرافية 

التي تعكس ذلك االرتباط الوثيق بالبحر.
وظهـــرت أعـــالم وشـــخوص ورمـــوز ذات 
محمـــوالت ثقافيـــة وتراثيـــة تنتمـــي إلـــى 
والنواخـــذة  كالغواصيـــن  البحـــار  عالـــم 
مهـــن  وتشـــكلت  وغيرهـــم،  والطواويـــش 
األســـماك  صيـــد  مثـــل  عريقـــة  بحريـــة 
واســـتخراج األحجـــار المرجانية والغوص 
البحـــار  عبـــر  واألســـفار  اللؤلـــؤ  علـــى 

والمحيطات وغيرها من الحرف.
وأضاف المسلم أن ضيف شرف هذا العام 
الفنـــان اإلماراتـــي إبراهيـــم جمعـــة، فيمـــا 
ســـتكون الشـــخصية االعتباريـــة من دولة 
الكويت الشقيقة ممثلة في الشاعر محمد 
الفايـــز رحمـــه هللا، أمـــا الـــدول المحتفـــى 
بهـــا هـــذا العام فهـــي دول الخليـــج العربي 
ممـــا تمتلكـــه من مخـــزون تراثي مشـــترك 
يمتـــد لقـــرون، موضًحـــا أن هـــذه الـــدورة 
تنطلق بمشـــاركة 160 مشـــارًكا ومشـــاركة 
يشـــكلون نخبـــة مـــن الخبـــراء والباحثين 

والحكواتيين واإلعالميين من 46 دولة.
هـــذا وقد عبـــر الفنـــان اإلماراتـــي إبراهيم 
بالـــغ  عـــن  لـ”البـــالد”  حديـــث  فـــي  جمعـــة 
ســـعادته بهذا التكريم من الملتقى، مشيدا 
بما يتضمنه من فعاليات وورش وأنشـــطة 

وندوات، سيكون لها بالغ األثر في ترسيخ 
تراثنـــا البحري الزاخر وموروثنا الخليجي 

وتقديمه إلى العالم.

“التراث السينمائي البحري الخليجي”

وضمـــن جلســـات الملتقى العديـــدة والتي 

ستنشـــرها “البـــالد” الحقـــا عقـــدت جلســـة 
بعنـــوان “بس يـــا بحر” أدارهـــا الفنان خالد 
البناي تحـــدث فيها أبطال الفيلم الكويتي 

الشهير حول تجاربهم وذكرياتهم.
الفنـــان ســـعد الفـــرج أكـــد أن ســـر نجـــاح 
الفيلـــم كان ألمـــٍر واحد، وهـــو أن كل فنان 

كان يشـــعر بأمانـــة تثقل رقبتـــه، وعليه أن 
يحافـــظ عليها، وأن بين يديه رســـالة البد 
أن يوصلهـــا للنـــاس، ومـــا يميـــز الموضوع 
أيًضـــا أن الفنانين عاشـــوا أحداثًا حقيقية 
جعلتهـــم يؤمنـــون أن عليهـــم إيصال هذه 
قاســـى  كـــم  ليعرفـــوا  لألجيـــال  الحقائـــق 

األجـــداد مـــن أجـــل أن يصلـــوا بعائالتهـــم 
وأبنائهم إلى بر األمان.

الفنانـــة حياة الفهد شـــاطرت الفرج في أن 
الفلـــم كان أكثر من مجرد عمل فني، وإنما 
كان رسالة وأمانة، وأن مشاركتها فيه كان 
رغبة في إيصالها، وكان جّل همها أن تنقل 
كل مـــا تشـــعر بـــه من مشـــاعر تخـــّص هذه 
الفتـــرة التـــي كان الناس فيهـــا على عالقة 
بالبحر. وبدوره، أكد الفنان محمد المنصور 
أن الفيلـــم كان صرخـــة فـــي وجـــه الظلـــم، 
وداللـــة مـــن دالالت الرفـــض والتمـــرد التي 
كانـــت متأججة في نفـــوس البحارة الذين 
كانـــوا يعرفون أنهم فـــي رحالتهم في هذا 
البحـــر قـــد يموتون وال يعـــودون ألهاليهم، 
لذلـــك كان عليهم الصـــراخ في وجه الوجع 

والغياب، مهما كلفهم هذا األمر.
وكشـــف كاتب الفيلـــم الفنـــان عبدالرحمن 
الصالـــح فـــي حديثـــه بأنـــه اســـتلهم قصة 
التجربـــة  وحـــي  مـــن  الفيلـــم  وحـــوارات 
الـــذي  والـــده  عاشـــها  التـــي  الحياتيـــة 
عمـــل بحـــاًرا، وهـــي مـــن وحـــي الحكايات 
والقصص التي خبرها البحارة الكويتيون 
القدامـــى أثناء رحالتهم الطويلة بحثًا عن 

اللؤلؤ.

تكريم الملحن جمعة... وأبطال “بس يا بحر” يسترجعون الذكريات

افتتاح باهر لملتقى الشارقة الدولي للراوي بشعار حكايا البحر

تكريم أحد الرواةولي عهد الشارقة يكرم الملحن جمعة تكريم اسم الشاعر محمد الفايز

جلسة بس با بحر
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في خطاب له في الســـتينيات كشـــف الرئيس المصـــري الراحل عبدالناصر 
واحدة من أهم النقاط الخالفية بينه وبين حسن الهضيبي، مرشد جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين عام 1953، في المفاوضات التـــي جرت بينهما بعد أن 
حـــل األول األحزاب مســـتثنيا “الجماعة” على أمل اســـتيعابها، لكنه فشـــل 
فـــي ذلك واصطدم بقوة معها إثر تورطهـــا في محاولة اغتياله في ميدان 
المنشـــية باألســـكندرية 1954، فقرر أن يشملها قرار حل األحزاب، وتتمثل 
النقطـــة الخالفيـــة في أن الهضيبي كان علـــى رأس مطالبه فرض الحجاب 
على نســـاء مصـــر بأكملها، وهو ما رفضـــه عبدالناصر، مفحمـــًا إياه بأنه هو 

نفسه له بنت في كلية الطب وغير قادر على إلزامها بالحجاب!
وكمـــا هـــو معروف لم يكـــن ارتـــداء الحجاب حينذاك شـــائعًا بيـــن طالبات 
وشـــابات مصـــر المتعلمـــات، تمامـــا كمـــا كان حـــال طالبات وشـــابات إيران 
عنـــد اســـتيالء الماللـــي علـــى الحكم واســـتئثارهم بـــه 1979، مـــا يعني أن 
تيار “اإلســـالم السياســـي” في البلدين ال يعرف شـــيئًا في السياســـة اســـمه 
“الواقعيـــة” أو “فـــن الممكـــن”، ولعل مـــا نتابع فصوله اآلن مـــن احتجاجات 
داميـــة داخـــل إيـــران إثـــر مقتل الشـــابة مهســـا أمينـــي على أيدي “شـــرطة 

األخـــالق” هـــي ردود فعـــل مكتومـــة طويال آن لهـــا أن تتفجـــر - إلى جانب 
عوامل أخرى - ضد سياسة القبضة الحديدية لفرض الحجاب، حتى إزاء 
مـــن لم ترتده - حســـب مزاعمهـــم – وفق “الضوابط الشـــرعية”، فهل كانت 
هذه القضية حقًا أخطر قضية آنية قصوى تواجه الجمهورية “اإلسالمية” 
فـــي إيران من بين كل التحديـــات األمنية الداخليـــة واالجتماعية األخرى 
التي تواجهها، والتي من بينها تفشي البطالة والفقر والدعارة والمخدرات 
والجريمـــة؟ وجميعهـــا ظواهر تتنافى مع قيم اإلســـالم وأشـــد خطورًة من 
السفور، واعترفت بها صحافة النظام نفسه قبل إعالم أعدائه في الخارج. 
ومـــا ال يتمعـــن فـــي مغـــزاه ودالالته الماللـــي الحكام أن شـــطرًا غيـــر قليل 
مـــن جيليـــن من الفتيات بلغن اليوم زهاء العشـــرين مـــن أعمارهن، لم تكن 
جداتهن محجبات قبل أكثر من 40 عامًا من قيام الجمهورية اإلسالموية، 
وبرضـــا أجدادهـــن، ولعلهن اطلعـــن على ألبومات لصور جداتهن ســـافرات، 
والالئي لم تكن متمردات على فروض دينهن أو يدعين لممارســـة الرذيلة، 
كمـــا يصور النظـــام القائم ثقافتهن فـــي الملبس. “المقال كامـــالً في الموقع 

اإللكتروني”.

رضي السّماك

في دالالت مقتل مهسا أميني

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

للتواصل: 17111483

تقدير عالمي لمملكة البحرين ومواقفها المشرفة
إن السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحريـــن بقيادة ســـيدي جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، ودعم 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، قائمة في مبادئها وممارستها 
علـــى االعتدال وصيانة األمن واالســـتقرار واعتماد الوســـائل الســـلمية 
لحـــل الخالفـــات، واحتـــرام ســـيادة الـــدول والعمل بكل جهـــد لتحقيق 
الســـالم واألمـــن والطمأنينة لشـــعوب المنطقـــة والعالم، لهـــذا أصبحت 
السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحرين في كل اللغـــات وتأخذ االهتمام 

األكبر في كل محفل ومكان.
وهذا ما أكد عليه ســـعادة الدكتور عبداللطيف بن راشـــد الزياني وزير 
الخارجيـــة، فـــي كلمة مملكة البحريـــن أمام المناقشـــة العامة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة في دورتها الســـابعة والسبعين بنيويورك، حيث 
قـــال: “لقد كانت مملكة البحرين بقيـــادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظـــم، حفظـــه هللا ورعاه، 
حريصـــًة دائًما فـــي جميع مواقفهـــا الدبلوماســـية وتحركاتهـــا الدولية 
الفاعلـــة علـــى تأكيد أهمية التعاون والشـــراكة الدولية على أســـٍس من 

التآخي والتفاهم ومبادئ ُحســـن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم 
التدخل في شـــؤونها الداخلية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية 
فـــي تســـوية الصراعـــات والتوتـــرات اإلقليميـــة والدوليـــة، وترســـيخ 
التعايش الســـلمي بين جميع األديان والحضـــارات والثقافات، انطالًقا 

من ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”.
البحريـــن بلـــد العطاء بـــال حدود، إليمـــان القيـــادة بأن اإلنســـان الثروة 
الحقيقيـــة للشـــعوب، وأســـاس التنميـــة الشـــاملة، ومـــن هـــذا المنطلـــق 
تحظـــى تشـــريعاتها ومبادراتهـــا باهتمـــام الخبـــراء والمتخصصين من 
الـــدول العربية والعالمية، وقد أشـــار معالي وزيـــر الخارجية في كلمته 
أيضـــا إلـــى تمتـــع البحرين بتشـــريعات عصرية تضاهي أرقـــى المعايير 
الحقوقيـــة العالمية، ومـــن أبرزها “قانون العقوبـــات والتدابير البديلة”، 
و”قانـــون العدالـــة اإلصالحية لألطفـــال وحمايتهم من ســـوء المعاملة” 

وغيرها . 
كلمـــة معالي وزير الخارجية بمعناها الشـــامل واألكبر عكســـت التقدير 
العالمـــي لمملكـــة البحريـــن ومواقفهـــا المشـــرفة التـــي باتـــت معروفـــة 

للقاصي والداني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يـــا ُتـــرى مـــا هو أكبـــر عائق مـــن الممكـــن أن يقف فـــي طريقك عندمـــا تنوي 
الدخـــول في مشـــروع تجاري، اجتماعي، دراســـي، أو عنـــد اإلقدام على أمر 
جديد ترى فيه منفعتك؟ ســـؤال ُطرح على مجموعة من الخريجين الجدد، 
وبالطبـــع تراوحت الردود بين عدة أســـباب وجيهـــة وكان من جملتها “القلق 

والخوف من الفشل”.
هـــذا الهاجـــس الدائـــم – القلـــق - هو من أكثر ما يســـاور اإلنســـان في حياته 
ويجعله عرضة للكثير من األمراض، ويفسد عليه آماله وينغص عليه حياته، 
ظنًا منه أن القلق يأتي من أمور خارجية ال قبل له بها فتدفعه للركون إليها 
دفعًا، والحقيقة أن الهواجس الداخلية هي التي تشغل ما نسبته 80 % من 
حياته دون غيرها، فهي كفيلة بشـــغل الجزء األكبر من أوقاتنا، فالحذر من 

التفكير السلبي ألنه عنصر ال ُيستهان به في إضعاف النفوس.
إن من أهم األســـباب التي تجعل اإلنسان يعيش في قلق دائم، اهتزاز الثقة 
بالنفـــس وبالتالـــي الخـــوف من المســـتقبل، ونحن كمســـلمين يجـــدر بنا قبل 
غيرنـــا أن ال نركن لمثل هذه الوســـاوس والهواجـــس ونحن نعلم أن المقادير 

بيـــد الخالق العظيـــم، فاألولى هنا والحال كذلك أن نصـــرف هذا الوجل إلى 
خالقنا ونحسن الظن به وهذا من باب حسن األدب.

إن جلـــد الّذات كما يصفه البعض وتأنيـــب الضمير إنما يزيد من حالة القلق، 
بل ويولد لدى اإلنسان نوعا من التشويش الفكري، فالعقل الباطن هو مركز 
هذه العمليات، وأفضل وقت يجد القلق طريقه للولوج إليه هو وقت الفراغ، 
لذلـــك فإن من أفضل الســـبل لمدافعة هـــذه الهواجس عن النفس العمل على 
وضـــع جـــدول زمنـــي يومي، تمـــارس فيـــه مهماتـــك وتقضي فيـــه حاجاتك 

اليومية.
إن جدولـــة المهمـــات من شـــأنها أن تضعك فـــي المكان الصحيـــح وتعيد لك 
الثقة في نفســـك وتعطيك جرعات منشـــطة في التغلب على معظم العوائق 

أو على أقل تقدير أغلبها.
راجع نفسك في نهاية كل يوم، وانظر كم من هواجسك التي نسجتها حول 
نفســـك قد تحققت؟ ســـترى أنك كنت واهم، بل وضخمت األمور من حولك 

حتى سجنت نفسك فيها، وأصبحت بذلك أكبر عائق أمام طموحاتك.

عصام عبداهلل

الهاجس الدائم

jarat8alam 
@gmail.com

فتحت جرحا يا أميرة!
لـــم يكـــن مقطع ضرب الطفلة أميرة ليمر مـــرور الكرام، فقد فتح العيون 
على كثير من األمور، منها العنف ضد الطفل، ذلك الكائن الضعيف الذي 
ال يفهـــم مـــا يجري من حوله فيســـتطيع حاقد أن يؤذيه ثـــم يربت على 
كتفـــه بابتســـامة فينســـى الطفل األذيـــة، وهكذا هو حال من يمارســـون 
العنـــف ســـواء اللفظـــي أو الجســـدي أو المعنـــوي ضد األطفـــال، يعلمون 
جيدا أن الطفل لن يســـتطيع الدفاع عن نفســـه وبعضهم يســـتغل وضع 
الطفـــل الصحـــي كأن يكون من ذوي االحتياجـــات الخاصة أو خجوال ال 
يستطيع وصف ما يتعرض له من إيذاء، وغالبا ما كنت أقول إن الطفل 
قـــد يتعرض لإليذاء في غضون لحظة أو ثانية قد تكلفه تلك اللحظات 
عمـــره كلـــه، فيمـــا بعد قد يقـــع ضحية اعتداء جنســـي أو عنف جســـدي 
منتظـــم أو تنمـــر لفظي وغيرها من األمور التي ترســـخ في نفس الطفل 
وعقله الالواعي الكثير من العقد النفســـية، وهو ما يترتب عليه إنســـان 
مهزوز فيما بعد أو صاحب عقدة أو صاحب سلوك غير طبيعي وغيرها 

من األمور التي ال يحمد عقباها.
لقـــد دقت واقعة أميرة ناقوس الخطر لتجعلنا أكثر انتباها ألطفالنا وما 
يمـــرون بـــه، ومتابعة كل شـــاردة وواردة تخصهم، أنا أعلـــم أننا في هذا 
الزمـــن الســـريع يضيع يومنا بين عمـــل ودوام ومتطلبـــات وأمور أخرى، 
لكـــن هؤالء األطفال مســـؤولية كبيرة تقع علـــى كاهلي اآلباء واألمهات، 
فال الزمن هو الزمن األولي وال الحياة كما كانت من قبل، هم يحتاجون 
منـــا جهـــدا مضاعفـــا لما كنا ننالـــه من قبل أهالينا، ببســـاطة شـــديدة كل 
األحوال تغيرت، فزاد التنمر وزاد العنف وقل الخير وهي أمور يلمســـها 
الجميع وتحتاج إلى مراقبة حقيقية من قبل الوالدين حتى ينشأ الطفل 
نشـــأة ســـليمة وصحية بعيدا عن ما قد يدمر مســـتقبله النفسي دون أن 

نشعر.
نصيحـــة منـــي لنفســـي قبـــل أن تكـــون لآلخريـــن، األطفـــال جـــزء مـــن 
العائلة، ســـالمتهم تأتي في أولويات ســـلم العائلة وأهدافها، فمتابعتهم 
ومجالستهم ولو لساعة يوميا ستحدث فارقا كبيرا في نموهم، التعرف 
علـــى البيئـــة المحيطـــة بهـــم ســـيجعلنا علـــى درايـــة باألشـــخاص الذين 
يقابلونهـــم فـــي أوقات الدراســـة أو الطلعـــات أو األلعـــاب أو غيرها، بناء 
حديث معهم سيســـاعد على بناء شخصياتهم وبناء المواقف والتعرف 

على محيطهم بشكل أفضل، حفظ هللا كل األطفال في كل مكان.

د. سمر األبيوكي

كلمة البحرين في “بيت األمم”
رســـالة بحرينيـــة عظيمـــة، أوصلها ســـعادة الدكتـــور عبداللطيف بن 
راشـــد الزياني وزيـــر الخارجية أمام الدورة الــــ )77( للجمعية العامة 
لألمـــم المتحـــدة، والتي أكد خاللها ثبات مملكة البحرين في الســـير 
قدمًا في نهجها اإلصالحي الزاهر وترســـيخ مفاهيم وقيم التسامح 

والسالم والتعايش، واالنفتاح على اآلخر.
والكلمـــة تعبيـــر حـــي إلرادة البحريـــن قيادة وشـــعبًا فـــي العمل معا 
للعبـــور للمســـتقبل، وتقديم دروس مســـتفادة للمنطقـــة والعالم، في 
ســـبل تعزيز الشراكة الدولية على أسس نابضة باالحترام، والحوار، 
وتوظيـــف كل الســـبل لنزع فتيل الخالفات والتشـــرذمات، وتحقيق 
الســـالم واألمـــن العالمييـــن، بما يرضـــي تطلعات الشـــعوب، ويحقق 

استقرارها.
وأشـــارت الكلمة أيضا الهتمامات مملكة البحرين في وضع الحلول 
النهائية لمشاكل التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

وأهمية تحقيق الشراكة الدولية إلنهاء الحروب والنزاعات.
وكذلك تجربة مملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا، وخططها 
لتحقيق التعافي االقتصادي، واالستمرار في المسيرة الديمقراطية 

البناءة التي أوجد أسسها العاهل المعظم.
البحريـــن ومـــن خالل فكـــر ورؤى جاللة الملك المعظـــم ماضية بكل 
ثبات في أن تكون من الدول المؤثرة والبناءة في ترسيخ المفاهيم 
اإلنســـانية العصريـــة التي تمكن اإلنســـان من نيـــل حقوقه، والعيش 
فـــي مجتمعات متحضرة تقوم على مبـــادئ تكافؤ الفرص، وتعظيم 
فـــرص تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، وتعزيـــز التكافل الدولي 

واألممي.
الخارجيـــة البحرينيـــة ومنـــذ البدايـــات، تعبر عبـــر رســـائلها الدولية 
والعالميـــة، عـــن فكـــر القيـــادة البحرينية ممثلـــة في الملـــك المعظم، 
والتي تحترم في كل المحافل ألنها تقرب الفكر اإلنساني، والتعاون، 

والرحمة بين الشعوب، وتنبذ الخالفات، أيا كانت.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

شـــهد ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس 
المالكمـــة  بطولـــة  منافســـات  القتاليـــة، 
المحلية، التي أقيمت تحت رعاية سموه، 
والتي نظمهـــا االتحاد البحريني للمالكمة 
تحت إشراف المجلس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة يوم الجمعة علـــى صالة االتحاد 
البحرينـــي للكرة الطاولـــة بمجمع صاالت 
عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية.

 وقد تّوج سموه الفائزين بالمراكز األولى 
فـــي هـــذه البطولة، مشـــيدا بالمســـتويات 
التي ظهر عليها المشاركين متمنيا سموه 
حظا أوفر لبقية المشاركين في البطوالت 

المقبلة.
وكانـــت البطولة قد انطلقـــت عصر أمس 
جـــاءت  وقـــد  نـــزاال،   19 بإقامـــة  األول 
نتائجهـــا علـــى النحـــو التالـــي: ففـــي فئـــة 
الناشـــئين فاز جورج اندروس على ســـيد 
إبراهيم عادل “وزن 60 كيلوجراما”، وفي 
فئـــة الكبـــار، فـــازت بريانـــكا علـــى جوتي 

“وزن 50 كيلوجرامـــا”، وفاز علي الغســـرة 
علـــى طـــارق رائـــد “وزن 51 كيلوجراما”، 
وفـــاز ســـيد فاضـــل عبـــاس علـــى محمـــد 
وفـــاز  كيلوجرامـــا”،   60 “وزن  المحســـي 
بـــركاش لمبو علـــى صالح الـــذوادي “وزن 
60 كيلوجرامـــا”، وفـــاز قيصـــر ســـلطاني 
على علي بحر “وزن 67 كيلوجراما”، وفاز 
عمـــر بوضاحي علـــى علي الســـجاد “وزن 
67 كيلوجرامـــا”، وفـــاز محمـــد فخر على 
سعيد ميانجا “وزن 67 كيلوجراما”، وفاز 

محمـــد الخضر علـــى إبراهيـــم عبدالعزيز 
“وزن 71 كيلوجرامـــا”، وفـــاز أريـــس خان 
على محمد صهيب “وزن 75 كيلوجراما”، 
وفاز يوســـف عبدالغني علـــى إيوا رومان 
“75 كيلوجرامـــا”، وفـــاز علـــي أســـد علـــى 
كيلوجرامـــا”   80 “وزن  المتـــروك  جاســـم 
وفـــاز إســـرائيل على جوزيـــف “وزن فوق 
92 كيلوجرامـــا”. فـــي حيـــن قـــرر اتحـــاد 
المالكمـــة منـــح جوائـــز لدعم المشـــاركين 

في فئة البراعم واألشبال.

ج الفائزين سلمان بن محمد يشهد بطولة المالكمة ويتوِّ

جانب من تتويج الفائزين

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

فـــارس  البحرينيـــة  األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
الكوهجـــي العب القوة البدنية البطل عبدهللا ســـالمين، بحضور 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرفع األثقـــال إســـحاق إبراهيم بمقر 

اللجنة األولمبية بضاحية السيف.
جاء ذلك بمناســـبة تحقيق البطل عبدهللا ســـالمين رقما خليجيا 
جديـــدا فـــي الــــ Willks )515.89( فـــي المجموع العـــام وهو رقم 
قياسي جديد على المستوى الخليجي وأعلى “دليفت” في وزن 
 last man 360 كيلو بلعبة القوة البدنية والذي أحرزه في بطولة
standing. ورحب الكوهجي بالالعب ســـالمين وأشاد بما حققه 
مـــن إنجاز ومســـتوى عال فـــي رياضة القوة البدنيـــة بعدما توج 
last man stand�  جهوده بتحقيق لقب بطل األبطال في بطولة
ing ليحـــرز الرقم الخليجـــي الجديـــد )515.89( ويبرهن قدراته 
العالية في رياضة القوة البدنية التي تتطلب قوة وشـــدة تحمل 
وصالبة بدنية عالية ال تتحقق إال من خالل االلتزام بالتدريبات 

والتحلي بالعزيمة والمثابرة.
وعبـــر الكوهجي عن اعتـــزازه الكبير بما حققـــه البطل البحريني 
عبـــدهللا ســـالمين، الـــذي أصبـــح أحـــد ألمع نجـــوم رياضـــة القوة 
البدنيـــة على المســـتوى المحلي والخليجي، متمنيـــا له التوفيق 

 2020 للباورلفتينـــك كالســـيك  والنجـــاح فـــي بطولـــة المملكـــة 
اللجنـــة  دعـــم ووقـــوف  مؤكـــدا  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة بجانبه انطالقا من حرصها المســـتمر على 

مساندة جميع األبطال بمختلف األلعاب الرياضية.
وبدوره تقدم الالعب عبدهللا سالمين عن خالص شكره وتقديره 
لألميـــن العام على حســـن االهتمام والمتابعة األمـــر الذي كان له 
أبلغ األثر في تشجيعه لتحقيق هذه النتيجة المشرفة، كما أشاد 
بالمـــدرب ناصر الوردي وأثنى على دوره في اإلعداد والتحضير 
لتأهيله وأكد ســـالمين حرصه المستمر في مواصلة العطاء لرفع 
اسم المملكة عاليا بمختلف االستحقاقات الخارجية في رياضة 

القوة البدنية.

أشاد بتحقيقه رقماً خليجياً جديداً “515.89”

الكوهجي يستقبل بطل القوة البدنية عبداهلل سالمين

الكوهجي لدى استقباله الالعب عبدالله سالمين

تلقـــت األمانة العامـــة باالتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، رســـالة شـــكر وتقديـــر مـــن 
لكـــرة  اآلســـيوي  لالتحـــاد  العـــام  األميـــن 
القـــدم داتو ويندســـور جون، بعـــد النجاح 
الكبيـــر الذي حققه االتحاد البحريني لكرة 
القدم في اســـتضافة مباريـــات المجموعة 
B لتصفيـــات كأس آســـيا تحـــت ٢٠ عاًمـــا 
٢٠٢٣، والتي أقيمت بنظام التجمع خالل 

الفترة ١٠ حتى ١٨ سبتمبر الجاري.
وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم قد 
التـــي   B المجموعـــة  مباريـــات  احتضـــن 
ضمـــت إلـــى جانـــب منتخبنـــا: بنغالديـــش 

وبوتان وقطر والنيبال.

اآلسيوي يشيد 
باستضافة البحرين
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شـــارك رؤســـاء االتحادات المختلفة 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالم فـــي الثناء 
الكامـــل على ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة الذي يحتفـــل بعيد 
ألول  السادســـة  والذكـــرى  ميـــالده 
بطولـــة تنظمهـــا BRAVE CF وذلـــك 

في 23 سبتمبر. 
 وقـــال رئيـــس االتحـــاد الســـلوفيني 
أن  “أود  المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
أهنـــئ ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
لــــ السادســـة  بالذكـــرى  خليفـــة  آل 
BRAVE CF. نحـــن بصفتنـــا االتحاد 
الســـلوفيني لفنون القتال المختلطة 
نتطلع إلى مستقبل مشرق مًعا، على 
أمـــل اســـتضافة مزيد مـــن األحداث 
في ســـلوفينيا في المســـتقبل، وأكبر 
تـــم  الـــذي   BRAVE 34 مـــن حـــدث 
اســـتضافته في ابعـــام 2020. نهدف 
إلـــى االرتقـــاء بالرياضـــة إلـــى آفـــاق 
جديـــدة وتطويـــر نجـــوم جـــدد فـــي 
منطقتنـــا للعالم أجمع. شـــكًرا جزيالً 
لكم علـــى كل دعمكم الذي قدمتموه 

ونحـــن  الســـلوفينية   MMA لــــ 
 BRAVE متحمسون جًدا لمســـتقبل

.”CF
مـــن جهتـــه، قـــال المديـــر التنفيذي لـ 
الكولومبـــي  LFC ورئيـــس االتحـــاد 
خايمـــي  المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
بـــارون “أود أن أهنـــئ ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بالذكرى 
السادسة لمنظمة BRAVE CF. نحن 
بصفتنا االتحـــاد الكولومبي لرياضة 
فنـــون القتال المختلطة لدينا العديد 
 BRAVE CF من التعاون المذهل مع
مع حدثين كبيرين تم تنظيمهما هنا 
ونتطلـــع إلـــى مســـتقبل مشـــرق مًعا. 
ســـوف نرتقـــي بالرياضـــة إلـــى آفاق 

جديـــدة، ليس فقـــط فـــي كولومبيا، 
ولكـــن في أميـــركا الالتينيـــة بأكملها 
وســـنطور نجوًمـــا بارزيـــن جـــدد في 
منطقتنا للعالم بأســـره. شـــكرًا جزيالً 
لكـــم على دعمكم. نحن متحمســـون 
فـــي   BRAVE CF لمســـتقبل  جـــًدا 

أميركا الالتينية!”. 
القتـــال  فنـــون  رئيـــس  ســـلط  كمـــا 
المختلطة في موريشيوس، أفيناش 
رامتوهول، الضوء على القيمة التي 
قدمها ســـموه، بالقول “أود أن أغتنم 
هـــذه الفرصـــة ألتمنـــى عيـــد ميـــالد 
رائًعـــا لســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة. كان لديـــه رؤيـــة رائعـــة 
لتوحيـــد األمـــم من خالل مســـابقات 

الفنـــون القتاليـــة المختلطـــة وخلـــق 
الفـــرص للرياضيين من جميع أنحاء 
العالـــم. هـــذه أيًضـــا مناســـبة خاصة 

الســـنوية  بالذكـــرى  نحتفـــل  حيـــث 
 .”BRAVE CF السادسة لمنظمة

وتتزامن الذكرى السادســـة لتأسيس 

المنظمـــة وعيـــد ميـــالد ســـموه مـــع 
 BRAVE اإلطـــالق الرســـمي لتطبيق

CF TV اليوم.

خصص رياضيون حاليون وسابقون 
فـــي منظمة BRAVE بعـــض الوقت 
لتكريـــم  المزدحمـــة  مـــن جداولهـــم 
آل  بـــن حمـــد  الشـــيخ خالـــد  ســـمو 
 BRAVE خليفة وتهنئته على نجاح
CF المســـتمر. ويتزامـــن عيد ميالد 
سموه مع الذكرى السنوية السادسة 
لــــ BRAVE CF التـــي نظمت حدثها 
األول فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم قبل 6 

سنوات. 
وخصص نجم BRAVE CF السابق 
والرياضـــي المعـــروف عالمًيا محمد 
موكايـــف جـــزءا مـــن وقتـــه ليبـــارك 
لســـموه عيـــد ميـــالده ويهنئـــه على 
رؤيتـــه التـــي أســـهمت في تشـــكيل 
فريق KHK MMA الذي ينتمي إليه 

موكاييف. 

وباإلضافـــة إلـــى موكاييـــف، أعـــرب 
المتنافـــس فـــي وزن الوســـط فـــي 
الجنـــوب   BRAVE CF بطولـــة 
إفريقي تشـــاد هانيكـــوم عن تهنئته 
لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، كمـــا وباركه على مـــا حققه 
مـــن نجاح في رياضـــة فنون القتال 

المختلطة. 
 BRAVE CF نجـــم  وأعـــرب  كمـــا 
 UFC الســـابق والمقاتل فـــي بطولة
حاليًا الفرنســـي بينوا ســـان دينيس 
عـــن امتنانـــه للفرصـــة التـــي منحها 
لـــه ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
 .BRAVE CF خليفـــة وما تعلمه من
وقال في هذا الصدد “تهانينا لســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
العمـــل الـــذي يقـــوم به هـــو وفريقه 

على مدى السنوات الست الماضية. 
أنـــا محظـــوظ جـــًدا وســـعيد لكوني 
جـــزًءا مـــن قصـــةBRAVE CF. لقد 

نشأت هناك وأنا ممتن إلى األبد. 
ومـــن بيـــن الرياضيين المشـــهورين 

تهنئتهـــم  قدمـــوا  الذيـــن  اآلخريـــن 
أيًضا إلى سمو الشيخ خالد بن حمد 
البطـــل   ،BRAVE CFو خليفـــة  آل 
وعلـــي  الســـيالوي  جـــراح  الســـابق 

باجوتينوف.

منظمة بريف سي اف تحتفل بالذكرى السادسة لتأسيسها

”BRAVE CF“ بمناسبة عيد ميالد سموه وذكرى أول بطولة تنظمها

”MMA“ على رياضة ”BRAVE CF“تأثير إيجابي لـ

رؤساء اتحادات فنون القتال المختلطة يهنئون خالد بن حمد

مقاتلون من جميع أنحاء العالم يهنئون خالد بن حمد

مدرب ماكجريجور: “BRAVE CF” األكثر انتشاراً في العالم
خصص المدرب الرئيســـي لنجم رياضة 
فنـــون القتال المختلطـــة العالمي كونور 
ماكجريجـــور، األيرلندي جـــون كافاناغ، 
لحظـــة مـــن وقتـــه وهـــو فـــي البرتغـــال 
 BRAVE إلرسال رسالة لمؤسس ومالك
CF، ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، هنـــأه فيهـــا بعيـــد ميالد ســـموه 
الخـــاص والذكـــرى السادســـة لتأســـيس 

 .BRAVE CF منظمة
 وعبر كافانغ عن امتنانه لجهود ســـموه 

لتطوير رياضة فنون القتال المختلطة. 
ســـت  “لمـــدة  الصـــدد:  هـــذ  فـــي  وذكـــر 
موجـــودا.   BRAVE CF كان  ســـنوات، 
وقـــد حقـــق بالتأكيـــد مـــا كنـــت تخطط 
للقيام به. إن BRAVE هي حًقا المنظمة 
األكثر انتشـــاًرا في رياضة فنون القتال 
المختلطـــة. المنظمة األخـــرى هي فقط 
في الواليـــات المتحـــدة األميركية و99 
% مـــن بطوالتهـــا فـــي أميـــركا. بطولـــة 
أنحـــاء  فـــي جميـــع  حًقـــا   BRAVE CF

العالـــم ولديها قائمـــة متنوعة. أنا فخور 
جًدا بـــأن أكون جزًءا منهـــا، وعلى وجه 
الخصوص، أردت أن أشكر سموكم على 
وجـــود مجموعة SBG هنـــاك منذ اليوم 
األول. لقـــد كنا هناك منـــذ البداية وآمل 
أن نكـــون هناك لســـنوات عديـــدة أخرى 
أتمنـــى  أن  أود  لذلـــك  المســـتقبل.  فـــي 
لســـموكم صحـــة جيـــدة، لـــك ولعائلتـــك 
الكريمة، والنجاح المستمر ألكبر منظمة 

جون كافانجMMA عالمية على هذا الكوكب”.

محمد موكاييفجراح السيالوي

الفرنسي بينوا سان دينيس



في  للجولف  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  أقر 
الماضي  األربعاء  يوم  عقد  الذي  األخير  اجتماعه 
اللواء  للجولف  البحريني  االتحاد  رئيس  برئاسة 
بطولة  تنظيم  موعد  النعيمي،  صقر  علي  الــركــن 
إقامة  تأكيد  تــم  إذ  لــلــهــواة،  المفتوحة  البحرين 
البطولة في الفتره من 13 ولغاية 16 أكتوبر المقبل 
على مالعب النادي الملكي للجولف، وتقام البطولة 
االتحاد  اعتماد من  لها  ما يشكل  3 جــوالت،  على 

الدولي للجولف في تصنيف الالعبين المشاركين فيها.
وأكد رئيس االتحاد أهمية تعاون جميع اللجان التنظمية من أجل إظهار البطولة 
بالمستوى التنظيمي الممتاز خصوصا بعد النجاحات المتميزة التي حققها االتحاد 
البحريني للجولف في التنظيم في البطوالت السابقة والقت نجاحا متميزا، كما أكد 
رئيس االتحاد أهمية اهتمام العبي المنتخبات الوطنية بالتدريبات الفنية من أجل 

تحقيق المراكز المتقدمة وتحقيق نتائج تبرز مدى االستعداد لهذه البطولة. 
الذين  الهواة  الالعبين  لجميع  مفتوحة  تكون  العام سوف  لهذا  المشاركة  أن  يذكر 
مجلس  دول  في  الجولف  أندية  وبعض  المملكة  في  الجولف  أندية  الــى  ينتمون 
التعاون الخليجي، حيث إن الدعوة مفتوحة للجميع من مواطنين ومقيمين أجانب 
للفوز  يتنافسون  90 العبا  من  أكثر  المتوقع مشاركة  العالم ومن  أنحاء  من جميع 
في  عملية  بروفة  تعتبر  التي  البطولة  هذه  إقامة  وتأتي  الغالية.   البطولة  بكأس 
للجولف  الدولية  حمد  الملك  جاللة  كأس  لبطولة  والفني  اإلداري  التنظيم  مجال 
مستوى  على  وتقام  المقبل  نوفمبر  شهر  خــالل  تقام  ســوف  التي  عشرة،  الرابعة 

المحترفين والهواة. 

إقامة بطولة البحرين المفتوحة للجولف في أكتوبر

بتوجيهات من النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئــة العامــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، انطلقــت منافســات دوري خالــد بــن حمــد لجيــل الذهــب 
لكــرة الســلة، لتكــون بذلك الرياضــة الثالثة ضمــن مبادرته ســموه بعد كٍل من 
الكرة الطائرة وكرة اليد، وبحضور ومتابعة من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة 

العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر.

تدشين  توالي  أن  إلــى  وأشــار عسكر 
المسابقات ضمن المبادرة يساهم في 
إنجاح الفكرة التي أطلقها سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، عبر صناعة 
جــيــل ريـــاضـــي مــنــافــس عــلــى أعــلــى 
القليلة  السنوات  خــالل  المستويات 
المقبلة، مشيدا بالجهود المبذولة من 
السلة  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  قبل 
مسابقة  لتنظيم  العلوي  وليد  برئاسة 
ــرة الــســلــة بــمــا يــتــنــاســب مــع حجم  كـ
الحضور  أن  مبينا  المبادرة،  وأهمية 
الــرســمــي والــجــمــاهــيــري الــمــمــيــز في 
اهتمام  على  دليل  االفتتاحي  اليوم 
ــدوري خــالــد بن  ــ الــشــارع الــريــاضــي ب

حمد لجيل الذهب.
من  األول  اليوم  في  “لمسنا  وأضــاف 
الــســلــة حــرص  كـــرة  انــطــالق مسابقة 
ــمــشــاركــة على  ــاد واألنـــديـــة ال ــحـ االتـ
ما  أفــضــل  لتقديم  الــالعــبــيــن  تحفيز 
يــمــلــكــون مــن مــســتــويــات، فــالــوجــود 
ــع درجــة  الــجــمــاهــيــري ســاهــم فــي رفـ
ــحــمــاس داخــــل أرضـــيـــة الــمــلــعــب”،  ال
مؤكدا أن استمرارية تنفيذ االتحادات 
ثمارها  لجني  سيؤدي  المبادرة  لهذه 

خالل السنوات القادمة.
من جانبه، أبدى نائب رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة وسام عبدالعزيز 
الشيخ  سمو  بفكرة  الشديد  إعجابه 

خالد بن حمد آل خليفة بإطالق هذا 
الدوري الذي يهتم بفئة عمرية مهمة 
من  والــدعــم  للرعاية  وتحتاج  للغاية 
الجميع كونها عماد المستقبل بالنسبة 

للرياضة البحرينية، مؤكدا أن أهداف 
في  للغاية وستتحقق  كبيرة  الــدوري 
حاليا  بــالــدوري  الكبير  االهتمام  ظــل 

من الهيئة العامة للرياضة.

مــنــافــســات  مـــن  الـــيـــوم األول  وشــهــد 
الذهب  لجيل  حمد  بــن  خــالــد  دوري 
ــرق، ودشـــن  ــفـ تــنــافــســا كــبــيــرا بــيــن الـ
بانتصار  الــــدوري  األهــــالوي  الــفــريــق 

72- بنتيجة  الــمــحــرق  عــلــى  عــريــض 
الربع  منذ  القوية  بدايته  مستغاًل   44
لصالحه  األول  الربع  أنهى  إذ  األول، 
3-20 ثم 9-14 والثالث 13-24، بينما 
تحسن وضع المحرق في الربع األخير 

وأنهاه لصالحه 19-14.
المنامة  أثبت  الثانية  الــمــبــاراة  وفــي 
حضوره القوي حينما حقق فوًزا كبيًرا 
بنتيجة  المجتهد  الــنــويــدرات  عــلــى 
كبير  بتماسك  المنامة  وظهر   ،78-23
ــان العـــبـــوه عــلــى مــســتــوى واحـــد  ــ وك
الطول  عنصر  لتوفر  باإلضافة  تقريًبا 
نتائج  وكــانــت  الالعبين،  معظم  لــدى 
األوقات األربعة في المباراة كالتالي: 

1-22، 11-24، 2-10 و22-9.
أيــًضــا في  وظــهــر ســتــرة بشكل مميز 
المباراة الثالثة وبسط سيطرته عليها 
وأنهى   ،67-22 االتحاد  على  وتغلب 
الفترات  جميع  الصغار  سترة  نجوم 
 ،13-3  ،11-4 بنتائج  لصالحهم  األربع 

5-28 و15-10.

انطالق دوري خالد بن حمد لجيل الذهب السالوي
عسكر: استمرارية تدشين المسابقات سيساهم في إنجاح المبادرة

جانب من افتتاحية دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة

“أحمر” الصاالت يصل للكويت للمشاركة في اآلسيوية
يلتقي المنتخب الطاجيكي الثالثاء

لــكــرة  الــوطــنــي  منتخبنا  وفـــد  وصـــل 
للمشاركة في  الكويت  لدولة  الصاالت 
التي ستقام هناك  نهائيات كأس أسيا 
الــجــاري  سبتمبر   27 مــن  الــفــتــرة  فــي 
ولغاية 8 أكتوبر المقبل وبمشاركة 16 

منتخبا.
اإلعــدادي  برنامجه  منتخبنا  واختتم 
الــمــدرب  بقيادة  محليا  والتحضيري 
المنتخب  بــمــواجــهــة  لينو  الــبــرازيــلــي 
3/5، وســط  ــتــي خــســرهــا  ال الــيــابــانــي 
لتقديم  ومــرتــفــعــة  عــالــيــة  مــعــنــويــات 
المستويات الفنية الجيدة التي تعكس 

تطور مستواه في السنوات األخيرة.
ومشاركة منتخبنا في البطولة القارية 
في  ونجح  التوالي،  على  الثالثة  هي 
في  أقيمت  الــتــي  األخــيــرة  مشاركته 
العام 2018 في الوصول للدور الثاني 

المطاف  بنهاية  ونجح  النهائي”،  “ربــع 
بعد  السابع  المركز  على  الحصول  في 

تفوقه على منتخب ماليزيا.
المنتخب  مدير  منتخبنا  وفــد  ويضم 
مــحــمــد،  بــاســم  واإلداري  ــابـــا،  بـ رائــــد 
لينو،  الــمــدرب  بقيادة  الفني  والجهاز 

وجــيــوفــانــي مــــدرب لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، 
تياغو،  الطبيعي  العالج  واختصاصي 
المنتخب كال من جسام  وتضم قائمة 
الــســنــدي، أحمد  صــالــح، محمد رضــي 
عــنــتــر، محمد عــبــدهللا، فـــالح عــبــاس، 
ــرزوق، صــالــح مــحــمــد، عمار  ــ حــســن مـ

العلواني،  علي  الــمــال،  سلمان  ميحد، 
جناحي،  يــوســف  حميد،  محمد  سيد 

سيد فاضل رضي وحامد عبدهللا.
الــوطــنــي  منتخبنا  الــقــرعــة  وأوقـــعـــت 
فـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة إلـــى جــانــب 
طاجيكستان  أوزباكستان،  منتخبات 
وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، وســـيـــبـــدأ مـــشـــواره 
بمواجهة  األول  الــيــوم  فــي  بالبطولة 
الــثــالثــاء  يـــوم  الــطــاجــيــكــي  المنتخب 
ــســاعــة الــثــالــثــة ظــهــرا  الــمــقــبــل عــنــد ال
يواجه  ثم  الكويت،  نــادي  صالة  على 
بــعــدهــا الــمــنــتــخــب الــتــركــمــانــي عند 
على  الخميس  يــوم  السابعة  الساعة 
بدور  مشواره  ويختتم  ذاتها،  الصالة 
المجموعات بمواجهة اوزباكستان يوم 
السابعة  الساعة  عند  المقبل  السبت 

على صالة نادي الكويت أيضا.

االتحاد البحريني لكرة القدم

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

الرفاع فيوز - نادي الرفاع للتنس

نظم نادي الرفاع للتنس بطولة التحدي 
للتنس،  للناشئين  البحرينية  السعودية 
الوطني  بــالــيــوم  االحــتــفــاالت  بمناسبة 
حيث  السعودية،  العربية  للمملكة   92
أقـــيـــمـــت الـــبـــطـــولـــة يـــومـــي الــخــمــيــس 
مجموعة  بمشاركة  الماضيين  والجمعة 
السعودية  مــن  الناشئين  الالعبين  مــن 

والبحرين.
رئيس  للبطولة  الختامي  اليوم  وحضر 

ــنــي لــلــتــنــس الــشــيــخ  ــحــري ــب ــاد ال ــحــ ــ االت
عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة ومسؤولو 
عدد  إلى  باإلضافة  للتنس  الرفاع  نــادي 
الجانبين،  الالعبين من  أولياء أمور  من 
ــاد بــتــتــويــج  ــحــ ــ حــيــث قــــام رئـــيـــس االت

الفائزين في ختام منافسات البطولة.
ــا رفـــــــع أســــمــــى آيــــــــات الـــتـــهـــانـــي  ــمــ كــ
السعودي  والشعب  للقيادة  والتبريكات 
بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية 

السعودية متمنيا لهم مزيدا من التطور 
واالزدهار.

ــادي الــرفــاع  ــرب مــديــر نـ مــن جــهــتــه، أعـ
النسخة  بتنظيم  سعادته  عــن  فلورين 
التي  الــوديــة  البطولة  األولـــى مــن هــذه 
الجميع،  على  عزيزة  مناسبة  في  تقام 
يدفع  النسخة  هـــذه  نــجــاح  أن  مــؤكــدا 
الــبــطــولــة فــي النسخ  لــتــطــويــر  الـــنـــادي 

المقبلة.

“الرفاع للتنس” ينظم بطولة التحدي البحرينية السعودية

صورة جماعية للمشاركين في الفعالية

علي صقر النعيمي

االتحاد البحريني لرفع األثقال - المركز اإلعالمي

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة 
 2022 ــال  ــ ــقـ ــ األثـ ــــرفــــع  ل ــا  ــيــ آســ
تحضيرا  المكثفة،  استعداداتها 
النطالق البطولة التي تحتضنها 
رعــايــة  تــحــت  الــبــحــريــن  مملكة 
المجلس  لرئيس  األول  النائب 
ــاب والـــريـــاضـــة  ــشــب ــل ــــى ل ــل األعــ
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
ــة  ــيـ ــبـ ــمـ ــة األولـ ــنـ ــجـ ــلـ رئــــيــــس الـ
البحرينية سمو الشيخ خالد بن 
ينظمها  والتي  خليفة،  آل  حمد 
األثقال  لرفع  البحريني  االتحاد 
تحت إشراف االتحاد اآلسيوي 
لرفع األثقال، في الفترة 6 - 16 
كراون  “فندق  بـ  المقبل  أكتوبر 

بالزا”.
 مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس لجنة 
ــــالت  ــواصـ ــ ــمـ ــ ــال والـ ــ ــب ــ ــق ــ ــت االســ
ــر  ــديـ ــغـ ــــدهللا الـ ــبـ ــ والــــســــكــــن عـ
جهوزية لجنته وجميع أعضائها 

الــذي  الكبير  اآلســيــوي  للحدث 
إلى  الفتا  المملكة،  تستضيفه 
تحضيراتها  ــدأت  بـ اللجنة  أن 
واســـتـــعـــداداتـــهـــا وعــمــلــهــا منذ 
بهدف  بالقصيرة  ليست  فــتــرة 
الوصول للجهوزية الكاملة قبل 

انطالقة الحدث. 
منذ  عملنا  “بــدأنــا  الغدير  وقــال 
فترة ووصلنا لجهوزية خصوصا 

والتعاون  الكبير  التنسيق  مــع 
الــالمــحــدود الـــذي وجــدنــاه من 
جــمــيــع األطـــــــــراف والـــجـــهـــات 
جانب  إلــى  واألهلية،  الرسمية 
المتوافرة  والقدرات  اإلمكانات 
لـــدى الــلــجــنــة عــبــر الــمــواصــالت 
ــــال بــعــد  ــب ــقــ ــتــ والـــســـكـــن واالســ
تشكيل فرق خاصة تضم أعداد 

كبير من الكوادر البحرينية”.
كبير  اللجنة  عمل  أن  وأوضـــح 
ــح خــصــوصــا فــي األيـــام  وواضــ
األولى من خالل تأمين وصول 
المملكة  وضيوف  الشخصيات 
والوفود والمنتخبات المشاركة. 

الغدير: عمل دؤوب إلنجاح استضافة آسيوية رفع األثقال

عبدالله الغدير
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وفاة جاسم أمين... أول رئيس التحاد ألعاب القوى
مملكة  في  الرياضية  الساحة  ودعت 
وأحــد  رجــاالتــهــا  ــرز  أبـ أحــد  البحرين 
مؤسسي الحركة الكشفية والرياضية 
ــتــربــوي جــاســم أمين  فــي الــمــجــال ال
ــه بعد  ــ ــــى جــــوار رب والـــــذي انــتــقــل إل
الحقل  فــي  بالعطاء  حافلة  مسيرة 

الرياضي والتربوي.
ويــعــتــبــر الـــراحـــل جــاســم أمــيــن أول 
بـــحـــريـــنـــي تـــخـــصـــص فــــي الــتــربــيــة 
حصل  عندما   1966 عــام  الرياضية 
الرياضية  التربية  بكالوريوس  على 
من مصر وكان معلمًا للتربية الرياضية 
بوزارة  المناصب  العديد من  تقلد  ثم 
مديرًا  أصبح  حتى  والتعليم  التربية 

والكشفية  الرياضية  التربية  إلدارة 
عدة سنوات.

ويعتبر جاسم أمين أول رئيس التحاد 
ألعاب القوى الذي تأسس 1974 وكان 
في  بالبحرين  ــل  األوائـ الالعبين  مــن 
القوى  وألــعــاب  والــطــائــرة  السلة  كــرة 
مشرفًا  وكــان  والشطرنج،  والسباحة 
على اتحاد كرة القدم 1967 والعديد 

من االتحادات الرياضية األخرى.
ويــعــتــبــر الـــراحـــل جــاســم أمــيــن أحــد 
وقد  المملكة،  في  التربوية  الخبرات 
نال وسام الكفاءة من الدرجة األولى 
المعظم حفظه  الملك  لدن جاللة  من 
مجلس  ــام  ــ ووسـ  2002 ــاه  ــ ورعـ هللا 
التعاون من الدرجة األولى في مجال 

الكشافة وخدمة الشباب 1997.

حسن علي

جاسم أمين

بعد مسيرة حافلة بالعطاء بالمجال الرياضي والتربوي
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الرياض-وكاالت

بـــدأ المستشـــار األلمانـــي أوالف شـــولتس 
زيـــارة إلـــى الســـعودية أمس )الســـبت( في 
لمحاولـــة عقـــد  مســـتهل جولـــة خليجيـــة 
شـــراكات في مجـــال الطاقة فـــي مواجهة 
أزمة الغـــاز األوروبية الناجمـــة عن الحرب 
الروســـية علـــى أوكرانيا. بعد أن اســـتقبله 
أميـــر منطقة مكـــة المكّرمة خالـــد الفيصل 
فـــي مطار جدة، توجه شـــولتس إلى قصر 
الســـام حيث اجتمع بولي العهد السعودي 
األميـــر محمد بن ســـلمان. يرافق شـــولتس 
وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية 
عـــدة بينهـــا الطاقـــة. وقـــال مصـــدر مقّرب 
من شـــولتس قبيل وصوله إلى الســـعودية 
“إنهـــا الزيـــارة األولى )للمستشـــار األلماني( 

المتغيـــرة”  المرحلـــة  إطـــار  فـــي  للمنطقـــة 
التي تســـبب بها الغزو الروســـي ألوكرانيا. 
وبعد الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس 
جونسون، يسابق شـــولتس الوقت إليجاد 
موّردين جدد للتعويض عن شـــحنات الغاز 
الروســـي التي ســـتنفد قريبـــًا. وقد تفضي 
الجولـــة في الـــدول الخليجيـــة التي تلعب 
دورًا “إقليميـــًا رئيســـيًا” إلـــى توقيـــع عقود 
خصوصـــًا مع اإلمارات للحصول على الغاز 
الطبيعـــي المســـال. وقال أحد مستشـــاري 
شـــولتس “ســـنضع اللمســـات األخيرة على 
طروحات طموحة”، بدون أن يكشـــف عن 

مزيد من التفاصيل.

المستشار األلماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية

بيروت - األناضول

دعـــا مفتـــي الجمهوريـــة اللبنانيـــة 
الشـــيخ عبداللطيف دريـــان، أمس، 
النـــواب فـــي البرلمان إلـــى انتخاب 
رئيس للباد يحفظ اتفاق “الطائف 

والدستور والعيش المشترك”.
جاء خال استقبال دريان في دار 
الفتـــوى فـــي بيـــروت، 24 نائبـــًا من 

كتل برلمانية عدة.
وأشـــار دريان إلى “األهمّية الفائقة 
لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان 
بالـــذات، ألنـــه الرئيـــس المســـيحي 
الوحيـــد فـــي العالـــم العربـــي، وهو 

رمز للعيش المشـــترك”. وتوّجه 
مفتي لبنـــان إلـــى النواب 

مـــن  بـــد  “ال  بالقـــول: 
جديـــد  رئيـــٍس 

 ، يـــة ر للجمهو
نتـــم  أ و
عـــن  المســـؤولون 

انتخابـــه”. وأضاف دريان: “الرئيس 
مواصفاتـــه  جميعـــًا  نريـــده  الـــذي 
واضحة، وهي الحفاظ على ثوابت 
 1989 عـــام  )أبـــرم  الطائـــف  اتفـــاق 
وأنهى 15 عامًا من الحرب األهلية( 
المشـــترك،  والعيـــش  والدســـتور، 
وشـــرعيات لبنان الوطنية والعربية 
يمـــّر  “البلـــد  وأردف:  والدوليـــة”. 
بمخاطر كبيرة، ما يقتضي منا تعزيز 
وحدة الصف اإلســـامي والوطني”، 
داعيـــًا إلى “عدم المـــّس بصاحّيات 
األول  وفـــي  الحكومـــة”.  رئاســـة 
بـــدأت  الجـــاري،  ســـبتمبر  مـــن 
المهلة الدســـتورية النتخاب 
رئيـــس جديد للجمهورية 
خلفـــًا للرئيـــس الحالي 
عـــون،  ميشـــال 
 31 فـــي  وتنتهـــي 

أكتوبر.

مفتي لبنان يدعو النتخاب رئيس يحفظ “اتفاق الطائف”
الجزائر - وكاالت

أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية، 
أمس، أن رئيسة الوزراء إليزابيث 
بـــورن، ســـتزور الجزائـــر يومـــي 9 
و10 مـــن أكتوبـــر المقبـــل لـ”إعـــادة 

إطاق العاقات الثنائية”.
إن  بيـــان،  فـــي  الرئاســـة،  وقالـــت 
رئيســـة الـــوزراء اليزابيـــث بورن، 
 10 و   9 فـــي  الجزائـــر  ســـتزور 
مـــن أكتوبـــر للقـــاء نظيرهـــا أيمـــن 
تثبيـــت  بهـــدف  عبدالرحمـــن  بـــن 
“الشـــراكة” التي اتفـــق عليها نهاية 
الشـــهر الماضـــي رئيســـا البلديـــن. 

“تماشـــيًا  أنـــه  البيـــان  وأّكـــد 
المشـــترك  اإلعـــان  مـــع 

أجـــل  مـــن  للجزائـــر 
تجديد الشـــراكة 
الجزائـــر  بيـــن 
والذي  وفرنسا” 
عنـــه  تمّخضـــت 

زيارة الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
نهايـــة  الجزائـــر  إلـــى  ماكـــرون 
أعضـــاء  “ســـيجتمع  أغســـطس، 
الحكومتين الفرنسية والجزائرية 
إلعـــادة تأكيد عزمهم علـــى تعزيز 
بيـــن فرنســـا والجزائـــر  الصداقـــة 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  وتعميـــق 

مجاالت المصلحة المشتركة”.
وكان المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الفرنســـية، أوليفييـــه فيـــران، قـــد 
ماكـــرون  زيـــارة  غـــداة  تحـــّدث 
للجزائـــر عـــن إعانـــات “قريبة” 
عن زيـــادة ممكنة لشـــحنات 
الغـــاز الجزائـــري المرســـلة 
إلى فرنســـا فـــي خضّم 
أزمـــة الطاقـــة التـــي 
تسببت بها الحرب 

في أوكرانيا.

رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر 9 أكتوبر
نيويورك - أف ب

هاجـــم رئيس وزراء مالي الموقت 
الكولونيـــل عبـــدهللا مايغـــا أمـــس 
بشـــدة الحكومة الفرنســـية وعددًا 
مـــن المســـؤولين األفارقة واألمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة. وإذ أشـــار 
إلى انســـحاب قوات عملية برخان 
فـــي  قـــال  بـــاده،  مـــن  الفرنســـية 
خطابه أمام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة إن مالي “تلقت طعنة في 

ظهرها من السلطات الفرنسية”.
“الســـلطات  أن  مايغـــا  وأضـــاف 
الفرنســـية المناهضة بشـــدة للروح 

الفرنســـية بتراجعهـــا عـــن القيم 
الكونيـــة  األخاقيـــة 

للتـــراث  وخيانتهـــا 
الثقيـــل  اإلنســـاني 
لفاســـفة األنـــوار، 
نفســـها  حولـــت 
مجموعـــة  إلـــى 

عسكرية في خدمة الظامية”.
كما رفض رئيـــس الوزراء المؤقت 
العـــام لألمـــم  تصريحـــات األميـــن 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
الـــذي قـــال قبـــل أيـــام فـــي مقابلة 
الــــ46  العاجييـــن  العســـكريين  “إن 
المحتجزيـــن فـــي مالـــي منذ مطلع 
خافـــًا  “مرتزقـــة”  ليســـوا  يوليـــو 
لمزاعـــم باماكـــو. وقـــال فـــي هـــذا 
الصـــدد “أعرب عن عـــدم موافقتي 
ظهوركـــم  بعـــد  معكـــم  العميقـــة 
اإلعامـــي األخيـــر”، معتبـــرًا أن 
هذا الملف “ثنائي وقضائي”. 
أن  مايغـــا  هللا  ورأى 
القضيـــة “ال تندرج في 
األميـــن  اختصـــاص 
لألمـــم  العـــام 

المتحدة”.

رئيس وزراء مالي يهاجم فرنسا باألمم المتحدة

“ناسا” تلغي إطالقا مرتقبا 
لصاروخها الجديد إلى القمر

)ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة  أعلنت 
ــاع صــاروخــهــا  ــ أمــــس )الـــســـبـــت( أن إقـ
الــعــمــاق الــجــديــد إلـــى الــقــمــر، فــي إطــار 
“أرتيميس  المنتظرة  التجريبية  المهمة 
مقررًا  كــان  كما  الثاثاء  يحصل  لــن   ،”1
بــســبــب تــشــّكــل عــاصــفــة. وتــحــت تهديد 
الموجودة  “يـــان”  االستوائية  العاصفة 
وكالة  على  جامايكا،  جنوب  فــي  حاليًا 
إلى  الــصــاروخ  التحضير إلعـــادة  “نــاســا” 

موقعه األساسي في مبنى التجميع.

األمن يقمع مسيرة طالبية احتجاجية في جامعة طهران

إيران: اعتقال 1200 متظاهر من بينهم 60 امرأة
اعتقلـــت الشـــرطة اإليرانيـــة أكثـــر مـــن 700 شـــخص 
فـــي محافظـــة واحـــدة خـــال أكثـــر مـــن أســـبوع من 
االحتجاجات التي أعقبت وفاة الشـــابة مهسا أميني 
بينما كانت تحتجزها الشـــرطة، حســـبما ذكرت وكالة 
الجنـــرال  وأعلـــن  )الســـبت(.  أمـــس  لألنبـــاء  تســـنيم 
كيـــان  قائـــد شـــرطة محافظـــة  مالكـــي،  عزيـــز هللا 
“اعتقـــال 1200 من مثيري الشـــغب بينهـــم 60 امرأة” 
وفـــق الوكالـــة. وقد عمـــد األمن لقمع مســـيرة طابية 
احتجاجيـــة فـــي جامعـــة طهـــران، أمـــس )الســـبت(. 
وأشـــارت وكالـــة تســـنيم اإليرانيـــة عن مصـــدر أمني 
إلـــى اعتقـــال 1200 مـــن المحتجيـــن. فيمـــا تواصلت 
االحتجاجـــات أثنـــاء الليل في مختلـــف أنحاء المدن 
اإليرانية وســـط غضب عـــارم إثر وفاة مهســـا أميني 
البالغـــة مـــن العمـــر 22 عامـــًا علـــى يد شـــرطة اآلداب 
اإليرانيـــة. وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو تـــم تصويرهـــا، 

المتظاهرين يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة.
وعقـــب عودته من الواليات المتحدة األميركية، هدد 
الرئيـــس اإليراني إبراهيم رئيســـي، المحتجين الذين 
خرجـــوا إلى الشـــوارع فـــي مختلف المـــدن، وأكد أنه 
لن يســـمح بـ”أعمال الشـــغب” في الباد. وقال رئيسي 
وســـط من جاؤوا الســـتقباله فـــي مطـــار مهرآباد في 
طهـــران “إذا كان لدى أحد ما يقوله، فســـوف ُيســـمع، 
لكـــن لـــن يتحمـــل أحـــد االضطـــراب أو العبـــث بأمـــن 
الباد وأمن الشـــعب”. وبعد دخولها األســـبوع الثاني، 
امتـــدت االحتجاجـــات الشـــعبية في إيـــران إلى 133 
مدينـــة فـــي أكثـــر مـــن 30 محافظـــة علـــى الرغم من 
قمـــع الســـلطات اإليرانيـــة الـــذي خلف أكثـــر من 100 
قتيـــل واعتقاالت واســـعة النطـــاق في جميـــع أنحاء 
البـــاد. كمـــا قطعـــت الســـلطات اإلنترنت فـــي غالبية 
المحافظـــات فـــي محاولـــة للحـــد مـــن االحتجاجـــات 
باالحتجاجـــات.  المتعلقـــة  األخبـــار  انتشـــار  ومنـــع 
وفـــي ســـياق التطـــورات، اعتـــرف قائد قـــوات األمن 
فـــي محافظـــة غيان اإليرانيـــة عزيـــز هللا َمَلِكي بأن 
المحافظة على وشـــك السقوط بيد المحتجين. وأكد 
المســـؤول األمنـــي في مقابلة تم حذفها فور نشـــرها، 
أن المحتجيـــن فـــي المحافظـــة فـــي تقـــدم مســـتمر، 
خاصة في العاصمة َرشـــت. وأشـــار إلى أن الكثير من 
المحافظـــات تعاني بســـبب االحتجاجات المســـتمرة، 
واصفـــًا الوضع بالخطير. ويقول نشـــطاء إن مختلف 
المـــدن اإليرانيـــة خاصة في العاصمة طهران، تشـــهد 
سيطرة المحتجين على الشوارع، وترددت أنباء عن 

تراجع قوات األمن في مناطق كردستان إيران.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء، احتجاجات 
حاشـــدة في مدينة “ُأشـــنوية” ذات الغالبيـــة الكردية 
فـــي غـــرب إيـــران، وخـــروج أجـــزاء مـــن المدينة عن 
ســـيطرة الســـلطات، بينما جـــاب المحتجون شـــوارع 

المدينة ولم تظهر أي صور لعناصر األمن.
على صعيد متصـــل، تظاهر المئات أمس أمام مكتب 
األمـــم المتحـــدة في أربيـــل عاصمة إقليم كردســـتان 
العـــراق المتمّتـــع بحكـــم ذاتـــي، احتجاجًا علـــى القمع 
إيـــران، رافعيـــن صـــور مهســـا أمينـــي. وهتـــف  فـــي 
المتظاهـــرون مـــن رجـــال ونســـاء بلـــغ عددهـــم نحـــو 
300، بشـــعارات “المـــرأة، الحيـــاة، الحرية” و”تســـقط 
الديكتاتورية”، باللغتين الكردية والفارسية، منددين 
بالمرشد األعلى للجمهورية اإلسامية في إيران علي 
خامنئي، كما قاموا بحرق علم الجمهورية اإلسامية.

  حجب اإلنترنت
  مـــن جهتها حـــذرت منظمة العفـــو لدولية من “خطر 
إراقة مزيد من الدماء وسط حجب متعمد لإلنترنت”. 
وقالـــت منظمـــة العفو إن أدلة جمعتهـــا من 20 مدينة 
فـــي أنحـــاء إيران “تكشـــف عن نمط مـــرّوع من قيام 
قوات األمن اإليرانية بإطاق طلقات الخردق بشكل 

غير قانوني ومتكرر مباشرة على المحتجين”.
واســـتنكرت المنظمة كذلك إطاق “وابل الرصاص... 
على المحتجين”. وأضافت في بيانها أن قوات األمن 
قتلت 19 شـــخصًا على األقل ليـــل األربعاء فقط، من 

بينهم ثاثة أطفال على األقل.
وشـــارك اآلالف فـــي مســـيرة مؤيـــدة للحجـــاب فـــي 

طهران الجمعة، مشـــيدين بقوات األمن التي تحّركت 
للســـيطرة علـــى االحتجاجـــات التـــي يقـــول اإلعـــام 
الرســـمي إن “متآمريـــن” يقفـــون وراءهـــا. وخرجـــت 
تظاهـــرات مؤيدة لقـــوات األمن أيضًا فـــي عدة مدن 

بينها األهواز وأصفهان وقم وتبريز.

رئيس “الذرية اإليرانية” سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية
علـــى صعيد آخر، أعلن رئيس منظمـــة الطاقة الذرية 
االيرانية محمد إســـامي أمس أنه سيلتقي األسبوع 
المقبـــل في فيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة رافايل غروســـي. وقـــال إســـامي للتلفزيون 
الحكومـــي “ســـأغادر األحـــد إلـــى النمســـا للمشـــاركة 
فـــي المؤتمـــر العـــام الســـنوي للوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية في فيينا، حيث ســـألتقي غروســـي ونظرائي” 
مـــن الـــدول األعضاء األخرى. وُيعقـــد المؤتمر من 26 
إلى 30 ســـبتمبر. ويأتي إعان إســـامي بعدما أكدت 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية في 7 ســـبتمبر “أنها ال 
تســـتطيع ضمان أن البرنامج النووي اإليراني ســـلمّي 
حصرًا”. وأشـــارت الوكالة فـــي تقرير إلى “عدم إحراز 
تقّدم” في ملف آثار اليورانيوم المخّصب التي ســـبق 
أن ُعثـــر عليها في ثاثة مواقـــع غير مصرح عنها في 
إيـــران. وهـــذه القضيـــة هي من المســـائل التـــي تعّقد 
مســـار المحادثـــات بين إيـــران والقـــوى الكبرى بهدف 

إحياء االتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وأعرب إســـامي عن أمله أن تســـاهم محادثاته “في 
تســـهيل األمـــور ووضـــع حـــد لانطباعـــات الخاطئـــة 
الناجمـــة عـــن الضغوط السياســـية والحرب النفســـية 

ضد إيران لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة”.

عواصم - وكاالت

عواصم - وكاالت

اإلمـــدادات  مســـؤول  روســـيا  اســـتبدلت 
اللوجســـتية فـــي جيشـــها أمس )الســـبت( 
بعد سلسلة نكسات، فيما تواصل المناطق 
التـــي تســـيطر عليهـــا فـــي شـــرق أوكرانيا 
وجنوبهـــا التصويـــت لليـــوم الثانـــي علـــى 
خيـــار ضّمها إليهـــا. يأتي هـــذا التغيير في 
هيئة األركان العامة في الوقت الذي أعلن 
فيه الرئيس فاديمير بوتين هذا األسبوع 
تعبئـــة مئات اآلالف من الروس للمشـــاركة 
فـــي الحرب إثر اســـتعادة أوكرانيا أراضي 
محتلـــة. أظهـــرت المكاســـب األخيرة التي 
حققهـــا الجيـــش األوكرانـــي فـــي هجـــوم 
مضاد عيوبًا لوجستية مهمة لدى الروس، 
ويرى محللـــون أن الخدمات اللوجســـتية 
الجيـــش  فـــي  الضعيفـــة  الحلقـــة  هـــي 
الروســـي. وقالـــت وزارة الدفـــاع في بيان 
“ُأعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف 

من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله 
إلى منصب آخر”.

وحّل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف 
)60 عامـــًا( الـــذي كان حتـــى ذلـــك الحيـــن 

يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.
مـــن جانـــب آخـــر، قـــررت موســـكو، أمـــس 
)السبت(، منح الجنسية للمقاتلين األجانب 
ويشـــمل  الروســـي،  للجيـــش  المنضميـــن 
القرار تسهيل إجراءات تجنيس األجانب 

الذين يخدمون في صفوف الجيش.
الروســـي  الرئيـــس  أن  الكرمليـــن  وأفـــاد 
يســـهل  قانونـــًا  وّقـــع  بوتيـــن،  فاديميـــر 
منح الجنســـية الروســـية لألجانـــب الذين 
يقاتلـــون فـــي صفـــوف الجيـــش لفتـــرة ال 
تقـــل عـــن عام، في وقت تســـعى موســـكو 
بكل الســـبل إلى تجنيـــد مزيد من العناصر 

للقتال في أوكرانيا. 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  بوتيـــن  ووقـــع 

التعديات التشريعية فيما يتعلق بتحمل 
و”التقاعـــس  “النهـــب”  عـــن  المســـؤوليات 
عـــن المشـــاركة فـــي األعمـــال العســـكرية” 

و”االستسام الطوعي”.
وتنـــص التعديات على القانـــون الجنائي 
الرئيـــس  عليهـــا  صـــدق  التـــي  الروســـي، 

الروسي على ما يلي:

عقوبـــة تصـــل إلـــى الســـجن لمـــدة تصـــل 
إلـــى 10 ســـنوات للعســـكريين فـــي حـــال 
االستسام الطوعي. تعتبر فترات التعبئة 
واألحـــكام العرفيـــة أو زمـــن الحـــرب مـــن 
لمرتكبـــي  للعقوبـــة  المشـــددة  الظـــروف 
الجرائـــم بحـــق الخدمـــة العســـكرية، مثل 
عـــدم االمتثـــال ألمـــر عســـكري، ومقاومـــة 

القائـــد فـــي الخدمـــة العســـكرية، ومغادرة 
والفـــرار  إذن،  بـــدون  الخدمـــة  مـــكان 
والتقاعـــس عـــن الخدمة، وانتهـــاك قواعد 

الخدمة، وفقدان الممتلكات العسكرية.

إيران تأسف تقليص حضورها الدبلوماسي في كييف 
  مـــن جهـــة أخـــرى ، أعربـــت إيـــران أمـــس 
عن أســـفها لقرار كييف “تقليص” الحضور 

الدبلوماسي اإليراني بشكل كبير ردًا على 
تسليم طهران أسلحة لموسكو.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية اإليراني 
ناصـــر كنعانـــي عـــن “أســـفه حيـــال القـــرار 
الـــذي اتخذتـــه دولة أوكرانيـــا فيما يخص 
الجمهوريـــة  مـــع  الدبلوماســـية  العاقـــات 
اإلســـامية اإليرانية”. واعتبـــر كنعاني أن 
القـــرار األوكرانـــي “مبني علـــى تقارير غير 
معتمـــدة وأجواء مثـــارة من قبل وســـائل 
إعام خارجيـــة”. وكان الجيش األوكراني 
قـــد أعلن مقتل مدنـــي الجمعة في هجوم 
روســـي بطائـــرات مســـّيرة إيرانيـــة علـــى 

مدينة أوديسا الساحلية جنوب الباد.
وتـــم إســـقاط مســـيرة إيرانيـــة مـــن طراز 
هـــذا  خـــال  البحـــر  فـــوق  شـــاهد136- 
الهجـــوم. وأورد الجيـــش أيضًا أنه أســـقط 
مســـيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر6- 

في منطقة أخرى.

تقرر منح الجنسية للمقاتلين األجانب المنضمين للجيش

روسيا تقيل مسؤول اللوجستيات العسكرية وُتواصل استفتاءات الضّم في أوكرانيا

دميتري بولغاكوف

واشنطن - أ ف ب



تم اإلعالن عن النتائج النهائية لعرض استحواذ بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع “بيتك” على ما يصل إلى 100 % من أسهم البنك 
األهلــي المتحــد ش.م.ب )األهلــي المتحــد( فــي صفقــة تبلغ قيمتهــا 10.9 مليــار دوالر. وتم تكليف ســيكو ش.م.ب.)م( البنــك اإلقليمي 
المتخصص في مجال إدارة األصول والوســاطة والخدمات المصرفية االســتثمارية )المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك 
جملة تقليدي( ليكون وكيل االســتالم في البحرين، ومستشــار التنفيذ في البحرين، ومستشــار اإلدراج الثانوي في العرض الطوعي 
والمشروط المقدم من بيتك لالستحواذ على ما يصل إلى 100 % من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد عن 

طريق تبادل األسهم، وبناًء على نسبة تبادل سهم واحد في بيتك مقابل 2.695 من أسهم األهلي المتحد. 

إدراج  أول  الصفقـــة  هـــذه  وتمثـــل 
ثانوي في البحرين لمؤسســـة مدرجة 
عمليـــة  أكبـــر  وثالـــث  الكويـــت،  فـــي 
اســـتحواذ مصرفي فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة 
الســـوقية للبنـــك األهلـــي المتحـــد كما 
في تاريخ تعليق تداول أســـهمه 10.9 
مليار دوالر. ومن المتوقع أن تســـاهم 
هـــذه العمليـــة فـــي خلق ســـادس أكبر 

بنك في المنطقة.
الرئيـــس  علقـــت  الصـــدد،  هـــذا  فـــي 
التنفيـــذي لســـيكو نجالء الشـــيراوي: 
إننـــا نشـــعر ببالـــغ الفخر بدورنـــا كأحد 
المستشاريين الرئيسين القائمين على 
هـــذه الصفقـــة، كما نعتـــز بجهودنا في 
تحقيـــق النتائج المرجـــوة إلتمام هذه 
الصفقة التاريخية. لقد كرسنا خبراتنا 
الحافـــل  الراســـخة وســـجلنا  العمليـــة 

في مجـــال هيكلـــة وإدارة االكتتابات 
وتنفيـــذ  والثانويـــة،  األوليـــة  العامـــة 
بعـــض مـــن أهم صفقـــات االســـتحواذ 
لألسهم العامة والخاصة في المنطقة 
لنجـــاح هـــذه الصفقـــة. هـــذا وتتضمن 
ثانـــوي  إدراج  عمليـــة  الصفقـــة  هـــذه 
والتـــي تطلبت فترة طويلة من العمل 
بنجـــاح،  الهـــدف  لتحقيـــق  والجهـــود 
خصوصا أن مثـــل هذه الصفقة قادرة 
علـــى تحقيـــق قيمة عاليـــة ليس فقط 
لعمالئنا، بل أيضا للســـوق بشـــكل عام 
بما يرسي معايير جديدة في عمليات 

الدمج واالستحواذ.
لقد بدأت فترة العرض األولي في 24 
أغســـطس 2022، بينما انتهى اإلغالق 
النهائي للعرض في 23 سبتمبر 2022. 
وقـــد حصل العرض على نســـبة قبول 
تشـــكل 97.273 % من أســـهم األهلي 

التوقعـــات  علـــى  متفوًقـــا  المتحـــد 
المشـــترط  األدنـــى  الحـــد  ومتجـــاوًزا 
لحصول بيت التمويـــل الكويتي على 
قبول بنسبة 90 % على األقل. ووفق 
قانون الشـــركات التجاريـــة البحريني 
ومجلـــد التوجيهات لمصرف البحرين 
الســـيطرة  عمليـــات  بشـــأن  المركـــزي 
واالندماج واالســـتحواذ، مارس بيتك 
حقـــه في االســـتحواذ اإلجباري لباقي 
مســـاهمي البنك األهلي المتحد الذين 

لم يقدموا استمارات قبول العرض.
وباعتبارهـــا عملية اســـتحواذ تتطلب 
تنفيـــذا متزامنـــا في كل مـــن البحرين 
 100 تبـــادل  طريـــق  عـــن  والكويـــت 
% مـــن األســـهم واســـتيفاء الشـــروط 
األساســـية للعـــرض، فـــإن المهمة التي 
تـــم تكليفنـــا بها تضمنت التنســـيق مع 
العديـــد مـــن األطـــراف وضمـــان قدرة 

مســـاهمي البنك األهلـــي المتحد على 
المشـــاركة في العرض بطريقة سلسة 
وعاليـــة الكفـــاءة. ومما يزيدنـــا فخًرا 
أن هـــذه الصفقـــة تؤكـــد قدرتنـــا على 
االســـتمرار في تحقيـــق نتائج مميزة، 
حيـــث إن تنفيـــذ عمليـــة اإلدراج هذة 
تعتبـــر أول عمليـــة إدراج ثانـــوي بهذا 
الحجـــم والقيمة المؤثـــرة وأول وأكبر 
للحـــدود  عابـــر  مصرفـــي  اســـتحواذ 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي خـــالل 
العقـــد الماضـــي، وأول تطبيـــق لحـــق 

االستحواذ اإلجباري الجديد. 

الخدمـــات  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
المصرفية االستثمارية والعقارات في 
ســـيكو وســـام حداد “تواصل عمليات 
فـــي  االزدهـــار  واالســـتحواذ  الدمـــج 
المنطقة، خصوصا في القطاع المالي، 
حيث تســـاهم مثل هذه العمليات في 
تعزيـــز فـــرص التوســـع فـــي األعمـــال 
واألســـواق. كمـــا يؤكـــد هـــذا اإلنجـــاز 
ســـجلنا  إلـــى  ينضـــم  الـــذي  الجديـــد 
الحافـــل باإلنجـــازات أننـــا فـــي وضـــع 
فريـــد يتيـــح لنا االســـتفادة مـــن زخم 

خبراتنـــا ونجاحاتنـــا، وإتاحـــة الفرص 
المثمرة لعمالئنا في جميع أنحاء دول 

مجلس التعاون الخليجي”.
األهلـــي  البنـــك  أســـهم  إدراج  وفـــور 
المتحد في بورصة البحرين وبورصة 
الكويت، فإن مساهمي األهلي المتحد 
المدرجة أســـهمهم في البحرين سوف 
يحصلـــون على أســـهم بيتك الجديدة 
القابلـــة للتداول فـــي بورصة البحرين 
)والمســـعرة بالـــدوالر األميركي(، بينما 
ســـيحصل مســـاهمو األهلـــي المتحـــد 
المالكون ألســـهم فـــي بورصة الكويت 
علـــى أســـهم بيتـــك الجديـــدة القابلـــة 
للتداول في بورصة الكويت. وســـيتم 
الجديـــدة  بيتـــك  أســـهم  تخصيـــص 
العـــرض  قبلـــوا  الذيـــن  للمســـاهمين 
اعتبـــاًرا من 2 أكتوبر 2022، وســـوف 
تبدأ عمليات التـــداول في صباح يوم 

6 أكتوبر 2022. 
الذيـــن  المســـاهمين  علـــى  ويتعيـــن 
قبلـــوا العـــرض ويرغبـــون فـــي تداول 
أسهمهم في التاريخ المحدد التواصل 
مـــع الوســـيط قبـــل التـــداول لضمـــان 

صالحية المستندات والحسابات.
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نجالء الشيراوي

في أعقاب زيادة أسعار الفائدة من قبل “الفيدرالي األميركي” واقتفاء أثره خليجيا

تضارب آراء خبراء بشأن تأثير ارتفاع 
“الفائدة” على القوة الشرائية بالبحرين

رفــع  االحتياطــي الفيدرالــي ســعر الفائــدة يــوم األربعــاء الماضي بنســبة 
0.75 %، للمــرة الخامســة علــى التوالــي منــذ بداية العام الجــاري. ووصل 
ســعر الفائــدة علــى الــدوالر بعد هذا الرفع ما بيــن 3 و3.25 %. وجاء قرار 
الفيدرالــي األميركــي، ضمــن المحــاوالت لكبــح جمــاح التضخــم المرتفــع، 
والــذي ســجل مســتويات قياســية. وتباينــت آراء خبراء اقتصــاد ورجال 
أعمــال بحرينييــن في تأثير ذلك على القوة الشــرائية للمواطن البحريني، 
حيث أعلن بنك البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة على غرار الفيدرالي 

األميركي بنسبة 0.75 %. 

النتائج النهائية لصفقة استحواذ “بيتك” على أسهم “األهلي المتحد” بقيمة 10.9 مليار دوالر
 “سيكو” وكيل االستالم ومستشار التنفيذ واإلدراج الثانوي في البحرين

هبة محسن

فريد بدرعدنان يوسف

أنارت شركة stc البحرين مبنى مقرها 
الرئيس على شـــارع الملك فيصل في 
المنامة بشعار الشـــريط الذهبي الذي 
يرمـــز إلـــى التضامن مـــع األطفال من 
مرضى الســـرطان، وذلك دعما لجهود 
مبـــادرة “ابتســـامة”، التابعـــة لجمعية 
المستقبل الشـــبابية والمعنية بتقديم 
الدعم النفســـي واالجتماعي لألطفال 
مرضـــى الســـرطان وأهاليهـــم، وفـــي 
إطار مشـــاركة الشـــركة فـــي فعاليات 
الحملـــة التطوعيـــة؛ للتوعيـــة بمرض 
ســـرطان األطفال في مملكة البحرين 

“أطفالنا كالذهب 9”.

وقـــال رئيـــس الجمعيـــة صبـــاح عبـــد 
الرحمن الزياني إن دعم stc البحرين 
لفعاليـــات  عـــام  كل  فـــي  المتواصـــل 
يعكـــس  كالذهـــب”  “أطفالنـــا  حملـــة 
حـــرص الشـــركة علـــى االلتـــزام بمبدأ 
المجتمعيـــة،  والشـــراكة  المســـؤولية 
المبـــادرات  مـــن  جـــزءا  تكـــون  وأن 
الوطنيـــة التي تخدم فئـــات المجتمع 
المختلفـــة، والتزامها بدعـــم المجتمع 
وإحـــداث تغييـــر إيجابـــي فـــي حياة 

األفراد.
وأضاف الزياني أنه من شـــأن إضاءة 
الموقـــع  ذي  البحريـــن   stc مبنـــى 

اإلستراتيجي بالشـــريط الذهبي رفع 
مســـتوى الوعي المجتمعي بســـرطان 
لألطفـــال  الدعـــم  وحشـــد  األطفـــال 
المرضى وأوليـــاء أمورهم، مثمنا في 
الوقت ذاته مختلف مبادرات القطاع 
األطفـــال  لقضيـــة  الداعمـــة  الخـــاص 
مرضى السرطان في مملكة البحرين.
حملـــة  “ابتســـامة”  مبـــادرة  وتنظـــم 
التاســـعة  للمـــرة  كالذهـــب”  “أطفالنـــا 
الحملـــة  وتتضمـــن  التوالـــي،  علـــى 
برنامـــج فعاليـــات تقـــام فـــي المراكـــز 
الصحيـــة والمستشـــفيات ومجموعة 
من مؤسسات القطاع العام والخاص 

باإلضافـــة إلـــى نشـــاط إعالمـــي عبـــر 
وســـائل التواصـــل االجتماعي؛ بهدف 
نشر الوعي بمرض ســـرطان األطفال 

في مملكة البحرين.
كالذهـــب  “أطفالنـــا  حملـــة  وتتزامـــن 
9” فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع الحراك 
العالمـــي للتوعيـــة بســـرطان األطفال 
طوال شـــهر ســـبتمبر، وتعتمد الحملة 
مـــع  تأســـيس شـــراكة حقيقـــة  علـــى 
مختلف جهات القطاع العام والخاص 
الراغبة بالمشـــاركة في الحملة ودعم 

األطفال مرضى السرطان.

“stc” البحرين تدعم مبادرة “ابتسامة” للوعي بسرطان األطفال
في إطار حملة “أطفالنا كالذهب 9”

وبحســـب مؤشـــر نشـــره موقع الشـــرق، 
صـــادر عـــن بيانـــات البنـــوك المركزيـــة 
رفـــع  مـــع  وتفاعلهـــا  العربيـــة  للبلـــدان 
الفيدرالـــي األميركـــي الفائـــدة في عام 
2022 الجاري، أظهر المؤشـــر أن مملكة 
البحرين في المركز الرابع بنسبة فائدة 

وصلت إلى 3.25 %.
وفي هذا الســـياق، قـــال رئيس مجلس 
إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان 
أحمـــد يوســـف “إن رفع البنـــك المركزي 
األميركـــي لســـعر الفائـــدة واحـــدة مـــن 
آليـــات كبح التضخم وهـــي من اآلليات 
الســـريعة التـــي يلجـــأ إليهـــا الفيدرالـــي 
األميركي لتخفيف االقتراض وســـحب 
الســـيولة من السوق”، واستبعد يوسف 
أن يكـــون الرتفـــاع ســـعر الفائـــدة تأثير 
على القوة الشرائية بالبحرين، موضًحا 
أن ارتفـــاع ســـعر الـــدوالر يعطـــي قـــوة 
للعمـــالت المرتبطـــة بـــه، ومنهـــا عمالت 
الدول الخليجية، ومـــن بينها البحرين، 
مؤكًدا بأن التأثير السلبي غير موجود، 
ولكن تأتي المخاوف من نقل التضخم 
الموجـــود حالًيـــا فـــي أميـــركا والـــدول 
تحـــت  الخليـــج  دول  إلـــى  األوروبيـــة 
مســـمى “التضخم المســـتورد” ، شـــارًحا 
“سنشـــاهد ذلك على ســـبيل المثال في 
ارتفاع أسعار البضائع المستوردة والتي 
قيمتهـــا بالـــدوالر، مثـــل أســـعار الطاقة، 

وهـــذا ليـــس تضخـــم مـــن داخـــل البلد، 
ولكنه خارجي، مبيًنا بأن هذا ســـيكون 
تأثيـــره ضعيـــف علـــى اقتصـــاد الدولة؛ 
ألنه على الجانب اآلخر مداخيل الدول 
النفطيـــة، ومنها البحرين جيدة بســـبب 

ارتفاع سعر البترول.
وأوضـــح يوســـف، بـــأن ارتبـــاط البنوك 
المركزيـــة الخليجيـــة وأســـعار عمالتها 
بســـعر الدوالر  يجعـــل الفائـــدة تتحرك 
تلقائيـــا مـــع تغيـــر الفائـــدة األميركيـــة؛ 
وذلك خوًفا من هروب األموال للخارج 
وبالـــذات فـــي الـــدول المفتوحـــة مثـــل 

البحرين. 
يوســـف  قـــال  لإلقـــراض  وبالنســـبة 
“القروض ســـتتأثر وســـنجد هناك نقصا 
فـــي اإلقراض بنســـبة أعلى فـــي الفترة 
األعمـــال  رجـــال  أن  مبيًنـــا  المقبلـــة، 
والمســـتثمرين فـــي حال ترقـــب لوضع 
الســـوق لذلك ســـيكون هنـــاك بطء في 

علـــى  ولكـــن  الجديـــدة،  المشـــروعات 
لفتـــرة  ذلـــك  ســـيكون  توقعاتـــه  حـــد 
قصيرة ســـتعود بعدها األمور لطبيعتها 

تدريجًيا. 
رجـــل  قـــال  مختلـــف  صعيـــد  علـــى 
األعمـــال وخبيـــر الصناعـــة، فريـــد بـــدر 
“إن التضخم أمـــر عالمي وليس محليا، 
وارتفاع ســـعر الفائدة هو الحتواء هذا 
التضخم”،  موضًحا أنه في أوائل العام 
عالميـــة  زيـــادة  تحـــدث  بـــدأت   ،2021
فـــي التضخـــم،  يعزى ذلك إلى أســـباب 
مختلفـــة، بمـــا في ذلك التحفيـــز المالي 
ونقـــص  بالوبـــاء،  المرتبـــط  والنقـــدي 
العـــرض )بمـــا فـــي ذلـــك نقـــص الرقائق 
ونقص الطاقة(، والتالعب في األسعار، 
واعتبـــارا مـــن عـــام 2022، جـــاء الغـــزو 

الروسي ألوكرانيا.
إلـــى  التوقعـــات تشـــير  بـــدر أن  وذكـــر 
نمـــو متواضـــع فـــي اإلنفـــاق واإلنتاج”، 

لكـــن التوقعـــات الجديـــدة تضـــع النمـــو 
االقتصادي لنهاية العام 2022 عند 0.2 
%، يرتفـــع إلـــى 1.2 % في عام 2023، 
وهو أقل بكثيـــر من إمكانات االقتصاد 
الفيدرالـــي  مجلـــس  تصريـــح  حســـب 

األميركي.
توقعات بانخفاض نســـبة اإلقراض إلى 

30 % بالبحرين. 
وأكد بدر أن تداعيات هذا ســـتظهر في 
ضعف القوة الشرائية للمواطنين بنسبة 
ســـتبدأ بــــ 2 % ومن الممكـــن تصل إلى 
10 %، باإلضافـــة إلـــى أن حدوث ركود 
فـــي الخطـــط التوســـعية فـــي القطـــاع 
التجاري؛ بســـبب ضعـــف االقتراض من 
البنـــوك نظـــًرا الرتفاع الفائـــدة، متوقعا 
انخفـــاض نســـبة اإلقـــراض إلـــى 30 % 

في البحرين. 
وقال بدر “كل هذه األمور ســـتؤثر على 
االقتصاد، واالرتفاع في نســـبة الفائدة 

ســـيزيد الســـيولة الموجـــودة بالبنـــوك، 
وســـتصبح مجمـــدة فـــي ودائـــع وهـــذا 
األمـــر غيـــر صحـــي؛ ألن هذه الســـيولة 
البـــد من تشـــغيلها في األســـواق، وهذا 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  ســـيحدث 

والعالمي على حد سواء”.
واستطرد بدر قائال “على سبيل المثال 
لدينـــا عدد من المشـــروعات بنيت فيها 
دراسة الجدوى على أساس سعر فائدة 
للتمويـــل 5 %، ولكنهـــا اليـــوم ارتفعـــت 
إلـــى 8 % لذلـــك أصبـــح المشـــروع غير 
مجـــٍد ونضطـــر إلـــى تأجيل عـــدد كبير 
مـــن المشـــروعات، وذلـــك ينطبـــق على 
كثيـــر مـــن رجـــال األعمـــال”، موضًحـــا 
بـــأن تداعيات ذلـــك إضاعة فرص عمل 
جديدة للمواطنين، وتأثير ســـلبي على 

الحركة االقتصادية وغيرها.   
فئـــات  ثـــالث  بـــدر أن هنـــاك  وأوضـــح 
رئيســـة مـــن حوافـــز االســـتثمار، والتي 

المســـتويات  علـــى  تنفيذهـــا  يمكـــن 
المحليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة وغير 
الوطنيـــة وهـــي الحوافـــز الماليـــة، مثل 
المنـــح والقـــروض المختلفـــة، الحوافـــز 
الضريبيـــة، مثـــل اإلعفـــاءات الضريبية 
ومعدالت الضرائب المخفضة؛ وغيرها 
التحتيـــة  البنيـــة  مثـــل  الحوافـــز،  مـــن 
المدعومـــة، وعلى الحكومـــة أن تطرح 
مشـــروعات جديـــدة إلنعـــاش الحركـــة 
االقتصاديـــة، علـــى أن يكـــون التمويـــل 
لهذه المشـــروعات نوعيا ومبتكرا وغير 

المعتاد.
وعلـــى غرار الوضـــع فـــي بريطانيا قال 
بـــدر ”شـــجعت بريطانيـــا المســـتثمرين 
عـــن طريق تخفيـــض الضرائب إلى 19 
%، مقترًحا بأن تقوم حكومة البحرين 
بتخفيـــض القيمـــة المضافـــة إلـــى 5 % 
لمدة عـــام واحد، مؤكدا أن هـــذا القرار 
إذا صدر سيكون له تأثير إيجابي كبير 
علـــى الوضـــع االقتصادي فـــي البحرين 
وتحفيـــز المســـتثمرين وتنشـــيط القوة 
الشرائية.  وتوقع بدر بأن تستمر زيادة 
أســـعار الفائدة على الدوالر، مشيًرا إلى 
أنـــه مـــن المقـــرر أن يجتمـــع الفيدرالـــي 
األميركـــي لمراجعة أســـعار الفائدة مرة 

أخرى يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

عدنان يوسف: 
الخوف من التضخم 

المستورد على 
اقتصادات الخليج

ركود في الخطط 
التوسعية في 

القطاع التجاري 
لضعف اإلقراض 

فريد بدر: ضعف 
القوة الشرائية 

للمواطنين سيبدأ 
تدريجيا  بـ 2 %

دراسات جدوى جرت 
على أساس فائدة 

للتمويل 5 % ولكنها 
ارتفعت اليوم 

 وسام حداد 



علي الفردان

دشــنت هيئــة البحرين للســياحة والمعارض وشــركة خليــج البحرين للتطوير 
نصًبــا تذكارًيــا فــي منطقــة خليج البحرين بمناســبة اليوم الوطني الســعودي 
الــذي يصادف 23 ســبتمبر من كل عام، ضمــن برنامج الفعاليات الحافل الذي 
تنظمــه هيئــة البحريــن للســياحة بالتعــاون مــع شــركائها في القطــاع الخاص 

بهذه المناسبة.

 The وأقيم هذا النصب وسط حديقة
Gardens في منطقة خليج البحرين، 
وازدان بألوان العلم السعودي، وعكس 
قمته  أجزائه ومن على  في عدد من 
أشعة طويلة من ألوان الليزر األخضر 
بالمملكة  المكرمة  مكة  نحو  متجهة 
حفل  تضمن  كما  السعودية،  العربية 
الفعاليات  من  عــدًدا  النصب  تدشين 
البحرية  للبوانيش  عــرض  بينها  مــن 
لمدة  واألضـــواء  للموسيقى  مصاحًبا 
3 ســاعــات مــتــواصــلــة، وســط حضور 

نوعي وجماهيري مميز.
وقال ناصر قائدي في تصريح له بهذه 
المناسبة “أردنا من خالل هذا النصب 
نقل تهنئة مملكة البحرين إلى المملكة 
المناسبة  بــهــذه  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ورسالة  جميعا،  قلوبنا  على  العزيزة 
في  السعودية  من  باألشقاء  ترحيب 

بلدهم الثاني البحرين”. 
ــوه بــجــهــود الــقــائــمــيــن عــلــى هــذا  ــ ونـ
ومكان  المبتكرة،  وفــكــرتــه  الــنــصــب، 
ــمــنــاطــق  ــر ال ــثـ ــد أكـ ــ ــه فــــي أحـ ــتـ ــامـ إقـ

دائما  شاهدا  ليبقى  تميزا،  البحرينية 
على تجذر العالقات األخوية الفريدة 

من نوعها بين البحرين والسعودية.
تــدشــيــن هــذا  قـــائـــدي أن  وأوضــــــح 
النصب يندرج ضمن برنامج فعاليات 
البحرين  هيئة  وتنفذه  أعدته  حافل 
اليوم  بمناسبة  والمعارض  للسياحة 
الــوطــنــي الـــســـعـــودي، يــتــضــمــن أيــضــا 
سوق  في  بالدمى  مسرحية  عروضا 
أناشيد  تــؤدي  تراثية  وفرقا  المنامة، 

سعودية وبحرينية.
للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  ثــمــن  كــمــا 
ــقــطــاع  ــرص مــخــتــلــف مـــنـــشـــآت ال ــ حـ
السياحي الخاص في مملكة البحرين 
عــلــى اتــخــاذ االســـتـــعـــدادات الــالزمــة 
ــقـــاء مـــن الــســعــوديــة  الســتــقــبــال األشـ
وعائالت،  أفـــراًدا  المناسبة،  هــذه  في 
برامج  من  المنشآت  هذه  تقدمه  وما 
ترفيهية جاذبة، تجسيدا للشعار الذي 
المناسبة  هــذه  فــي  البحرين  أطلقته 

“منورة بشوفتكم”.
التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال  جــانــبــه،  مــن 

ــبــحــريــن لــلــتــطــويــر  ــشــركــة خــلــيــج ال ل
جاجان سوري “يفخر خليج البحرين 
ــاري  ــذكــ ــتــ ــ ــب ال ــصـ ــنـ ــرض هــــــذا الـ ــعــ ــ ب
الــمــتــمــيــز وافــتــتــاحــه بـــألـــوان الــعــلــم 

الوطني  اليوم  السعودي في  الوطني 
السعودي”.

وأضاف: لقد اخترنا هذا النصب ألنه 
والمستقبل  والحاضر  الماضي  يدمج 

في نصب تذكاري واحــد، وقــد جرى 
بخليج  الــنــصــب  ــاء  ــشــ ــ وإن تــصــمــيــم 
البحرين داخلًيا من قبل فريق اإلبداع 
له  سيكون  بحيث  للشركة  الداخلي 

وظــائــف عــدة منها “بـــرج اتــصــاالت”، 
الملهمة  األفــكــار  من  العديد  ويجسد 
جميع  في  الشهيرة  األثرية  والمعالم 

أنحاء العالم.

شــارك وفــد مــن هيئــة البحرين للســياحة والمعارض فــي معــرض ومؤتمــر “The Experiential Planner Expo )EPEX(” المقام في 
مدينة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمستمر على مدار 3 أيام من 21 حتى 23 سبتمبر الحالي، الذي ُيعد واحًدا 
من أضخم تجمعات رواد األعمال من الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات وحفالت الزفاف واالجتماعات والحوافز 

.)MICE( والمؤتمرات والمعارض

تحقيق  بهدف  الهيئة  مشاركة  وجــاءت 
استراتيجيتها الساعية إلى إبراز مملكة 
البحرين على خريطة السياحة العالمية 
المتميزة  ومقوماتها  إمكاناتها  وإظهار 
ــراس على  ــ فــي قــطــاع الــســيــاحــة واألعــ

مستوى اإلقليم والمنطقة.
ــهــيــئــة مـــشـــاركـــة أحــد  ــاح ال ــنـ ــد جـ ــهـ وشـ
للمعارض  العالمي  البحرين  ممثلي مركز 
الفنادق  بعض  مع  الجديد،  والمؤتمرات 
على  تحتوي  التي  نجوم  الخمس  ذات 
مميزة  وداخلية  خارجية  زفــاف  قاعات 
ومنتجع  ــزالق،  ــ ال سوفيتل  فــنــدق  مثل 
بـــغـــرض تسليط  الـــعـــريـــن،  وســـبـــا قــصــر 
البحرين  مملكة  تقدمه  ما  على  الضوء 
من مقومات الستضافة حفالت األعراس 

والمعارض والمؤتمرات الدولية.
وتــهــدف هـــذه الــمــشــاركــة إلـــى الــتــرويــج 
البحرين  مملكة  مــكــانــة  مــن  والــتــعــزيــز 
كوجهة مثالية رائدة الستضافة األفراح 
ــمــؤتــمــرات  واألعـــــــراس والـــمـــعـــارض وال
العالمية،  السوق  من   )MICE( والحوافز 
والمميزات  الفريدة  اإلمكانات  وإظــهــار 

رواد  الستقطاب  المملكة  توفرها  التي 
ــســيــاح مــن فــنــادق فــاخــرة  األعـــمـــال وال
متميزة  وتــاريــخــيــة  سياحية  ومــرافــق 
للمعارض  إلـــى أحـــدث مــركــز  بــاإلضــافــة 

والمؤتمرات في الشرق األوسط.
ــا عــلــى هــــذه الـــمـــشـــاركـــة قــال  ــًق ــي ــعــل وت
البحرين  لهيئة  الــســيــاحــي  الــمــســتــشــار 
“إن  فـــوالذ  عــلــي  ــمــعــارض  وال للسياحة 
كوجهة  البحرين  مملكة  وترويج  تعزيز 
مع  الزفاف  حفالت  الستقطاب  متميزة 
البحرين  مركز  وافتتاح”  تدشين  قــرب 
ــدث  ــمــعــارض”، الــمــركــز األحـ ــل الــعــالــمــي ل
ــمــؤتــمــرات عــلــى مستوى  لــلــمــعــارض وال
ــعــام  ــرق األوســـــط،وذلـــــك خــــالل ال ــشـ الـ
الركائز  ــرز  أبـ أحــد  يعد   ،2022 ــجــاري  ال
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة، ويــصــب 
المحلي  الناتج  في  إسهامها  تعزيز  في 
البحرين  مــركــز  أن  مـــؤكـــًدا  اإلجــمــالــي، 
للمعارض يعتبر تحفة معمارية،  العالمي 
حيث امتزج في تصميمه الفن واألصالة 
مساحة  على  أروقــتــه  وتمتد  الــعــربــيــة، 
ــة  ــراحـ ــة والـ ــرونـ ــمـ ــداع والـ ــ ــاإلب ــ تــتــمــيــز ب

القدرة  التصميم  في  وروعــي  والتكّيف، 
على االستجابة لجميع أنواع المناسبات 
مـــن الــمــؤتــمــرات والـــمـــعـــارض الــكــبــيــرة 
وفعاليات  االجــتــمــاعــات  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الــتــرفــيــه وحــفــالت األفــــراح وغــيــر ذلــك 
وتصوير  واالحــتــفــاالت،  المناسبات  مــن 

األفالم السينمائية”.
المشاركة  عــلــى  “حــرصــنــا  فـــوالذ  وتــابــع 
ــي فــي هــذا  ــتــوال ــعــة عــلــى ال ــراب لــلــمــرة ال
المعرض من أجل ترسيخ مكانة مملكة 
والفعاليات  األفراح  الستضافة  البحرين 
المشاركة  الشركات  اهتمام  واستقطاب 
في هذا الحدث من مختلف أنحاء العالم 

في مجال المعارض والمؤتمرات. 
ــن أن مــشــاركــاتــهــم  فــــــوالذ عــ ــف  ــشـ وكـ
ــي مــخــتــلــف الـــمـــعـــارض  الـــمـــســـتـــمـــرة فــ
ــيــمــيــة  ــمــحــلــيــة واإلقــل والـــمـــؤتـــمـــرات ال
والــعــالــمــيــة ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 
ــال  ــفـ ــتـ ــى االحـ ــلـ تـــشـــجـــيـــع الــــعــــوائــــل عـ
بــمــنــاســبــاتــهــم الــمــخــتــلــفــة فــــي مــمــلــكــة 
البحرين  هيئة  تمكنت  حيث  البحرين، 
 7 استقطاب  مــن  والــمــعــارض  للسياحة 

مملكة  زفاف ضخمة من خارج  حفالت 
األول  الــربــع  مــن  الفترة  خــالل  البحرين 
تحديدا   2022 للعام  الثاني  الــربــع  إلــى 
أن  كما  ومــدعــوا،  ضيفا   2,560 حضرها 
ضخًما  عــرًســا   13 تنظيم  بصدد  الهيئة 
حيث  الجاري،  العام  نهاية  قبل  إضافًيا 
4,200 ضيف  المرتقب أن يحضرها  من 

ومدعو من جميع أرجاء العالم.
البحرين  ومــركــز  الهيئة  ممثلو  وتمكن 
اجتماعات  عقد  مــن  للمعارض  العالمي 
ــرى الــشــركــات الــعــالــمــيــة  ثــنــائــيــة مـــع كــب
ــمــتــخــصــصــة فــــي مــجــال  ــمــنــظــمــة وال ال
والمؤتمرات  والمعارض  الزفاف  حفالت 
الُمشاركة  الدولية  السياحية  والشركات 
للتعرف على تجاربها في ترويج سياحة 

المعارض والمؤتمرات. 

ــع  ــمـــام واســ ــتـ ــد عـــلـــى اهـ ــوفــ ــ ــي ال ــظـ وحـ
ــذيــن  ــمــشــاركــيــن فـــي الـــحـــدث، ال مـــن ال
ــة مــمــلــكــة  ــيـ ــوصـ ــصـ ــــى خـ ــل ــوا عــ ــ ــرف ــ ــع ــ ت
كوجهة  المتميزة  السياحية  البحرين 
والمعارض  ــراس  واألعــ لــأفــراح  فــريــدة 
كما  المنطقة،  مستوى  على  والمؤتمرات 
مملكة  عــن  ترويجية  أفـــالم  عــرض  تــم 
البحرين والترتيب الجتماعات مع عمالء 
المنظمة من  الــشــركــات  كــبــرى  ومــديــري 
المشترك  التعاون  البحث في سبل  أجل 

وطرق استقطاب العمالء المحتملين. 
لعقد  مثالية  منصة  الــحــدث  هــذا  ويــعــد 
يجمع  حيث  واالســتــثــمــارات  الصفقات 
من  عــارضــا   320 ــي  حــوال سقفه  تــحــت 
حفالت  بمتعهدي  الــخــاصــة  الــشــركــات 
االجتماعات  فعاليات  وتنظيم  الــزفــاف 

من  والمعارض  والمؤتمرات  والحوافز 
أكثر من 30 دولة حول أنحاء العالم، كما 
كبرى  من  زائــر   1700 من  أكثر  يجتذب 

الشركات سنوًيا.
يذكر أن جهود الهيئة من أجل استقطاب 
المؤتمرات  والمعارض  الــزفــاف  حفالت 
ونتج  كبير،  بنجاح  تكللت  قد  الضخمة 
التي  الحفالت  مــن  العديد  إقــامــة  عنها 
القطاع  دعم  في  واضح  بشكل  أسهمت 
الناتج  فــي  إســهــامــه  ــادة  ــ وزي السياحي 
كما  البحرين،  لمملكة  اإلجمالي  المحلي 
مثالية  كوجهة  المملكة  سمعة  عـــززت 
إلقامة المعارض والمؤتمرات واألعراس 
لقطاعها  المثالية  التحتية  البنية  بفضل 
ــاحـــي والـــمـــنـــاســـب الســتــضــافــة  ــيـ ــسـ الـ

الفعاليات على مدار العام.

“السياحة” و “خليج البحرين للتطوير” يدشنان نصبا تذكاريا بمناسبة اليوم الوطني السعودي

“السياحة” تروج للبحرين بمعرض ومؤتمر “EPEX” دبي 2022

عرض للبوانيش مصحوبا بالموسيقى وسط حضور جماهيري مميز

مستهدفة تحقيق استراتيجيتها الساعية إلى إبراز المملكة على خريطة القطاع العالمية

“التجارة”: فترة احتضان المشروعات في المسرعات سنتان
قالــت رئيــس قســم إدارة وتطويــر الحاضنــات فــي إدارة تنميــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة بوزارة الصناعــة والتجارة منــار ربيعة إن 
البحريــن تشــهد إقبــاال مــن قبل رواد األعمال على االســتفادة من مســرعات وحاضنات األعمال، والتي عملت الــوزارة على إطالق الرخص بها 

ووضع اإلطار التنظيمي لتشغيلها قبل سنوات عدة.

وأشــــارت ربــيــعــة فــي مــشــاركــة إذاعــيــة 
البرنامج  والتجارة في  الصناعة  لوزارة 
إلى  بحرين”،  يا  الخير  “صباح  اإلذاعــي 
أن دور حاضنات ومسرعات األعمال هو 
الناشئة  للمؤسسات  داعمة  بيئة  توفير 

والصغيرة بدرجة أساسية.
هو  الناشئ  المشروع  أن  إلــى  وأشــارت 
له  يكون  الــذي  المشروع  أو  المؤسسة 
سجل تجاري جديد وبدأ العمل فيه في 

فترة ال تتجاوز الـ 12 شهًرا.
بتوفير  تقوم  الحاضنات  أن  وأوضحت 
حزم دعم متكاملة من الخدمات خالل 
التي تصل  المشروعات،  فترة احتضان 
يتم  أن  يمكن  أقصى  كحد  إلــى سنتين 

تــمــديــدهــا لــســنــة واحــــــدة، حــيــث تعد 
هـــذه الــفــتــرة هــي أهـــم فــتــرة مــن دورة 
عملية  تساهم  إذ  الــمــشــروعــات،  حــيــاة 
االحــتــضــان فـــي دعـــم اســتــقــرار ونــمــو 

المشروع.
وتــحــدثــت ربــيــعــة عــن الــمــمــيــزات التي 
األعمال،  ومسرعات  حاضنات  تقدمها 
مساحات  تــوفــيــر  عــلــى  تشتمل  والــتــي 
الحديثة،  بالتكنولوجيا  مجهزة  عمل 
مساندة  خدمات  تقديم  إلــى  باإلضافة 
مــــن اإلرشــــــــــاد والـــتـــوجـــيـــه وتـــقـــديـــم 
االســتــشــارات مــن خــالل فــريــق الــدعــم، 
وأنــشــطــة  الـــعـــمـــل  ــب ورش  ــانـ جـ ــى  ــ إلـ
تساعد  فعاليات  على  عــالوة  الترويج، 

هذه المؤسسات على “التشبيك” وزيادة 
حجم عالقاتها المؤسسية.

الحاضنات  في  الدعم  فريق  أن  وبينت 
والمسرعات يساعد المشروعات الناشئة 
ورواد األعمال على تدريبهم على وضع 
التسويق  وخــطــة  الــمــالــي  العمل  خطة 

والتخطيط المستقبلي.
وتــطــويــر  إدارة  قــســم  رئــيــس  ــدت  ــ وأكـ
المؤسسات  تنمية  إدارة  الحاضنات من 
الصناعة  بــوزارة  والمتوسطة  الصغيرة 
تطوير  في  ــوزارة  الـ مساعي  والتجارة 

بيئة االحتضان. 
وتطرقت إلى أن إطالق نشاط حاضنات 
مرحلة  تصاحبه  األعــمــال  ومــســرعــات 

االطالع على أفضل الممارسات العالمية 
فــي هـــذا الــســيــاق، إذ إن بــعــض الـــدول 
ثمانينات  منذ  األنشطة  هذه  في  بــدأت 
ــم االطـــــالع على  ــ ــقـــرن الـــمـــاضـــي، وت الـ
الخبرات التراكمية لهذه الدول وأفضل 
الممارسات العالمية، إلى جانب التعاون 

مع الخبراء لرسم نموذج خاص يناسب 
االقتصادية،  ورؤيتها  البحرين  مملكة 
مواكبة  على  تعمل  ــوزارة  الـ أن  مؤكدة 
التغييرات بغية تحقيق أقصى استفادة 
االحــتــضــان، وهــي  فــي طــرفــي عملية 
جهة  مــن  األعــمــال  مسرعة  أو  حاضنة 

ورائد العمل أو المشروع الناشئ.
وعرجت المسؤولة على تطورات جهود 
يتعلق  فيما  والتجارة  الصناعة  وزارة 
ــال، إذ  ــمـ بــالــمــســرعــات وحــاضــنــات األعـ
تــم مــن خــالل مــبــادرات مجلس تنمية 
ــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة  الــمــؤســســات ال
إذ تم  االبــتــكــار،  لتعزيز  مــبــادرة  إطــالق 
ــالزم  ــتــدريــب الـ إعــطــاء الــمــؤســســات ال
الفكرية  الملكية  حماية  مستوى  لزيادة 
ورفع مستوى االبتكارات في الحاضنات 
المستويات  إلى  بها  للرقي  والمسرعات 

المطلوبة.
وفيما يتعلق باختيار مسرعة وحاضنة 
ــمــشــروع، دعــت  ــل ــال الــمــنــاســبــة ل ــمـ األعـ
الحاضنات  لــزيــارة  العمل  رائـــد  ربيعة، 
تناسب  التي  الحاضنة  على  واالطـــالع 
وزارة  تــوفــر  حــيــث  مــشــروعــه،  طبيعة 
ــارة عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــجــ ــ ــت ــ الـــصـــنـــاعـــة وال
اإللــكــتــرونــي ومــوقــع “ســجــالت”، قائمة 

بهذه المسرعات وأرقام تواصلها.
الــخــتــام قــدمــت ربيعة عـــددا من  وفــي 
النصائح لرواد األعمال في هذا السياق، 
ومنها ضرورة تبني القنوات اإللكترونية 
بيئة متطورة في  مع وجود  العمل  في 
المملكة تدعم التحول الرقمي، ومواكبة 
خــارج  التوسع  على  والعمل  المنافسة 

أسواق البحرين.

زيادة اإلقبال من قبل رواد األعمال على المشروعات الناشئة
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لمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  وقــعــت 
تفاهم  اتفاقية  للطيران  الدولي  البحرين 
بموجبها  يتم  للضيافة،  “فاتيل”  كلية  مع 
ضمن  الكلية  طلبة  من  مجموعة  تدريب 
طــاقــم عــمــل مــعــرض الــبــحــريــن الــدولــي 
قاعدة  في  عقده  المزمع   ،2022 للطيران 
البحرين  مملكة  فــي  الــجــويــة  الــصــخــيــر 
 ،2022 9 - 11 نوفمبر  الفترة ما بين  في 
لـــدن حضرة  مــن  ســامــيــة  ملكية  بــرعــايــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
هذه  وتأتي  المعظم.  البالد  عاهل  خليفة 
مــن منطلق  نوعها،  مــن  األولـــى  الــمــبــادرة 
لمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  اهــتــمــام 
الممثل  للطيران، برئاسة  الدولي  البحرين 
سمو  المعظم  الــمــلــك  لــجــاللــة  الشخصي 
الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، بإشراك 
المهمة  الفعاليات  المستقبلية في  الكوادر 
لتدريب  فــرص  خلق  بهدف  المملكة؛  في 
ــبــحــريــن الــدولــي  الــطــلــبــة فـــي مــعــرض ال

للطيران 2022.
ــمــديــر الـــعـــام لكلية  وقـــد وقـــع كـــل مـــن ال
خليفة  بن  خالد  الشيخ  للضيافة  “فاتيل” 
ــر مــجــمــوعــة مــعــرض  ــديـ آل خــلــيــفــة، ومـ
محمد  يوسف  للطيران  الدولي  البحرين 
بحضور  وذلـــك  التفاهم  مــذكــرة  محمود 
بن  المواصالت واالتــصــاالت محمد  وزيــر 
فاطمة  السياحة  ووزيـــرة  الكعبي،  ثــامــر 

بنت جعفر الصيرفي. 
ومــــن جـــانـــبـــه. أكــــد وزيـــــر الـــمـــواصـــالت 
الدولي  البحرين  معرض  أن  واالتــصــاالت 
المواهب  بتطوير  ملتزم   2022 للطيران 
لتحقيق  البحرينية؛  المحلية  والطاقات 
أكبر فائدة ممكنة لمختلف فئات المجتمع، 
مجال  في  المتميزة  الخبرات  واكتسابهم 
ما  وهــو  والــفــنــدقــة،  والسياحة  الضيافة 
االقتصادية  البحرين  رؤيــة  مــع  يتوافق 

.2030
ــرة الــســيــاحــة إن  ــ مــن جــانــبــهــا، قــالــت وزي

فرصة  للطيران  الدولي  البحرين  معرض 
قدراتها  لتنمية  الوطنية  للكوادر  سانحة 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة مـــن خـــالل االلــتــقــاء 
الشركات  وممثلين  العالمية  بالشركات 
المهمة  والشخصيات  المسؤولين  وكبار 
في  الخبرات  واكتساب  مهاراتهم  لصقل 
أهداف  من  وتعزز  واألعمال  المال  قطاع 

المناهج الدراسية في معهد فاتيل.  
ومـــن جــانــبــه، صـــرح الــمــديــر الــعــام لكلية 
ــالـــد بن  ــلــضــيــافــة  الــشــيــخ خـ ــل” ل ــيـ ــاتـ “فـ
بإتاحة  ســعــداء  “إنــنــا  خليفة  آل  خليفة 
خالل  من  لطالبنا،  الفريدة  الفرصة  هــذه 
ــحــدث  ــذا ال ــي هــ ــة فـ ــفــعــال مــشــاركــتــهــم ال
الـــدولـــي، وأن مــعــرض الــبــحــريــن الــدولــي 

للطيران يستقطب أكبر الشركات العالمية 
للمشاركة التي تسهم في إكساب الطالب 
للمعايير  وفًقا  المطلوبة  العملية  للمهارات 
خالل  من  لهم  المجال  وإتــاحــة  العالمية، 
قطاع  دور  لتعزيز  الــمــيــدانــي؛  الــتــدريــب 
والفندقة ومن خالل  والسياحة  الضيافة 
دمج طالبنا بفرق العمل المختلفة لتنظيم 

من  المسؤولين  كبار  يستطيع  المعرض. 
هــــذه الـــشـــركـــات أن يـــشـــاهـــدوا مــســتــوى 
ــن ســمــعــة الـــكـــادر  أدائــــهــــم، مــمــا يـــعـــزز مـ
جذب  في  رئيس  عامل  وهــو  البحريني، 
وخلق  البحرين  ــى  إل العالمية  الــشــركــات 

فرص التوظيف والتدريب”.

تنطلق فعاليات معرض جيتكس 2022 الشــهر المقبل يوم اإلثنين الموافق 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشــاركة أكثر من 140 
دولة، ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض لمدة 5 أيام حتى 14 أكتوبر. 

مملكة  جناح  “تمكين”  العمل  صــنــدوق  وسيرعى 
ــك مــشــاركــة 30 مــؤســســة  ــ ــبــحــريــن بــمــا فـــي ذل ال
بحرينية من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة 

تقنية  مجال  في  المتخصصة  والناشئة 
ــاالت، إضــافــة  ــصـ الــمــعــلــومــات واالتـ

إلى عدد من الشركاء الفاعلين 
في منظومة ريادة األعمال 

بذلك  ممثلة  البحرينية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
الـــمـــعـــرض هــــذا الــعــام 

جمعية  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
ــن لـــشـــركـــات  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
التقنية “بتك” للمساهمة 
فـــي تــنــظــيــم الــمــشــاركــة 
جيتكس  مــعــرض  فـــي 

.2022
ــل  ــ ــث ــ ــم ــ وت

مملكة  دور  الــبــحــريــنــيــة  ــمــؤســســات  ال مــشــاركــة 
الرائد في المشاركات الدولية، كما تؤكد  البحرين 
األعمال  ريـــادة  لمنظومة  المملكة  دعــم  اســتــمــرار 
االقتصادية  للقطاعات  الداعمة  الوطنية 

ــفــة الســـيـــمـــا قــطــاع  ــمــخــتــل ال
تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 

واالتــــــــــصــــــــــاالت 
الــــــواعــــــد الـــــذي 
ــم فـــي  ــهــ ــســ ــيــ ســ
النمو  عجلة  دفـــع 
االقـــتـــصـــادي من 

خــــــــــالل خـــلـــق 
الـــــــــــفـــــــــــرص 

جذب  ــى  إل إضــافــة  المحلية،  لــلــكــوادر  الوظيفية 
االستثمارات العالمية من خالل االلتقاء بالشركات 
من  واالستفادة  العالم  دول  مختلف  من  التقنية 
من  المجال  هــذا  فــي  تجاربهم 
خـــالل ســلــســة الــفــعــالــيــات 
وورش  واالجــتــمــاعــات 
سيتم  الـــتـــي  ــعــمــل  ال
ــاء  ــ ــ ــن ــ ــ ــا أث ــ ــدهــ ــ ــ ــق ــ عــ
ــرض، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ســتــســهــم فــعــالــيــات 
الــمــعــرض فــي خلق 
الـــعـــالقـــات الــدولــيــة 
لــــــــــــــرواد األعــــــمــــــال 
الــبــحــريــنــيــيــن والــــذي 
بدوره سيوفير فرص 
اســتــثــمــاريــة 

مها  أكــدت  المناسبة  وبهذه  البحرينية.  للشركات 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  مفيز 
للشركات  المتواصل  تمكين  دعــم  “تمكين”  العمل 
البحرينية للمشاركة في معرض جيتكس السنوي 
العالمية في مجال  الشركات  أكبر  الذي يستقطب 
دول  مختلف  من  واالتــصــاالت  المعلومات  تقنية 
المشاركة  هــذه  “تــهــدف  قائلة:  وصــرحــت  الــعــالــم، 
لتقنية  كمركز  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  إلــى 
الخليج  مــنــطــقــة  فـــي  ــاالت  ــصــ ــ واالت الــمــعــلــومــات 
ــى إثــــراء خبرة  ــاإلضــافــة إلـ والـــشـــرق األوســـــط، ب
أحــدث  عــلــى  االطــــالع  عــبــر  البحرينية  الــشــركــات 
والعمل  الــقــطــاع  هــذا  فــي  العالمية  المستجدات 
التقنية  الشركات  وخدمات  منتجات  عرض  على 

المشاركة في جناح مملكة البحرين”.
ــيــس مجلس  ــن طــــارق فــخــرو رئ ــّم ــبــه، ث مـــن جــان
تمكين،  مع  الشراكة  استمرار  “بتك”  جمعية  إدارة 
القطاع  تنمية  فــي  المشاركة  هــذه  أهمية  مــؤكــدا 
تجارب  على  االطــالع  عبر  بالمملكة  التكنولوجي 
الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع والعمل 
المملكة  فـــي  ــمــمــارســات  ال أحــــدث  تــطــبــيــق  عــلــى 
للمساهمة في سرعة التحول الرقمي الذي يتطلبه 

التغيير الكبير في االقتصاد العالمي.

أكثر  العام  هــذا  جيتكس  يــزور  أن  المرتقب  ومــن 
من 100,000 زائر من مختلف دول العالم، وهو ما 
يمثل فرصة لبناء صالت وعالقات تجارية متينة 
الرائدة  العالمية  الشركات  من  القرار  أصحاب  مع 
ومجموعة من المشترين المؤثرين، والتواصل مع 

المجتمع التكنولوجي العالمي في مكان واحد. 
يــذكــر أنــه تــم اإلعـــالن عــن المشاركة فــي معرض 
الرسمية،  “تمكين”  منصات  عبر   2022 جيتكس 
الشركات  واخــتــيــار  تسجيل  خاللها  مــن  تــم  التي 

الراغبة في المشاركة بالمعرض هذا العام. 
ــن الـــمـــبـــادرات  ــدد مـ ــى عــ ــ ــم إل ــدعـ ــذا الـ يـــضـــاف هــ
حديثا  “تمكين“  أطلقها  التي  األخــرى  والشراكات 
ــتــعــاون مع  فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا كــمــبــادرة ال
التدريب  مجال  في  الرائدة  األميركية  األكاديمية 
توفير  إلى  الهادفة  أسمبلي”  “جنرال  التكنولوجي 
 1200 لتدريب  متخصص  تقني  تدريبي  برنامج 
فـــرد بــحــريــنــي، ضــمــن جــهــودهــا لــتــعــزيــز قـــدرات 
التدريبية  بالفرص  وتزويدها  الوطنية  الكفاءات 
التي تسهم في سد فجوة المهارات المطلوبة في 
“تمكين”  أهــداف  أحــد  من  انطالًقا  وذلــك  السوق، 
البحريني  المواطن  جعل  فــي  المتمثلة  الرئيسة 

الخيار األول للتوظيف.

توقيع تفاهمات بين “فاتيل للضيافة” ومعرض البحرين للطيران 2022

“تمكين” يرعى مشاركة الشركات التقنية بجناح البحرين في “جيتكس 2022”

بحضور وزير المواصالت واالتصاالت ووزيرة السياحة
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توأمة اقتصادية استثنائية بين المنامة والرياض
األحمر  لونها  األيـــام  هــذه  البحرين  مملكة  معالم  استبدلت 
على  عزيزة  ذكــرى  بحلول  إيــذانــًا  باألخضر  لتتزّين  الوطني 
قلوب الجميع هي اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، 
عيد وطني مجيد ال يرتبط بالمملكة العربية السعودية فقط، 
بل يخص مملكة البحرين ودول المنطقة التي كانت وال تزال 
اقتصاداتها المستفيد األكبر من النهضة الشاملة ألكبر اقتصاد 

في المنطقة وأسرعها نموا على اإلطالق. 
ثمة عالمات فارقة تجعل وشائج القربى بين مملكة البحرين 
العملة  العربية السعودية استثنائية بامتياز، تداول  والمملكة 
السعودية “الريال” في السوق البحرينية في كافة منافذ البيع 
والمتاجر ومحطات الوقود حاله حال العملة المحلية “الدينار”، 
واستقبال آالف السعوديين يوميا في بلدهم الثاني البحرين 
عبر أكبر منفذ بحري في المنطقة “جسر الملك فهد” باستخدام 
البحرينيين  للمواطنين  والعكس صحيح  الهوية فقط  بطاقة 
العقار  تملك  حــريــة  عــن  ناهيك  الــكــبــرى،  لجارتهم  الــزائــريــن 
النموذج  هــذا  تجعل  كلها  قيود،  دون  والتجارة  واالستثمار 

التالحمي نموذجا يحتذى ندر نظيره إقليميا وعالميا. 
الشقيقتين،  المملكتين  بين  واستثنائية  نـــادرة  تــوأمــة  هــي 
والخضراء  الحمراء  شرايينه  واحد  بقلب  يشتركان  جسدان 
تغّذي حياتهما بالنماء واالزدهار منذ أكثر من 3 قرون، ازدادت 
بن  عبدالعزيز  المؤسس  للملك  التاريخي  اإلعــالن  مع  رونقا 
في  الكبرى  الشقيقة  كيان  وّحــد  الــذي  آل سعود  عبدالرحمن 
يومها التاريخي 23 سبتمبر 1932، ووصلت ذروتها مع افتتاح 
1986 في حكم المغفور  26 نوفمبر  جسر الملك فهد بتاريخ 
عبدالعزيز  بــن  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين  خـــادم  لهما 

وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. 
لغة األرقام هي أفضل ما يمكن أن يترجم هذه التوأمة بين 

االقتصادية  الصعد وبخاصة  كافة  التاريخيين على  الجارين 
تشهدان  السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  فمملكة  منها، 
قياسية  مستويات  لتبلغ  البينية  التجارة  حجم  في  ارتفاعًا 
التبادل  حجم  وارتــفــاع  كــوفــيــد19-،  جائحة  تداعيات  رغــم 
حجم  ارتــفــع  حيث  اآلخـــر،  بعد  عــامــًا  مطرد  بشكل  التجاري 
التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين بنسبة 19 % من 
2.88 مليار دوالر أمريكي في عام 2020 إلى 3.43 مليار دوالر 

أمريكي في عام 2021.
كما سجل حجم التبادل التجاري بين المملكتين خالل النصف 
بلغت  نمو  بنسبة  1.903 مليار دوالر  الجاري  العام  األول من 
21.1 % مقارنة مع 2021. وال تزال المملكة العربية السعودية 
للبحرين، وتأتي مملكة  األول  التجاري واالقتصادي  الشريك 
التعاون  مجلس  دول  بين  من  الثانية  المرتبة  في  البحرين 
السعودية  العربية  المملكة  مع  التجاري  التبادل  حجم  في 
الــصــادرات  تمثل  الــعــالــم، حيث  بين دول  مــن   12 والــشــريــك 

60 % من  نسبته  ما  السعودية  إلى  البحرينية 
إجمالي الصادرات الوطنية. 

ــواردات  ــ وعـــن أهـــم الـــصـــادرات والـ
المركبات  تعتبر  الــبــلــديــن،  بين 

ــادرات  وقــطــع الــغــيــار أهـــم صـ
ــــى الــبــحــريــن  ــســعــوديــة إل ال

والتي تبلغ أكثر من 230 مليون دينار. ومن ناحية الواردات 
يتجاوز  بما  األكثر  البناء  مــواد  تعد  البحرين،  من  السعودية 

310 ماليين دينار. 
وبفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من سياسات اقتصادية 
تشريعات  وسن  الدخل  مصادر  وتنويع  االنفتاح  على  تقوم 
تستقطب  أن  استطاعت  واالستثمارات،  المستثمرين  تحمي 
الكثير من االستثمارات السعودية إليها، وأصبحت تستحوذ 
على النصيب األوفر من السوق االستثمارية البحرينية، وتبلغ 
االستثمارات المباشرة 9.96 مليارات دوالر تعادل 30 % من 
بنهاية  البحرين  في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  رصيد 
من  أكثر  السعودية  الشركات  عدد  يبلغ  فيما   ،2021 سبتمبر 
تعمل في مجاالت  البحرين  مملكة  896 شركة مساهمة في 

السفر والشحن والتجارة والهندسة، وغيرها من المجاالت.
االقتصادية  التوأمة  مالمح  أبــرز  أحد  سعفة  أبو  حقل  ويعد 
 1963 العام  في  اكتشافه  تم  والــذي  الشقيقين،  البلدين  بين 
توزيعها  يتم  يــومــيــا،  برميل  ألــف   300 وينتج 
مناصفة بين البحرين والسعودية بمعدل 
جانب.  لكل  يوميا  برميل  ألف   150
هذا الحقل له الفضل في إنعاش 
طويلة،  لعقود  الدولة  ميزانية 
والـــــــــذي وصـــلـــت 

إيراداته إلى 1.3 مليار دينار في العام الماضي 2021 بزيادة 
نسبتها 82 % مقارنة بمعدالت العام 2020، وذلك بفضل إنتاج 

أكثر من 54.5 مليون برميل خالل العام الماضي. 
وال تزال آفاق التعاون النفطي بين الجارين العزيزين مفتوحة 
على مصراعيها، مع تدشين خط أنابيب نفطي جديد بالتعاون 
بين شركتي “أرامكو” و”بابكو” بطول يبلغ 110 كلم ويربط بين 
معامل بقيق السعودية ومصفاة بابكو، والذي يعد بمزيد من 
إيجابي  انعكاس  له  ويكون  البلدين،  لكال  النفطية  اإليــرادات 

على تحقيق وفورات مالية في المستقبل المنظور. 
التكامل  قــصــص  أروع  ــه  ذاتـ بــحــد  فــهــد يشكل  الــمــلــك  جــســر 
قبل  األولــى  نشأته  فمنذ  الشقيقين،  البلدين  بين  االقتصادي 
أكثر من 36 عامًا استطاع أن يستقبل ما يزيد عن 173 مليون 
ماليين   8 يفوق  ومــا  مسافر،  مليون   374 من  وأكثر  مركبة، 
إلى  الواردة  السياحة  ليشكل غالبية  التجارة،  لغايات  شاحنة 
البحرين من السعودية، وال يزال األشقاء السعوديون يمثلون 

ما نسبته 89 % من السياحة الواردة إلى المملكة. 
االقتصادي  بتكاملها  األمثلة  أروع  ضربت  الكبرى  الشقيقة 
والتطوير  التنمية  قطاعات  كافة  في  الصغرى  شقيقتها  مع 
والنهضة الشاملة، فالبحرين في نعمة كبيرة بمجاورتها ألكبر 
اقتصاد في العالم العربي وضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم 
من حيث الناتج المحلي اإلجمالي بـ 833.5 مليار دوالر، وأكبر 
منتجي  وأكبر  العالم  منتجي  وثالث  العالم  في  نفط  مصّدر 
برميل  مليون   11 يبلغ  يومي  إنتاج  بمتوسط  أوبــك  منظمة 
يوميا، وثامن أكبر دولة مالكة لألصول االحتياطية االجنبية 
الشرق  في  مالية  سوق  ألكبر  وامتالكها  دوالر،  مليار   467 بـ 
 2.62 بقيمة سوقية  إفريقيا والتاسع عالميا  األوسط وشمال 

تريليون دوالر.

محمد الجيوسي

مها مفيزطارق فخرو
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رفـــع رجـــل األعمـــال باســـم الســـاعي خالص 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة قيادًة وشعًبا في ذكرى 
أن  وجـــل  عـــز  هللا  ســـائًل  الوطنـــي،  اليـــوم 
ينعـــم على قيادتها وشـــعبها باألمـــن واألمان 
وأن يحقـــق لهـــم كل تطلعاتهم نحـــو التطور 
واالزدهار، مشـــيًرا إلى أن العلقات األخوية 
الوطيـــدة التي تربـــط البحرين والســـعودية 
تجعـــل أعيادهما الوطنيـــة واحدة في الفرح 

والفخر بما تحقق من إنجازات.
وبمناســـبة العيـــد الوطنـــي للمملكـــة العربيـــة 
باســـم  األعمـــال  رجـــل  وصـــف  الســـعودية، 
الســـعودية  البحرينيـــة  العلقـــات  الســـاعي 
بالمتميزة والخاصة، قائًل “علقات البحرين 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  شـــقيقتها  مـــع 
السعودية متميزة عبر التاريخ وفيها علقات 
وعائـــلت  قرابـــة  علقـــات  وبيننـــا  أخويـــة 
مشـــتركة كثيـــرة وتتزامـــن قـــوة العلقـــات 

التاريخية مع تولي الملك المؤسس عبد 
العزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

طيب هللا ثـــراه إمارة المملكة 
وحتـــى  الســـعودية  العربيـــة 
دائمـــا  هنـــاك  هـــذا،  يومنـــا 

خاصية للعلقات”.
وبين الســـاعي فـــي لقاء مع 

الــــ “البـــلد االقتصـــادي” أن المملكـــة العربية 
الســـعودية هي أكبر شريك اقتصادي تجاري 
للبحريـــن بيـــن دول الخليـــج، وذلـــك بحكـــم 
القرب وامتداد جســـر الملـــك فهد والعلقات 
التاريخية المشتركة، مؤكًدا أن المجال كبير 

واألفق مفتوح دائًما للعمل بينهما.
البحريـــن  تربـــط  التـــي  العلقـــات  أن  وأكـــد 
بالشـــقيقة الكبـــرى الســـعودية هـــي علقـــات 
الســـعودية  أن  إلـــى  الفًتـــا  وتقديـــر،  محبـــة 

هـــي الســـند القـــوي والعمـــق االســـتراتيجي 
للبحريـــن، مبيًنـــا أن التعـــاون بيـــن البلديـــن 
فـــي القطاع التجاري يمثـــل أحد أهم وأمتن 
العلقـــات التجاريـــة، ونموذجـــا يحتـــذى بها 
فـــي كل دول العالـــم، باإلضافة إلـــى التعاون 
في المجاالت المختلفة. وأشـــار الساعي الى 
أن علقاتنـــا التجاريـــة واالقتصادية بشـــكل 
خـــاص مـــع الســـعودية قديمة وراســـخة منذ 
قديـــم الزمـــان، وعززها افتتاح جســـر الملك 
فهـــد بالعـــام 1986، ونحن ننظـــر بعين الرضا 
والفخـــر إلى ما وصلت إليـــه المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة مـــن تطـــور ونمـــاء في 
مختلـــف القطاعـــات، إضافـــة إلـــى نجاحهـــا 
باالستثمار في الطاقات الشبابية وتوظيفها 
بشـــكل فاعـــل ومؤثـــر فـــي مســـيرة التنميـــة 

الوطنية المنشودة.

تحديات المملكتين واحدة 

بيـــن  العلقـــات  تعزيـــز  أن  الســـاعي  وأكـــد 
البلدين في المجاالت المختلفة ضرورة 
حتميـــة، متطلعـــا لتحقيـــق مزيد 
والتنســـيق  التعـــاون  مـــن 
بمـــا ينعكـــس إيجابـــا على 
بنـــاء فـــرص أكبـــر للعمل 
تنســـجم  المشـــترك 
البلديـــن  طمـــوح  مـــع 
الشـــقيقين وأبنائهمـــا. 

واســـتطرد الســـاعي قائـــل “نأمـــل فـــي هـــذه 
البلديـــن  بيـــن  العلقـــات  تطويـــر  المرحلـــة 
بحكـــم التحول الحادث في المنطقة بأكملها، 
ونحتـــاج إلى تعزيز العلقـــات في المجاالت 
التحديـــات  لمواجهـــة  والتنســـيق  كافـــة، 
المشـــتركة التي تواجهنا موضًحا أنه لن يتم 
هـــذا إال بالعمـــل المشـــترك وبناء فـــرص أكبر 
لتحقيـــق طمـــوح أبنـــاء البلديـــن الشـــقيقين. 
وأكـــد الســـاعي أن مجـــاالت العمـــل الثنائـــي 
 - البحرينـــي  التنســـيق  لمجلـــس  المشـــترك 
الســـعودي برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس 
بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 

العربيـــة الســـعودية صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير محمد بن ســـلمان آل ســـعود، ستحقق 
طموحات الشعبين الشقيقين من مشروعات 
تجارية ومالية وصناعية مشتركة وقطاعات 

اقتصادية واعدة. 

رؤية السعودية 2030        

وتأثيرها على البحرين

وأشـــار الســـاعي إلى رؤيـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية 2030 وكيف ســـيكون لها مردود 
إيجابـــي على البحريـــن اقتصاديـــا وتجارًيا، 
قائـــًل “أي نمو للســـعودية هو تطور للبحرين، 
والبد من التكامل والتنســـيق بيـــن الدولتين 
واالنتقـــال إلـــى مســـتوى أرفع فـــي العلقات 

للوصـــول إلى مرحلة أن نكمل بعضنا البعض 
وليس المنافسة.

 وقـــال الســـاعي “نحن نعتبر أن جســـر الملك 
فهـــد بالنســـبة للبحريـــن اليـــوم هو الشـــريان 
الرئيـــس ونعتمـــد عليـــه اعتمـــاد كامـــل فـــي 
كثيـــر مـــن النواحـــي ســـواء لدعـــم االقتصاد 
والســـياحة، وعلينـــا أن نبحـــث كيـــف نطـــور 
هـــذا الشـــريان مـــن ناحية االنســـياب ســـواء 
لألفـــراد والشـــاحنات والخدمـــات”، موضحـــا 
أن البحريـــن وقربهـــا مـــن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية جعـــل هنـــاك فرصـــا متبادلـــة بين 
الطرفين ســـواء في البرامج التي تطبق في 
الســـعودية باإلضافة إلى استفادة السعودية 

من مشروعات االستثمار بالبحرين.

االبتكار ضرورة لخلق بيئة 

استثمارية واحدة 

وأكـــد الســـاعي ضـــرورة أن يكـــون االبتـــكار 
واإلبـــداع هـــو عنـــوان وشـــعار الشـــعبين في 
الفتـــرة المقبلة وأن نســـعى لخلق فرص أكبر 
وأحســـن، فالبيئة االســـتثمارية متوافرة في 
البلدين الشـــقيقين وســـواعد أبنائها حاضرة 
والتاريخ المشـــترك بين البحرين الســـعودية 
نهضـــة  لخلـــق  والحافـــز  العامـــل  ســـيكون 
صناعيـــة وتجاريـــة وتحقيـــق االكتفـــاء فـــي 

المجاالت والقطاعات كافة.

الساعي: السعودية أكبر شريك اقتصادي تجاري للبحرين بين دول الخليج
بحكم القرب وجسر الملك فهد والعالقات األزلية المشتركة
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“اإلسترليني” ينخفض بأكبر وتيرة منذ مارس 2020
مـــن المتوقع أن يعقد بنـــك إنجلترا المركـــزي اجتماعًا طارئًا 
خـــلل األيام القليلة المقبلـــة؛ للبحث في كيفية إنقاذ الجنيه 
اإلســـترليني مـــن االنهيـــار فـــي أعقاب الهبـــوط الكبيـــر الذي 
ســـجله نهاية األســـبوع، حيث هوى إلى أدنى مستوياته في 
37 عامـــًا. وقالـــت صحيفة “دايلـــي تلغـــراف” البريطانية في 
تقريـــر “إن بنـــك إنجلتـــرا المركزي قـــد يعقد اجتماعـــًا طارئًا 
خـــلل أيـــام قليلـــة، أو ربما فـــي بداية األســـبوع؛ للبحث في 
كيفيـــة إنقـــاذ الجنيـــه اإلســـترليني وحمايتـــه مـــن مزيـــد من 

الهبوط. وانخفض الجنيه اإلســـترليني بأكبر قدر منذ مارس 
2020، حيـــث وصـــل إلـــى أدنـــى مســـتوى لـــه فـــي 37 عامـــًا 
مقابل الدوالر األميركي، بعد أن أعلن وزير الخزانة كواســـي 
كوارتنـــج الميزانية المصغرة التي تضمنت اقتراضًا حكوميًا 
جديـــدًا وخفضـــًا للضرائب. وانخفض اإلســـترليني بأكثر من 
3.5 % إلـــى 1.0863 دوالر بعـــد أن أعلـــن كوارتنج عن خطة 
“النمـــو االقتصـــادي” التي تتضمـــن اقتراضًا حكوميـــًا جديدًا 

لتمويل اإلنفاق المتزايد.
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