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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة "^" 

بجزيل الشكر والتقدير إىل معايل 

الشيــخ خالــد بــن عبدالله آل خليفـــة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية 

لتفضله برعاية حفل تسليم 

درع ^ للمسؤولية االجتامعية للرشكات 2022

مشيديــــن مبـــــا متثلــــــه هـــذه الرعايـــــــــة مــــــن دعـــٍم وتشجيــــــع لالنطــــالق 

نحـــــو تبني املزيـــد مــن املبــــادرات التي تعـــــــزز املسؤوليــــــة االجتامعيـــــــة 

وتجعلها ثقافة عامة وتربز النامذج املضيئة مبا يخدم ويدعم املجتمـع التجـاري،

داعيـــن املوىل - جلت قدرتــه - أن يُديـم عىل معاليه نعمــة الصحــة والعافيــة.

الشيخ خالد بن عبداهلل يسلم “جيبك” 
درع »^« للمسؤولية االجتماعية للشركات



رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيسة مجلس النواب يتوجهون لقاعة الحفل الشيخ خالد بن عبدالله يسلم شركة )جيبك( درع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات
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الـــوزراء  نائـــب رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن 
عبد هللا آل خليفة، أن مملكة البحرين 
بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، لتفخر بريادتهـــا الناجحة في 
تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة، 
وبالخطـــوات التـــي اتخذتهـــا لمواكبة 

أهداف التنمية المستدامة 2030.
علـــى  الحكومـــة  حـــرص  وأوضـــح   
التنميـــة  بأهـــداف  برنامجهـــا  ربـــط 
المســـتدامة، والتي تأتي منسجمة مع 
المســـاعي المبذولـــة لضمان اســـتمرار 
عجلـــة التنميـــة، ودعـــم كافـــة الجهود 
تخـــدم  التـــي  الدوليـــة  والمبـــادرات 
تحقيق األهداف التنموية في العالم.

 جـــاء ذلك لدى رعايتـــه، أمس األحد، 
الحفـــل الـــذي نظمته “البـــاد” لإلعان 
عن الشركة الفائزة بجائزة درع الباد 
للشـــركات  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
2022، بحضور رئيسة مجلس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــد هللا زينـــل، ورئيس 
صالـــح  بـــن  علـــي  الشـــورى  مجلـــس 
الصالـــح، وعـــدد مـــن الـــوزراء، ونخبة 
مـــن المســـؤولين والســـفراء وممثلـــي 

الســـلطة التشـــريعية وقطـــاع األعمال 
ومنظمات المجتمع المدني.

 وبهذه المناســـبة، أعرب الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة عـــن تقديـــره 
لصحيفة الباد واللجنة العليا للجائزة، 
علـــى مبادرتهـــا التـــي تعـــد واحدة من 
بين مبـــادرات أخرى تنظمهـــا الجهات 
الرسمية واألهلية في مملكة البحرين، 

الـــدور  يعكـــس  نحـــو  علـــى  وذلـــك 
الخـــاص  للقطـــاع  البـــارز  االجتماعـــي 
في دعـــم جهود التنمية فـــي المملكة، 
والمســـاهمة فـــي رفع مســـتوى الوعي 

بالمسؤولية االجتماعية للشركات.
 ولفت إلى أن المسؤولية االجتماعية 
ا ضمـــن  باتـــت تمثـــل عنصـــًرا أساســـيًّ
تســـتهدف  التـــي  الشـــركات  نشـــاط 

تحقيـــق معايير االســـتدامة، وأن هذا 
المفهـــوم بـــرز كالتـــزام أخاقي يحمل 
البيئـــة  تجـــاه  مســـؤوليتها  الشـــركات 
والمجتمـــع عبـــر رعايـــة االحتياجـــات 
االجتماعية، بما يعود بالنفع على عمل 

المنظومة االقتصادية.
 من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
“البـــاد” عبـــد النبـــي عبد هللا الشـــعلة، 

في كلمة ألقاها خال الحفل، عن بالغ 
الشـــكر والتقدير لمعالـــي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية 
لتفضله برعايـــة هذا الحفل، في داللة 
تعكـــس ما توليه الحكومة من اهتمام 
بقيم ومبادئ المســـؤولية االجتماعية 

للشركات.
 وقـــال: “لقـــد تبّنـــت صحيفـــة البـــاد 

االجتماعيـــة  المســـؤولية  مبـــادرة 
للشـــركات إيمانـــًا منهـــا برســـالة ودور 
وســـائل اإلعـــام فـــي خدمـــة قضايـــا 
المجتمـــع، وانطاًقـــا مـــن اإلحســـاس 
خطـــط  دعـــم  تجـــاه  بمســـؤوليتها 
أهـــداف  لتحقيـــق  الدولـــة  وبرامـــج 
ومســـاهمة  المســـتدامة،  التنميـــة 
منهـــا فـــي االرتقـــاء بمســـتوى الوعـــي 
وتحفيز الشـــركات على االلتزام بقيم 

المسؤولية االجتماعية وممارساتها”.
 يشـــار إلـــى أن اللجنـــة العليـــا للجائزة 
تمكنـــت من رصـــد 75 شـــركة تمارس 
بأســـاليب  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
منتظمة، من بينها 26 شـــركة تمارسها 
ضمن أطر المعاييـــر الدولية المعتمدة 
وهـــي  أيًضـــا،  متفاوتـــة  بدرجـــات 
الشـــركات التـــي تـــم ترشـــيحها للفـــوز 
بـــدرع البـــاد للمســـؤولية االجتماعية 

للشركات.
 وجـــرى خـــال الحفـــل اإلعـــان عـــن 
الشـــركة الفائزة بالجائزة، وهي شركة 
البتروكيماويـــة  للصناعـــات  الخليـــج 
)جيبـــك(، حيـــث تفضـــل الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا بتســـليم ممثلي الشـــركة 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  البـــاد  درع 

للشركات 2022.

التزام أخالقي يحّمل الشركات مسؤولية رعاية االحتياجات االجتماعية
خالد بن عبداهلل يسلم “جيبك” درع “^” للمسؤولية االجتماعية للشركات... ويؤكد:

ــدامــة ــمــســت ــة ال ــي ــم ــن ــت ــداف ال ــ ــأه ــ ــا ب ــه ــج ــام ــرن ــى ربــــط ب ــل ــة ع ــص ــري ــة ح ــوم ــك ــح ال
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لتبني مبادرة إنشاء جهاز حكومي ومنصة وطنية ذكية للمسؤولية االجتماعية
رعاية الشيخ خالد بن عبداهلل لحفل “درع ^” لفتة معبرة... الشعلة:

قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــاد” 
كلمتـــه  خـــال  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
بحفل تســـليم درع الباد للمسؤولية 
االجتماعية للشـــركات بحضور نائب 
رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة: 
ومـــن  الموقـــرة  لحكومتنـــا  “نتقـــدم 
خـــال معاليكم باالقتراح والتوصية 
الدعـــم  لتقديـــم  برنامـــج  بتبنـــي 
والتشجيع المادي والمعنوي وتوفير 
وأوجـــه  واالمتيـــازات  الحوافـــز 
التقدير والتكريم األخرى للشـــركات 
المســـؤولية  بممارســـة  تلتـــزم  التـــي 
االجتماعيـــة علـــى أســـاس الضوابط 
والمعاييـــر الدوليـــة المعتمـــدة، إلـــى 
جانـــب الشـــروع فـــي تأســـيس هيئة 
مهمـــة  يتولـــى  حكومـــي  جهـــاز  أو 
وضـــع ومتابعـــة تنفيـــذ التشـــريعات 
واألطـــر التنظيميـــة الازمة لتحقيق 
الممارسات والمســـاهمات واألنشطة 
بالمســـؤولية  المتعلقـــة  والمبـــادرات 
االجتماعية للشـــركات وآلية رصدها 

وتوثيقها وإدارتها”.
وأكد استعداد الصحيفة للتعاون مع 
الجهة المعنية في الحكومة لتصميم 
وإطـــاق وإدارة منصة وطنية ذكية 
للشـــركات  المجتمعيـــة  للمســـؤولية 

البحرينية والترويج لها.
وقال: “اسمحوا لي أن أخص بالشكر 

والتقدير الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة الـــذي تفضـــل بالموافقة على 
وضـــع هذه المناســـبة تحـــت رعايته 
الكريمـــة، وهـــي لفتة معبـــرة تعكس 
بكل وضوح التزام حكومتنا الموقرة 
وقناعتهـــا بقيم ومبادئ المســـؤولية 
االجتماعية للشـــركات، وبهذا الصدد 
فإننا نقف جميعا وقفة تقدير واكبار 
للحكومـــة الموقـــرة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء حفظـــه هللا لوضعهـــا قضية 
للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
في صلب أهداف التنمية المستدامة 
ضمن رؤية 2030 وفي انســـجام تام 
مع اإلرادة الملكية الســـامية لحضرة 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
حفظه هللا ورعـــاه، الداعية إلى بذل 
كافـــة الجهـــود والمســـاعي الممكنـــة 
لتحقيـــق اســـتقرار المجتمع وتقدمه 

وازدهاره”.
المســـؤولية  “مفهـــوم  وأضـــاف 
االجتماعية للشركات يمكن تلخيصه 
فـــي أنـــه التـــزام أخاقـــي وتنظيـــم 
ذاتي يشـــير إلى الجهود التي تبذلها 
الشركات لمشـــاركة المجتمع همومه 
واحتياجاتـــه، والتفاعـــل مـــع البيئـــة 
المحيطـــة بهـــا، من أجل إحـــداث أثر 

إيجابـــي على المجتمع، والمســـاهمة 
المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 
ضمـــن محاورها الثاثة وهـــي النمو 
االجتماعـــي  والتقـــدم  االقتصـــادي 

وحماية البيئة”.
وأشـــار إلى أن “البـــاد” تبنت مبادرة 
للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
برســـالة ودور وســـائل  إيماًنـــا منهـــا 
اإلعـــام في خدمـــة قضايا المجتمع، 
وانطاًقا من اإلحساس بمسؤوليتها 
تجـــاه دعـــم خطـــط وبرامـــج الدولة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
ومساهمة منها في االرتقاء بمستوى 
علـــى  الشـــركات  وتحفيـــز  الوعـــي 
االلتزام بقيم المسؤولية االجتماعية 

وممارساتها.
وقـــال “نشـــهد اليـــوم إطـــاق الدورة 
األولـــى مـــن هـــذه المبـــادرة عاقدين 
العـــزم - بعـــون هللا - علـــى أن يتـــم 
تطويرهـــا وإصـــدار نســـخ منهـــا كل 
عـــام، يدفعنـــا إلى ذلك مـــا لقيناه من 
دعـــم وتشـــجيع منكـــم يـــا صاحـــب 
الرســـمية  الجهـــات  ومـــن  المعالـــي، 
المعنيـــة، ومـــا لمســـناه مـــن تجـــاوب 
العاملـــة  الشـــركات  مـــن  وتعـــاون 
فـــي البـــاد، متمنيـــن أن نســـتمر في 
مســـاهماتنا الهادفة إلـــى دعم مكانة 
مملكة البحريـــن التي حققت بنجاح 
األهـــداف اإلنمائيـــة األلفية، وخطت 

خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة”.

ولفت إلـــى أن الصحيفـــة وفي إطار 
تنفيذهـــا لهـــذه المبـــادرة وجـــدت ما 
يثلج الصدر، إذ إن غالبية الشـــركات 
العاملة في البحرين تمارس مختلف 

االجتماعيـــة  المســـؤولية  أوجـــه 
أكثرهـــا  ولكـــن  متفاوتـــة  بدرجـــات 

بأساليب عشوائية مبعثرة.
تمكنـــت  الصحيفـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مـــن رصـــد والتواصل مع 75 شـــركة 
مـــن  منتظمـــة،  بأســـاليب  تمارســـها 

بينها 26 شـــركة تمارســـها ضمن أطر 
المعايير الدوليـــة المعتمدة بدرجات 
متفاوتـــة أيًضا وهي الشـــركات التي 
تـــم ترشـــيحها للفـــوز بـــدرع “البـــاد” 

للمسؤولية االجتماعية للشركات.
وأضاف “يجب علينـــا أن نقف وقفة 
تقدير وإجال لـــكل واحدة من هذه 
الشركات، التي تمارس وتساهم في 
برامج التنميـــة االجتماعية بأريحية 
ورغـــم  طوعـــي،  وبواعـــز  وســـخاء، 
حداثة التجربة بالنســـبة لهـــا مقارنة 
بالـــدول المتقدمـــة، مـــع ماحظة أن 
نفقات برامج ومبادرات المســـؤولية 
االجتماعيـــة التي تنفذها الشـــركات 
في تلك الدول  يتم اســـتقطاعها من 
الضرائب على خاف الشـــركات في 
البحرين، التـــي تخصم هذه النفقات 
مـــن أرباحهـــا، وعلـــى هذا األســـاس، 
وفي رأينـــا وقناعتنا فإن كل واحدة 
من هذه الشـــركات تســـتحق درعا أو 

أكثر من أوجه التكريم والتقدير”.
وتقديـــره  شـــكره  بالـــغ  عـــن  وعبـــر 
للمشاركين بحفل تسليم الدرع الذي 
يتـــوج جهـــدا طويـــا وجـــادا قامـــت 
بـــه “البـــاد” ويهـــدف إلى المســـاهمة 
في تعزيـــز قيم ومبادئ المســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات فـــي مملكـــة 

البحرين.

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يضغط على زر تشغيل فيديو إعالن اسم الشركة الفائزة بدرع ^



أكـــد رئيـــس اللجنة العليا لـــدرع البالد 
للشـــركات  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
مبـــادرة  أن  كمـــال  إبراهيـــم  حســـن 
“البالد” تمثـــل إنجازًا جديدًا يحســـب 
لـ”البـــالد” والقائميـــن عليهـــا؛ حيـــث لم 
يتوقف دورهم الوطني عند الوظيفة 
هّمتهـــم  تعلقـــت  وإنمـــا  اإلعالميـــة، 
بالمســـاهمة في التوعية بالمســـؤولية 
االجتماعية للشـــركات من خالل هذه 

المسابقة النوعية.
وأشـــار في كلمته خالل حفل تســـليم 
الـــدرع إلـــى أن الجائـــزة هـــي ترجمـــة 
لواحـــدة مـــن أبـــرز توصيـــات “منتدى 
المســـؤولية االجتماعية” الذي عقدته 
“البالد” بمشاركة رفيعة من مسؤولين 
بالشـــركات  وقيـــادات  حكومييـــن 
عـــن  مندوبيـــن  جانـــب  إلـــى  الكبـــرى 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، وذلـــك 
بدافـــع االحتفـــاء بالشـــركات المتميزة 

فـــي تعزيز قيـــم العطاء والمســـؤولية 
االجتماعية. 

ولفـــت إلـــى أن هـــذه الجائـــزة فرصـــة 
تجـــارب  علـــى  لالطـــالع  للشـــركات 
بعضهـــا بعضًا، والوقـــوف على األدوار 
االجتماعية الممكنة، وتحســـين فرص 
المشاركة االجتماعية من أجل خدمة 

الوطن والرقي به وتعزيز مكانته.
الـــذي  التشـــجيع  أن  كمـــال  وأضـــاف 
مملكـــة  فـــي  الشـــركات  بـــه  تحظـــى 
اإلصالحـــات  ظـــل  فـــي  البحريـــن 
المحفـــزة  والتشـــريعات  المســـتمرة 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وبمساندة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، يمثـــل فرصة نـــادرة تحفز 
الشـــركات على استثمارها واالنخراط 

فـــي جهـــود الدولـــة مـــن أجـــل تنميـــة 
بشـــرية عادلة ومســـتدامة، من خالل 
المجتمعيـــة  والمشـــاركة  المســـاهمة 

المنتظرة منها. 
موضـــوع  أن  وأوضـــح 

االجتماعيـــة  المســـؤولية 
للشـــركات مـــن المواضيـــع 
الجديـــرة باالهتمـــام؛ نظرًا 

لصــــلتها الشـــديدة بمجـــاالت 
إن  حيـــث  االجتماعيـــة،  التنميـــة 

االجتماعيـــة  بالمســـؤولية  المقصـــود 
المبســـط  معناهـــا  فـــي  للشــــركات 
والواضح هو سعي الشركات لاللتزام 
بمســـؤوليتها تجاه المجتمع من خالل 
مختلـــف الخدمـــات التـــي تقدمهـــا له، 
إضافة إلى ما تقدمه الدولة للمجتمع.
ــفــت إلـــى أن مــفــهــوم الــمــســؤولــيــة  ول
االجــتــمــاعــيــة قـــد تــأصــل فـــي ثقافة 
الــمــجــتــمــع االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري 

ــوع مملكة  ــ وقــطــاع األعـــمـــال فــي رب
ــن، حـــيـــث تـــجـــّلـــت مــظــاهــر  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الــمــشــاركــة االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات 
من  العديد  وفــي  مكان  من  أكثر  في 

المناسبات والمواقف. 

فـــي  مازالـــت  الشـــركات  أن  وأردف 
حاجة ماســـة إلـــى المزيد مـــن تعميق 
المبـــادرات  الوعـــي واإلدراك بأهميـــة 
مبـــادرة  فـــإن  لـــذا  المجتمعيـــة، 
للمســـؤولية  “البـــالد”  درع 
للشـــركات  االجتماعيـــة 
محفـــزًا  شـــك  بـــال  تكـــون 
الشـــركات  مـــن  للعديـــد 
االســـتمرار  علـــى  والمنشـــآت 
االجتماعيـــة  الشـــراكة  عقـــد  فـــي 
والنهـــوض بتنميـــة اإلنســـان والبيئـــة 

بالمجتمع.
البحرينـــي  اإلعـــالم  أن  كمـــال  وأكـــد 
فـــي  وأساســـيًا  مهمـــًا  شـــريكًا  يظـــل 
نشـــر ثقافـــة المســـؤولية االجتماعيـــة 
والتشـــجيع عليهـــا، وقـــد وصلنـــا مـــن 
خـــالل النســـخة األولـــى مـــن الجائـــزة 
إلـــى أكبـــر عـــدد ممكن من مشــــاركات 
تجـــارب  تمتلـــك  التـــي  المؤسـســــات 

متميـــزة في توظيف قيم المســـؤولية 
االجتماعية ضمـــن برامجها وخططها 
اإلســـتراتيجية، مستدركًا، حفزنا بقية 
مؤسســـات القطاع الخاص على تبني 
هـــذه الثقافـــة كالتـــزام أساســـي ضمن 

منظومتها اإلدارية.
وختامـــًا، تقـــدم رئيـــس اللجنـــة العليا 
لـــدرع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 
حســـن إبراهيم كمال بالشـــكر الجزيل 
“البـــالد”  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 
عبدالنبـــي الشـــعلة وجميـــع منتســـبي 
الصحيفـــة، الذين ســـهروا على إطالق 
هذه الجائزة وخططوا لها وكانوا سببًا 
مباشرًا في نجاحها، معبرًا عن تقديره 
ألعضـــاء اللجنـــة العليـــا للـــدرع، علـــى 
جهودهم التي أســـهمت أيضًا وبشكل 
كبيـــر في نجاح هذه البـــادرة النوعية، 
التي يؤمل لها االستمرار والتوسع في 

قادم السنوات.

مفهوم المسؤولية االجتماعية تأصل في ثقافة قطاع األعمال البحريني
الجائزة تجسد الدور االجتماعي للصحيفة... رئيس اللجنة العليا لدرع “^”:

قـــال األمين العـــام للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 
إن مملكـــة البحريـــن ســـباقة فـــي تطبيـــق المســـؤولية االجتماعية في 

مؤسساتها الحكومية والخاصة، وأصبحت اليوم نموذًجا يحتذى 
به بين الدول في المنطقة.

وأضـــاف أن جامعـــة هارفـــارد اآلن بـــدأت بتدريـــس هذا 
المنهـــج الـــذي اتبعتـــه البحريـــن منـــذ ســـنوات طويلـــة، 
مشـــيًرا إلـــى أن حكومـــة البحرين نجحت في ترســـيخ 
مبدأ العطـــاء بين الموظفين داخل المؤسســـات ووضع 

األهـــداف  أولويـــة  فـــي  االجتماعيـــة  المســـؤولية  هـــدف 
للمؤسسات والهيئات الحكوية والخاصة قبل تحقيق األرباح.

واعتبر السيد احتفال صحيفة البالد نجاًحا وتفرًدا قائاًل “نتمنى أن 
تحتذي المؤسسات والشركات بهذا النموذج الناجح في تجسيد المعنى 

الصحيح للمسؤولية االجتماعية”.

السيد: دول المنطقة اقتدت بالبحرين 
في تبني المسؤولية االجتماعية

قـــدم عضو مجلـــس إدارة مجموعة يوســـف بن أحمد كانو، نبيـــل كانو، كل 
التحية والتقدير للقائمين على حفل درع البالد للمسؤولية االجتماعية، 

منوها بفخامة التنظيم وروعة األداء. 
وبيـــن أن هـــذا التجمـــع يشـــمل كوكبـــة مـــن وجهـــاء المجتمع 

عـــن  األعمـــال والشـــركات وعّبـــر  البحرينـــي وأصحـــاب 
ســـعادته لوجـــود مجموعـــة يوســـف بن أحمـــد كانو من 
ضمن الشركات الداعمة لهذا االحتفال، مؤكًدا استمرار 
مشـــاركة مجموعة يوســـف بن أحمد كانـــو في دعم كل 

الفعاليات التي تساهم في نهضة وتنمية مملكة البحرين.
وقـــال كانـــو إن المجموعة تحرص على أن تكون ســـباقة دائًما 

فـــي لعـــب دور بارز في المســـؤولية االجتماعية ودعم المؤسســـات 
الخيريـــة والجهات التـــي لها طابع خيري، وقد تبنـــت المجموعة العديد 

من مشروعات المسؤولية االجتماعية المهمة في بلدان عدة خارج البحرين، 
مضيًفا أن المجموعة تتعاون مع الهيئات الحكومية، والمؤسسات غير الحكومية 

التعـــاون وفكـــر المشـــاركة المجتمعيـــة  بهـــدف تشـــجيعهم وإرســـاء روح  المعروفـــة 
والمساهمة في التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

كانو: مستمرون في دعم جميع 
الفعاليات المساهمة في نهضة المملكة
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قالت مديرة دائرة االتصاالت والعالقات الحكومية والمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة في شركة طلبات فاطمة البستكي 

إن المســـؤولية االجتماعيـــة مـــن أحـــد أهـــم الركائز في 
شـــركة طلبـــات وقدمـــت الشـــركة كل التســـهيالت 
لمستخدمي التطبيق للمشاركة والتبرع للجمعيات 
والهيئات التي رغبوا للتبرع لها بضغطة زر واحدة 

داخل التطبيق. 
وقدمـــت التهنئـــة لصحيفة البالد علـــى نجاح فعالية 

علـــى  الحـــرص  مؤكـــدة  االجتماعيـــة،  المســـؤولية  درع 
مواصلة مساهمة الشركة في الفعالية كل عام.

البستكـــــــي: إتاحــــة التبرعـــات 
لمستخدمي تطبيق “طلبات” أكـــد رئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس علـــى الدور المحوري والرئيســـي الذي 

يلعبـــه القطاع الخـــاص في تنمية المجتمـــع، ايمانًا منه بأن التنميـــة االقتصادية والتنمية 
االجتماعية أو الشراكة المجتمعية أمران يكمالن بعضهما، مبينًا أن القطاع الخاص 

كان وال زال يحتضن العديد من المشاريع التنموية االجتماعية، ويده البيضاء 
امتدت لجميع مناطق البحرين.

للمســـؤولية  البـــالد  درع  تســـليم  حفـــل  حضـــوره  خـــالل  وأشـــار 
االجتماعيـــة للشـــركات إلـــى برنامـــج الشـــراكة المجتمعيـــة الذي 
تعاونت غرفة البحرين في إطالقها والتي تضمنت توفير فرص 
العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، وبرنامج “جرب تشـــتغل”، 

وبرنامـــج تجـــار لتدريـــب رواد األعمـــال، وبرنامج حاضنـــة التأثير 
االقتصادي لتوعية المترشحين لمجلس النواب بالشئون االقتصادية. 

وأشـــاد بمبـــادرة “البالد” فـــي إطالق درع المســـؤولية االجتماعية للشـــركات 
وهو ما يشـــجع الشـــركات التجارية على التواصل مع المجتمع من خالل مبادرات 

المسؤولية االجتماعية.

ناس: للقطــاع الخـــاص يــد بيضـاء 
بجميـــــع مناطــــق البحريــــن

المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  أكـــد 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 
ســـتيفن بونـــدي أن البحريـــن تملك 
تجربة مميزة في مبادرة مؤسسات 
القطاع الخاص والشـــركات العائلية 
لمختلـــف  كبيـــر  دعـــم  تقديـــم  فـــي 
المشـــروعات الخيريـــة واإلنســـانية 
والتنموية ومد يد العون لمن يحتاج 

المساعدة من أفراد ومبادرات.
وأشـــاد بونـــدي لدى حضـــوره حفل 
درع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 

للشـــركات، بمبـــادرة “البـــالد” بالقول 
أشـــارك  أن  ســـروري  دواعـــي  “مـــن 
فـــي هـــذا الحفل إلبـــراز الـــرواد في 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  مجـــال 
علـــى مســـتوى المملكـــة، وهـــذه من 
القيم المهمة التـــي توليها الحكومة 
األميركيـــة أهميـــة خاصـــة لخدمـــة 

المجتمع”.
“إن  قائـــاًل  بونـــدي  الســـفير  وتابـــع 
الـــدرع يعكـــس مـــا توليه مؤسســـة 
اهتمـــام  مـــن  اإلعالميـــة  البـــالد 

نظـــرة  مـــن  تملكـــه  ومـــا  باالبتـــكار 
ثاقبـــة اســـتباقية فـــي إدراك أهمية 
المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات 
انعكاســـها علـــى االقتصـــاد  ومـــدى 
الوطنـــي والمجتمـــع المدنـــي ككل، 
وأن جميع الشـــركات المشاركة في 
هذه الجائـــزة هم فائزون لخدمتهم 

المملكة والمجتمع”. 
وأكد بوندي أن الشركات األميركية 
العاملـــة فـــي المملكـــة نشـــطة جـــًدا 
المســـؤولية  تعزيـــز  مجـــال  فـــي 

عمـــل  أن  إلـــى  الفًتـــا  االجتماعيـــة، 
فـــي  والمســـاهمة  والتبـــرع  الخيـــر 
نهضة المجتمع سيكون لها انعكاس 
إيجابـــي مباشـــر على نجـــاح وأداء 

الشركات في المستقبل المنظور. 
ــّحــة في  ــمــل ــم ال ــدعـ ــه الـ ــ ــن أوجـ وعــ
ن  بيَّ المسؤولية االجتماعية،  مجال 
بوندي أن هناك الكثير من مجاالت 
ــمــهــمــة فـــي الــمــســؤولــيــة  الـــدعـــم ال
قطاع  أن  يــرى  ولكن  االجتماعية، 
عنصًرا  يعتبر  والتوظيف  التدريب 

االقتصادي  النجاح  لدعم  أساسًيا 
للمملكة، الفًتا إلى أن البحرين 

تزخر بالكفاءات الوطنية 
ــتــــي  ــ ــة ال ــ ــلـ ــ ــؤهـ ــ ــمـ ــ الـ

تــجــعــلــهــا قــــادرة 
ــــى تــحــقــيــق  ــل عــ
الــــــمــــــزيــــــد مـــن 

قـــصـــص الــنــجــاح 
ــاد  ــصـ ــتـ ــة االقـ ــ ــدمـ ــ وخـ

الوطني والمجتمع المدني.

درع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات يعكس ما توليه الصحيفة من اهتمام باالبتكار
للبحرين تجربة مميزة في مساهمة “الخاص” بمشروعات الخير والتنمية... السفير األميركي:
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تكريم شركة ألمنيوم البحرين )البا( الداعم البالتيني

تكريم شركة طلبات الداعم الفضي تكريم شركة يوسف بن أحمد كانو الداعم الذهبي
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المســـاند  العـــام  المديـــر  عبـــر 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  فـــي 
آل  عدنـــان  البتروكيماويـــات 
محمـــود عن بالغ شـــكره وامتنانه 
للقائميـــن على مبـــادرة درع البالد 
للمسؤولية االجتماعية للشركات، 
الشـــركة  فـــوز  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
بالنســـخة األولى من الدرع يمثل 
تكريًمـــا قيًما للشـــركة، وهو محل 
تقدير واعتـــزاز لديها، بما يحملها 
مســـؤولية أكبـــر نحو بـــذل المزيد 
من الجهد في العمل ونشر الوعي 

بالمسؤولية االجتماعية.
لـــدى  كلمتـــه  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
تســـلمه عـــن الشـــركة درع “البالد” 
للمسؤولية االجتماعية للشركات، 
أثنـــاء الحفـــل الذي أقيـــم برعاية 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الشـــيخ  التحتيـــة  البنيـــة  ووزيـــر 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
وبحضور كل من رئيســـي مجلس 
مـــن  وعـــدد  والنـــواب،  الشـــورى 
وممثليـــن  المجلســـين،  أعضـــاء 
عـــن الســـفارات وقطـــاع األعمـــال 

ومنظمات المجتمع المدني.
وقـــال “نحن فـــي شـــركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات نجحنا - 
ولله الحمد - بأن نجعل المسؤولية 
وثقافـــة  قيمـــة  االجتماعيـــة 
مؤسسية متأصلة تنعكس إيجابا 
علـــى كل نواحـــي العمـــل، حتـــى 
أصبحنا نقيس نجاحنا المؤسسي 
ليـــس فقـــط بالربحية، بـــل وأيضا 
بمدى نجاحنا في تحقيق أهداف 

وتـــرك  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
األثر الطيب والعطاء للبلد، ويتم 

إنجـــاز كل ذلـــك بـــروح الفريـــق 
الواحد المتناغم وبســـواعد 

بحرينية، إذ يساهم الكل 
في التنمية المستدامة”.

لـــكل  شـــكره  عـــن  وعبـــر 
تحقيـــق  فـــي  ســـاهم  مـــن 

موظفـــو  وهـــم  اإلنجـــاز  هـــذا 
وموظفات شركة الخليج لصناعة 
أو  الحالييـــن  البتروكيماويـــات 
المتقاعديـــن لدورهم المتميز في 
تطبيـــق أهـــداف الشـــركة وإنجاز 
األعمـــال، ومقدًمـــا شـــكره لنقابـــة 
عمـــال الشـــركة لوعيهـــم بدورهم 
الفعال في البنـــاء جنبا إلى جنب 
مع اإلدارة التنفيذية، كما وتوجه 

بالشـــكر الجزيـــل لرئيس وأعضاء 
لدعمهـــم  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
المســـتمر وتشـــجيعهم لنـــا لبـــذل 
المزيـــد من الجهد وتحقيق نتائج 

أفضل محليا وإقليميا ودوليا.

وقـــال: إن الجميل فـــي مثل هذه 
المســـابقات أن كل الشركات التي 
وحاولـــت  واهتمـــت  شـــاركت 
التـــي  المعاييـــر  تطبيـــق 
العليـــا  اللجنـــة  وضعتهـــا 
مـــن  التحكيـــم  ولجنـــة 
المحليـــة  الشـــخصيات 
لدرع  المرموقة  والعالميـــة 
البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات، هـــي شـــركات فائـــزة، 
وبمجرد المشـــاركة في المســـابقة 
فّعلت عملية التطوير والتحسين، 
معبـــًرا عـــن أمنياته لهـــم بالنجاح 

والتوفيق.
الشـــركة  اســـتعداد  عـــن  وعبـــر 
لتســـخير خبرتها في هذا المجال 
أجـــل  مـــن  الـــكل  مـــع  والتعـــاون 

ممارســـات وأنظمة محلية أفضل 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  فـــي 
لمملكـــة البحريـــن، مؤكـــًدا أن هذا 
هـــو دور الشـــركة فـــي المســـاهمة 
بترجمـــة رؤى قيادتنـــا الحكيمـــة 
حســـب  كل  الواقـــع  أرض  علـــى 

مجال عمله.
وتوجه بالشـــكر الجزيل لـ “البالد” 
والقائمين عليها على هذه المبادرة 
الرائعة، وقال “أنتم بهذه المبادرة 
والـــذي  واالهتمـــام،  والتنظيـــم 
لمراحـــل  اإلعالمـــي  العمـــل  نقـــل 
متقدمـــة، حيث تعمـــل الصحيفة 
اليوم كمؤسسة إعالمية وشريك 
مساهم وفاعل في عملية التنمية 
المستدامة للشركات االقتصادية 

في المملكة”.

نجاحنا ليس مقصوًرا على الربحية وهمنا ترك األثر الطيب
“جيبك” تتبنى المسؤولية االجتماعية كقيمة وثقافة مؤسسية... آل محمود:



local@albiladpress.com 06
االثنين 26 سبتمبر 2022 - 30 صفر 1444 - العدد 5095

ثمنـــت النائب الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى، جميلة 
ســـلمان تبني صحيفـــة البالد هذه المبـــادرة التي تصب 

في التنمية المستدامة لمملكة البحرين.
وأكـــدت أن هـــذه التجربة فريدة جدًا وستشـــجع الشـــركات 

والمؤسسات الوطنية للمساهمة والتطور بما يتوافق مع المعايير 
الدولية للشـــركات، األمر الذي ســـيصب في مصلحة البحرين ويحقق 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

سلمان: “درع ^” تجربة 
فريدة ومشجعة للشركات

ثمـــن الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيـــوم البحرين )ألبا(، 
علـــي البقالي مبـــادرة صحيفة “البالد” لدرع المســـؤولية 

االجتماعية وقال إنها المبادرة الفريدة من نوعها بالبحرين 
التـــي تكـــرم الشـــركات التـــي لهـــا دور بـــارز في دعم وتشـــجيع 

المســـؤولية االجتماعية بالبحرين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ســـتكون 
حافـــزًا للشـــركات التي لم تشـــارك هذا العام التقدم فـــي األعوام المقبلة، 

وستكون كذلك طابعًا جيدًا لـ »البالد« في تطوير الفكرة في األعوام المقبلة.
وأشـــار البقالي إلـــى دور القطاع الخاص في المســـؤولية االجتماعيـــة، موضحًا أن 

“شركة ألبا باعتبارها إحدى كبرى الشركات الصناعية في مملكة البحرين، تحرص على تعزيز التزامها نحو المجتمع 
المحلـــي والدولـــي على حد ســـواء وذلـــك من خالل إنتـــاج األلمنيوم بطريقة مســـؤولة، ويظهر ذلك في إســـهامات 

الشركة العديدة في االستدامة والمسؤولية االجتماعية في مملكة البحرين لنصل إلى درجة الريادة في ذلك”.
وبّيـــن البقالـــي أنـــه تم في فبرايـــر هذا العام التصديـــق على خطة للتنمية المســـتدامة في الشـــركة والوصول إلى 
الحيـــاد الكربونـــي الصفي في العـــام 2060، ومن ضمن هذه الخطـــة الحرص على الجوانـــب البيئية واالجتماعية 

والحوكمة. 
وأضاف “من ضمن الجوانب االجتماعية مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه الموظفين، حيث قمنا بمبادرات 
كثيرة منها بناء أكبر مصنع لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر التابع للشركة - واألول من نوعه في منطقة الخليج 
والذي يعالج المواد الضارة إلى مواد نافعة تستخدم في صناعات أخرى غير صناعات األلمنيوم ويعتبر ذلك أحد 

أبرز الجهود الملموسة على التزام )ألبا( بمبادئ االستدامة في عملياتها”.

البقالي: مبادرة ^ مشجعة الستقطاب 
الشركـــات في نسخهــا المقبلــة

قـــال الرئيس التنفيذي الســـابق لدار البالد للصحافة والنشـــر 
والتوزيـــع، رئيس جهـــاز الخدمة المدنية ســـابقًا، أحمد البحر: 

“يســـرني التواجد في حفل درع “البالد” للمســـؤولية االجتماعية 
للشركات وهذا ليس بغريب على دار البالد كونها تعمل بإستراتيجية 

واضحة وكما هو شعارها: “)البالد( لكل البالد”.
واختتم البحر “ألف مبروك لهذه المؤسسة الرائدة وتمنياتي لها بالنجاح الدائم”.

البحر: “^” رائدة وتعمل 
باستراتيجية مميزة

رأى رئيس مجلس إدارة شـــركات الســـيارات بشـــركة البحرين للتســـهيالت 
التجاريـــة، عضـــو اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 

للشـــركات، ريـــاض ســـاتر أن التنميـــة االجتماعيـــة هـــي مســـاهمة 
مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وأشار وهو خبير مصرفي ومالي إلى أن القطاع الخاص 
له دور كبير عن طريق المسؤولية االجتماعية في دعم 
األطـــر الثالث األساســـية وهـــي دعم االقتصـــاد، ودعم 

البيئة، ودعم تنمية المجتمع.
ورأى أن القطـــاع الحكومـــي ال يمكـــن لوحـــده أن يقـــوم 

بالمهمـــة الصعبة المرتبطة بدعم المســـؤولية االجتماعية، ومن 
دور القطاع الخاص تخصيص جزء من دخله لدعم تنمية المجتمع.

ساتر: الحكومة لوحدها غير قادرة على 
تأمين المسؤولية االجتماعية

قـــال مديـــر عـــام مجموعة الحـــواج، عبدالوهـــاب الحواج، 
أن فكـــرة درع “البـــالد” للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات 

ســـتكون خير داعم ومحفز للشـــركات في مختلف القطاعات 
الخاصـــة تجاه مد جســـور التعـــاون وتقديم الرعاية والمســـؤولية 

االجتماعيـــة تجـــاه المجتمع، الفتًا إلى أن جهـــود العاملين في صحيفة 
البالد واضحة وملموسة من خالل الدور اإلعالمي الكبير الذي يقوم به.

وعبـــر الحـــواج عن ســـعادته بالحضور في حفل تســـليم درع “البالد” للمســـؤولية 
االجتماعيـــة، حيـــث تواجـــد عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين مـــن الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذيـــة ومـــن الشـــركات ومؤسســـات القطاع الخاص ما شـــكل فسيفســـاء تحت مظلـــة “البالد”، وهو األمـــر الذي له 
دور إيجابـــي ينعكـــس على المجتمع من خالل المزيـــد من المبادرات والرعاية التي تخلق عالقـــات بين القطاعين العام 

والخاص والمجتمع.

الحواج: “^” جمعت 
فسيفساء المجتمع

دعا رجل أعمال بحريني بارز إلى تقديم تسهيالت مالية حكومية للشركات 
المحليـــة التـــي تبادر فـــي اإلنفاق علـــى برامج المســـؤولية االجتماعية 

وتقتطع جزءًا من أرباحها ضمن خطتها للمشاريع االجتماعية.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة البحرينيـــة الهنديـــة 

عبدالرحمن جمعة على هامش مشـــاركته في حفل “درع 
البـــالد للمســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات 2022” إنـــه 
فـــي األنظمة الغربيـــة فإن الحكومات تقدم حســـومات 
ضريبيـــة للمشـــروعات الخيرية التي تتبناها الشـــركات 

وبالتالي فإن أرباح تلك الشركات ال تمس عمليًا.
وقـــال جمعـــة “أعتقد أننا نحتاج إلى برامج مشـــابهة، بالطبع ال 

توجـــد لدينـــا ضرائب كما هو الحـــال في بعض الـــدول، عدا ضريبة 
القيمة المضافة، ولكن أعتقد أنه يمكن عمل شيء مشابه، مثل تخفيض 

الرســـوم أو منح بعض االمتيازات للشـــركات التي تتنبـــى وتنفق على برامج 
المسؤولية االجتماعية”.

جمعة: لخفض الرسوم على الشركات 
المبادرة اجتماعيًا

أثنـــى رئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، عضـــو اللجنـــة العليـــا لـــدرع البـــالد 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات، صالح طرادة على مبادرة صحيفة 

“البـــالد” بإطـــالق “درع البالد للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات”، 
مشـــددًا علـــى أهمية مثـــل هذه المبـــادرات في الدفـــع بالعمل 

االجتماعـــي والخيـــري في ظل توجيهـــات القيادة للحث 
نحـــو المســـاهمة فـــي تنميـــة المجتمع وتحقيـــق الرؤية 

االقتصادية للمملكة.
واعتبر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر 

مســـألة في غايـــة األهمية إلنجاح المســـؤولية االجتماعية 
وتحقيق أقصى أثر إيجابي للمجتمع من خالل المشروعات.

ومن خالل قرابة 8 سنوات قضاها في مجلس أمانة العاصمة، أشار 
طـــرادة إلى أن الشـــركات ســـاهمت بشـــكل كبير في مشـــروعات حيوية 

وخدمية لخدمة أهالي العاصمة األمر الذي انعكس على تحسين بيئة الحياة.

طرادة: الشركات ساهمـت بشكل كبير 
في مشروعات حيوية وخدمية

فوزية  النواب  رئيسة مجلس  أكدت 
مملكة  أن  زيــنــل  عــبــدهللا  بــنــت 
الـــبـــحـــريـــن، فــــي ظــــل الــعــهــد 
الزاهر لملك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل 
وبــدعــم  خليفة 
ومــــــســــــانــــــدة 
ــهـــد  ــعـ ولــــــــي الـ
مجلس  رئــيــس 
صاحب  ــــوزراء  ال
ــكـــي  ــلـ ــمـ ــو الـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
أفضل  تمتلك  خــلــيــفــة،  آل 
اتــبــاع السبل  الــمــمــارســات فــي 

لدى  االجتماعية  المسؤولية  لقيم  المعززة 
بــرامــج  وعــبــر  والـــخـــاص،  ــعــام  ال القطاعين 
المسؤولية  وخطط تسهم في تنمية ثقافة 
إيجابية  انعكاسات  لتحقيق  االجتماعية، 

على البيئة واالقتصاد والمجتمع.
جـــاء ذلـــك خـــالل مــشــاركــتــهــا صــبــاح أمــس 
المسؤولية  ــبــالد  ال درع  تسليم  حــفــل  فــي 
نظمته  والــذي   2022 للشركات  االجتماعية 
صحيفة البالد، برعاية نائب رئيس الوزراء 
بن  خــالــد  الــشــيــخ  التحتية  الــبــنــيــة  ووزيــــر 

عبدهللا آل خليفة.
وأعربت عن حرص السلطة التشريعية على 
لقيم  دعــمــًا  الــدســتــوريــة،  ــهــا  أدوات توظيف 
باألهداف  مشيدة  االجتماعية،  المسؤولية 
للمسؤولية  الـــبـــالد  درع  ــجــائــزة  ل الــنــبــيــلــة 

ــشــركــات، والــمــتــمــثــلــة في  ــل االجــتــمــاعــيــة ل
الممارسات  أفضل  لتبني  الشركات  تقدير 
إلشاعة ثقافة المسؤولية االجتماعية، ورفع 
مستوى الوعي بشأن تلك القيم، وتتويجها 
بأهداف تتصل بالعمل على زيادة مبادرات 

المسؤولية االجتماعية لدى الشركات.
ووجهت الشكر الجزيل لنائب رئيس مجلس 
الشيخ خالد  التحتية  البنية  الوزراء ووزير 
بن عبد هللا آل خليفة على رعايته الكريمة 
وللجهات  البالد  ولصحيفة  الجائزة،  لهذه 
الراعية وللجنة العليا واللجنة المنظمة على 
الحفل  أن  مؤكدة  الوطنية،  المبادرة  هــذه 
ووســائــل  الوطنية  الصحافة  دور  يعكس 
الــشــراكــة  تحقيق  فــي  المختلفة  اإلعــــالم 
االجتماعية  المسؤولية  وتحمل  الوطنية 

وتطلعات  مساعي  مساندة  في  بالمساهمة 
المسيرة التنموية الشاملة للوطن.

والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى  وقدمت 
بجهود  مشيدة  بالجائزة،  الفائزة  للشركة 
الـــشـــركـــات الــمــشــاركــة فـــي تــوظــيــف قيم 
برامجها  ضــمــن  االجــتــمــاعــيــة  الــمــســؤولــيــة 
إقامة  أن  مؤكدة  اإلستراتيجية،  وخططها 
ــذه الــفــعــالــيــات يــشــكــل حـــافـــزًا لكل  مــثــل هـ
هذه  تبني  على  الخاص  القطاع  مؤسسات 
منظومتها  ضمن  أساسي  كالتزام  الثقافة 
موازناتها  مــن  جــزء  وتخصيص  اإلداريــــة، 
لمشروعات المسؤولية االجتماعية والتنمية 

المستدامة.

السلطة التشريعية حريصة على دعم قيم المسؤولية االجتماعية
“درع ^” يحمل أهدافاً نبيلة في تحقيق الشراكة الوطنية... زينل:
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أشــــــــاد رئــــيــــس قــــطــــاع الــــشــــؤون 
تي  “إس  شركة  في  الحكومية 

زياد  الشيخ  البحرين”  سي 
ــبـــادرة  ــمـ بـ ــيــفــة  خــل آل 

“الـــــــــــــبـــــــــــــاد” فــــي 
ــزة  ــائـ ــا جـ ــهــ إطــــاقــ
لــتــكــريــم الــشــركــات 

مجال  فــي  النشطة 
المسؤولية االجتماعية، 

ــى أن الــمــســؤولــيــة  الفــتــًا إلـ
ــر أســاســي في  االجــتــمــاعــيــة أمـ

والمجتمع  الــوطــن  وحــيــاة  حياتنا 
ــان الــبــحــريــنــي، وهــــي حــاضــرة  ــــســ واإلن

بقوة وفيها استدامة وتأسيس للتواصل مع 
المجتمع.

وبّين الشيخ زياد على هامش حضوره حفل 
درع الباد للمسؤولية االجتماعية للشركات 
أن  البــد  الخاص  القطاع  شركات  أن   ،2022
المسؤولية  فــي  الفــتــة  مساهمة  لها  يــكــون 
ترد  أن  عليها  أن  وخــصــوصــًا  االجــتــمــاعــيــة، 
فيه  تنشط  الـــذي  والبلد  للمجتمع  الجميل 
األرضية  وَمْنِحها  نجاحها  فــي  سببًا  وكــان 

الصلبة للتقدم واالزدهار.
ووصف الشيخ زياد درع الباد 
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــشــركــات بــالــخــطــوة  ــل ل
الـــكـــبـــيـــرة لــتــحــفــيــز 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات 
والـــــمـــــؤســـــســـــات 
الـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة 
بــمــخــتــلــف أحــجــامــهــا 
واخــتــصــاصــاتــهــا لــتــعــزيــز 
نــشــاطــهــا وعــمــلــهــا فـــي مــجــال 

المسؤولية االجتماعية.
البحرين”  ســي  تــي  “إس  نــشــاط  وعـــن 
فــي الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، قـــال الشيخ 
رؤية واضحة  لدينا  الشركة  “دائمًا في  زياد 
لتعزيز التواصل مع المجتمع والمشاركة مع 
دور  لتأصيل  والخاص  الحكومي  القطاعين 
المسؤولية االجتماعية ونشر ثقافتها ودعم 
والتطوير،  للمساندة  المحتاجة  القطاعات 
األمد  لدورنا، وخطتنا طويلة  نحن مكملون 
تكمن في إيصال األفكار وتطوير المبادرات 

في مجال المسؤولية االجتماعية”.

الشيخ زياد آل خليفة: درع “^” خطوة كبيرة 
لتحفيز الشركات على المسؤولية االجتماعية

أشاد رجل األعمال البحريني المعروف أحمد بهزاد بإطاق درع 
الباد للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات 2022، مشيرًا إلى 

أنهـــا بـــادرة جديدة وتســـتحق االهتمـــام والتطوير إلى 
األفضل واألحسن.

وقال بهزاد “نأمـــل أن تدوم هذه الفعاليات وأن 
تزيد في المستقبل إن شاء هللا”.

وتطـــرق بهزاد إلـــى أهمية مســـاهمة الشـــركات 
فـــي برامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة، قائـــاً إن 

مساهمتها في العمل الخيري هو “واجب”.
ودعا بهزاد الشـــركات إلى الدراســـة المتأنية للمشروعات 

بحيث يتم تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة واألثر اإليجابي 
على المجتمع المحلي.

بهزاد: أهمية مساهمة الشركات 
في برامج المسؤولية االجتماعية

قـــال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج جارفيلد جونز: “إن 
المسؤولية االجتماعية بالنسبة لمجموعة فنادق الخليج ليست 

برنامًجـــا يجب اتباعه بل هي جزء مما تمارســـه المجموعة 
بشـــكل يومي حرًصا منها على تـــرك بصمة إيجابية في 

المجتمـــع ولمـــا تحمله من قيم ملموســـة في حياتنا 
العملية اليومية”.

وثمـــن جونـــز مبـــادرة صحيفـــة البـــاد الرائدة في 
لتســـليط  وجهودهـــا  المحليـــة  الصحافـــة  مجـــال 

الضوء على أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات 
فـــي التأثير اإليجابي علـــى المجتمع والعالم، مضيًفا “كما 

ونفخـــر كوننـــا أحد المرشـــحين لنيل هذه الجائـــزة وجزء من 
هذه المبادرة الفريدة واألولى من نوعها في المملكة”.

الرئيس التنفيذي لـ”فنادق الخليج”: درع “^” 
للمسؤولية االجتماعية مبادرة فريدة من نوعها

قال الرئيس التنفيذي لشـــركة الفنادق الوطنية زاهر العجاوي، 
إن دعم المســـؤولية االجتماعية أمر مهم ويجب أن يكون 

فعـــال  دور  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات  للشـــركات 
لتعزيـــزه، مطالبا الشـــركات بأن يكـــون لها مزيد من 

العطـــاء في هذا المجـــال بغية تحقيق معدالت 
أكبر من االزدهار للمجتمع.

وأكـــد العجـــاوي خـــال حضـــوره حفـــل درع 
الباد للمسؤولية االجتماعية للشركات 2022، 

حـــرص شـــركة الفنادق الوطنية على المســـاهمة 
بفعاليـــة في دعم المؤسســـات والجمعيات الخيرية، 

إضافـــة إلـــى مســـاندة وتأهيـــل الموظفيـــن البحرينيين 
العاملين لديها بصورة دائمة ومستمرة.

ولفت العجاوي إلى أن القطاع الســـياحي ومؤسســـات الضيافة 
والفندقـــة يجـــب أن يكـــون لها دور أكبـــر في تعظيم االســـتفادة من 

تعزيز المســـؤولية االجتماعية وترســـيخ ثقافة العطاء لخدمة المجتمع 
الذي تنشط فيه.

الرئيس التنفيذي لـ “الفنادق الوطنية”: القطاع السياحي 
مطالب بمزيد من العطاء في المسؤولية االجتماعية

ثــمــنــت نـــائـــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
وإصاح  لبناء  العربية  للشركة 

الـــســـفـــن )أســـــــــــري( ســحــر 
ــادرة درع  ــبـ عــطــائــي مـ

للمسؤولية  الــبــاد 
التي  االجــتــمــاعــيــة 
ــــط الــــضــــوء  ــل ــســ ــ ت

عــلــى الـــــدور الــمــهــم 
مؤسسات  تلعبه  الــذي 

خال  مــن  الــخــاص  القطاع 
المسؤولية  وجــهــود  مساهمات 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــمــا يـــعـــزز ويــدعــم 
االقتصاد الوطني ويسّرع في دفع عجلة 

النمو وتعزيز خطى التنمية المستدامة على 
مختلف األصعدة في مملكة البحرين.

وأكدت عطائي على هامش حضورها لحفل 
درع الباد للمسؤولية االجتماعية للشركات 
وإصــاح  لبناء  العربية  الــشــركــة  أن   2022
السفن )أسري( تعمل على تحقيق المسؤولية 
االجتماعية من خال العديد من المبادرات 
ــة الــبــيــئــيــة  ــدامــ ــتــ الـــداعـــمـــة ألهـــــــداف االســ
ــمــشــروعــات الــخــضــراء  ــمــار فـــي ال ــث واالســت
الطاقة  كفاءة  ومشروعات  للبيئة،  الصديقة 
المتجددة،  الطاقة  مــصــادر  نحو  والــتــحــول 
التي  والمتطورة  الحديثة  اآلالت  واستقدام 

استهاك  مــن  التقليل  فــي  تسهم 
الـــطـــاقـــة وخـــفـــض االنـــبـــعـــاث، 
إضافة إلى المساهمة في 
ــمــــات الــتــشــجــيــر  حــ

الوطنية.
للشركة  أن  وبّينت 
في  أســـاســـي  دور 
دعـــــم االحـــتـــيـــاجـــات 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة 
التدريب  خال  من  للموظفين 
الحسنة  ــقــــروض  ــ وال الــمــتــخــصــص 
وقـــــروض الـــبـــنـــاء، وبـــرنـــامـــج االدخـــــار، 
والـــرعـــايـــة والــتــأمــيــن الــصــحــي، فــضــاً عن 
المتميزين،  للموظفين  التقديرية  الحوافز 
الترفيهية  األنشطة  من  العديد  جانب  إلــى 
النفقات  وتغطية  والــحــفــات،  والــريــاضــيــة 
المرحلة  فــي  الموظفين  ألبــنــاء  التعليمية 
الجامعية. كما يلعب االهتمام بتمكين المرأة 
أسري  سياسات  في  محوري  دور  والشباب 
الكفاءات  توظيف  نسبة  ــادة  زيـ خــال  مــن 
الــنــســائــيــة فـــي الــمــنــاصــب الــعــلــيــا، وتــقــديــم 
للموظفين  المتخصصة  التدريبية  البرامج 

الشباب وحديثي التخرج.

نائب الرئيس التنفيذي لـ”أسري”: نثمن مبادرة “^” إلبراز 
مساهمات القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية االجتماعية

الصالح  عــلــي  الــشــورى  رئــيــس مجلس  أكـــد 
البحرينية  للشركات  المشهود  ــتــزام  االل أَن 
بمسؤولياتها االجتماعية، وحرصها على دعم 
ومساندة المؤسسات والمنظمات المجتمعية، 
يجسد شراكة فاعلة وتعاوًنا مثمًرا للنهوض 
تحقق  الــتــي  التنموية  الــمــجــاالت  بمختلف 
تقدًما وتطوًرا مستمًرا فيها  البحرين  مملكة 
منذ انطاق المشروع اإلصاحي لملك الباد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، معرًبا عن الثناء والتقدير والرفيع 
بــهــا الحكومة  تــقــوم  الــتــي  الــمــهــمــة  ــأدوار  ــ لـ
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  برئاسة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  السمو  صاحب 
بن حمد آل خليفة، ومساندتها لمختلف أطر 

العمل االجتماعي بجميع أبعاده ومساراته.
جاء ذلك على خال مشاركة رئيس مجلس 
الشورى في حفل تسليم درع صحيفة الباد 
للمسؤولية االجتماعية للشركات 2022، الذي 
رئيس  نائب  برعاية  الباد  صحيفة  أقامته 
مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ 
التهنئة  مقدًما  خليفة،  آل  عبدهللا  بن  خالد 
لــشــركــة الــخــلــيــج لــلــبــتــروكــيــمــايــات )جــيــبــك( 
بــمــنــاســبــة حــصــولــهــا عــلــى درع الــمــســؤولــيــة 

االجتماعية.
تسليم  حفل  مشاركته  هامش  على  وأشـــاد 
درع “الباد” للمسؤولية االجتماعية للشركات، 
الــوزراء ووزير  باهتمام نائب رئيس مجلس 
آل  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  التحتية  البنية 

واألفكار  للمبادرات  المستمر  ودعمه  خليفة، 
النوعية التي تتسق مع أسس ومبادئ العمل 
الــحــكــومــي الــرصــيــن، والــقــائــم عــلــى تدعيم 
مع  المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون  مــســارات 
ــيــة والــقــطــاع  الــمــؤســســات الــرســمــيــة واألهــل

الخاص.
التي  النوعية  والــفــعــالــيــات  بــالــبــرامــج  ونـــوه 
تــقــدمــهــا صــحــيــفــة “الـــــبـــــاد”، بـــمـــا يــعــكــس 
البحرينية،  للصحافة  الفاعلة  المسؤولية 
ووسائل اإلعام المختلفة، مؤكًدا أن مبادرة 
الرائدة في دعم  لتكريم الشركات  الصحيفة 
الــمــؤســســات االجــتــمــاعــيــة يعتبر  ومــســانــدة 
تجسير  فــي  الشركات  هــذه  بنجاح  احتفاًء 
المجتمع  ومؤسسات  الشركات  بين  العاقة 

المدني.
الــشــورى  مجلس  رئــيــس  ثمن  كما 

إدارة  بــذلــتــهــا  الــتــي  ــجــهــود  ال
واللجنة  “الــبــاد”،  صحيفة 

الــعــلــيــا لــــدرع “الـــبـــاد” 
لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة 

ــة  ــ ــي ــاعــ ــ ــم ــ ــت االجــ
لــــــلــــــشــــــركــــــات 
متمنًيا   ،2022

مزيًدا  للصحيفة 
من النجاح والتألق 

فـــي تــنــفــيــذ مــبــادراتــهــا 
ــا  ــهــ ــرامــــجــ ــ الـــــخـــــاقـــــة، وب

المتميزة.

التزام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية يجسد شراكة مثمرة للنهوض بمجاالت التنمية
“^” تقدم برامج وفعاليات نوعية... رئيس “الشورى”:



الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة متوسطا أعضاء اللجنة العليا لدرع ^ وممثلي الشركات المشاركة بالدرع

رئيس مجلس االدارة متوسطا أسرة ^ بعد نهاية الحفلالشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يتوسط أعضاء اللجنة العليا لدرع البالد
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة "^" 

بجزيل الشكر والتقدير إىل داعمي حفل 

درع ^ للمسؤولية االجتامعية للرشكات 2022

الداعم البالتيني 

الداعم الذهبي

الداعم الفيض

لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  رئيـــس  بعـــث 
البتروكيماويات )جيبك( ياسر عبدالرحيم 
العباســـي رسالة عبر فيها عن فخر الشركة 
واعتزازهـــا بنيلهـــا درع البـــاد للمســـؤولية 
االجتماعية للشـــركات فـــي دورتها األولى، 
مؤكًدا أن هذا التقدير يمثل إضافة مشرفة 
لســـجل الشـــركة الحافـــل بالجوائـــز التـــي 
أحرزتها الشركة على مختلف المستويات.

وقال في نص رسالته:

يطيـــب لنا أن نعرب لكـــم عن خالص تقديرنا 
لما تبذلونه من جهود إلعالء شأن الصحافة، 
والحفاظ على أمانة الكلمة الحرة والمسؤولة، 
بكل ما يحمله ذلك من آثار طيبة ومشـــهودة 
فـــي تنوير المجتمـــع البحريني وتعزيز وعيه 

حيال مختلف القضايا.
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  فـــوز  وبمناســـبة 
البتروكيماويـــات بـــدرع “البالد” للمســـؤولية 
االجتماعية للشركات، يطيب لنا أن نشكركم 

الختيار الشـــركة لمنحهـــا هذا الـــدرع الغالي 
الـــذي جـــاء تقديًرا للـــدور المهم الـــذي تقوم 
بـــه الشـــركة فـــي هـــذا الجانـــب، ومـــا تقدمه 
مـــن مبـــادرات متنوعـــة للوفاء بمســـؤوليتها 
المجتمعيـــة التـــي توليهـــا الشـــركة اهتماًمـــا 

مضطرًدا، بل وتضعها على قمة أولوياتها.
ا بهذا الفـــوز، مكرريـــن لكم  فخـــورون جـــدًّ
المبـــادرة  هـــذه  علـــى  القائميـــن  ولجميـــع 
الخيـــرة شـــكرنا وتقديرنـــا للجهـــود التـــي 

مرحلـــة  مـــن  بذلـــت 
التقييـــم  إلـــى  اإلعـــداد 
النهائـــي الذي أســـفر عن 

لمنحهـــا  اختيار”جيبـــك” 
الدورة األولى من هذا الدرع 

إلـــى  يشـــرفنا إضافتـــه  الـــذي 
سجل الشركة الحافل بالجوائز 

التي أحرزتها الشـــركة على مختلف 
المستويات.

عبر عن فخر الشركة بالفوز في رسالة لرئيس مجلس إدارة ^... العباسي:

“درع ^ للمسؤولية االجتماعية” إضافة مشّرفة لسجل “جيبك”



جدة - بنا

عقد ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، أمـــس اجتماًعا مع 
أخيه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبـــد العزيـــز آل ســـعود، فـــي قصر الســـالم في 

جدة.
واستعرض الجانبان مسار العالقات التاريخية 
الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون 
والعمـــل المشـــترك والتنســـيق حيـــال القضايـــا 
المصالـــح  يعـــزز  بمـــا  الراهنـــة  والتطـــورات 

المتبادلة.
وأعـــرب صاحـــب الجاللـــة عـــن اعتـــزازه بعمق 
وتميزهـــا،  الســـعودية  البحرينيـــة  العالقـــات 
والحـــرص المتبادل على تقويتها واالرتقاء بها 

في مختلف المجاالت.
وأكـــد العاهـــالن حرصهمـــا على الدفـــع بوتيرة 
التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على 

مختلـــف الصعد بمـــا يعود بالخيـــر والنفع على 
البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشـــاد جاللة الملك المعظم بالـــدور المحوري 
بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة  الفاعـــل 
خادم الحرمين الشـــريفين في ترســـيخ دعائم 
األمن واالســـتقرار وتعزيز السالم في المنطقة 
والدفـــاع عـــن مصالح األمـــة العربيـــة وخدمة 

قضاياها العادلة.
كمـــا جرى في اللقاء بحـــث مجريات األحداث 
في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات 
اإلقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل 
وجهـــات النظر بشـــأن عـــدد مـــن القضايا محل 
االهتمام المشـــترك. وتكريًمـــا لصاحب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، أقـــام خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود مأدبة غداء بمناسبة زيارة جاللته إلى 

المملكة الشقيقة.

بحثا مجريات األحداث بالمنطقة وأهم المستجدات إقليميا وعربيا ودوليا... الملك المعظم وخادم الحرمين:

تطوير آليات التنسيق المتبادل مع السعودية

)03 - 02(

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولي العهـــد صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، أن مملكة 
البحريـــن تواصـــل تعزيز بيئتها التنافســـية المفتوحة 
التـــي تدعـــم نموهـــا االقتصادي وتســـهم فـــي تحفيز 
اإلبداع وزيادة الفرص النوعية أمام المواطنين التي 
ينعكس أثرها على تحقيق مزيٍد من نجاحات الوطن 
ونمائـــه وازدهـــاره بما يتماشـــى مع أهداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلك لدى ترؤس ســـموه أمـــس اجتماع مجلس 
إدارة مجلس التنميـــة االقتصادية بمقر المجلس في 
خليج البحرين، حيث تم استعراض مستجدات خطة 
التعافـــي االقتصـــادي والمؤشـــرات االقتصاديـــة، وما 

وصلـــت إليه من مســـتويات تعكس اســـتمرار الجهود 
للبناء على ما تحقق وصواًل لألهداف المنشودة.

وخالل االجتمـــاع، قدم وزير شـــئون مجلس الوزراء 
حمـــد المالكـــي عرًضـــا بشـــأن آخـــر مســـتجدات خطة 
التعافـــي االقتصـــادي، حيـــث بّيـــن االنتهـــاء مـــن 17 
ضمـــن  مندرًجـــا  برنامًجـــا   27 أصـــل  مـــن  برنامًجـــا 
االقتصـــادي  التعافـــي  لخطـــة  الخمـــس  األولويـــات 
وأهدافهـــا الرئيســـية المتمثلـــة في خلق فـــرص عمل 
واعدة لجعل المواطن الخيار األول في ســـوق العمل، 
فعاليتهـــا،  وزيـــادة  التجاريـــة  اإلجـــراءات  وتســـهيل 
وتنفيذ المشـــاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات 
الواعدة، واالســـتدامة المالية واالستقرار االقتصادي 
من خالل تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024.  
وأظهـــرت النتائـــج المالية للربـــع الثانـــي أن ما تحقق 

ضمن خطـــة التعافـــي االقتصادي أســـهم في تحقيق 
نمـــو اقتصادي ملحـــوظ خالل الربع الثانـــي من العام 
الجـــاري حيـــث قـــادت النمـــو اإليجابـــي بالقطاعـــات 
االقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة، كمـــا نمـــا الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي بنســـبة بلغت 6.9 % محقًقا زيادة ســـنوية 

تعد األعلى منذ العام 2011.
مـــن جهـــٍة أخرى، تنـــاول الرئيـــس التنفيـــذي لمجلس 
التنمية االقتصادية خالـــد إبراهيم حميدان منجزات 
خـــالل  االســـتثمارات  اســـتقطاب  فـــي  المجلـــس 
الثالثـــة أربـــاع األولى مـــن العـــام، موضًحـــا أن حجم 
االســـتثمارات المتراكمة فـــي البحرين بلغ 33.5 مليار 
دوالر وهو ما يعادل 86 % بالمقارنة مع حجم الناتج 
اإلجمالـــي المحلـــي للمملكـــة، حيـــث تفـــوق متوســـط 

المعدل العالمي البالغ 47 %.

6.9 % نمو الناتج المحلي اإلجمالي
سمو نائب جاللة الملك ولي العهد: البحرين تواصل تعزيز بيئتها التنافسية المفتوحة

المنامة - بنا
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خبراء سياحة لـ “^”:

“طيران الخليج” تحّلق خارج سرب الناقالت 
الجوية المتضررة من “كورونا” وغالء األسعار

أجمـــع خبـــراء ســـياحة علـــى أن شـــركة طيـــران الخليج تســـير 
باالتجـــاه الصحيح نحـــو التعافي والخروج مـــن تبعات جائحة 
)كوفيـــد 19( بأقـــل الخســـائر لتكـــون في مصاف كبرى شـــركات 
الطيـــران اإلقليميـــة األفضـــل أداء مـــن حيث األداء التشـــغيلي 
وتنوع وجهات الســـفر، مبينين أن تكامل أدوار اإلدارة وطواقم 
العمل الوطنية ســـيمكن طيـــران الخليج من التحليق نحو آفاق 
أكثر رحابة من النمو والتميز. وأوضحوا في تصريحات خاصة 
لــــ “البالد االقتصـــادي” أن فوز الناقلة الوطنيـــة لمملكة البحرين 
بجائـــزة “الطيـــران األكثـــر تطـــوًرا فـــي العالـــم” للعـــام 2022 في 
جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي يثبت نجاح استراتيجية 
الشـــركة واقترابهـــا مـــن تحقيـــق أهدافهـــا فـــي أن تكـــون خيار 

)18(المسافرين المفضل على مستوى المنطقة.
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 يجسد مدى تنامي روح العمل التطوعي لدى المواطنين

14.3 ألف طلب للمشاركة في تنظيم االنتخابات
هيئة التشريع والرأي القانوني

التفاصيل في ملحق خاص مع العدد

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
القانونـــي المديـــر التنفيـــذي لالنتخابات 
المستشـــار   2022 والبلديـــة   النيابيـــة 
التنفيذيـــة  اإلدارة  أن  حمـــزة  نـــواف 
لالنتخابـــات تلقـــت 14.318 ألـــف طلب 

مـــن المواطنين الراغبين في المشـــاركة 
في تنظيـــم االســـتحقاق االنتخابي في 

12 نوفمبر المقبل.
وتابـــع حمـــزة أن “تلقي مثل هـــذا العدد 
من الطلبات وخالل 5 أيام فقط يجســـد 

التطوعـــي  العمـــل  روح  تنامـــي  مـــدى 
واالســـتعداد  العطـــاء  ثقافـــة  وترّســـخ 
لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته 
الـــروح  وهـــي  البحريـــن،  فريـــق  ضمـــن 

المتجذرة في أبناء البحرين”.

محمد الجيوسي

الشيخ خالد بن عبداهلل يسلم “جيبك” 
درع »^« للمسؤولية االجتماعية للشركات



صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  عقـــد 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، أمـــس اجتماًعا مع أخيه خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبـــد العزيـــز آل ســـعود ملـــك المملكـــة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك في 

قصر السام في جدة.
فـــي  المعظـــم  الملـــك  وأعـــرب جالـــة 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  اللقـــاء  بدايـــة 
ألخيه خادم الحرمين الشـــريفين على 
الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال  حفـــاوة 
وعـــن أخلـــص تهانيه لخـــادم الحرمين 
الشـــريفين والشعب السعودي الشقيق 
الثانـــي  الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
والتســـعين للمملكة العربية السعودية، 
ســـائًا هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يديم 
على المملكة الشـــقيقة عزها ورخاءها 
وأمنهـــا واســـتقرارها في ظـــل قيادته 
الحكيمـــة حفظـــه هللا، كما نقل جالته 
أطيب تهاني وتحيـــات العائلة المالكة 
وحكومة وشـــعب البحريـــن إلى خادم 
العائلـــة  وإلـــى  الشـــريفين  الحرميـــن 
المملكـــة  وشـــعب  وحكومـــة  المالكـــة 
بهـــذه  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
المناسبة الوطنية العزيزة. واستعرض 
الجانبـــان مســـار العاقـــات التاريخية 
الوثيقـــة والمتجذرة ومختلف جوانب 
التعـــاون والعمل المشـــترك والتنســـيق 
حيـــال القضايا والتطورات الراهنة بما 

يعزز المصالح المتبادلة.
وأعـــرب صاحب الجالة عـــن اعتزازه 
بعمـــق العاقات البحرينية الســـعودية 
علـــى  المتبـــادل  والحـــرص  وتميزهـــا، 
تقويتهـــا واالرتقـــاء بهـــا فـــي مختلـــف 

المجاالت.
وأكـــد العاهـــان حرصهما علـــى الدفع 

آليـــات  وتطويـــر  التعـــاون  بوتيـــرة 
التنسيق المتبادل على مختلف الصعد 
بما يعـــود بالخير والنفع علـــى البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأشـــاد جالـــة الملـــك المعظـــم بالدور 
العربيـــة  للمملكـــة  الفاعـــل  المحـــوري 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة  الســـعودية 
الشـــريفين فـــي ترســـيخ دعائـــم األمن 
فـــي  الســـام  وتعزيـــز  واالســـتقرار 
المنطقـــة والدفـــاع عـــن مصالـــح األمة 

العربية وخدمة قضاياها العادلة.
كما جـــرى فـــي اللقاء بحـــث مجريات 
وأهـــم  المنطقـــة  فـــي  األحـــداث 
المســـتجدات على الساحات اإلقليمية 

والعربية والدوليـــة، إضافة إلى تبادل 
وجهات النظر بشـــأن عدد من القضايا 

محل االهتمام المشترك.
ملـــك  الجالـــة  لصاحـــب  وتكريًمـــا 
البـــاد المعظم، أقـــام خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســـعود مأدبة غداء بمناســـبة زيارة 

جالته إلى المملكة الشقيقة.
ووصـــل ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
جـــدة  مدينـــة  إلـــى  أمـــس،  خليفـــة، 
فـــي  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
خـــادم  أخيـــه  خالهـــا  يلتقـــي  زيـــارة 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 

عبـــد العزيز آل ســـعود عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، حيـــث 
يجـــري جالتـــه مباحثـــات مـــع خـــادم 
الحرمين الشـــريفين، تتناول العاقات 
بيـــن  الراســـخة  التاريخيـــة  األخويـــة 
المملكتيـــن الشـــقيقتين، إضافـــة إلـــى 
تطورات األحداث والمستجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي جالـــة 
الملك المعظم لدى وصوله مطار الملك 
عبـــد العزيـــز الدولـــي صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خالد الفيصل مستشـــار 
خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي 

األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود وزيـــر الدولـــة عضو 
مجلـــس الوزراء رئيس بعثة الشـــرف، 
والشـــيخ علي بن عبدالرحمن بن علي 
آل خليفة ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وقنصـــل 

عام مملكة البحرين في مدينة جدة.
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  وكان 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة قد غـــادر، أمـــس، متوجًها إلى 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة 
فـــي زيـــارة يلتقـــي خالهـــا  الشـــقيقة 
أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل 

المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
حيـــث يجـــري جالتـــه مباحثـــات مـــع 
تتنـــاول  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
العاقات األخويـــة التاريخية الوثيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
األوضـــاع  مســـتجدات  إلـــى  إضافـــة 
فـــي المنطقـــة والتطـــورات اإلقليميـــة 

والدولية.
وكان في مقدمة مودعي جالة الملك 
المعظـــم، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، رافقـــت 
صاحـــب الجالـــة الســـامة فـــي الحل 

والترحال.
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الملك المعظم وخادم الحرمين يؤكدان حرصهــــــــــما على الدفع بوتيرة التعاون بيـن المملكتيـن
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الجانبان استعرضا مسار العالقات التاريخية والتنسيق حيال التطورات الراهنة

نعتز بعمق العالقات البحرينية السعودية وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها
بحـث مجريـات األحـداث بالمنطقــة وأهــم المستجــدات إقليميــا وعربيــا ودوليــا

دور محـوري وفاعـل للسعوديـة في ترسيـخ دعائـم الســـالم فــي المنطقـــة

تعلــن القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن عــن فتــح بــاب التطــوع للمدنييــن 
ــارب  ــك ألق ــى، وذل ــة األول ــة اســتمراراً للمرحل ــوة االحتياطي ــاق بالق لاللتح
الوطنــي  والحــرس  البحريــن،  دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعديــن  العامليــن 
)العســكريين والمدنييــن(، لــذا علــى الراغبيــن التقــدم بطلــب التطــوع القيــام 
ــى  ــن عل ــاع البحري ــوة دف ــاص بق ــي الخ ــع اإللكترون ــي الموق ــجيل ف بالتس

https://www.bdf.bh :الرابــط اآلتــي

على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1.   أن يكون بحريني الجنسية.
2.   أن ال يقــل عمــره عــن )18( عامــاً، وال يزيــد علــى )55( عامــاً، ويســتثنى مــن 

الحــد األعلــى للعمــر، الفنيــون، واالختصاصيــون، أو حســب متطلبــات الواجب.
3.   أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بجنايــة، أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف، أو األمانــة.
ــاز  ــة، ويجت ــوة االحتياطي ــي الق ــة العســكرية ف ــاً للخدم ــاً صحي ــون الئق 4.   أن يك
بنجــاح الفحــص الطبــي المقــرر حســب نظــام اللجــان الطبيــة العســكرية فــي قــوة 

دفــاع البحريــن.
5.   أن يقدم طلباً للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني.

ــتقراره وســامة  ــه واس ــى أمن ــة الوطــن، والمحافظــة عل ــي حماي ــاهمة ف إن المس
ــم قانــون القــوة  أراضيــه هــو واجــب وطنــي مقــدس وشــرف للمواطنيــن، وقــد نظّ
االحتياطيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 1987م، واألنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه جميــع الحقــوق والواجبــات الخاصــة بالقــوة 
ــا  ــاع البحريــن، كمــا تضمــن المزاي ــة( لقــوة دف ــة باعتبارهــا قــوة )رديف االحتياطي

ــك. ــى ذل ــة عل ــتحقاقات المترتب واالس

ــن  ــاب التطــوع للمواطني ــح ب ــى فت ــى( االقتصــار عل ــة األول ــي )المرحل ــيتم ف وس
ــي  ــرس الوطن ــن، والح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــارب منتس ــن أق ــط م ــور( فق )الذك
ــة(  ــة الثاني ــي )المرحل ــيتم ف ــا س ــم، فيم ــن منه ــن والمتقاعدي ــكريين والمدنيي العس
ــاث(،  ــور وإن ــن )ذك ــع م ــات المجتم ــي فئ ــاب التطــوع لباق ــح ب ــن فت اإلعــان ع

ــى. ــة األول ــتكمال المرحل ــد اس ــك بع وذل



التقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، في قصر 
الســـالم بجـــدة، مســـاء أمـــس، مع  ولـــي العهد 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورحـــب ســـمو ولي العهد الســـعودي في بداية 
االستقبال بجاللة ملك البالد المعظم في بلده 
الثاني، المملكة العربية السعودية، فيما أعرب 
جاللتـــه عـــن ســـعادته بزيـــارة المملكـــة ولقائه 

بسمو ولي العهد.
وتكريما لجاللة الملك المعظم؛ أقام سمو ولي 
العهد الســـعودي مأدبة عشـــاء بمناســـبة زيارة 

جاللته للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
حضر االستقبال من الجانب البحريني؛ الممثل 
الخـــاص لجاللـــة الملـــك ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفة، ووزير الديـــوان الملكي 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ورئيس 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري الشـــيخ 
سلمان بن عبدهللا آل خليفة، ومستشار جاللة 

الملـــك لشـــؤون اإلعـــالم نبيـــل الحمـــر، ووزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفة آل خليفة.
فيمـــا حضـــره مـــن الجانـــب الســـعودي؛ وزيـــر 
الدولـــة عضو مجلس الوزراء )الوزير المرافق( 
صاحب الســـمو الملكي األمير تركي بن محمد 
بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية صاحب 

الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـعود بن 
نايـــف بن عبدالعزيـــز، وزير الحـــرس الوطني، 
صاحب الســـمو الملكي األمير عبدهللا بن بندر 
بـــن عبدالعزيـــز، ووزيـــر الدولة عضـــو مجلس 
الـــوزراء مستشـــار األمـــن الوطني مســـاعد بن 
محمـــد العيبـــان، ووزير الدولـــة عضو مجلس 

الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

جدة - بنا

الملـك المعظـم يلتقـي سمـو ولـي العهـد السعـودي
جاللته أعرب عن سعادته بزيارة المملكة الشقيقة

جاللة الملك المعظم يلتقي صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي

هيئة التشريع والرأي القانوني

التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
والرأي القانوني المدير التنفيذي 
والبلديـــة   النيابيـــة  لالنتخابـــات 
نـــواف حمـــزة  2022 المستشـــار 
أن اإلدارة التنفيذية لالنتخابات 
طلـــب  ألـــف   14.318 تلقـــت 
فـــي  الراغبيـــن  المواطنيـــن  مـــن 
المشاركة في تنظيم االستحقاق 
نوفمبـــر   12 فـــي  االنتخابـــي 

المقبل.
وتابـــع المستشـــار نـــواف حمـــزة 
أن “تلقـــي مثـــل هـــذا العـــدد مـــن 
الطلبـــات وخـــالل 5 أيـــام فقـــط 
يجســـد مدى تنامـــي روح العمل 
التطوعي وترّسخ ثقافة العطاء 
الوطـــن  لخدمـــة  واالســـتعداد 
والحفاظ على مكتســـباته ضمن 
الـــروح  وهـــي  البحريـــن،  فريـــق 

المتجذرة في أبناء البحرين”.
التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وأكـــد 
والرأي القانوني المدير التنفيذي 
والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
المختصـــة  اللجـــان  أن   2022
ســـتقوم بفـــرز الطلبـــات الختيار 
العدد المطلـــوب لتنظيم العملية 
االنتخابيـــة، معرًبـــا عـــن الشـــكر 
والتقديـــر لجميـــع الذين ســـجلوا 
أسماءهم للمســـاهمة في تنظيم 

هذا االستحقاق الوطني.
التنفيذيـــة  اإلدارة  وكانـــت 
لالنتخابـــات النيابية والتنفيذية 
قـــد دعـــت عبـــر حســـاباتها فـــي 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
المواطنيـــن الراغبين في تنظيم 

انتخابـــات 2022 إلى التســـجيل 
ems. علـــى موقـــع  اإللكترونـــي 

يكـــون  أن  شـــريطة   gov.bh
المواطـــن قـــد بلـــغ من الســـن 20 
عاًما، ومقيًدا اســـمه في جداول 
الناخبيـــن، وذلـــك لمـــدة 5 أيـــام 
بـــدأت فـــي 11 ســـبتمبر الجـــاري 
وانتهت في 15 من الشهر نفسه.
يشـــار إلـــى أن اإلدارة التنفيذية 
آليـــة  بـــدأت  قـــد  لالنتخابـــات 
التسجيل اإللكترونية للمواطنين 
فـــي  المشـــاركة  فـــي  الراغبيـــن 
تنظيم االنتخابات في انتخابات 

الدورة الماضية.

 المستشار حمزة: تلقي 14.3 ألف طلب 
للمشاركة في تنظيم االنتخابات
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نواف حمزة

في 5 أيام فقط 
وهذا دليل لحب 

العطاء لدى 
البحرينيين



 أكد نائب جاللة الملك ولي العهد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن 
مملكـــة البحريـــن تواصـــل تعزيـــز 
بيئتها التنافســـية المفتوحة التي 
تدعـــم نموها االقتصادي وتســـهم 
وزيـــادة  اإلبـــداع  تحفيـــز  فـــي 
الفرص النوعية أمـــام المواطنين 
التي ينعكس أثرهـــا على تحقيق 
مزيٍد من نجاحات الوطن ونمائه 
وازدهاره بما يتماشى مع أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة.  وقـــال ســـموه إن العمـــل 
المتواصـــل بروح الفريـــق الواحد 
بـــكل عـــزٍم وإرادة هـــو دأب فريق 
البحريـــن فـــي كافـــة القطاعـــات، 
وكل مـــا يتم إنجازه اليوم بتنفيٍذ 
متقن وما يتـــم تخطيطه والعمل 
عليه للمستقبل من مبادرات لرفد 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مســـارات 
يجـــب أن يكـــون موجًها للمواطن 
ويعود بالنفع والخير على الوطن 
وأبنائـــه حاضًرا ومســـتقباًل، الفًتا 
الجهـــود  اســـتمرار  أهميـــة  إلـــى 
االســـتثمار  نحـــو  ومضاعفتهـــا 
األجيـــال  لمســـتقبل  األفضـــل 
العمـــل  خـــالل  مـــن  القادمـــة 
القاعـــدة  تنويـــع  مواصلـــة  علـــى 
االقتصاديـــة وبناء جســـور متينة 
تصـــب  العالمـــي  االقتصـــاد  مـــع 
مخرجاتهـــا فـــي تعزيـــز تنافســـية 

المملكة في مختلف المجاالت.
 جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس 
مجلـــس  إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع 
التنمية االقتصادية بمقر المجلس 
فـــي خليـــج البحريـــن، حيـــث تـــم 
خطـــة  مســـتجدات  اســـتعراض 
االقتصادي والمؤشـــرات  التعافي 
إليـــه  وصلـــت  ومـــا  االقتصاديـــة، 
مـــن مســـتويات تعكس اســـتمرار 
الجهـــود للبنـــاء علـــى مـــا تحقـــق 

وصواًل لألهداف المنشودة.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي 
نائـــب جاللة الملك ولي العهد عن 

اعتـــزازه بتكاتف فريـــق البحرين 
وتكاملـــه  المشـــترك  وتنســـيقه 
لتنفيـــذ أولويـــات خطـــة التعافي 
ظهـــرت  والتـــي  االقتصـــادي 
آثارهـــا اإليجابيـــة علـــى مســـتوى 
االقتصـــادي،  النمـــو  مؤشـــرات 
مشـــيًدا بما أنجزه مجلس التنمية 
االقتصاديـــة علـــى صعيـــد جذب 
وخلـــق  المباشـــرة  االســـتثمارات 
وتعزيـــز  للمواطنيـــن  الفـــرص 
موقـــع مملكـــة البحريـــن كوجهـــة 
استثمارية ومركٍز جاذب لمختلف 

الشركات اإلقليمية والعالمية.
رؤيـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار   
 2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
رسمت خارطة طموحة وواضحة 
األهـــداف لمســـارات العمـــل بيـــن 
القطاعيـــن العام والخـــاص، الفًتا 
تطويـــر  مواصلـــة  أهميـــة  إلـــى 
السياسات والتشـــريعات الداعمة 
لالنفتـــاح ونمـــو القطـــاع الخاص، 
الخـــاص  القطـــاع  دور  إن  حيـــث 

كمحـــرك رئيـــس لالقتصـــاد يعـــزز 
مختلـــف  فـــي  التطويـــر  فـــرص 
القطاعـــات االقتصادية بما يحقق 
المنشـــودة  التنمويـــة  األهـــداف 
ويفتح مزيًدا من الفرص الواعدة 

أمام المواطنين.
المســـؤولية  أن  ســـموه  وأكـــد   
فريـــق  علـــى  تحتـــم  الوطنيـــة 
البحريـــن في مختلـــف القطاعات 
مواصلة الجهود الستكمال التنفيذ 
بأعلى مســـتويات الكفاءة لتعزيز 
التعاون المشـــترك والوصول إلى 
والتـــوازن  االقتصـــادي  التعافـــي 

المالي المنشود.
 وخـــالل االجتمـــاع، قـــدم وزيـــر 
حمـــد  الـــوزراء  مجلـــس  شـــئون 
آخـــر  حـــول  عرًضـــا  المالكـــي 
التعافـــي  خطـــة  مســـتجدات 
االقتصـــادي، حيـــث بّيـــن االنتهاء 
 27 17 برنامًجـــا مـــن أصـــل  مـــن 
برنامًجا مندرًجا ضمن األولويات 
التعافـــي  لخطـــة  الخمـــس 

االقتصـــادي وأهدافهـــا الرئيســـية 
المتمثلـــة فـــي خلـــق فـــرص عمل 
واعـــدة لجعـــل المواطـــن الخيـــار 
األول في ســـوق العمل، وتسهيل 
وزيـــادة  التجاريـــة  اإلجـــراءات 
المشـــاريع  وتنفيـــذ  فعاليتهـــا، 
وتنميـــة  الكبـــرى،  التنمويـــة 
القطاعـــات الواعدة، واالســـتدامة 
الماليـــة واالســـتقرار االقتصـــادي 
من خـــالل تحقيق التوازن المالي 

بحلول عام 2024. 
 وأظهـــرت النتائـــج الماليـــة للربع 
الثانـــي أن ما تحقـــق ضمن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي أســـهم فـــي 
تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي ملحوظ 
العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  خـــالل 
النمـــو  قـــادت  حيـــث  الجـــاري 
اإليجابي بالقطاعات االقتصادية 
الناتـــج  نمـــا  كمـــا  النفطيـــة،  غيـــر 
المحلـــي اإلجمالـــي بنســـبة بلغت 
ســـنوية  زيـــادة  محقًقـــا   %  6.9
تعد األعلى منـــذ العام 2011، كما 

ســـجل قطاع الفنـــادق والمطاعم 
نسبة النمو األعلى في القطاعات 
 %  18.1 بلغـــت  النفطيـــة  غيـــر 
قطـــاع  تـــاله  الثابتـــة،  باألســـعار 
المواصـــالت واالتصـــاالت بنســـبة 
15.1 %، ثـــم قطـــاع الصناعـــات 
التحويلية بنسبة 7.6 %، وقطاع 
التجارة بنســـبة 7.5 % باألســـعار 

الثابتة.
مـــن جهٍة أخـــرى، تنـــاول الرئيس 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي 
إبراهيـــم  خالـــد  االقتصاديـــة 
حميـــدان منجـــزات المجلـــس في 
خـــالل  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
الثالثـــة أربـــاع األولـــى مـــن العام، 
موضًحـــا أن حجم االســـتثمارات 
المتراكمة فـــي البحرين بلغ 33.5 
مليـــار دوالر وهـــو مـــا يعـــادل 86 
% بالمقارنـــة مـــع حجـــم الناتـــج 
اإلجمالي المحلـــي للمملكة، حيث 
تفـــوق متوســـط المعـــدل العالمي 

البالغ 47 %.

التنميـــة  مجلـــس  أداء  وحـــول   
االقتصاديـــة خـــالل الثالثة أرباع 
األولـــى مـــن العـــام، أكـــد حميدان 
التنميـــة  مجلـــس  جهـــود  نجـــاح 
االقتصاديـــة فـــي اســـتقطاب 66 
اســـتثمارات  بإجمالـــي  مشـــروًعا 
مليـــون   921 تبلـــغ  مباشـــرة 
دوالر، وهـــو مـــا يفـــوق 90 % من 
المباشـــرة  االســـتثمارات  هـــدف 
اإلدارة  مجلـــس  حـــدده  الـــذي 
والبالـــغ  الحالـــي  العـــام  بدايـــة 
مليـــار دوالر أميركـــي، وستســـهم 
خلـــق  فـــي  االســـتثمارات  هـــذه 
4,715 وظيفـــة خـــالل الســـنوات 
فـــي  وذلـــك  القادمـــة،  الثـــالث 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع 
المعلومـــات واالقتصـــاد الرقمـــي، 
الماليـــة،  الخدمـــات  وقطـــاع 
وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع 
الصناعـــة، والقطاع اللوجيســـتي، 
وقطـــاع الســـياحة، وغيرهـــا مـــن 

القطاعات الواعدة.
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قطاع الفنادق 
والمطاعم ينمو 18.1 % 
بنسبة هي األعلى في 

القطاعات غير النفطية

 االستثمارات ستسهم 
في خلق 4715 

وظيفة خالل السنوات 
الثالث المقبلة

 33.5 مليار دوالر 
حجم االستثمارات 

المتراكمة في 
البحرين

“الخاص” محرك رئيس 
لالقتصاد لتعزيز 

التطوير بمختلف 
القطاعات االقتصادية

نمو قطاع المواصالت 
بنسبة 15.1 % 

والصناعات التحويلية  
7.6 % والتجارة 7.5 %

االنتهاء من 17 برنامجا 
من أصل 27 مندرجة 

ضمن األولويات الخمس 
لخطة التعافي

المنامة - بنا

جهود فريق البحرين في تنفيذ خطة التعافي تصعد بمؤشرات النمو االقتصادي
6.9 % نمو الناتج المحلي اإلجمالي محققا زيادة سنوية هي األعلى منذ 2011... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

المســـؤولية الوطنيـــة تحتـــم علـــى فريـــق البحريـــن مواصلـــة الجهـــود وصـــوال للتعافـــي االقتصـــادي

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية 

تنويع االقتصاد وبناء جسور متينة مع االقتصاد العالمي لمستقبل أفضل لألجيالاستقطاب 66 مشروعا بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 921 مليون دوالر
إشادة بإنجازات “التنمية االقتصادية” في جذب االستثمارات المباشرة وخلق الفرصالبحرين ماضية بتعزيز بيئتها التنافسية المفتوحة الداعمة لنمو االقتصاد

مواصلة تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لالنفتاح ونمو القطاع الخاصالعمل بروح الفريق الواحد بعزم وإرادة دأب فريق البحرين في جميع القطاعات
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العالقات البحرينية السعودية نموذج رائد في الشراكة االستراتيجية المتنامية
مشيدة بجهود جاللة الملك المعظم وخادم الحرمين الشريفين... رئيسة “النواب”:

أشـــادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق  زينـــل، 
والتعاون والعمل المشترك الذي يجمع 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، بفضـــل حكمـــة 
وجهـــود ملـــك البالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وأخيه ملك المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود.
المشـــتركة  اللقـــاءات  أن  وأكـــدت 
واالجتماعات المتواصلة تعكس عمق 

الوطيـــدة  االســـتراتيجية  العالقـــات 
والتكامـــل والتنســـيق المتواصل بين 
البلديـــن الشـــقيقين على الـــدوام، في 
ظل ما تشـــهده المنطقة من تحديات 
تعزيـــز  علـــى  والحـــرص  وقضايـــا، 
التعاون لمـــا فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وثمنـــت ما أكـــده العاهالن فـــي الدفع 
آليـــات  وتطويـــر  التعـــاون  بوتيـــرة 
مختلـــف  علـــى  المتبـــادل  التنســـيق 
والنفـــع  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  الصعـــد، 
علـــى البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
المحـــوري  الـــدور  علـــى  والتأكيـــد 

الفاعـــل للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
في ترســـيخ دعائم األمن واالستقرار 

وتعزيز الســـالم في المنطقة والدفاع 
عـــن مصالـــح األمـــة العربيـــة وخدمة 

قضاياها العادلة.
وأشادت بنتائج ومخرجات االجتماع 
الملـــك  جاللـــة  جمـــع  الـــذي  األخـــوي 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  المعّظـــم، 
الشـــريفين، ومؤكـــدة حرص الســـلطة 
مســـارات  دعـــم  علـــى  التشـــريعية 
التعاون البحريني السعودي المشترك، 
من خالل التنسيق والتكامل المستمر 
مع مجلس الشورى السعودي، وتبادل 
فـــي  المواقـــف  وتوحيـــد  الخبـــرات، 

المحافل الدولية.

القضيبية - مجلس النواب

 فوزية زينل

القضيبية - مجلس الشورى

أكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
التاريخيـــة  العالقـــات  أن  الصالـــح، 
الراســـخة والمتجـــذرة بيـــن مملكـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، تزخر بالعديد من مسارات 
تحققـــت  التـــي  واإلنجـــاز  التعـــاون 
بفضـــل اســـتدامة الدعـــم واالهتمام 
من لدن القيادة الحكيمة لملك البالد 
المعّظـــم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، معرًبا عن 
العالـــي  والتقديـــر  الرفيـــع  االعتـــزاز 
للروابـــط التاريخيـــة المتفـــّردة بيـــن 

المملكتين وشعبيهما الشقيقين.

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
الـــذي  األخـــوي  االجتمـــاع  بنتائـــج 
جمـــع جاللة الملـــك المعّظـــم، وأخاه 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، وما تم 
التأكيد عليه خـــالل االجتماع للدفع 
بمزيـــد من أوجه التعاون والشـــراكة 
والتنســـيق الثنائـــي بيـــن المملكتين 
الشـــقيقتين، مؤكًدا حرص الســـلطة 
التشـــريعية علـــى تعميق الشـــراكات 
المتميـــزة بين المملكتيـــن في جميع 
المجـــاالت، وبما يعود بالنفع ويحقق 
المصالـــح الثنائية، وذلـــك من خالل 
البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية  اســـتثمار 
وفتـــح آفاق جديـــدة فـــي العالقات 
البرلمانية بين مجلســـي الشورى في 

المملكتين الشقيقتين.

الشـــورى  رئيـــس مجلـــس  وأوضـــح 
عاهـــل  بيـــن  الثنائـــي  االجتمـــاع  أنَّ 
البـــالد المعّظم وأخيه عاهل المملكة 
العربية السعودية الشـــقيقة، يجّسد 
صـــور التالحـــم والتعاضد ووشـــائج 

المحبـــة والمودة المشـــهودة على مر 
التاريـــخ بيـــن المملكتين وشـــعبيهما 
المواقـــف  مقـــّدًرا  الشـــقيقين، 
المشـــّرفة للمملكة العربية السعودية 
لمختلـــف  المتواصلـــة  ومســـاندتها 
مجـــاالت التنميـــة والتقـــدم لمملكـــة 

البحرين.
وثّمن رئيس مجلس الشورى الجهود 
المملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  المســـتمرة 
العربية الســـعودية من أجل ترسيخ 
وتعزيز األمن واالســـتقرار والســـالم 
فـــي المنطقـــة، ودعمهـــا الفاعـــل لكل 
مـــا يحافـــظ علـــى مصالـــح األمتيـــن 
العربية واإلسالمية ويخدم القضايا 

العادلة ذات االهتمام المشترك.

أشاد باالجتماع الثنائي بين جاللة الملك المعظم وخادم الحرمين الشريفين... رئيس “الشورى”:

العالقات البحرينية السعودية تزخر بمسارات التعاون واإلنجاز

البحرين تحتضن قمة األمن السيبراني ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، تســـتضيف مملكة البحرين 
لألمـــن  الدوليـــة  العربيـــة  القمـــة 
الســـيبراني، وذلك في الفترة من 6 
- 8 ديســـمبر المقبل بمركز البحرين 
العالمـــي للمعـــارض، وســـط حضور 
ومشـــاركة واسعة من مختلف دول 

العالم.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح مستشـــار 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
الملكي سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الســـيبراني  األمـــن  أن  خليفـــة  آل 
يعـــد عامـــال رئيســـا لألمـــن القومي 
والتنميـــة االقتصاديـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
وأضـــاف ســـموه أن أمـــن وازدهـــار 
المملكـــة يعتمـــد علـــى وجـــود بنيـــة 
تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وتلتزم المملكة بحماية 

مصالحهـــا فـــي الفضاء الســـيبراني 
اإلســـتراتيجية  وضعـــت  وقـــد 
الوطنية لألمن الســـيبراني من أجل 
الســـيبرانية  التهديـــدات  معالجـــة 
وتقليـــل  والمتناميـــة  الحاليـــة 
المخاطـــر المرتبطـــة بهـــا. وتماشـــيًا 
مـــع االســـتراتيجية الوطنية لألمن 

الســـيبراني، تهـــدف القمـــة العربيـــة 
إلـــى  الســـيبراني  لألمـــن  الدوليـــة 
لتلبيـــة  نوعيـــة  إضافـــة  تقديـــم 
االحتياجات المحددة الستكشـــاف 
والتعلـــم  جديـــدة  تكنولوجيـــا 
والتعامـــل مـــع الفضـــاء الســـيبراني 

العالمي المتطور.
وتهـــدف القمـــة إلى تعزيـــز االبتكار 
الســـيبراني،  األمـــن  مجـــال  فـــي 
وتســـليط الضـــوء علـــى المبـــادرات 
العالميـــة وأحـــدث االتجاهـــات في 
هـــذا المجـــال، إضافة إلى مناقشـــة 
أبرز التحديات التـــي تواجه مجال 

منطقـــة  فـــي  الســـيبراني  األمـــن 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، 
والعمل على تقديم الحلول العملية 
ودراســـات ألفضل الممارســـات عبر 
القطاعـــات الرئيســـية، حيث تجمع 
القمـــة الخبـــراء والقادة فـــي مجال 
األمن الســـيبراني مـــن جميع أنحاء 
العالم. كما تهـــدف القمة إلى توفير 
منصـــة تأخذ المشـــاركين في رحلة 
شاملة من خالل ورش عمل محاكاة 
وندوات تفاعلية ومناقشات طاولة 
مســـتديرة، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
الحيـــة،  والمســـابقات  التحديـــات 
والتـــي ســـتضمن بناء قـــدرة كافية 
علـــى  عـــالوة  الســـيبراني.  لألمـــن 
الشـــركات  منطقـــة  ســـتوفر  ذلـــك، 
الناشئة منطقة مخصصة للشركات 
الناشئة للتواصل مع صانعي القرار 
الرئيسيين والمستثمرين، باإلضافة 
إلى تشجيع الشباب ودعم المواهب 

في مجال األمن السيبراني.

المنامة - بنا

َتــَعـــــالــى َوَقـــــــْد  الـــِبـــالِد  ــأَن  ــ َشـ أَرى 

ــَدْت أَمــــاًل َوَحــــااَل ــ ــْد َغـ ـــ ــَل َق ــ ــَض ــ  َوأَف

َشْعـٍب َخـــــيــُر  ــالِدي  ــ ِب َيــا  ــِك  ــُب ـــ وَشــْع

ــاال ـــ ــَح ُم ــا  ــًئ ــي َش ــَرى  ــــ َيـ ال  ــٌد  ـــ ــْي ــِت ـــ َع  

ــاٌل ــَث ـــ ِم َذا  فـــي  ــْم  ـــ ــُه َل َوَســـلـــــــَمـــاُن 

ــاَق الــِجـــــبــاال ــــ ــأٌس ِعـــــْنـــــَدُه َفـ ــ ـــ ــ  َوَب

ــا ــاَلًح ــَدا ِس ـــ ـــ ــِه َغ ــَدْي ـــ َفـــــَتــْصــِمـــــْيــٌم َل

َقـااَل الثِّ َوالــِمــَحـــــَن  ْعـَب  الصَّ ــِذيــُب  ُي  

المعـالي ــِل  ـــ ــْي َن إلـــى  ــو  ـــ ــرُن َي ّفـــــَمـــــْن 

ــَزااَل ــنِّ ـــ ال َوال  ــاَح  ـــ الــِكــَف َيــَخــَشــى  ــْن  ــَل َف  

ــَطــى َوَأْع ِبــُكــْم  الَمِلْيُك  ــَق  ـــ َوَث َفـَقـْد 

َمَجـااَل َذا  ــي  ِف ُتــْبـــــِدُعـــــوا  ــي  َك َلـُكـْم   

َوَثْقـَنـا َقـــــْد  ِبَنْهـِجـَك  ِعــْيــَســى  ــا  أب

الَكـَماال َلــَنـــــا  َنـــَشـــْدَت  ــْد  ـــ َق ـــــــَك  نَّ أِلَ  

اْفَتَخـْرَنـا َســْلــَمـــــاُن  ــْزَت  ـــ ــَج َأْن ِبـَمـا 

اْسَتـَطـااَل ِبـــــِه  ــَدأَت  ـــ َب َقـــــْد  َفــَصـــــرٌح   

ــا َتـــــَمــاًمــا ــِدَن ـــ ــي َغ ــَراُه ف ــــ ــوَف َنـ ــ َوَسـ

ــاَلاَل ـــ ـــ ـــ ُلـــــــــُه ِه ــْدُر َأَوّ ـــ ــَب ـــ ــاَن ال ــ ـــ ــ  َوَك

ُجـنـٍد َخـــــيــُر  ــا  ـــ إنَّ ــاُن  ــَم ـــ َســل َفـــــِثـــــْق 

ــَت الـــــرَِّجـــــااَل ـــ ــا ِشــْئ ــَم ـــــا َك  َوُخـــــْذ ِمــنَّ

صعـًبا األفـــــــِق  ــي  ِفـ َبــــَدا  ــٌر  ــ َأْمـ َوإْن 

ــَت َمـــــاال ــــ ــا ُرْمـ ـــ ــَمّ ــَر َع ــــ ــلـــَت األْمـ  َوُخـ

ــا َلـــــِبــْيـــــًبــا ــ ــ فـــشـــاوْر َمـــــْن َتـــــــَرى َأِرًب

ــوا ِخــَصــاال ــُن ــِس ــْن َح ــالِء َمـ ـــ ــَق ــُع ــَن ال ِمـ

َيــوًمــا الــَمــجـــــِد  َبــــَدرِب  تــْعــَطــْش  وِإْن 

ــُزالال ـــ ـــــا ال ــْن َعــِزْيــَمــِتــَن ــَرُب ِمـ ــش ــَت  َس

لـــــْيـــــٌل َغـــــــمَّ  مـــا  إذا  ِعــْيــَســى  ــا  ــــ َأَبـ

ِجـــــــَدااَل ال  آٍت  ــَر  ـــ ـــ ــْج ــَف ـــ ال َفـــــــإنَّ   

ُجـــــُنـــــوًدا َنـْبـَقى  ــْم  ـــ ــُك َل ِعــيــَســى  أبــا 

ــــَواال ــَداَء ِبــَنـــــا َتـــِجـــــــِد الـــــنَـّ ــ ــــ ــ  أِشـ

ــي ــَواِن ــَت ال َوال  الـــُعـــُزوَف  َتــْخــَش  َفـــاَل 

ــااَل ــَن ــا َم ــَبً ــع ــٌف َنـــــــَرى َص ـــ ــْق ــال َس ـــ  ّف

َفـخـًرا ــَراُه  ــــ َنـ ــُن  ـــ ــْح َن الــمــجـــــِد  ــَزاُل  ــ ِنـ

ـــــُل َصـــــاال ــْب ــْن َقـــ ـــ ـــــَك َمـــْن َبـــِه ِم نَّ  أِلَ

ــَريــن َدرًبـــــا ــحـــ ــَب ــل ــُر ِل ــي ــِن ـــ َغـــــــَدوَت ُت

ــاَلال ــَج ــَتــِســُب ال ــْك ــَك َســـوَف َت ــْزِم ــَع  ِب

ــْزٍم ـــ ـــ ــٍم وَع ــْي ـــ ــِم ــْص ــَت ــاُن ِب ـــ ــَم ــْل ــَس َف

ــي ِثـــَقـــٍة َوَجـــــــااَل ــِد ف ــْج ــَم ــي ال ــال ف  َعـ

ــاَل َولــيــَس إالَّ ـــ ــَد الــفــَع ــَتــَمـــ ــْد اْعـــ ـــ َق

ــوا َوَقـــــااَل ــاُل ـــ ـــــَمــا َق ــْع ِل ــَم ــْس  َوَلــــْم َي

َحـِثْيًثـا َســَعــى  الــُمــَراَد  ــَرَف  ـــ َع َمــَتــى 

ــٍة ِفـــــَعـــــااَل ـــ ــَي ــِن ـــ ــلَّ ُأْم ـــ  َوَتـــرَجـــــــَم ُك

ــى ــاِل َســلــَمــاُن َتــَخـــــطَّ ـــ ــَع ــاأَلْف ـــ ــِب ـــ َف

اسَتَحـااَل ــا  َم ـــــَق  ُيــَحــقِّ ــي  ِك ِصــَعـــــاًبــا   

َصْعـًبا ِبــاأَلمــِس  ــَدا  ـــ َب َمـــــا  َفـــــَأْنــَجـــــَز 

ــااَل ـــ ــاِس َواإِلْعــــَجــــاَب َن ـــ ــنَّ ــبَّ ال ــ  َوُحـ

ــا ــًم ــِرْي ـــ ــًى َك ــَت ـــ ــالِد َف ــِب ـــ ــل ـــــْيــًئــا ِل َهـــــِن

ــَنـــــا ِمـــــَثـــــااَل ــاَر َل ــ ــْذِل َص ــَبـ ــِن الـ ــْس ــُح  ِب

د. عبد هللا أحمد منصور آل رضي

ِبـَما َأْنَجـْزَت َسْلَماُن اْفَتَخـْرَنا

قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الملكي

 األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي الصالح 

المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت محافظـــة العاصمـــة محاضـــرة 
تعريفية حول مشروع التسيير الذاتي 
األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز 
بحضـــور محافـــظ محافظـــة العاصمـــة 
الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 
ومنتســـبي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد   ،
المحافظـــة، حيـــث قـــدم ممثليـــن عـــن 
مراكـــز الرعاية الصحية األولية شـــرحًا 
“صحتـــي”  بطاقـــة  مميـــزات  حـــول 
وبرنامـــج “اختر طبيبـــك”، اللذين فتح 
التســـجيل فيهمـــا في 4 مراكـــز صحية 
تقـــع فـــي المحافظة. وأشـــاد المحافظ، 
األعلـــى  المجلـــس  ومبـــادرات  بجهـــود 
للصحـــة، والتي تصب ضمـــن البرنامج 
الصحيـــة  الرعايـــة  لتطويـــر  الوطنـــي 
الهيـــكل  لتطويـــر  الرامـــي  “صحتـــي”، 
المملكـــة،  فـــي  الصحـــي  المؤسســـي 
واالرتقاء بمنظومة الخدمات الصحية 

والمقيميـــن  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة 
وتلبيـــة جميـــع االحتياجـــات الصحيـــة 
ممثلـــو  بيـــن  جهتهـــم،  مـــن  لألهالـــي. 
مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية خالل 
المحاضـــرة، آليـــة بـــدأ تطبيق مشـــروع 
التســـيير الذاتـــي فـــي 4 مراكـــز صحية 

بمحافظـــة العاصمـــة، والـــذي يمكن من 
خاللـــه لمرتادي المراكز اختيار طبيبهم 
عبـــر برنامـــج “اختـــر طبيبـــك” تمهيـــدًا 
صحتـــي  بطاقـــات  وتوزيـــع  إلصـــدار 
علـــى مرتـــادي هـــذه المراكـــز الصحية، 
موضحيـــن أن المشـــروع يطبق بشـــكل 
تدريجـــي حيـــث ســـيتم تعميمـــه علـــى 

باقـــي المراكز الصحيـــة بالمحافظة في 
الفترة المقبلة. وأشـــاروا إلى أن بطاقة 
“صحتـــي” تتضمـــن علـــى العديـــد مـــن 
المزايـــا، من أبرزها أنهـــا تضمن لحاملها 
الحصول على جميع الخدمات الصحية 
األساســـية، وتمّكنـــه من الدخـــول على 

ملفه الصحي بما يضمن خصوصيته.

مع بدء توزيع بطاقة “صحتي” في 4 مراكز بـ “العاصمة”

تنظيم محاضرة تعريفية حول “التسيير الذاتي للمراكز الصحية”
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توالــت اإلشــادات بمضاميــن كلمــة مملكــة البحريــن أمام الدورة الســابعة والســبعين للجمعيــة العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقاها وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، حيث سلطت الضوء 
علــى مرتكــزات النهــج اإلصالحــي والدبلوماســي، وأولوياتــه، وقصــة النجــاح البحرينيــة فــي تحويل 

التحديات إلى فرص.

الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  وأشـــاد 
الوطنيـــة بمـــا تطرقت لـــه الكلمة 
خصوصا ما تمحور حول الواقع 
فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  الفعلـــي 
البحرين، ومدى التقدم والتطور 
المتحقـــق مـــن خـــال المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة لملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ومســـاندة 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة. 

الواقع الحقوقي

المؤسســـة  رئيـــس  وأوضـــح 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان علي 
كلمـــة  مضاميـــن  أن  الـــدرازي 
عـــن  تعبـــر  الخارجيـــة،  وزيـــر 
دعـــم البحريـــن لجميـــع الجهـــود 
للنهوض بحقوق اإلنسان وصون 
كرامتـــه مـــن خـــال التعـــاون مع 
الشركاء على المستوى اإلقليمي 
ذات  فـــي  وعكســـت  والدولـــي، 
الوقـــت الواقـــع الفعلـــي لحقـــوق 
اإلنســـان فـــي البحريـــن، ومـــدى 

التقـــدم والتطـــور المتحقـــق من 
خال المسيرة التنموية الشاملة 
للملـــك المعظـــم، وبجهـــود ودعم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  صاحـــب 
مجلـــس الـــوزراء، لتوفيـــر البيئة 
الحافظة لحقوق اإلنســـان وعلى 
رأســـها حق العيش بسام لجميع 
وفـــق  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مبـــادئ العـــدل والمســـاواة دون 

تفرقة أو تمييز.
لـــه  تطـــرق  بمـــا  الـــدرازي  ونـــّوه 
الوزيـــر فيما يتعلق بالتشـــريعات 
المعاييـــر  مـــع  تتوافـــق  التـــي 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة 
ومـــن أبرزهـــا قانـــون العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلة، الذي اســـتفاد 
4200 محكـــوم  مـــن  أكثـــر  منـــه 
 ،2018 منـــذ تنفيـــذه فـــي مايـــو 
العدالـــة  قانـــون  إلـــى  باإلضافـــة 
اإلصاحية لألطفـــال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملـــة، وغيرها من 
التشـــريعات والبرامج المتطورة 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل  فـــي 
الشـــاملة للمملكـــة، وفـــي ضـــوء 
متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنية 

لحقوق اإلنسان )2022 - 2026(.

قصة نجاح

مـــن جهتـــه، أكـــد النائب الســـابق 
حســـن بوخمـــاس أن كلمـــة وزير 
مرتكـــزات  شـــملت  الداخليـــة 
والدبلوماسي،  اإلصاحي  النهج 
النجـــاح  وقصـــة  وأولوياتـــه، 
البحرينية في تحويل التحديات 

إلى فرص.
وأشـــار إلـــى أن النهج اإلصاحي 
البحرين  لمملكـــة  والدبلوماســـي 
الُمعظـــم،  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، ترتكز على أركان ثاثة 
هي: الســـام والشـــراكة الدولية، 
حقـــوق اإلنســـان والديمقراطية، 

التنمية المستدامة.
هـــذه  فـــي ضـــوء  أنـــه  وأضـــاف 
حـــددت  واألركان  المرتكـــزات 
الدبلوماسية البحرينية أولويات 
ثـــاث خـــال المرحلـــة الحاليـــة، 
وهي: تعزيـــز التكامل الخليجي، 
المســـاهمة في كل التدابير التي 

الـــدول  وإســـتقرار  أمـــن  تحقـــق 
العربيـــة، دعـــم الســـام الشـــامل 
والعـــادل فـــي المنطقة بتســـوية 

الصراع العربي اإلسرائيلي.
كلمـــة  بـــأن  بوخمـــاس  وتابـــع 
مملكـــة البحريـــن وثقـــت لقصـــة 
النجـــاح البحرينيـــة التي حولت 
التحديـــات إلـــى فرص بـــدًءا من 
خطة التعافي االقتصادي خال 
جائحـــة كورونـــا، مـــروًرا بتبنـــي 
أرقـــى  مـــع  تتوافـــق  تشـــريعات 
وفـــق  اإلنســـان  حقـــوق  معاييـــر 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
إلـــى  ووصـــواًل   ،2026  -  2022
االســـتعدادات النتخابات الفصل 
نوفمبـــر  الســـادس،  التشـــريعي 

.2022
مرتكـــزات  تســـهم  أن  وتوقـــع 
اإلصاحـــي  النهـــج  وأولويـــات 
والدبلوماســـي فـــي فتـــح أبواب 

النجـــاح  قصـــة  أمـــام  واســـعة 
المرحلـــة  خـــال  البحرينيـــة 
المقبلة، في المجال االقتصادي، 
وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالشـــراكات 
االقتصاديـــة والتنموية بما يعزز 
نمو وتنوع واســـتدامة االقتصاد 

الوطني.
إلـــى ذلك، أشـــار المحامـــي فريد 
غازي إلى أن كلمة وزير الخارجية 
جاءت في ظـــل ظروف إقليمية 
ودولية اســـتثنائية حيث وجود 
العديـــد مـــن المشـــكات العالقـــة 
على المســـتوى الدولي، فجاءت 
كلمة مملكـــة البحرين لتعزز نهج 
السام والحرية وحماية الحقوق 
وتأكيـــد التعايـــش الســـلمي فيما 
بين جميـــع الشـــعوب، فالبحرين 
كانـــت ومـــا تـــزال بفضـــل النهـــج 
الحكيـــم الراســـخ للجالـــة الملك 
الدولـــي  المجـــال  فـــي  المعظـــم 

تســـعى دائمـــا إلى نشـــر الســـام 
فيمـــا بيـــن الشـــعوب وتأكيـــد أن 
أي صـــراع أو خـــاف يجـــب أن 
وفقـــا  الســـلمية  بالطـــرق  يحـــل 
لمبـــادئ األمم المتحـــدة في حل 

الصراعات والتسويات.
وأوضح أن كلمة مملكة البحرين 
أكـــدت نقاطا عديـــدة في مجال 
الســـلم الدولـــي وتأكيـــد الحقوق 
العربيـــة فـــي التعايـــش الســـلمي 
واإلقليمـــي فـــي منطقـــة الخليج 
والعربيـــة، وكل ذلـــك يأتـــي مـــن 
إيمان مملكة البحرين ممثلة في 
جالة الملـــك المعظم الذي يقود 
دبلوماســـية واعـــدة وكبيرة في 
مجال إرساء الســـام والتعايش 
الســـلمي بين الـــدول وكذلك في 
مجـــال احتـــرام وتعزيـــز حقـــوق 

اإلنسان.

محرر الشؤون المحلية

الملك المعظم يقود دبلوماسية واعدة بمجال إرساء السالم
تعزيز الحريات وترسيخ التعايش بين الشعوب... فعاليات وطنية:

علي الدرازي فريد غازي حسن بوخماس

نشـــرت الجريدة الرســـمية قـــرار رقم 129 
العـــدل  وزارة  مـــن  صـــادر   2022 لســـنة 
بشـــأن  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
تخويـــل بعـــض موظفـــي الجهـــاز الوطني 
لإليرادات صفة مأموري الضبط القضائي، 
وجـــاء في المادة األولـــى من القرار يخول 
موظفو الجهاز الوطنـــي لإليرادات التالية 
أســـماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي 
بالنســـبة إلـــى الجرائم التي تقـــع في دوائر 

اختصاصاتهم والمتعلقة بأعمال وظيفتهم 
بالمخالفـــة ألحـــكام القانون رقم 40 لســـنة 
2017 بشـــأن الضريبـــة االنتقائيـــة وقانون 
ضريبـــة القيمـــة المضافة الصـــادر بالقانون 
رقم 48 لســـنة 2017 واللوائـــح والقرارات 
الصادرة تنفيذًا لهما وهم: أحمد عبدالعزيز 
العلوي، مهند محمد الدوي، فاطمة هاشـــم 
العوامـــي، جنان فاضل بيرمـــي، نورة علي 
المنصـــوري،  عـــارف  ســـريعة  البوفاســـة، 

فيصـــل يوســـف الجـــودر، يوســـف أحمـــد 
العالـــي، عبـــدهللا حســـن الجبـــل، عبـــدهللا 
إســـماعيل  أحمـــد  الخطيـــب،  الديـــن  نـــور 
جمعـــة، خالد عبدالرحمن الســـعد، إبراهيم 
عبدالحميـــد محمد، لؤي علـــي مبارك، هند 
خالد بوكمال، أحمد عبدالمنعم آل محمود، 
عبـــدهللا إبراهيم الجـــودر، فيصل إبراهيم 

حسن.
وجـــاء في المادة الثانية مـــن القرار، يلغى 

القرار رقم 79 لســـنة 2018 بشـــأن تخويل 
بصفـــة  الماليـــة  وزارة  موظفـــي  بعـــض 
مأمـــوري الضبط القضائـــي، كما يلغى البند 
أوالً المعنـــون بـ”موظفـــو الجهـــاز الوطنـــي 
لإليـــرادات” مـــن المـــادة األولى مـــن القرار 
رقم 14 لســـنة 2019 بشأن تعيين مأموري 
ضبط قضائـــي بوزارتي المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، والصناعـــة والتجارة والســـياحة 

ألغراض قانون ضريبة القيمة المضافة.

في قرار صادر عن “العدل”

تخويل موظفين بـ“الوطني لإليرادات” صفة مأموري الضبط القضائي
حسن عبدالرسول

 المنامة-وزارة الصناعة والتجارة

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة 
بـــوزارة  والخارجيـــة  المحليـــة 
الصناعـــة والتجارة الشـــيخ حمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة أن قـــرار 

أو  اســـتيراد  أو  تصنيـــع  حظـــر 
الباســـتيكية  األكيـــاس  تـــداول 
التـــي  الواحـــد  االســـتخدام  ذات 
35 ميكـــرون  يقـــل ســـمكها عـــن 

يأتـــي فـــي إطـــار دعـــم الـــوزارة 
للمبـــادرات الرامية لحماية البيئة 
والحفاظ عليها، وتنفيذا لبرنامج 
البيئـــة  تأميـــن  فـــي  الحكومـــة 

المســـتدامة،  للتنميـــة  الداعمـــة 
البحريـــن  لرؤيـــة  وتحقيقـــا 
االقتصاديـــة 2030 فـــي حمايـــة 
المســـاحات الطبيعيـــة والحد من 
التلـــوث البيئـــي، وذلك من خال 
مـــا يهدف إليه مـــن حماية البيئة 
من الملوثات، والحد من انتشـــار 
الباســـتيكية والتـــي  المخلفـــات 
علـــى  كبيـــرة  خطـــورة  تشـــكل 

الحياة الفطرية.
قـــد  القـــرار  هـــذا  أّن  وأوضـــح 
دخـــل حيـــز النفـــاذ اعتبـــاًرا مـــن 
يـــوم األحد الموافق 18 ســـبتمبر 
أحكامـــه  وتســـري  2022م، 
األكيـــاس  أنـــواع  جميـــع  علـــى 
االســـتخدام  ذات  الباســـتيكية 
الواحد التي يقل ســـمكها عن 35 
ميكـــرون فقـــط، باســـتثناء ذات 
االســـتخدام الواحـــد التـــي يزيد 
ســـمكها عـــن 35 ميكـــرون وتلـــك 
التي تســـتخدم لألغراض الطبية 
وكذلك األكياس المصنعة بغرض 
مملكـــة  خـــارج  إلـــى  التصديـــر 

البحرين.
وأضاف أن الـــوزارة قامت بعمل 
مصانـــع  لوضـــع  شـــاملة  دراســـة 
ونقـــاط  الباســـتيكية  األكيـــاس 
البيـــع الرئيســـة وكذلـــك مصانـــع 

الباســـتيكية  األكيـــاس  بدائـــل 
فـــي مملكة البحريـــن، حيث نتج 
 %  86 أن  الدراســـة  هـــذه  عـــن 
ســـوف  المحليـــة  المصانـــع  مـــن 
تســـتمر فـــي صناعـــة المنتجـــات 
الباســـتيكية غير المشـــمولة في 
القـــرار الـــوزاري، أو تصنيع بدائل 
وأن  الباســـتيكية،  لألكيـــاس 
نســـبة 100 % من هـــذه المصانع 
تنوي تصنيع أكياس باســـتيكية 
متعددة االستخدام يفوق سمكها 
35 ميكـــرون. كمـــا أكـــدت بعـــض 
المصانـــع المحليـــة توافـــر بدائـــل 
مناســـبة لألكيـــاس الباســـتيكية 

في األسواق المحلية.

ونـــّوه الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان 
تدعـــم  الـــوزارة  بـــأن  آل خليفـــة 
التـــي  اإلجـــراءات  مختلـــف 
تحقـــق العيـــش اآلمـــن والســـليم 
مطمئًنـــا  والمقيـــم،  للمواطـــن 
بـــأن الـــوزارة قامـــت بالتأكـــد من 
وجود اإلمكانـــات الفنية لتصنيع 
االســـتخدام  متعـــددة  لألكيـــاس 
والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، 
الفًتا إلى وجود البدائل المناسبة 
وداعًيـــا  المحظـــورة،  لألكيـــاس 
الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي 
المجتمعـــي والتكاتـــف مـــن أجل 
عدم اســـتخدام المنتجـــات التي 

تؤثر سلًبا على البيئة.

باستثناء المستخدمة لألغراض الطبية والمصنعة للتصدير... “الصناعة والتجارة”:

حظر تصنيع أو استيراد أو تداول األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد ويقل سمكها عن 35 ميكرون

الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة 
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
علـــى  الـــوزارة  حـــرص  المبـــارك  وائـــل 
تعظيم االســـتفادة من األراضي البلدية 
والزراعية التابعة لها عبر تعزيز التعاون 
مـــع شـــركة البحرين لالســـتثمار العقاري 

)إدامة(.
جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع موســـع عقـــده 
الوزيـــر وبحضـــور عـــدد مـــن مســـؤولي 
الـــوزارة مـــع وفـــد مـــن شـــركة “إدامـــة” 
برئاســـة الرئيس التنفيذي للشركة أمين 
العريـــض، فـــي مبنـــى شـــؤون الزراعـــة 

والثروة البحرية بالبديع.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، أكـــد الوزيـــر 
المبـــارك حـــرص الـــوزارة علـــى إطـــالق 
المشـــروعات التي تشـــكل قيمة مضافة 
فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
الـــذي  الهـــدف  المبـــارك:  الوزيـــر  وقـــال 

يجمع وزارة شـــؤون البلديات والزراعة 
مـــع شـــركة البحرين لالســـتثمار العقاري 
)إدامـــة(؛ يتمثـــل فـــي تنميـــة اإليـــرادات 
البلدية وتعزيز العوائد المشتركة، وهي 
الخطـــوات التي ســـتنعكس إيجاًبا على 
النهضة االقتصادية في المملكة وتنمية 
المـــوارد الماليـــة من األمـــالك البلدية بما 
يســـهم فـــي تطوير وتحســـين مســـتوى 
للفـــرد  المقدمـــة  الخدمـــات  وجـــودة 

والمجتمع.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة 

إدامـــة أميـــن العريض أن “شـــركة إدامة 
التنميـــة  لدفـــع عجلـــة  تســـعى جاهـــدة 
المســـتدامة من خالل الدعم الالمحدود 
واالســـتثمارية  التنمويـــة  للقطاعـــات 
ـــا لتعزيز الحركة  التي تشـــكل رافًدا مهمًّ

االقتصادية في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن شـــركة إدامة ســـتحرص 
أجـــل  مـــن  إمكاناتهـــا  كل  وضـــع  علـــى 
شـــؤون  وزارة  مـــع  التعـــاون  إنجـــاح 
البلديـــات والزراعة بما يحقق التطلعات 

المشتركة.

إطالق المشروعات الرامية لدفع عجلة التنمية

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاءتعاون بين “البلديات” و”إدامة” لتعظيم االستفادة من األراضي الزراعية

لشـــؤون  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  أعلـــن 
الفضـــاء الخارجـــي فـــوز الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء بالمســـابقة العالمية التي 
نظمهـــا المكتب بالتعـــاون مع مركز محمد 
بـــن راشـــد للفضاء الســـتضافة الحموالت 
“PHI”، وذلـــك على هامش انعقاد المؤتمر 
للمالحـــة  والســـبعين  الثالـــث  الدولـــي 

الفضائية بالجمهورية الفرنسية. 
فـــي  المســـابقة  فكـــرة  وتتلخـــص 
تصميـــم حمـــوالت تحقـــق مجموعـــة من 
االشـــتراطات العلمية والفنية وتسهم في 
ذات الوقـــت فـــي تقديـــم حلـــول متنوعة 
تخـــدم عدة مجاالت وتســـهم في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وعلى األخص 
االبتـــكار وجـــودة التعليـــم وتعزيـــز األمن 
الدولـــي  والتعـــاون  والعدالـــة  الفضائـــي 
وتمكيـــن  الجنســـين  بيـــن  والمســـاواة 
الشـــباب.  وقد تم تكريم الهيئة على هذا 
اإلنجـــاز الدولي أمـــام الوفود المشـــاركة، 
وقد مثل الهيئة في حفل التكريم رئيسها 

ومهندســـة  العســـيري  محمـــد  التنفيـــذي 
الفضاء عائشـــة الحـــرم ومهندس الفضاء 
يعقوب القصاب. وحول هذا اإلنجاز قال 
محمد العســـيري “يشكل هذا الفوز إنجاًزا 
جديـــًدا يضـــاف لرصيـــد إنجـــازات الهيئة 
ويســـهم في وضع اســـم مملكـــة البحرين 
في مكانـــة متقدمة ضمن الـــدول الرائدة 

فـــي مجال الفضاء، كما يعـــد هذا اإلنجاز 
بمثابة دليل قاطع على المستوى المتقدم 
الـــذي بلغـــه منتســـبي الهيئـــة وقدراتهـــم 
فـــي  التنافـــس  فـــي  والعمليـــة  العلميـــة 
مجـــاالت علوم الفضـــاء مع أعرق وكاالت 
الفضاء ومختلف المؤسســـات والشركات 

العاملة في قطاع الفضاء”.

PHI علوم الفضاء” تفوز في مسابقة عالمية عن الحموالت“

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي الطفلـــة أميرة ياســـر الموالني 
ووالديهـــا، والتـــي تعرضت إلســـاءة في 
إحـــدى  فـــي  أثنـــاء وجودهـــا  المعاملـــة 
اهتمـــام  الوزيـــر  أكـــد  إذ  الحضانـــات، 
الـــوزارة الراســـخ بحمايـــة الطلبـــة فـــي 

كافـــة المراحـــل التعليمية، مشـــدًدا على 
أن الـــوزارة ال تتســـاهل مع أي تجاوزات 
بحق الطلبة أو المعلمين أو المؤسســـات 
الـــوزارة  أن  إلـــى  ومشـــيًرا  التربويـــة، 
مســـتمرة في اتخاذ اإلجراءات الرادعة 
ضد أي مخالفات وفًقا للقانون والنظام.

النعيمي مستقبال الطفلة المعنفة 
أميرة: ال تساهل مع أي تجاوزات

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، أمس، 
مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة  ســـفير 

البحرين بيوش سريفاستافا.
وفـــي بداية اللقاء، رحب الشـــيخ هشـــام 
بن عبدالرحمن بالســـفير، منوًها بمستوى 
العالقـــات الثنائية والتعـــاون بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة الهند فـــي مختلف 
المجاالت، مثنًيا على الجهود المشـــتركة 

فـــي تعزيز التعـــاون بيـــن الجانبين. وتم 
خـــالل اللقاء بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 
والتنسيق المشترك في المجال المرتبط 
بخدمـــات شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامة، ومناقشة عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
من جهته، عبر السفير عن تقديره لجهود 
شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة، 
مشـــيرا إلى أهمية اســـتمرار تعزيز جميع 

أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

تعزيز التعاون مع الهند بخدمات “الجنسية والجوازات”
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تنمية العالقات التعليمية بين البحرين والهند
الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق مزدهرة

اســـتقبلت الشـــيخة األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيس مجلـــس أمناء مجلـــس التعليم 
العالـــي رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، أمس، 
سفير جمهورية الهند المعتمدة لدى مملكة البحرين 

بيوش شريفاستاف.
وخالل اللقاء، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة بمـــا يربـــط بيـــن مملكـــة البحرين 
قويـــة  صداقـــة  عالقـــات  مـــن  الهنـــد  وجمهوريـــة 
ومتميـــزة، وما تشـــهده من تقدم وتطـــور في مجال 
التعليـــم، يجســـد ما تســـتند إليه هـــذه العالقات من 
ركائز قوية وما تحظى به من اهتمام متواصل لدفع 
التعـــاون الثنائي ألفاق مزدهرة في شـــتى األصعدة 

وبما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكـــدت األمين العام حرص مجلـــس التعليم العالي 
علـــى تطويـــر وتنميـــة التعـــاون التعليمـــي والبحثي 
مـــع جمهوريـــة الهنـــد الصديقة بمـــا يدعم المســـيرة 

التعليمية ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة 
في البلدين.

مـــن جانبـــه، عبر الســـفير بيـــوش شريفاســـتاف عن 
اعتـــزازه بلقاء األمين العـــام لمجلس التعليم العالي، 

االرتقـــاء  فـــي  المجلـــس  وجهـــود  لـــدور  وتقديـــره 
بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح 
االســـتثمار فـــي التعليم العالي، متمنًيـــا لألمين العام 

كل التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

تكريم الفائز بالمركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أشـــاد 
واألوقـــاف نواف المعـــاودة، بالنتائج المشـــرفة 
التـــي يحققهـــا المتســـابقون البحرينيـــون فـــي 
المســـابقات القرآنيـــة الدولية، فـــي ظل الرعاية 
الملكية الســـامية من لدن عاهـــل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
جـــاء ذلك خـــالل تكريمـــه بمكتبه أمـــس األحد 
المتسابق عبدالرحمن بديع كليب الفائز بالمركز 
الثالـــث في مســـابقة الملك عبدالعزيـــز الدولية 
لحفـــظ القـــرآن الكريـــم وتالوته وتفســـيره في 
دورتها 42، وذلك في فرع حفظ القرآن الكريم 
مـــع حســـن األداء والتجويـــد وتفســـير  كامـــالً 
مفـــردات القـــرآن الكريـــم كامالً، والتـــي نظمتها 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة حديثا في 
رحاب المسجد الحرام، بمشاركة 153 متسابًقا، 

من 111 دولة من مختلف دول العالم.

كما كرم الوزير الشيخ محمد عتيق لجهوده في 
تحفيـــظ القـــرآن الكريم للمتســـابق عبدالرحمن، 
وذلـــك بحضور والد المتســـابق والمشـــرف على 

مركز التحفيظ المنتسب له المتسابق الفائز.
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  أن وزارة  يذكـــر 

واألوقاف تحرص على المشاركة في المسابقات 
الدوليـــة للقـــرآن الكريـــم علـــى مـــدار العـــام، إذ 
المتســـابقين  وإعـــداد  لتأهيـــل  وضعـــت خطـــة 
دولًيا، وحققت بفضل هللا تعالى مراكز متقدمة 

وبارزة في كثير من المسابقات.

المنامة - وزارة العدل

االثنين 26 سبتمبر 2022 - 30 صفر 1444 - العدد 5095

منــح السيــد جائــزة ولقــب “عميــد المتطوعيــن”
تقديًرا لجهوده المتميزة في مجال العمل اإلنساني

تقديًرا لجهوده المتميزة والمتواصلة في مجال العمل اإلنساني داخل وخارج المملكة على مدار سنوات طويلة، قدم رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلصالح الشيخ عبداللطيف الشيخ جائزة ولقب عميد المتطوعين في مملكة البحرين لألمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد وذلك في حفل كبير نظمته كاف اإلنســانية لتكريم المشــاركين في برنامج تحدي المتطوعين 

بحضور عدد من كبار الشخصيات النشطة في التطوع من داخل وخارج البحرين.

وبهـــذه المناســـبة، أكد الشـــيخ 
عبداللطيـــف أن تكريـــم الســـيد 
يأتـــي  المســـتحقة  بالجائـــزة 
مـــن  بـــه  يقـــوم  لمـــا  تقديـــًرا 
جهـــود إنســـانية كبيـــرة تنفيًذا 
الســـامية  الكريمة  للتوجيهـــات 
لحضـــرة ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفـــة، الرئيس 

الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري 
لألعمال اإلنســـانية وما حققته 
المؤسسة من إنجازات إنسانية 
متميزة داخل وخارج البحرين 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بقيـــادة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
عـــن  الســـيد  عبـــر  جانبـــه  مـــن 

سعادته وتشـــرفه بهذا التكريم 
الذي يأتـــي نتيجة لتوفيق هللا 
عـــز وجل ومن ثم الدعم الكبير 
الذي يحظى به العمل اإلنساني 
جاللـــة  قبـــل  مـــن  والتطوعـــي 
والحكومـــة  المعظـــم  الملـــك 
صاحـــب  بقيـــادة  الرشـــيدة 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
األمين رئيـــس مجلس الوزراء 

والطموحـــة  الشـــابة  والقيـــادة 
لســـمو ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة وتوفيـــر كافة 
لدعـــم  والتســـهيالت  الســـبل 
وتطوير العاملين والمتطوعين 
فـــي هـــذا القطـــاع المهـــم الذي 
لـــه الـــدور البـــارز في مســـاعدة 
والمتضرريـــن  المحتاجيـــن 

داخل وخارج البحرين.

جمعية اإلصالح



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)نورديك ٔارابيا القابضة ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )141387-1(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )نورديك ٔارابيا القابضة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )141387-1(، 

بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة
)SUBRAMANIAN PRAKASH( مصفيا للشركة.
SUBRAMANIAN PRAKASH :عنوان المصفي

s.prakash@nordicbh.com    -   +  973 38845888 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله إلى )شركة ذات مسٔيولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيدة  والمملوكة  بالبشرة(  للعناية  مركز  الحاجب  )غرفة  المسماة  الفردية  المٔوسسة 
)فاطمه منصور علي اكبر( والمسجلة بموجب القيد رقم )1-141164(، بطلب بيع المحل 
التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال 
الفردية(  التجاري )المٔوسسة  المحل  بتنازل مالك  وقدره )1,000( دينار بحريني، وذلك 

عن كافة
ٔاصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

)DZIFA FIAGBEDZI( بنسبة )99( %
)فاتي ماتو جمال حنيفا( بنسبة )1( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل
إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
الفردية المسماة )ورشة نادرلتصليح المكيفات والثالجات( والمملوكة للسيد/ )عبدالمجيد 
المحل  بيع  بطلب   ،)40244-1( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  اسماعيل(  احمد  ميرزا 
محدودة(  مسٔيولية  ذات  )شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري 
)المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   )1,000( وقدره  برٔاسمال 
الفردية( عن جزء من ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

ٔاسمأوهم:
)عبدالمجيد ميرزا احمد اسماعيل( بنسبة )51(%

)GURDIP RAJ( بنسبة )49(%

التاريخ :20/9/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 136413 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : رخسانه كوثر مقصود حسين محمد

االسم التجاري الحالي : الشيريا للمقاوالت
االســـــم التجـــاري الجديد : ريفاند للمقاوالت

قيد رقم: 117976-1

التاريخ :22/9/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 132791  إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عدنان حسين علي مسيفر

االسم التجاري الحالي : مطعم عدنان حسين
االســـــم التجـــاري الجديد : والئم زمان لول

قيد رقم: 20677-10

وزارة الصناعة والتجارة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )118653( لسنة 2021
بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة تكستايل ورلد بحرين ذ.م.م

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  التجارة  و  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
HAQ NAWAZ باBHUTTAعتباره المصفي القانوني لشركة تكستايل ورلد بحرين 
ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 135368، طالبا 
التجاري، و  إنتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل  إشهار 
ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة سلمان راشد علي وابناءه - تضامن(
سجل تجاري رقم )1-41263( وتحويله الى مٔوسسة فردية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة )شركة 
سلمان راشد علي وابناءه - تضامن( المسجلة بموجب القيد رقم )1-41263( وتحويله 
)محمود  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب  فردية،  مٔوسسة  الى 

سلمان راشد علي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)محمود سلمان راشد علي(
)66970970 )+973((

  operations@sydneyme.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة سادان للمكاتب اإلدارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة سادان 
اسم  تغيير  بطلب   ،)117407-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  اإلدارية  للمكاتب 

الشركة من:
شركة سادان للمكاتب اإلدارية ذ.م.م

SADAN MANAGEMENT OFFICES CO W.L.L
الى: شركة سادان للتجارة العامة ذ.م.م

SADAN GENERAL TRADE COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم المجموعة و اسم شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها السيد / حسن علي مكي 
القيد رقم  المسجلة بموجب  السادة شركة ريبلز كاترينج ذ.م.م  نيابة عن  الكوفي  عيسى 

147494، طالبين تغيير اسم الشركة و اسم المجموعة من:
ريبلز كاترينج ذ.م.م

RIPPLES CATERING W.L.L
الى: كيتوبي كاترينج ذ.م.م

KITOPI CATERING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركه نورة الحوض ذ.م.م سجل تجاري رقم )120508-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
نورة الحوض نيابة عن السادة شركة شركه نورة الحوض ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
نورة  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)  1-120508( رقم 
الحوض مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  325 من 
2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نورة الحوض

a7lam.j5@gmail.com    -    )973 +(33136511

CHANGE NAME MAJOR

I IMRAN AKA INTAJBIN SAEED ARIB S/O SAEED 
SULEMAN ARAB holding Indian Passport No K5855824 dated 
23/10/2012 issued at 22/10/2022 having permanent resident 
GADH VPER, NEAR TIRGARVAS LUNAWADA, PAIVCH 
GUJARAT, INDIA.
 RESENTLY RESIDING AT 3-987-1, TEERGARWAS 
MAHOLLA, LUNAWADA, MAHISAGAR GUJARAR, INDIA
henceforth be known as )Given name( imraan )surname( ARAB. 
Objection )s(, if any, may be forwarded to Embassy of India, P.O 
Box 26106 Al-SEEF, and KINGDOM OF BAHRAIN.

تاريخ: 25-9-2022
CR2022-138494 إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة علي محمد رفيع عبدالكريم العوضي بتحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد / السيدة أروى آحمد قاسم العماري

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد: 12-49799
االسم التجاري: مفروشات بيت الموضة

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

Vacancies Available
ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 

has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR (SITE)

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

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

AL-RAWABI SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 17505252 or AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

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

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17774477 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

DNS Co. W..L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 13111212 or HANI@DNS.COM.BH 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17291499 or alahbarconstruction@gmail.com 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

ALRAMIS MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39169342 or ZAINAB.ASFOOR@HOTMAIL.COM 

AL BAROON FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39412409 or AQEELJAWAD2014@GMAIL.COM 

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

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

GULF SHELL FISH SALE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32174535 or MAJEEDI1973@GMAIL.COM 

AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 PEST CONTROL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17643606 or AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com 

KINGDEM OF TROPHIES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact
 33444545 or NAJEEBI@HOTMAIL.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39721721 or saju@falkhor.com 

MARKWELL INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39449580 or MARKWELLBH@LIVE.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17580517 or ATEQA@TAHACORP.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 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

 SITE ENGINEER
 suitably qualified applicants can contact

 17731388 or A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ABDULAZIZ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36619159 or KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com 

AQUA PRO AQUARIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36448688 or AQUAPRO.BH@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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.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 

ISMAIL BADER ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38883233 or ibader.est@gmail.com 

SEEMA STORE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 35085118 or SUPPORT@SEEMASTORE.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 

HAYAT BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39771177 or KHULOOD.ALSAFFAR@GMAIL.COM 

ALSAFA SANDWICHES & FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39000116 or DHIYA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ALKHAWAJA TEXTILES EXPORT & IMPORT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39609771 or KHAWAJAK@BATELCO.COM.BH 

OSAMA ABDULLA AHMED AL HARAM 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contact

 17290001 or alharam_bahrain@yahoo.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 

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 
has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 33999287 or HR@BAHRAINGAS.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17531235 or GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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 

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39460468 or A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.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 

AL MURSHED TRAVEL & TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17273338 or DIRECTOR@ALMURSHEDTRAVEL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17531235 or GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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 

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

 DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

SACRED HEART CHURCH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17253598 or SACREDHEARTCHURCH_1@HOTMAIL.COM 

Pride aldiar Hydraulic w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17375958 or diyarhyd@gmail.com 

Pride aldiar Hydraulic w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17375958 or diyarhyd@gmail.com 

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33207095 or FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

WORLD WOOD INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33332940 or KMASSOCIATESWLL@GMAIL.COM  
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Vacancies Available
UNIQUE STONE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 34001598 or citi20000@hotmail.com 

ERICSSON AB 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17584515 or maryam.al.sulaiman@ericsson.com 

GHAYA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34577873 or JALKHABBAZ@GMAIL.COM 

ALTAWAKUL ALUMINUM FABRICATION & WELDING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39868575 or info.altawakul@gmail.com 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

SALSEL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36622993 or DOWNWINDREALESTATE@GMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17246616 or FSEENG@BATELCO.COM.BH 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 32046472 or Sandhusahib143@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 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

BISHNOI FOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38797925 or S.K.ART.BH@GMAIL.COM 

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

 ANIMALS KEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 33023233 or JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17874162 or EMCYBAHRAIN@GMAIL.COM 

MUDHAWI LUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39681713 or JAMAL-JANAHI@MAIL.COM 

FAJER AL KHALEEJ TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38403304 or fajeralkhaleej@gmail.com 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contact

 77207730 or INFO@ALDEERAH.INFO 

Mia moon fashion 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17276786 or MM.GAGABAHRAIN@GMAIL.COM 

Milly and Heir Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 66346233 or millyandheir@gmail.com 

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
 suitably qualified applicants can contact

 33675541 or YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33162999 or ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

INTIME DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36051112 or BE.SPORT.1@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38008295 or ASIMNAWABKHAN7@GMAIL.COM 

Unique Jewel Bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33879468 or ZAEMM1976@GMAIL.COM 

CERAM SPECIALIST DENTAL CENTER CO. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(DENTAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39110069 or alwadadbahrain@hotmail.com 

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

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 37358811 or AMASH.FREEH74@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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

 STERILISATION TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38193333 or INFO@GULFAMERICANHOSPITAL.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17661296 or hussain.saleh@dar-albinaa.com 

Muthoos market 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 34344909 or ALWAHADC@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

HYGIENE KLEEN REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38488088 or 121221212@HOTMAIL.C 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co 

Print master sportswear 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17331222 or SHEHABLAW@GMAIL.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 

AZARA  PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 35096931 or BOSEBH@GMAIL.COM 

FRESH TECH AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36907579 or buttsam901@gmail.com 

ABDULRAHMAN KANOO INTERNATIONAL SCHOOL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17875055 or FINANCE@ARKIS.EDU.BH 

ALSHAM GARDENS AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact

 33203666 or ARIZONA.GARDENS.BH@GMAIL.COM 

DREAMIAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39140969 or DREAMIAL@OUTLOOK.COM 

CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

SKY VIEW ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17224586 or SKYVIEWCONTRACT@GMAIL.COM 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39639253 or vijayanmm1954@gmail.com 

Cigna Life Insurance Company of Europe S.A. - N.V. - Bahrain Bra 
has a vacancy for the occupation of

 CLAIMS RECOVERY INSURANCE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 16161447 or FAIROOZ.ALASFOOR@CIGNA.COM 

ZAYT AND ZAATAR1 FOOD STUFF - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36661327 or SAMERZQ@HOTMAIL.COM 

ICE AIR AIRCONDTION ERS SPAREPARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17770297 or iceairparts@gmail.com 

Vienna motors 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36361696 or VIENNAMOTORS7@GMAIL.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 

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 

MCDONALD’S 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220060 or HR@FAKHRO.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALI SABAH CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 35003161 or ALIBAH999@HOTMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMED HASAN ALSHAIBANI est. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@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 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

TRANSCORE CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35301525 or USMANBAH887@GMAIL.COM 

GATE ALHARA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39688982 or ABDULLA.RASHED207@GMAIL.COM 

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

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33021436 or K.SIRAJ.BH@GMAIL.COM 

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33668682 or RAFAHHOME@HOTMAIL.COM 

MIDAL SOLAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
 suitably qualified applicants can contact
 17832832 or CEO@MIDALCABLE.COM 

Noor al diyar maintenance services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17540235 or HAKEEMLMA@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

RIYAZ ABDUL SALAM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 35110804 or RASS33712296@GMAIL.COM 

Hamala garage 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 33172883 or MOHAMMAD509SHOKAT@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

MAC & RIA SPA & BEAUTY GENTS SALON. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17540779 or REYASTHAMANNA@GMAIL.COM 

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

 DEPUTY GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

BIG BOSS ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33945238 or JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 38139157 or ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

HAWAR GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36666995 or naser3349@live.com 

TECH TWINS SOLUATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37221311 or WAGASIRHAD521@GMAIL.COM 

DELPHINE MAKEH MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 35966274 or DELPHINEMAKEHEBUA@GMAIL.COM 

MARKHOR COFFEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM 

ASIF AND SHAHID FOR REPAIR OF ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33874489 or ASIF2CHA@GMAIL.COM 

AL NOON FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33666662 or SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM 

BISNETO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13636768 or BISNETOBAHRAIN@GMAIL.COM 

V A S CONSULTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39074688 or SHIBUKC79@YAHOO.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 

GULMAN ALI INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34459038 or GULMANMATLIA@GMAIL.COM 

SIDRA TUL CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38363277 

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

BUTT G CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35490909 or RASHIDARSHAD1155@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contact
 17736773 or roonlasc@batelco.com.bh 

S.JAAFAR ALI SHARAF HASAN ( SAMUAL - 8267 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39263338 or JALOOL-83@HOTMAIL.COM 

EMADULLDEEN HUSSEIN ALI BUTI 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
 suitably qualified applicants can contact

 33224456 or A_MOODEE@HOTMAIL.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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

AL WESAM GENTS TAILOR 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33353431 or IPROJECTS.GROUPINT@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 33205165 or IBRAHIMAKL405@GMAIL.COM 

SICO BSC (c) 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17515000 or hajlan@sicobank.com 

ABU FAIZAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33058503 or Abufaizanac@yahoo.com 

AV L CONCEPTS CO . W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39633016 or nev.desouza@gmail.com 

SAEED FOOD FILLING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39995556 or saeed@saeedalnoohgroup.com 

CONSOLE SHIPPING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38990438 or INFO@CSSBAHRAIN.NET 

Amina aljassim design 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 36937545 or Jason.khobar@gmail.com 

SADEQ MERZA AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33007765 or SADIQMERZA7@GMAIL.COM 

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

 STOREKEEPER ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

JAMBO LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17123750 or JAMBOLAUNDRY@GMAIL.COM 
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 Puss in
 Boots: The
 Last Wish

فيلم 
ُمغامرة 

كوميدي قادم 
للسينما نهاية هذا 
العام، وتبدأ القصة

بعد أن يكتشف أنه 
توفي للمرة الثامنة، 

ينطلق “بوس” في 
مغامرة ملحمية 

لمحاولة 
تحقيق أمنيته 

األخيرة.

tariq_albahhar

أدباء الخليج يستعرضون حكايات وأمثاال في التراث البحري

ــلــراوي  ل الـــدولـــي  الــشــارقــة  ملتقى  نــظــم 
الجلسة  والعشرين  الثانية  نسخته  في 
الــثــانــيــة مــن الــجــلــســات الــرئــيــســة والــتــي 
وباحثي  أدبــاء  من  فيها مجموعة  شارك 
المعمري  فهد  وهــم:  والخليج  اإلمـــارات 
بورقة تحت عنوان “األلفاظ البحرية في 
الرحمن،  عبد  وعبدهللا  النبطي”،  الشعر 
الحكمة  مــن  “مــســاحــات  عنوانها  بــورقــة 
ــرة أبــطــال الــبــحــر”،  واالســتــلــهــام فــي ذاكــ
وفــاطــمــة الــمــغــنــي بــعــنــوان” تــجــربــة في 
عمان”،  وبحر  الخليج  شواطئها  التحدي 
وحـــيـــاة بــنــت مـــنـــاور الــرشــيــدي قــدمــت 
“حكايات البحر من تراث إقليم الحجاز”، 
وأخيرًا أنيسة فخرو من البحرين قدمت 
ورقة بعنوان “البحر في األمثال الشعبية 

البحرينية”.
ــحــــدث فــهــد  ــ فــــي مــســتــهــل الـــجـــلـــســـة ت
الشعراء والرواة  المعمري حول توظيف 
اإلخــبــاريــيــن البحر فــي تــراثــهــم وأدبــهــم 
ــال األشـــعـــار واألمــثــال  الــشــعــبــي مــن خـ
والـــكـــنـــايـــات والـــحـــكـــايـــات الــحــقــيــقــيــة 

ــيـــر  ــة، إضــــافــــة إلـــــى األســـاطـ ــ ــزيـ ــ ــرمـ ــ والـ
من  مقتطفات  مستعرضا  والــخــرافــات، 
كتابه الجديد والخاص بالملتقى “األلفاظ 

البحرية في الشعر النبطي اإلماراتي”. 
ــمــعــمــري فـــي مـــعـــرض حــديــثــه،  ــر ال ــ وذكـ
واألهــازيــج  ــه  ــ وأوزانـ ومسمياته  الــلــؤلــؤ 
البحرية واأللفاظ وتأثيرها على الشعراء 
النبطيين اإلماراتيين، وكيف وظفوا هذه 
األلفاظ من خال أساليب الشعر النبطي 
اإلمـــاراتـــي، فــكــان الــبــحــر مــيــدانــا للغزل 

والهجاء.
بينما ذكر الباحث عبدهللا عبدالرحمن أن 
استنطاق التجارب الحياتية بما تفيد من 
تختزن  ومــا  عبر،  من  تعطي  ومــا  معان، 

من خبرات هو المغزى الشامل لكل عمق 
ما  إن  حيث  هـــادف،  ســردي  أو  توثيقي 
التي  ومغامراته  ــارات،  اإلمـ إنسان  رواه 
لم  البحر،  أهـــوال  أمــام  وتجلده  صاغها 
تحكى،  وقــصــصــا  تــاريــخــا  فحسب  تــكــن 
بل سيرة حياة امتزج فيها األمل الدائم 
ــم. وتــحــدثــت الــبــاحــثــة  ــدائـ بــالــحــضــور الـ
عن  المغني  فاطمة  الشعبي  الــتــراث  في 
التحديات التي خاضتها المرأة اإلماراتية 
ــال تــجــربــة الــتــحــدي  مــنــذ األزل مــن خـ
مما  بالخوف  األمــل  فيها  امــتــزج  والــتــي 
المغني  وأضــافــت  البحر.  أمـــواج  تخبئه 
أسماء  على  انعكست  الثقافة  هــذه  أن 
اإلماراتيات مثل، موزة، وحصة، ولولوة، 

والحصباه، وهيرة، وغيرها من األسماء.
ــرشــيــدي إلــى  وتــطــرقــت حــيــاة مــنــاور ال
الحجاز،  إقليم  تراث  من  البحر  حكايات 
لتصف  نموذجا  جدة  مدينة  من  متخذة 
من خالها التركيبة السكانية التي سكنت 
يرويها  التي  األهــوال  شواطئها، وتحكي 
ــحــر، مــوضــحــة  ــب الـــصـــيـــادون وعـــشـــاق ال
أهمية تخصيص مدينة جدة كميناء مهم 

واستراتيجي على ساحل البحر األحمر.
فخرو  أنيسة  بورقة  الجلسة  واختتمت 
تحت عنوان ”البحر في األمثال الشعبية 
الــبــحــريــنــيــة”، مــوضــحــة أن الــبــحــر رمــز 
الــحــيــاة لكل الــكــائــنــات، ومــصــدر اإللــهــام 
ــازيـــج التي  لــلــبــشــر، ومـــخـــزون لــكــل األهـ

تغنت بها األمهات. 
الشعبية  إلى أن األمثال  وأشــارت فخرو 
قد تكون مــرآة صادقة تعكس األوضــاع 
والسياسية  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
تجاربها  عــن  وتعبر  الــشــعــوب،  لمختلف 
ــي تـــحـــلـــيـــل الـــمـــشـــكـــات  ــ وحـــكـــمـــتـــهـــا فـ
العرب  أن  إلــى  النظر  الفتة  ومعالجتها، 
بالتنوع  تتميز  التي  الشعوب  أكثر  مــن 

والغزارة في األمثال واألقوال الشعبية.

إنـــجـــاز جــديــد يــســجــلــه الــكــاتــب 
ــنـــد فــــي مـــشـــواره  ــم سـ ــيــ ــراهــ ــ إب
الـــزاخـــر بــالــعــطــاء واإلصــــــدارات 
في  الــطــفــل  مكتبة  أثــــرت  الــتــي 
حيث  الخليج،  ودول  البحرين 
ــام مــلــتــقــى الـــشـــارقـــة الـــدولـــي  قــ
للراوي في دورته الـ 22 بترجمة 
“أسعد هامور في  قصة األطفال 
العالم” إلى اللغة اإليطالية ضمن 
 40 الــبــالــغــة  الملتقى  ــدارات  ــ إصـ
عنوانا، بإخراج جديد ورسومات 

جديدة أيًضا قام برسمها الفنان البحريني ياسر الحمد.
للراوي  الدولي  الشارقة  ملتقى  إلى  سند  الكاتب  تقدم  المبادرة  هذه  وعن 
وجهة  أضحت  الشارقة  أن  موضًحا  والعرفان  الشكر  بجزيل 
ــا  رائـــــدة ونـــمـــوذًجـــا يــحــتــذى بـــه عــالــمــيًّ
ــراث، والشــك  ــتـ فــي مــجــال الــثــقــافــة والـ
اإليطالية  اللغة  إلــى  القصة  تحويل  أن 
سيكون له بالغ األثر في توصيل المورث 

الخليجي إلى أكبر قدر من بلدان العالم.
في  هــامــور  “أســعــد  قصة  أن  بالذكر  يجدر 
إطار  في  والمواعظ  بالحكم  مليئة  العالم” 
ثيمة  مــع  تتناسب  وأنــهــا  كما  للطفل،  شيق 
“حكايا  وهــي  الحالية  دورتـــه  فــي  الملتقى 

البحر”.
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إصدارات إبراهيم سند تترجم إلى اللغة اإليطالية
أسامة الماجد

أسامة الماجد

إبراهيم سند

في جلسة حوارية بملتقى الشارقة الدولي للراوي..

مسلســل الجريمة المبني على أحداث حقيقية الجديد على نتفلكس Monster: The Jeffrey Dahmer Story من بطولة إيفان بيترز، وفيه 
يفصل جرائم القتل البشعة التي ارتكبها جيفري دامر وكيف تم القبض عليه، يتتبع دراما الجريمة الحقيقية من خالل عدسة ضحاياه.

مــرة في  المسلسل ألول  اإلعــان عن  تم 
American Hor� 2021 مع سلسلة  مارس
وقتل  دهمر  اغتصب  أن  بعد    ror Story
ــال مــا ال يــقــل عــن 17 رجــا  وقــطــع أوصــ
وصبيا في ميلووكي بوالية ويسكونسن 
بين عامي 1978 و1991، مما صدم العالم 
بــمــدى جــرائــمــه، بما فــي ذلــك أكــلــه لحوم 

ضحاياه!
المسلسل  أن  حين  فــي 

فاحصة  نظرة  يعطي 
على المقتولين، فإنه 
أيضا  الضوء  يسلط 

ــيـــة  عـــــلـــــى ضـــحـ
واحــــــــدة هــربــت 

مهما  دورا  ولعبت 
اعــتــقــال دهمر  فــي 

فــي نــهــايــة الــمــطــاف، 
وهـــــذه كـــل مـــا يجب 
كيفية  حــول  معرفته 

القبض عليه في عام 1991، بما في ذلك 
اعتقاله والحكم عليه مع الحلقة األولى.

ما  الجرائم التي ارتكبها جيفري دامر؟ «

عام  فــي  لــه  قتل  جريمة  أول  دهمر  ارتــكــب 
تخرجه  من  فقط  أسابيع  ثاثة  بعد   ،1978
التقط متجوال  الثانوية، عندما  المدرسة  من 
يدعى ستيفن هيكس واستدرجه إلى منزله، 
وعندما حاول المغادرة، ضربه دهمر بأداة 

ثقيلة قبل أن يخنقه حتى الموت!
ــتــحــق دهــمــر  بــعــد مــقــتــل هــيــكــس، ال
ترك  أوهــايــو، حيث  واليــة  بجامعة 
الــدراســة بعد فترة واليــة واحــدة 
نتيجة تعاطيه المستمر للكحول، 
بالجيش، حيث  التحق الحقا  ثم 
حصل على تسريح مشرف، وفقا 

لصحيفة نيويورك تايمز.
عـــاد إلـــى أوهــايــو للعيش مــع والـــده 
ــه، حـــيـــث اســـتـــمـــر فــي  ــ ــي ــ وزوجـــــــة أب
ــه لــلــشــرب، وتــم إرســالــه  إدمــان
الحـــــقـــــا لــلــعــيــش 
مـــع جـــدتـــه في 
ويــســكــونــســن، 
حـــيـــث كــافــح 
مـــــــــن أجــــــل 
ــاظ  ــفـ ــتـ االحـ
ــفــــة  ــيــ ــــوظــ ب
وواجــــــــــــــــه 
من  العديد 

االعتقاالت، بما في ذلك التعرض غير الائق 
Biography. وفقا  المنضبط،  غير  والسلوك 

مرة  دهمر  قتل   ،1987 نوفمبر  وفــي   .com
أخرى عندما قام بتخدير رجل يدعى ستيفن 
انقطاع  أثناء  يبدو  ما  على  وهاجمه  تومي 
التيار الكهربائي. واعترف الحقا بأنه ال يتذكر 
بنشاط  دهمر  بدأ  مقتله،  وبعد  تومي،  مقتل 
وقتلهم.  إلغــوائــهــم  ضحايا  عــن  البحث  فــي 
وبحلول عام 1991، كان قد قتل سبعة عشر 

رجا وصبيا!
كيف تم القبض على جيفري دامر؟ «

ثاثة  مــن  دهــمــر  اقــتــرب   1991 يوليو  فــي 
اللتقاط صور  الــمــال  عليهم  عــارضــا  رجــال 
تريسي  يــدعــى  رجــل  وافـــق  فوتوغرافية، 
حيث  شــقــتــه،  إلـــى  عــائــدا  وتــبــعــه  إدواردز 
بتقييد يديه وحمل سكينا على  قام دهمر 
قلبه،  أكــل  ينوي  أنــه  إدواردز  يخبر  صــدره 
من  المطاف  نهاية  في  إدواردز  تمكن  لكن 
الهروب عن طريق لكم دهمر وطرحه أرضا، 
األمامي،  الباب  عبر  بالركض  له  سمح  مما 
مــن ضباط  اثنين  عــن  اإلبـــاغ  مــن  وتمكن 
إلى شقة  قادهما  اللذين  ميلووكي،  شرطة 

دهمر. 
ــا  عــنــد وصـــولـــهـــم الحـــظـــت الـــشـــرطـــة درجـ
ــد  ــور بـــوالرويـ مــفــتــوحــا يــحــتــوي عــلــى صــ
من  مختلفة  مــراحــل  فــي  بشرية  ألجــســام 
التقطيع، بمجرد أن رأى دهمر الصور حاول 
بعد  وقــيــدوه،  عليه  تغلبوا  لكنهم  ــفــرار،  ال

اعتقاله في 22 يوليو، أدلى دهمر باعتراف 
مفصل للشرطة، معترفا بـ “ما مجموعه 17 

عملية ذبح“!
ما الذي أدين به جيفري دامر؟ «

بــعــد اعــتــرافــه وجــهــت إلـــى دهــمــر أربـــع تهم 
بالقتل العمد من الدرجة األولى في 25 يوليو، 
تلتها ثماني تهم أخرى بالقتل في 6 أغسطس 
ليصل  22 أغسطس،  أخــرى في  تهم  وثــاث 
العدد اإلجمالي إلى 15 في ويسكونسن، وفي 
بسبب  “بــريء  بأنه  دهمر  أقــر   1991 سبتمبر 
إلى  الحقا  اعترافه  غير  لكنه  عقلي”،  مــرض 
“مذنب ولكنه مجنون” في يناير 1992. وكما 
 A&E True قالت عالمة النفس هولي شيف لـ
بالجنون،  االدعــاء  اختيار  خال  من   Crime
للمحلفين  يثبت  أن  عــبء  دهمر  على  “كــان 
12 يجب أن يوافقوا” أنه  10 من أصل  “ألن 

كان مجنونا في وقت القتل“، وتضيف أنه إذا 
ثبت أنه عاقل، إرساله إلى السجن، ولكن إذا 
أعلن أنه مجنون، “إرسال دهمر إلى مؤسسة 
تقديم  الحــقــا  خالها  مــن  يمكنه  حكومية، 
في  محاكمته  بــدأت  عنه”.  لــإفــراج  التماس 
30 يناير 1992، وقدمت المرافعات الختامية 
في 14 فبراير 1992، وفي اليوم التالي، حكم 
على دهمر بأنه عاقل وال يعاني من اضطراب 
ــوع كــل جــريــمــة مــن جــرائــم  عقلي وقـــت وقـ
القتل، وأدين بارتكاب 16 جريمة قتل وحكم 

عليه بالسجن مدى الحياة لمدة 16 عاما.
كيف مات جيفري دامر؟ «

إلـــى مؤسسة  أنـــه تــم نقله  الــرغــم مــن  عــلــى 
كــولــومــبــيــا اإلصــاحــيــة فــي بــورتــاج بــواليــة 
وقته  أن  إال  عليه،  الحكم  بعد  ويسكونسن 
نوفمبر   28 لم يدم طويا، ففي  السجن  في 
يد  الموت على  للضرب حتى  تعرض   ،1994

سجين زميل له.
الحين، كان  ذلــك  34 عاما ومنذ  كــان عمره   
التلفزيونية  الــمــشــاريــع  مــن  الــعــديــد  مــحــور 
والــســيــنــمــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك فــيــلــم الــســيــرة 
بطولة  مــن   2002 لــعــام   Dahmer الــذاتــيــة 
 My Friend Dahmer رينر، وفيلم  جيريمي 
لعام 2017 من بطولة روس لينش، ومؤخرا 
Monster: The Jef� التلفزيوني  المسلسل 

frey Dahmer Story من بطولة بيترز الذي 
هو جدير بالمشاهدة بالرغم من احتوائه على 
تكون  ال  ربما  المقززة  المشاهد  مــن  العديد 

مناسبة للبعض.

“Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.. والقبض على القاتل المتسلسل
مسلسل قصير حقيقي على “نتفلكس” يحكي قصة المجنون “جيفري دامر”

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

للتواصل: 17111483

خمول المجتمع الدولي في التعامل مع األزمات
ذكـــرت وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون التعـــاون الدولي فـــي اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة ريم الهاشـــمي خـــال كلمتها أمـــام المناقشـــة العامة 
للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، 
حقيقـــة غايـــة فـــي األهمية ينبغـــي لكل دولـــة أن تمعن النظـــر فيها لكي 
تحـــدد بالضبـــط ما الذي يقصـــد بالمجال الدولي وكيف يكون وأســـلوبه 

وطريقته ووسائله.
تقول الهاشـــمي: “نجدد في هذا الســـياق مطالبتنـــا بإنهاء احتال إيران 
الجـــزر اإلماراتيـــة الثاث “طنب الكبـــرى وطنب الصغرى وأبوموســـى”، 
والتـــي يثبـــت التاريخ والقانون الدولي ســـيادة بـــادي عليها، ونؤكد أنه 
ورغم عدم استجابة إيران لدعوات بادي الصادقة لحل النزاع بالطرق 
الســـلمية على امتداد العقود الخمســـة الماضيـــة، إال أننا لن نتوقف يوما 
عـــن المطالبـــة بحقنا المشـــروع في هـــذه الجزر إما من خـــال التفاوض 
المباشـــر أو محكمـــة العـــدل الدوليـــة. كمـــا ينبغـــي بذل قصـــارى الجهود 
لتجاوز حالة الخمول التي باتت الســـمة األبرز للنهج الدولي الراهن في 
التعامل مع األزمات واالنتقال نحو إيجاد حلول دائمة وشـــاملة وعادلة 

للنزاعات المسلحة المتصاعدة حول العالم، ومعالجة التداعيات الناجمة 
عن االضطرابات في المشهد الدولي”.

دعونا نتوقف عند جملة.. تجاوز حالة الخمول التي باتت الســـمة األبرز 
للنهج الدولـــي الراهن في التعامل مع األزمات. كام صحيح، فالمجتمع 
الدولي أصبح كاألعرج وصاحب أقدام حافية في التعامل مع األزمات، 
والشـــواهد علـــى ذلـــك كثيرة، مجتمـــع بعيد عـــن األزمـــات وكل قراراته 
موجـــودة فـــي حيز النظر فقـــط دون تطبيق، حتى أصبح با شـــخصية 
أو هويـــة، بـــل عاجزا عن تقديم أي عاج جدي ودائم ألية أزمة، قرارات 
هزيلة ومرتجلة من هنا وهناك والكوارث النزاعات تتقاذف على العالم.
إن هذه الزاوية السلبية للمجتمع الدولي والنهج التقليدي القديم، وكأنه 
فاقد للوعي يجب أن يتغير بأســـلوب أساسه السرعة وليس التدرج في 
مواجهـــة المواقـــف، ألن التـــدرج يمكـــن أن يأخذ أكثر من مســـلك ويزيد 

الفجوة الشاسعة القائمة حاليا، وهذه الحقيقة يؤكدها واقع التجارب.
نحن مع الشقيقة اإلمارات نتطلع نحو بناء المستقبل، والخطوة األولى 

هي كما نراها، فهم إشكاليات الحاضر “الخمول”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يســـود المشـــهد العام انزعاج واســـع لحالة الزحام المـــروري، البعض ربط بين 
الزحـــام وبيـــن ازدياد أعداد العمالة الوافدة بالفيـــزا المرنة، والفيزا التي تمنح 
للزيارة والتدريب وغيرها - في ظل غياب األرقام أو الدراسات التي تؤكد أو 
تنفي ذلك -، البعض اآلخر يستفســـر عن سياســـة األبواب المفتوحة للوافدين 
من كل أصقاع األرض في ظل الواقع القائم، فإذا كانت الباد تضيق اآلن بمن 
فيها، فكيف يتم اســـتيراد المزيد من البشـــر؟! وما هي تكاليف ذلك بالشـــكل 
المباشـــر؟ وكم يســـتنزفون من الســـلع والخدمات المدعومة من الدولة؟ وكم 
سيســـتدعي ذلـــك مـــن الحاجة لتخصيـــص أمـــوال وموازنات طائلة لتوســـعة 
شـــبكات الطـــرق؟ ونحـــو ذلـــك مـــن تبعـــات، وتبرز هنـــا ماحظـــات الناس عن 
قـــرارات تقليـــص النقل الجماعـــي المنظم لجهات مثل جامعـــة البحرين مثا، 
والـــذي من شـــأنه أن يخلق الحاجـــة لمزيد من الســـيارات الخاصة التي يجب 
أن تدخل الشـــبكة المروريـــة الضائقة أصًا بمن فيها، وإشـــكالية قبول الناس 
إرســـال بناتهـــم فـــي النقـــل العام مـــع العمالة الوافـــدة من العـــزاب في ظروف 
التوقف المســـتمر، والذي ســـيجعل من رحلة الوصول لجامعة البحرين شاقة 
جـــًدا ال يمكـــن الصبر عليها لطاب يســـعون للوصول في أوقـــات المحاضرات 

بمزاحمة األجانب.
نحتـــاج اليـــوم لعقـــول تفكـــر بمـــا وراء القـــرارات واالنعكاســـات التـــي تترتب 
عليها، فالنتيجة المباشـــرة ال تقاس بالمبالغ المالية وحجم التوفير فقط، إنما 
بالتكاليف المخفية، هل تصور المسؤولون دور مثل هذه القرارات في تشكل 

صورة سلبية للجهات الحكومية لدى المواطنين.
إن كل الموازنـــات التـــي ترصد وتصرف هي مبالغ كبيرة وليســـت خســـائر، بل 
هي حصن يحفظ أمن واســـتقرار الوطن، وكان من الواجب على األقل إيجاد 
بدائـــل موازيـــة مع بقـــاء الخدمـــة المجانية حتى ينتقـــل لها المســـتطيع على 
تسديد أتعابها، ال أن يتم بشكل مفاجئ اتخاذ قرار ايقاف خدمة بدون بدائل 

مناسبة.
نشـــكر القيـــادة الحكيمـــة على وقوفهـــا الدائم مـــع المواطن، ومـــا أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعـــادة صرف عاوة الغاء 
لمدربـــي الســـياقة إال دليـــل آخر على ذلـــك، وهو درس مفيد لجميـــع اإلدارات 
الحكوميـــة أن القـــرار يجب أن يتم األخذ به في ســـياق المجتمع ككل، فليس 

األمر مجرد أرقام ودنانير تم توفيرها بالموازانات.

علي جالل

الزحمة واالنزعاج العام والبحث عن إجابات

هـــي قضيـــة تؤكـــد أن النظـــام اإليرانـــي ال يهتـــم ســـوى بظاهر األشـــياء، وال 
يهدف إال للســـيطرة على جموع الشـــعب بمختلف أطيافه وجعلهم يسيرون 
ويعيشـــون ويتصرفـــون وفـــق رؤيتـــه، وال يمكـــن أن يســـمح باالســـتثناء أو 

الخروج عن دائرة إحكامه حتى لو وصل األمر لقتل كل من يحاول ذلك. 
مهســـا أمينـــي هي شـــابة )22 عاًمـــا( كردية إيرانيـــة كانت برفقـــة أخيها في 
طريقهمـــا لطهـــران، انتهـــى بها المطاف ميتـــة بعد أن تـــم احتجازها من قبل 
“شرطة األخاق” بتهمة مخالفة قوانين اللباس في األماكن العامة، ووضعها 
بأحـــد المراكـــز التابعة لقســـم الشـــرطة واالســـتخبارات العســـكرية من أجل 
النصح واإلرشـــاد، إال أنه يبدو “أن وســـيلة النصح كانت من الشـــدة والعنف 
الـــذي أدى إلـــى وفاتهـــا”، فاندلعت احتجاجـــات وتظاهـــرات عارمة في عدة 
مدن، خصوصا في محافظة كردستان، واجهتها قوات األمن بالغاز المسيل 

للدموع، وخراطيم المياه واالعتقاالت.
روايـــة الشـــرطة للوفـــاة هـــي أن أميني ُأصيبـــت بوعكة صحيـــة بينما كانت 
تنتظر مع ُأخريات في مركز شـــرطة األخاق، وقال وزير الداخلية اإليراني 
إن “مهســـا كانـــت لديها على ما يبدو مشـــكات صحية ســـابقة، وأجريت لها 

عملية جراحية في الدماغ حين كانت في الخامسة من العمر”. أمجد أميني، 
والـــد القتيلـــة دحض الرواية الرســـمية بتأكيـــده أن ابنته لم تكـــن تعاني من 
مشـــكات صحية وأن الكدمـــات كانت ظاهرة على قدمها، ُمحما الشـــرطة 

مسؤولية وفاتها.
جريمـــة أمينـــي لم تكن عـــدم ارتداء الحجـــاب، بل ارتـــداؤه بطريقة خاطئة 
أو مـــا تســـميه الســـلطات اإليرانيـــة “الحجـــاب الســـيء”، فدخلت فـــي دائرة 
اختصاصات تلك المؤسســـة التي تم إنشـــاؤها عام 2005 والمخولة بتحذير 
أو تغريـــم واعتقال المخالِفين لقانـــون اللباس أو الذين يرتدوَن مابس غير 
الئقـــة، وتقـــوم بنصـــح المخالفين من خـــال محاضرة عن اللباس الشـــرعي 
الصحيح وكيفية ارتدائه، ثم تطلق ســـراحهم عادة في نفِس يوم االعتقال. 
إذا كانـــت مهســـا أمينـــي قد ارتـــدت الحجـــاب بطريقة غيـــر صحيحة فكان 
جزاؤها الموت، فما هو جزاء شرطة األخاق التي تواصل انتهاكاتها حقوق 
اإلنسان وقرارا رئاسيا صدر في ديسمبر عام 2017 بعدم التعرض أو اعتقال 
النســـاء اللواتـــي يتجولن في األماكن العامة بـــدون غطاء الرأس وعدم رفع 

دعاوى قضائية ضدهّن.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

مهسا أميني وشرطة األخالق

عندما ال يمزح بوتين
متســـارعة جدًا هي تطورات أحداث الحرب الروســـية األوكرانية، والتي يبدو 
أنهـــا ســـتتخذ منعطفًا خطيـــرًا خال األيـــام القادمة، ذلك ما يمكن االســـتدالل 
عليـــه من خـــال قراءة مجريات األمور التي تبـــرز أهمها في مضامين خطاب 
الرئيس الروســـي فادميـــر بوتين الذي أعلن خاله الدعوة للتعبئة العســـكرية 
الجزئيـــة واســـتدعاء جنود االحتياط، خطوة قرأها المحللـــون على أنها بداية 
االنتقال لمرحلة جديدة من الحرب في ضوء المســـتجدات الميدانية األخيرة 
التي تمثلت في خسارة روسيا عددا من المناطق التي استحوذت عليها خال 
األيام األولى من القتال، ما يدل بشـــكل قاطع على أن الخطة األساســـية التي 
عملت من خالها روسيا لم تكن ناجحة، لذلك يبدو أن الخطة القادمة لروسيا 

ستتمثل في التصعيد خصوصًا على الجانب العسكري.
رغم أهمية التعبئة الروسية ودالالتها لما من شأنه أن يقلب المعادالت الحالية، 
إال أن الرئيس الروسي وفي خطاب له عشية إعان التعبئة صرح عانية بأنه 
على أهبة االســـتعداد الســـتخدام أسلحة الدمار الشـــامل التي تمتلكها موسكو 
والتي تفوق تطورًا ما تمتلكه دول الناتو في حال ما تم تهديد وحدة وسامة 
األراضـــي بحســـب تعبيـــره، تصريـــح الرئيس الروســـي ينقل با شـــك المعركة 
لمراحـــل متقدمـــة من النزاع، فا يخفى على أحد أن بوتين يشـــير في حديثه 
إلى األســـلحة النووية التي يعلم العالم أن موســـكو تمتلكها، إقدام بوتين على 
التلويح بالنووي وفي هذا الوقت بالتحديد يضع العالم اليوم على شفى حرب 
عالمية ثالثة كان المحللون لوقت قريب يســـتبعدونها، لكن من تابع - وأشـــدد 
علـــى كلمـــة مـــن تابـــع وليس قرأ - خطاب الرئيس الروســـي ســـيرى فـــي نبرته 

الحادة ومامحه المتجهمة ما يدل على صدق نواياه.
خطـــوة الرئيـــس الروســـي هذه تزامنـــت مع اإلعان عـــن اســـتفتاءات في كٍل 
مـــن زابوروجيا وخيرســـون، إضافة لمقاطعتي دونيتســـك ولوغانســـك بهدف 
االنضمـــام لروســـيا، خطـــوة أثارت حفيظـــة أوكرانيا والغرب، فعلـــى الرغم من 
صعوبـــة ضـــم هذه األراضي بغـــض النظر عن النتائج إال أنه بالتأكيد ستســـبب 

ضغطا على الغرب ومن شأنها التصعيد وتأزيم المتأزم.
أكاد أجـــزم أن المرحلـــة القادمـــة ســـتكون أكثـــر صعوبـــة وســـوداوية من التي 
مضت، فالرئيس الروســـي كما قال في نهايـــة خطابه ال يمزح، فليس هناك أي 

مجال فيما يتعلق بالساح النووي.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

الحياة مدرسة
الحياة مدرســـة عبارة تتردد على أســـماعنا بين حين وآخر، وهي الكلمة التي 
اعتدنا ســـماعها من آبائنا وأجدادنا ومن شـــخصيات قريبة منا أو في محيط 
العائلة، ومن كبار الســـن الذين نصادفهم أو نتعامل معهم في حياتنا اليومية 
أو من معلمينا أو غيرهم، فمدرســـة الحيـــاة ال يحيطها ذاك الجدار أو الحائط 

أو تلك المساحة المحددة التي نتحرك بها في إطار محدود ووقت معين.
التحقنـــا بهذه الحياة رغمـــًا عنا، وخضعنا ورضينا بكل ظروفها التي مرت بنا، 
وستســـتمر الحيـــاة بفصولها ومراحلها نتعلم منها الـــدروس والعبر والتجارب 
المختلفـــة، حتـــى نصـــل إلـــى تلـــك الحقيقة التـــي تقـــول إن للحيـــاة طعمين، 
أحدهمـــا مر واآلخـــر عذب ومعســـول، فتعودنـــا ومررنا بالحالتيـــن في جميع 

مراحل حياتنا.
تعلمنا من مدرســـة الحيـــاة الكثير من التجارب والـــدروس والعبر، وأصبحت 
كالملفـــات في ذاكرتنا نســـتذكرها في الوقت المناســـب، ففـــي الحياة مفاهيم 
كثيرة، فيها الفشـــل والنجـــاح والصعود والهبوط والجميل والســـيء والكثير 
الكثيـــر مـــن الـــدروس المهمـــة التي ترافقنـــا على طـــول الطريق فـــي مراحلنا 

الحياتية. 
فعاً الحياة أكبر مدرسة نتعلم من مساراتها ونعيش في مساحاتها ونكتسب 
منهـــا أعظـــم الدروس، فكثيرًا مـــا تكون حياتنا مليئـــة بالمواقف الصعبة التي 
نعجز عن مواجهتها ألنها تكون أقوى من أن نتحملها وهو أمر طبيعي يحدث 
مع الكثير من البشـــر، لكن رغم قســـوتها وألمها وصعوبتها إال أنها تزيدنا خبرة 
وصابة وُتكسبنا من الخبرات الكثير على مدى سنوات العمر وبكل مراحله.

أعجبتني مقولة تشـــرح معنى “الحياة مدرسة” جاء فيها أن “الحياة مدرسة، 
لكنهـــا مفتوحـــة ال أســـوار لهـــا وال ســـقف، مديرهـــا الزمـــن، وأســـتاذها القـــدر، 
وتاميذهـــا البشـــر، ومناهجهـــا التجارب والعبر، هي مدرســـة لكن كلها أســـئلة 
وكل أسئلتها مرفقة باإلجابات الحينية أو المؤجلة، نتعلم منها الفرح والترح 
والعتـــاب والتســـامح والرضى والغضب والتجاوز والغدر، هي مدرســـة نتعلم 

فيها كل شيء”.
في الختام أقول إن عبارة “الحياة مدرسة” لم تأِت من فراغ أو عدم، إنما هي 
تتردد على لسان الكثير ممن مروا بمواقف وتجارب قاسية أو ناجحة، ألنهم 

تخرجوا من مدرسة الحياة بمرها وحلوها.

د. خالد زايد



إقامة قرعة  القدم  لكرة  العربي  الخليج  قرر اتحاد كأس 
خليجي 25 في 25 أكتوبر المقبل بمدينة البصرة العراقية.
وسيحتضن العراق كأس الخليج خالل الفترة من 6 لغاية 
19 يناير 2023 بعدما أسند له اتحاد كأس الخليج العربي 

االستضافة رسميا بعد آخر نسخة نظمها في 1979.
وحاول العراق استضافة البطولة منذ أكثر من 8 سنوات، 
إال أن تلك التطلعات كانت تصطدم بالكثير من العقبات 
آنذاك  البالد  في  المستقرة  غير  األمنية  األوضــاع  أبرزها 
المساعدة في استضافة  الرئيسة  العوامل  اكتمال  وعدم 

البطولة ومنها عدم جاهزية البنى التحتية.
يذكر أن رئيس االتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد 
النسخة  أن  مؤخرا  أعلن  ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن 
البصرة كما  الخليج ستقام في  القادمة من بطولة كأس 
هو محدد لها سلفا، وال وجود ألي نية على اإلطالق لنقل 

البطولة خارج العراق.
واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي )سعة 
65 ألف متفرج( والميناء )30 ألف متفرج( إلقامة مباريات 

خليجي 25، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية 
في البصرة التي تضم أيًضا مركًزا طبًيا متطوًرا ومجموعة 
فنادق حديثة إلقامة المنتخبات وملعًبا للتدريب ومراكز 
الرياضية  المدينة  تنفيذ  تجارية وترفيهية، وبلغت كلفة 

ما يقارب المليار دوالر.
الــقــدم هــو حامل  لــكــرة  الــوطــنــي  ــى أن منتخبنا  إل يــشــار 
لقب النسخة األخيرة التي أقيمت في العاصمة القطرية 
فــاز على  بعدما  تــاريــخــه  فــي  مــرة  2019 ألول  الــدوحــة 
نظيره السعودي في المباراة النهائية بهدف وحيد سجله 

الالعب محمد الرميحي.

هل تكتمل االستضافة بنجاح؟

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة25 أكتوبر قرعة خليجي 25 بالبصرة

عــقــدت لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص بــاألمــانــة 
ــلــشــبــاب  ــمــجــلــس األعــــلــــى ل ــل الـــعـــامـــة ل
األمين  بأعمال  القائم  برئاسة  والرياضة 
العام المساعد بالمجلس األعلى للشباب 
الفرص  تكافؤ  لجنة  رئــيــس  والــريــاضــة 
مروان فؤاد كمال، حيث ناقشت اللجنة 
برامج  من  إنجازه  تم  ما  اجتماعها  في 
ومبادرات في إطار تعزيز مبادئ تكافؤ 
في  الجنسين  بــيــن  والـــتـــوازن  الــفــرص 

األمانة العامة للمجلس.
من جانبه، أكد مروان فؤاد كمال على أن 
األعلى  للمجلس  العام  األمين  توجيهات 
بن  ســلــمــان  الــشــيــخ  ــريــاضــة  وال للشباب 
إبراهيم آل خليفة، دائمًا ما كانت تنص 
على االلتزام بقيم ومبادئ تكافؤ الفرص، 
والعمل على التواصل بشكل مستمر مع 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  فــي  المعنيين 
يتعلق  فيما  المستجدات  كــل  لمتابعة 

بتحقيق أهداف التوازن بين الجنسين.
وتم خالل االجتماع التطرق إلى البرامج 

والمبادرات التي تم إنجازها خالل العام 
ــار دعــم  ــاري، والــتــي تــأتــي فــي إطــ ــجـ الـ
مبادئ تكافؤ الفرص والتي تتماشى مع 
اتخاذ  للمرأة، عبر  األعلى  المجلس  رؤى 
تدفع  التي  والتدابير  القرارات  من  عدد 
في هذا االتجاه، إضافة إلى بحث بقية 
المشاريع المقررة تنفيذها خالل ما تبقى 

من العام الجاري.
تــنــفــيــذ مـــبـــادئ تكافؤ  ــرارًا فـــي  ــمـ ــتـ واسـ

اجتماعها  اللجنة خالل  الفرص حرصت 
المقترحات  مــن  عـــدد  اســتــعــراض  عــلــى 
الدائمة لتوجهاتها والمقرر أن تنفذ خالل 
العام المقبل 2023، إذ أكد أعضاء اللجنة 
ــرورة االســـتـــدامـــة فـــي تطوير  ــ عــلــى ضـ
في  الفرص  لتكافؤ  الداعمة  اإلجــراءات 
للشباب  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة 
المتغيرات  مــع  يتناسب  بما  والــريــاضــة 

المستمرة.

لجنة تكافؤ الفرص باألمانة العامة تستعرض برامجها

جانب من االجتماع

لجنة عـدائي البحـريــن تنظم سبــاق تحــدي الفـــرق
التابعة  البحرين  عــدائــي  لجنة  نظمت 
يوم  القوى،  أللعاب  البحريني  لالتحاد 
 ،2022 سبتمبر   23 الــمــوافــق  الجمعة 
 2023  -  2022 لموسم  األول  سباقها 
سباق تحدي الفرق لمسافة 4 كيلومتر، 
وانــطــلــق الــســبــاق مـــن مـــواقـــف حلبة 
البحرين الدولية، إذ تم احتساب وقت 
المتسابقين كمجموعة ويعتمد توقيت 
الفريق على وقت المنتهي قبل األخير.

ــي الــبــحــريــن عن  وأعـــربـــت لــجــنــة عــدائ
تــقــديــرهــا لــلــتــعــاون الــمــســتــمــر والــدعــم 
اللجنة من  به  الذي تحظى  الالمحدود 
الفترة  خــالل  الــدولــيــة  البحرين  حلبة 
الماضية والذي يساهم بتحقيق أجواء 
تنافسية مميزة للمشاركين في سباقات 

اللجنة.
من  الواضح  بالحماس  السباق  وتميز   

المشاركين المحبين لرياضة الجري من 
الجنسيات في  الجنسين ومن مختلف 
المشاركون  أبدى  وقد  البحرين،  مملكة 
الفعالية  هذه  في  البالغة  عن سعادتهم 
توزيع  تم  السباق  نهاية  وفي  المميزة، 
في  الفائزين  على  والجوائز  الــكــؤوس 
والنساء  الــرجــال  لفرق  ــى  األول المراكز 
وأيضا  الجنسين  من  المكونة  والــفــرق 

فرق الشركات. 
إطار  في  تأتي  الفعالية  هــذه  أن  يذكر 
حـــرص لــجــنــة عـــدائـــي الــبــحــريــن على 
الصحة  وتعزيز  الرياضية  الثقافة  نشر 
العامة في المجتمع، وفي إطار الخطة 
والتي  البحرين  عدائي  للجنة  السنوية 
السباقات  مــن  سلسلة  إقــامــة  تتضمن 
مختلف  مع  بالتعاون  الجري  وأنشطة 
ــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص،  مــؤســســات ال

ويــمــكــن لــلــمــتــســابــقــيــن الــراغــبــيــن في 
الــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات الــلــجــنــة لهذا 
على  اللجنة  صفحة  متابعة  الــمــوســم 
 @bahrainroadrunners االنستغرام 
أنشطة  جـــدول  أحـــدث  على  للحصول 
التسجيل  فتح  موعد  ولمعرفة  اللجنة 

لها. 
الكبير  اعــتــزازهــا  عــن  اللجنة  تعبر  كما 
لتعاون العديد من الهيئات والمؤسسات 
هذه  إقــامــة  فــي  والــخــاصــة  الحكومية 

للرياضة  العامة  الهيئة  مثل  الفعالية 
ووزارة الداخلية واإلدارة العامة للمرور 
البحريني  واالتــحــاد  األشــغــال  ووزارة 

وحلبة   )DHL( وشــركــة  الــقــوى  أللــعــاب 
الحرين الدولية وشركة بوكاري سويت 
وشركة ماينا وفريق كن مستعدا وذلك 

وشكر  المجتمعية.  الشراكة  إطــار  في 
في  ساهموا  الذين  للمتطوعين  خــاص 

نجاح نشاط اللجنة.

اتحاد ألعاب القوى

المشاركون أبدوا 
سعادتهم البالغة 

لهذه الفعالية 
المميزة

سباق تحدي الفرق

اللجنة اإلعالمية

البارالمبية  اللجنة  رئــيــس  ــاد  أشـ
بالدعم  بارسونز  أندرو  الدولية 
تــقــدمــه مملكة  ــذي  ــ ال الــكــبــيــر 
البحرين لرياضة ذوي العزيمة، 
مشيرًا إلى أنها باتت قبلة للرياضيين 
ــدرو  أن وأكـــد  الــعــالــم.  حــول  البارالمبيين 
بارسونز أن استضافة مملكة البحرين لكأس 
العالم للبوتشيا البحرين - 2022 دليل على 
دعم  سبيل  فــي  البحرين  مملكة  تبذله  مــا 
ألكبر  واستضافتها  العزيمة  ذوي  وتمكين 
للعديد  الرياضية وحسن تنظيمها  األحداث 
بما تملكه من كوادر  العالمية  البطوالت  من 

مؤهلة في كل المجاالت.

بارسونز يشيد 
بمملكة البحرين
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دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

التضامن

النجمة

المنامة

الدير

االتحاد

االتحاد

الساعة 5.30 مساًء

الساعة 5.30 مساًء

الساعة 5.30 مساًء

الساعة 7.15 مساًء

الساعة 7.15 مساًء

الساعة 7.30 مساًء

األهلي

االتفاق

النويدرات

توبلي

الشباب

النجمة

اللجنة اإلعالمية

تـــوج الــبــطــل الــبــحــريــنــي مــحــمــد عيسى 
الخليج  كــــأس  لــمــســابــقــة  بــطــاًل  الــقــيــص 
ــتــي أقــيــمــت عــلــى هامش  لــلــتــرايــثــلــون ال
أقيم  الــذي   70.3 الحديدي  الرجل  سباق 
احتالله  مــع  عــمــان،  بسلطنة  صــاللــة  فــي 
المركز الثاني )الوصافة( في بطولة الرجل 
الحديدي، في إنجاز كبير يحسب للقيص 

والتحاد البحريني للترايثلون.
وقدم القيص سباًقا قوًيا برهن من خالله 
بها  يتمتع  التي  واإلمكانات  قدراته  على 
في رياضة الترايثلون، ليسجل اسمه من 
العب  كـــأول  الشرفي  السجل  فــي  ذهــب 
للترايثلون،  الخليج  بطولة  بلقب  يتوج 
ــه الــمــثــالــي دور في  ــ فــي حــيــن كـــان ألدائ
الرجل  بطولة  في  الثاني  للمركز  احتالله 
الــحــديــدي الــرئــيــســة الــتــي أقــيــمــت وســط 
مشاركة مجموعة كبيرة من الالعبين من 

مختلف أنحاء العالم فاق 700 متسابق. 
ــاق عــلــى  ــ ــب ــســ ــ ــي ال ــ ــوق الـــقـــيـــص فـ ــ ــفـ ــ وتـ
بطولة  في  المشاركين   18 الـ  المتسابقين 

الخليج.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تمكنت 
الــالعــبــة الــبــحــريــنــيــة مـــي الــحــاجــي من 
بــأحــرف مــن ذهـــب، بعد  تسجيل اســمــهــا 
المركز األول في بطولة الخليج  احتاللها 
الالعبات  بقية  على  متفوقًة  للسيدات، 
المشاركات في البطولة، فيما تمكنت رؤيا 
عادل من إنهاء السباق في المركز الثاني.

ــع رئــيــس االتــحــاد  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة رفــ
عبدالسالم  عبدهللا  للترايثلون  البحريني 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ممثل 

وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب، 
ــريــاضــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد  وال
حققه  الــذي  اإلنــجــاز  بمناسبة  خليفة  آل 
والبطلة  القيص  محمد  البحريني  البطل 
بتحقيق  عادل  رؤيا  والبطلة  محسن  مي 
الخليج  كــأس  في  والثاني  األول  المركز 
للترايثلون التي أقيمت على هامش سباق 

الرجل الحديدي في سلطنة عمان.
حققه  الــذي  اإلنجاز  أن  عبدالسالم  وأكــد 

الــقــيــص ومـــي ورؤيــــا هــو ثــمــرة الــرعــايــة 
ــدعــم  ــوه، ونــتــيــجــة ال ــمـ ــن سـ ــكــريــمــة مـ ال
ــهــذا االهــتــمــام  ــمــتــواصــل، حــيــث كـــان ل ال
رياضة  إلــيــه  وصــلــت  فيما  المباشر  األثـــر 
الترايثلون في المملكة والمكانة المتميزة 
في مختلف المستويات القارية والدولية.
لرئيس  األول  الــنــائــب  عــبــدالــســالم  وهــنــأ 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة  رئــيــس  لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  الهيئة 
خالد  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 

اإلنــجــاز، وقــال  بــهــذا  آل خليفة  بــن حمد 
الشيخ  سمو  توجيهات  بترجمة  “سعداء 
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة عــلــى أرض  بـ خـــالـــد 
ورفــع  المشرفة  النتائج  بتحقيق  الــواقــع 
اسم البحرين عالًيا في مختلف المحافل، 
حيث يعكس ذلك حجم الدعم المقدم من 
البحرينية عموما، ويؤكد  للرياضة  سموه 
االستراتيجيات التي تم وضعها من أجل 
المراكز،  أفضل  البحرينية  الرياضة  تبوأ 
وأن يكون لها الحضور المتميز على كافة 

األصعدة والمستويات”.
ــاد الــتــرايــثــلــون  ــحـ ــاد رئـــيـــس اتـ ــ وأشــ
القيص  بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
ــــب جــمــيــع  ــان ــــى جــ ــ ــي ورؤيــــــــا إل ــ ــ وم
كانت  والــتــي  الــمــشــاركــيــن،  الالعبين 
ثمرتها تحقيق نتائج مشرفة في هذا 
المشاركة، مؤكًدا السعي على تحقيق 
النتائج المرجوة في جميع البطوالت 
أبطال  فيها  يشارك  التي  والسباقات 

البحرين.

لقطات من التتويج

مي محسن تحقق المركز األول على السيدات بصاللة

القيص بطال لكأس الخليج للترايثلون ووصيفا للرجل الحديدي
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دوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد



المحميد: لجنة طبية متكاملة لبطولة آسيا لرفع األثقال 2022
لبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  تواصـــل 
آسيا لرفع األثقال 2022 تحضيراتها 
المكثفة، اســـتعدادا النطالق البطولة 
البحريـــن  مملكـــة  تحتضنهـــا  التـــي 
تحـــت رعايـــة النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي 
لرفـــع األثقال تحت إشـــراف االتحاد 
اآلســـيوي لرفع األثقال، في الفترة 6 
- 16 أكتوبـــر المقبـــل بـ “فندق كراون 

بالزا”.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت منســـق اللجنـــة 
اللجنـــة  نـــورة المحميـــد أن  الطبيـــة 
تعمل باقتدار في تهيئة جميع ســـبل 

الرعايـــة الصحيـــة وكافـــة الجوانـــب 
مـــن  الطبيـــة  بالرعايـــة  المتعلقـــة 
خـــالل عـــدد مـــن الخطـــوات العملية 
المهمـــة، واتباع كافة األمور اإلدارية 
مـــع جميـــع  بالتعـــاون  واللوجســـتية 
الجهات المعنية ســـواء فـــي االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال واالتحـــاد 
اآلسيوي أو بقية اللجان العاملة في 
البطولة أو جميـــع الجهات والهيئات 
الرســـمية، التـــي تتواجد فـــي العمل 

التنظيمـــي، ودون شـــك ســـوف يثمر 
العمـــل عن تأمين إقامة عيادة طبية 
المنافســـات  صالـــة  فـــي  متكاملـــة 
الرئيســـة بموقع البطولة، مشيرة إلى 
أن اللجنـــة الطبيـــة وضعـــت الخطـــة 
الطبيـــة الخاصـــة عبر تشـــكيل فريق 

مـــن  الكثيـــر  يضـــم  متكامـــل  عمـــل 
األطباء والمســـعفين؛ بهـــدف تأمين 
الرعاية الطبيـــة والخدمات الصحية 

لجميع المشاركين في البطولة.
الطواقـــم  أن  المحميـــد  وأوضحـــت 
الطبيـــة ســـتعمل على تأميـــن كل ما 

يلزم للمشـــاركين وتجهيزهم بصورة 
جيدة ســـواء قبل بداية المنافســـات 
ودخولهم للقاعة المخصصة للبطولة 
أو  المنافســـات  اســـتمرار  أثنـــاء  أو 
بعـــد انتهائـــه، وهـــو ما يؤكـــد الخبرة 
الجيدة والطيبـــة التي حصلوا عليها 

مـــن تنظيـــم البطولة فـــي البطوالت 
علـــى أرض  أقيمـــت  التـــي  الســـابقة 
المملكـــة، وهـــو مـــا اتضـــح جليـــا في 
كيفيـــة التعامـــل مـــع كافـــة الحاالت 
الطبيـــة ســـواء التـــي تحـــدث خالل 
المنافســـات أو كيفيـــة التعامـــل مـــع 

حاالت اإلصابات.
الطبيـــة  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عملـــت علـــى تجهيـــز عيـــادات طبية 
المعـــدات  بكامـــل  مجهـــزة  خاصـــة 
وتضـــم اللجنة فـــي عضويتها جميع 
التخصصـــات من أطباء ومســـعفين 
وممرضيـــن بهـــدف تأميـــن الســـالمة 
الصحية والطبية لجميع المشاركين 
فـــي هذه البطولة اآلســـيوية الكبيرة 
التي ستســـتضيفها مملكـــة البحرين 

بكل احترافية.

اتحاد رفع األثقال

 اللجنة المنظمة 
تواصل التحضيرات 

المكثفة إلقامة 
الحدث اآلسيوي

افتتحــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة والهيئــة العامــة للرياضــة ملعــب الفريــج 
فــي حديقــة الجفيــر والذي تم تشــييده بدعم من بنك ســتاندرد تشــارترد، وذلك ضمن 
الجهود التي تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضة من أجل توفير عدد من المالعب 

ذات الجودة العالية في قرى ومدن المملكة.  

وقـــصَّ شـــريط االفتتـــاح عضـــو مجلـــس 
النواب النائب عمار أحمد البناي، ورئيســـة 
بنـــك  فـــي  الشـــركات والتســـويق  شـــؤون 
والشـــرق  البحريـــن  تشـــارترد  ســـتاندرد 
األوســـط نـــورة حســـن النصـــف، وبحضور 
مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص 
راشـــد عبداللطيف الزيانـــي،  ومدير إدارة 
الرقابة والتدقيـــق بالهيئة العامة للرياضة 
إدارة  ومديـــر  ســـليس،  شـــوقي  محمـــد 
المشـــاريع عبدهللا محمد الســـهلي، وعضو 
مجلـــس أمانة العاصمة د. مها آل شـــهاب،  

وعدد من المسؤولين. 
وبهذه المناســـبة، أكـــد النائب عمـــار أحمد 
البناي، أن مشـــروع مالعب الفريج يشكل 
نقلـــة نوعيـــة فـــي الحـــراك الرياضـــي فـــي 

المملكـــة، ويعتبـــر بمثابـــة محفـــز النتهـــاج 
نمط حياة صحي أمثل، حيث إن المرافق 
الرياضيـــة أصبحـــت متاحـــة فـــي وســـط 
المـــدن والقـــرى ممـــا يســـاهم فـــي صقـــل 

المهارات الرياضية. 
ســـمو  توجيهـــات  أن  البنـــاي  وأضـــاف 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــه ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
المشـــروعات  كل  إنجـــاز  فـــي  الشـــباب 
بتضافـــر  تحظـــى  والشـــبابية  الرياضيـــة 
عـــالوة  المجتمـــع،  مكونـــات  كل  جهـــود 
علـــى مشـــاركة القطاع الخـــاص في تنمية 
القطـــاع الرياضـــي مما يعزز دور الشـــراكة 
المجتمعيـــة، منوهًا باهتمام ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 

لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، فـــي دعـــم 
القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي األمـــر الذي 
ســـاهم في تحقيـــق منتســـبيها العديد من 

اإلنجازات على مختلف األصعدة. 
ومـــن جانبهـــا، قالت نـــورة حســـن النصف 
“ندرك في بنك ســـتاندرد تشـــارترد أهمية 
دعم المبادرات التي يطلقها ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة تجـــاه القطاع 

الشـــبابي والرياضـــي، كمـــا أننـــا نـــدرك في 
الوقت ذاته الدور الذي يجب أن نلعبه في 
دعـــم المجتمـــع الذي نعمل فيـــه، ومن أبرز 
المجـــاالت التـــي نحـــرص أن نتواجد فيها 
هي القطاعات الشبابية والرياضية، حيث 

واكـــب البنك خالل تواجده فـــي البحرين 
التطـــور  مســـيرة  عـــام   100 مـــن  ألكثـــر 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وشـــهد 
خاللها الكثير مـــن اإلنجازات الوطنية وال 

سيما في مجال الشباب والرياضة”. 
وتابعت “وجد بنك ســـتاندرد تشارترد في 
مبادرة مالعب الفريـــج توافقًا مع أهداف 
البنـــك فـــي دعـــم المســـؤولية المجتمعيـــة 
الشـــباب  أمـــام  المثاليـــة  البيئـــة  وتهيئـــة 
البحرينـــي لقضاء وقت فراغهم بممارســـة 
الرياضة باإلضافة إلى اكتشـــاف المواهب 

الرياضية”. 
يذكـــر أن مبـــادرة مالعـــب الفريـــج تحمل 
أهدافًا نبيلة من بينها: توفير بيئة مناسبة 
للشباب وفئات المجتمع من أجل ممارسة 
الرياضة في أجواء مثالية وآمنة، وتأكيدًا 
لدور مالعب الفريج في اكتشـــاف وصقل 
وإبـــراز المواهـــب الرياضية ورفـــد األندية 
مهاريـــًا  المتميزيـــن  بالالعبيـــن  الوطنيـــة 
وفنيـــًا، باعتبار مالعـــب الفريج تمثل بيئة 

خصبة للمواهب الرياضية.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

افتتاح ملعب حديقة الجفير ضمن “مالعب الفريج”
بدعم من بنك ستاندرد تشارترد

 جانب من االفتتاح

نورة المحميد

منافســـات  )االثنيـــن(  اليـــوم  تنطلـــق 
الجولـــة الرابعـــة مـــن دوري خالـــد بن 
حمـــد لكـــرة اليـــد بإقامـــة مباراتيـــن، 
األولى تجمع التضامن مع األهلي في 
الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتليهـــا مباراة 
 7.15 الســـاعة  عنـــد  وتوبلـــي  الديـــر 
وذلـــك علـــى صالة اتحـــاد اللعبـــة بأم 

الحصم.
غـــٍد  يـــوم  المنافســـات  وتســـتكمل 
بمواجهتّي النجمة واالتفاق، االتحاد 
الشـــباب، على أن تختتم الجولة يوم 
االربعـــاء بلقـــاء ســـماهيج والبحرين. 
وستوقف منافسات الدوري بعد هذه 
الجولـــة مـــا يقـــارب 25 يومًا، بســـبب 
تحضيـــرات  مـــن  األولـــى  المرحلـــة 
لنهائيـــات  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا 
كأس العالم )بولندا – الســـويد( المقرر 

انطالقها في يناير 2023.
المتباريـــة  الفـــرق  أن  شـــك،  ودون 
فـــي هـــذه الجولـــة، تســـعى بمختلف 
مراكزهـــا في ســـلم الترتيب، لتحقيق 
نتيجـــة الفـــوز أو التعـــادل علـــى أقل 
تقديـــر مـــن أجـــل تعزيـــز وتحســـين 
موقفهـــا في ذلك، قبـــل فترة التوقف 

الطويلـــة. األهلـــي برصيـــد )5 نقـــاط( 
يســـتهدف نقاط الفـــوز والقفز للمركز 
الثانـــي مؤقتًا، والتضامـــن الذي يقبع 
في مؤخـــرة الترتيب بنقطتين، يأمل 
رغـــم  إيجابيـــة  بنتيجـــة  يخـــرج  أن 

صعوبة ذلك.
وفـــي اللقـــاء الثانـــي، الديـــر )6 نقاط( 
يحقـــق  ألن  فرصـــة  أمـــام  ســـيكون 
انتصـــاره الثالث ومزاحمـــة الصدارة، 
شـــرط أن يتغلـــب علـــى توبلـــي الذي 
مـــازال يبحث عن فـــوزه األول بعدما 
خسر في المباريات الثالث الماضية.

هـــذه  قبـــل  الفـــرق  ترتيـــب  ويشـــير 
الجولة إلـــى تصدر النجمـــة واالتفاق 
)9 نقـــاط(، الشـــباب )7 نقـــاط(، الديـــر 
وباربـــار )6 نقاط(، األهلي، ســـماهيج، 
االتحـــاد )5 نقاط(، البحريـــن وتوبلي 

)3 نقاط( وأخيرًا التضامن نقطتان.

التضامن واألهلي... الدير وتوبلي

انطالق الجولة الرابعة لدوري خالد بن حمد

أعلـــن نادي عالي عـــن التعاقد مع المحترف المغربي حمزة وافي 
لتعزيـــز صفوف الفريق األول للكرة الطائرة في الموســـم المقبل 

.2023 – 2022
هـــذا وقد وصل المحتـــرف المغربي إلى أرض المملكة، وكان في 
اســـتقباله بمطار البحرين الدولي رئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة 

علي السيد جمعة ومدير الفريق األول عقيل العالي.
وكان وافي سبق وأن لعب مع النادي في موسم 2019 – 2020، 
وســـاهم فـــي تثبيـــت الفريق بـــدوري عيســـى بن راشـــد للدرجة 
األولـــى، ويســـعى عالي مـــن وراء هذه الصفقة للمنافســـة وبلوغ 

دوري عيسى بن راشد مع الستة الكبار وفقًا للنظام الجديد.
 ومثـــل وافـــي المنتخـــب المغربـــي فـــي دورة ألعـــاب التضامـــن 
اإلســـالمي التـــي اختتمت مؤخـــرا بمدينة قونيـــة التركية ولديه 
تجـــارب احترافيـــة متعـــددة فـــي الـــدوري الصربـــي والبرتغالـــي 

واإلسباني.
وسيلعب عالي هذا الموسم بدوري عيسى بن راشد العام )دوري 
الدمـــج( حيـــث يقع أبناء الفخـــار في المجموعـــة )ب( التي تضم 
كال من النصر وداركليب والمحرق وعالي والتضامن والبسيتين 

والديـــر فيمـــا تضم المجموعة )أ( األهلـــي والنجمة والنبيه صالح 
وبني جمرة والشباب والمعامير واتحاد الريف.

وصل إلى البالد أمس

حمزة وافي يعود لطائرة عالي

حمزة وافي لدى وصوله المملكة
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23 العًبا بقائمة منتخب اليد التحضيرية للمونديال

اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  كشـــف 
األول  لمنتخبنـــا  األوليـــة  القائمـــة  عـــن 
التحضيريـــة لمونديال الذي ســـيقام في 
بولنـــدا والســـويد خـــالل الفتـــرة مـــن 11 

حتى 29 يناير 2023. 
وضمـــت القائمة التي ســـيقودها المدرب 
االيســـلندي آرون 23 العًبـــا، هم: حســـين 
علـــي  عبدالحســـين،  محمـــد  الصيـــاد، 

ميـــرزا، علـــي عيد، أحمد المقابي، حســـن 
كميـــل  ميـــرزا،  محمـــد  الســـماهيجي، 
محفوظ، قاســـم قمبر، جاسم السالطنة، 
ناصـــر،  حبيـــب  محمـــد  شـــهاب،  حســـن 
عبـــدهللا علي، حســـن ميرزا، بالل بشـــام، 
محمـــود حســـين، أحمـــد جـــالل، حســـن 
مدن، السيد علي باسم، عبدهللا الزيمور، 
ومنتظـــر  أحمـــد  هشـــام  محمـــد حميـــد، 

إبراهيم.

ومـــن المقرر أن تنطلق تدريبات منتخبنا 
المحليـــة فـــور االنتهـــاء مـــن منافســـات 
الجولـــة الرابعـــة لـــدوري خالد بـــن حمد، 
وســـيخوض “األحمر” مباراتيـــن وديتين 
مـــع نظيره المصـــري يومـــي 14 و15 من 

الشهر المقبل.
يذكـــر أن منتخبنا قد وقع في المجموعة 
الثامنـــة بنهائيات كأس العالم التي تضم 

)الدانمارك، تونس، بلجيكا(.

علي مجيد

منتخبنا الوطني األول لكرة اليد

حسن عليعلي مجيد
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نيويورك ـ وام

أكـــدت وزيرة الدولة لشـــؤون التعاون 
الدولـــي في اإلمارات، ريم الهاشـــمي، 
عـــن  يومـــًا  تتوقـــف  “لـــن  بالدهـــا  أن 
المطالبـــة بحقها المشـــروع في الجزر 

الثالث” المتنازع عليها مع إيران.
وخـــالل كلمتها أمام المناقشـــة العامة 
للـــدورة الســـابعة والســـبعين للجمعية 
العامـــة لألمم المتحدة فـــي نيويورك، 
قالت ريم الهاشـــمي إن دولة اإلمارات 
تجدد مطالبتها بإنهـــاء احتالل إيران 

للجزر اإلماراتية الثالث.
وقالت الوزيرة اإلماراتية: “نجدد في 

هذا الســـياق مطالبتنـــا بإنهاء احتالل 
إيران للجزر اإلماراتية الثالث: “طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، 
والتي يثبت التاريخ والقانون الدولي 
ســـيادة بالدي عليها، ونؤكد أنه ورغم 
عدم اســـتجابة إيـــران لدعوات بالدي 
الصادقة لحل النزاع بالطرق الســـلمية 
على امتداد العقود الخمسة الماضية، 
إال أننا لـــن نتوقف يومًا عـــن المطالبة 
الجـــزر،  هـــذه  فـــي  المشـــروع  بحقنـــا 
إمـــا من خـــالل التفـــاوض المباشـــر أو 

محكمة العدل الدولية”.

من نيويورك... اإلمارات 
تطالب إيران بالجزر الثالث

نيويورك ـ وكاالت

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر 
سيرغي الفروف، من أن الناتو قد 
يرسم في المستقبل القريب “خط 
دفـــاع” جديدا له فـــي بحر الصين 

الجنوبي.
وأضـــاف الفروف خالل كلمته في 
الجمعيـــة العامـــة باألمـــم المتحدة 
بأمـــن  ملتـــزم  الناتـــو  أن  “أعلنـــوا 
المحيطيـــن الهنـــدي والهـــادئ، مـــا 
يعني أن خط الدفاع التالي للناتو 
ســـيمر عبر بحر الصين الجنوبي.. 

ليس لدي أدنى شك في ذلك”.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
أن موســـكو ال ترفـــض االتصـــاالت 
وحلـــف  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 

األطلســـي، وأنها مســـتعدة حتى 
للقاءات غيـــر معلنة معهما 

إن أرادا ذلك.
الفـــروف  وقـــال 

عقـــده  صحافـــي  مؤتمـــر  خـــالل 
فـــي ختـــام الـــدورة 77 للجمعيـــة 
العامـــة األمـــم المتحـــدة “نحـــن ال 
نرفـــض االتصاالت، عندمـــا نتلقى 

مقترحات بهذا الشأن”.
وأضاف “إذا كان شركاؤنا يريدون 
عقـــد لقـــاء غيـــر معلـــن بحيـــث ال 
يعرف به أحد، فأهال وســـهال بهم”، 
خصوصـــا وأن بعض الدول تطلب 
من روســـيا عقد اجتماعات سرية 
معهـــا خوفـــا من حلفائهـــا، وتطلب 

عدم اإلفصاح عنها. 
وذكر أن دوال في االتحاد األوروبي 
والناتـــو طلبت لقـــاءه على هامش 
الجمعية العامـــة لألمم المتحدة 
ثم اختفت عن شاشة الرادار، 
وأن إحـــدى الـــدول منعت 

منه.

الفروف: الناتو قادم إلى بحر الصين الجنوبي
طهران ـ وكاالت

التأكيـــدات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
األميركية واألوروبية أخيرًا بأن 
المباحثـــات النوويـــة وصلت إلى 
طريـــق مســـدود بســـبب التعنت 
اإليراني، أشـــار وزيـــر الخارجية 
اإليراني حسين أمير عبداللهيان، 
إلى أن األميركيين بعثوا رســـالة 
خالل األيام األخيـــرة بأن لديهم 
حســـن النيـــة مـــن أجـــل التوصل 

إلى اتفاق.
كما أوضح في تصريحات أمس 
)األحد(، أن معظم المحادثات مع 
االتحـــاد األوروبي خـــالل األيام 
علـــى  نيويـــورك  فـــي  الماضيـــة 
هامش لقـــاءات الجمعية العامة 

لألمـــم المتحـــدة، تناولت رفع 
الحظـــر والعقوبات على 

مـــا  بحســـب  بـــالده، 
نقلت وكالة “إرنا”.

إلى ذلـــك، رمى الكـــرة ثانية في 
ملعب واشـــنطن، مكـــررًا مواقف 
أنـــه  ومعتبـــرًا  الســـابقة،  بـــالده 
“يتعيـــن على الطـــرف األميركي 
ســـيتيح  الـــذي  القـــرار  اتخـــاذ 
علـــى  الحصـــول  عـــن  الحديـــث 
اتفـــاق جيد ومتقن ومســـتديم”، 

وفق قوله.
األميركيـــة  اإلدارة  أن  يذكـــر 
ومنســـق المفاوضـــات األوروبي، 
جوزيـــف بوريـــل كان أكد ســـابقًا 
التـــي  النوويـــة  المحادثـــات  أن 
امتـــدت ألشـــهر مـــن أجـــل إعادة 
ع عام 2015  إحياء االتفاق الموقَّ
إلـــى طريـــق مســـدود  وصلـــت 
بســـبب الـــرد اإليرانـــي على 
المقتـــرح  أو  المســـودة 

األوروبي النهائي.

إيران: واشنطن أبدت إيجابية بشأن النووي أخيراً
نابلس ـ وكاالت

حتفـــه  فلســـطيني  شـــاب  لقـــي 
وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة 
خالل اشـــتباك مســـلح مـــع القوات 
نابلـــس  فـــي مدينـــة  اإلســـرائيلية، 
بشـــمال الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة 

فجر أمس )األحد(.
وأفـــاد الهـــالل األحمر الفلســـطيني 
ســـائد  يدعـــى  شـــاب  باستشـــهاد 
الكوني وإصابة آخرين بعد إطالق 
الجنـــود النار تجـــاه مركبة ودراجة 
ناريـــة فـــي كميـــن نصبـــه الجيـــش 
اإلســـرائيلي فـــي منطقـــة التعـــاون 

بنابلس.
القـــوات  أن  األســـير،  نـــادي  وذكـــر 
اإلســـرائيلية انســـحبت مـــن نابلس 

عقب اعتقال شـــابين من منطقة 
المســـاكن الشـــعبية، وبعـــد 

بدقائـــق،  االنســـحاب 
سمع دوي إطالق نار 

كثيف في منطقة التعاون.
وقالت إذاعة الجيش اإلســـرائيلي، 
نصبـــت  الجيـــش  “قـــوات  إن 
كمينـــًا ضـــد عـــدد مـــن المســـلحين 
الفلسطينيين الذين وصلوا بسيارة 
ودراجة نارية قـــرب نابلس لتنفيذ 
عمليـــة إطالق نـــار، وأطلقت قوات 
الجيش النار على المســـلحين، وتم 
الناريـــة،  الدراجـــة  ســـائق  تصفيـــة 
بينما انســـحبت السيارة إلى نابلس 
المصابيـــن،  مـــن  عـــدد  وبداخلهـــا 
قـــوات  بيـــن  إصابـــات  تقـــع  ولـــم 
الجيـــش، وجثة ســـائق الدراجة تم 

احتجازها”.
الشـــاب  استشـــهد  الســـبت،  ويـــوم 
محمـــد علي أبو كافيـــة )36 عامًا(، 
برصـــاص القوات اإلســـرائيلية 
حفـــات  مســـتوطنة  قـــرب 
جلعاد قرب مدينة نابلس.

استشهاد شاب في كمين لقوات االحتالل في نابلس

7 قتلى في هجوم قرب 
معسكر للجيش في مقديشو

ــــرح تسعة  ــل وُج ُقــتــل سبعة أشــخــاص عــلــى األقـ
تبّنته  انتحاري  هجوم  فــي  مقديشو  فــي  آخـــرون 
حــركــة الــشــبــاب الــمــتــطــرفــة اســتــهــدف مــعــســكــرًا 
وشهود  عسكري  ضــابــط  ــاد  أفـ مــا  وفــق  للجيش، 
الجيش  في  الضابط  وقــال  بــرس.  فرانس  وكالة 
عبدهللا عدن إن “إرهابيًا يائسًا فّجر نفسه صباح 
األحد قرب مجموعة من المجندين لدى تسجيلهم 
العاصمة  جــنــوب  فــي  الــواقــع  نكنك”  معسكر  فــي 
مقديشو. وأعلن المتحدث “مقتل سبعة أشخاص 
ــن”. وتــبــّنــت الــهــجــوم حركة  ــريـ ــرح تــســعــة آخـ وجــ
القاعدة  بتنظيم  والمرتبطة  المتطرفة  الشباب 

والتي تخوض تمّردا ضد الحكومة منذ 15 عامًا.

تظاهرات الغضب تدخل يومها التاسع والسلطات تتوعد بالضرب بيد من حديد

احتجاجات إيران تفاقم التوتر بين طهران والغرب
فاقـــم قمـــع االحتجاجـــات فـــي إيـــران 
التوتر القائم أصال بين طهران والدول 
الغربيـــة بينما يســـعى الطرفان إلحياء 
الـــذي   2015 للعـــام  النـــووي  االتفـــاق 
انســـحبت منه الواليـــات المتحدة غي 
عهد الرئيس األميركي الســـابق دونالد 

ترامب في مايو 2018.
اإليرانيـــة  الحكومـــة  واعتبـــرت 
االنتقادات الغربيـــة لتعاملها مع موجة 
احتجاجـــات غيـــر مســـبوقة انطلقـــت 
األســـبوع الماضي تنديدا بوفاة مهســـا 
أمينـــي الفتاة إيرانيـــة كردية تعرضت 
لالحتجاز والضرب على أيدي شـــرطة 
إلـــى  األخـــالق وســـرعان مـــا تحولـــت 
محاكمـــة للنظـــام الدينـــي وممارســـاته 
القمعية، تدخال في شؤونها الداخلية.

وذكـــرت وكالة أنبـــاء الطلبـــة اإليرانية 
شـــبه الرســـمية )إســـنا( أمس األحد أن 
بريطانيـــا  ســـفيري  اســـتدعت  إيـــران 
والنرويـــج بســـبب ما قالـــت إنه تدخل 
وتغطية إعالمية معادية لالضطرابات 
التـــي اندلعـــت في أنحـــاء البـــالد على 
خلفيـــة وفـــاة أميني خـــالل احتجازها 

لدى شرطة األخالق.
وأكد مستشار األمن القومي األميركي، 
جيـــك ســـوليفان، أن التظاهـــرات فـــي 
الشـــعب  رغبـــة  مـــدى  تعكـــس  إيـــران 

بالحصول على الحرية والكرامة.
وأضاف مســـاء أمس األحـــد، أن بالده 
إلـــى  للدخـــول  اإليرانييـــن  ستســـاعد 

اإلنترنت إليصال صوتهم للخارج.
تتخـــذ خطـــوات  واشـــنطن  إن  وقـــال 
ملموســـة أيضًا للمســـاعدة في “تسهيل 
إلـــى  اإليرانييـــن  المواطنيـــن  وصـــول 
يتســـنى  حتـــى  التواصـــل  وســـائل 
إيـــران  داخـــل  أصواتهـــم  ســـماع  لهـــم 

وخارجها”.
وتأثيـــر  النـــووي  االتفـــاق  بشـــأن  أمـــا 
فأوضـــح  ذلـــك،  علـــى  االحتجاجـــات 
لـــن  االتفـــاق  حـــول  المفاوضـــات  أن 
تمنـــع بـــالده من دعـــم مطالب الشـــعب 

اإليراني.
مـــن جهتهـــا، حملـــت وزارة الخارجيـــة 
الواليـــات  اللـــدود  عدوهـــا  اإليرانيـــة 
االضطرابـــات،  مســـؤولية  المتحـــدة 
وحـــذرت مـــن أن “المحـــاوالت الرامية 
إلى المساس بالسيادة اإليرانية لن تمر 

من دون رد”. 
أنهـــا  اإليرانيـــة،  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
اســـتدعت ســـفير بريطانيـــا لالحتجاج 
علـــى مـــا وصفتـــه بأنه “تحريـــض على 
أعمـــال شـــغب” تنتهجه شـــبكات تلفزة 
معارضة للنظام اإليراني تبث من لندن 

باللغة الفارسية.
كذلك استدعت سفير النرويج لسؤاله 
بشـــأن “تصريحـــات غير بناءة شـــّكلت 
تدخـــال فـــي شـــؤون إيـــران الداخليـــة” 
أدلـــى بهـــا رئيـــس البرلمـــان النروجـــي 
على خلفية التظاهرات التي تشـــهدها 

الجمهورية اإلسالمية.
أما وزير الداخلية أحمد وحيدي فقال 
وفـــق نفـــس المصـــدر، إنه يتوقـــع “من 
الســـلطة القضائيـــة أن تالحق بســـرعة 
الرئيســـيين  والمنفذيـــن  المدبريـــن 
ألعمـــال الشـــغب” بعد إعالن الشـــرطة 

توقيف أكثر من 700 شخص.
وعلى خطى الرئيس اإليراني، إبراهيم 
رئيســـي، دعا رئيس الســـلطة القضائية 
فـــي إيـــران غالم حســـين ايجئـــي، إلى 
التعامل بقوة مع التظاهرات الشـــعبية 

في البالد.
كمـــا اعتبر فـــي تصريحـــات صحافية، 
امس األحد، أنه من الضروري التعامل 
العناصـــر  مـــع  تهدئـــة  ودون  بحـــزم 
مـــا  بحســـب  لالضطرابـــات”،  الرئيســـة 

أفادت وكالة “إيسنا”.
إال أنـــه أشـــار فـــي الوقـــت عينـــه إلـــى 
ضـــرورة مراعـــاة جميـــع األدلـــة التـــي 
قدمتها الشـــرطة، وأقارب المتهمين أو 

الموقوفين.
تـــزال  ال  فيمـــا  الدعـــوة  تلـــك  وأتـــت 
التاســـع  لليـــوم  مســـتمرة  التظاهـــرات 
علـــى التوالي، وســـط توعد الســـلطات 

بالضرب بيد من حديد.
كمـــا جـــاءت بعـــد أن وثـــق العديـــد من 
تظهـــر  مصـــورة  مقاطـــع  الناشـــطين 
لمحتجـــات  واألمـــن  الشـــرطة  ضـــرب 
وســـط الشـــارع، مؤكديـــن أن مثل تلك 
االنتهـــاكات هـــي التي أدت ســـابقا إلى 

وفـــاة معتقـــالت ومـــن ضمنهم الشـــابة 
“مهسا أميني”.

فـــي حين اتهمت منظمة العفو الدولية 
قـــوات األمـــن بإطـــالق النـــار “بصـــورة 
متعمـــدة علـــى متظاهريـــن، داعية إلى 
“تحرك دولي عاجل لوضع حد للقمع”.

“قطـــع  حيـــال  مخـــاوف  أبـــدت  كمـــا 
اإلنترنـــت المفـــروض عمدا” فـــي البالد 
وإنســـتغرام  واتســـاب  حجـــب  مـــع 
التراســـل،  تطبيقـــات  مـــن  وغيرهمـــا 

بحسب ما نقلت فرانس برس.
فيما توعد الرئيس اإليراني المحتجين 
الذيـــن هتفـــوا ضد الســـلطة والمرشـــد 
علي خامنئـــي، ونظام الحكـــم الديني، 
مؤكدا أنه لن يسمح بما وصفه “أعمال 

الشغب”.
وهـــذه االحتجاجات هي األوســـع منذ 
تظاهـــرات نوفمبـــر 2019 التي نجمت 
عـــن ارتفاع أســـعار البنزيـــن في خضم 
األزمـــة االقتصاديـــة، وشـــملت حينهـــا 
نحو مئة مدينـــة إيرانية، وأفيد وقتها 
بمقتل 1500 شـــخص )حسب رويترز( 

في حمالت قمع ضد المتظاهرين.

عواصم ـ وكاالت

االحتجاجات الحالية هي األضخم منذ مظاهرات 2019

موسكو ـ وكاالت

فـــي  التصويـــت  يتواصـــل  الثالـــث  لليـــوم 
وزابوريجيـــا  ولوغانســـك  دونيتســـك 
االنضمـــام  اســـتفتاءات  فـــي  وخيرســـون 
القصـــف  تصعيـــد  أدى  فيمـــا  روســـيا،  إلـــى 
األوكراني إلجالء عدد من لجان االســـتفتاء 
في المناطق المســـتهدفة. فـــي حين أعلنت 
وزارة الدفـــاع الروســـية أمس األحد إحباط 
لضـــرب  األوكرانيـــة  القـــوات  محـــاوالت 
الذريـــة  للطاقـــة  زابوريجيـــا  محطـــة  أرض 
بــــ 8 مســـيرات مفخخـــة، موضحـــة أن كل 
المســـيرات أســـقطت خـــارج أرض المحطة. 
وأوضحت الوزارة أن مســـتويات اإلشـــعاع 

في المحطة النووية مازالت عادية.
وأعلنت الســـلطات االنفصاليـــة في المنطقة 
بوقـــت ســـابق أمـــس أن القـــوات األوكرانية 
ومســـتودعات  للحبـــوب  مخزنـــًا  قصفـــت 

أسمدة في مدينة زابوريجيا.
إلـــى ذلـــك، قالـــت رئيســـة اللجنـــة المركزية 

لالنتخابات بجمهورية لوغانســـك الشـــعبية 
يلينا كرافتشـــينكو في تصريحات صحافية 
إن لجان االســـتفتاء في مدينة ألتشيفســـك 
)جنـــوب غرب لوغانســـك( تـــم إجالؤها إلى 
المالجئ بســـبب قصف القـــوات األوكرانية، 
وذلـــك بعدمـــا أعلنـــت ســـلطات الجمهوريـــة 
عـــن اســـتهداف المدينـــة بــــ 6 قذائـــف مـــن 
راجمـــات الصواريـــخ “هيمـــارس” األميركية 

صبـــاح أمس األحد. وأضافت كرافتشـــينكو 
أن “محرضيـــن أوكرانييـــن” ينشـــرون عبـــر 
عناويـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
اللجـــان المحلية لالســـتفتاء في لوغانســـك 
ويحثـــون القـــوات األوكرانية علـــى ضربها، 
مؤكدة أن القصف األوكراني لن يزيد سكان 
الجمهوريـــة إال عزيمـــة علـــى المشـــاركة في 

االستفتاء المصيري.

إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بدرونات مفخخة على “زابوريجيا”

موسكو: كييف تقصف مناطق االستفتاء لتخويف المقترعين

قتيالن بهجوم صاروخي أوكراني على فندق في خيرسون

تل أبيب ـ وكاالت

توعـــد رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، يائير 
ســـرية  بعمليـــات  األحـــد،  أمـــس  البيـــد، 
ضـــد “حـــزب هللا” اللبنانـــي، وقـــال “يجب 
اســـتخدام التهديد العسكري ضد طهران 

لدفعها نحو اتفاق نووي أفضل”.
وفـــي مقابلـــة مـــع موقـــع “والـــال” العبري، 
قال يائير البيـــد إن “بالده تقوم بعمليات 
سرية ضد حزب هللا، وإنه ليس هناك من 
داع لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد 
جديد من الحـــزب اللبناني”، الفتا إلى أن 

“هناك دائما حلول وسط”.
وأشـــار رئيس الحكومة اإلســـرائيلية إلى 
أنـــه “من بيـــن الحلـــول الوســـطية لبالده، 
الحـــرب بين الحروب، وأنـــه من بين تلك 

الحلول أيضا العمليات السرية”.
وفي إعالن رســـمي نـــادر بتنفيذ ضربات 
الـــوزراء  رئيـــس  شـــدد  ســـوريا،  فـــي 
اإلســـرائيلي على أن بالده “تشن هجمات 

هناك لحماية أراضيها وصد الخطر عنها”.
كمـــا أكـــد أن تل أبيـــب “لن تســـمح إليران 
باســـتخدام ســـوريا قاعـــدة لتزويد حزب 

هللا باألسلحة”.
وشـــدد علـــى أنـــه “علـــى رئيـــس النظـــام 
الســـوري بشـــار األســـد أن يدرك أن وجود 
إيران علـــى أراضيه تهديـــد لبالده وعليه 

أن يخرجها”.

أمـــا في مـــا يتعلق بالمفاوضـــات النووية، 
فاعتبـــر أنـــه يجـــب الضغـــط علـــى إيـــران 

للتوصل التفاق نووي أقوى وأفضل. 
وقال “يجب استخدام التهديد العسكري 
ضـــد طهـــران لدفعهـــا نحـــو اتفـــاق نووي 
أفضـــل”. كمـــا أضـــاف أن بـــالده “ســـتفعل 
كل مـــا يلزم لمنع إيران من الحصول على 

سالح نووي”.

أكد تنفيذ ضربات في سوريا.. وتوعد “حزب اهلل” بـ “عمليات سرية”

البيد: يجب استخدام التهديد العسكري ضد إيران

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد
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“الفنادق والمطاعم” يواصل تسجيله النسب األعلى على مستوى القطاعات غير النفطية

االقتصاد الوطني يحقق نمًوا 
بنسبة 6.9 % في الربع الثاني 2022
نشرت وزارة المالية واالقتصاد الوطني، أمس، التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، عبر موقعها 
اإللكترونــي www.mofne.gov.bh، والــذي يلخــص أبــرز المســتجدات على الصعيد االقتصــادي المحلي، وأداء عدد من المؤشــرات 

االقتصادية، إلى جانب استعراض ملخص مشروعات البنية التحتية وتقارير التنافسية لمملكة البحرين.

النمو االقتصادي

ووفقـــًا للبيانات األوليـــة الصادرة 
عن هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية، سجل اقتصاد مملكة 
البحريـــن نموًا ملحوظًا باألســـعار 
الثابتـــة خـــال الربـــع الثانـــي مـــن 
العام 2022 على أســـاس ســـنوي، 
حيث نما االقتصاد الوطني بنسبة 
6.9 % فـــي الربع الثاني من العام 
الجاري، محققًا زيادة سنوية تعد 
األعلى منذ العام 2011. وشهدت 
انتعاشـــًا  االقتصاديـــة  األنشـــطة 
قويـــًا مدعومـــًا باســـتمرار تطـــور 
النفطيـــة،  غيـــر  القطاعـــات  أداء 
باإلضافة إلى تســـجيل مؤشـــرات 
إيجابيـــة ونوعية فـــي القطاعات 
التـــي اســـتهدفتها خطـــة التعافي 

االقتصادي. 

أبرز المؤشرات االقتصادية

القطاعـــات  أداء  التقريـــر  وأظهـــر 
االقتصاديـــة خـــال الربـــع الثاني 
مـــن العـــام 2022 مقارنـــة بالربـــع 
الثانـــي مـــن العـــام 2021، حيـــث 
واصـــل قطاع الفنـــادق والمطاعم 
تسجيله لنسب النمو األعلى على 
مســـتوى القطاعات غير النفطية، 
محققـــًا نموًا ســـنويًا بنســـبة 18.1 
% باألســـعار الثابتـــة. تـــاه قطاع 
المواصـــات واالتصـــاالت بنســـبة 
الصناعـــات  ثـــم قطـــاع   ،% 15.1

التحويلية بنسبة 7.6 % مدعومًا 
بنمـــو الكميـــات المنتجـــة فـــي كل 
من شـــركة ألمنيـــوم البحرين )ألبا( 
وشـــركة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة 
نفـــط  شـــركة  ومصفـــاة  )بناغـــاز( 

البحرين )بابكو(. 
فيمـــا شـــهد قطـــاع التجـــارة نموًا 
بنســـبة 7.5 % باألســـعار الثابتـــة، 
عاكسًا االرتفاع الحاصل في قيمة 
والتجـــارة  البيـــع  نقـــاط  عمليـــات 
اإللكترونية. أمـــا قطاع الخدمات 
الحكوميـــة فقد بلغت نســـبة نموه 
الســـنوية 7.1 % باألسعار الثابتة 
العـــام  الثانـــي مـــن  الربـــع  بنهايـــة 
2022. كما شـــهد قطاع األنشـــطة 
العقاريـــة وخدمات األعمـــال نموًا 
الربـــع  خـــال  ملحوظـــًا  حقيقيـــًا 
الثانـــي مـــن العـــام 2022 بلـــغ 4.5 
% علـــى أســـاس ســـنوي، مدعومًا 
بارتفاع أعداد المعامات العقارية 
المســـاحة  جهـــاز  لـــدى  المســـجلة 
والتسجيل العقاري. وحقق قطاع 
المشـــروعات الماليـــة نموًا بنســـبة 

3.6 % مدعومـــًا بنمـــو الميزانيـــة 
المصرفـــي  للجهـــاز  الموحـــدة 
للقـــروض  اإلجمالـــي  والقيمـــة 
قطـــاع  نمـــا  فيمـــا  والتســـهيات، 

البناء والتشييد بنسبة 2.6 %.

المشروعات التنموية

وبالنســـبة للمشـــروعات التنمويـــة 
الكبـــرى والممولة من قبل برنامج 
التنميـــة الخليجـــي، فقـــد شـــهدت 
الربـــع  خـــال  ملحوظـــًا  تقدمـــًا 
الثاني من العام 2022 مع ترســـية 
مليـــون   100 بقيمـــة  مشـــروعات 
دوالر أميركـــي، ليصبـــح إجمالـــي 
تمـــت  التـــي  المشـــروعات  قيمـــة 
ترســـيتها حوالي 6.1 مليار دوالر 
 % 8.2 قدرهـــا  بزيـــادة  أميركـــي 
عمـــا كانت عليـــه في نهايـــة الربع 
الثانـــي من 2021. كما شـــهد الربع 
الثانـــي للعام 2022 ترســـية عقود 
محمـــد  الشـــيخ  مركـــز  لمشـــروع 
بـــن خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
للقلـــب، وعقود لمشـــروع توســـعة 

شـــارع الجنبية، وعقود لمشـــروع 
المدينة الرياضية.

تنافسية المملكة 

فقـــد  التنافســـية،  صعيـــد  وعلـــى 
تصـــّدرت مملكـــة البحريـــن الدول 
األوســـط  الشـــرق  العربيـــة ودول 
وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية 
 2022 العالـــم  فـــي  االقتصاديـــة 
الصادر عن معهد فريزر، وتحســـن 
أداء المملكـــة بواقع 17 مرتبة في 
المؤشـــر لتحتل المرتبة 39 عالميًا 

من أصل 165 دولة. 
من جانٍب آخر، تحسن أداء مملكة 
البحرين بواقع 4 مراكز في مؤشر 
 fDi Greenfield Performance
الفايننشـــال  عـــن  الصـــادر   Index
تايمـــز، لتحتل المرتبـــة 11 عالميًا 
بيـــن 84 اقتصـــادًا، ويحصـــر هـــذا 
نجحـــت  التـــي  الـــدول  المؤشـــر 
في اســـتقطاب ما ال يقـــل عن 10 
مشروعات ضمن مجاالت جديدة 
األجنبـــي  االســـتثمار  حيـــث  مـــن 
2021.  أمـــا  العـــام  المباشـــر فـــي 
بالنســـبة لتقريـــر التنمية البشـــرية 
2021/2022 الصـــادر عن برنامج 
األمـــم المتحدة اإلنمائـــي، فقد تم 
تصنيـــف مملكـــة البحريـــن ضمـــن 
البشـــرية  “التنميـــة  ذات  الـــدول 
احتلـــت  حيـــث  جـــدًا”،  المرتفعـــة 
مملكـــة البحريـــن المركـــز 35 مـــن 

أصل 191 دولة.
www.mofne.gov.bh@bahrainmofne
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التقرير االقتصادي الفصلي
لمملكة البحرين

2022

نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
(على أساس سنوي)

نـمـو االقـتـصـاد الـوطـنـي بـنـسـبـة %6.9 
محققًا زيادة سنوية تعد األعلى منذ العام 2011

“ديار المحرق” ُتعلن افتتاح جامع ومجلس المناعي رسميًا بديرة العيون

ا “البحرين اإلسالمي”: الشركات قيد التأسيس ضمن المستفيدين من خدمة فتح الحساب إلكترونيًّ

بمساحة تتجاوز 2450 متًرا مربًعا ويتسع ألكثر من 600 مصلٍّ

ضمن إطار سعيه لتبسيط األمور المالية لزبائنه

أعلنت شـــركة ديـــار المحرق، عـــن اكتمال 
أعمال جامع ومجلس محمد بن سيف بن 
إبراهيـــم المناعي في ديـــرة العيون، لُيعّد 

بذلك أول جامع في ديرة العيون.
وقـــد ُأقيمت مراســـم افتتاح هـــذا الجامع 
المبارك يوم األربعاء الموافق 21 ســـبتمبر 
الجـــاري، برعاية الشـــيخ راشـــد بن محمد 
مجلـــس  رئيـــس  الهاجـــري  فطيـــس  بـــن 
بـــن  الســـنية وبحضـــور صالـــح  األوقـــاف 
عيســـى بن هندي المناعي مستشار جالة 
الملك لشؤون الشباب والرياضة، وسلمان 
بـــن عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي محافظ 
محافظـــة المحـــرق وعبدالحكيـــم يعقوب 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الخيـــاط 
ديـــار المحـــرق، وأحمـــد العمـــادي الرئيس 
التنفيذي لشركة ديار المحرق. إلى جانب 
ممثليـــن مـــن مجلـــس األوقـــاف الســـنية 
وديـــار المحـــرق، باإلضافـــة إلـــى المقاول 
والمهندســـين  واالستشـــاريين  الرئيســـي 

ممن أشرفوا على المشروع.

ويتضمن تصميم الجامع أشكاالً هندسية 
فـــن  مـــن  مســـتوحاة  بزخـــارف  متميـــزة 
العمـــارة العربية اإلســـامية ضمن تصميم 
المسجد والمئذنة والقّبة. وبامتداده على 
قطعة أرض تتجاوز مساحتها 2450 مترًا 
مربعًا، ومســـاحة بناء تتجـــاوز 1200 متر 
. مربع، يتسع الجامع ألكثر من 600 مصلٍّ

وبهـــذه المناســـبة، أثنى الشـــيخ راشـــد بن 
محمد الهاجـــري رئيس مجلـــس األوقاف 
المحـــرق  ديـــار  شـــركة  بجهـــود  الســـنية 

الســـاعية فـــي بنـــاء الجوامـــع والمســـاجد 
أنحـــاء  فـــي  بذكـــر هللا، وخاصـــة  لتعمـــر 
األحيـــاء الســـكنية بمدينة ديـــار المحرق، 
قائاً: “ونحن نشـــهد اليوم صرحـــًا مباركًا 
شـــامًخا يدعـــو للفخـــر واالعتزاز ونســـعد 
بتصميمـــه وســـعته االســـتيعابية الكبيرة، 
فإننـــا نتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر لـــكل من 
ساهم في تنفيذ هذا المشروع على أرض 
الواقـــع ونتمنـــى للجميـــع دوام التوفيـــق 

والسداد”.

ومـــن جانبـــه، قـــال عبدالحكيـــم يعقـــوب 
الخيـــاط رئيس مجلس إدارة شـــركة ديار 
المحـــرق “بفضـــل مـــن هللا عز وجـــل، وثم 
مســـاهمة أحد المحســـنين جزاه هللا خير 
الـــذي تكفـــل – مشـــكورًا – بتكلفـــة البناء، 
قمنا بتشييد جامع المناعي بجودة عالية. 
وال ننســـى فـــي هـــذا الســـياق أن نتقـــدم 
بالشكر لجميع العاملين في هذا المشروع 
على ما بذلـــوه من جهود طيبة على مدى 
العامين الماضيين. وســـيعمل هذا الجامع 

علـــى خدمـــة المصليـــن من قاطنـــي ديرة 
العيون والمناطق المجاورة لها”.

كمـــا توجـــه عبدالحكيـــم الخيـــاط كذلـــك 
وهـــي  المنفـــذة  الشـــركة  إلـــى  بالشـــكر 
شـــركة أوربا للمقـــاوالت والصيانـــة، وإلى 
االستشـــاريين شـــركة المعماريون العرب، 
Hori�  ومصممي الديكـــور الداخلي وهم:
zon Interiors، على جهودهم في تحقيق 

بناء هذا الجامع على أكمل وجه.
 وتعـــد “ديـــار المحـــرق” مـــن أكبـــر المـــدن 

الســـكنية المتكاملـــة في مملكـــة البحرين 
حيـــث تتســـم بطابعهـــا المتميـــز والمغاير 
والتـــي توفر من خاله خيـــارات متنوعة 
الحيـــاة  وســـبل  إســـكانية  حلـــول  مـــن 
العصريـــة ذات القيمـــة والجـــودة العالية. 
يتأتـــي هذا من خال المـــزج الفريد الذي 
تقدمه “ديار المحرق” من مرافق ســـكنية 
تأصيـــاً  وترفيهيـــة وصحيـــة  وتجاريـــة 
العصريـــة  للمدينـــة  نمـــوذج  لتأســـيس 

المتكاملة.

ــا دون الحاجة لزيارة أّي  أعلــن بنــك البحريــن اإلســامي )BisB( عن إتاحة الفرصة أمام الشــركات قيد التأســيس لفتح وإدارة حســاباتهم إلكترونيًّ
من فروع البنك. ويأتي هذا ضمن إطار سعيه المستمر لتبسيط األمور المالية لزبائنه، وتحويل تجربتهم المصرفية التقليدية لتكون تجربة رقمية 
ا  ومبتكرة. وُيعد بذلك أول بنك يقدم هذه الخدمة للشــركات قيد التأســيس في المملكة. وســتتيح هذه الخدمة الجديدة فتح الحســابات إلكترونيًّ
للشــركات قيد التأســيس، وذلك من خال اســتخدام تطبيق “اإلســامي الرقمي للشــركات” خال فترة زمنية قصيرة ودون الحاجة لزيارة البنك. 
وســتتمكن هذه الشــركات فور تســجيلها في التطبيق والتحقق من صحة المعلومات المقدمة من االســتفادة مباشــرة من خدمات ومنتجات البنك، 
واالستمتاع بتجربة مصرفية سهلة ومبتكرة بكل راحة وُيسر. وبذلك، ستسهم هذه الخدمة في دعم الشركات خال رحلة تدشين عملها التجاري.

وتجدر اإلشـــارة هنا إلى أن الشركات قيد 
التأســـيس هي الشـــركات ذات الســـجات 
النشـــطة بدون ترخيص، حيث تملك هذه 
الشـــركات شـــهادة ســـجل تجـــاري نشـــط، 
ولكنهـــا ال تملـــك ترخيص مزاولة النشـــاط 
التجـــاري الـــذي ُيصدر من ِقبـــل من وزارة 

الصناعة والتجارة في البحرين.
وتعد هذه المبادرة األولى من نوعها جزًءا 
مـــن اســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي التي 

يتبناهـــا البنك، حيث يتطلع لتحقيق تقدم 
ملمـــوس فـــي مجـــال االبتـــكار والرقمنـــة، 
وذلك ضمن إطار قيمه المؤسسية الهادفة 
لتبسيط األمور المالية للزبائن وتغيير نمط 
الخدمـــات المصرفيـــة التقليديـــة. ويتطلع 
البنـــك مـــن خـــال إطـــاق هـــذه الخدمـــة 
لتزويـــد زبائنه من أصحاب الشـــركات قيد 
التأســـيس بتجربة مصرفية رقمية فريدة 
ومبتكـــرة، وتمّكينهـــم مـــن فتح حســـابات 

تجارية تدعم تدشين أعمالهم وتسهم في 
تطورها.

وقـــد بـــادر البنك بفتح المجـــال لهذه الفئة 
مـــن الشـــركات بعـــد نجـــاح خدمـــة فتـــح 
الحســـابات في الســـابق، حيـــث تم إطاق 
المرحلة األولى من خدمة فتح الحسابات 
للشـــركات الفرديـــة والســـجات التجارية 
االفتراضية “ســـجلي” في ســـبتمبر 2020.  
وفي يوليو 2022، تم فتح المجال لجميع 

الشـــركات والمؤسســـات بمملكـــة البحرين 
ا  دون اســـتثناء لفتح الحســـابات إلكترونيًّ
عبر تطبيق “اإلســـامي الرقمي للشركات”، 

بخطوات سهلة وآمنة.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح جـــواد حميـــدان 
الرئيـــس التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة 
قائـــاً:  الماليـــة  والمؤسســـات  للشـــركات 
“لطالمـــا ســـعى بنـــك البحريـــن اإلســـامي 
لابتـــكار فـــي تقديم خدماتـــه المالية، مما 
مكنـــه مـــن تعزيـــز مكانتـــه كبنـــك رائد في 
تقديم الخدمات المصرفية الرقمية. وبناًء 
على آراء ومقترحات زبائننا، ومن منطلق 
حرصنـــا علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــم، قمنـــا 
بضـــم فئة الشـــركات قيد التأســـيس ضمن 
المســـتفيدين مـــن خدمة فتح الحســـابات 
االســـتمرار  مـــع  ســـهولة  بـــكل  ـــا  إلكترونيًّ

بتحسين الخدمة وتحديثها مستقباً”. 
وأضاف بقوله: “كجزء من اســـتراتيجيتنا 

المتمحـــورة حـــول الزبائـــن، ســـتعزز هـــذه 
وتقلـــل  المســـتخدمين  تجربـــة  الخدمـــة 
الوقـــت المســـتغرق لفتـــح الحســـابات، بما 
يعكس توجهاتنا نحو تبســـيط المعامات 
ذلـــك  خـــال  مـــن  ونتطلـــع  المصرفيـــة. 
النشـــأة  حديثـــة  الشـــركات  دور  لتفعيـــل 
لتســـهم بشـــكل فاعل في تنميـــة االقتصاد 

الوطني”.  
فـــي  البحريـــن اإلســـامي  بنـــك  ويســـتمر 
ســـعيه نحو إيجاد طـــرق جديدة ومبتكرة 
لتبســـيط األمور المالية، وذلك عبر إطاق 
مبســـطة  رقميـــة  وخدمـــات  منتجـــات 
ومبتكـــرة لتعزيـــز تجربـــة زبائنـــه الكـــرام، 
مما يســـاعد في االرتقاء بمعايير الصيرفة 

اإلسامية في المملكة.
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جواد حميدان

6.1 مليـار دوالر إجمالـي قيـمـة 
المشـروعات التـي تمت ترسيتـها 

بزيـادة قـــدرهـا 8.2 % 



محمد الجيوسي

أعلنــت ســوليدرتي البحريــن، عــن رعايتها للنســخة الثانية من “مؤتمــر الهيئة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحية”. ومــن المزمع أن يقــام المؤتمر 
خالل الفترة من 29 ســبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022، وذلك بفندق كراون بالزا، 
تحــت رعايــة كريمــة مــن قبــل رئيس المجلــس األعلــى للصحة الفريــق طبيب 

الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة.

ويعـــد المؤتمر الســـنوي منصـــة تجمع 
كافـــة الممارســـين الصحيين ومزودي 
إلـــى  والطبيـــة،  الصحيـــة  الخدمـــات 
بتقديـــم  المهتميـــن  جميـــع  جانـــب 
والصناعـــات  الصحيـــة  الرعايـــة 
الدوائية ومؤسسات الرعاية الصحية 

والمدربيـــن الطبيين وخبراء االعتماد 
اإلقليميـــن والعالمييـــن. ويأتـــي هـــذا 
األفـــكار  مناقشـــة  بهـــدف  المؤتمـــر 
اللوائـــح  وإدارة  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 
الصحيـــة، إضافة إلى تبـــادل وجهات 
فـــي  الممارســـين  جميـــع  بيـــن  النظـــر 

القطاع من مملكـــة البحرين والخليج 
العربي.

وتتطلـــع ســـوليدرتي البحريـــن لدعـــم 
المبـــادرات الصحية الوطنية، الســـيما 
الراميـــة  الحكوميـــة  المبـــادرات 
ومســـاعيها المتواصلـــة نحو تحســـين 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكة، 

وتعزيز استدامتها. 
وعلقـــت رئيس الخدمـــات الطبية في 
ســـوليدرتي البحريـــن ســـناء الـــدرازي 
قائلـــة “إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن 

نرعـــى مؤتمر الهيئـــة الوطنية لتنظيم 
الـــذي  الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن 
يعـــد حدًثا مهًما على مســـتوى القطاع 
وذلـــك  وإقليميـــا،  محلًيـــا  الصحـــي 
بصفتنـــا إحـــدى ابرز مـــزودي خدمات 
التأميـــن الصحـــي فـــي المملكة. حيث 
ســـعينا  للمؤتمـــر  رعايتنـــا  تعكـــس 
للمساهمة بدورنا في تطوير منظومة 
الخدمات الصحية بالكامل بما يجسد 
أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 

.”2030
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 

الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
ورئيـــس  الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
المشـــاركة  أهميـــة  علـــى  المؤتمـــر 
المهـــن  الهيئـــة لتنظيـــم  فـــي “مؤتمـــر 
والخدمات الصحية” لما في ذلك دعم 
لجهود الهيئة لضمـــان تقديم خدمات 
فـــي  الجـــودة  آمنـــة وعاليـــة  صحيـــة 
مملكـــة البحريـــن، معربـــة عن شـــكرها 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة، على تكرمه برعاية 

هذا المؤتمر.

“سوليدرتي” ترعى النسخة الثانية لمؤتمر “تنظيم المهن والخدمات الصحية”

سناء الدرازي

أجمع خبراء ســياحة على أن شــركة طيران الخليج تســير باالتجاه الصحيح 
نحــو التعافــي والخروج مــن تبعات جائحة )كوفيد 19( بأقل الخســائر لتكون 
فــي مصــاف كبرى شــركات الطيران اإلقليمية األفضــل أداء من حيث األداء 
التشــغيلي وتنــوع وجهــات الســفر، مبينيــن أن تكامــل أدوار اإلدارة وطواقم 
العمــل الوطنيــة ســيمكن طيــران الخليــج من التحليــق نحو آفــاق أكثر رحابة 

من النمو والتميز.

وأوضحـــوا في تصريحات خاصة لـ “البالد 
الوطنيـــة  الناقلـــة  فـــوز  أن  االقتصـــادي” 
لمملكـــة البحرين بجائزة “الطيـــران األكثر 
تطـــوًرا في العالم” للعـــام 2022 في جوائز 
ســـكاي تراكـــس للطيـــران العالمـــي يثبـــت 
واقترابهـــا  الشـــركة  اســـتراتيجية  نجـــاح 
مـــن تحقيـــق أهدافهـــا في أن تكـــون خيار 
المسافرين المفضل على مستوى المنطقة. 
وبدأت طيران الخليج بدأت عملياتها في 
العـــام 1950 لتكـــون ضمـــن أولى شـــركات 
فـــي  تأسســـت  التـــي  التجاريـــة  الطيـــران 
منطقـــة الشـــرق األوســـط. واليـــوم تســـّير 
الناقلـــة رحالتهـــا المجدولـــة مـــن مركزهـــا 
إلـــى  الدولـــي  البحريـــن  بمطـــار  الرئيـــس 
وجهاتهـــا فـــي أوروبا، والشـــرق األوســـط، 
وشـــبه القـــارة الهندية، والشـــرق األقصى. 
جميـــع  حالًيـــا  الخليـــج  طيـــران  وتشـــّغل 
أســـطول  مزيـــج  باســـتخدام  وجهاتهـــا 
الكبيـــرة  واإليربـــاص  البوينـــغ  طائراتهـــا 

والصغيرة.
مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
بروموسفن القابضة والمستثمر السياحي، 
أكرم مكناس “من الصعب تحديد شركات 
الطيـــران المتفوقة خـــالل الفترة الماضية 
ولكـــن  الجميـــع،  أرهقـــت  الجائحـــة  ألن 
القواعـــد التـــي بنـــي عليـــه تقييـــم ســـكاي 
تراكس تؤكـــد للجميع أن طيـــران الخليج 

كانـــت أكثـــر الشـــركات اتزانـــا ومرونة في 
إنجاح اســـتراتيجية عملها. هناك شـــركات 
كورونـــا  تحديـــات  مـــع  تعاملـــت  كثيـــرة 
بطريقـــة صعبـــة وبمخاطـــر عاليـــة، ولكـــن 
طيـــران الخليج تميزت عن غيرها بســـبب 
قدرتهـــا على زيادة عـــدد الرحالت وإعادة 
احتياجـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا  جدولتهـــا 

عمالئها”. 
ويـــرى مكنـــاس أن تعامل طيـــران الخليج 
مـــع أســـعار الرحـــالت وتذاكـــر الســـفر كان 
منطقيا بصورة أكبـــر من غيرها، خصوصا 
أن الكثيـــر مـــن شـــركات الطيـــران األخرى 
خرجـــت عن صوابها في تســـعيرة التذاكر 
وأصبحت مكلفة جدا. أما طيران الخليج 
فكانـــت أذكى فـــي عمليـــة إعـــادة الهيكلة 
الداخلـــي بفضـــل  بيتهـــا  وإعـــادة ترتيـــب 
اتخاذهـــا لخطوات جريئة كثيـــرة لتعديل 
مســـارها والمنافســـة بقـــوة على مســـتوى 

إقليمي وعالمي. 
وأكـــد مكناس أن طيـــران الخليج نجحت 
في تحقيق مجموعة من أهدافها الرئيسة 
كربـــط مملكـــة البحريـــن بالعالـــم، وتعزيـــز 
تجربـــة العمـــالء من خالل توفيـــر تجارب 
الســـفر اآلمنة والسلســـة والجديرة بالثقة، 
وأن تصبح الشـــركة جهة العمـــل المفضلة 
لدى الموظفين، وأن توجه أنشطة األعمال 
نحـــو الطـــرق اإلبداعية والمســـتدامة على 

الصعيـــد التجـــاري التـــي مـــن شـــأنها دعم 
االقتصاد الوطني.

مـــن جهتـــه، قال المديـــر التنفيذي لشـــركة 
إن  المؤيـــد  ســـفيان  للســـفريات  المنامـــة 
طيـــران الخليـــج تســـتحق هـــذه الجائـــزة 
بفضـــل مـــا تشـــهده مـــن تطـــور وتميز في 
اإلدارة وقيـــادة دفـــة التغيير نحو األفضل 
التي أدت إلى سير الشركة بخطى سديدة 

لتخطي تداعيات جائحة كورونا. 
الطيـــران  بالقـــول “شـــركات  المؤيـــد  وزاد 
أزمـــة  مـــع  عملياتهـــا  تدهـــورت  األخـــرى 
عشـــوائية  قـــرارات  واتخـــذت  كورونـــا 
وغيـــر مدروســـة جعلتهـــا تســـير فـــي تيه، 
بقـــرارات  إال أن طيـــران الخليـــج فكـــرت 
مدروســـة ومبـــادرات حصيفـــة أدت إلـــى 
ديمومـــة نشـــاطها التشـــغيلي التصاعـــدي، 
المنطقـــة  فـــي  لنظيراتهـــا  خالفـــا  وذلـــك 
الالتي تكبدن خســـائر بمئات الماليين من 

الدوالرات”.
عمـــل  إجـــراءات  أن  إلـــى  المؤيـــد  ولفـــت 
وتشـــغيل طيـــران الخليج تطابـــق ما كان 

متبعا بسياســـة الدولة في مواجهة تبعات 
الجائحة بعقالنية وتريث حذر قبل اتخاذ 
أي قـــرارات اقتصادية وتجارية مصيرية، 
واالعتماد على ردود فعل مدروســـة وغير 
متســـرعة أو طائشـــة أو مبالغ بها قد تؤثر 

على سير الحركة السياحية والتجارية. 
بدوره، قال عضو لجنة الضيافة والسياحة 
في غرفة تجـــارة وصناعة البحرين فوزي 
الشـــهابي إن فـــوز طيران الخليـــج بجائزة 
“الطيـــران األكثر تطـــّوًرا في العالـــم” للعام 
2022 يتزامـــن مـــع حصولهـــا منـــذ فتـــرة 
قصيـــرة علـــى تصنيـــف 5 نجـــوم لســـالمة 
الطيـــران خـــالل جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
19(، مـــا يعكـــس مواصلة الناقلـــة الوطنية 
لنجاحاتها في تطوير عملياتها التشـــغيلية 
وتعزيز بروتوكوالتها في المطارات وعلى 

متن رحالتها حول العالم. 
اإلنجـــازات  “هـــذه  الشـــهابي  وأضـــاف 
المتراكمة لطيران الخليجي تجعل من كل 
مواطـــن بحرينـــي يفخر بالناقلـــة الوطنية 
باعتبارها إحدى شـــركات الطيران القليلة 

على مســـتوى العالم التي لـــم تتوقف أبدا 
عـــن الطيـــران طـــوال العـــام 2020، بفضل 
الصارمـــة  التدابيـــر  مـــن  جملـــة  اتخاذهـــا 
هـــذه  خـــالل  بأمـــان  الطيـــران  لمواصلـــة 

األوقات الصعبة وغير المستقرة”. 
وبين الشهابي أن طيران الخليج أصبحت 
مـــن  مرحلـــة جديـــدة  أعتـــاب  علـــى  اآلن 
النمـــو واالزدهـــار بفضـــل مـــا تنتهجـــه من 
نمـــوذج عمل مرن واســـتراتيجية طموحة 
تســـتهدف وضع الناقلـــة الوطنية لموطئ 
قدم أكثر رســـوخا علـــى الخارطة العالمية 
للمالحة الجوية والشـــحن الجوي والسفر 

والسياحة. 
وأعـــرب الشـــهابي عـــن تفاؤلـــه فـــي قدرة 
طيـــران الخليـــج علـــى ترســـيخ مكانتهـــا 
بيـــن كبـــرى الناقـــالت الجويـــة اإلقليميـــة 
والعالميـــة بفضـــل مـــا تقوم به مـــن تطوير 
مســـتمر فـــي خدماتها على متـــن طائراتها 
وأســـطولها اآلخـــذ بالتطـــور وزيـــادة رضا 
المســـافرين مما تقدمه من خدمات جوية 
ولوجســـتية تواكب المتغيرات المتسارعة 

في هذه الصناعة المليئة بالتحديات. 
مـــن جهته، قـــال رئيـــس جمعيـــة البحرين 
للمعـــارض والمؤتمرات كاظم الســـعيد، إن 
طيـــران الخليـــج بمجلس إدارتهـــا الجديد 
واجـــه الكثيـــر مـــن التحديـــات وتمكن من 
أن يكـــون علـــى قـــدر المســـؤولية لتســـّطر 
حقبـــة جديـــدة للناقلـــة الوطنيـــة بإنجـــاز 
الكثير من مالمح استراتيجيتها الجديدة 
وعلى رأســـها زيادة ثقـــة العمالء بخدمات 

وأسطول طيران الخليج. 
جائـــزة  “إن  بالقـــول  الســـعيد  وأوضـــح 
الطيران األكثر تطـــوًرا في العالم تحققت 
شـــركات  علـــى  جـــدا  صعـــب  وقـــت  فـــي 
الطيـــران، ونحـــن نفخر بما تحقـــق للناقلة 
الوطنيـــة والـــذي أتـــى مـــن خـــالل جهـــود 
الخليـــج،  طيـــران  فـــي  العامليـــن  جميـــع 
خصوصا وأننا نقـــدر الجهود الكبيرة التي 
بذلتهـــا الكفـــاءات الوطنيـــة مـــن أصحاب 
الخبرة وجميع الموظفين في الشركة، وال 
ننســـى كذلك الدعم الحكومي الكبير لهذه 
الشـــركة التـــي باتت اليـــوم من الشـــركات 
التـــي نعتمد عليها بصورة كبيرة في جلب 
الســـياح والمســـاهمة فـــي نمـــاء االقتصاد 

الوطني”. 
وشـــدد الســـعيد علـــى أن الشـــركة تســـير 
بالقـــول  مســـتطردا  الصحيـــح،  باالتجـــاه 
“سأكون ســـعيًدا أكثر لو تتم إعادة دراسة 
الوجهات الســـياحية للشركة إذا كنا نطمح 
الســـتقطاب كثيريـــن مـــن رجـــال األعمال 
والسياح والترويج للبحرين سياحيا على 
نطاق أوســـع من أي وقت مضى، وضرورة 
إعـــادة فتح الخطـــوط القريبة من المملكة 

التي تدّر أرباحا كبيرة عليها”.

“طيران الخليج” تحّلق خارج سرب الناقالت الجوية المتضررة من كورونا وغالء األسعار
على خلفية حصدها لجائزة “الطيران األكثر تطورًا في العالم 2022”.. خبراء سياحة لـ “^”:
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الشهابي:المؤيد: السعيد:مكناس: 

أسعار تذاكر سفر طيران الخليج 
منطقية أكثر من غيرها

اإلدارة وطواقم العمل الوطنية 
كانت على قدر المسؤولية للنجاح

الناقلة الوطنية فكرت بقرارات مدروسة أدت 
لديمومة نشاطها التشغيلي التصاعدي

زيادة رضا المسافرين بخدمات جوية 
ولوجستية تواكب المتغيرات المتسارعة

نظمــت “طلبــات”، الشــركة التقنيــة الرائــدة محلًيــا وإقليمًيا فــي قطاع توصيــل الطعام والتجــارة الســريعة، فعالية “باص 
العكسريم”، والتي تهدف من خاللها لنشر السعادة ورسم االبتسامة على وجوه الجميع. 

فـــي  الفعاليـــة  فكـــرة  وتتلخـــص 
تجهيـــز حافلة مخصصـــة لتوزيع 
اللـــون  وتحمـــل  كريـــم  اآليـــس 
البرتقالـــي الـــذي أصبـــح رمـــًزا لــــ 
“طلبـــات”، تتجـــول الحافلـــة فـــي 
وتقـــوم  المملكـــة  أنحـــاء  جميـــع 
بتوزيع آيسكريم مجاني للجميع. 

وصرحـــت رئيس قســـم االتصال 
المؤسســـي، العالقـــات الحكومية 
والمســـؤولية المجتمعيـــة فاطمة 
البســـتكي قائلـــًة “إن عمل طلبات 
ال يتمحـــور فقـــط حـــول توصيل 
إننـــا  بـــل  والمنتجـــات،  األطعمـــة 
نســـعى لخلـــق ذكريـــات ســـعيدة 

للجميـــع ورســـم االبتســـامة علـــى 
أن  “نأمـــل  وتضيـــف  وجوههـــم” 
تكـــون هـــذه الفعاليـــة قـــد حازت 
علـــى رضـــا وإعجـــاب الجمهـــور، 
وســـنبقى فـــي ســـعي دائـــم علـــى 
تكرار مثـــل هذه الفعاليات وصنع 

فعاليات أكثر إبداًعا”. 

“طلبات” تقوم بتوصيل “السعادة”
نظمت فعالية “باص العكسريم”
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أبرم بنك البحرين والكويت اتفاقية 
تعـــاون مـــع بحرين هاربور، الشـــركة 
إذ  البحريـــن،  إلنفراكـــورب  التابعـــة 
يقـــدم البنـــك مـــن خاللها تســـهيالت 
مالية لمختلف المواطنين والمقيمين 
فـــي البحرين ودول مجلس التعاون 
من الراغبيـــن باقتناء وحدة عقارية 
في مشـــروع بحرين هاربـــور، الكائن 

خلف مرفأ البحرين المالي.
االتفاقيـــة، أصبـــح  هـــذه  وبموجـــب 
قـــرض  علـــى  الحصـــول  باإلمـــكان 
عقـــاري بمزايـــا وتســـهيالت من بنك 
البحرين والكويت للراغبين بالسكن 
أو االستثمار في هذا المشروع الذي 
يقـــدم مزيًجـــا فريـــًدا مـــن الهندســـة 
حضـــري  مجتمـــع  فـــي  المعماريـــة 
الســـكنية  الوحـــدات  مـــن  متكامـــل 
العصريـــة، والفنـــادق والمطاعم ذات 
المســـتوى العالمي ومرســـى ساحلي 
وممشـــى وغيرها من المزايا الفريدة 

من نوعها.
وقـــال مديـــر عـــام قســـم الخدمـــات 
المصرفيـــة لألفراد في بنك البحرين 
والكويـــت، عـــادل ســـالم “إن البنـــك 

يـــدرك تماًمـــا تميـــز مشـــروع بحرين 
هاربور وضخامـــة العروض العقارية 
التي يقدمها، والشـــرائح المستهدفة 
للسكن واإلقامة واالستثمار في هذا 
المشـــروع الفريـــد من نوعـــه. ولذلك 
عملنـــا علـــى التأكـــد مـــن جاهزيتنـــا 
وضمـــان نجاح شـــراكتنا مـــع بحرين 
هاربـــور في تحقيـــق تطلعات عمالء 
المشـــروع ومســـاندتهم فـــي تحقيق 
أهدافهم وأحالمهم وتملك وحدتهم 

العقارية فيه”.
بنـــك  قـــدرة  “أن  ســـالم  وأضـــاف 
البحريـــن والكويت علـــى توفير هذا 
القـــرض العقاري تعكس مـــرة أخرى 
المـــالءة الماليـــة القويـــة لـــدى البنك 
وقدرته على توفير هذه المستويات 
المرتفعـــة والمتنوعـــة مـــن القروض 
إضافـــة  تشـــمل  التـــي  المختلفـــة، 
القـــروض  العقاريـــة  القـــروض  إلـــى 
الســـيارات  وقـــروض  الشـــخصية 

لألفراد، وغيرها الكثير”.
من جانبهـــا ، قالت رئيـــس المبيعات 
فـــي بحريـــن هاربور إيمـــان المناعي 
البحريـــن  بنـــك  مـــع  االتفاقيـــة  “إن 

والكويـــت تفتتح الباب واســـًعا أمام 
المزيـــد مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
العربـــي  والخليـــج  البحريـــن  فـــي 
الراغبين بتجربة ســـكن وإقامة غير 
مسبوقة على مســـتوى المنطقة في 
واحـــدة مـــن أكثـــر المناطـــق رفاهية 
وتميـــًزا على اإلطـــالق، وهي منطقة 

بحرين هاربور”.
هـــذه  أن  إلـــى  المناعـــي  وأشـــارت 
بنـــك  مـــن  التمويليـــة  التســـهيالت 
إلـــى  تضـــاف  والكويـــت  البحريـــن 
قائمـــة طويلـــة مـــن المزايـــا الفريدة 

بحريـــن  مشـــروع  يقدمهـــا  التـــي 
هاربـــور، الـــذي يجمـــع بيـــن وســـائل 
الراحـــة العالميـــة وأفخـــم العالمـــات 
التجاريـــة مـــن جميـــع أنحـــاء العالم، 
مًعـــا مقدمـــا بذلـــك منطقـــة جديـــدة 
نابضـــة بالحيـــاة، ووجهـــة جديـــدة، 
وعالمة مضيئـــة تبرهن على التقدم 
العمرانـــي والحضـــاري فـــي المملكـــة 
وممـــا يســـاهم فـــي تســـهيل عمليـــة 
البحريـــن  فـــي  التملـــك واالســـتثمار 
هاربـــور لجميـــع الجنســـيات بخطـــة 

سداد سهلة ومريحة.

تسهيالت مالية من “البحرين والكويت” للراغبين 
بـالسكـن واالستثمــار فـي “بحريـن هاربــور”

االثنين 26 سبتمبر 2022 - 30 صفر 1444 - العدد 5095

25 سبتمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.070

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 1.02

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.360

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.139

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.315

بنك السالم 
SALAM BD 0.090

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.280

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.462

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.490

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.115

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.049

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.645

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.479

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف السيارات 
)أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان العقارية
EBRIT BD 0.072

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.159

بنك مسقط 

سيكو 
SICO-C BD 0.15

BMUSC BD 0.754

نّظـــم االتحـــاد الحـــر لنقابـــات عمـــال 
البحريـــن بفنـــدق الخليج، بمناســـبة 
احتفـــاالً  العالمـــي،  العمـــال  يـــوم 
لتكريـــم العمـــال المتميزيـــن، وذلـــك 
تحت رعاية كريمـــة من لدن حضرة 
بـــن  صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
المعّظـــم. وقد شـــهد االحتفـــال الذي 
أقيـــم مؤخـــًرا وحضـــره عبدالرحمن 
جواهري، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو( وعـــدد مـــن 
أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة، تكريًمـــا 
لنخّبـــة مختـــارة مـــن عّمال الشـــركة 

وشبابها المتميز.
وفي تعليق له بهذه المناسّبة، أعرب 
إلـــى  شـــكره  جزيـــل  عـــن  جواهـــري 
حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، عاهـــل البالد 
المعظـــم، علـــى رعايـــة هـــذا الحفـــل 
تقديًرا من جاللته للعمال وباألخص 
فـــي  المخلـــص  البحرينـــي  العامـــل 
خدمـــة وطنه. كما أعرب عن شـــكره 
لالتحاد الحر لنقابات عّمال البحرين 
الهتمامـــه بتكريـــم عّمـــال الشـــركات 
والمؤسســـات فـــي القطـــاع الخاص، 
مثنًيـــا علـــى ُحســـن التنظيـــم ودقـــة 

اإلعداد الذي تمّيزت به االحتفالّية.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي بالعّمـــال 
المكرميـــن، والـــذي فـــاق عددهم 54 
مكرًمـــا حيث يعد هـــذا العدد األعلى 
مـــن المكرميـــن فـــي تاريخ الشـــركة 
إلـــى أن هـــؤالء الموظفيـــن  مشـــيًرا 
لجدهـــم  نظـــًرا  التكريـــم  اســـتحقوا 
واجتهادهم في العمل، منوًها بعمال 
شـــركة بابكو على نحـــٍو خاص قائال 
“لقد اســـتحق عمالنـــا المكرمون مثل 
هذا التقدير الذي حصلوا عليه، وهو 
بمثابـــة اعتـــراف وتقديـــر لجهودهم 
االســـتثنائية التـــي يبذلونهـــا في كل 

يـــوم وبكل إخالص لخدمة الشـــركة 
ومســـاعدتها على تحقيـــق أهدافها”. 
معرًبـــا عن ثقتـــه الكبيرة فـــي جميع 
عّمال الشـــركة الذين سخروا الوقت 
مســـيرة  علـــى  للحفـــاظ  والجهـــد 
الشـــركة الناجحـــة، ونقـــل لهم شـــكر 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وتحيـــات 

األســـتاذ عبـــدهللا جهـــاد الزيـــن الذي 
كلفـــه بنقـــل شـــكره الخـــاص وتقدير 
مجلس اإلدارة لتفاني عمال الشركة 
نقلـــة  إلحـــداث  المثالـــي  وتعاونهـــم 
نوعيـــة نحـــو تحقيـــق “بابكـــو الغـــد” 
وتحويل الشـــركة إلـــى إحدى أفضل 
الشـــركات العاملة في مجال التكرير 

في العالم. 
وأضاف أن التكريم قد شـــمل كذلك 
مجموعـــة مـــن شـــباب شـــركة بابكو 
الذيـــن اســـتحقوا هـــذا التكريم نظًرا 
لما أظهروه من عزيمة وإبداع وأداء 
اســـتثنائي اســـتحقوا عليه مثل هذا 
التقديـــر، مؤكـــًدا أن الشـــركة تعتمـــد 
عليهـــم كثيـــًرا فـــي مرحلـــة التحول 
الحالّيـــة التـــي ســـتنقل الشـــركة إلى 

مرحلة “بابكو الغد”.
وفـــي ختـــام تعليقـــه، أّكـــد جواهري 
ا بموظفيها  أن الشـــركة فخـــورة جـــدًّ
الذين أظهروا كفاءة وتميًزا في بناء 
هـــذا الصرح االقتصـــادي والصناعي 
الهـــام، معرًبـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه عن 
أملـــه بأن يكون هذا التكريم شـــحًذا 
لهمم المكرمين وتجديـــًدا لعزيمتهم 
وإقبالهـــم علـــى العمـــل، متمنًيـــا لهم 
التوفيـــق والمزيـــد مـــن التميـــز فـــي 

العمل واألداء.
من جانبهم، أعرب العمال والشـــباب 
المكرمون عن بالغ شـــكرهم لمجلس 
التنفيذيـــة  واإلدارة  الشـــركة  إدارة 
هـــذه  فـــي  للتكريـــم  لترشـــيحهم 
االحتفاليـــة المهمـــة، مؤكديـــن أنهـــم 
الـــروح  بنفـــس  العمـــل  ســـيواصلون 
مصالـــح  أعينهـــم  نصـــب  واضعيـــن 

الشركة العليا.
ُيذكـــر أن االحتفاليـــة، التـــي تزامنت 
مـــع الذكرى العشـــرين لصدور قانون 
النقابـــات العماليـــة، وقد تـــم اختيار 
موظفـــي بابكـــو المكرمين من جميع 
يتمتعـــون  حيـــث  الشـــركة  أقســـام 
بخبـــرات ثرية ولديهم ســـّجل حافل 
شـــمل  كمـــا  الشـــركة،  خدمـــة  فـــي 
التكريـــم عـــدًدا من الشـــباب المتميز 
الذيـــن يشـــكلون المســـتقبل الواعـــد 
ليس للشركة فحســـب، ولكن لقطاع 

الطاقة بمملكة البحرين.

جواهري: الشركة فخورة جدًّا بموظفيها األكفاء والمتميزين

تكريم نخبة من موظفي “بابكو” في يوم العمال العالمي
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“فاتيل للضيافة”: 28 سبتمبر آخر يوم لتقديم طلبات االلتحاق

منح المصرفي عدنان يوسف جائزة “مناصر” لمبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة
نظير إسهاماته الطويلة والكبيرة في برامج وأنشطة المسؤولية االجتماعية

للمسؤولية  الـــدولـــي  الــكــونــغــرس  مــنــح 
إدارة جمعية  المجتمعية رئيس مجلس 
مصارف البحرين، عدنان أحمد يوسف، 
الدولي  للكونغرس  الشرفية  العضوية 
منحه  تم  كما  االجتماعية،  للمسؤولية 
العالمي  االتفاق  لمبادئ  “مناصر”  جائزة 
الفخرية( من قبل  )الفئة  المتحدة  لألمم 
لألمم  العالمي  لالتفاق  الوطنية  الشبكة 

المتحدة.
وجـــــاء تــكــريــم عـــدنـــان يـــوســـف بــهــذه 

ــز الــعــالــمــيــة نــظــيــر إســهــامــاتــه  ــجــوائ ال
ــرامـــج  ــة والـــكـــبـــيـــرة فــــي بـ ــلـ ــويـ ــطـ الـ
االجتماعية  الــمــســؤولــيــة  وأنــشــطــة 
والعربية  المحلية  المستويات  على 
التي  العديدة  والمبادرات  والعالمية، 

أشرف على تنفيذها في هذا الشأن.
وتـــــم هـــــذا الـــتـــكـــريـــم خـــــالل أعـــمـــال 
ــغـــرس الــــدولــــي لــلــمــســؤولــيــة  ــكـــونـ الـ
المجتمعية في نسخته الثالثة، والذي 

تبني  “نحو  شعار  تحت  عقد 
مــبــادرة دلــيــل اســتــرشــادي 
لـــلـــمـــواصـــفـــة الـــقـــيـــاســـيـــة 
المجتمعية  لــلــمــســؤولــيــة 
بتنظيم  العربية”،  بــالــدول 
ــيــمــيــة  ــن الـــشـــبـــكـــة اإلقــل مــ

مع  وبــالــتــعــاون  المجتمعية  للمسؤولية 
جامعة عمان العربية وبرعاية كريمة من 
الفترة  خــالل  المعتوق  معتوق  عبدهللا 

من 22 إلى 24 سبتمبر 2022.
ــرب الــرئــيــس  وفـــي هـــذه الــمــنــاســبــة، أعــ
البحرين،  مــصــارف  لجمعية  التنفيذي 
وحــيــد الــقــاســم، عــن اعـــتـــزازه واعــتــزاز 
الجمعية والقطاع المصرفي في البحرين 

ــنــيــل عـــدنـــان يـــوســـف هــــذه الــجــوائــز  ب
المهنية  بالمسيرة  مــشــيــدا  الــمــرمــوقــة، 
المسؤولية  مجال  في  والغنية  الطويلة 
المجتمعية لرئيس مجلس إدارة جمعية 
مصارف البحرين، معتبرا أن هذا التكريم 
وفرت  التي  البحرين  لمملكة  تكريم  هو 
الــالزمــة  والمستلزمات  الــظــروف  كــافــة 
لــتــكــون مـــركـــزا لـــمـــبـــادرات الــمــســؤولــيــة 

المجتمعية إقليميا وعربيا. 
ــمــؤتــمــر  ــي ال ــش الـــمـــشـــاركـــون فــ ــاقــ ــ ون
ومقاييس  بمواصفات  تتعلق  مواضيع 
بتناول  العالمية  المجتمعية  المسؤولية 
ودولــيــة  وإقليمية  وطــنــيــة  مــرجــعــيــات 
المسؤولية  ومقاييس  مواصفات  ودور 
الــمــجــتــمــعــيــة وعـــرضـــوا قــصــص نــجــاح 
المجتمعية  المسؤولية  تطبيقات  فــي 
والمقاييس  المواصفات  مع  والمواءمة 
ــيــة. كما  ــعــرب الــعــالــمــيــة بــالــمــؤســســات ال
لمشروع  مقترح  عمل  نموذج  ناقشوا 
ــنـــاء مـــواصـــفـــة قــيــاســيــة  ــبـ ــــي لـ ــرب عــ
ودور  المجتمعية  لــلــمــســؤولــيــة 
والشراكة  المسؤولية  سفراء 
ــقــيــادة جــهــود  الــمــجــتــمــعــيــة ل
قياسية  مــواصــفــة  تــبــنــي 
المجتمعية  لــلــمــســؤولــيــة 
ــة. كــمــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــدول الـ ــ ــالـ ــ بـ
اإلعــالن  الفعالية  شــهــدت 
ــًا عــــــن افـــتـــتـــاح  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
اإلقليمية  الشبكة  “مكتب 
االجتماعية”  للمسؤولية 
ــة  ــ ــي ــ ــكــة األردن ــمــمــل ــي ال فــ
مقر جامعة  في  الهاشمية 

عمان العربية.

فاتيل  لكلية  الــعــام  المدير  صــرح 
خليفة  بن  خالد  الشيخ  للضيافة، 
آل خليفة، بأنَّ على الراغبين في 
األكاديمي  للعام  بالكلية  االلتحاق 
فــي  اإلســـــــــــراع   2022-2023
المقاعد  إن  حيث  طلبهم  تقديم 
محدودة وسيتم غلق باب القبول 
 28 الموافق  األربــعــاء  يــوم  مساء 

سبتمبر2022. 
المطروح  الــبــرنــامــج  أن  وأضـــاف 
إدارة  فــي  بــكــالــوريــوس  يتضمن 
الفنادق الدولية من فرنسا يحتوي 
عــلــى نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــجــانــب 
العملي مما يجعله فريدًا من نوعه 
أسبوعًا  يقضي  الطالب  إن  حيث 
نهاية  حتى  عمليًا  وآخــر  دراســيــًا 
الفصل الدراسي األول، أما الفصل 
الدراسي الثاني فيكون في فترة 
التدريب العملي بالفنادق الدولية 
5 نجوم  نــجــوم وفــئــة   4 مــن فئة 
أو  الــبــحــريــن  فــي مملكة  الــكــائــنــة 
ــر يــؤهــلــهــم  ــ ــذا األمـ ــ خـــارجـــهـــا، وهـ

وظائف  على  العثور  سهولة  فــي 
الكتسابهم  نـــظـــرًا  ــرع  أســ بــشــكــل 
خــبــرة تــقــارب الــســنــتــيــن وكسب 
الــســمــعــة فــي الــمــجــال ذاتــــه. كما 
إضافية  لغة  الــطــالــب  سيكتسب 
تعتبر أساسية من ضمن البرنامج 
الذي  األمــر  الفرنسية،  اللغة  وهي 
ســيــتــيــح لـــلـــطـــالب فـــــرص عــمــل 
وعالميًا.  وإقليميًا  محليًا  وتدريبًا 
البكالوريوس  بــرنــامــج  أنَّ  وذكـــر 
الدولية ُمسكن  الفنادق  في إدارة 
للمؤهالت  األوروبـــي  اإلطــار  على 
EQF، وُمسند على اإلطار الوطني 
كلية  أن  إلـــى  الفـــتـــًا  ــلــمــؤهــالت،  ل
على  الــعــام  هــذا  تقدمت   ”Vatel“
بحسب  ــمــي  ــعــال ال  QS تــصــنــيــف 
برنامج  في  التخصص  أو  المادة 
تحتل  وأصبحت  الضيافة،  إدارة 
المركز الحادي عشر على مستوى 
150 جــامــعــة،  ــم مـــن أصــــل  ــعــال ال
تحتل  الفرنسي  المستوى  وعلى 

كلية “Vatel” المركز األول.

ونوه بأن الكلية توفر نظامًا لسداد 
ــيـــة عــلــى شكل  الـــرســـوم الـــدراسـ
للطلبة  ومـــرنـــة  مــيــســرة  أقـــســـاط 
باإلمكان  حيث  أمورهم  وأولــيــاء 
سداد الرسوم الدراسية على 3 أو 
5 دفعات لكل عام دراسي. وفيما 
أوضح  التسجيل،  بطريقة  يتعلق 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
التسجيل  استمارة  ملء  يتم  أنه 
ــمــوقــع اإللــكــتــرونــي  مـــن خــــالل ال
https://www.vatel.bh/“ :للكلية
.”hotel-management-school

وقال إنه يمكن زيارة موقع الكلية 
خلف  الــجــســرة،  بمنطقة  الــكــائــن 
خالل  الحرفيين،  الجسرة  مركز 
ــــوع، مـــن األحــــد إلــى  ــب أيــــام األســ
ص   8:30 الساعة  مــن  الخميس، 
إلى 4:00 م أو التواصل مع الكلية 
 17616061( عبر أرقام التواصل: 
الــبــريــد  عــبــر  أو   )33661115  -
admissions@va- “اإللكتروني 

.”tel.bh

أبوظبي - أ ف ب

اإلمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023

)األحـــد( خالل  أمــس  وألمانيا  اإلمـــارات  وّقعت 
شولتس  أوالف  األلــمــانــي  لــلــمــســتــشــار  ــارة  ــ زيـ
إلــــى أبـــوظـــبـــي اتــفــاقــيــة تــنــص عــلــى تــزويــد 
للدولة  الطاقة  بــمــوارد  الغني  الخليجي  البلد 
 2022 فــي  والــديــزل  المسال  بالغاز  األوروبــيــة 
و2023، حسبما أفادت وكالة األنباء الحكومية 

اإلماراتية.

ــنــص االتــفــاقــيــة عــلــى تــصــديــر شــحــنــة غــاز  وت
 2022 العام  أواخــر  ألمانيا  إلــى  مسال  طبيعي 
ثم توريد شحنات إضافية في 2023. وأعلنت 
لشحنة  مباشر  تسليم  عملية  استكمال  الوكالة 
الجاري، واالتفاق على  الديزل في سبتمبر  من 
من  ألــف طن شهريًا   250 إلــى  يصل  ما  توريد 

وقود الديزل خالل العام 2023.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

من يخلق هذا التفاوت في األداء؟
Û  في مداخلة ألحد المهتمين بالعمل اإلداري قال: قد يالحظ بعضنا التفاوت الواضح

في األداء بين مؤسســة وأخرى رغم تشــابه نشــاط هاتين المؤسســتين وامتالكهما 
لنفــس المــوارد األساســية وممارســتهما للعمــل فــي نفــس اإلطــار للهيــكل أو البنيــة 
التنظيميــة. فلمــاذا هــذا التفاوت في األداء،علًما بأن كلتي المؤسســتين تعمالن في 
ذات الموقــع الجغرافــي وتحكمهمــا ذات األنظمــة؟ ربمــا نجد اإلجابة ســيدي القارئ 

في هذه المقولة لخبير القيادة جون سي ماكسويل حيث يقول:
Û  إذا طورت نفســك تســتطيع تحقيق النجاح الشــخصي. إذا طورت فريًقا تســتطيع“ 

مؤسســتك تحقيــق النمــو. إذا طــورت القــادة تســتطيع مؤسســتك تحقيــق النمــو 
المتفجر أو المتميز”.

Û  فــي رأيــي ربمــا أســتطيع القول بأن ماكســويل قد اختصــر لنا الطريق فــي الوصول
لألسباب والتعرف على اإلجابة للتساؤل الذي طرحناه آنًفا.

Û  إذن الســبب الرئيــس فــي تميــز مؤسســة مــا فــي األداء عــن غيرهــا يكمن فــي مدى
كفاءة القائد الذي هو على رأس الهرم وال أقصد هنا الرئيس التنفيذي لوحده وإنما 
قــادة الوحــدات التنظيمية األخرى أيًضا والذين يعملــون تحت إمرته. لماذا القادة؟ 
ولماذا التطوير المستمر لقدراتهم؟ قد تؤهلني خبرتي في العمل اإلداري أن أجيب 

على هذا التساؤل وربما تشاركني في ذلك سيدي القارئ. 
Û  بدايــة دعنــا ســيدي القــارئ أن نتفــق بــأن األســس أو المقومــات الرئيســة التي تبنى

عليها المؤسسة هي: الموارد البشرية والموارد المالية واألجهزة والتكنولوجيا. اآلن 
قد نستطيع القول بأن القيادة أو دور القائد هو وضع الرؤية المستقبلية في كيفية 
تنســيق الجهود واالســتغالل األمثل لتلك الموارد لتحقيق األهداف الموضوعة. إًذا 
القائد هو الذي يستطيع أن يحدث ذلك التفاوت والتميز في األداء المؤسسي فهو 
الــذي يحــرك وبكفاءته تلك العناصر لتحقيق الغايات المخططة. القائد في رأينا إما 

أن يكون إضافة وإما أن يكون عبًئا على المؤسسة. ما رأيك سيدي القارئ؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com

ترقبـــوا
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