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أكــد نائــب جاللة الملك ولــي العهد صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة أهمية مواصلة الجهود الدولية نحو 
مواجهة مختلف التحديات من أجل تعزيز 
مملكــة  أن  إلــى  مشــيًرا  العالمــي،  الســالم 
البحريــن بقيادة ملك البــالد المعظم القائد 
األعلــى للقــوات المســلحة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة ســتبقى 
ملتقى للســالم، تنطلق منهــا مختلف الرؤى 
التــي تدعــم كل المســارات التــي تصب في 
تعزيز األمن واالزدهــار الدوليين، وتحقيق 
ا باعتباره ركيزة  ــا وعالميًّ االســتقرار إقليميًّ
أساســية للوصــول إلى التنمية المســتدامة 

المنشودة لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وقـــال ســـموه إن ســـبل الحفـــاظ علـــى أمـــن 
واستقرار المنطقة والعالم تلتقي عن الحوار 
ا لدعم المســـاعي  المشـــترك حلًّ إســـتراتيجيًّ
الرامية إلى تحقيق الســـلم ورفد مســـارات 

التنمية واالزدهار لجميع الدول.
جاء ذلك لدى اســـتقبال سموه، بحضورعدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي المملكـــة، كبـــار 
الثامـــن  المنتـــدى  أعمـــال  فـــي  المشـــاركين 
عشـــر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”، حيث 
رحب ســـموه بضيوف البلد، مشـــيًرا إلى أن 
المنتديـــات والملتقيـــات الدولية تســـهم في 
تعزيـــز أســـس التنمية واالزدهـــار عبر ما يتم 
خللها من التقـــاء الفكر والثقافة والحضارة 

بين شعوب العالم.

دعم كل ما يصب في تعزيز األمن واالزدهار الدوليين... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

الحوار حل إستراتيجي لدعم مساعي السالم

)٠٢(

البرلمان الجديد... 20 % تمثيل المرأة... و70 % وجوه جديدة

إيمان شويطرمحمد جناحي محسن العسبول جليلة علوي زينب عبداألمير محمود فردان أحمد السلوم ممدوح الصالح حسن بوخماسأحمد قراطة

جالل المحفوظمحمد الحسيني مهدي الشويخ أحمد المسلم عبدالله الظاعن هشام العشيري خالد بوعنق محمد العليوي هشام العوضيحمد الدوي

حنان فردانوليد الدوسري باسمة مبارك جميل مال حسن محمد األحمد عبدالحكيم الشنو منير سرور مريم الصائغ عبدالنبي سلمانحسن إبراهيم

لولوه الرميحيعبدالله الرميحي علي الدوسري بدر التميمي علي النعيمي نجيب الكواري محمد البلوشي محمد الرفاعي محمد المعرفيمريم الظاعن

لدى الشرق األوسط ما يكفي دون استيراد نزاعات خارجية... وزير الخارجية:

لتقليل تأثير الصراعات الخارجية على دول المنطقة
أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني بالجلســـة 
الثانيـــة من حـــوار المنامة بعنـــوان “تأثير النزاعات 
خـــارج المنطقـــة على الشـــرق األوســـط” أن موقف 
البحريـــن داعـــم للجهـــود الدبلوماســـية؛ مـــن أجـــل 
التوصل إلى حلول للنزاعات والصراعات القائمة.

وقـــال الوزيـــر الزيانـــي “نحن أقـــوى وأكثـــر فعالية 
عند التحدث بصوت واحد ســـواء للخصوم داخل 
المنطقـــة، أو لـــدول خـــارج المنطقـــة، ممـــا يضمـــن 
ســـماع مصالحنا وفهمها بشـــكل أفضـــل، فالمنطقة 

تواجـــه تحدياتها وخلفاتها الخاصـــة، وقد تكون 
حافـــزًا للـــدول للنخـــراط بتعزيز مصالحهـــا، ولقد 
تأثر الشـــرق األوســـط بالعوامل الخارجية، إذ ترك 

إرثًا مازلنا نشعر به”.
وأشـــار الزيانـــي بســـياق كلمتـــه، إلى أهميـــة تقليل 
تأثيـــر الصراعـــات الخارجية علـــى المنطقة بالقول 
تأثيـــرات  مـــن  تقلـــل  الـــدول أن  “كيـــف تســـتطيع 
الصراعات الخارجية ســـواء من خـــلل اإلقرار، إذ 
ليـــس من مصلحة أحـــد تحويـــل المنطقة لحروب 

بالوكالة.
واختتم وزير الخارجية، قائلً “لدى الشرق األوسط 
ما يكفي دون استيراد نزاعات خارجية، وكما قال 
ملـــك البـــلد المعظم صاحـــب الجللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، خلل زيـــارة قداســـة البابا 
فرنســـيس إلى البحرين إن الشراكات الفعالة مهمة 
جـــدًا من أجل توجيه الجهود لمواجهة التحديات، 
ومن أجل تخفيف التحديات، إنه اعتراف أن هذه 

)٠٨(الجهود قادرة على تعزيز السلم”.



أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة أهميـــة مواصلة الجهـــود الدولية 
نحـــو مواجهـــة مختلـــف التحديـــات مـــن 
أجل تعزيز الســـالم العالمي، مشـــيًرا إلى 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك البالد 
المعظـــم القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ســـتبقى ملتقى للسالم تنطلق 
منهـــا مختلـــف الـــرؤى التـــي تدعـــم كافة 
المســـارات التـــي تصب فـــي تعزيز األمن 
واالزدهار الدوليين، وتحقيق االســـتقرار 
إقليمًيا وعالمًيا باعتباره ركيزة أساســـية 
المســـتدامة  التنميـــة  إلـــى  للوصـــول 

المنشودة لبناء مستقبٍل أفضل للجميع.
وقال ســـموه إن ســـبل الحفاظ على أمن 
واســـتقرار المنطقـــة والعالـــم تلتقـــي عن 
الحوار المشـــترك حالً اســـتراتيجًيا لدعم 
المســـاعي الراميـــة إلـــى تحقيق الســـالم 
ورفد مســـارات التنميـــة واالزدهار لكافة 

الدول.
جاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه، بحضور 
عدد مـــن كبار المســـؤولين فـــي المملكة، 

كبـــار المشـــاركين فـــي أعمـــال المنتـــدى 
“حـــوار  اإلقليمـــي  لألمـــن  عشـــر  الثامـــن 
المنامـــة”، حيـــث رحـــب ســـموه بضيوف 
المنتديـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  البـــالد، 
والملتقيـــات الدوليـــة تســـهم فـــي تعزيز 
أســـس التنميـــة واالزدهـــار عبـــر مـــا يتم 

والثقافـــة  الفكـــر  التقـــاء  مـــن  خاللهـــا 
والحضـــارة بيـــن شـــعوب العالـــم، مضيًفا 
أن المشـــاركة الفاعلة فـــي منتدى “حوار 
المنامـــة” تعكـــس حـــرص الجميـــع علـــى 
الوصـــول إلـــى أفضـــل الحلـــول لمواجهة 
مختلف التحديات بمـــا يصب في تعزيز 

مســـار تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار فـــي 
المنطقة والعالم.

ولفت ســـموه إلى ما يشـــكله المنتدى من 
أهميـــٍة تكمـــن فـــي ما يشـــهده مـــن طرح 
محاور وأفـــكار ورؤى تواكب المتغيرات 
والمســـتجدات، معرًبـــا عـــن تطلعـــه بـــأن 

تســـهم مخرجـــات المنتـــدى فـــي الدفـــع 
بالتعاون المشترك نحو مستويات أشمل 
من العمل تحقيًقا لما تتطلع إليه شـــعوب 
المنطقـــة والعالم من نمٍو وتقدٍم وســـالٍم 

وأمان.
مـــن جهتهـــم، أعرب كبار المشـــاركين في 

المنتـــدى عـــن الشـــكر والتقديـــر لصاحب 
الســـمو الملكـــي نائـــب جاللـــة الملك ولي 
العهد لما يبديه من اهتماٍم بدعم مساعي 
المنطقـــة  فـــي  والســـالم  األمـــن  تعزيـــز 
والعالم، متمنيـــن لمملكة البحرين المزيد 

من التقدم واالزدهار.

المنامة

البحرين ستبقى بقيادة جاللة الملك المعظم ملتقى للسالم
منطلق مختلف الرؤى لتعزيز األمن واالزدهار الدوليين... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
العـــام  األميـــن  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
نايف الحجرف، بمناسبة زيارته لمملكة 
البحرين للمشـــاركة في أعمـــال الدورة 

الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتـــم خـــال االجتمـــاع بحـــث مســـيرة 
العمـــل الخليجـــي المشـــترك، والجهـــود 
لتعزيـــز  العامـــة  األمانـــة  تبذلهـــا  التـــي 
فـــي  الخليجـــي  والتكامـــل  التعـــاون 
واســـتعراض  المجـــاالت،  مختلـــف 

ســـبل تحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
الخليجيـــة تحقيقًا لتطلعـــات مواطني 
دول المجلـــس نحو مزيد مـــن الترابط 
والتضامـــن، إضافة الى بحـــث الجهود 
لتعزيـــز  العامـــة  األمانـــة  تبذلهـــا  التـــي 
التعاون المشترك مع الدول والتكتات 
الدوليـــة. حضر االجتمـــاع المدير العام 
لشـــؤون وزارة الخارجية السفير طال 
شـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس  األنصـــاري، 
عبدالعزيـــز  الســـفير  التعـــاون  مجلـــس 

العيد.

تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجاالت

أدلى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة، ووكيل وزارة شـــؤون مجلس الـــوزراء نائب رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة بصوتيهما، أمس في الجولة الثانية من االنتخابات البلدية 

والنيابية 2022.
وأشـــاد سمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة بالتزام أبناء مملكة 
البحريـــن بتلبيـــة نـــداء الواجـــب في يـــوم االقتـــراع، حيـــث تعتبر 
المشـــاركة اإليجابيـــة واجبـــا وطنيا وتعزيزا لمكتســـبات المســـيرة 
التنموية الشـــاملة التي يقودها ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بدعم ومؤازرة مـــن ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وبين سموه أن نتيجة المشاركة التي أعلنها وزير العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف، والتـــي بلغـــت 73.18 %، تدل علـــى تنامي 
الوعـــي الشـــعبي بالمشـــاركة فـــي هـــذا االســـتحقاق وســـير العملية 
فـــي تنظيـــم  الحثيثـــة  الجهـــود  االنتخابيـــة، مثنيـــا ســـموه علـــى 

االنتخابات بخبرة تراكمية تحقق إنجازات كبيرة ومهمة للوطن.

سمو الشيخ خليفة بن علي وسمو الشيخ عيسى بن 
علي يصوتان في الجولة الثانية من االنتخابات

بحث عالقات الصداقة الوطيدة بين البحرين وبريطانيا
تطوير التعاون المشترك نحو آفاق أشمل... وزير الخارجية:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الخارجيـــة  وزيـــر  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
وشـــؤون الكومنولـــث والتنميـــة بالمملكة 
بمناســـبة  كليفرلـــي،  جيمـــس  المتحـــدة 
زيارتـــه لمملكـــة البحريـــن للمشـــاركة فـــي 
أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر حوار 

المنامة.
وخال االجتماع، أعـــرب وزير الخارجية 
عـــن تهانيـــه لجيمـــس كليفرلـــي بمناســـبة 
توليـــه مهـــام وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون 
الكومنولـــث والتنميـــة بالمملكـــة المتحدة 
في الحكومة البريطانية الجديدة، متمنيا 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء المهـــام 
لتوطيـــد  إليـــه  الموكلـــة  والمســـؤوليات 
عاقـــات التعاون المشـــترك بيـــن المملكة 
المتحـــدة ودول العالم، منوهـــا بالعاقات 
التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين 

والشـــعبين الشقيقين، والجهود المشتركة 
الثنائـــي  التعـــاون  بمســـتوى  لارتقـــاء 
إلـــى مســـتويات أشـــمل خدمـــة للمصالـــح 

المتبادلة، متمنيا له التوفيق والسداد.
كليفرلـــي  جيمـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن  مملكـــة  بزيـــارة  ســـعادته  عـــن 
المنامـــة،  حـــوار  مؤتمـــر  فـــي  للمشـــاركة 

الصداقـــة  بمـــا تشـــهده عاقـــات  مشـــيدا 
والتعـــاون الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
ونمـــاء  تطـــور  مـــن  المتحـــدة  والمملكـــة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، مؤكـــًدا حـــرص 
الحكومـــة البريطانية على تعزيز وتطوير 
التعـــاون المشـــترك إلـــى آفـــاق أشـــمل بما 
يخدم المصالح المتبادلـــة، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
عاقـــات  بحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
الصداقة التاريخيـــة الوطيدة التي تجمع 
بين مملكـــة البحرين والمملكـــة المتحدة، 
وما تشـــهده من تطور ونمـــو في مختلف 
المجاالت، وما وصل إليه التعاون الثنائي 
مســـتويات  مـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
متقدمـــة بمـــا يخـــدم المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى 
مســـتجدات األوضاع أإلقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
حضـــر االجتمـــاع ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بن 
محمد آل خليفة، ورئيس قطاع الشـــؤون 
وســـفير  القرينيـــس،  أحمـــد  األوروبيـــة 
رودي  المملكـــة  لـــدى  المتحـــدة  المملكـــة 
دراموند، والوفد المرافق للوزير الضيف.

المنامة - وزارة الخارجية
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اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
مـــن  مجموعـــة  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
بمناســـبة  البريطانييـــن،  البرلمانييـــن 
زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في 
أعمـــال الـــدورة الثامنة عشـــرة لمؤتمر 
حـــوار المنامة، وبحضور ســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة المتحدة الشـــيخ 

فواز بن محمد آل خليفة.
وجرى خـــال االجتماع بحث عاقات 

الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع 
بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
على المســـتويات كافة، وتأكيد أهمية 
تنميـــة التعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
في كل ما يخدم مصالحهما المشتركة 
ويعـــود بالنفـــع والخيـــر عليهمـــا وعلى 
شعبيهما الصديقين، إضافة إلى تبادل 
وجهـــات النظـــر حيـــال أبـــرز القضايـــا 

اإلقليمية ذات االهتمام المشترك.

تنمية التعاون المشترك بين البحرين وبريطانيا
الرفاع- مديرية اإلعالم والتوجيه العنوي

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي، الفريق جوي “ 
فنسنت كوزينVincent Cousin “ نائب األمين العام للدفاع واألمن القومي للقوات 
المســـلحة بجمهورية فرنســـا الصديقة والوفد المرافق له، صبـــاح أمس، وذلك على 

هامش فعاليات المنتدى الثامن عشر لـ “مؤتمر حوار المنامة 2022 “.
وخال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بنائب األمين العام للدفاع واألمن القومي 
للقوات المســـلحة الفرنســـية، وتم اســـتعراض عاقات التعاون والتنسيق العسكري 
المشترك القائم بين البلدين الصديقين. كما استقبل، الفريق جوي “روبرت تشيبمان 
Robert Chipman “ قائـــد القـــوات الجوية األســـترالي والوفد المرافق له، مشـــيدًا 

بعاقات التعاون الوثيقة والتنسيق العسكري المتبادل بين البلدين الصديقين.

استعراض عالقات التعاون العسكري مع فرنسا وأستراليا

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، أمس، مـــع وزيـــرة خارجية مملكة 
النرويج، أنكن هويتفلدت؛ بمناســـبة زيارتها مملكة البحرين للمشـــاركة في أعمال 
الـــدورة الثامنـــة عشـــرة لمؤتمر حـــوار المنامة.  وتـــم خال االجتماع، اســـتعراض 
عاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين ومملكة النرويج الصديقة، 
وســـبل تطويرهـــا واالرتقاء بها إلى مســـتويات أشـــمل في مختلـــف المجاالت بما 
يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث القضايا 
ذات االهتمـــام المشـــترك علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي. حضـــر االجتماع، 
الســـفير عبـــدهللا عبداللطيف عبدهللا، ســـفير مملكة البحرين في برلين، والســـفير 

أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان، والوفد المرافق للوزير.

االرتقاء بالعالقات مع النرويج لمستويات أشمل



الرفاع - مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

الفريـــق  األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي، اللواء 
العـــام  المديـــر  ايغـــاوا هيروشـــي  بحـــري 
للخطـــط الدفاعيـــة بإمبراطوريـــة اليابان 
الصديقة صباح أمس الســـبت، في فندق 
الريتـــز - كارلتـــون، وذلـــك علـــى هامـــش 
فعاليـــات المنتـــدى الثامن عشـــر لـ “مؤتمر 

حوار المنامة 2022”.
هيئـــة  رئيـــس  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
األركان بالمديـــر العام للخطـــط الدفاعية 
بإمبراطوريـــة اليابـــان الصديقـــة؛ وذلـــك 
بمناســـبة مشـــاركته فـــي المنتـــدى الثامن 

عشر لمؤتمر “حوار المنامة 2022م”.
كما اســـتقبل رئيس هيئة األركان، الفريق 
 Carmine Masiello ماســـيلو  كارميـــن 
نائـــب رئيس الدفـــاع بجمهوريـــة إيطاليا 
بنائـــب رئيـــس  الصديقـــة، حيـــث رحـــب 
الدفـــاع بجمهورية إيطاليا الصديقة، وتم 
خال اللقـــاء بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

البحريـــة  ســـاح  قائـــد  اللقـــاءات  حضـــر 
الملكـــي البحرينـــي اللـــواء الركـــن بحـــري 
محمـــد يوســـف العســـم، ومديـــر التعاون 

الشـــيخ  طيـــار  الركـــن  اللـــواء  العســـكري 
محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

رئيس األركان يستقبل مدير الخطط الدفاعية الياباني ونائب رئيس الدفاع اإليطالي

وزير الداخلية يبحث التعاون األمني مع مارتن سمبسون
فتح آفاق جديدة من العمل المشترك مع المملكة المتحدة

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، الفريق 
طيـــار مارتـــن سمبســـون كبير مستشـــاري 
الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة، 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  بحضـــور 
المملكة المتحدة  الشـــيخ فـــواز بن محمد 
آل خليفـــة، ورئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 

طارق بن حسن الحسن.
وقد رحب الوزير، بزيارة الفريق سمبسون، 
النســـخة  فـــي  خالهـــا  يشـــارك  والتـــي 
الثامنـــة عشـــرة من “حـــوار المنامة 2022” 
والتـــي تبحـــث عدًدا مـــن القضايـــا األمنية 
المشـــتركة  والجهـــود  واإلســـتراتيجية 
لمواجهـــة التحديات اإلقليميـــة والدولية، 
الموضوعـــات  هـــذه  أهميـــة  إلـــى  منوهـــا 

والقضايا في حماية األمن اإلقليمي.
الداخليـــة  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــال 
بيـــن  والمتميـــزة  التاريخيـــة  بالعاقـــات 
المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
والمضـــي قدمـــا في تعزيزهـــا، انطاقا من 
الحرص المتبادل علـــى فتح آفاق جديدة 

من العمل المشترك.
مـــن جهته، أشـــاد كبير مستشـــاري الدفاع 

للشـــرق األوســـط بالمملكـــة المتحـــدة، بـــــ 
“حـــوار المنامة 2022” فـــي دورته الثامنة 
عشرة، والموضوعات التي يتم مناقشتها، 
منوهـــا إلى أهمية عقد هذه القمة األمنية، 
والتي تأتي في ظروف يحتاج فيها العالم 
إلـــى حـــوار مشـــترك لمواجهـــة التحديات 

والتعامل مع األوضاع الراهنة.
وتم خال اللقاء، بحث التعاون والتنسيق 

األمنـــي وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــاالت 
التدريـــب وتقنيـــة المعلومـــات، باإلضافـــة 
إلى عـــدد من الموضوعات والمســـتجدات 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  األمنيـــة 
والدولية. حضر اللقاء، نائب رئيس األمن 
العـــام ومدير عـــام اإلدارة العامـــة لإلعام 
والثقافـــة األمنية ومســـاعد رئيـــس األمن 

العام لشؤون العمليات والتدريب.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: العهد اإلصالحي للملك المعظم عزز مبادئ التعايش
تطوير التعاون والتنسيق مع اليابان في العمل الشرطي

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
وفدا أمنيا يابانيا رفيع المستوى، برئاسة 
األدميرال ايجاوا هيروشـــي المدير العام 
للتخطيـــط والسياســـات الدفاعية بوزارة 
الدفـــاع اليابانيـــة، بحضور رئيـــس األمن 

العام الفريق طارق بن حسن الحسن.
وفي بدايـــة اللقاء، رحب الوزيـــر، بزيارة 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  اليابانـــي  الوفـــد 
للمشـــاركة فـــي فعاليـــات )حـــوار المنامـــة 
2022( والتـــي تعقد حاليـــا وتبحث عددا 
مـــن قضايـــا األمـــن والسياســـة والدفـــاع 
على مســـتوى المنطقـــة والعالم، وتتطلب 
تعزيـــز العمل المشـــترك وتنســـيق الجهود 

لمواجهة التحديات.
وأشـــاد وزير الداخلية، بالعهد اإلصاحي 
لملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وما 
يتضمنه من قيـــم ومبادئ تعكس طبيعة 

الشـــعب البحرين وتماسكه وإيمانه بقيم 
التعايش والتســـامح، كجزء من نســـيجه 
االجتماعـــي. كمـــا تنـــاول، خـــال اللقـــاء، 
نجاح االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية في 
مملكـــة البحرين، وما شـــهدته من حرص 
حـــق  وتأكيـــد  المشـــاركة  علـــى  وطنـــي 
المواطنين فـــي اختيار ممثليهـــم، منوها 
إلى مشـــروع العقوبات البديلة كمشـــروع 
وطني حضاري يجســـد حـــرص البحرين 

حقـــوق  ومعاييـــر  بمبـــادئ  والتزامهـــا 
اإلنســـان، الفتـــا كذلـــك إلى نجـــاح مملكة 
البحريـــن فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا، 
والـــدور المجتمعـــي المتميـــز الـــذي قدمه 

المتطوعون في هذا الشأن.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
الموضوعـــات المتعلقـــة بتطويـــر التعاون 
والتنســـيق فـــي العمل الشـــرطي، وتبادل 
الخبـــرات في مجـــاالت األمن والســـامة 

العامـــة وتعزيـــز الحمايـــة المدنيـــة، فـــي 
إطـــار تفعيـــل اتفاقيـــة التعـــاون األمنـــي، 
باإلضافـــة إلـــى القضايـــا التي تســـهم في 
تحقيـــق المصالح المشـــتركة بين البلدين 

الصديقين.
حضـــر اللقـــاء، نائـــب رئيـــس األمـــن العام 
لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة  عـــام  ومديـــر 
والثقافـــة األمنية ومســـاعد رئيس األمن 

العام لشؤون العمليات والتدريب.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز التعاون العسكري بين البحرين واألردن
تـــرأس رئيس هيئـــة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمـــي الجانـــب البحرينـــي  فـــي 
أعمال اجتمـــاع اللجنة البحرينية األردنية 
المشتركة العليا التاسعة عشر، فيما ترأس 
عـــن الجانب األردني رئيـــس هيئة األركان 
بالمملكـــة  المســـلحة  للقـــوات  المشـــتركة 
األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة اللواء الركن 

يوسف الحنيطي، صباح أمس السبت.
وفي االجتماع أشـــاد رئيس هيئة األركان 
بالعاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحرين 

الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  وشـــقيقتها 
وما تشـــهده من تطور وتكامل على جميع 
األصعـــدة الســـيما فـــي المجال العســـكري 
بما يترجم الرؤى المشـــتركة والتوجيهات 
القائـــد  المعظـــم  البـــاد  لملـــك  الســـديدة 
األعلـــى للقوات المســـلحة صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه  
ملك المملكة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة 
صاحب الجالـــة الملك عبدهللا الثاني ابن 

الحسين.
 وجـــرى التوقيـــع علـــى محضـــر اجتمـــاع 
اللجنة البحرينية األردنية المشتركة العليا 
التاسعة عشرة، واستعرض الجانبان عددًا 
مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جدول 

أعمال اللجنة التي من شـــأنها تعزيز أسس 
التعـــاون العســـكري القائـــم بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين، كما جرى بحث السبل الكفيلة 
بتنمية وتطوير التعاون المشترك بين قوة 
دفاع البحرين والقوات المسلحة األردنية، 
إضافة إلى مناقشـــة عدد من المشروعات 

العسكرية المشتركة بين الجانبين.

حضر االجتماع اللواء الركن غانم إبراهيم 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  الفضالـــة 
للعمليـــات، واللـــواء الركن محمـــد عبدهللا 
األحمـــد مديـــر شـــؤون الضبـــاط واألفراد، 
واللواء الركن صاح راشـــد آل سعد مدير 
التدريب العســـكري، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

الرفاع - مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي
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مسك الختام!!
Û  بهدوء مرت جولة اإلعادة لـ “النيابي” و”البلدي”، بمنتهى الفرح

للذين حالفهم التوفيق، ومنتهى الصبر للذين لم تتحقق آمالهم 
فــي عضويــة “البلــدي” أو “البرلمــان”، إنهــا حظــوظ قــد تذهــب 
وقــد تعــود، فاألمــل كل األمــل أن يتــوج مــن يســتحق، واألمل 
كل األمل أن يعوض البعض ما فاتهم في جوالت اســتحقاقية 

قادمة، فا يأس مع الحياة.
Û  أقــول ذلــك وأنا أكتب مقالي هذا قبــل النزال األخير للماراثون

االنتخابــي الكبيــر، ولكوني ال أعلم من ســيحالفه الحظ، أو من 
ســيخرج مــن الســباق، فإننــي ال أملــك إال المطالب ممــن فازوا، 
لعــل  القــادم  االســتحقاق  ينتظــرون  لمــن  الطيبــة  واألمنيــات 

وعسى.
Û  أمــا مطلبــي من النواب، فهو متكرر، هو أمل في مجلس نيابي

يتفــق علــى معالجــة مشــكات النــاس، علــى التعاطــي وليــس 
التغاضي عن أولويات المرحلة، على االهتمام بهموم قطاعات 
تعانــي أكثــر مــن االهتمــام بمــا ســيتم جنيــه مــن مكتســبات 
شــخصية داخــل مجلــس تشــريعي ال يحتمــل المواءمــة بيــن 
الشــخصي والشــعبي، بيــن الــذات بطموحهــا المشــروع أحياًنــا 
تعرقــل  التــي  والتحديــات  بإشــكاالته وتفرعاتــه  والموضــوع 

مسيرته.
Û  إنها الحيرة بين من يمتلك القدرة على االستغناء، ومن يسقط

فــي بئــر الشــخصنة العميق، بيــن من يضحي من أجــل الوطن، 
ومن يربط هذه التضحية بمكتسبات ومردود في المقابل.

Û  لقــد قلناهــا مــراًرا وتكــراًرا الوطن ليس شــركة تجاريــة ينتظر
المواطن منه مقابل لكل ما يصنعه، مردود لكل ما يضحي به، 
الوطن هو األصل الذي نستمد منه فروعنا، والعمق الذي تثبت 
مــن فوقــه أقدامنــا، والحياة التي ال تســتقيم لــو تجاهلنا آماله 

فينا وأحامنا معه.
Û  الوطــن ال يبخــل علــى أبنائه أبــًدا، ولم يبخل، واألبنــاء البد أن

يردوا له الجميل، البد أن يحافظوا على اســتقراره ونمائه، بل 
وأن يشاركوا فيه، الوطن هو الوسادة التي لم تعد خالية كونها 
مكتظــة بالراحــة واألمن واألمان وحب الحيــاة، وكونها وثيرة 
للحــد الــذي ال حــدود له، وللوجــود الذي ليس فيه مســاومة أو 
فصــال، وللمــدى الــذي ال يجــب أن نتناســاه بمجــرد أن نخلــد 

جميعنا للنوم اآلمن المطمئن.
Û  البــد أن يفكــر نوابنــا القادمون إلى البرلمان فــي كيفية تحقيق

مــا لــم يتم تحقيقه في المجلس النيابي الســابق، ال أن يهدموا 
مــا تحقــق من إيجابيات كثيرة، وال أن يمروا مرور الكرام على 
المكتسبات وكأنها بعبًعا يطاردهم، أو كابوًسا يؤرق مخادعهم، 
أو انتصاًرا من السابقين على الاحقين، الكل أدى دوره بأمانة 
وإخــاص، والــكل - بــإذن هللا - البــد وأن يــؤدي دوره بأمانــة 
وإخــاص، ال فــرق بيــن نائب أدى ما عليه في حــدود إمكاناته 
وفرصــه وظروفــه، وآخــر لــم ينجح فــي تحقيــق برنامج عمله 
علــى أحســن ما يكــون، ال فرق بين نائب خــرج من تحت القبة 
التشــريعية مــع تمنياتنــا لــه بمســتقبل باهر ســعيد، ونائب آخر 
يدخــل المجلــس المعتبــر وفــي نيتــه هدم مــا فــات والبدء من 

الصفر وكأننا نعيد اختراع العجلة من جديد.
Û  المطلوب من النواب شــرعي، وليس حماســًيا للحد الذي يبتعد

بنــا عن هدفنا المرســوم ســلًفا، وعن أمانينا فــي نيابي أو بلدي 
أكثر نضارة وتألًقا، ال يهم كم من الشباب فازوا أو كم من ذوات 
التجــارب جــاءوا بأمــر تصويــت مباشــر من النــاس، ال يهم هل 
المــرأة انتصــرت أم إن الرجل هــو الذي تفوق عليها أو العكس، 
فالمســتقبل ال يمكــن ارتهانــه بحــرب مفتعلــة بيــن هــذا وذاك، 
والوطن ال يمكن اختطافه بل واحتجازه في قفص المقارنة أو 
المقاربــة بيــن هذا وذاك، فكلنا مواطنــون، وكلنا على حق، كلنا 
مسئولون، وكلنا البد أن نتحمل هذه المسئولية، ال تحكمنا غير 
ضمائرنــا، وال تقودنــا غيــر أعمالنــا وطموحات النــاس فينا، وال 

يعول علينا سوى الوطن بأكمله، وكل انتخابات وأنتم بخير.

د. عبداهلل الحواج



إشادة بالعالقات البحرينية األلمانيــة

تعــزيــز عالقــات التعــاون مع هولنــدا

استعراض عالقات الصداقة الوثيقة مع إيطاليا

مـــن  السادســـة  الجولـــة  ُعقـــدت 
المشـــاورات السياســـية بين مملكة 
ألمانيـــا  وجمهوريـــة  البحريـــن 
االتحادية، برئاســـة الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، وكيـــل وزارة 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
الدولـــة  وزيـــر  ليندنـــر،  وتوبيـــاس 
بـــوزارة الخارجيـــة األلمانية،  على 

“حـــوار  مؤتمـــر  أعمـــال  هامـــش 
المنامة” في دورته الثامنة عشرة. 
وكيـــل  أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــال 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
البحرينيـــة  بالعاقـــات  السياســـية 
األلمانيـــة الوثيقة والمتميـــزة، وما 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــاء خـــال 
العقـــود الخمســـة الماضية في ظل 

حرص البلدين على توطيد أواصر 
التعـــاون والشـــراكة فـــي مختلـــف 
المجاالت السياســـية واالقتصادية 
للجهـــود  ودعمهمـــا  واالجتماعيـــة، 
األمـــن  ترســـيخ  فـــي  الدوليـــة 
واالســـتقرار والســـام فـــي منطقة 

الشرق األوسط والعالم.
مـــن جانبـــه، أكـــد توبيـــاس ليندنـــر 

اعتـــزاز بـــاده بالتقـــدم المحزر في 
الشـــراكة السياســـية واالقتصادية 
وتقديرهـــا  البحريـــن،  مملكـــة  مـــع 
لمـــا تتخذه مـــن مبادرات في نشـــر 
ثقافة السام والتسامح، وتشجيع 
والشـــعوب،  الـــدول  بيـــن  الحـــوار 
التقـــدم  دوام  للمملكـــة  متمنيـــًا 

واالزدهار.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون السياسية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، مـــع 
مدير الشـــؤون السياســـية لمنطقة 
الشرق األوسط في وزارة خارجية 

مملكـــة هولنـــدا مـــارك خيريتســـن، 
علـــى هامش انعقاد أعمـــال الدورة 
األمـــن  لمؤتمـــر  عشـــرة  الثامنـــة 

اإلقليمي “حوار المنامة”.
وتـــم خـــال االجتماع اســـتعراض 

والصداقـــة  التعـــاون  عاقـــات 
بيـــن البلديـــن وســـبل تعزيزهـــا في 
مختلف المجاالت بما يعود بالخير 
والنماء على كا البلدين والشعبين 
الصديقين، هذا إلى جانب مناقشة 

آخر القضايا والتطورات اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك.

قطـــاع  رئيـــس  االجتمـــاع  حضـــر 
بـــوزارة  األوروبيـــة  الشـــؤون 

الخارجية أحمد القرينيس.

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون السياســـية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، أمس، 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي بجمهورية إيطاليـــا جورجيو ســـيلي، وذلك على 

هامش انعقاد أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر األمن اإلقليمي “حوار المنامة”.
وتـــم خـــال االجتماع اســـتعراض عاقات الصداقـــة والتعـــاون الوثيقة القائمـــة بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة إيطاليا، وما تشـــهده من تطـــور ونماء في مختلـــف المجاالت، وبحث 

سبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر االجتماع رئيس قطاع الشؤون األوروبية بوزارة الخارجية أحمد القرينيس.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية عقد الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية
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تدعــو وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة الراغبيــن فــي االســتثمار بــأرض نــادي بنــي 
جمــرة مجمــع 504 فــي منطقــة الــدراز بالمحافظــة الشــمالية.

تتطلــع الــوزارة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص إلــى اســتثمار هــذه األرض رغبــة فــي 
الحصــول علــى إيــرادات للنــادي بشــكل مســتمر تضمــن اســتدامة الدخــل لفتــرة محــددة 

مــع اســترجاع المبنــى بالكامــل بعــد انتهــاء مــدة العقــد.
باإلمــكان شــراء وثائــق المناقصــة إلكترونيـًـا مــن خــال نظــام المناقصــات اإللكترونــي 

التابــع لمجلــس المناقصــات والمزايدات
https://e-tendering.tenderboard.gov.bh

وذلــك اعتبــاراً مــن 13 نوفمبــر ولغايــة 7 ديســمبر 2022.رقــم المزايــدة فــي موقــع 
 IN/INV/Bani Jumra club/MYS/2022/6 ــدات ــس المناقصــات والمزاي مجل

لاستعام عن تفاصيل المناقصة يرجى االتصال على:
وزارة شؤون الشباب والرياضة 17114220 او 17114234 او 39673382

استثمار ارض نادي بني جمرة الثقافي والرياضي

مبروك للبحرين هذا اإلنجاز الحضاري المشرف
Û  اختتمــت أمــس الجولة الثانية والحاســمة

مــن االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لــدورة 
العــام 2022؛ تلــك االنتخابــات التي تميزت 
منذ بدايتها بالشفافية والحيوية والحماس 
والمشاركة الواسعة من أطياف ومكونات 
المجتمع البحريني كافة، وبعد اختتام هذه 
الجولــة وإعــان النتائــج النهائية ســننتقل 
إلى المراحل اإلجرائية والقانونية األخرى 
التــي تبــدأ اليــوم، والمؤدية إلى اســتكمال 
لمؤسســاتنا  التحتيــة  البنيــة  مكونــات 
إعــادة  القادمــة مثــل  للــدورة  الدســتورية 
تشــكيل مجلس الشورى، وانعقاد المجلس 
الجديــدة  الحكومــة  وتشــكيل  الوطنــي، 
لتنفيــذ  الازمــة  اإلجــراءات  مــن  وغيرهــا 
عبــر  التــي  الشــعبية  اإلرادة  اســتحقاقات 
عنها الناخبون خال الحمات االنتخابية. 

Û  إن إنجــاز ونجــاح هــذه الجولــة الحاســمة
بساســة وكفــاءة، ومــا أفضــت إليــه مــن 
جة لممارســة ديمقراطية  نتائج جاءت ُمتوِّ
وطنيــة واعيــة، وملحمــة حضاريــة معبــرة 
واإلحســاس  الوطنــي  الحــس  عمــق  عــن 
بالمســؤولية لشــعب أبى إال االســتمرار في 

دفع مسيرة النمو والتطور.
Û  وقــد اختلفــت انتخابــات هــذه الــدورة عن

ســابقاتها مــن حيــث أنهــا أصبحــت تشــكل 
عامة فارقة ومحطة فاصلة في مســيرتنا 
الديمقراطيــة مشــبعة بالكثير مــن المعاني 
مــن  الكثيــر  لهــا  وســيكون  والــدالالت، 
ا  اإلرهاصات واإلســقاطات المؤثرة إيجابيًّ

تجربــة  وكانــت  مســتقبًا.  مســيرتنا  علــى 
مميزة خرج الجميع منها بحصيلة من العبر 
ستشــكل  التــي  والقناعــات  والخاصــات 
األســس والقواعــد التــي بدورهــا ســتمكننا 
من ترســيخ مكتســباتنا واالنطاق بنا بكل 

ثقة وتفاؤل إلى آفاق المستقبل. 
Û  الــدورة هــذه  انتخابــات  شــهدت  فقــد 

انهــزام األفــكار الســلبية الداعيــة للتخلــف 
والمقاطعة وشق الصف الوطني، وشهدت 
والمفــردات  واألســاليب  األدوات  فشــل 
التــي  المســتهلكة  القديمــة  والشــعارات 
أثبتــت عــدم صاحيتهــا وجدواهــا والتــي 
أو  العصــر  روح  مــع  تتفــق  وال  تتعــارض 
والتطــورات  المســتجدات  مــع  تتفاعــل 
والتحوالت الداخلية واإلقليمية والعالمية 
التــي فرضــت أجندتها علــى الواقع المحلي 
إلــى  إعادتــه  الصعــب  مــن  أصبــح  بشــكل 

مساره السابق.
Û  إن شــعب البحريــن أصبــح اآلن أكثــر مــن

أي وقــت مضــى مقتنًعــا ومؤمًنــا بالمبــادئ 
والممارســات الديمقراطيــة التــي ال تؤمــن 
بغيــر مرجعية الشــعب، وصــار ملتزًما بقيم 
وبأســلوب  الوطنيــة  والوحــدة  األخــوة 
التــدرج في تحقيق األهداف المتفق عليها، 
ولــم يعد مســتعًدا لاســتماع إلــى أصحاب 
بمختلــف  والتفرقــة  المواجهــة  رســائل 

اتجاهاتها ومنابعها. 
Û  وبغض النظر عن حســن أو ســوء نواياهم

الرســائل  هــذه  أصحــاب  علــى  بــات  فقــد 

قطاعــات  دفــع  محــاوالت  عــن  التخلــي 
المجتمــع إلــى االنشــقاق والتصــادم أو إلى 
التقوقــع واالنعزال، وعلــى أصحاب النوايا 
الحسنة منهم االنصهار في الركب الوطني 
واالنضمام إلى صفوف المنادين باســتمرار 
صاحــب  بقيــادة  واإلصــاح  التطويــر 
الجالــة الملــك المعظم حفظــه هللا ورعاه، 
المؤسســات  تدعيــم  علــى  يحــرص  الــذي 
الدســتورية لتكــون معقًا ومنطلًقــا للمزيد 

من التطوير واإلصاح.
Û  إنني واثق، وإن شئت فإنني أعتقد أو آمل

أن تتبلــور تجربتنــا النيابيــة وعبر اســتمرار 
الممارســة والتطبيــق والتطويــر إلــى نظام 
حكــم ديمقراطــي متميــز يفــي بمتطلبــات 
تجــارب  مــن  اســتقامته  ويســتمد  العصــر، 
مــع  توافــق ووئــام  فــي  اآلخريــن، ويبقــى 
تراثنــا وخصوصياتنــا، مازًجــا الممارســات 
البرلمانيــة الحديثــة المتمثلــة فــي مجلــس 
نــواب منتخــب مــع مفهــوم ومبدأ الشــورى 
المتمثلــة فــي الغرفــة الثانيــة المعينــة مــن 
بين ذوي الخبرة والعلم والكياســة وحسن 
التدبير أو من َنصفهم في تراثنا بأهل الحل 
والعقــد؛ بحيــث يتحقــق التعــاون المنشــود 
بيــن المجلســين فــي تشــريع وصــوغ القرار 

الوطني.
Û  مــن غيــري  مثــل  أتلقــى،  أزال  وال  وكنــت 

البحرينيين، الكثير من االتصاالت الهاتفية 
والرسائل النصية التي تتبادلها مجموعات 
الوتســأب أو التي ترسل وتتبادل بواسطة 

مختلف الوســائل الرقميــة تتضمن التهاني 
والتبريــكات والدعــوات الصادقــة بالنجاح 
مــن  الديمقراطيــة  لمســيرتنا  والتوفيــق 
الخليــج  دول  مــن  واألشــقاء  األصدقــاء 
العربيــة الذيــن عبــروا أيًضــا عــن تقديرهم 
الديمقراطيــة  بالتجربــة  وإعجابهــم 
البحرينيــة أو بصيغة النظــام النيابي الذي 
متميــًزا   نظامــا  البحريــن واعتبــروه  تبنتــه 
وأنموذًجــا ناجًعــا وصالًحــا ألن تقتــدي بــه 

دول المنطقة.
Û  نبارك للبحرين قيادًة وحكومًة وشعًبا على

ونعبــر  المشــرف،  الحضــاري  اإلنجــاز  هــذا 
بالموقــف  واعتزازنــا  فخرنــا  عظيــم  عــن 
الشــجاع لصاحــب الجالــة الملــك المعظــم 
حفظــه هللا ورعاه وعزيمته وتصميمه على 
الوفاء بالعهد واالســتمرار في قيادة ودفع 
المســيرة الوطنيــة الديمقراطيــة، ونبــارك 
أيًضا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيــس الــوزراء حفظــه هللا وإلــى حكومته 
الرشــيدة علــى اإلدارة الحكيمة والمقتدرة 
التــي جعلــت هــذا اإلنجــاز ممكًنــا بفضل ما 
وتســهيات  اســتعدادات  مــن  توفيــره  تــم 
ومرافــق وظــروف مواتيــة وتنظيم محكم 
وتغطيــة إعاميــة واســعة ورقابــة أمنيــة 

فاعلة.
Û  حفــظ هللا البحريــن ومــنَّ عليهــا برعايتــه

وبركاته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



اليوبيل الماسي لمجوهـــــرات آسيـــا 
احتفــــــال بأرقى العالمـــات التجاريـة

بدأت مجوهرات آســيا مســيرها نحو النجاح على درب معّبد بالآللئ، وقد جسدت في قصتها روح مملكة البحرين وشخصيتها. واليوم تحتفل مجوهرات آسيا مع عمالئها األوفياء بـ 
60 عاًما من النجاح واالزدهار، وذلك عبر فعالية كبيرة في معرض الجواهر العربية 2022، الذي يقام هذا العام في مملكة البحرين، علًما أن مجوهرات آســيا تشــارك في المعرض منذ 

إنشائه، وقد ازدهرت معه بمرور السنوات. 

وفي حيــن تحتفــي مجوهرات آســيا بهذه المناســبة 
المميزة، فإنها تتذكر البدايات المتواضعة التي خطها 
السيد محمود جعفر منذ العام 1962 عندما بدأ التجارة 
فــي األحجــار الكريمة وافتتــح متجره األول للســاعات 
والمجوهرات بالعام 1967 في ســن الســابعة عشــرة، 
وبذلك كتب ميالد مجوهرات آسيا. وينحدر السيد محمود 
جعفر مــن عائلة ارتبطت تاريخًيا بتجارة اللؤلؤ، ولذلك 
كان مقدًرا دوًما لألحجار الكريمة ومدرًكا لقيمتها. فكان 
شــغفه وروحه سببا في إنشائه لشــركته الخاصة التي 
ســرعان ما كبرت وأصبحت بفضل شــخصيته الريادية 
واحدة من أهم شــركات التجزئة فــي مملكة البحرين، 
والتي اســتطاعت أن تجذب إلى المملكة عدًدا من أكبر 
العالمــات التجارية في العالــم، وأن تمهد الطريق أمام 

أعمال جديدة ال تقتصر على تجارة اللؤلؤ.
لقــد ارتبط اســم مجوهــرات آســيا على الــدوام بأفخم 
العالمــات التجارية. واليــوم، ونحن نحتفــل باليوبيل 
الماســي للشــركة، يواصــل الجيــل الثاني مــن عائلة 
جعفر حمل إرث مؤسسها الراحل محمود جعفر والوفاء 
لمبادئــه التي تمثلت في الجودة، والنزاهة، والشــغف. 
ورغم سعي الشــركة الحثيث للتطور المستمر ومواكبة 
الموضــة، لكنهــا ما تزال وفيــة لرؤية الوالد المؤســس 
وأفــكاره، ولذلك يمكن القول إن مجوهرات آســيا تربط 
الماضي بالحاضر والمستقبل، وتمثل تجسيًدا لألصالة 

بلمسة عصرية.

ُولــدت العالمــة التجارية لمجوهرات آســيا من شــوارع 
المنامة الضيقة، وســرعان ما تحولت من معرض صغير 
في شــارع الشــيخ عبداهلل إلى معرض في ردهة فندق 
شيراتون. واآلن، تنتشر منافذ مجوهرات آسيا في جميع 
أنحــاء المملكة، بما في ذلك معارض الشــركة في مودا 
مول، وســيتي سينتر، ومجمع السيف. عالوة على ذلك، 
تديــر مجوهرات آســيا عدًدا مــن المعارض المســتقلة 
لبعض من أشــهر العالمات التجارية باعتبارها الوكيل 
الحصري لها، مثل أوديمار بيغيه، وكارتير، وفان كليف 
آند آربلز، وآي دبليو ســي، وبانيراي، وميسيكا باإلضافة 

إلى مصمم األزياء المشهور بوتيجا فينيتا.
وتســتضيف مجوهرات آســيا عدًدا من أكبــر العالمات 
التجاريــة فــي عالم الموضــة، وهي تتمتــع بأكثر من 
نصف قــرن مــن الخبرة فــي خدمــة مملكــة البحرين 
والمنطقة عموًما. لقد كرســت مجوهرات آســيا جهدها 
مــن أجــل تزويــد منطقــة الخليــج بأفخــم الســاعات 
والمجوهــرات العالمية، وقد اســتطاعت عقًدا بعد عقد 
أن تظهــر قــدًرا كبيًرا مــن الخبرة والمعرفــة وأن تقدم 
لعمالئها خدمة اســتثنائية تفــوق توقعاتهم. واليوم 
وبعد 60 عاًما على تدشــينها، تحتفل مجوهرات آسيا 
بعدد من المعــارض والبوتيكات الصغيرة؛ وذلك إحياًء 
إلرث الشركة وتاريخها العريق، وكذلك احتفاًء بقيمها 
المتمثلة في الجودة والمثابــرة وااللتزام، والتطلع نحو 

مستقبل ملؤه األناقة والرقي.
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أكـــد وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني بالجلســـة 
الثانيـــة مـــن حوار المنامـــة بعنوان “تأثيـــر النزاعات 
خـــارج المنطقـــة علـــى الشـــرق األوســـط” أن موقف 
البحريـــن داعـــم للجهـــود الدبلوماســـية؛ مـــن أجـــل 

التوصل إلى حلول للنزاعات والصراعات القائمة.
وقـــال الوزيـــر الزيانـــي “نحـــن أقـــوى وأكثـــر فعالية 
عند التحـــدث بصوت واحد ســـواء للخصوم داخل 
المنطقة، أو لدول خارج المنطقة، مما يضمن سماع 
مصالحنـــا وفهمها بشـــكل أفضـــل، فالمنطقة تواجه 
تحدياتهـــا وخالفاتهـــا الخاصـــة، وقد تكـــون حافزا 
للدول لالنخراط بتعزيز مصالحها، ولقد تأثر الشرق 
األوســـط بالعوامـــل الخارجيـــة، إذ تـــرك إرثـــا مازلنا 

نشعر به”.
وتابـــع الوزيـــر” تؤثـــر هـــذه العوامـــل كثيـــرا ومنهـــا 
اآلثار الجانبية للصراع فـــي أوكرانيا، وهذا يتطلب 
تعديالت في جميع أنحاء المنطقة؛ نظرا لما تحتله 

المنطقة من أهمية”.

التماســـك  أهميـــة  علـــى  الزيانـــي  الوزيـــر  وشـــدد 
لحـــل  بالدبلوماســـية  االلتـــزام  عبـــر  والتنســـيق 
النزاعات، واالمتناع عن التدخل في شؤون الدول، 
ونشـــر ثقافة الحـــوار، واالحتـــرام المتبـــادل، مردفا 
بالقول “إن ضمان األمن، يكون من خالل التماســـك 
والتعاون الموحد؛ ألنه ما من شـــك أننا أقوى وأكثر 
فعاليـــة عندمـــا نتحدث بصوت واحـــد، فهذا يضمن 

سماع مصالحنا بشكل أفضل”.
وتابـــع “أن االتصـــال يعـــزز بنـــاء شـــراكات مـــع دول 
مختلفـــة ســـواء من المنطقـــة أو خارجهـــا؛ من أجل 
شـــبكات ضـــد  المشـــترك، وتشـــكيل  أمنننـــا  تعزيـــز 
الخصـــوم المحتمليـــن، إذ إن كل هذه العوامل تؤكد 
أن الدبلوماســـية هي الطريقـــة الوحيدة التي تدفع 
باتجـــاه تحقيـــق أهدافنـــا والوصـــول إلـــى الحلـــول 
السياســـية عبـــر المفاوضـــات، وكذلـــك وضـــع حـــل 
ســـريع للحروب القادمة، وهذا هـــو موقف البحرين 
ســـواء في شـــأن أوكرانيـــا أو اليمن أو فـــي أي نزاع 
آخر، إذ نؤكد أهمية مركزية الحل الســـلمي، وتعزيز 
قيـــم الحوار؛ ألننا نؤمـــن بأهمية الســـالم واالزدهار 

لمنطقتنا والعالم ككل”.
وأشار الزياني بسياق كلمته، إلى أهمية تقليل تأثير 
الصراعـــات الخارجيـــة على المنطقـــة بالقول “كيف 
تســـتطيع الـــدول أن تقلل مـــن تأثيـــرات الصراعات 
الخارجيـــة ســـواء مـــن خـــالل اإلقـــرار، إذ ليس من 

مصلحة أحد تحويل المنطقة لحروب بالوكالة.
واختتم وزير الخارجية، قائال “لدى الشرق األوسط 
ما يكفي دون اســـتيراد نزاعات خارجية، وكما قال 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، خـــالل زيـــارة قداســـة البابا 
فرنســـيس إلى البحرين أن الشـــراكات الفعالة مهمة 

جـــدًا من أجل توجيه الجهـــود لمواجهة التحديات، 
ومن أجل تخفيـــف التحديات، إنه اعتراف أن هذه 

الجهود قادرة على تعزيز السالم”.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الخارجيـــة الفنلنـــدي بيـــكا 
هافيســـتو إن “االستقرار في الشـــرق األوسط غاية 
مهمة لنا، مع وجود كثير من النزاعات غير المحلولة 
مســـببة اآلالم للمالييـــن، والـــدور اإليرانـــي في هذا 

الشأن، وبأن هذا األمر قد يستمر لفترة طويلة”.
وتابـــع “اختـــارت روســـيا بمهاجمـــة أوكرانيـــا تهديد 
بـــأن  العالمـــي برمتـــه، وهنالـــك مـــن يقـــول  األمـــن 
أوروبـــا تتعامـــل بهذا األمـــر بمكياليـــن، وحين نعود 

بالذاكـــرة لبداية الهجوم الروســـي ألوكرانيا لم نكن 
نعـــرف قدرة حكومـــة أوكرانيا لمواجهـــة هذا األمر، 
ونســـتذكر بمـــا حدث بغـــزو صدام حســـين للكويت 

العام 1990 وكنت حينها نائبًا يافعًا”.
وتابـــع “ال نكيـــل بمكياليـــن، وإنما كانت لنـــا رد فعل 
أسوة بالمجتمع الدولي، وإذا ما تغير الوضع الراهن 
انضمامنـــا لحلـــف شـــمال األطلســـي، ومبادئنا قائمة 

على الديمقراطية، والقانون، وحقوق اإلنسان”.
وأردف “نأمـــل الوصول إلى التعـــاون الدولي، ومنه 
إلى مستقبل مستدام، والحرب الروسية األوكرانية 
غيـــر مبـــررة، فهـــي هجوم علـــى دولة مســـالمة ولها 

سيادتها، وهو أمر يخيف الدول األخرى فيما يتعلق 
بسيادتها”.

عليهـــا  تقـــوم  االســـتقرار  انعـــدام  “مســـألة  وقـــال 
روسيا، أثرت على ســـالت الغذاء العالمية، وأضرت 
البنـــى  ودمـــرت  بأوكرانيـــا،  الزراعيـــة  باألراضـــي 

التحتية بها؛ لتحقيق أهدافها العسكرية”.
وتابع هافيستو “يحاول االتحاد األوروبي مساعدة 
شـــركائه من ذوي األكثر حاجة، ودفع روسيا لوضع 
حد لحربها مع أوكرانيا، وعليه فنحن نحاول العمل 
بشكل عالمي، وأوروبا مستمرة في مساعدة الدول 

بمناطق النزاعات، ولتعزيز األمن الدولي”.
بـــدوره، أكـــد وزيـــر دولـــة فـــي الخارجيـــة األلمانية 
توبايـــس لندنر أن العدوان الروســـي علـــى أوكرانيا 
غيـــر قانوني، وهو خرق للقيـــم العالمية، وبأنه أكثر 

من مجرد نقطة تحول.
وأضاف “تدمير روســـيا األراضي الزراعية، وإغالق 
المنافـــذ البحريـــة، أفضى لحدوث أزمـــة في الغذاء 
العالمـــي، بتأثيـــرات ضـــارة امتدت لمنطقة الشـــرق 
األوســـط، ومـــن أجـــل إعـــادة الســـالم إلـــى أوكرانيا 
وإنهـــاء العدوان الروســـي، يقوم االتحـــاد األوروبي 

بالمزيد من الضغط على روسيا”.
وأردف “كمـــا نمـــارس ذات الضغـــوط علـــى إيـــران 
والتي تزود روسيا بالطائرات من دون طيار للضرر 
بأوكرانيـــا، وهـــو مـــا ســـيدفعنا للقيـــام بحزمـــة مـــن 

العقوبات على المسؤولين اإليرانيين”.
وتابع لندنر “أفضت الحرب إلى وجود حوار مكثف 
بيـــن الشـــرق األوســـط وأوروبـــا، وهـــو نقـــاش تأخر 
كثيرًا، كما أن هناك نزاعا آخر قد يكون له تداعيات 
على الشـــرق األوســـط وهو بإفريقيـــا، منه النزاعات 
فـــي إثيوبيـــا والذي قـــد يـــؤدي إلى زيـــادة تدفقات 

الهجرة”.
واختتم لندنر بأن “األمر سيحتاج لمزيد من الجهود 
الدولية للمفاوضات، ولتحقيق االستقرار المطلوب، 
كما أن األمن البحري يعد جانبا مهما، وأود أن أشكر 
البحريـــن علـــى دورهـــا المهم فـــي تعزيـــز األمن في 
المحيـــط الهنـــدي، وأشـــير هنا أيضًا إلى نـــزاع ثالث 
يتمثـــل بالتهديـــد المتزايد للتغيـــر المناخي، وهو ما 

يتطلب تقديم مزيد من الجهود بهذا الشأن”.

قـــال قائـــد القيـــادة المركزيـــة األمريكية في الشـــرق 
األوســـط مايـــكل كوريـــال مستشـــهدًا بحـــدث قريب 
“هنالـــك مركب شـــراعي بالقرب من الســـاحل، مهمته 
نقـــل اآلالف المتفجـــرات والتي ال يمكـــن رؤيتها من 
الخـــارج، وفجـــأة تأتي ســـفينتان بســـرعة 70 عقدة، 
وتحيطـــان بـــه، وتمنـــع أي حركـــة غير شـــرعية لهذه 

المتفجرات”.
وأضـــاف كوريـــال “كان هذا المركب الشـــراعي يســـير 
مشـــروعة،  غيـــر  مـــواد  وينقـــل  ترانزيتـــي،  بمســـار 
والطائرات من دون طيار، والمجهزة بآالت تحسس، 
مهمتها بهذا الشـــأن، مســـح أنماط الحياه حتى تحت 
الميـــاه، واآلالف منهـــا تتابع كافة التحـــركات القائمة 
بالشـــرق األوســـط، فحين يخـــرج المركـــب الصناعي 
عن النمـــط الطبيعي، تقوم المســـيرات هذه بالتحرك 
تلقائيـــا لمتابعتـــه مـــن دون ضغطـــة أي زر”. وأضاف 
“التكنولوجيـــا التـــي نتحـــدث عنهـــا موجـــودة اليوم، 
ولدينا الكوادر الخاصة بها اآلن، وهي ترتبط بشبكة 
من االســـتخبارات التي تســـيرها، والتي تهدف أيضًا 
لحمايـــة الحركة التجارية، ببيانات مســـتمرة تعطينا 
فكـــرة واضحـــة عـــن البيئـــة التي نعمـــل بهـــا، ففريق 
العمـــل 59، عمـــل مـــع البحرين في الماضي، وأنشـــأنا 

محورا هنا، باإلضافة لمحور العقبة في األردن”.
وكشف كوريال “في العام المقبل سيقوم فريق العمل 
59 بـــإدارة العشـــرات مـــن اآلالت لتعمـــل مـــع بعضهـــا 
البعـــض، والكثير من الدول الشـــريكة ســـتكون معنا، 
وهـــي بزيـــادة مســـتمرة، وســـيعمل الفريـــق 59 على 

متابعة تحرك اآلالت على األرض بال سائقين”.
وأردف “هنالك أيضا جهود الفريق 39 والذي يتعاون 
مع نظيـــره 59 ومن خـــالل اآلالت الدقيقة واألنظمة 
المتطـــورة؛ للوصـــول إلى معلومـــات حقيقية، ونقلها 
الى المحلليـــن بالوقت الحقيقي، حيث يتقاســـمونها 
فيمـــا بينهـــا”. وأوضح “أصبحت المســـيرات العدائية 
مـــن أكثـــر العناصـــر الخطرة علـــى األمن، مـــا يتطلب 
مواجهة عبر ثقافة االبتكار، والتي نبنيها عبر القيادة 
المركزية، والتي تعزز الشـــراكات مع الشرق األوسط، 

والتي تتخطى الذكاء االصطناعي”.
وفي ذات الســـياق أكد كوريـــال “أن االحتماالت التي 
تأتـــي بهـــا ثقافـــة االبتكار كبيـــرة، وهي تســـاعد على 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  وأعداؤنـــا  التهديـــدات،  ردع 
يســـتخدمون تقنيـــات جديـــدة، وهو مـــا يتطلب من 
شـــركائنا في الشرق األوســـط التعاون معنا في ثورة 

االبتكارات هذه”.
مـــن جهته، قال نائب وزير الدفاع المصري للعالقات 

الدولية اللواء محمد صالح الدين حسن “ما نتحدث 
عنه اليوم هو بغاية األهمية، وســـوف يقولب الحرب 
لألجيـــال القادمة، مـــع تغلغل التكنولوجيـــا الحديثة، 
والتي لطالما غيرت موازين الحروب، ومن خسر في 
تطوير العتاد، فقد خســـر الكثيـــر من المزايا المتعلقة 
بالقـــدرات االبتكاريـــة”. وأضـــاف نائب وزيـــر الدفاع 
المصري “شـــهد القرن العشرين الكثير من التطورات 
في شـــؤون الحـــروب، فالوتيرة متصاعدة وحاســـمة 
وتكتكتيـــة، للنجـــاح فـــي القتـــال، وفـــي هـــذا الصدد 
يمكن أن نقســـم التطور الحربي الجديد إلى القدرات 
الهجوميـــة، والقـــدرات الدفاعيـــة، وحمايـــة القوات، 
وتكنولوجيـــا النقـــل للجنود واألســـلحة، واالتصاالت 
التـــي تتحكم بالحركات وتنســـقها، كمـــا أن التغيرات 
االبتكاريـــة أثـــرت علـــى ثقافـــات العالم قاطبـــة، وأن 

الجيوش وعالم الحرب لم تبتعد عن هذا األمر”.
واســـتتبع بالقـــول “تقودنـــا الثـــورة الرقميـــة إلى نوع 
مـــن الحرب الجديـــدة، منها الـــذكاء الصناعي، حيث 
يســـتطيع قـــراءة أمـــر مـــا بدقيقـــة واحـــدة، قياســـا 
باإلنســـان والذي قـــد يحتاج لعام كامـــل، ولذلك فإن 

قيمتها تكون غالية.
وتابـــع “قـــال االميرال كوبـــر إن القـــوات البحرين 59 
يمكنهـــا دمـــج األنظمـــة غيـــر المأهولـــة والصناعيـــة 
لزيـــادة الـــردع، وبناء علـــى نجاح  هـــذه األصول من 
المسيرات، سيكون مهمًا جدًا تطوير قدرات الجيش 
البحرية، والجوية، والبرية، وهو أمر يقودنا إلى كلفة 
الروبوتـــات، وأنظمة التشـــغيل الحديثة، بظل وجود 

المخاوف في أتممتها، واستخدامها في الحروب”.

واختم نائب وزير الدفاع المصري قائالً “من الواضح 
جـــدا أن األنظمة الحديثـــة عامل مضاعف للقوى في 
ســـاحة المعركـــة، ولكنها ال تـــزال في مســـار التطوير 

التكتيكي”.
مـــن جهتـــه، قال نائـــب األميـــن العام للدفـــاع واألمن 
القومـــي الفرنســـي الفريق فنســـنت كوزيـــن إنه “في 
ضـــوء الحـــرب فـــي أوكرانيـــا والتهديـــدات الحالية، 
فـــإن تحديث أســـاليب الدفـــاع، هو تحديـــث لعقولنا 
ومســـارات عملنا، وهو أمر يتطلـــب أن نقوم به حين 
تحـــدث معضلة معا، وهو أمر يتطلب منا االســـتفادة 

من الفرص التكنولوجية”.
وأضـــاف “فـــي ســـياق الحـــرب الروســـية األوكرانية، 
تؤكد فرنسا دورها كقوة متوازنة لتحقيق االستقرار 
بالعالـــم، عبـــر إســـتراتيجية جديـــدة تهـــدف لتطوير 
جيشـــها، والبرمجة القتالية، ويبقـــى الردع المتوازن 
حجرًا أساســـيا في سياســـاتنا الدفاعيـــة، والمصلحة 

المتبادلة”.
ولفـــت إلـــى أن “فرنســـا مهتمـــة بتحقيـــق االســـتقرار 
اإلقليمـــي، وهـــي علـــى تواصـــل مســـتمر مـــع جميـــع 
األطراف بشكل مباشر، منهم شركاؤنا بدول الخليج، 

لحل المشكالت اإلقليمية”.
وتابع كوزين “تعمل القوى الفرنســـية بشكل أساسي، 
بأنشـــطة استكشـــافية لمحاربـــة اإلرهـــاب والـــذي ال 
يـــزال قائما، وقواتنا المســـلحة على أهبة االســـتعداد 
لمواجهة الحروب المتمددة، والمسيرات، واستخدام 
الصواريـــخ بكافـــة أنواعهـــا، والتقنيـــات التخريبيـــة 

والذكاء الصناعي، والسرعة الفائقة بهذا الشأن”.

وأكمل “تســـتثمر فرنسا في األمن السيبراني بكثافة؛ 
للتأثيـــر علـــى الكيانـــات الحيويـــة، وإن خـــروج نظام 
متطور في الدفاع االلكتروني، سيساعدنا كثيرا في 
هذا المجال، وســـينقلنا إلى عصر جديد الستثمارات 

الطاقة والدفاع”.
وأردف كوزين “ولقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون 
بأهميـــة ســـيادة فرنســـا بهـــذا الصـــدد، والتي تســـهم 
بتحقيـــق التفوق لقواتنـــا، كما أن تطويـــر الصواريخ 
المجنحة، والبالســـتية، سيؤدي إلى تحقيق األهداف 
بقلـــب أراضـــي العـــدو، التحديـــات هائلـــة، وفرنســـا 

تتعاون مع حلفائنا وشركائها لرفع هذه التحديات”.
الدفـــاع  أركان  رئيـــس  مستشـــاري  كبيـــر  ولفـــت 
البريطاني لشـــؤون الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
الفريق الجوي مارتين سامبسون إلى أهمية تحديث 

أساليب الدفاع لردع التهديدات الناشئة.
وأضـــاف “تهديـــد اإلرهاب لـــم يختِف، لكـــن التنافس 
بيـــن الدول غطاه نوعا ما، متســـببا بزيادة التوترات، 
أن الفرص والتحديات تســـاعد على تطوير السوائل 

الدفاعية”.
وتابع سامبســـون “االجتياح الروسي ألوكرانيا يأتي 
كمحاولـــة فـــرض نظـــام عالمـــي جديـــد، مـــا يتطلـــب 
منـــا التعـــاون مع الـــدول المســـؤولة للتعـــاون الدفاع 
والتكنولوجـــي، وعليـــه، فنحـــن أمـــام ثالثـــة أزمـــات 
عالمية، وفي أوروبا يمثل هذا االجتياح أزمة ســـلوك 

سيئ من روسيا”.
وقال سامبســـون “مـــا حصل في أوكرانيا يســـمح لنا 
بـــأن ننظر في الدعم اإليراني لروســـيا، والذي يهدف 

لتقويـــض األمـــن والســـالم في هذه المنطقـــة، كما أن 
في شـــرق آســـيا توجـــد مشـــكلة أخرى، وهـــي كوريا 
الشـــمالية وتطويرها المستمر لألســـلحة والصواريخ 
البالســـتية، وأشـــير هنـــا إلـــى أن إيـــران تركـــض نحو 

ذلك”.
وواصـــل “من خـــالل التحالفات القائمة، نســـتطيع أن 
نـــرى التكاتف الدولي القائـــم لمعاونة أوكرانيا، وترى 
قواتنا العســـكرية بأن وجودها مهم جدًا، ســـواء في 
البحريـــن، أو قطر، أو الحاضنات في كينيا، أو عمان، 
مـــع التركيز علـــى عملية التحديث والتـــي هي مهمة 
جـــدًا”. وأردف سامبســـون “تواجـــه المملكة المتحدة 
واحدة من الدول األساسية في مجلس األمن والتي 
لديها طموحات، ومن مســـؤوليتنا مواجهة مثل هذه 
التحديـــات، عبر تطوير القدرات، واالبتكار، والثقافة 
العســـكرية، علـــى مســـتوى العالـــم، وكذلـــك برامـــج 
الطائرات، بالشـــراكة مع أصدقائنا والذين يتشابهون 

معنا بالتفكير”.
وقـــال “هـــذه البرامـــج البريـــة والبحريـــة والجويـــة، 
ســـتفتح مســـارات واســـعة للتعـــاون الوثيـــق، ونحن 
نقـــدم الكثيـــر عبـــر بحوثنـــا فـــي القـــدرات الجديـــدة 

وبالتعاون مع شركائنا، لذات األهداف”.
وختم سامبسون كالمه بالقول “لدينا حاليا مجاالت 
متطـــورة في علـــم الروبوتـــات، والقدرات المســـتقلة 
ذاتيـــا تحـــت البحـــار، والفضـــاء الســـيبراني، وبقيـــة 
الوســـائل الدفاعية التي يتم تطويرها عبر الهندســـة 
العسكرية في المملكة المتحدة، مع أهمية االستفادة 

من الدروس للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

الزياني: ضرورة تقليل تأثير الصراعات الخارجية على دول المنطقة

حوار المنامة يسلط الضوء على “تحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة”

حزمة عقوبات جديدة ضد إيران... وتمسك بحريني بالحلول الدبلوماسية

تطوير الثقافة العسكرية واالستفادة من ثورة االبتكار لردع التهديدات
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هافيستو: االستقرار 
في منطقة الشرق 

األوسط غاية مهمة لنا

كوريال: يجب أن نتعاون في 
ثورة االبتكارات الجديدة 

من دون ضغط أي زر

كوزين: نتعاون مع شركائنا 
في دول الخليج لمواجهة 

التحديات الحيوية

لندنر: نشكر البحرين على 
دورها المهم في تعزيز 
األمن بالمحيط الهندي

حسن: تقودنا الثورة الرقمية 
لحرب الجديدة على رأسها 

“الذكاء االصطناعي”

سامبسون: فتح مسارات 
للتعاون في البرامج 

البرية والجوية والبحرية



بـــدأ منتدى حـــوار المنامة جلســـته األولى 
صبـــاح أمـــس، تحـــت عنـــوان “المتغيـــرات 
الجيوسياسية والطاقة” بمشاركة وحضور 

واسع، وتواجد ضخم لإلعالميين.
وفي كلمة له، قال وزير الخارجية الكويتي 
الشـــيخ ســـالم عبدهللا الجابـــر الصباح بأن 
العالم يعيـــش منعطفا حرجا في ظل تغير 
الجغرافيا السياسية للطاقة مع التحديات 
أوكرانيـــا،  فـــي  كالحـــرب  تواجهنـــا  التـــي 
والتوترات القائمة في آسيا واألوضاع في 
أفغانســـتان والحالة األمنيـــة الضعيفة في 
اليمـــن وليبيا والعراق وغيرها، مضيفًا “هو 

أمر مقلق جدًا”.
وأضـــاف الوزيـــر الصبـــاح أن الكويت التي 
هـــي بقلب منطقة حيوية، غنيـــة بالموارد، 
والتـــي تشـــهد حالـــة من عـــدم االســـتقرار، 
دورًا  الكويـــت  لعبـــت  “لطالمـــا  مســـتدركا 
مهمًا بالحفاظ على االســـتقرار السياســـي، 
وتأميـــن الطاقة إقليميـــًا وعالميًا على حد 

سواء”.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي أهميـــة 
تفعيل الحوار لمواجهة التحديات، مشيدًا 
بالقمة األمريكيـــة الصينية األخيرة، بقوله 
“تعتبـــر تطـــورًا إيجابيًا ومرحبًا بـــه عالميًا؛ 
ولـــذا فإن علينـــا تعزيز المزيد مـــن الحوار، 
نواجههـــا  التـــي  التحديـــات  وتخفيـــف 

كشركاء”.
وتابع “الكويت مستمرة بالقيام بدورها في 
حـــل األزمات بالطرق الســـلمية؛ للمحافظة 
النشـــطة،  الطاقـــة  إمـــداد  سالســـل  علـــى 
وبحيث يكون هناك اســـتثمار أكبر لدى كلٍّ 

من دول المنبع والمصب معًا”.
واختتم الصباح “مع أمـــن الطاقة العالمي، 
ال يمكن تجاوز تأثيره الخطير على المناخ، 
وهـــو ما يتطلـــب إيجاد حلقـــة الوصل بين 
تغيـــر المنـــاخ واألمـــن واالزدهـــار، وهـــو ما 
يقودنـــا إلى ما ذكره األشـــقاء فـــي المملكة 
العربية السعودية منذ سنوات عديدة، بأنه 
ال يمكننا ببساطة التركيز على المناخ على 
الجانـــب المناخـــي وحـــده، دون النظر إلى 
كل من أمن الطاقـــة واالزدهار االقتصادي 

وفق مقاييس متوازنة بدقة شديدة”.

بـــدوره، قـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيمـــس كليفرلـــي بـــأن المملكـــة المتحـــدة 
ســـتبقى صديقًا وشـــريكًا ثابتـــًا اللتزاماتها 
بالعالقـــات مـــع منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا وفقـــا للتقاليـــد العريقـــة 

الممتدة بين الجانبين”.
وأضاف “أمننا هو أمنكم، وأمنكم هو أمننا، 
وأن أي أزمـــة هنـــا ســـيكون لهـــا تداعيـــات 
عالميـــة حتميـــة وازدهارنا هـــو ازدهاركم، 

كما أن ازدهاركم هو ازدهارنا”.
وأردف كليفرلي “حجـــم التجارة المتنامي 
مجلـــس  ودول  المتحـــدة  المملكـــة  بيـــن 
مليـــار   44 تجـــاوز  الخليجـــي،  التعـــاون 
جنيه إســـترليني، معبرا عن ترحيب بالده 
بالمبـــادرات اإلقليميـــة؛ لتعزيز االســـتقرار، 

بما في ذلك االتفاقات اإلبراهيمية”.
وتابع “لن نكـــون قادرين على التغلب على 
الفـــرص  واغتنـــام  المتبادلـــة  التهديـــدات 
التعـــاون  مـــن خـــالل  إال  أمامنـــا  المتاحـــة 
بشكل وثيق أكثر، وهذا هو السبب في أننا 
نتفـــاوض بشـــأن اتفاقية تجـــارة حرة بين 
المملكـــة المتحـــدة ودول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، والتـــي تعتبر رابع أكبر أســـواق 
التصديـــر للمملكـــة المتحـــدة بعـــد االتحاد 
األوروبـــي والواليـــات المتحـــدة األمريكية 

والصين”.
وواصل “قدمت المملكة المتحدة تمويالت 

للتنميـــة مـــن خـــالل اســـتثماراتها الدولية، 
منها 500 مليون دوالر لمصر و250 مليون 
تعميـــق  مـــع  اآلن،  حتـــى  للمغـــرب  دوالر 
األردن وســـلطنة  مـــع  األمنيـــة  الشـــراكات 
عمـــان وتعزيـــز تعاوننا مع مراكـــز التمويل 

اإلقليمية ضد األموال غير المشروعة”.
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتطرد 
“لدينـــا االســـتعداد للتعـــاون المشـــترك مـــع 
دول المنطقـــة خـــالل مرحلـــة االنتقال إلى 
الطاقـــة الخضـــراء، مما يضمن أننـــا جميعًا 
نستفيد من التقنيات المتجددة، خصوصًا 
وأن منطقـــة الخليـــج لديهـــا الفـــرص مـــن 
خالل تســـخير قوة ضوء الشمس والرياح 

والطاقة النووية”.
وعـــن التهديـــدات اإليرانيـــة للمنطقة، قال 
“شـــاهدت خالل وجودي في ســـفارة بالده 
فـــي أبوظبـــي أضـــواء صواريـــخ الحوثـــي 
التي تســـتهدف المنطقة، األمـــر الذي  كان 
دليـــالً مرئيـــًا علـــى كيفية تهديد األســـلحة 

اإليرانية للمنطقة بأكملها”.
 وكشـــف أن “البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي، 
يعتبر اليوم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، 
يبيـــع طائـــرات  النظـــام اإليرانـــي  كمـــا أن 
مســـيرة إلى روســـيا لتقتل المدنيين حالًيا 
في أوكرانيا، فيما يتظاهر الشعب اإليراني 
ضـــد عقـــود مـــن القمـــع، كمـــا أن األســـلحة 
اإليرانية تتسبب في إراقة الدماء والدمار 

في جميع أنحاء المنطقة.
بـــأن  البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وزاد 
“بريطانيـــا عازمـــة علـــى العمـــل جنبـــًا إلـــى 
جنـــب مـــع األصدقـــاء لمواجهـــة التهديـــد 
اإليراني، ومنع تهريب األســـلحة التقليدية 
ومنع النظـــام اإليراني من امتالك أســـلحة 

نووية”.
وانتقد وزيـــر الخارجية البريطاني الحرب 
الروســـية ضد أوكرانيا، مؤكدا أنه ال يوجد 
بلد محصن من االضطرابات التي أحدثتها 
أو  العالميـــة  لألســـواق  الروســـية  الحـــرب 
األضرار التي أحدثته لألمن الغذائي وأمن 

الطاقة العالمي.
وقـــال “معظـــم دول العالـــم مصممـــة علـــى 
ضمان أال يؤتي العدوان ثماره، كما أظهرت 
هـــذه المنطقـــة إيمانها بالســـيادة وســـالمة 
األراضـــي عندمـــا صوتـــت فـــي الجمعيـــة 
العامـــة لألمـــم المتحدة إلدانـــة ضم بوتين 

األراضي األوكرانية”.
واختتم وزير الخارجيـــة البريطاني، قائالً 
“صداقـــة بريطانيـــا مـــع الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا ســـوف تتعمق وتســـتمر، 
بينمـــا ندعـــم الســـالم واألمـــن مًعـــا، وبينما 
تسير هذه المنطقة نحو تحولها الثاني، مما 
يسمح لعالم جديد من الطاقة الخضراء”.

وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
وليـــد الخريجي في ســـياق كلمته “تحظى 

هـــذه التجمعات بأهميـــة خاصة، حيث إننا 
بأمس الحاجة لها؛ للمساعدة على مواجهة 
التحديات، خصوصًا وأن المجتمع الدولي 

بحاجة لتغليب مبدأ الحوار والتفاهم”.
وأكـــد الخريجـــي أنـــه وفـــي ظـــل خطـــط 
التحول الشامل لرؤية 2030، فإن المملكة 
لديهـــا طموحـــات لتوفير البيئة المســـتقرة 
الخاصة باالســـتثمارات، والممكنة للتنمية، 
والتي من شأنها أن تبني شراكات جديدة، 
المســـاعي  وتكثـــف  التوتـــرات،  وتخفـــض 
الحميـــدة، وتحـــل النزاعـــات، وتوجد أبعاد 
مجاالت التعاون المختلفة، قبالة النزاعات، 

والتبعات الجيوسياسية.
وتابع “مع المحافظة على انسيابية التجارة 
الدوليـــة، واألمـــن الغذائـــي، وبهـــذا اإلطـــار 
تتحـــرك المملكـــة مـــع شـــرائكها؛ لتحقيـــق 
توازنـــات الطاقـــة فـــي العالـــم، واســـتمرار 
إمداداتهـــا، ممارســـة بذلك دورهـــا الريادي 
بتوفير الطاقة، مع إيـــالء بالغ االهتمامات 

لالتفاقيات البيئية، والتغير المناخي”.
ويكمل “ولقـــد أطلقنا لهـــذا الغرض مبادرة 
الشـــرق  ومبـــادرة  الخضـــراء،  الســـعودية 
األوســـط األخضـــر، ومـــن خالل اإلشـــراف 
علـــى عـــدد واســـع مـــن الـــرؤى واألهـــداف 

الخاصة بها”.
بـــأن  المملكـــة  “وتـــرى  الخريجـــي  وأردف 
التحـــول في مجاالت الطاقـــة، إلى الطاقة 
النظيفـــة، يرتكـــز على ثالثة محـــاور مهمة 
واالزدهـــار  والنمـــو،  الطاقـــة،  أمـــن  وهـــي 
االقتصادي، واالســـتمرار فـــي التعاون بكل 
مـــا يتعلـــق بالملـــف التغيـــر المناخـــي، وبما 
يجنـــب العالـــم السياســـات غيـــر الواقعيـــة 

لتخفيض االنبعاثات”.
والتنافســـات  “النزاعـــات  بالقـــول:  وأنهـــى 
الجيوسياســـية ال تقتصـــر آثارها الســـلبية 
على الدول المتنازعة، وإنما الدول األخرى 
وفي مجاالت حيويـــة كاألمن االقتصادي، 
والغذائـــي، ومـــن أجـــل تحقيـــق التعافـــي 
االقتصـــادي ينبغـــي لنـــا تكثيف المســـاعي 
الحميـــدة؛ لمنـــع النزاعـــات، وبمـــا يمكن أن 
يجر مختلف المناطق واألقاليم للنزاعات”.

في الجلســـة الرابعة من مؤتمر حوار المنامة 
لحـــل  األوســـط  الشـــرق  “مبـــادرات  بعنـــوان 
رئيـــس  نائـــب  لفـــت  اإلقليميـــة”،  النزاعـــات 
مجلـــس الـــوزراء العراقـــي وزيـــر الخارجيـــة 
فؤاد حســـين إلى أهمية الوصول إلى حلول 
القضيـــة  الســـيما  المنطقـــة  فـــي  للصرعـــات 

الفلسطينية، وكذلك اليمن.
وأكـــد أهمية تغليب لغة الحـــوار التي تضمن 
الحيـــاة اآلمنـــة لشـــعوب المنطقـــة، وتحقيق 
الرخـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي، وتعزيـــز 
الجهود المشتركة لتحقيق األمن واالستقرار.
وبيـــن أن وضـــع المنطقـــة المحتقـــن يحتـــم 
أهمية إنهاء الصراعات؛ إذ ليس من مصلحة 
عـــدم  المنطقـــة رهينـــة  تبقـــى  أن  الشـــعوب 
االستقرار، وذلك بمشاركة المعنيين من دول 

العالم.
وتابـــع “العـــراق مســـتعد دومـــا للتعـــاون في 
مجـــال مكافحـــة اإلرهـــاب ليـــس فقـــط فـــي 
العـــراق بـــل العالـــم أجمـــع، وتجفيـــف الدعم 
المالـــي لهـــم، والعمل مـــع المجموعة الخاصة 
بتوصيـــات  واألخـــذ  اإلرهـــاب،  لمكافحـــة 
مجلس األمن العام 2014 والقرارات الدولية 
ذات الصلة لمكافحة اإلرهاب، وكشف مواقع 
تنظيـــم )داعـــش( اإلرهابي وأماكـــن التمويل 
تهريـــب  مـــن  المتحصلـــة  األمـــوال  وكذلـــك 

اآلثار”.
وأضاف “كما ســـعى العراق إلبـــرام اتفاقيات 
مـــع دول الخليـــج مـــن أجـــل تعزيـــز األمـــن، 
ويســـعى العـــراق لبنـــاء عالقـــات جيـــدة مـــع 
مختلـــف دول العالم والمنظمـــات والكيانات 
الدوليـــة، من أجل المحافظـــة على ما تحقق 

من إنجازات”.
ولفت الوزير العراقي ألهمية حل الصراعات 
في الشـــرق األوســـط، وفي مقدمتها القضية 

الفلســـطينية، وتقرير المصيـــر وفق إرادتهم، 
والتوصـــل لحـــل عـــادل قائـــم علـــى أســـاس 
قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، وإيجـــاد الحـــل 
الشـــرق  الســـتقرار  البوابـــة  يكـــون  ســـوف 
األوســـط، منهـــا األزمـــة اليمنيـــة التـــي يجب 
وإنهـــاء  فيهـــا،  الوطنيـــة  المصلحـــة  تغليـــب 
الهدنـــة  وتمديـــد  الحـــوار،  عبـــر  الصـــراع 

والوصول إلى حل شامل لألزمة.
وفي السياق ذاته، قال األمين العام لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي لـــدول الخليـــج العربيـــة 
نايف الحجرف إن مجلس التعاون الخليجي 
جاهز لتعزيز الشـــراكة مـــع االتحاد األوروبي 

متى ما كان األخير مستعدا لذلك.
وأشـــار الحجـــرف إلـــى أن المجلـــس يســـير 
النظيفـــة،  الطاقـــة  إلـــى  التحـــول  باتجـــاه 
والتنمية البشـــرية، معتبًرا أن حـــوار المنامة 

نوعـــه  مـــن  فريـــدا  منتـــدى  يشـــكل   2022
للحكومـــات وصنـــاع السياســـيات والقائمين 
الدفـــاع،  شـــؤون  لمناقشـــة  األعمـــال  علـــى 

والشؤون الخارجية.
واستعرض الحجرف تاريخ مجلس التعاون 
الخليجـــي كأحـــد المبـــادرات الناجحـــة فـــي 
المنطقـــة قائـــال “عبـــر التاريـــخ كان الشـــرق 
األوســـط منطقـــة تزخـــر بالمبـــادرات وكذلك 
بالنزاعـــات الكبيـــرة، لذلـــك ســـوف أركز على 
المبادرات المهمة جًدا، التي تم اعتمادها منذ 
42 ســـنة وهي إنشـــاء مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، ففي 25 مايو 1981 انطلق 
المجلـــس بعضوية مختلف دول الخليج، من 
أجل تشـــكيل إطار تعاوني يســـمح بمواجهة 
األمـــور المتعلقـــة باألمن واالزدهار لشـــعوب 

الخليج”.

وتابـــع “علـــى مـــدار 42 عاًمـــا الماضيـــة أبـــرز 
لمواجهـــة  بالقـــوة  غايـــة  قـــدرة  المجلـــس 
التحديـــات، منهـــا ثورة الخميني فـــي إيران، 
والغـــزو العراقـــي للكويـــت، وأحـــداث الربيع 
العربـــي، وكذلك بقي المجلـــس يحافظ على 

األطر التي تأسس من أجلها”.
وقـــال “ســـاهم المجلس فـــي اقتصـــاد العالم 
مـــن خالل توفيـــر إمدادات الطاقـــة، وتوفير 
االستقرار في ســـوق الطاقة العالمية، وعلى 
مدى السنوات الماضية أبرز سياسة استثمار 
مســـتقرة، كما أطلقـــت دول الخليـــج خططا 
واســـعة النطـــاق تركـــز فيهـــا علـــى التنميـــة 
بـــدوره  المجلـــس  اضطلـــع  وقـــد  البشـــرية، 
فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب واألفـــكار المتطرفة 
ومســـاعدة الدول المحتاجة، ونتيجة لذلك، 
فـــإن دول الخليج هي األفضـــل لتكون مثاال 

يحتذى به في المنطقة”.
مـــن جانبها، قالـــت وزيرة خارجيـــة النرويج 
انيكيـــن هويتفيلـــدات “نحـــن دولـــة صغيرة، 
ولم نعَتد القوة أو فرض ما نريد بالقوة على 
اآلخريـــن، لقـــد اســـتقينا العبرة مـــن التاريخ، 
وعندمـــا تغلب القوة تخســـر النرويـــج دائما، 
وهذا الســـبب الذي يجعلنا نؤمن أن الســـالم 

هو أحد أعمدة االستقرار بالنسبة لنا”.
وتابعـــت “إن الســـالم ال يفيـــد فقـــط أطراف 
النـــزاع، بـــل يفيدنـــا جميًعـــا، لذلـــك ال يمكـــن 
للنرويج إجبار أي شـــخص بوسائل عسكرية 
ويمكننـــا دوًما مســـاعدة األطـــراف للوصول 
إلـــى حلـــول دبلوماســـية للنزاعـــات وهـــذا ما 

نستثمر به من أجل بناء عالم أفضل”.
وواصلـــت هويتفيلدات “منذ ســـنوات ونحن 
منخرطون بمحاولة تسهيل المفاوضات لحل 
نزاعات عدة منها في كولومبيا وأفغانســـتان 
والشرق األوســـط، أحيانا تنجح المفاوضات 
وأحيانـــا أخرى تفشـــل. ولكـــن حتى في ذلك 
تســـتطيع الجهـــود أن تقلـــل إلـــى حـــد ما من 
معانـــاة المدنييـــن مثل إنشـــاء ممـــرات آمنة 

للمدنيين أو الحصول على هدنة”.
وعـــن البحريـــن قالـــت الوزيرة “منـــذ عامين 
وقعـــت البحريـــن االتفاقيـــات اإلبراهيميـــة، 
كانـــت هذه المرحلة عالمـــة فارقة، وأنا أثني 
علـــى أطـــراف االتفاقيـــات، وكذلـــك توثيـــق 
العالقـــات بيـــن تركيـــا والســـعودية وتركيـــا 
وإســـرائيل، وكذلـــك دور العراق فـــي الحوار 
بين الســـعودية وإيـــران، وأيضا حـــوار وقف 
إطـــالق النـــار فـــي اليمـــن، وبصفتنـــا عضـــوا 
منتخبـــا فـــي مجلـــس األمـــن الدولـــي فقـــد 
ركزنـــا علـــى العديـــد مـــن الصراعات الشـــرق 
أوسطية منها سوريا واليمن السيما اإلرهاب 

والتهديدات البحرية وحقوق اإلنسان”.

صداقة بريطانيا مع الشرق األوسط تزداد عمقًا... وسنحافظ على أمن الطاقة

مجلس التعاون الخليجي مثال يحتذى في مواجهة األزمات بالمنطقة

طهران تريق الدماء بالمنطقة و“مسيَّراتها” تقتل األوكرانيين... وتطّور بالملف “النووي”... جيمس كليفرلي:

الحجرف استعرض أبرز مبادراته الناجحة في تعزيز االستقرار
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وزير خارجية النرويج: 
السالم ال يفيد 

أطراف النزاع فقط بل 
يفيدنا جميعًا

الخريجي: آثار النزاعات والتنافسات الجيوسياسية امتدت للدول األخرى
الصباح: العالم يعيش منعطفاً محرجاً بظل التحديات القائمة

وزير الخارجية العراقي: 
الوضع المحتقن 

بالمنطقة يحتم أهمية 
إنهاء الصراعات 

األمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي: المجلس يسير 

باتجاه التحول إلى الطاقة 
النظيفة والتنمية البشرية



كـبــار الـمسؤوليــن يـزينــون صناديــق “الـجنوبيــة”
اتســـم جمهور الناخبين في صناديق 
فـــي  والفرعيـــة  العامـــة  االقتـــراع 
بحضـــور  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
واســـع مـــن عـــدد مـــن أفـــراد العائلـــة 
المالكـــة الكريمـــة وكبـــار المســـؤولين 
فـــي المملكـــة، الذيـــن حرصـــوا علـــى 
المشـــاركة فـــي العـــرس الديمقراطي 
في جولة اإلعـــادة؛ ليضعوا بصماتهم 
فـــي المشـــاركة بعمليـــة صنـــع القـــرار 
االقتـــراع  صناديـــق  بريـــق  ويزينـــوا 
واإلدالء  حضورهـــم  خاللهـــم  مـــن 

بأصواتهم.
فـــي  االقتـــراع  مراكـــز  وشـــهدت 

مـــن  كثيفـــا  حضـــورا  المحافظـــة 
الناخبين لحظة فتح األبواب الساعة 
الثامنـــة صباحا الســـيما فـــي دوائرها 

الثانية والرابعة والخامسة.
ورغـــم الهدوء الذي شـــهدته األجواء 
فـــي  المحافظـــة  فـــي  االنتخابيـــة 
الفتـــرة الصباحيـــة، إال أن عـــددا مـــن 
الهـــدوء  المترشـــحين وصفـــوه بأنـــه 
الذي يســـبق العاصفة، إذ من المتوقع 
أن يتضاعف عدد الناخبين بعد صالة 
العصر، ما من شـــأنه أن يحدث فارقا 
لصالـــح  الحســـم  فـــي مســـألة  كبيـــرا 

المترشحين.

صالة العصر تمنح البركة للفائزين بالمقاعد النيابية والبلدية

محرر الشؤون المحلية
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ــمــشــهــد االنـــتـــخـــابـــي فــي  حـــفـــل ال
من  بالكثير  الشمالية  المحافظة 
الناخبين  مــن  والــتــقــديــر  ــادة  اإلشــ
ــن أقـــبـــلـــوا عـــلـــى صــنــاديــق  ــ ــذي ــ ال
ــراع مــنــذ الــســاعــات األولـــى  ــتـ االقـ

الفتتاح المراكز.
ــمــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت  ــســ ــ وات
بفضل  ــيــة  واالنــســيــاب بــالــســاســة 
رؤســاء  قبل  مــن  المميز  التنظيم 
كانوا  الذين  والمنظمين،  المراكز 
الجميع  مع  التام  التعاون  يبدون 

بمن فيهم ممثلو وسائل اإلعام.
كما لوحظ إصرار ذوي الهمم وكبار 
للمراكز  الحضور  على  المواطنين 
لإلدالء بأصواتهم على نحو عكس 
وعي هذه الفئة بممارسة حقوقها 

الدستورية.

“الشمالية”... إقبــال كبيــر منذ الســاعــات األولى
ذوو الهمم أبطال صناديق االقتراع



محرر الشؤون المحلية
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توافد الناخبون في محافظة المحرق 
منذ الســـاعات األولى من صباح أمس 
الســـبت على صناديـــق االقتراع في 6 
مراكـــز انتخابية، حيث ســـاد التنافس 
االنتخابـــي بيـــن المترشـــحين أجـــواء 
ودية قبل حسم النتائج مساء أمس.

المراكـــز  غالبيـــة  علـــى  طغـــى  وقـــد 
علـــى  األطفـــال  حـــرص  االنتخابيـــة 
العمليـــة  لتجربـــة  ذويهـــم  مصاحبـــة 
االنتخابيـــة ووضـــع أوراق االنتخـــاب 

في صناديق االقتراع بأنفسهم. 
المحيطـــة  الشـــوارع  شـــهدت  فيمـــا 
لمراكـــز االقتـــراع بعـــض االزدحامـــات 
المروريـــة؛ نتيجة الحمـــات الدعائية 
ألنصـــار المترشـــحين، وتوزيـــع بعـــض 
الوجبـــات الخفيفـــة وعبـــوات الميـــاه 

على الناخبين.
ولـــم يتـــم تســـجيل مـــا يكـــدر صفـــو 
الديمقراطيـــة، حيـــث ســـاد  األجـــواء 
بيـــن  المتبـــادل  واالحتـــرام  التعـــاون 
الجميع ســـواء مـــن جهـــة الناخبين أو 
المترشـــحين وفرقهم وصوال للجهات 
اإلشرافية على المراكز في المحافظة.

مترشحو المحرق “حبايب”... واألطفال يتذوقون حالوة التصويت
ازدحامات مرورية قرب مراكز االقتراع... واالحترام المتبادل سيد الموقف



محرر الشؤون المحلية
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لم يختلف المشـــهد االنتخابي في جولـــة اإلعادة بمراكز 
االقتـــراع فـــي العاصمـــة عـــن باقـــي المحافظـــات، حيث 
اتسم بتنوع الحضور من جانب الناخبين، الذين حضروا 
بكثافة منذ ســـاعات الصبـــاح األولى على افتتاح المراكز 

أبوابها أمامهم لإلدالء بأصواتهم.
فيمـــا كشـــف القاضـــي ريـــاض ســـيادي عـــن إحالـــة أحـــد 
العاملين مع مترشح سابق بالدائرة الثانية عن محافظة 
العاصمـــة إلى النيابة العامـــة؛ لقيامه بالدعاية االنتخابية 
فـــي المقر االنتخابي في الجولة األولى رغم تنبيهه نحو 

4 مرات.
وشـــهدت حركة اإلقبال على صناديق االقتراع انسيابية 
حـــرص  التـــي  الميســـرة  اإلجـــراءات  بفضـــل  شـــديدة 

المنظمون على إبدائها؛ لتسهيل مهمة الناخبين.
وشـــهدت بعـــض المراكـــز الفرعية حضورا الفتـــا من كبار 
المواطنيـــن فـــي ظل توفيـــر الخدمات اللوجســـتية مثل 
الكراســـي المتحركة ومساعدة ذوي الهمم واالحتياجات 
الخاصـــة مـــن طاقـــم إداري مـــدرب علـــى التعامـــل مـــع 

الناخبين.

“العاصمة”... حركة انتخابية انسيابية وحضور الفت لكبار المواطنين
إحالة أحد العاملين مع مترشح في الدائرة الثانية إلى النيابة



الشعلة والمردي 
يدليان بصوتهما
في جولة اإلعادة

“^” مع الحدث... لحظة بلحظة

أدلى رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة ورئيس التحرير مؤنس المردي بصوتيهما 
أمس في الجولة الثانية من االنتخابات البلدية والنيابية 2022.
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أفاد القسم المشرف على إدارة جائزة 
“البالد” لتوقع أعضاء مجلس النواب 
شـــخصا   1175 بمشـــاركة  الجديـــد 
بتوقعاتهم للنيـــل بفرصة الفوز بمبلغ 

500 دينار نقدا.
اإللكترونيـــة  االســـتمارة  إن  وقـــال 
فـــي  أغلقـــت  التوقعـــات  لتســـجيل 
الساعة 7 من صباح اليوم السبت 19 

نوفمبـــر 2022 قبل انطالق انتخابات 
جولة اإلعادة.

وذكر القســـم أنه وفور ظهور النتائج 
الرســـمية لعضويـــة مجلـــس النـــواب 
أســـماء  حصـــر  فســـيجري  الجديـــد، 
أصحاب التوقعـــات الدقيقة وإجراء 
للظفـــر  مصـــور  إلكترونـــي  ســـحب 

بالجائزة القيمة.

وكانت “البالد” قد أطلقت في الساعة 
األربعـــاء  يـــوم  صبـــاح  مـــن  الثامنـــة 
االســـتمارة  الماضـــي  نوفمبـــر   16

االلكترونية لتسجيل التوقعات.
تعبئـــة  المشـــاركين  مـــن  وطلبـــت 
توقعاتهـــم باختيـــار 34 شـــخصا )بعد 
األولـــى(  بالجولـــة  أشـــخاص   6 فـــوز 

يتوقع أن يشكلوا المجلس الجديد.

السحب على جائزة الـ 500 دينار نقدا بعد إعالن النتائج

1175 مشاركة بجائزة “^” لتوقع أعضاء مجلس النواب الجديد
أجمـــل  الدوســـري  شـــارخ  ســـفيان  رفـــع 
التهانـــي والتبريـــكات والتهانـــي إلى ملك 
القلـــوب والعقـــول صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البالد 
المعظـــم، وإلى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ وذلك بمناسبة 
نجـــاح العمليـــة االنتخابيـــة، التـــي جـــرت 
وسط أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية، 

مشـــيًدا باإلقبـــال الكثيـــف من قبـــل أبناء 
مملكة البحرين على صناديق االقتراع.

وأكد الدوســـري في بيـــان صحافي أمس، 
أن المشـــاركة الواســـعة فـــي االنتخابـــات 
نجاح جديد للمشروع اإلصالحي العظيم 
حظـــي  والـــذي  المعظـــم،  الملـــك  لجاللـــة 
بالرضـــا والقبول المميـــز، مؤكًدا في ختام 
بيانه “نجدد البيعـــة لجاللة الملك المعظم 

في هذه المناسبة الوطنية”.

نجدد البيعة لجاللته بهذه المناسبة الوطنية... الدوسري:

المشاركة الواسعة في االنتخابات نجاح جديد للمشروع اإلصالحي

سفيان الدوسري
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رفع رئيس وقضاة اللجنة العليا لإلشراف العام على سالمة االنتخابات، خالص التهاني 
وأطيــب التبريــكات، إلــى المقــام الســامي لملــك البالد المعظــم حضرة صاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بمناســبة النجاح المشهود لالنتخابات النيابية 

والبلدية ٢٠٢٢، في الدورين األول والثاني.

مـــن  انطالًقـــا  إنـــه  العليـــا  اللجنـــة  وقالـــت 
وصوًنـــا  الكامـــل،  القضائـــي  اإلشـــراف 
للحقـــوق والحريـــات التي كفلها الدســـتور، 
حرصـــت اللجنـــة العليا على ضمـــان تمكين 
المواطنين من ممارســـة حقهم الدســـتوري 
فـــي ظـــل انتخابـــات شـــفافة ونزيهـــة، ُيعبر 
فيها المترشـــحون عن برامجهم في أجواء 
ديمقراطيـــة، تقـــوم على أســـاس المنافســـة 
الشـــريفة، ترســـيًخا للحق الدســـتوري الذي 
يرتكز على صون اإلرادة الحرة في انتخاب 

أعضـــاء مجلس النـــواب والمجالس البلدية 
للسنوات األربع المقبلة.

وثمنـــت عالًيـــا الحضور الشـــعبي التاريخي 
االنتخابـــي  الوطنـــي  االســـتحقاق  فـــي 
والعزيمـــة  اإليمـــان  مـــدى  ُيجســـد  الـــذي 
علـــى المشـــاركة الفعالـــة في تعزيز مســـيرة 
المؤسســـات  عبـــر  اإلصالحـــي  المشـــروع 
الدســـتورية، والنابـــع مـــن اليقيـــن الراســـخ 
بخيـــار المشـــاركة الفعالـــة ســـبياًل للنهـــوض 
المســـتمر من أجل حاضر ومســـتقبل أفضل 

لجميع أبناء الوطن، وهو ما يجسد المبادئ 
العليـــا التي أرســـى قواعدها ميثـــاق العمل 

الوطني.
الكبيـــرة  الوطنيـــة  المشـــاركة  أن  وأكـــدت 
فـــي هـــذه المحطـــة االنتخابيـــة الجديـــدة 
من مســـيرة العمـــل الوطني، عكـــس العديد 
مـــن المنجـــزات المتحققة في ظـــل الرعاية 
دفًعـــا  أعطـــت  التـــي  الســـامية  الملكيـــة 
متجـــدًدا لمســـار العمـــل الديمقراطي، ومن 
أبرزها المشـــاركة السياســـية البـــارزة للمرأة 
البحرينيـــة، واإلقبـــال الواســـع للشـــباب في 
التصويـــت باالنتخابـــات، فـــي مؤشـــر على 
مدى الوعي بأهمية االستحقاق االنتخابي، 
واإلحســـاس بمســـؤولية الواجـــب الوطنـــي 
في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته 

والعمل الصادق على تعزيزها.
وأعربت عن شـــكرها وتقديرها لكل من شـــارك 
فـــي إنجاح االنتخابات، وفـــي مقدمتهم وزارة 
الداخلية لما بذلوه من جهود في تأمين العملية 
وســـفاراتها  الخارجيـــة  ووزارة  االنتخابيـــة، 
وقنصلياتهـــا لجهودهـــم في تنظيـــم التصويت 
في الخـــارج، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة 
البلديـــات والزراعـــة، ووزارة شـــؤون  شـــؤون 

اإلعالم، والجهات المختصة األخرى.
وأعربـــت عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لـــإدارة 
اللجـــان  وكافـــة  لالنتخابـــات  التنفيذيـــة 
العاملة، والمتطوعيـــن، لما بذلوه من جهود 
دؤوبـــة فـــي تنظيـــم االنتخابـــات النيابيـــة 
وكذلـــك  الســـادس  التشـــريعي  للفصـــل 

المجالس البلدية.

الحضور التاريخي باالنتخابات يجسد اليقين الراسخ بخيار المشاركة الفعالة
الرعاية الملكية السامية أعطت دفًعا متجدًدا لمسار العمل الديمقراطي... “عليا االنتخابات”:

محرر الشؤون المحلية

واصلـــت اإلدارات المعنيـــة بـــوزارة 
الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  الداخليـــة 
المعنيـــة جهودها، مـــن خالل اتخاذ 
واإلجـــراءات  الترتيبـــات  جميـــع 
توفيـــر  كفلـــت  التـــي  األمنيـــة 
االحتياجات واألجواء اآلمنة خالل 
جولـــة اإلعادة لالنتخابـــات النيابية 

والبلدية 2022.
العامـــة  اإلدارة  قامـــت  حيـــث 
للحراســـات بتأميـــن نقـــل صناديـــق 
العامـــة  المقـــار  إلـــى  االقتـــراع 
والفرعيـــة، فيمـــا باشـــرت مديريات 
األربـــع  بالمحافظـــات  الشـــرطة 
وشـــرطة خدمـــة المجتمـــع مهامهـــا 
في تسهيل توافد حركة المواطنين 
بـــاإلدالء  قيامهـــم  لـــدى  وتأمينهـــم 

بأصواتهم بكل يسر وسهولة.
مـــن جانبهـــا، قامـــت اإلدارة العامـــة 
للمـــرور بتكثيف الحضـــور المروري 
في محيط مراكز التصويت؛ تنفيذا 
للخطة الموضوعة لضمان انسيابية 
الحركـــة المروريـــة والمســـاهمة في 
الحفـــاظ علـــى ســـالمة المشـــاركين 
في االنتخابات وجميع مستخدمي 

الطريق.

“الداخلية”: توفير األجواء اآلمنة بجولة اإلعادة
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استمرار االنتفاضة اإليرانية
اســـتمرار االنتفاضة اإليرانية المناهضة للحكومة منذ أكثر من شـــهرين، 
وخـــال تلك الفتـــرة كان هناك القليـــل من التغيير الجوهري في ســـلوك 
نظـــام المالي أو المتظاهرين الذين يســـعون إلـــى اإلطاحة به، لكن تمّيز 
هذا اإلنجاز الذي دام شـــهرين بإعـــان أول حكم باإلعدام على متظاهر، 
فضـــاً عن جولة جديدة من الضربات على المناطق الكردية في العراق 

المجاور.
بدأت االنتفاضة في منتصف ســـبتمبر بعد مقتل الشـــابة الكردية مهســـا 
أمينـــي البالغة من العمر 22 عاما على يد “شـــرطة األخاق” في طهران. 
أدى االنخراط المبكر للمجتمعات في مســـقط رأســـها ســـقز وحولها إلى 
قيام السلطات بخلط الحركة من أجل المساءلة، وتصر السلطات نفسها 
علنـــا علـــى أن االحتجاجـــات فـــي مناطق أخـــرى هي نتـــاج مؤامرة. في 
غضون ذلك، عزت منظمة مجاهدي الشعب اإليرانية المعارضة المؤيدة 
للديمقراطيـــة، الفضـــل لشـــبكتها مـــن “وحـــدات المقاومـــة” فـــي تنظيـــم 

وتوحيد الكثير من االضطرابات عبر أكثر من 200 موقع محلي.
لقـــد انتقدت منظمـــة مجاهدي خلـــق اإليرانية وائتافهـــا األم، المجلس 
الوطنـــي للمقاومـــة اإليرانيـــة، القـــوى الغربيـــة بشـــأن الغيـــاب الواضـــح 
للدعـــم الحقيقـــي لحركة االحتجـــاج المحلية، وحـــث التحالف وحلفاؤه 
السياســـيون، في بيانات مختلفة، الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
علـــى قطع العاقـــات القائمة مع النظـــام اإليراني والتأكيـــد عانية على 
حقوق الشعب اإليراني في الدفاع عن نفسه ضد القمع والسعي لتغيير 
مســـتقل للحكومة. يمكن القول إن النداءات من أجل الحقوق الرســـمية 
للدفـــاع عـــن النفـــس أصبحت أكثـــر إلحاًحا فـــي مواجهة حكـــم اإلعدام 
المعلـــن عنـــه مؤخـــًرا، وتقـــدر منظمـــة مجاهـــدي خلـــق اإليرانيـــة أنه تم 
اعتقال ما يقرب من 30 ألف متظاهر منذ بدء االنتفاضة، باإلضافة إلى 
550 أو نحو ذلك ممن استشهد على أيدي قوات األمن وحرس المالي.
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر، صـــوت 227 من أصـــل 290 عضًوا في 
مجلس شـــورى المالـــي لصالح فرض أحكام باإلعـــدام على من تتهمهم 
الســـلطات بقيادة “أعمال شـــغب”. في وقت ســـابق من هذا الشهر أيًضا، 
أفيـــد أن أربعة أشـــخاص على األقل في طهران متهمـــون بـ “العداء لله”، 
وهـــي جريمة معّرفة بشـــكل غامـــض يعاقب عليها باإلعـــدام. تم توجيه 
االتهام إلى ما ال يقل عن 1000 شـــخص إجماالً في العاصمة كجزء من 
الجولـــة األولى من اإلجراءات القانونيـــة التي تم اإلعان عنها علًنا ضد 

المتظاهرين.

*كاتب متخصص في الشؤون اإليرانية

مهدي عقبائي*

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

للتواصل: 17111483

حوار المنامة.. رؤية مشتركة وموحدة لألمن في المنطقة
فـــي عالـــم تتغير فيه الموازيـــن والمؤثـــرات، تنفرد مملكـــة البحرين في 
تنظيـــم حـــوار المنامة في دورته الثامنة عشـــرة تحت عنـــوان “القواعد 
والمنافســـة في الشـــرق األوســـط”، بمشـــاركة وزراء الخارجيـــة والدفاع 
والعديـــد مـــن صناع السياســـات والخبراء من كل أنحاء العالم، والشـــك 
أن هذا الحوار الذي تختتم فعالياته اليوم األحد يحتل مكانة بارزة في 
التفكير االســـتراتيجي والسياســـي والعســـكري في المنطقة وذلك لعدة 
اعتبـــارات، أهمها التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم والتي تتطلب 
وجـــود مفهوم واضح لألمن يســـمح بتحديد األولويات بشـــكل صحيح 
ومؤثـــر وفاعل، ويجعـــل الحلول التي يتـــم التوصل إليها متماشـــية مع 

أرض الواقع.
لقد تناولت جلسات الحوار عددا من القضايا ذات األبعاد المختلفة، مثل 
“شـــراكات الواليـــات المتحـــدة األميركية األمنية في الشـــرق األوســـط”، 
و”تطورات في جيوسياســـية الطاقـــة”، و”تأثير النزاعات خارج المنطقة 
علـــى الوضع األمني في الشـــرق األوســـط” و”مبادرات الشـــرق األوســـط 
لحل النزاع اإلقليمي”، و”أمن نقاط االختناق البحرية العالمية”، وغيرها 

مـــن المحـــاور التـــي تحتـــاج إلـــى مجموعة مـــن اإلجـــراءات السياســـية 
والدبلوماســـية لتحقيـــق األمـــن والســـام الدولييـــن، فمملكـــة البحريـــن 
بقيادة سيدي جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، تســـعى بشـــتى الســـبل لخلق حالـــة االســـتقرار التي 
ينبغـــي أن تســـود المجتمع اإلنســـاني، واتخاذ كل اإلجـــراءات والتدابير 
الدوليـــة التـــي تمنع النزاعـــات والحروب والصراعات، وما أعلنه ســـيدي 
جالـــة الملـــك المعظـــم حفظه هللا ورعاه عن اســـتعداد مملكـــة البحرين 
للمســـاعدة في إنهاء الحرب األوكرانية الروســـية، دليل راســـخ على أن 
مملكـــة البحريـــن تعمل بكل جهدها فـــي تعميق قواعد التفاهم والســـلم 
بين الشـــعوب، وتســـهم بجهود ملموســـة ومقدرة وعلى مستويات عدة 
للتقريـــب بين األصدقاء واألشـــقاء والتمهيد للتوصل إلـــى التوافق بين 

األطراف المعنية في أكثر من قضية تحقيقا لخير وازدهار العالم.
إن حـــوار المنامـــة يمثل قاعـــدة للوصول إلـــى رؤية مشـــتركة وموحدة 

لألمن في المنطقة.
*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

 أسامة الماجد*

البحرين في اليوم العالمي للتسامح
فـــي اليوم العالمي للتســـامح تقف البحرين شـــامخة بين األمم لســـجلها 
الراقي في صنع التســـامح في الداخل وســـعيها الدائم لنشـــر التســـامح 
فـــي الخـــارج، بمبـــادرات وتوجيهـــات جالة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة المعظم ونهجه اإلنساني في احترام حقوق اإلنسان وحريته في 

ممارسة شعائره الدينية بدون خوف.
نعـــم نقـــول إن البحرين دولـــة تصدق أفعالها أقوالهـــا في مجال تكريس 
التســـامح بيـــن أبنائها وبين جميـــع المقيمين على أرضهـــا على اختاف 

أجناسهم ودياناتهم ومذاهبهم.
البحريـــن تفتخـــر بـــأن لديهـــا أعلى معـــدل مـــن المســـاجد والجوامع في 
العالم، مقارنة بعدد السكان، والبحرين بها أكبر كنيسة كاثوليكية وأقدم 

معبد هندوسي في المنطقة إلى جانب كنيس يهودي.
البحريـــن ال تتوقـــف عـــن دعـــم التســـامح بالقـــول والفعل ألن التســـامح 
الدينـــي في البحرين قيمة تاريخية وحضاريـــة تتوارثها األجيال ونهج 

راسخ في ظل مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني.
وتصـــدق على ذلك الخطـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان ٢٠٢٢-٢٠٢٦ وما 
تتضمنه من تكريس لمبادئ حقوق اإلنسان من خال تشريعات وبرامج 

تربوية ودينية وإعامية.
هـــذه الصـــورة المشـــرقة جعلـــت البحرين نموذجـــا يحتذى بـــه وجعلتها 
جديـــرة بتصديـــر هـــذا النمـــوذج لغيرهـــا مـــن دول العالم، وجديـــرة بأن 
تســـتقبل صناع التسامح والســـام في العالم على أرضها مثل استقبالها 
المشاركين في ملتقى حوار الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني 
الـــذي عقـــد فـــي مطلع هذا الشـــهر برعايـــة جالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة المعظم والذي شـــارك فيه اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب 

شيخ األزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم*

تحتفل ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة ومعهـــا البحرين وأبناء األمة العربيـــة وأقطارها في 
هذه األيام بالعيد الوطني الـ )52( بحلٍة جديدة وزهٍو كبير، تتجلى فيه فرحة الشعب 
الُعمانـــي وغبطتـــه بهذه المناســـبة الوطنيـــة العزيزة، وبمـــا يعكس انتمـــاء الُعمانيين 
ووالءهـــم ألرضهـــم الخضراء التي تســـر الناظرين، والتي تهفو إليهـــا أفئدة الزائرين 

من كل حدٍب وصوب.
تنظـــر أعيـــن شـــعوب العالم جميعها إلـــى أرض ُعمـــان بالكثير من المحبة والســـعادة، 
خصوصا في هذه الذكرى الغالية التي تحتفل بها الســـلطنة وشـــعبها في كل عام في 
“18 نوفمبـــر”، وهـــي أيام ُمميزة ُتضيء فيها مشـــاعر الشـــعب الُعماني، هذا الشـــعب 
الـــذي َيعد شـــريكا مع قيادته السياســـية في تحقيـــق النهضة والتطويـــر والتحديث 
وبنـــاء الوطـــن الُعمانـــي الجميـــل. ففي هـــذه األيام يســـتذكر الشـــعب الُعماني تاريخ 
باده، الماضي التليد والحاضر الجديد، ويفرح كثيًرا بما حققته باده من مكتسبات 
سياســـية واقتصادية واجتماعية. وتم اختيار يـــوم )18( نوفمبر كيوم وطني لُعمان 
كونـــه يتوافق مع اليوم الـــذي تحالفت به القّوات الُعمانّية بقبائلها وفرســـانها، للعمل 
على صّد القوات البرتغالية بعد ســـيطرتها على ُمدن الســـلطنة وســـواحلها طمًعا في 
الّســـيطرة علـــى طريـــق التجارة البحرّيـــة، وكذلك مع اليـــوم الذي ُولد فيه الســـلطان 

“قابـــوس بن ســـعيد” ـــــ طيب هللا ثراه ـــــ والذي عمل جاهـــًدا لبناء الســـلطنة وتطوير 
مؤسســـاتها. فاليوم شـــوارع ُعمـــان وطرقاتها وســـاحاتها ُمزينة باألعـــام واألضواء 

وبصور قياداتها.
تعـــد هـــذه المناســـبة مناســـبة وطنية وشـــعبية أيًضـــا فـــي البحرين، فالعاقـــات بين 
المنامة ومسقط تمتد لزمٍن طويل لما يجمعهما من التاريخ واللغة واألخوة والمصير 
المشترك والنسب والدين، بجانب التجارة وتبادل المنافع االقتصادية بينهما، وأتت 
زيارة ُســـلطان ُعمان منـــُذ أياٍم قائل لتؤكد ُعمق هذه العاقـــات، وتعزيًزا للمزيد من 
مجاالت التعاون بين الشـــقيقتين، واســـتكمااًل لمســـيرة التعاون المشترك والتواصل 
الدائم وتعزيز العاقات األخوية الراســـخة بين البلدين والشـــعبين، والعمل مًعا على 
تنميتها وتطويرها في مختلف المجاالت، والتقارب في وجهات النظر بشأن القضايا 

العربية واإلقليمية والدولية. 
نـــزف أجمـــل التهانـــي والتبريكات إلـــى الســـلطنة وقيادتها وشـــعبها بمناســـبة يومها 

الوطني الخالد.

كاتب وتربوي بحريني

عبدعلي الغسرة*

اليوم الوطني الُعـماني

في علوم االبتكار يقال إن األشياء تخلق من العدم وتتطور وتبلغ ذروتها ثم إلى عدم 
آخـــر، والحقيقة أن ذلـــك ينطبق على اإلعام كذلك، فقد خرج علم اإلعام بنظرياته 
وتطـــور تطـــورا دراماتيكيا بلغ ذروته بعد ظهور اإلذاعـــة التي خلقت حالة رائعة من 
التفاعـــل بين الجمهور، والوســـيلة كانت محدودة نوعا مـــا في عصر الصحافة فقط، 
ثـــم تاهـــا التلفزيون ليخلق حالـــة من القـــرب التفاعلي اللحظي من خال مشـــاركة 
الجماهير واتصالهم المباشـــر ببعض البرامج، وهو ما كان يحدث بالطبع في اإلذاعة 
لكـــن مع تفاصيل وصورة رائعة تظهر على شاشـــات التلفزيـــون، ثم هانحن اآلن في 
حالة اندماج وتفاعل تام بين الجماهير ووسائل اإلعام، خصوصا مع وجود وسائل 

التواصل االجتماعي، لكن ماذا حدث خال المئة عام المنصرمة؟
دعونـــي أوضح لكم بصورة مبســـطة، عندما كانت اإلذاعة فـــي بداية عصرها تعتمد 
علـــى مذيـــع أو اثنيـــن في كل قناة وكانـــوا يقدمون أغلب البرامـــج التي تبث وهكذا 
الحـــال بالنســـبة للتلفزيون، كان الوضـــع العام يفتقر إلى التخصصيـــة إلى أن ظهرت 
الفضائيـــات، والتـــي كثرت بشـــدة، فبـــدأ اإلعاميون فـــي التخصص، فقنـــاة لألخبار 
وأخـــرى للرياضة وثالثة للمنوعـــات، فأصبح اإلعاميون بصبغات معروفة، ترى ذلك 
اإلعامـــي فتعلـــم من هيئته أنه يقدم األخبار ثـــم تنظر لتلك فتعلم أنها تقدم برامج، 

بعد أن كان اإلعامي الواحد قبل عصر الفضائيات يحاور السياســـيين والرياضيين 
والفنانين، أصبح كل صاحب تخصص مسؤول عن تخصصه، واستمرت الحالة على 
ما هي عليه قرابة ثاثين عاما، ثم ظهر الوحش الكاســـر الذي ســـمي اإلعام الجديد 
وغيـــر مفاهيـــم اللعبة برمتهـــا فمذيع األخبار أصبح يشـــاركنا يومياته واكتشـــفنا أنه 
إنســـان يأكل ويشـــرب ويســـتمتع بوقته كبقية البشـــر وليس حبيس مراكـــز األخبار، 
ويســـتطيع أن يســـتمع إلى أغانيـــه المفضلة وليس نشـــرات األخبار فحســـب، ورأينا 
المحـــاور االقتصـــادي خبير البورصات الفذ وهو يطبخ أكاتـــه المحببة، ثم ماذا؟ ثم 
باتـــت قنوات وســـائل التواصل نافذة حقيقيـــة لاتصال الجماهيـــري التفاعلي الذي 
اســـتغلته وســـائل الدعاية واإلعان، ولم ال وقد ســـحب البساط بساسة شديدة من 
وســـائل اإلعـــام التقليديـــة، لذا عدنا وبا شـــك إلى الاتخصصية مـــرة أخرى والتي 
كنا قد بدأنا بها مع بدايات اإلذاعة، وال ضير في ذلك دام أننا وكما ذكرت في بداية 
مقالي سنواجه اندثارا وابتكارا لعدد من وسائل التواصل الجماهيرية. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

سمر األبيوكي*

اإلعالم الجديد نحو الالتخصصية
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 389690470 or JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

Peru spare parts 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36867887 or TAITOON_84@HOTMAIL.COM 

ZEON RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39696411 or ABUHASSANS600@GMAIL.COM 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17730091 or SWEETLOQ@YAHOO.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES & COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17112727 or MARYAM.SHUKRI@CHALHOUB.COM 

AL HASSAN SANDWEH AND FLAFEL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39660393 or HUSSAIN.ALI@FOULATH.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17514166 or info@panarabco.net 

INTERIOR SOLUTIONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 17832022 or hamida.alhubail@havelockone.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33390007 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17585778 or girish.menon@ahliunited.com 

NEW LAHORE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36436265 or NEWLAHORERESTAURANT@GMAIL.COM 

SAFAA AL MADINA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39422327 or NAJEEBAGHANEMI@GMAIL.COM 

Good look tailoring 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33345415 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

AKRAM GOLDSMITH CO. (PARTNESHIP) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39465611 or ADAMNABEELAKRAM@YAHOO.COM 

KHALID KAZEROONI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 36329952 or INFO.VICTORYCONTRACTING@GMAIL.COM 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

AL ZAMIL GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17500000 or BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

FIVE MOON EST FOR PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17343361 or fmepcbh@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

ABBAS MAHDI AHMED HUSAIN / KABRIS - 9084 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39191165 or abbas.mahdi0239@gmail.com 

Tip toes beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17774777 or tiptoes.beauty12@gmail.com 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNOLOGIST(MEDICAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANA MALL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17553555 or careers@bh.lulumea.com 

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17777777 or HASH2H2@GMAIL.COM 

Royal Tower Construction 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39600118 or JAFFAR.BAGARD@GMAIL.COM 

Cinq Juice Bar & Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 37782422 or hasan.cinqbh@gamil.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

RIVA 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 32111352 or shadi@ARMADAGROUPCO.COM 

Prince Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17466909 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DRAABEEL SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33095999 or MEMEZUZU@HOTMAIL.COM 

Gloss hair dressing and beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17363999 or HAIRSALONSO@GMAIL.COM 

EBRAHIM AL WADI TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17789812 or alwadi.trading@gmail.com 

RAFIF ALROOH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39905689 or AARA7791@GMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com 

Green Tree  Markets 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33332444 or GREENTREE7575@GMAIL.COM 

ALQARYAH ALTURATHYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38106122 or DEEAS81@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33200511 or ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM 

ELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17610617 or AYSHA@FAKHRO.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17740727 or ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

THE NAIL STORY SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33030503 or MARWAALBAKER@GMAIL.COM 

Awachi mechanical and sewage maintenance W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39228947 or M_AWACHI@HOTMAIL.COM 

VICTORY MARINE SHIPS CATERING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39149240 or ACCOUNTS@VMSWORLD.COM 

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or hrsupport@alshammarygroup.com 

SUPER TOOR Publicity and advertising 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34217631 or np.mhd@gmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

األحد 20 نوفمبر 2022 - 26 ربيع اآلخر 1444 - العدد 185150



19 األحد 20 نوفمبر 2022 - 26 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5150 Vacancies Available
TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact
 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bahrain porto for marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 34606040 or MARWANSS10@GMAIL.COM 

Etqan for repairing of communication equipment w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact
 36214774 or ETQAN.W.L.L@GMAIL.COM 

Shamna trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17691822 or SHAMNATRADING@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

New Century Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33322207 or AHMED@KARIZMABAHRAIN.COM 

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

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17223040 or ACCOUNTS@TFR15.COM 

CRYSTAL LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17214915 or DODU.5@HOTMAIL.COM 

SHAZI TRADING COMPANY  W .L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39888739 or ALISHAHZAD.KSA4@GMAIL.COM 

PRACHI FITNESS YOGA INSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COACH ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34375102 or MANMANJULPANDEY@GMAIL.COM 

Kitchen For Life W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17701511 or UM0099@GMAIL.COM 

NEW NITROUS AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33208574 or MAHNAZ.AKHTAR.NAWAB@GMAIL.COM 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33697714 or NADA.SERAXCO@GMAIL.COM 

HAIFA OPTICAL CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252574 or MONEM@DRHAIFAEYEHOSPITAL.COM 

AL SAHARA PACKAGING INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33159060 

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

NEETHI STORE CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17344281 or SHOUFEEKKAPPURATH34453114@GMAIL.COM 

HOT & COOL SPACE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17344281 or SHOUFEEKKAPPURATH34453114@GMAIL.COM 

BEST COLOR DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 37362304 or JUBIN@BESTCOLOR.ME 

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

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33860121 or SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 38398065 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

HT UNIFORMS TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39970063 or IMGEORGEE@GMAIL.COM 

FOUR LEAF CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39633078 or admin@fourleafbh.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

Najran garage for cars 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36693802 or HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

GULF BUILDER FOR TRADING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 37223837 or HAMID@GULFBUILDER.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

Nomas Sale Trade of clothing  footwear  apparel accessories  and 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39806098 or NOOMAS.BH@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

BEARD KKD SALOON W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36878445 or VENU.REVUPALLI@GMAIL.COM 

HAIZA TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36579204 or ADILLINE00@GMAIL.COM 

TAHER PALACE CONSTRUCTIION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

CALICUT SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39973729 or SAHARAMEEN2019@GMAIL.COM 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33071383 or AHARIES04@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39393255 or HR.ALARMAAN@GMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33977018 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

FASTTEC PLUS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL SURVEYOR
 suitably qualified applicants can contact

 66672000 or BRIJESH224.BK@GMAIL.COM 

JAZ GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33144740 or BADERHEJRES@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39079094 or ADMIN@LIFCON.NET 

AL- MAJD TRADING FOR BUILDING MATERIALS co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17272181 or JAWADKA786@GMAIL.COM 

MAKTOOM TRADING AND CONTRACTING CO LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33391222 or atif@MAKTOOMCO.COM 

THE URBAN DHABA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17722211 or HR@SUHAINVESTMENTS.COM 

M K MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33543825 or MKAMRAN.BH01@GMAIL.COM 

DANUBE CO. FOR FOODSTUFFS & COMMODITIES BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36350010 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM

WADI MARIB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36411159 or I.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 34523450 or PMAFSAL007@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17730036 or TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Kentucky 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 39025101 or ssaleh@americana-food.com 

Kentucky 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39025101 or ssaleh@americana-food.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 66716677 or jamil.h@jannaty.co 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

TAHER PALACE CONSTRUCTIION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

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

 SANDBLASTER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

ABU EVA  FOR ELECTRONIC & ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36962213 or NINA34155@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 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

TINT VISIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36758776 or CITYCANYON7@GMAIL.COM 

RMS INTERNATIONAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33666585 or SALAM.MEMON@OUTLOOK.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

STAR SMART SOLUTION & MOBILE REPAIRING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34306903 or alaber1@hotmail.com 

CONFIANZA ORGANIZATION OF CONVENTIONS EVENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34674093 or CONFIANZABUSINESSBH@GMAIL.COM 

DAKSHIN DELIGHT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33122110 or KAKD23@GMAIL.COM 

DESERT LAND MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33316063 or NAVEEDALIMIR@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38363277 or QARIT786@GMAIL.COM 

MASUD RANA MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SAJJAD IQBAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35059393 or MSAJJAD875@GMAIL.COM 

FIRST CLASS CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66935710 or SRINKU411@GMAIL.COM 

DOURAJ MAINTANCE AND CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33037019 or MR27645@GMAIL.COM 

BAJWA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 34353600 or BAJWADOCUMENTS@YAHOO.COM 

A.SHAHEED JAFFAR ALI A.ALI / DANAH ALHAMMAD-3365 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39811707 or AH5894791@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

INTERNATIONAL MOTOR TRADING AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL)
 suitably qualified applicants can contact

 36288870 or SUZY_KANOO@KEKANOO.COM 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17730626 or TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ALKABSI ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17732002 or MD@ALKOBAISIGROUP.COM 

MANAMA CLEANING & MAINTENANCE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 33660791 or azizbr@gmail.com 

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

 MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17290111 or OFFICE@SAYYAR.BH 

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39025100 or ssaleh@americana-food.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17877277 or zohalcc@batelco.com.bh 

Indian Herbals 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39898618 or AKAVALAPPIL@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

MIRZA AHMED HASAN ALI DALAL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39894173 or M595954@HOTMAIL.COM 

AL RASHID GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17116223 or ali.hussain@arg.com.bh 

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
 suitably qualified applicants can contact
 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MOULDER(FLOOR/PIT)
 suitably qualified applicants can contact

 33878887 or ALITURK@TURK.BH 

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

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 

AL-MADAEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636600 or ALMADAENFURNISHING@GMAIL.COM 

MOHAMMED TAHER ALSHARIF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE EMPLOYEE
 suitably qualified applicants can contact

 39666575 or ALSHARIF@BATELCO.COM.BH 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33990991 or MDASALDOY@GMAIL.COM 

Alfajer restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17414017 or ALIAAQ696@GMAIL.COM 

ALRABEH CAR SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36422202 or AL.KHAIRAN@HOTMAIL.COM 

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

 COACH ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

WOLAYAT ALI ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39641687 or wolayatali@gmail.com 

JEHAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 37771819 or FAHADSPEED@HOTMAIL.COM 

JAW GATE Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36342999 or BUADAM_@HOTMAIL.COM 

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

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17720016 or G.EBRAHIM@NASSERPHARMACY.COM 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 389690470 or JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

G D C Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36606994 or AHGASSAB@YAHOO.COM 

PET LAND 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33311122 or mdja1989@gmail.com 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33390007 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 16666661 or hrm@sevensholding.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

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

 SENIER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com 

CALIN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34366114 or HHAJI9@HOTMAIL.COM 

TWINS GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact
 33150644 or AMEEN2255@GMAIL.COM 

ALRAQEEB GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)
 suitably qualified applicants can contact
 39957247 or alqattanservice@gmail.com 

TASHAN GATE COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33001736 or MAJEED9246@HOTMAIL.COM 

Peno Technologiy 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39841310 or ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or LUBINA@FAKHRO.COM 

DIAMOND WINGS BUILDING  MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17244627 or ambu@diawing.com 

Uniformals Fashion 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39688440 or mmsbahrain@gmail.com 

ALOMDA BUTCHERY. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39691017 or ALSALAM595@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 



االتحاد البحريني للجولف

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  أشـــاد 
للجولـــف اللواء الركـــن علي بن صقر 
النعيمي بدعم بنك البحرين والكويت 
حمـــد  الملـــك  جاللـــة  كأس  لبطولـــة 
الدولية للجولف الرابعة عشرة، التي 
ســـتقام علـــى مالعب النـــادي الملكي 
للجولـــف خالل الفترة من 23 ولغاية 
26 نوفمبر الحالي ويشـــارك فيها 96 
العبا من 20 دولة، حيث أشار إلى أن 
هذا الدعم يعكس حرص المسؤولين 
فـــي بنـــك البحريـــن والكويـــت علـــى 
دعم البطوالت والفعاليات الرياضية 
أرض  علـــى  تقـــام  التـــي  المتميـــزة 
مملكـــة البحريـــن، خصوصـــا أن هذه 
البطولة تحمل اســـم الرياضي األول 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الدعـــم يأتـــي  إلـــى أن هـــذا  إضافـــة 
مـــن اســـتراتيجية البنك فـــي تطبيق 

الشـــراكة المجتمعية وتسخير الدعم 
والمســـاندة للفعاليات الرياضية، من 
أجـــل تحقيق األهـــداف المرجوة من 
هذه البطوالت ونجاحها واستمرارية 

إقامتها في كل عام. 
وبهذه المناسبة توجه رئيس االتحاد 
البحرينـــي للجولـــف بخالص الشـــكر 
التنفيـــذي  الرئيـــس  إلـــى  والتقديـــر 

للمجموعـــة عبدالرحمـــن علي ســـيف 
ومجلس إدارة البنك بخالص الشـــكر 
المتواصـــل  دعمهـــم  علـــى  والثنـــاء 
لمســـيرة هذه البطولة المتميزة، التي 
أصبحـــت بفضـــل الدعـــم مـــن البنوك 
الوطنيـــة  والمؤسســـات  والشـــركات 
من أنجـــح البطوالت على المســـتوى 

اإلقليمي.

“bbk” يدعم كأس الملك حمد الدولية الـ 14 للجولف

علي النعيمي

الرفاع - لجنة الموروث

قاد النوخذة أحمد ناصر البوسميط 
فريق “ســـموم” مجددا للفوز بسباق 
قـــوارب التجديـــف الشـــعبي فئة 31 
قدما علـــى كأس ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 

حمد آل خليفة. 
ويأتي فوز “ســـموم” بالسباق الثاني 
علـــى التوالي بعد فوزه في الســـباق 

األول  النائـــب  كأس  علـــى  األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 

حمد آل خليفة. 
ويأتـــي هذا الســـباق ضمـــن فعاليات 
موســـم ناصـــر بـــن حمـــد لرياضـــات 
نســـخته  فـــي  البحـــري  المـــوروث 
اللجنـــة  مـــن  بتنظيـــم  الخامســـة 

المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة 
الشـــعبي التابعـــة للمجلـــس األعلـــى 

للشباب والرياضة.
فريقـــا   16 الســـباق  فـــي  وشـــارك 
للتأهـــل  يتطلعـــون  كانـــوا  بحرينيـــا 
للســـباق األغلـــى علـــى كأس جاللـــة 
إذ  المقبـــل،  الشـــهر  المعظـــم  الملـــك 
انطلقـــت القوارب من جســـر خليفة 
بن سلمان، وصوال لخط النهاية عند 
متحف البحرين لمسافة 3000 متر.

“سموم”يخطف كأس ناصر بن حمد لقوارب التجديف الشعبي

صالح بن هندي: التوأمة البحرينية المصرية تسير بخطى ثابتة
ترأس مستشار جاللة الملك لشؤون 
الشـــباب والرياضة رئيـــس الجمعية 
البحرينية للـــرواد الرياضيين صالح 
بـــن هنـــدي المناعـــي وفـــد التوأمـــة 
البحرينـــي للتنـــس األرضـــي خـــالل 
الزيـــارة التي قام بهـــا إلى جمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، حيث ضم 
وتوفيـــق  المقلـــة  خميـــس  الوفـــد 
الســـيد  وعبدالرحيـــم  الصالحـــي 
وخليل ســـويلم وعبداللطيف محمد 

ومحمد الشروقي.
وتخللت الزيارة العديد من الفعاليات 
واالجتماعـــات التـــي ســـاهمت فـــي 
تحقيق العديد من األهداف للتوأمة 
البحرينيـــة المصريـــة، والتي تســـير 
بخطـــى ثابتة نحـــو مواصلة التطور 

والنمو بين البلدين الشقيقين.
وأجـــرى صالـــح بـــن هنـــدي والوفـــد 
البحرينـــي العديد من المباحثات مع 
األنديـــة المصرية خصوصا مع نادي 
الجزيرة المصري مع إجراء مباريات 

ودية عدة وتدريبات.

وحضـــر الوفـــد حفـــل عشـــاء علـــى 
شرف الوفد البحريني، وشهد تبادال 
للهدايـــا بيـــن الطرفيـــن واألحاديـــث 
إلـــى  والهادفـــة  بالتوأمـــة  المتعلقـــة 
مواصلـــة تطويرها إلـــى آفاق أرحب 
مـــن شـــأنها اســـتمرار تطـــور رياضة 

التنس األرضي بين البلدين.
مـــن جانبه، أعرب صالح بن عيســـى 
بـــن هندي عن شـــكره وتقديـــره إلى 
للثقافـــة  العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
أشـــرف محمود علـــى اللقـــاء المثمر 
الـــذي عقـــده الوفـــد البحرينـــي معه 
خـــالل حضـــور الوفد فـــي جمهورية 
مصـــر، حيـــث أكـــد أن اللقـــاء يأتـــي 
البحرينـــي  الوفـــد  مســـاعي  ضمـــن 
لمواصلة تطوير العالقات البحرينية 
المصريـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
التي تســـهم في تقديم كامل الدعم 
للقطاعيـــن الشـــبابي والرياضي في 

البلدين.
وزار الوفـــد البحريني نادي الجزيرة 
المصـــري، وخالل اللقاء، اســـتعرض 

صالـــح بن هنـــدي المناعـــي عدد من 
بالتوأمـــة  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
البحرينية المصرية للتنس األرضي، 
المتعـــددة  باإلســـهامات  مشـــيدا 
التـــي حققتها التوأمة خـــالل الفترة 
فـــي مواصلـــة  الماضيـــة وســـاهمت 
ارتقـــاء رياضة التنـــس األرضي في 

البلدين.
وتابع الوفد البحريني برئاسة صالح 
بـــن هندي عددا مـــن المباريات التي 
احتضنهـــا نادي الجزيرة المصري، إذ 
أشـــاد بالمســـتويات المتقدمـــة التي 
يقدمهـــا نادي الجزيـــرة المصري في 

رياضة التنس األرضي.
مـــع  هنـــدي  بـــن  صالـــح  وتباحـــث 
وفـــد الجزيـــرة المصـــري عـــددا مـــن 
الموضوعات التي من شـــأنها ارتقاء 
التوأمـــة ووصولهـــا إلـــى مســـتويات 
أرحب خالل المرحلـــة المقبلة، التي 
ستشـــهد مزيـــدا مـــن الزيـــارات بين 
رياضـــة  قاعـــدة  وتوســـعة  البلديـــن 

التنس األرضي.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وجـــه 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة باالحتفال باليوم األولمبي العالمي 

2022 بتاريخ 3 ديسمبر المقبل. 
ووجـــه ســـموه اللجنة األولمبيـــة باإلعداد 
والتحضير األمثل لتنظيم اليوم األولمبي 
العالمي 2022 جريا على العادة الســـنوية 
عبر إقامة العديد من الفعاليات والبرامج 
تســـتقطب  التـــي  الرياضيـــة  واألنشـــطة 

مختلـــف شـــرائح المجتمـــع وتنشـــر القيم 
الرياضية. 

 وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة تحرص 
سنويا على تنظيم اليوم األولمبي العالمي 
لتشـــارك العالم فـــي هـــذه االحتفالية؛ من 
أجل ترســـيخ القيم األولمبيـــة النبيلة عبر 
سلسلة من البرامج والفعاليات والعروض 
الرياضيـــة والفنيـــة والثقافية والترفيهية 
التـــي تجتذب جميـــع أفـــراد المجتمع من 
المواطنين والمقيمين للمساهمة في خلق 

ثقافة مجتمعية حول القيم األولمبية. 
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن اللجنـــة األولمبية تعمل جنبا إلى جنب 
 )IOC( الدوليـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  مـــع 
مـــن أجل نشـــر المبـــادئ األولمبيـــة النبيلة 
والســـعي لتعزيز مفهـــوم الرياضة للجميع 
والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل 
الصحة والحياة، وأضاف سموه أن اليوم 
األولمبي يشـــكل فرصة مثالية للتشـــجيع 
مختلـــف  فـــي  الرياضـــة  ممارســـة  علـــى 
األلعاب والفعاليات لتجســـيد مبادئ الفكر 

األولمبـــي وغـــرس روح الوحدة والســـالم 
والمحبة والمنافسة الشريفة. 

وأعرب ســـموه عن ثقتـــه بتضافر الجهود 
والعمـــل علـــى إنجـــاح الفعاليـــة بالتعـــاون 
مع جميع الهيئـــات الرياضية واالتحادات 

الوطنية. 
ويحتفـــي العالم باليـــوم األولمبي في 23 
يونيـــو من كل عـــام، وتقيـــم كل دولة من 
الدول األعضـــاء االحتفال بهذا اليوم في 
التاريخ الذي يناســـبها باالتفاق مع اللجنة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةاألولمبية الدولية.

إقامة العديد من الفعاليات والبرامج واألنشطة الرياضية

خالد بـن حمـد يوجـه لالحتفــال
باليوم األولمبـي العالمـي 3 ديسمبـر
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تعاونـــت نجمة الهيب هـــوب األميركية - الترينيدادية نيكي ميناج مع المغني 
والشـــاعر الكولومبـــي مالومـــا والمغنيـــة اللبنانيـــة ميريام فارس فـــي اإلضافة 

األحدث إلى الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم 2022.
وتعـــد األغنيـــة األحدث في سلســـلة أغاني لفنانين من جميـــع أنحاء العالم تم 
إصدارهـــا كجزء مـــن الموســـيقى التصويرية الرســـمية لالتحـــاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( لكأس العالم 2022.

ميريام فارس تغني لمونديال الفيفا

عبدالرحمن سيف
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أقامت مدينة التنين البحرين، حديثا، خامس السحوبات 
تمنح  والــتــي  التنين”،  “سحب  الترويجية  حملتها  ضمن 
المتسوقين فرصة ربح واحدة من 6 سيارات جديدة لكل 
10 دنانير يتم إنفاقها في الفترة من تاريخ 2 يونيو 2022 

وحتى تاريخ 26 نوفمبر 2022.
ــارس في  ــذوادي بــســيــارة تــويــوتــا يـ ــ ــارس مــكــي الـ ــاز فـ وفـ
عن  ممثلين  بإشراف  أخيرا  أقيم  الــذي  الخامس  السحب 
مدينة  من  مسؤولين  بحضور  والتجارة  الصناعة  وزارة 

التنين البحرين. 
وخصصت مدينة التنين البحرين 6 سيارات جديدة، وهي 
يــارس، يتم  رايــز و3 ســيــارات تويوتا  3 ســيــارات تويوتا 
السحب عليها في نهاية كل شهر طيلة فترة الحملة، في 
حين سيقام السحب على آخر سيارة ضمن الحملة بتاريخ 

27 نوفمبر 2022.
البارزة  مكانتها  لتعزيز  المستمرة  مساعيها  من  وانطالًقا 
كوجهة تسوق عائلية مفضلة في المملكة، تواصل مدينة 
بانتظام،  مجزية  تسوق  حمالت  تنظيم  البحرين  التنين 
البحرين  مملكة  مــن  للمتسوقين  رائــعــة  هــدايــا  وتــقــديــم 
وخارجها، بما في ذلك السيارات الجديدة وقسائم التسوق 

وغيرها الكثير.
توجه إلى مدينة التنين البحرين وتمتع بتجربة بيئة تسوق 
يمكنك  حيث  البحرين،  مملكة  في  تميًزا  واألكثر  مجزية 
المتنوعة  المنتجات  من  طويلة  قائمة  بين  من  االختيار 
واألحذية  الجاهزة  المالبس  تشمل  والتي  الجودة،  عالية 
والــحــقــائــب واألكـــســـســـوارات والــمــكــيــاج ولــعــب األطــفــال 
واألثاث وأزياء األطفال والمعدات واألجهزة ومواد البناء 

واألجهزة الصحية واإللكترونيات وغير ذلك الكثير.

منح المتسوقين الفرصة لربح واحدة من 6 سيارات جديدة

الذوادي يحصد “تويوتا يارس” في خامس سحب لـ “التنين”

بـــلـــغـــت تـــحـــويـــالت الــعــمــالــة 
الــبــحــريــن  بمملكة  الفلبينية 
دوالر،  مــلــيــون   181.13 نــحــو 
في األشهر التسعة األولى من 

العام 2022.
العمالة  تــحــويــالت  وارتــفــعــت 
مجلس  دول  مـــن  الــفــلــبــيــنــيــة 
األشهر  الخليجي في  التعاون 
بنسبة   2022 األولــى  التسعة  
ــاءت  وجــ ســـنـــويـــًا،   11.25%
المملكة العربية السعودية في 
إرساالً  خليجيًا  الدول  صدارة 

للتحويالت الفلينية.
الفلبين  بنك  بيانات  وبحسب 
تحويالت  سجلت  الــمــركــزي، 
الــعــمــالــة الــفــلــبــيــنــيــة مـــن دول 
ــفــتــرة مـــن مطلع  بــال الــخــلــيــج 
يناير إلى سبتمبر السابق نحو 
مقابل  دوالر،  مــلــيــار   3.883
بالفترة  دوالر  مــلــيــار   3.738

نفسها من 2021.
األولــى  المرتبة  فــي  وجـــاءت 
مليار   1.40 بقيمة  خليجيًا 

دوالر. 

ارتفاعًا  التحويالت  وشهدت 
عــلــى  خــلــيــجــيــة  دول   5 مــــن 
 8.99 سنوي  بنمو  قطر  رأسها 
استضافة  قرب  مع  تزامنًا   %
الدولة الخليجية بطولة كأس 

العالم.
ــت  ــعـ ــراجـ ــل تـ ــ ــاب ــقــ ــمــ ــ وفـــــــي ال
الفلبينية  الــعــمــالــة  تــحــويــالت 
ــان وحــدهــا  ــمـ مـــن ســلــطــنــة عـ
250.8 مليون  بـــ%11.25 إلى 

دوالر.
وشــكــلــت تــحــويــالت الــعــمــالــة 
الخليج  دول  مــن  الفلبينية 
إجـــمـــالـــي  ــن  ــ مــ  %  16.28
تــحــويــالت تــلــك الــعــمــالــة من 
قيمتها  البالغ  الـــدول  مختلف 
من  األولــى  أشهر  التسعة  في 
2022 نحو 23.83 مليار دوالر.

ــزي  ــركـ ــمـ ــًا لــتــقــريــر “الـ ــقـ ــبـ وطـ
الــفــلــبــيــنــي” مــثــلــت تــحــويــالت 
 % 74.05 العمالة من الخليج 
العمالة  تحويالت  إجمالي  من 
الفلبينية من قارة آسيا بالفترة 

البالغة 5.24 مليار دوالر.

181.13 مليون دوالر تحويالت العمالة 
الفلبينية بالبحرين في 9 أشهر

رفعتها بنسبة 8.7 %... وقيمتها لدول مجلس التعاون 237.4 مليار دوالر

استثمارات البحرين بالسندات األميركية بنهاية سبتمبر 2022
استثماراتها  البحرين  مملكة  رفعت 
 8.73 بنسبة  األميركية  السندات  في 
بنهاية  دوالر  مــلــيــار   1.305 مــن   %
مليار   1.419 إلى  الماضي  أغسطس 
وقــد   .2022 سبتمبر  بنهاية  دوالر 
دول مجلس  اســتــثــمــارات  تــراجــعــت 
التعاون الخليجي في أذون وسندات 
على   ،%  0.58 األمــيــركــيــة  الــخــزانــة 
نــهــايــة سبتمبر  فـــي  أســــاس شــهــري 
الماضي، إلى 237.39 مليار دوالر من 
238.78 مليار دوالر بنهاية أغسطس 

.2022
الــخــزانــة  وزارة  ــات  ــان ــي ب ــرت  ــهـ وأظـ
بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
ــا، أن اســتــثــمــارات  ــث ــادرة حــدي ــــصــ ال
ــســعــوديــة أكــبــر  الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة ال
السندات  فــي  الخليج  دول  حــائــزي 
 %  0.9 بنسبة  تراجعت  األميركية، 
حتى  دوالر  مــلــيــار   121 إلـــى  لتصل 
 122.1 مقابل   ،2022 سبتمبر  نهاية 
أغسطس  نــهــايــة  حــتــى  دوالر  مــلــيــار 

الماضي.
تراجعت  إذ  ثــانــيــا،  الــكــويــت  وحــّلــت 
األميركية  بــالــســنــدات  اســتــثــمــاراتــهــا 
خالل شهر سبتمبر الماضي إلى 49.9 
مليار   51 مستوى  مــن  دوالر  مليار 
 2022 أغسطس  شهر  بنهاية  دوالر 

مسجلًة تراجًعا بنسبة 2.15 %.
وجاءت اإلمارات في المرتبة الثالثة، 
مليار   48.3 اســتــثــمــارات  بــإجــمــالــي 
الماضي،  سبتمبر  شهر  خــالل  دوالر 
مقارنة بـ 47.8 مليار دوالر في الشهر 

بنسبة  ارتــفــاًعــا  مسجلة  ــه،  ل السابق 
.1.04%

ثم قطر التي رفعت تلك االستثمارات 
نهاية  فــي  دوالر  مــلــيــار   9.449 مــن 
مليار   9.736 إلـــى   2022 أغــســطــس 
الــمــاضــي،  ســبــتــمــبــر  ــهــايــة  ــن ب دوالر 

مسجلًة ارتفاًعا بنسبة 3.04%.
تليها سلطنة ُعمان التي خفضت تلك 
من   %  1.26 بنسبة  االســتــثــمــارات 
أغسطس  بنهاية  دوالر  مليار   7.134
دوالر  مــلــيــار   7.044 إلـــى  ــمــاضــي  ال

بنهاية سبتمبر 2022.
الخزانة  ما تفصح عنه  أن  إلى  يشار 
هو  الشهرية  بياناتها  في  األميركية 
ــأذون  ــ ب الــخــلــيــج  دول  اســتــثــمــارات 
فقط،  األميركية  الــخــزانــة  وســنــدات 
االستثمارات األخرى  تلك  وال تشمل 
ــواء كانت  الــمــتــحــدة، ســ بــالــواليــات 

حكومية أو خاصة.
ــخــزانــة األمــيــركــيــة  وتــعــد ســنــدات ال
ــة لــجــمــع األمـــــــوال والـــديـــون  ــل وســي
الـــدول والــمــؤســســات، وتسددها  مــن 
ــول مـــيـــعـــاد  ــ ــلـ ــ ــد حـ ــ ــن ــة عــ ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال
استحقاقها الذي يختلف حسب أجل 

السند.
وتتمتع السندات األميركية بالجاذبية 
النــخــفــاض مــســتــوى مــخــاطــرة عــدم 
السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد 
االحتياطي  كان  وإن  الفائدة،  عليها، 
الفيدرالي األميركي )البنك المركزي(، 
ينفذ مــنــذ فــتــرة خــطــة لــرفــع أســعــار 

الفائدة.

“مراسي البحرين” تستعد للمشاركة في معرض “سيتي سكيب”
بعروض محدودة وحصرية للزوار من المشترين والمستثمرين

ــار، الــشــركــة  ــ أعــلــنــت إيــجــل هــيــلــز ديـ
الـــرائـــدة الــمــطــورة لــمــشــروع مــراســي 
في  للمشاركة  عزمها  عــن  البحرين، 
ــبــحــريــن  ــعـــرض ســيــتــي ســكــيــب ال مـ
ــرز  ــ الـــحـــدث الـــعـــقـــاري اإلقــلــيــمــي األب
الستعراض مشروعاتها الرئيسة. ومن 
السنوي  المعرض  ينطلق  أن  المقرر 
بنسخته األولى لهذا العام في مملكة 
من  الممتدة  الــفــتــرة  خــالل  البحرين 
الجاري، وذلك  نوفمبر   24 22 وحتى 
البحرين  الــمــعــارض  فــي مــركــز عــالــم 
الجديد الذي تم تدشينه حديثا بطراز 

معماري عصري. 
ويـــعـــد مـــشـــروع مـــراســـي الــبــحــريــن 
ــا مــتــكــامــالً ونــابــًضــا  مــجــتــمــًعــا حــيــوًي
يوفر  بشكل  تصميمه  وتــم  بالحياة، 
لمقيميه نمط حياة فاخر على الواجهة 

البحرين  مــراســي  ويــضــم  الــبــحــريــة. 
مــشــاريــع عــقــاريــة فـــريـــدة مــتــنــوعــة، 

والعديد من وجهات الترفيه.
وكشفت الشركة المطورة النقاب عن 
أولى عروضها الحصرية والمحدودة، 
للمشترين  مــتــاحــة  ســتــكــون  والـــتـــي 
الــمــحــتــمــلــيــن حـــصـــرًيـــا خــــالل فــتــرة 
إلى  أيام. يشار   3 لـ  الممتدة  المعرض 
في  نجحت  قد  البحرين  مراسي  أن 
وفريدة  متميزة  مشروعات   5 إنجاز 
ــوعــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك: مــراســي  مـــن ن
رزيدنسز،  ريزيدنسز، ومراسي  شورز 
شاطئ  ومنتجع  بوليفارد،  ومــراســي 
ــبــحــريــن ومــنــتــجــع فــيــدا  الـــعـــنـــوان ال

الشاطئي.
العضو  الــمــعــرض حــضــور  وســيــشــهــد 
الــمــنــتــدب لــشــركــة إيــجــل هــيــلــز ديــار 

مــاهــر الــشــاعــر، إلـــى جــانــب عـــدد من 
الستعراض  البحرين،  مراسي  ممثلي 
البحرين،  مــراســي  مــشــروعــات  أبـــرز 
العنوان،  شاطئ  منتجع  ذلك  في  بما 
والــعــنــوان رزيــدنــســز مــراســي فيستا، 
ومراسي بارك، ومراسي تيراسيز. كما 
سيتم خالل المعرض تسليط الضوء 
عــلــى مــشــروعــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
المخطط  ضمن  المدرجة  المستقبلية 

الرئيس لمراسي البحرين.
ــي  ــمــن دواعــ ــه ل ــ وصـــــّرح الــشــاعــر “إنـ
في معرض سيتي  المشاركة  سرورنا 
على  األبــرز  العقاري  الحدث  سكيب، 
مستوى الشرق األوســط، والــذي يعد 
ــعــقــارات  مــكــســًبــا لــجــمــيــع مـــطـــوري ال
تستضيفه  الــتــي  الــبــحــريــن  ومــمــلــكــة 
بأن  ونــؤمــن  أرضــهــا.  مــرة على  ألول 

مثالية  منصة  سيكون  الــحــدث  هــذا 
ــا الــحــالــيــة  ــن ــتـــعـــراض مــشــروعــات السـ
من  الــكــريــم  للجمهور  والمستقبلية 
وصولنا  سيعزز  بما  الــمــعــرض،  زوار 
والمستثمرين  المشترين  مــن  لمزيد 

من جميع أنحاء العالم. وإنما تعكس 
ــا فـــي الـــمـــعـــرض جــهــودنــا  مــشــاركــتــن
الهادفة للمساهمة بدورنا في االرتقاء 
عبر  وذلك  المحلي،  العقاري  بالقطاع 
ووجهات  عقارية  مشروعات  تدشين 

نوعها،  من  وفريدة  عصرية  ترفيهية 
في  سمعتنا  بترسيخ  أثــمــرت  والــتــي 
رائد  عقاري  مطور  باعتبارنا  القطاع 

يؤصل نمط الحياة الفاخرة”.
 ومــن جانب آخــر، قــال هيثم يوسف 
هيلز  إيــجــل  لشركة  الــمــشــروع  مــديــر 
ــأن مــعــرض  ــ ديــــار “نــحــن عــلــى ثــقــة ب
ســيــتــي ســكــيــب الــــــذي تــســتــضــيــفــه 
فــرصــة  ــعـــد  يـ مـــــرة  ألول  الــمــمــلــكــة 
استثنائية للتواصل وتعزيز العالقات 
ــع الــمــتــخــصــصــيــن والـــرائـــديـــن في  مـ
العقارات  وأصحاب  العقاري  المجال 
خالل  ونتطلع  المجال.  في  الناشئين 
هذا الحدث العقاري المهم الستعراض 
مشروعات مراسي البحرين الحصرية 
ــمــشــتــريــن  لــــــــزوار الـــمـــعـــرض مــــن ال

والمستثمرين”.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين خليج البحرين للتكنولوجيا 
المالية، مع جمعية سيدات األعمال البحرينية. وستحقق 
في  األعمال  لرائدات  الفوائد  من  العديد  التفاهم  مذكرة 
في  المرأة  منظمة  إلــى  االنضمام  ذلــك  في  بما  البحرين، 
ذلك،  إلى  وإضافة  للمشاركة.  فرص  وخلق  التكنولوجيا 
سيتعاون الطرفان في مبادرات وبرامج مشتركة بقيادة 

نسائية في مجال التكنولوجيا.
البحرينية  األعــمــال  ســيــدات  جمعية  رئيسة  وصــرحــت 
البحرين  وخليج  الجمعية  بين  “التعاون  جناحي  أحــالم 
ــداف  األهــ تحقيق  ــل  أجـ مــن  هــو  الــمــالــيــة  للتكنولوجيا 
وصاحبات  األعــمــال  رائـــدات  مــهــارات  لتطوير  المشتركة 
الشركات التقنية الناشئة لالحتراف في مختلف مجاالت 

األعمال”.
البحرين  خليج  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  وقالت 
مع  التعاون  “يسعدنا  الزيرة  ســوزي  المالية  للتكنولوجيا 
جمعية سيدات األعمال البحرينية، للبناء على زخمنا نحو 
دعم رائدات األعمال في مجال التكنولوجيا في البحرين 

وتوفير بيئة تنمي االبتكار”.
كما صرحت سفيرة منظمة المرأة في التكنولوجيا - فرع 

في  والتكنولوجيا  التدريب  لجنة  رئيس  ونائبة  البحرين 
بين  التعاون  إلــى  نتطلع  “إنــنــا  مــارتــن  دوريـــس  الجمعية 
سيدات  جمعية  المالية،  للتكنولوجيا  البحرين  خليج 
التكنولوجيا  فــي  ــمــرأة  ال ومنظمة  البحرينية  األعــمــال 
عمل  وورش  مشتركة  تدريبية  برامج  وتنظيم  لتنسيق 
المتمثل في  إلى هدفنا  أن نصل  نأمل  مبتكرة.  وأنشطة 
التكنولوجيا  عــالــم  فــي  امـــرأة   10000 وتــدريــب  تعزيز 

سنوًيا”.

مبادرات وبرامج مشتركة بقيادة نسائية في القطاع

“ خليج التكنولوجيا المالية” و “سيدات األعمال” يوقعان تفاهمات

تأكيد دور الشركة في تسريع نمو “النطاق العريض”

“بي نت” تشارك بمؤتمر “توتال تيليكوم” 2022
شارك وفد من شركة “بي نت” بحضور الرئيس 
الحامد  شيماء  التجارية  لــلــشــؤون  التنفيذي 
ُأقيم  ــذي  ال  2022 تيليكوم  تــوتــال  مؤتمر  فــي 
نخبة من  المؤتمر  لندن، حيث جمع  أخيرا في 
قادة ورواد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والشركات التقنية الكبرى الذين يساهمون في 

تشكيل مستقبل سوق االتصاالت. 
فيه  بينت  المؤتمر  في  عرًضا  الحامد  وقدمت 
دور شركة بي نت في تسريع حركة نمو شبكة 
إضافة  البحرين،  مملكة  في  العريض  النطاق 
النقاشية  الحلقات  من  عدد  في  مشاركتها  إلى 
عدة  رئيسة  محاور  على  الضوء  سلطت  التي 
قطاع  وتــوقــعــات  احتياجات  فهم  أبــرزهــا  مــن 

)الفايبر(،  البصرية  األلــيــاف  تأثير  االتــصــاالت، 
ــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة لــتــحــســيــن الـــقـــدرة  ــخـ والـ
لالتصاالت  التحتية  البنية  لعروض  التنافسية 

في البحرين”.
وأفــــادت الــحــامــد بـــأن “حــضــور مــؤتــمــر تــوتــال 
مهمة  فرصة  يمثل  لندن  فــي   2022 تيليكوم 
وقيمة للتعرف على أبرز التطورات واالبتكارات 
الــتــي تـــم إطــالقــهــا فـــي صــنــاعــة تــكــنــولــوجــيــا 
ــاالت، فــضــالً عـــن فــرصــة  ــصــ ــ الــمــعــلــومــات واالت
قطاع  أقـــران  مــع  الــخــبــرات  وتــبــادل  للتواصل 

االتصاالت”.
وخالل هذه الزيارة، التقى ممثلو “بي نت” مع 
جميع  جهود  لبلورة  االتصاالت  رواد  من  نخبة 
لقطاع  المستقبلية  الــرؤيــة  لتحقيق  األطـــراف 
التعاون  عــالقــات  تطوير  ونتائج  االتــصــاالت، 

والفرص المحتملة.

1.4
دوالر مليــار 

شيماء الحامد
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طريق الريادة شرطه العمل قبل األمل

قصـــص ريـــادة األعمال كثيـــرة، بـــدأُت متابعتها شـــخصًيا منذ تخرجي فـــي العام 
1985 من جامعة يونيفرستي أوف نورثرن كولورادو األميركية بتخصص اإلدارة 
الصناعية والتكنولوجيا، إذ درست هذا التخصص الجديد - في حينه - منذ ربيع 
العـــام 1981، ومـــن خالل هذا التخصص مارســـت مهنـــا عملية عدة فـــي الحدادة 
والنجـــارة والكهربـــاء واإللكترونيـــات إلى جانب المحاســـبة والكمبيوتـــر واإلدارة 
وغيرهـــا، وصاحب ذلـــك زيارات ميدانية إلى مواقع تجاريـــة وصناعية في والية 
كولـــورادو ذات الثلـــوج الشـــتوية، حيـــث تنخفض فيهـــا درجات الحـــرارة إلى 40 

درجة تحت الصفر.
فـــي الغربة، درســـت وزمالئـــي، تحيطنا التحديـــات من كل صوب، بـــدًءا من اللغة 
اإلنجليزيـــة باللهجـــة األميركيـــة التي كانت أســـاس الدراســـة، حيـــث تعلمتها في 
مدرسة اللغة اإلنجليزية الشهيرة )Bridge School( في مدينة دنفر عاصمة والية 
كولـــورادو، وذلك مع نهايـــة العام 1979، ومن تلك التحديـــات التي واجهتنا البعد 
عـــن الوطن والبيت والبيئـــة والثقافة والطعام، حيث الوجبات األميركية المتمثلة 
فـــي البرجر والووبر والبجماك والبيتزا والمعكرونة، والتي اســـتبدلنا بعضها بطبخ 
األكالت العمانيـــة، حيث اســـتلمنا وصفات طبخها من أمهاتنـــا وجداتنا، هكذا هي 
حيـــاة االغتـــراب، تصنع من المســـتجدين فـــي الحياة رجاال معتمديـــن على الذات 
متعـــددي التخصصات والمواهب، كنا نتعلم بعضها على مقاعد الدراســـة والبعض 
اآلخـــر علـــى رأس العمل في الورشـــة والمختبر والمعمل والمطبخ وغرف غســـيل 
وكـــي المالبـــس، كلهـــا مهـــارات مهمـــة تجعـــل أصحابها مســـتعدين لـــكل المواقف 

والظروف الصعبة.
بعـــد تخـــرج دفعتنـــا في العـــام 1985 عدنا إلـــى أرض الوطن؛ لنســـاهم فـــي البناء 
مـــع من ســـبقونا، حيث توجـــه البعض إلى العمـــل الحكومي واآلخـــر - وأنا منهم - 
إلـــى القطـــاع الخاص، حيث عملـــت في تجارة العائلة تحت إشـــراف الجد والوالد 
وأخـــوّي محمود ونجيـــب اللذين تخرجا من بريطانيا وأميركا على التوالي، حيث 
تـــم تعييني في قســـم العقـــارات في المجموعة متدربـــا أوال ومن ثم رقيت ألكون 
مسؤواًل ومشرًفا على العقارات، التي تضم كذلك أعمال المقاوالت ومتابعة األمور 
المتعلقـــة بالبلديـــات والـــوزارات واإليجـــارات وصيانـــة المباني وتحســـين إدارتها 
ومتابعة شـــؤون وراحة المســـتأجرين وأفراد عائالتهم، وغيرها من األعمال التي 
تخـــص شـــؤون العائلـــة، كل ذلك تحت متابعة لصيقة من قبـــل اإلدارات العليا في 

الشركة.
وبجانب العمل المكتبي المعتاد توليت الحًقا مهمة مجلس الخنجي بعد وفاة جدي 
ووالـــدي فـــي 1989 و1991 على التوالي، حيث قمنـــا كعائلة بإعادة فتح المجلس 
ببيـــت الخنجـــي التاريخـــي في حلـــة العريـــن بوالية مطـــرح وخصوًصا في شـــهر 
رمضان الفضيل، الذي نتشرف فيه باستقبال ضيوف الرحمن على موعد اإلفطار 
فـــي كل يـــوم من أيام رمضان المبارك، حيث يجتمع أفـــراد العائلة واألصدقاء من 
التجار ورواد األعمال والجيران عالوًة على السفراء المقيمين في البالد ومديري 
الشـــركات والمصارف والمســـتثمرين الزائرين، ويصاحب ذلك نقاشات مستفيضة 
عـــن التحديات والحلول المقترحة لكل مشـــكلة، بجانب تخصيص أيام لصاحبات 

األعمال واألطباء والمهندسين وزمالء الدراسة في المدرسة السعيدية.
عـــالوًة علـــى الليالي الرمضانية فـــي مجلس بيت الخنجي عملت على اســـتضافة 
عـــدد مـــن الـــوزراء فـــي جلســـات نهاريـــة خاصـــة منقولة علـــى صفحـــات صحيفة 
الشـــبيبة بحضور الشـــابين اللطيفين محمد بن علي البلوشي وعيسى المسعودي، 
ومـــن أشـــهر الجلســـات في مجلس الخنجي جلســـة خاصـــة مع معالـــي مقبول بن 
علـــي ســـلطان وزيـــر التجـــارة والصناعة - فـــي حينـــه - والذي تحـــدث خاللها عن 
المشروع الصناعي العمالق في ميناء صحار، وجلسة المغفور لها بإذن هللا معالي 
راجحة بنت عبداألمير بن علي وزيرة السياحة آنذاك، حيث تحدثت بإسهاب عن 
الطموح الســـياحي والمشاريع السياحية القادمة المأمول منها إثراء البلد، مرحبًة 
بمســـاهمات القطاع الخاص، وجلســـة معالي الدكتور جمعة بـــن علي بن جمعة آل 
جمعة وزير القوى العاملة حينذاك، الذي تطرق فيها عن ندوات التشغيل الوطنية 
وأهميتها، ومن خالل تلك الجلسات الشهرية المتخصصة تم نقاش أبرز المواضيع 
التي كانت تنّشط الساحة االقتصادية في البالد والحلول التي يقترحها أصحاب 

وصاحبات ورواد األعمال.
ومن مجلس الخنجي إلى مجلس رجال األعمال الذي أنشـــأته الحكومة في العام 
1999، والـــذي شـــاركُت فـــي إدارتـــه كعضو ومقـــرر المجلس وســـاهمُت من خالله 
مـــع زمالئـــي األعضاء في إيجاد قطاع خاص يســـهم بأفكاره مـــع الجهات المعنية 
فـــي الدولـــة كممثٍلين ألصحاب ورواد األعمال وذلك حتـــى نهاية العام 2003 مدة 
نهاية المجلس. وفي العام 2006 تم تعييني عضًوا في المجلس البلدي بمحافظة 
مســـقط ممثـــاًل عـــن والية مطـــرح، حيث ســـاهمت مع بقيـــة األعضـــاء ومن خالل 
رئاســـة اللجنة العامة في تبني إيجاد المعالجات المناسبة لتحديات رواد األعمال 
وأصحـــاب المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة من خالل توصيـــات عديدة بعضها 
تـــم تنفيـــذه خـــالل ذات الـــدورة والبعض اآلخر تـــم األخذ به في الـــدورات التالية 

للمجلس.
 وفـــي العـــام 2007 بدأت مشـــوارا جديدا من خالل ترؤس غرفـــة تجارة وصناعة 
عمـــان بالتعييـــن لمـــدة فترتيـــن حتـــى 2014 خرجت فيهـــا الغرفة بمبـــادرات عدة 
مـــن أجـــل رقـــي قطاع األعمـــال ورواد األعمـــال عبر منصـــات متعـــددة، مثل لجنة 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة ومنتديـــات صاحبـــات األعمال على مســـتوى 
جميع فروع الغرفة والمركز الرئيس، وبعد االنتهاء من مهمة رئاســـة غرفة تجارة 
وصناعـــة عمـــان في فبرايـــر 2014 تم إعادة تنشـــيط مجلس الخنجـــي من جديد 
والتوســـع فـــي قاعدة المشـــاركين وخاصـــًة رواد األعمال، حيث تـــم عقد عدد من 
الجلســـات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة صاحبتهـــا حـــوارات واســـعة تصـــب جلهـــا 
لصالـــح ريـــادة األعمال والمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة عبر اســـتضافة عديد 
مـــن أصحـــاب المبادرات الشـــبابية التـــي كتب لها النجـــاح إلى جانب المســـؤولين 
والخبـــراء االقتصادييـــن ومناقشـــتهم ينتـــج عنها توصيـــات ورفع تقاريـــر دورية 
ونشـــر نتائجها عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي وبث الوعـــي المجتمعي بأهمية 
السبلة العمانية وتطورها لمصلحة الوطن أواًل، وخدمة أصحاب وصاحبات ورواد 
األعمـــال ثانًيـــا، عـــالوة على المهـــام الوطنية األخـــرى للمجالس والســـبل إذا ما تم 
إدارتها بمسؤولية وقيادة حكيمة محكمة، كل تلك الجلسات تمت حضورًيا حتى 
بـــدأت قـــرارات اللجنة العليـــا الخاصة بإدارة جائحة كورونـــا والتي اضطرتنا على 
اســـتبدال الجلســـات بلقاءات إلكترونية عن ُبعد بلغ عددها ما يزيد عن 150 لقاء 

منذ مارس 2020.
نســـتخلص من هذه المحطات، التي يبدأ فيها الشـــباب بعد الحصول على شـــهادة 
الدبلـــوم أو كما تســـمى فـــي أيامنـــا الثانوية العامـــة، مســـيرتهم الجامعية كإحدى 
مراحـــل الحياة، يتعلمون فيها كثيرا من التخصصات عالوة على المهارات المهمة 
ألي مستجد، ضرورة أن يتعلم من الشباب فنون العمل والمهن وأخالقياتها والصبر 
والمواظبـــة واالنضباط والســـهر على التعلم عن بعد أو عـــن قرب، إذا ما أرادوا أن 
يفلحوا في حياتهم العملية، وكما تعلمنا نحن ممن سبقونا من تجارب، وجب على 
رواد األعمال أخذ العبرة التالية: أنه ال شيء سهال وكذلك ال وجود للصعوبات إذا 
ما أرادوا أن ينجزوا وينتجون كرواد أعمال يشـــهد لهم بالبنان، شـــريطة أن تعمل 
الجهات المعنية على زيادة النشـــاط االقتصادي وتوفير مصادر التمويل الميســـرة 
والعمالـــة الماهـــرة واإلســـراع في إنجـــاز المعامـــالت خاصة للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة التي ال تتحمل التأخير، واألمر نفســـه لبقية أصحاب المصالح الذين 

يتكبدون مصاريف متكررة كثيرة من دون مبرر مادي.

خليل بن عبداهلل الخنجي *

الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة عمان «

“بنفت” تساهم في تطوير قطاع الخدمات المالية بالمملكة 
مشاركا بحفل معهد “BIBF” لتكريم خريجي جامعة بانغور... الجناحي:

المبتكـــرة  الشـــركة  بنفـــت،  شـــاركت 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  والرائـــدة 
الماليـــة وخدمـــات المعامـــالت الماليـــة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اإللكترونيـــة 
مؤخًرا في حفـــل التخريج الذي أقامه 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
والماليـــة للخريجين من جامعة بانغور 
البريطانيـــة، والذي أقيـــم تحت رعاية 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي وبحضور 
رشـــيد محمد المعراج محافظ مصرف 
البحريـــن المركزي رئيس مجلس إدارة 

المعهد في فندق الخليج.
وقـــد شـــمل الحفـــل تقديـــم شـــهادات 
البكالوريـــوس للطلبـــة، والتي تضمنت 
تخصصـــات مثـــل بكالوريـــوس العلوم 
والمحاســـبة  والمصرفيـــة،  الماليـــة 
والماليـــة، وغيرهـــا مـــن التخصصـــات، 
وسط حضور عميد كلية إدارة األعمال 
بجامعـــة بانغور، أندرو إدواردز، ومدير 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
وممثليـــن  الشـــيخ،  أحمـــد  والماليـــة 
عـــن المؤسســـات الماليـــة الرائـــدة فـــي 

إلـــى أوليـــاء أمـــور  البحريـــن، إضافـــة 
الطلبة وأفراد أسرهم.

وقـــدم الرئيس التنفيذي لشـــركة بنفت 
عبدالواحـــد الجناحـــي، جائـــزة التميـــز 
للطالبـــة مناهل أمين، إحـــدى الطالبات 
المتفوقـــات مـــن بيـــن 75 مـــن الطلبـــة 

الجامعيين خالل الحفل.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
بنفـــت عبدالواحـــد  لشـــركة  التنفيـــذي 
الجناحـــي، بالقول: “يســـرني أن أتقدم 

جامعـــة  خريجـــي  لجميـــع  بالتهنئـــة 
بانغـــور؛ بمناســـبة إنهائهـــم برنامجهـــم 
الجامعـــي بنجاح. كلي ثقـــة بأن المواد 
قـــد زودت  المنهـــج  المكتســـبة خـــالل 
الطلبة بمجموعة واســـعة من المعرفة؛ 
مواهبهـــم  تطويـــر  علـــى  لمســـاعدتهم 
وأهدافهـــم المهنية، وتمكينهم من بناء 
مســـتقبل مهني فـــي مجـــال الخدمات 
المصرفيـــة أو الماليـــة أو غيرهـــا مـــن 
فـــي  والمســـاهمة  األعمـــال،  مجـــاالت 

تطويـــر قطـــاع الخدمـــات الماليـــة في 
المملكـــة، واالنخـــراط فـــي المنظومـــة 
للتكنولوجيـــا  المزدهـــرة  االقتصاديـــة 

المالية في مملكة البحرين”.
معهـــد  مـــع  تعاوننـــا  “يأتـــي  وأضـــاف: 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
انطالًقا من إيماننا بأهمية دعم القطاع 
األكاديمـــي والشـــباب لبنـــاء مســـتقبل 
مشـــرق، كما يتضح من مســـاهمتنا في 

جوائز التميز للطلبة المتفوقين”.
يشار بالتزام شركة بنفت؛ كونها إحدى 
الشـــركات الرائدة في مملكة البحرين، 
بدعـــم الشـــباب مـــن خـــالل مشـــاركتها 
فـــي الفعاليـــات والمبـــادرات الرئيســـة، 
بما يتماشـــى مع جزء أساس من رؤية 
البحريـــن 2030؛ لرســـم مســـار للـــرواد 
الشـــباب في المملكة. إضافة إلى ذلك، 
تواصل شـــركة بنفت باســـتمرار تطوير 
حمالت وبرامج اســـتراتيجية؛ لتمكين 
الشباب وتطوير مهاراتهم ودفعهم إلى 
المساهمة الفاعلة في قطاعات مبتكرة 

من خالل حلول إبداعية وملهمة.

تعيين الهجهوج رئيسا لجامعة المملكة
يحظى بمسيرة مهنية تزيد عن 25 عاما من العطاء

أعلــن مجلــس أمنــاء جامعــة المملكة عن تعيين حســن بــن رفدان الهجهوج رئيســا لجامعة المملكة. وشــغل الهجهوج من قبل 
منصــب نائــب رئيــس الجامعــة للبحــوث والدراســات العليا فــي جامعة الملــك فيصل في المملكــة العربية الســعودية، وعميد 
كليــة إدارة األعمــال بجامعــة الملــك فيصــل، ورئيــس المجلس العلمي وكان رئيســا لقســم االقتصاد في نفــس الجامعة. وهو 
حاصل على دكتوراه في االقتصاد من جامعة والية واشنطن، من الواليات المتحدة األميركية، وعلى درجة الماجستير في 

االقتصاد من جامعة والية كاليفورنيا التقنية، من الواليات المتحدة األميركية.

جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  ويشـــيد 
المملكة بمســـيرة الهجهـــوج المهنية 
التـــي تزيـــد عـــن 25 عامـــا المليئـــة 
بالعطاء والتطويـــر، والتي تضمنت 

وعلميـــة  أكاديميـــة  ارتباطـــات 
وإداريـــة محليـــة ودوليـــة، ويتطلع 
التجديـــد  إلـــى  األمنـــاء  مجلـــس 
الجامعـــة  قيـــادة  فـــي  واالبتـــكار 

ومواصلـــة تحقيق اإلنجـــازات التي 
تتميز بها الجامعة من خالل رؤيتها 
ورســـالتها وأهدافها التـــي تتضمنها 

استراتيجية الجامعة.

انتخاب مجلس الطلبة للدورة 16 بـ “التطبيقية”
بالتزامن مع االنتخابات النيابية والبلدية في البحرين

أســـدلت جامعـــة العلـــوم التطبيقية 
الســـتار عن نتائج انتخابات مجلس 
السادســـة عشـــرة،  الطلبـــة بدورتـــه 
ُمعلنـــة فـــوز 15 طالبـــا وطالبـــة مـــن 
24 ترشـــحوا لخـــوض غمـــار  أصـــل 
االنتخابات، ممثلين لكليات الجامعة 
األربعـــة )العلـــوم اإلداريـــة، الحقوق، 

اآلداب والعلوم، والهندسة(.
وتهـــدف انتخابـــات مجلـــس الطلبة 
بيـــن  الديمقراطيـــة  روح  بـــث  إلـــى 
الطالب وتشـــجيعهم على المشاركة 
في األنشـــطة الجامعيـــة والطالبية، 
النهـــج  مـــع  تماشـــيا  تأتـــي  كمـــا 
الديمقراطـــي لمملكـــة البحرين التي 
دعائمهـــا  وأرســـى  قواعدهـــا  خـــط 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
مـــن جانبـــه، صـــّرح رئيـــس الجامعة 
غســـان عـــواد بـــأن طلبـــة وطالبـــات 

الجامعة مارســـوا تجربة المشـــاركة 
إيمانـــا  الطالبيـــة؛  االنتخابـــات  فـــي 
بدورهـــم فـــي المجتمـــع وترســـيخا 
لمشـــاركتهم في العمليـــة االنتخابية 
والعمل في األطر الديمقراطية التي 
أتاحهـــا المشـــروع اإلصالحـــي لملك 
البـــالد المعظم، مضيًفـــا أن األجواء 
االنتخابية كانت تنافسية وإيجابية 
ووطنيـــة، وأن مـــا جـــرى فـــي هـــذا 
العـــرس الديمقراطـــي يعكـــس وعي 

الطلبة وروحهم التنافسية.
أعضـــاء  الجامعـــة  رئيـــس  وهنـــأ 
المجلـــس الجـــدد، متقدمـــا بالشـــكر 
الســـابقين  المجلـــس  أعضـــاء  إلـــى 
علـــى الجهود التـــي بذلوهـــا لخدمة 
الجامعة ودورهـــم المهم في تنظيم 
الفعاليـــات المختلفـــة بالتعـــاون مـــع 

عمادة شؤون الطلبة.
وعـــن حجم المشـــاركة الطالبية في 
انتخابات الدورة السادســـة عشـــرة، 

أكـــد رئيـــس الجامعـــة أن انتخابات 
هذا العام ســـجلت رقًمـــا كبيًرا بعدد 
المترشـــحين والمصوتيـــن، ما يؤكد 
نجـــاح التجربـــة الديمقراطيـــة التي 
تحـــرص الجامعـــة علـــى زرعهـــا في 
نفـــوس الطلبـــة تماشـــًيا مـــع النهـــج 
الحضـــاري الـــذي خطه عاهـــل البالد 

المعظم.
وفـــي الختـــام، كرم رئيـــس الجامعة 
غســـان عواد أعضاء مجلس الطلبة 
علـــى  عشـــرة  الخامســـة  للـــدورة 
لخدمـــة  بذلوهـــا  التـــي  جهودهـــم 
زمالئهـــم الطلبـــة، مؤكـــًدا الشـــراكة 
الجامعـــة  إدارة  بيـــن  الحقيقـــة 
ومجلـــس الطلبـــة باعتبارهـــم حلقة 
والطـــالب،  الجامعـــة  بيـــن  الوصـــل 
مشـــيدا باإلنجـــازات التـــي تحققـــت 

في عهد المجلس وكفاءة أعضائه.

“ عقارات كارلتون” توقع اتفاقية لتسويق “ستي فيو”
المشروع برج سكني يقع في ضاحية السيف

كارلتـــون  عقـــارات  شـــركة  وقعـــت 
اتفاقيـــة حصرية مع شـــركة ســـيتي 
لتســـويق  العقـــاري،  للتطويـــر  فيـــو 
مشـــروع ســـيتي فيـــو الواقـــع فـــي 
ضاحيـــة الســـيف. ووقـــع االتفاقيـــة 
كل مـــن رئيس مجلس إدارة شـــركة 
سيتي فيو للتطوير العقاري ميسان 
المســـقطي، ورئيس قطـــاع األعمال 
فـــي شـــركة عقـــارات كارلتـــون علي 
الغسرة بحضور عدد من المسؤولين 

بالشركتين.
ومشروع سيتي فيو هو برج سكني 
يقـــع فـــي ضاحيـــة الســـيف مقابـــل 
مجمـــع الدانـــة، مكون من 88 شـــقة 
تتراوح مســـاحاتها ما بيـــن 60 مترا 
مربعا و170 مترا مربعا، مع وســـائل 

ترفيهية مخصصة للســـكان تشـــمل 
صالة رياضية وناديـــا صحيا وبركة 

سباحة. 

تعييـــن  “يســـرنا  المســـقطي  وقـــال 
عقـــارات كارلتـــون كمســـوق حصري 
لمشـــروع ســـيتي فيـــو. ونحـــن على 

ثقـــة مـــن أن هـــذا التعاون سيســـهم 
فـــي تحقيـــق مزيد من النجـــاح لهذا 
أنـــه  خصوصـــا  المتميـــز،  المشـــروع 
ذات  فاخـــرة  ســـكنية  شـــققا  يوفـــر 
ضاحيـــة  قلـــب  فـــي  عاليـــة  جـــودة 

السيف”. 
من جانبه قال الغسرة “إننا فخورون 
جـــدا بمنحنـــا هـــذه الثقـــة لتســـويق 
المشـــروع  فيـــو،  ســـيتي  مشـــروع 
المتميـــز بموقعه، حيـــث يعد امتالك 
الشقق السكنية فيه بمثابة استثمار 
رابـــح نظـــرا للموقـــع االســـتراتيجي 
القريـــب مـــن العديد مـــن المجمعات 
التجاريـــة والمشـــروعات الترفيهية 

والحيوية”.
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العالم  أنحاء  في  المصادر  بعض  ذكــرت 
الــذي  االستثنائي  لالجتماع  “تتمة  أنــه 
عقد في واشنطن العاصمة في 2 نوفمبر 
الفيدرالي  االحتياطي  بنك  بين   2022
األمريكي ومكتب المراقب المالي للعملة 
الدولي  والبنك  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق 
ومحافظي البنوك المركزية في إفريقيا، 
حـــــددت حــكــومــة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ــفــرض قــيــود على  األمــيــركــيــة مـــوعـــدا ل
للدوالر  المقبولة  القانونية  العملة  ورقــة 
األمــيــركــي فــقــط 2021 ومـــا فـــوق وكــل 
الطبعات ماقبل 2021 ستعتبر ملغاة وال 
ستبدأ  والتي  القوانين  وتلك  لها،  قيمة 

في 31 يناير 2023”.
نقدية  ــة  ــ ورق أي  أن  إلـــى  الــقــيــد  يــشــيــر 
تاريخ  قبل  مطبوعة  األميركي  بالدوالر 
2021 لن يتم قبولها بعد اآلن عالميا ولن 
في  مــكــان  أي  فــي  قانونية  عملة  تــكــون 

العالم.
ويهدف هذا الجهد إلى الحد من مليارات 
مــن األوراق  الــمــشــروعــة  األمـــــوال غــيــر 
جميع  فــي  المخزنة  الــدوالريــة  النقدية 

أيضا واآلسيوية  اإلفريقية  القارة  أنحاء 
ــمـــخـــدرات واإلرهـــــاب  والــنــاشــئــة عـــن الـ
السياسيين  مــن  واألمــــوال  واالخــتــطــاف 

الفاسدين.
الصارمة،  العمل  خطة  إنفاذ  من  وكجزء 
اإلفريقية  المركزية  للمصارف  ستعين 
ــاص مـــن مكتب  ــة وكـــيـــل خــ ــويـ ــيـ واآلسـ
المصرف  مدير  للعملة،  المالي  المراقب 
األميركية،  المتحدة  للواليات  الوطني 
ــمــعــامــالت  ــقـــات ال ــفــحــص جــمــيــع تـــدفـ ل

الدوالرية الداخلة والخارجة.
الرئيس  أن  إلـــى  أيــضــا  الــتــقــريــر  ويــشــيــر 

ــــى الــحــكــومــة  األمـــيـــركـــي كــتــب أيــضــا إل
للقيام  ــي  ــ األوروب واالتــحــاد  البريطانية 
تصميم  وإعــادة  الخط  نفس  في  بجولة 
عمالتهما وفقا لذلك إلحباط أولئك الذين 
بطرق  عليها  الحصول  تم  أمــوال  لديهم 
غير مشروعة بالدوالر األميركي والجنيه 
التي  الـــدول  مثل  ــيــورو  وال اإلسترليني 
واآلن  العمالت  وصــادرت  انقالب  عملت 
مخزنه لديها من دون قانون وتعتبر تلك 
األموال بحكم القانون االميركي الجديد 

ملغاة واليجب القبول بها بالتعامالت.

تعتبر ملغاة التعامل اعتبارا من يناير 2023... واشنطن:

أي عمالت نقدية بالدوالر األميركي طبعت قبل 2021 لن تكون مقبولة
الــتــجــاري  الخليجي  الــمــصــرف  أعــلــن 
عـــن تــعــيــيــن أمـــيـــرة أحــمــد الــعــبــاســي 
المصرفية  الــخــدمــات  إلدارة  مــديــرًا 
التحقت  قد  العباسي  وكانت  لألفراد. 
انضمامها  مــنــذ  قــيــاديــة  مــهــام  بــعــدة 
حيث  2008م،  ــعــام  ال فــي  لــلــمــصــرف 
الخدمات  إدارة  مدير  منصب  شغلت 
تعيينها  قــبــل  الــتــجــاريــة  الــمــصــرفــيــة 

بالمنصب الجديد.  
في  واســعــة  خــبــرة  العباسي  وتمتلك 
الخدمات  ومجال  المصرفي  القطاع 
والتي  والشركات،  لألفراد  المصرفية 
تمتد ألكثر من 17 عامًا، وتحمل عدًدا 
واألكــاديــمــيــة  العملية  الــمــؤهــالت  مــن 
أهــمــهــا شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس في 
التسويق من جامعة البحرين، وشهادة 
الرابطة  مــن  المهنية  المخاطر  مدير 
المهنية  الــمــخــاطــر  لــمــديــري  الــدولــيــة 
برنامج  في  وشاركت  كما   ،)PRIMA(
في  اإلسالمي  التمويل  إدارة  تطوير 

جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة. 
مجلس  أعــضــاء  هنأ  المناسبة  وبــهــذه 

العباسي،  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
في  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  لــهــا  متمنين 
بــالــدور  مــشــيــديــن  ــجــديــد،  ال منصبها 
البارز لها خالل توليها المناصب التي 
شغلتها طوال السنوات السابقة ضمن 
ثقتهم  المصرف، مؤكدين  فريق عمل 
به كمدير  الذي ستضطلع  بها وبالدور 
إلدارة الخدمات المصرفية لألفراد في 
األهــداف  تحقيق  نحو  المقبلة  الفترة 

اإلستراتيجية للمصرف. 

ــعــبــاســي عن  ــربـــت ال ــبــهــا، أعـ مـــن جــان
إدارة  ــمــجــلــس  ل الـــجـــزيـــل  ــا  ــكـــرهـ شـ
على  التنفيذية  ولـــــإدارة  الــمــصــرف 
بأنها ستعمل على  الثقة، مؤكدة  هذه 
يحظى  التي  الريادية  المكانة  تعزيز 
على  التجاري  الخليجي  المصرف  بها 
المستوى المحلي من خالل االستمرار 
ــر الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  ــي تــطــوي فـ
برقمنة  يتعلق  فيما  خصوصًا  لألفراد 
الخدمات  من  المزيد  وطــرح  الــفــروع 
شأنها  من  التي  المبتكرة  والُمنتجات 
لــلــتــجــربــة  ــدا  ــديـ ــدا جـ ــعـ ُبـ أن تــضــيــف 

المصرفية الُمقدمة للعمالء. 
ــمــصــرف الــخــلــيــجــي الــتــجــاري  يــعــد ال
المتميزة  اإلســالمــيــة  الــمــصــارف  أحــد 
والـــــــذي يــســعــى لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الــعــمــالء مــن خـــالل نــمــوذج مصرفي 
من  شاملة  مجموعة  يــقــدم  إســالمــي 
الــجــودة  عالية  المصرفية  الــخــدمــات 
استثمارية  لألفراد والشركات وفرصًا 
مــتــوافــقــة مـــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 

الغراء.

التحقت بمهام قيادية عدة منذ انضمامها للمصرف بالعام 2008

العباسي مديًرا إلدارة الخدمات المصرفية لألفراد بـ “الخليجي التجاري”

أميرة العباسي
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زاوية اسبوعية تسلط الضوء على أبرز المشاركين 
في جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعية 

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

يعد بنك السالم أحد البنوك الرائدة في قطاع الصيرفة اإلسالمية على  «
مستوى البحرين واإلقليم. وتتضمن رؤية بنك السالم المحدثة قيًما 

داعمة لثقافة العمل التعاوني تقوم على المبدأ التوجيهي “متضامنين 
مع مجتمعنا نمضي قدًما”، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز التزام 

البنك الدؤوب نحو تحقيق الرفاهية المالية واالجتماعية للمجتمع.

ونفذت الشركة مجموعة من المبادرات في إطار المسؤولية االجتماعية  «
للبنك منها:

تدشين منصة المسؤولية االجتماعية حملت اسم “أيدي السالم”، والتي  «
تستهدف دعم المؤسسات الخيرية والتعليمية والطبية والعلمية 

والثقافية واالجتماعية والرياضية والبيئية.

يعتبر البنك موظفيه أكثر األصول قيمة له، حيث  «
يحرص على توفير بيئة عمل نشطة ومحفزة لتحقيق 

التميز، وتزويدهم باألدوات والموارد وفرص التدريب؛ 
لتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة الالزمة وتحقيق 

التطور المهني ولعب دور أساس في تنفيذ رؤية البنك.

أطلق البنك مبادرته المتمثلة في التبرع بدينار مقابل كل متابع  «
لحسابه على منصة “انستغرام”؛ بهدف دعم العديد من القضايا 

والبرامج المجتمعية، إلى جانب إطالق صندوق السالم لدعم 
المؤسسات الصغيرة والناشئة.

نفذ البنك عدًدا من البرامج في إطار تمكين المرأة ودعم الشباب  «

منها “البرنامج المصرفي التعليمي للناشئين”، 

وافتتاح “مكتبة بنك السالم” كمصدر معرفي وبحثي 

في العلوم المصرفية والمالية، وتنظيم برامج التدريب 

الصيفي للطلبة الجامعيين، والعمل على تعزيز حضور المرأة 

في المناصب القيادية بشكل متوازن.

التعاون مع عدد من المؤسسات المالية المرموقة في السودان لطرح  «

برنامج تدريبي للموظفين بعنوان “أكاديمية السالم البحرين للتعليم 

المالي” تحت إشراف معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عبر 

منصة “تيمز”.

بنك السالم

معرض الطيران... 10 سنوات من التميز بـ 21 مليار دوالر
الدولي  البحرين  لمعرض  السادسة  النسخة 
للطيران تسدل الستار على فعالياتها برسم 
رئيسيين،  بعنصرين  نــجــاح  قصة  مــالمــح 
انطالقته  على  10 سنوات  بمرور  االحتفاء 
األولى وعودة هدير النفاثات بعد انقطاع 4 
)كوفيد19-(  كورونا  نتيجة جائحة  سنوات 
العالمية التي جعلت صناعة المالحة الجوية 
بشقي المسافرين والشحن أكبر المتضريين 

وأكثرهم معاناة. 
حلم سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
المعظم  الملك  لجاللة  الشخصي  الممثل 
أكبر  إلى واحــد من  تحّول في زمن بسيط 
المملكة  مستوى  على  العالمية  الفعاليات 
ينتظرها  الــتــي  تــشــويــقــًا  ــداث  ــ األحـ وأكــثــر 
حقق  فقد  عــامــيــن.  كــل  والــزائــر  المستثمر 
فترة  في  للبحرين  قياسيًا  إنجازًا  المعرض 
معارض  كــبــرى  مــع  مــقــارنــة  قصيرة  زمنية 
الطيران على مستوى العالم، واضعًا للمملكة 
موطئ قدم راسخ على الخريطة العالمية. 

خالل عشر سنوات من التميز، نجح معرض 
لــلــطــيــران فــي احتضان  الــدولــي  الــبــحــريــن 
كبريات صفقات الطيران بكل اختصاصاتها 
لتصل في مجموعها قرابة 21 مليار دوالر، 
النسخة األولى في العام 2010 تكللت بإبرام 
النسخة  تلتها  واحــد،  دوالر  بمليار  صفقات 
صفقات  بإجمالي   2012 العام  في  الثانية 
فقات الـ 900 مليون دوالر، وبلغت النسخة 

صفقات  قيمة  إجمالي   2014 العام  الثالثة 
في  الرابعة  النسخة  أمــا  دوالر،  مليارات   3
مجموعه  ما  بتوقيع  فتكللت   2016 العام 
النسخة  حققت  فيما  دوالر،  مــلــيــارات   9
الخامسة في العام 2018 إجمالي 5.1 مليار 
دوالر، والنسخة السادسة هذا العام تسجل 
صفقات وعقودًا بين جهات محلية ودولية 

بلغت قيمتها اإلجمالية 1.8 مليار دوالر.
أما عن أعداد الزوار، فقد وصلت إلى أرقام 
قــاعــدة  فـــي  ــمــعــرض  ال ليحتضن  قــيــاســيــة 
في  زائــر  ألــف   200 قرابة  الجوية  الصخير 
10 سنوات، مع مشاركة قياسية هذه السنة 
أكثر  واستقطب  الفــت  جماهيري  وحضور 
المعرض،  أيام عمر   3 زائر في   50,000 من 
مقارنة مع 20 ألف زائر في النسخة األولى 

في العام 2010. 
مع  أيضًا  بأرقامها  استثنائية   2022 نسخة 
200 وفـــد عسكري  مــشــاركــة مــا يــزيــد عــن 
 30 ــدنـــي، و186 شــركــة مـــن أكــثــر مـــن  ومـ
دولـــة مــن أنــحــاء الــعــالــم، مــن بينها 6 دول 
وفر  مما  لــهــا،  مخصصة  بأجنحة  شــاركــت 
الفرصة للزوار لرؤية تطور صناعة الطيران 
في  البلدان  هذه  توفرها  التي  والمنتجات 

محطة واحدة.
السادسة  النسخة  في  العارضين  عدد  وبلغ 
من المعرض نحو 100 عارض، 73 % منهم 
نحو  عرض  إلى  باإلضافة  عالمية،  شركات 

المشاركة  الطائرات  من  مختلف  نوع   100
الجوي، حيث  والعرض  الثابت  العرض  في 
قدمت فرق بارزة من أنحاء العالم، من بينها 
السعودية”  و”الــصــقــور  الــحــمــراء”  “الــســهــام 
و”فـــرســـان اإلمـــــــارات” و”غـــلـــوبـــال ســتــارز” 
لزوار وجماهير  استعراضية  عروضًا جوية 
ــثــالثــة. كما  ــدى األيــــام ال الــمــعــرض عــلــى مـ
لقيادة  نقاشية  منتديات  المعرض  صاحب 
لطلبة  خاص  وركن  المعرفة،  وتبادل  الفكر 
الــجــامــعــات، فــضــالً عــن فــعــالــيــات وأنشطة 
المنطقة  في  والعائالت  األفــراد  من  للزوار 

الترفيهية المخصصة لهم.
معرض الطيران في 10 سنوات ترك بصمة 

دامـــــغـــــة 
فــــــــــــــــــي 

االقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي مــع 

مــســاهــمــتــه فــي 
ــاش صــنــاعــة  ــعــ ــ إن

الـــمـــعـــارض الــكــبــرى 
ــم  ــكــة ودعــ ــمــمــل ــي ال فــ
المساندة  الــقــطــاعــات 
والضيافة  كالسياحة 
والــمــواصــالت  والنقل 

البرية  واللوجستيات 
ــة وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ والـ

قطاعات حيوية.

المتتبع ألبرز المؤشرات االقتصادية يلحظ 
الكبيرة  المواصالت  قطاع  مساهمة  مــدى 
في االقتصاد البحريني أخيرًا، ليكون حاليًا 
تسارع  حيث  من  أداًء  قطاع  أفضل  ثاني 
النفطية  القطاعات غير  النمو على مستوى 
 15.1 بنسبة  نما  والــذي  االتــصــاالت،  برفقة 
% في الربع الثاني من العام الجاري 2022 
العام  من  نفسها  المقارنة  فترة  مع  مقارنة 
الحثيث  المملكة  سعي  يترجم  مما   ،2021
رئيسًا  مساهمًا  اللوجستي  القطاع  لجعل 
معرض  ويشكل  االقتصادية،  النهضة  في 
التوليفة  هذه  من  يتجزأ  ال  جــزءًا  الطيران 
في  الالفت  إسهامها  لها  التي  اللوجستية 
ــأداء قــطــاع الــطــيــران والمالحة  بـ االرتــقــاء 

الجوية في المملكة. 
كما تزامن معرض البحرين الدولي 
ــذه الـــســـنـــة مــع  ــ لـــلـــطـــيـــران هـ
اختيار مطار البحرين 
الــــــــــــــدولــــــــــــــي 

العام،  لهذا  العالم  في  جديد  مطار  كأفضل 
تقييم  أعــلــى  على  الــمــطــار  منفذ  وحــصــول 
في تقرير جودة خدمات المطارات الصادر 
مـــن مــجــلــس الـــمـــطـــارات الـــدولـــي عـــن فئة 
“المساعدة والتعاون في خدمة المسافرين، 
التي  الحثيثة  الوطنية  الجهود  يترجم  مما 
المواصالت  البحرين ووزارة  يقودها فريق 
السمو  بــتــوجــيــهــات صــاحــب  واالتـــصـــاالت 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
لتنويع  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
مصادر الدخل بعيدًا عن الوقود األحفوري 
النفطية  غــيــر  الــقــطــاعــات  عــلــى  ــاز  ــكـ واالرتـ

الستدامة خطى التنمية الشاملة. 
للطيران  الــدولــي  البحرين  معرض  نسخة 
ــعــد عــامــيــن تــعــد بــالــكــثــيــر من  ــعــة ب ــســاب ال
مؤشرات النجاح قبل أن تبدأ خالل الفترة 
مستندة   ،2024 نوفمبر   15 إلـــى   13 مــن 
عــلــى ســلــســلــة حــافــلــة 
ــازات عــمــادهــا  ــجـ ــاإلنـ بـ
بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
جــــــــاذبــــــــة لـــــــــــرؤوس 
األموال المباشرة وغير 
بدأ  قطاع  في  المباشرة 
بخطى  ــراحـــه  جـ يـــــداوي 
التألق  إلى  ليعود  متسارعة 
فـــي ســـمـــاء الـــعـــالـــم بــقــاراتــه 

السبع.

محمد الجيوسي
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أميركا تخصص 20 مليون دوالر لتوصيل الحبوب ألكثر الفئات ضعفا
أعلنـــت الواليات المتحدة تخصيـــص ما يصل إلى 20 مليون 
دوالر؛ لتمويـــل مبـــادرة “حبـــوب مـــن أوكرانيـــا”، التـــي أعلنها 
الرئيـــس األوكراني فولوديمير زيلينســـكي في قمة مجموعة 
العشـــرين، وللمســـاعدة فـــي إطعـــام الناس في جميـــع أنحاء 
العالـــم، وســـط تفاقـــم أزمـــة انعدام األمـــن الغذائـــي. وذكرت 
ســـفارة الواليات المتحدة في أوكرانيا، أن الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية ســـتقدم هذا الدعم من خالل برنامج الغذاء 
العالمي التابع لألمم المتحدة؛ لتســـهيل نقل شحنات إضافية 

من الحبوب األوكرانية عبر مبادرة “حبوب البحر األسود”.
ويضـــاف هذا المبلغ إلى 173 مليـــون دوالر حتى اآلن للدعم 
األميركـــي الحالي لبرنامـــج األغذية العالمي لشـــراء الحبوب 
األوكرانيـــة؛ إلطعـــام النـــاس فـــي البلـــدان، التي تواجه أشـــد 
أزمـــات الغذاء. وشـــددت الوكالة األميركيـــة للتنمية الدولية 
علـــى أن التمويـــل األميركـــي اشـــترى 210 آالف طـــن متـــري 
مـــن الغذاء، وهو ما يكفي إلطعـــام ما يقرب من 12.6 مليون 

شخص لمدة شهر واحد.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

“البركة” تدين قرار مصرف لبنان 
ضد بنك البركة لبنان

بوضعه تحت إدارته لعدم االمتثال بتعاميم محددة

أدانــت مجموعــة البركــة بشــّدة القــرار الــذي اتخــذه مصــرف لبنان المركــزي ضد بنــك البركة لبنان، وهــي وحدة مصرفيــة تابعــة للمجموعة، بوضعه تحــت إدارته.  
وبحسب بيان مجموعة البركة، فقد أرجع مصرف لبنان قراره المتخذ ضد بنك البركة لبنان إلى عدم امتثال البنك بتعاميم محددة بما في ذلك غياب خطة إعادة 

هيكلة للبنك ودعوات لمساهميه بضخ السيولة. 

وتؤكد المجموعة رفضها تفسير مصرف لبنان 
للوضع وذلك اســـتنادا إلى حقيقـــة أّن مصرف 
لبنـــان قد أخفق في توفيـــر خطة إعادة هيكلة 
المصرفـــي  للقطـــاع  ذات مصداقيـــة وشـــاملة 
تراعـــي مصالـــح جميـــع األطـــراف المعنية، كما 
أّن مصـــرف لبنـــان رفـــض إتاحة المجـــال لبنك 
البركـــة لبنـــان وغيـــره مـــن البنـــوك العاملة في 
لبنان؛ للوصول إلى األصول التي أودعتها لدى 
المصـــرف المركـــزي والتي من شـــأنها أن تمّكن 
هذه البنوك من اســـتئناف األنشـــطة المصرفية 

العادية. 
فمنـــذ بدايـــة األزمـــة المصرفية فـــي لبنان في 
العـــام 2019، عملـــت المجموعـــة وبنـــك البركة 
لبنان بشكل وثيق مع مصرف لبنان وغيره من 
الســـلطات ذات الصلـــة لدعم الســـيولة وحماية 
بنـــك  أودع  الغايـــة،  ولهـــذه  مصالـــح عمالئـــه. 
البركـــة لبنان أكثر من 80 % من أصوله، والتي 
تمثـــل ودائع العمـــالء، لدى المصـــرف المركزي 
الـــذي يرفض في المقابل منـــح البنك حّقه في 

استرجاعها. 
وتؤّكد المجموعة اآلن بأّنها بصدد اتخاذ جملة 

مـــن اإلجـــراءات لتقييـــم خياراتهـــا القانونيـــة 
وســـبل االنتصاف بشـــكل كامـــل داخل وخارج 
لبنـــان؛ من أجل االســـتمرار فـــي حماية حقوق 

ومصالح مساهميها وعمالئها.
وتبّين المجموعة أّنه في حين أّن هذا اإلجراء 
مـــن جانب مصرف لبنـــان يمّثل ســـابقة مثيرة 
والمســـتثمرين  الماليـــة  للمؤسســـات  للقلـــق 
األجانـــب فـــي لبنان، إاّل أنـــه ليس لـــه أي تأثير 
علـــى الوضـــع المالـــي والتنظيمـــي للمجموعـــة، 
التي ينظمها مصـــرف البحرين المركزي والتي 
سبق لها أن وضعت مخّصصات مقابل نشاطها 

في لبنان.
واألهم من ذلك، فإّن اإلجراءات التي يتخذها 
مصرف لبنان ليس لها أي تأثير على األنشـــطة 
المصرفية أو عمالء البنوك التابعة أو الشريكة 
للمجموعة عبر البلدان الخمســـة عشـــر األخرى 
التـــي تعمـــل فيهـــا، والتي تدار كّل منها بشـــكل 
مســـتقل تحت إشـــراف البنك المركزي المحلي 

في الدولة التي تنشط فيها.
وصـــّرح الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة البركـــة 
حســـام بـــن الحـــاج عمـــر بالقـــول: “إننـــا نشـــعر 

بقلـــق وخيبة أمل شـــديدين مـــن التوجه الذي 
اتخـــذه البنـــك المركـــزي فيمـــا يتعلـــق بإعـــادة 
الهيكلـــة المطلوبة للقطـــاع المصرفي في لبنان 
وقراراتـــه المجحفـــة بمعاقبة البنـــوك، بما فيها 
بنـــك البركـــة لبنـــان، لما يدعيـــه بعـــدم امتثالها 
لبعـــض التعاميم. ونحّمل مصـــرف لبنان كامل 
المســـؤولية لألزمـــة الراهنة للقطـــاع المصرفي 
فـــي لبنـــان وعدم قـــدرة البنوك على اســـتئناف 
أنشطتها المصرفية بصورة اعتيادية. إّن وضع 
بنـــك البركـــة لبنان تحـــت إدارة مصـــرف لبنان 
ال يعطـــي فقط مثاال صارخا لمـــا ينتظر البنوك 
األخـــرى، بـــل يقـــّوض كذلـــك الثقـــة المتهالكـــة 
للمســـتثمرين المحليين واألجانـــب خالل هذه 
الفتـــرة الحرجة، والتي هـــي في أمس الحاجة 
إليهـــا فـــي الوقـــت الراهـــن. وفي الوقـــت الذي 
نتصرف فيه بمســـؤولية عالية لحماية مصالح 
عمالئنـــا خـــالل هـــذه الظـــروف الصعبـــة، فـــإّن 
المجموعـــة ســـتبذل قصـــارى جهدهـــا للوفـــاء 
علـــى  والحفـــاظ  العمـــالء  تجـــاه  بالتزاماتهـــا 

السيطرة على عملياتها”.

مصرف لبنان رفض 
استرجاع أصول “البركة” 

المستودعة لديه

مصرف لبنان أخفق في 
توفير خطة إعادة هيكلة 

ذات مصداقية
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.015

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.350

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.41

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.265

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

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 0.700

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 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.761

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754


