
البـــاد المعظـــم صاحـــب  أنـــاب ملـــك 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لتـــرؤس 
وفد مملكـــة البحرين أمس في أعمال 
قمة الرياض العربية الصينية للتعاون 
رئيـــس  مـــع  عقـــدت  التـــي  والتنميـــة 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية الصديقة 
الريـــاض  بمدينـــة  بينـــغ  جيـــن  شـــي 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعـــرب ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن بالغ 
الشـــكر والتقدير لملك المملكة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ولولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، علـــى الدور 
العربيـــة  للمملكـــة  والمؤثـــر  الحيـــوي 
الســـعودية الشـــقيقة، مشـــيرا إلـــى مـــا 
تقـــوم بـــه مـــن جهـــود كبيـــرة لخدمـــة 
قضايـــا األمتيـــن العربية واإلســـامية 

والذي هو محل تقدير من الجميع.

وأكد ســـموه أن مملكة البحرين تدعم 
مختلـــف الجهـــود اإلقليميـــة والدولية 
التي تســـهم في الدفع بوتيرة التنمية 
وترســـيخ األمن واألمـــان في المنطقة 

والعالم.
إليـــه  وصلـــت  بمـــا  ســـموه  ونـــوه 
مســـتويات العاقات العربية الصينية 
مؤكـــدا  تطـــور،  مـــن  اإلســـتراتيجية 
أهمية مواصلة تعزيز العمل والتنسيق 
المشـــترك والدفـــع بـــه آلفـــاق أرحـــب 
والبنـــاء على مـــا تحقق مـــن إنجازات 
بمـــا يحقـــق األهـــداف المشـــتركة فـــي 

مختلف المجاالت.

جاللة الملك المعظم خالل التقاط الصورة التذكارية لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

شـــارك ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمـــس، وبحضور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، إخوانه أصحاب 
التعـــاون  مجلـــس  دول  قـــادة  والســـمو  الجالـــة 
لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي الجلســـة االفتتاحية 
ألعمـــال الدورة الثالثـــة واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، والتي 
ترأســـها نيابة عن عاهل المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، بالعاصمـــة 

السعودية الرياض.
وتفضـــل جالـــة الملـــك المعظـــم بإلقـــاء كلمـــة في 
أعمـــال القمة، قـــال فيهـــا “إن القمم الثـــاث تنعقد 
فـــي ظل ظروف سياســـية معقـــدة تتطلب تكثيف 
جهودنا المشـــتركة لتجنيب المنطقة من تداعيات 
الصراعـــات واألزمات اإلقليميـــة والدولية، بآثارها 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، التـــي تهـــدد منجزاتنا 

وتؤخر من سيرنا نحو مزيد من المكتسبات”.
المواقـــف  كافـــة  أثبتـــت  “لقـــد  جالتـــه:  وأضـــاف 
والظـــروف أن وحدة الصف لدول مجلس التعاون 

الخليجـــي والتنســـيق المشـــترك والمتواصـــل، هو 
صمـــام األمـــان وركيزة االســـتقرار، وســـنتمكن من 
خـــال ذلـــك، وبحـــول هللا، مـــن تحقيق مـــا نطمح 
له جميًعا لارتقاء بمســـيرة البنـــاء والتنمية لدولنا 
كافة”.  وأكد “أهميـــة االلتزام بتنفيذ كافة قرارات 
المجلـــس األعلـــى وبيـــان قمـــة العـــا، وبمواصلـــة 
تنســـيق مواقف دول المجلس فـــي كافة المحافل 
الدوليـــة لنقل رســـالتها التي تهدف للســـام العادل 
والشـــامل، ومواصلة مســـاعيها المخلصة إلرســـاء 
االحتـــرام  أســـس  علـــى  الدولـــي  األمـــن  وحفـــظ 

المتبادل”.
كمـــا شـــارك عاهـــل البـــاد المعظم أمـــس وبحضور 

صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي “قمـــة الريـــاض الخليجيـــة الصينيـــة 
للتعـــاون والتنميـــة”، بحضور قادة ورؤســـاء وفود 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
وجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية، وذلـــك فـــي مركـــز 
الملـــك عبدالعزيـــز الدولـــي للمؤتمـــرات بالريـــاض، 
والتـــي ترأســـها نيابـــة عن عاهـــل المملكـــة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.

وألقى عاهل الباد المعظم كلمة في “قمة الرياض 
الخليجيـــة الصينيـــة للتعـــاون والتنميـــة” دعا فيها 
إلى تغليب الحكمة واعتماد الحلول الدبلوماســـية 
في إنهاء الخافات وإحياء فرص الســـام العادلة 

في العالم بأسره.
وأكـــد جالتـــه فـــي الكلمـــة أهميـــة تعزيـــز العمـــل 
الجماعـــي فـــي إطـــار نظـــام عالمـــي أكثـــر عدالـــة 
وتضامنـــا والتزاما بحماية واحترام ســـيادة الدول 
وخصوصيتهـــا الثقافية والحضارية، مشـــددا على 
الموقـــف الثابـــت والداعـــم لمبدأ الصيـــن الواحدة، 
والتقدير لمواقف بكين المســـاندة لما يحفظ أمننا 

ومصالحنا.

جاللته أكد أهمية االلتزام بتنفيذ جميع قرارات المجلس األعلى وبيان “العال”... الملك المعظم يشارك في قمم الرياض:

تغليب الحكمة واعتماد الحلول الدبلوماسية في إنهاء الخالفات

)04( - )02(

)05(

إنشاء 17 آلية تعاون ضمن منتدى التعاون العربي الصيني 

السعودية: قمم الرياض تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة
أعـــرب ولـــي العهـــد الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان، أمس )الجمعة(، في افتتـــاح أعمال القمة 
العربيـــة الصينيـــة، عن تقديـــره لمبـــادرة أصدقاء 

التنمية العالمية التي طرحتها الصين.
وقال ولي العهد الســـعودي “تؤسس القمة العربية 
الصينية لمرحلة جديدة بين دولنا”، مضيفا “نثّمن 
مبـــادرة أصدقـــاء التنميـــة العالمية التـــي طرحتها 

الصين”.
وتابع األمير محمد بن سلمان “نقّدر موقف الصين 

الداعم لحل الدولتين وفق المبادرة العربية”.
مـــن جانبه، قـــال الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
إن بكيـــن تحرص على اعتبـــار القمة فرصة كبيرة 
لمواصلة تعزيز العاقات العربية الصينية، مشيرا 
إلـــى أنـــه تم إنشـــاء 17 آليـــة تعاون ضمـــن منتدى 

التعاون العربي الصيني. 

وأضـــاف فـــي اختتام القمـــة العربيـــة الصينية في 
الرياض، أن القمة توجت بالنجاح التام، مضيفا أن 

العاقات مع الدول العربية شهدت تطورا كبيرا.
وأوضـــح الرئيـــس الصيني في كلمتـــه االفتتاحية 
للقمـــة أن العاقـــة بيـــن الـــدول العربيـــة والصيـــن 
القديـــم، مشـــيدا  الحريـــر  متجـــذرة منـــذ طريـــق 
بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر التاريخ. 
وأضـــاف أن القمـــة العربيـــة الصينية ســـتقود إلى 

مستقبل أكثر إشراقا.
ورفض في كلمتـــه بالقمة، مبدأ صدام الحضارات 

وتصارعها.
وأشـــار إلـــى أن منطقـــة الشـــرق األوســـط تشـــهد 
الشـــعوب  أن  مؤكـــدا  وعميقـــة،  كبيـــرة  تغيـــرات 

العربية تنشد التنمية االقتصادية والرخاء.
إلـــى ذلك، أكـــد ولي العهد الســـعودي األمير محمد 
بن ســـلمان، أمـــس، أن القمـــة الخليجيـــة الصينية 

تؤســـس لمرحلـــة تاريخيـــة جديـــدة فـــي التعاون 
المملكـــة  الصينـــي، معبـــرا عـــن تطلـــع  الخليجـــي 
للتعـــاون مـــع الصين في مختلـــف المجاالت ونقله 

آلفاق أرحب.
وقـــال فـــي كلمـــة افتتاحيـــة للقمـــة الخليجيـــة - 
الصينيـــة في الريـــاض، بحضور الرئيـــس الصيني 
شي جين بينغ “نجتمع في ظل تحديات وظروف 

)12(استثنائية تحتم علينا التعاون”.
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الرياض - بنا

المنامة - بنا

الملك المعظم أناب سموه لترؤس وفد البحرين بقمة الرياض العربية الصينية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

دعم الجهود اإلقليمية والدولية في الدفع بوتيرة التنمية وترسيخ األمن بالمنطقة والعالم

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس وفد مملكة البحرين في قمة الرياض العربية الصينية

الرياض ـ وكاالت

الرئيس الصيني: لترسيخ الثقة المتبادلة والدعم الثابت للمصالح الحيويةمحمد بن سلمان: ثمار إيجابية للشراكة مع بكين على أمن واستقرار المنطقة
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شارك ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، وبحضور ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، إخوانه أصحاب الجاللة والســمو قادة دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي الجلســة االفتتاحية ألعمــال الــدورة الثالثة واألربعيــن للمجلس األعلــى لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي ترأســها نيابة عــن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز آل 
ســعود عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، ولــي العهد رئيس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعاصمة السعودية الرياض.
وقد تفضل جاللة الملك المعظم بإلقاء كلمة في أعمال القمة، هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
أخي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 

سعود،
أصحاب الجاللة والسمو،

الحضور الكريم،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

نـــود بدايـــة أن نعـــرب عن بالـــغ اعتزازنـــا وتقديرنـــا للجهود 
الكبيـــرة والمباركـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
بقيـــادة أخينا خادم الحرمين الشـــريفين، في توحيد الرؤى 
والمواقف، وفي تعزيز العالقات وتنمية الشراكات لمواجهة 
للـــدول  التعـــاون  يـــد  المخاطـــر والتحديـــات، وبمـــد  كافـــة 
الحليفة والصديقة، لحفظ مصالح دول المنطقة وشـــعوبها 

واستدامة نمائها ورخائها.
ومن دون شك؛ فإن هذه القمم الثالث تنعقد في ظل ظروف 
سياسية معقدة تتطلب تكثيف جهودنا المشتركة لتجنيب 
المنطقـــة مـــن تداعيـــات الصراعـــات واألزمـــات اإلقليميـــة 
والدوليـــة، بآثارهـــا االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، التـــي تهدد 

منجزاتنا وتؤخر من سيرنا نحو المزيد من المكتسبات.
ولقـــد أثبتـــت كافـــة المواقف والظـــروف بأن وحـــدة الصف 

المشـــترك  والتنســـيق  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
والمتواصل، هو صمام األمان وركيزة االستقرار، وسنتمكن 
من خالل ذلك، وبحول هللا، من تحقيق ما نطمح له جميًعا 

لالرتقاء بمسيرة البناء والتنمية لدولنا كافة. 
ونؤكـــد في هـــذا الشـــأن، على أهميـــة االلتـــزام بتنفيذ كافة 
قرارات المجلس األعلى وبيان قمة العال، وبمواصلة تنسيق 
مواقـــف دول المجلـــس فـــي كافـــة المحافـــل الدوليـــة لنقل 
رســـالتها التـــي تهدف للســـالم العـــادل والشـــامل، ومواصلة 
مساعيها المخلصة إلرساء وحفظ األمن الدولي على أسس 

االحترام المتبادل.
وفي الختام، نتوجه بشكرنا الجزيل لألمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج
العربية، ومعالي الدكتور نايف بن فالح بن مبارك الحجرف، 
ولجميع منتسبيها، لجهودهم الحثيثة في التحضير ألعمال 

هذه القمة الهامة.
وهللا نســـأل أن يعيننـــا جميًعـــا على مواصلة هذه المســـيرة 
المباركة التي تضع رفعة خليجنا العربي ورخائه واستقراره 

على رأس أولوياتها، وهللا ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

الرياض - بنا

تكثيــف الجهــود المشتركــة لتجنيــب المنطقــة تداعيـــات 
الصراعات واألزمات اإلقليمية بآثارها االقتصادية واالجتماعية

وحدة الصف لدول التعاون والتنسيق المشترك والمتواصل صمام األمان وركيزة االستقرار... الملك المعظم في الجلسة االفتتاحية للقمة الخليجية:

ــا”  ــع “ال ــان  ــي وب ــى  ــل األع الــمــجــلــس  ــرارات  ــ قـ جميع  بتنفيذ  ــزام  ــتـ االلـ أهــمــيــة  تــأكــيــد 
مواصلة تنسيق مواقف دول المجلس بالمحافل الدولية لنقل رسالتها الهادفة للسام العادل والشامل
ــرام الــمــتــبــادل ــتـ ــس االحـ ــي عــلــى أسـ ــدولـ ــن الـ ــ ــظ األم ــف ــاء وح ــ ــرار مــســاعــي إرسـ ــم ــت اس



شارك عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس وبحضور 
ولــي العهــد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة 
في “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور قادة ورؤســاء وفود دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وجمهورية الصين الشــعبية، في مركــز الملك عبد 
العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. والتي ترأسها نيابة عن عاهل المملكة العربية السعودية 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة صاحب الســمو الملكي األميــر محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وألقــى عاهــل البــالد المعظم كلمــة في “قمة الريــاض الخليجية الصينية للتعــاون والتنمية” 

هذا نصها: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
أخي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان آل سعود،
فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس 

جمهورية الصين الشعبية الصديقة،
اإلخوة أصحاب الجاللة والسمو،

الحضور الكريم،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

بـــأن  الســـرور واالمتنـــان،  لمـــن دواعـــي  إنـــه 
نتوجه بخالص الشكر واالمتنان ألخينا خادم 
الحرميـــن الشـــريفين، وإلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيـــز آل ســـعود ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، على الدعوة الكريمة للمشـــاركة في 
أعمـــال هذه القمـــة بتطلعاتها الواعـــدة لدولنا 

الخليجية وجمهورية الصين الصديقة.
كمـــا نتقـــدم بالشـــكر والتقديـــر إلـــى فخامـــة 
الرئيس شـــي جين بينغ على اهتمامه بتعزيز 
عالقـــات بـــالده التاريخية مـــع دول المنطقة، 
وتنميتها على ُأســـس الـــود والثقة واالحترام 
المتبـــادل وحماية المصالح المشـــتركة. وإنها 
لمناســـبة طيبـــة، نعـــرب فيهـــا عـــن اعتزازنـــا 
العريقـــة  الصينيـــة   - البحرينيـــة  بالعالقـــات 
والوطيـــدة، التي تعـــود لنحو أربعـــة وثالثين 
عامًا، والمتميزة بآفاقها الواســـعة على صعيد 
الثقافـــي  والتقـــارب  االقتصاديـــة  الشـــراكة 

واإلنساني. 
إن  والســـمو،  والفخامـــة  الجاللـــة  أصحـــاب 
األمنيـــة  والمخاطـــر  التحديـــات  اســـتمرار 
بانعكاســـاتها  واالقتصاديـــة  والسياســـية 
نحـــو  المشـــتركة  مســـيرتنا  علـــى  الصعبـــة 
الرخاء واالســـتقرار الذي نتمناه جميعًا لدولنا 

وشعوبها، يحتم علينا تعاونًا، مرنًا ومتجددًا، 
كاإلســـراع فـــي مفاوضـــات التجـــارة الحـــرة، 
والمحافظـــة على سالســـة الحركـــة التجارية 
وعدالـــة تنافســـيتها بما يضمن وصول الســـلع 
األساســـية لألسواق بشكل منتظم ومستدام، 
والعمل على تنفيـــذ توصيات منتدى التعاون 
االســـتثمارات  وتشـــجيع  الصينـــي،  العربـــي 

المشتركة في قطاعات البنية التحتية. 
ونؤكـــد هنا، على أهمية تعزيز عملنا الجماعي 
في إطـــار نظام عالمـــي أكثر عدالـــة وتضامنا 
الـــدول  ســـيادة  بحمايـــة واحتـــرام  والتزامـــا 
وخصوصيتهـــا الثقافية والحضارية، ونشـــدد 
علـــى موقفنـــا الثابـــت والداعم لمبـــدأ الصين 
الواحـــدة، وتقديرنـــا لمواقف بكين المســـاندة 
لما يحفـــظ أمننا ومصالحنا. داعين، على هذا 

الصعيد، إلى تغليب الحكمة واعتماد الحلول 
الدبلوماســـية فـــي إنهـــاء الخالفـــات وإحياء 

فرص السالم العادلة في العالم بأسره.
وختامـــًا، كل الشـــكر والتقديـــر إلـــى المملكـــة 
إتاحـــة  علـــى  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
هـــذه الفرصة الهامة لفتـــح آفاق أكبر للتعاون 
والشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن دول مجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وجمهورية 
الصين الشعبية، ويحدونا األمل، بأن مساعينا 

المشـــتركة ستعود، بإذن هللا، بالخير والرخاء 
على اإلنسانية جمعاء.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
وألقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء في 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن 
عبد العزيز آل ســـعود، في افتتاح القمة كلمة 
أكـــد فيها أن دول مجلس التعاون وجمهورية 
الصين الشـــعبية تعتبر شـــريكًا أساســـيًا مهمًا 

لها، وقد انعكست ثمار إيجابية لهذه الشراكة 
على مصالحنا المشـــتركة وعلى أمن منطقتنا 
واستقرارها، وقال سموه إن النمو االقتصادي 
الـــذي  الكبيـــر  التقنـــي  والتطـــور  المتســـارع 
وصلت إليه جمهورية الصين الشـــعبية تحت 
قيـــادة الرئيس شـــي جيـــن بينغ، قصـــة نجاح 
تتجلى في مكانة الصين الرائدة االقتصادية 

العالمية.
ونـــوه ســـمو ولـــي العهـــد الســـعودي بالتطـــور 
المتســـارع فـــي العالقـــة الخليجيـــة الصينية 
التعـــاون  مجـــاالت  فـــي  الواضـــح  وبالتنـــوع 
كالتجـــارة  الجانبيـــن  بيـــن  االســـتراتيجي 
واالستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي 
والبيئة والصحـــة. وتتطلع دول المجلس إلى 

رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب.
وأكـــد ســـموه أن دول المجلـــس تثمـــن ســـعي 
بتنشـــيط  تعنـــى  مبـــادرات  لطـــرح  الصيـــن 
مســـار التعـــاون وتعزيز العمـــل الدولي متعدد 
أصدقـــاء  مبـــادرة  رأســـها  وعلـــى  األطـــراف، 
مـــع  التفكيـــر  ونشـــارك  العالميـــة.  التنميـــة 
أصدقائنـــا فـــي الصيـــن حـــول أهميـــة إعـــادة 
توجيـــه تركيز المجتمع الدولـــي نحو التعاون 
والتنمية ومجابهة التحديات المشتركة التي 

تواجه اإلنسانية.
ومـــن جهته، أعـــرب رئيس جمهوريـــة الصين 
الشـــعبية شـــي جيـــن بينـــغ، فـــي كلمـــة له عن 
خالص الشكر للمملكة العربية السعودية على 
مـــا بذلته مـــن جهود الســـتضافة القمة األولى 
الشـــعبية ومجلـــس  الصيـــن  بيـــن جمهوريـــة 
التعاون لدول الخليج العربية، مبديًا سعادته 
باالجتمـــاع والتباحـــث حـــول ســـبل تطويـــر 

العالقات الصينية الخليجية.
ودعـــا الرئيـــس الصينـــي إلـــى ترســـيخ الثقـــة 
المتبادلـــة والدعـــم الثابت للمصالـــح الحيوية 
بيـــن بالده ودول مجلس التعـــاون الخليجي، 
والعمل ســـويا على صيانة مبدأ عدم التدخل 
في الشـــؤون الداخلية، وبذل جهود مشتركة 
بمـــا  الحقيقيـــة  األطـــراف  تعدديـــة  لتطبيـــق 
للـــدول  المشـــتركة  المصالـــح  علـــى  يحافـــظ 
الناميـــة، معربًا عن التطلع إلى تضافر الجهود 
مـــع كل األطـــراف في تنفيـــذ مبـــادرة التنمية 
المتحـــدة  األمـــم  أجنـــدة  وتنفيـــذ  العالميـــة 
بمـــا  المســـتدامة  للتنميـــة  عشـــرين وثالثيـــن 

يسهم في التنمية واالزدهار للمنطقة.

المنامة - بنا

تغليب الحكمة واعتماد الحلول الدبلوماسية في إنهاء الخالفات
اإلسراع في مفاوضات التجارة الحرة والمحافظة على سالسة الحركة التجارية... الملك المعظم في القمة الخليجية الصينية:
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الرئيس الصيني:محمد بن سلمان:جاللة الملك

تعزيــز العمل الجماعــي بنظام عالمي 
أكثر عدالة والتزامًا باحترام ســيادة الدول

ثمــار إيجابيــة للشــراكة علــى مصالحنا 
المشــتركة وأمــن منطقتنا واســتقرارها

العمـــل سويـــــًا علــى صيانـــــة مبــدأ 
عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة

موقف ثابت وداعم لمبدأ الصين الواحدة... 
وتقديــر للمواقف المســاندة لحفظ األمن

تتجلــى  نجــاح  قصــة  المتســارع  النمــو 
بمكانة الصين الرائدة االقتصادية العالمية

جهود مشتركة لتطبيق تعددية األطراف 
المشــتركة المصالــح  لحفــظ  الحقيقيــة 

استمرار التحديات يحتم 
علينا تعاونًا مرنًا ومتجدداً

الصين تعد شريكًا أساسيًا 
مهمًا لدول “التعاون”

لترسيخ الثقة المتبادلة والدعم 
الثابت للمصالح الحيوية 
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الملك المعظم: نثمن عاليا استضافة السعودية أعمال القمم الثالث
عاد عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة إلى 
أرض الوطـــن بحفظ هللا ورعايته أمس، 
قادمـــا مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، بعـــد أن تـــرأس جاللتـــه وفـــد 
مملكـــة البحريـــن إلـــى اجتمـــاع الـــدورة 
األعلـــى  للمجلـــس  واألربعيـــن  الثالثـــة 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، 

والقمة الخليجية الصينية.

 هـــذا وكان جاللتـــه قـــد غـــادر العاصمـــة 
الســـعودية الريـــاض فـــي وقـــت ســـابق، 
حيث كان في وداع جاللته بمطار الملك 
خالـــد الدولـــي،  ســـفير خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين لدى مملكـــة البحرين صاحب 
السمو الملكي األمير سلطان بن أحمد بن 
عبدالعزيز، وســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكة العربية الســـعودية الشـــيخ علي 
بـــن عبدالرحمن بن علي آل خليفة وعدد 

من كبار المودعين.
 وبعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر إلـــى أخيـــه عاهـــل المملكة 
خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظـــه هللا ورعاه 

هذا نصها:
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 يسرنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، بعد انتهـــاء أعمال 
الدورة الثالثة واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية، 

الصينيـــة  الخليجيـــة  الريـــاض  وقمـــة 
للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية 
الصينية للتعاون والتنمية، أن نعرب لكم 
عـــن بالـــغ الشـــكر وخالص التقديـــر، على 
ما شـــهدناه من حفاوة االســـتقبال وكرم 
الضيافة في بلدكم الشـــقيق، امتدادا لما 
يجمعنـــا ويربط بين شـــعبينا الشـــقيقين 
من عالقات تاريخية أخوية، وما تتســـم 
به من عمق تاريخي على كافة األصعدة 

والمجاالت.
 وإننـــا إذ نثمـــن عاليا اســـتضافة المملكة 

العربية الســـعودية الشقيقة ألعمال هذه 
القمـــم الثـــالث، والتـــي تعكـــس حرصكم 
الخليجـــي  العمـــل  تعزيـــز  علـــى  البالـــغ 
المباركـــة  المســـيرة  ودعـــم  المشـــترك 
لمجلس التعاون، ودعـــم منظومة العمل 
العربـــي المشـــترك فـــي كافـــة األصعـــدة 
مـــع  التعـــاون  وتكريـــس  والمجـــاالت، 
الصديقـــة،  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
بمـــا يخدم المصالـــح الخليجية والعربية 
والنمـــاء  الخيـــر  ويحقـــق  المشـــتركة، 
لدولنا وشـــعوبنا، ويحفظ أمن واستقرار 

وازدهار المنطقة.
 

أســـأل المولـــى عـــز وجـــل أن يحفظكـــم، 
وينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة، 
ويديم علـــى المملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة نعمة األمن واألمان والرخاء.
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 أخوكم
 حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

عقـــد عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أمس، وبحضور ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة اجتماعـــا مع رئيـــس جمهورية الصين الشـــعبية 
الصديقة شـــي جيـــن بينغ، فـــي إطار مشـــاركة جاللته في 

القمة الخليجية الصينية المنعقدة في الرياض.
واســـتعرض جاللتـــه مع الرئيـــس الصيني أوجـــه العالقات 
التاريخيـــة الوثيقـــة والفـــرص الواعـــدة لتطويـــر مســـارات 
التعاون المشـــترك فـــي مختلف الجوانب الحيوية الســـيما 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية والعلمية، إلى جانب 
والدوليـــة محـــل  اإلقليميـــة  والتطـــورات  القضايـــا  بحـــث 
االهتمام المشترك. وأكد جاللة الملك المعظم اعتزاز مملكة 
البحرين بعالقاتها الوطيدة مع جمهورية الصين الشـــعبية 
وما بلغته من مســـتوى متقدم في جميـــع المجاالت، معرًبا 
عن شكره وتقديره للرئيس الصيني على اهتمامه وحرصه 

علـــى تعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة الصينيـــة وازدهارهـــا. 
فيمـــا أكد الجانبان الســـعي المســـتمر لتطوير أطـــر التعاون 
واالســـتفادة مـــن التجـــارب والخبـــرات وفرص االســـتثمار 

التي يتمتع بها البلدان بما يعزز مصالحهما المتبادلة.
وأعـــرب صاحـــب الجاللـــة عـــن تقديره للـــدور المهـــم الذي 
تضطلـــع بـــه الصيـــن على الســـاحة الدوليـــة بكل مـــا تتمتع 
به مـــن ثقـــل حضـــاري وسياســـي واقتصـــادي، وباالهتمام 
منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  لتحقيـــق  توليـــه  الـــذي 
الشـــرق األوســـط، وتعزيـــز التعـــاون بيـــن دولها بمـــا يخدم 
جهـــود التنميـــة، ودعـــم االقتصـــاد العالمـــي، منوًهـــا بـــدور 
الجاليـــة الصينيـــة وإســـهاماتها الطيبة في تعزيز المســـيرة 

االقتصادية والتجارية في مملكة البحرين.
 كمـــا أعـــرب الجانبـــان عن تطلعهمـــا في أن تســـهم القمتان 
االرتقـــاء  فـــي  الصينيـــة  والعربيـــة  الصينيـــة  الخليجيـــة 
المنافـــع  لتحقيـــق  الصيـــن  مـــع  االســـتراتيجية  بالشـــراكة 

المشتركة للجميع.

الرياض - بنا

االستفادة من التجارب والخبرات وفرص االستثمار
الملك المعظم يعقد اجتماًعا مع الرئيس الصيني

وصـــل ملك البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمـــس، إلـــى المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة؛ ليترأس وفـــد مملكة 
البحريـــن إلـــى اجتمـــاع الـــدورة الثالثـــة واألربعيـــن 
للمجلـــس األعلـــى لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، كما يترأس جاللته وفـــد المملكة إلى قمة 
الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة 
الريـــاض العربية الصينية للتعـــاون والتنمية؛ وذلك 
تلبيـــة لدعـــوة كريمـــة تلقاها جاللته مـــن أخيه ملك 

المملكة العربية الســـعودية الشقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود. 
وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي جاللة الملـــك المعظم 
لـــدى وصولـــه نائـــب أميـــر منطقة الريـــاض صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود، واألميـــن العام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، وســـفيرا البلديـــن، وأعضاء 

السفارة البحرينية وعدد من كبار المستقبلين.
لـــدى وصولـــه  وتفضـــل حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 

بالتصريح التالي:

“يســـرنا، ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، أن نعـــرب عـــن بالـــغ التقديـــر واالمتنـــان 
ألخينـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ملـــك المملكـــة العربيـــة 
السعودية الشقيقة حفظه هللا، على دعوته الكريمة 
لنا للمشاركة في قمة أصحاب الجاللة والسمو قادة 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة في 
دورتها الثالثـــة واألربعين، وقمة الرياض الخليجية 
الصينيـــة للتعاون والتنمية، وقمـــة الرياض العربية 
التنســـيق  لتعزيـــز  والتنميـــة؛  للتعـــاون  الصينيـــة 

والتشـــاور المتواصـــل لتقويـــة العالقات بيـــن دولنا 
الخليجيـــة والعربيـــة وجمهوريـــة الصين الشـــعبية، 

لكل ما فيه خير بلداننا وشعوبنا.
إن هـــذه القمـــم الثالث تعكس حـــرص دول مجلس 
التعـــاون، والـــدول العربيـــة الشـــقيقة، وجمهوريـــة 
الصيـــن الشـــعبية الصديقـــة، علـــى تكثيـــف التعاون 
والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت، بما يعود 

بالنفع والخير على دولنا والعالم أجمع.
التـــي  المباركـــة  للجهـــود  إذ نجـــدد تقديرنـــا  وإننـــا 
يقـــوم بها أخونـــا خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 

ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لنعرب عن امتناننا 
لمبادرتـــه الكريمـــة الســـتضافة هذه القمـــم الثالث، 
وللدور االســـتراتيجي المهم الـــذي تقوم به المملكة 
الصعيديـــن  علـــى  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 

اإلقليمي والدولي”.
وتشـــكلت بعثـــة الشـــرف برئاســـة ســـفير المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن أحمد بن 

عبد العزيز آل سعود.

نجدد تقديرنا للجهود المباركة لخادم الحرمين ... الملك المعظم:

القمم الثالث تعكس الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق

جاللة الملك المعظم لدى وصوله إلى الرياض

الرياض - بنا



 أناب ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة لتـــرؤس وفد مملكـــة البحرين 
أمـــس في أعمال قمة الرياض العربيـــة الصينية للتعاون والتنمية 
التـــي عقدت مع رئيس جمهورية الصين الشـــعبية الصديقة شـــي 

جين بينغ بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعـــرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة عن بالغ الشـــكر والتقدير لملك 
المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وألخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بالمملكـــة العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، على الـــدور الحيوي والمؤثر 

للمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، مشـــيًرا إلى ما تقوم به من 
جهـــود كبيرة لخدمة قضايـــا األمتين العربية واإلســـالمية والذي 
هو محل تقدير من الجميع. وأكد سموه أن مملكة البحرين تدعم 
مختلف الجهود اإلقليمية والدولية التي تســـهم في الدفع بوتيرة 

التنمية وترسيخ األمن واألمان في المنطقة والعالم.
ونوه ســـموه بما وصلت إليه مستويات العالقات العربية الصينية 
االســـتراتيجية مـــن تطـــوٍر، مؤكـــدًا أهميـــة مواصلة تعزيـــز العمل 
والتنسيق المشترك والدفع به آلفاق أرحب والبناء على ما تحقق 
من إنجازات بما يحقق األهداف المشتركة في مختلف المجاالت.
وأعـــرب ســـموه عـــن تطلعه بـــأن تكـــون مخرجـــات قمـــة الرياض 
العربيـــة الصينيـــة للتعاون والتنميـــة بناّءة نحو تعزيز الشـــراكات 
االســـتراتيجية، ومحققـــًة للتطلعـــات المنشـــودة لحاضـــٍر أفضـــل 

للجميع ومستقبٍل أكثر تقدًما ونماًء للمنطقة والعالم.

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  العالقـــات  شـــكلت 
وجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية الصديقـــة رافدا 
والتعـــاون  التقـــارب  أواصـــر  لتقويـــة  مهمـــا 
الخليجـــي والعربي مع الجانب الصيني، بالنظر 
إلـــى ما حققـــه التعاون بيـــن البلديـــن من تقدم 
علـــى مختلـــف المســـارات، على مـــدى أكثر من 
3 عقـــود، والذي جعل منهـــا واحدة من النماذج 
الناجحة فـــي فضاء العالقـــات الدولية القائمة 
المتبـــادل  االحتـــرام  مـــن  ثابتـــة  أســـس  علـــى 

والتفاهم والتنسيق المشترك.
وحرصـــت مملكة البحريـــن بقيادة ملـــك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وبدعم من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة على بناء عالقـــات متميزة مع 
جمهورية الصين الشـــعبية الصديقة، وترسيخ 
دور المملكة في دعم أواصر الصداقة والتعاون 
بيـــن الصيـــن والـــدول العربيـــة والخليجية، بما 

يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
كمـــا أن الموقـــع االســـتراتيجي الـــذي تتمتع بها 
مملكـــة البحريـــن ومكانتهـــا المتميـــزة كملتقـــى 
للحضـــارات والثقافـــات فـــي المنطقـــة، إضافة 
إلى سياستها المتوازنة وتوجهاتها التي تسعى 
لبنـــاء عالقـــات متميـــزة ومد جســـور التواصل 
والتقـــارب مع مختلـــف دول العالـــم، جعل منها 
شريًكا موثوًقا وذي أهمية خاصة لدى الجانب 
الصيني، وأهلها لتتبوأ مكانة متميزة كمســـاهم 
رئيـــس في دفـــع العالقات الخليجيـــة والعربية 

مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. 
ويصادف العـــام 2022 مرور 33 عاًما على بدء 
العالقـــات الدبلوماســـية بيـــن مملكـــة البحريـــن 

وجمهوريـــة الصين الشـــعبية، حيث بدأت هذه 
العالقـــات في العـــام 1989، ومنذ ذلـــك الحين، 
كثف المســـؤولون في البلدين الجهود لالرتقاء 
بمختلـــف المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 
والتجاريـــة واالســـتثمارية والثقافيـــة بينهمـــا، 
بمـــا يخـــدم مصالح شـــعبيهما، وذلـــك عبر جهد 
متواصل الستكشـــاف وتنميـــة الفرص الواعدة 

التي يمكن أن تنهض بهذه العالقات.
وأعطـــت زيارة صاحب الجاللـــة الملك المعظم 
إلـــى الصيـــن العـــام 2013 زخما قويـــا لعالقات 
البلدين، ونقلتها إلى مراحل أوســـع وأشمل بما 
يتناســـب مع عمـــق روابط الصداقـــة التاريخية 
البلديـــن، حيـــث عكســـت رغبـــة  القائمـــة بيـــن 
حقيقيـــة لتطويـــر آفـــاق التعاون المشـــترك، بما 
يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين، 
كما شـــهدت التوقيع علـــى العديد من اتفاقيات 
ومذكـــرات تفاهـــم في مجـــاالت متعـــددة مثل 
الطاقـــة والصحـــة والتعليـــم والقطـــاع المالـــي 

والمصرفي.
كما ســـاهمت الزيارات واللقاءات المتبادلة بين 
الجانبيـــن علـــى أعلـــى المســـتويات فـــي تعزيز 
أطر التعاون بينهما، ســـواء عبـــر بحث التعاون 
اتفاقيـــات  مـــن  العديـــد  توقيـــع  أو  المشـــترك 
شـــملت  التـــي  التفاهـــم  ومذكـــرات  التعـــاون 
مختلف المجاالت، وعكســـت فـــي الوقت ذاته، 
عمـــق الثقـــة السياســـية التـــي تجمـــع قيادتـــي 
توطيـــد  فـــي  المشـــتركة  ورغبتهمـــا  البلديـــن، 
التعاون بينهما، وهو ما ظهر واضحا في الدعم 
المتبـــادل فـــي المحافـــل الدولية تجـــاه العديد 
من القضايا ذات االهتمام المشـــترك، بما يضمن 
تحقيق التنمية وبســـط السالم واالستقرار في 

المنطقة والعالم.

أمـــا على صعيد التعـــاون االقتصـــادي، فقد بلغ 
حجم التبـــادل التجاري بيـــن البحرين والصين 
حوالـــي 2.19 مليـــار دوالر خـــالل العـــام 2021، 
بنمـــو بلغـــت نســـبته 15.34 %، وفًقـــا لتقريـــر 
صادر عـــن غرفة تجارة وصناعـــة البحرين في 
أكتوبر 2022، إذ تعد الصين أحد أكبر الشركاء 
صـــادرات  زادت  كمـــا  للمملكـــة،  التجارييـــن 
البحرين إلى الصين بنسبة 159 % على أساس 
ســـنوي من 132 مليـــون دوالر في العام 2020، 
إلـــى 341 مليـــون دوالر خـــالل العـــام الماضي، 
فيمـــا زادت الـــواردات مـــن الصين بنســـبة 5 % 
من 1.77 مليار دوالر في 2020 إلى 1.85 مليار 

دوالر العام الماضي.
وبحســـب التقرير فقـــد نما حجـــم التجارة بين 
 2017 العاميـــن  بيـــن   %  11 بنســـبة  البلديـــن 
و2021، وارتفـــع حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
البلديـــن مـــن 1.98 مليـــار دوالر فـــي 2017 إلى 
ولكنـــه   ،2019 العـــام  فـــي  دوالر  مليـــار   2.38
انخفـــض بشـــكل طفيـــف بيـــن العاميـــن 2019 
و2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا، 
ثم انتعشـــت التجارة بين البلدين في 2021 إذ 

زادت بنسبة 15.34 % إلى 2.19 مليار دوالر.
 كما تعد الصين شـــريكا فـــي تطوير العديد من 
مشروعات البنية التحتية في مملكة البحرين، 
والمشـــروعات  االســـتثمارات  إلـــى  إضافـــة 
الصينيـــة في مختلـــف القطاعـــات كاالتصاالت 

والصناعة وغيرها.
البحريـــن  انســـجام رؤيـــة مملكـــة  أســـهم  كمـــا 
االقتصادية 2030، مـــع رؤية جمهورية الصين 
الشـــعبية التي تقـــوم على اإلصـــالح واالنفتاح 
فـــي المجـــال االقتصـــادي، فـــي إيجـــاد أرضية 
مواتية لتعزيز التعاون والتبادل المشـــترك بين 

البلديـــن، وخاصة مع مـــا تبديه مملكة البحرين 
مـــن حـــرص متواصـــل علـــى تعزيـــز وتوســـيع 
شـــراكاتها االقتصادية مـــع مختلف دول العالم، 

السيما مع جمهورية الصين الشعبية.
وفي هذا اإلطار، فقد اعتبرت جمهورية الصين 
الشـــعبية، مملكـــة البحرين محطـــة مهمة ضمن 
مبادرة “الحزام والطريق”، ليس فقط باعتبارها 
نقطـــة انطـــالق لدخـــول أســـواق المنطقـــة، بـــل 
لكونهـــا كذلـــك شـــريًكا مهًمـــا وموثوًقـــا وتتمتع 
بالعديـــد مـــن المميـــزات التنافســـية والفـــرص 
الواعـــدة التـــي تجعل منها عنصـــرا مهما لنجاح 
هـــذه المبـــادرة وتحقيـــق أهدافها فـــي تحقيق 
التنميـــة االقتصاديـــة وزيـــادة وتيـــرة التعـــاون 
التجاري المشـــترك بين الصين والدول األخرى 

على مستوى العالم.
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  شـــكل  كمـــا 
مواجهـــة  فـــي  الشـــعبية  الصيـــن  وجمهوريـــة 
جائحـــة كوفيـــد - 19 نموذًجا للتعـــاون الدولي 
من أجل خدمة اإلنســـانية، عبر المســـاهمة في 
تســـريع وتيرة الوصول إلى اللقاحات المضادة 
لفيـــروس كورونـــا واعتمادهـــا من أجـــل توفير 

الحماية والتحصين لكافة المجتمعات.
يحـــرص  الثقافـــي،  التعـــاون  صعيـــد  وعلـــى 
تعزيـــز  علـــى  والصينـــي  البحرينـــي  الجانبـــان 
التبـــادل الثقافـــي باعتبـــاره أداة فعالـــة لتعميق 
روابـــط الصداقة بين الشـــعوب، وقد تم تأطير 
التعـــاون الثقافي بيـــن البلدين بموجـــب اتفاق 
ثقافي بيـــن حكومة مملكـــة البحرين وحكومة 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية دخـــل حيـــز النفاذ 
 ،1991 لســـنة   )16( رقـــم  المرســـوم  بموجـــب 
إضافـــة إلـــى برامـــج التبـــادل الثقافـــي والفني 
القائمـــة بيـــن البلديـــن، مثـــل مهرجـــان الصيـــن 

الثقافـــي وأســـبوع الثقافـــة الصينيـــة وغيرها، 
ودعـــوة بعض الفنانيـــن البحرينيين للمشـــاركة 

في أنشطة التبادل الثقافي في الصين.
التعليمـــي  المجـــال  فـــي  التعـــاون  ويحظـــى 
واألكاديمـــي بيـــن البحريـــن والصيـــن باهتمـــام 
كبيـــر، إذ وقـــع البلـــدان في 24 مـــارس 2001م 
اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الدراســـات 
األجنبيـــة ببكيـــن وجامعـــة البحريـــن، كما وقعا 
اتفاقيـــة بيـــن معهـــد كونفوشـــيوس بجمهورية 
الصين الشـــعبية وجامعة البحرين بشأن إنشاء 
معهـــد كونفوشـــيوس لتدريـــس اللغـــة الصينية 
فـــي جامعة البحرين 16 ســـبتمبر 2013، حيث 
تـــم تدشـــين المعهـــد فـــي جامعـــة البحرين في 
أبريـــل 2014 ليعكـــس التمـــازج بيـــن ثقافتـــي 
البلديـــن، إذ أصبـــح المعهد منصـــة لتعليم اللغة 
والثقافـــة الصينيـــة ومركـــزا للتبـــادل التعليمي 

بين البلدين.
وســـاهم التقدم الذي أحرزته عالقـــات البلدين 
في إضافـــة أبعاد جديدة لهـــذا التعاون، تهدف 
إلـــى البنـــاء على مـــا حققه مـــن فوائـــد ونتائج 
إيجابية للجانبين، ومن هنا تأتي مشاركة مملكة 
البحريـــن في القمتيـــن )الخليجيةـ  الصينية(، و 
)العربية ـ الصينية(، اللتين تستضيفهما المملكة 
العاصمـــة  فـــي  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الريـــاض خـــالل شـــهر ديســـمبر الجـــاري، لتؤكد 
على مدى أهمية العالقات البحرينية الصينية، 
ودورهـــا في تعزيز التقارب والتعاون بين دول 
مجلس التعـــاون الخليجي والدول العربية من 
جهة، وبين جمهورية الصين الشعبية الصديقة 
مـــن جهة أخـــرى، من خـــالل الـــدور الرائد الذي 
تنهض بـــه المملكـــة على الصعيديـــن الخليجي 

والعربي.

المنامة - بنا

العالقات البحرينية - الصينية نموذج ناجح في فضاء العالقات الدولية

دور حيوي مؤثر للسعودية وجهود كبيرة لخدمة قضايا األمتين العربية واإلسالمية
سموه يشيد بتطور العالقات العربية الصينية اإلستراتيجية ويؤكد مواصلة التنسيق المشترك

المنامة - بنا

دعم الجهود اإلقليمية والدولية في الدفع بوتيرة التنمية وترسيخ األمن بالمنطقة والعالم
الملك المعظم أناب سموه لترؤس وفد البحرين بقمة الرياض العربية الصينية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس وفد مملكة البحرين في قمة الرياض العربية الصينية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس وفد مملكة البحرين في قمة الرياض العربية الصينية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
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تمكين ساهمت في تذليل الصعوبات أمام الكثير من المشاريع 

التشريعات رسخـــت حقــــوق المرأة البحرينيـــة

المرأة الشغوفــة باالستثمــــار “في ذاتهــــا”.. تنجـــــح وتتميــــز

كلمة حق معطرة بالشكر واالمتنــان لـ“تمكيــن” نرسلها لجميع العامليـن في الصندوق

Hermano
Contracting & Landscaping

Repairs & Maintenance I n t e r i o r s  &  A r t

مملكة ا﮹روئ

تميــزت فــي تخصصهــا فــي وقت قياســي، حتى أصبحــت واحدة من الطبيبات اللواتي يشــار لهــن بالبنان، وهي تعتــز بعطاء المرأة 
البحرينية كونها تنتهج هذا الطريق في خدمة الوطن الغالي مملكة البحرين.. هنا، تصف استشارية طب العائلة والتجميل الطبيبة 
رنا العمادي يوم المراة البحرينية كمناسبة عزيزة علينا جميًعا لما يحمله هذا اليوم من دالالت التقدير والعرفان لدور المرأة، عالوة 

على أنه مناسبة سنوية متجددة لتكريم المراة البحرينية وتوثيق إنجازاتها في جميع المجاالت وعلى مختلف األصعدة.

 أكــدت الدكتــورة رنــا علــي العمادي استشــارية طــب العائلة و التجميل أن تمكين من خالل برامجهــا المختلفة كان لها دور كبير في 
انطالقة و نجاح مركز الدكتورة رنا الصحي للتجميل. وقالت:” ازالت تمكين الكثير من الحواجز التي واجهتني في البداية و كذلك 

عند توسعة المركز كالحصول على التمويل المالي لشراء المعدات الالزمة، البحرنة، البرامج التدريبية المتخصصة وغيرها “. 

اختارت الدرب الذي رأت من خالله العبور أو الترقي على ســلم النجاح، فمدير قســم التداول في “ســيكو بنك” مريم عيســى عبدهللا تخبرنا بكل 
سعادة، إنها انتهجت لنفسها درًبا يقوم على االستثمار في ذاتها وتطوير قدراتها، بل وتحديد أي مسارات التطوير أفضل وأي أدواته أكثر نفًعا، 

فرأت في القراءة واإلطالع من أهم األدوات.

البحريــن  بجائــزة  :”فــوزي  أضافــت 

لريــادة االعمــال حيث فــزت عن فئة 

 ٢.١٧ العــام  فــي  االعمــال  رائــدات 

كان ســبًبا لبــذل المزيــد مــن الجهد و 

العطاء في عمل المركز”.

العمــادي:”إن  رنــا  الدكتــورة  وقالــت 

يوم المراة البحرينية مناسبة عزيزة 

علينا جميعًا لما يحمله هذا اليوم من 

دالالت التقديــر الكبيــرة لــدور المراة 

متجــددة  ســنوية  مناســبة  يمثــل  و 

لتكريم المــراة البحرينية وانجازاتها 

في كافة المجاالت و االصعدة”. 

المــراة  بيــوم  وأضافت:”االحتفــال 

البحرينيــة هــو احدى ثمــار المجلس 

األعلى للمرأة منذ أن تأسس برئاسة 

االميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 

خليفــة  آل  ابراهيــم  بنــت  ســبيكة 

و  المــرأة  دور  يؤكــد  و  حفظهــا هللا 

مكانتها كشريك أساسي في مسيرة 

بنــاء الوطــن التــي خطهــا المشــروع 

اإلصالحــي لصاحــب الجاللــة الملــك 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه 

هللا ورعاه. 

المــرأة  تلقــاه  بمــا  انــوه  أن  اود  و 

مــن  ودعــم  رعايــة  مــن  البحرينيــة 

التــي  والبرامــج  الخطــط  خــالل 

للمــرأة و  المجلــس األعلــى  يقدمهــا 

التــي اســهمت فــي تحفيــز و تمكين 

التخصصــات.   مختلــف  فــي  المــرأة 

و  التشــريعات  الــى  اشــير  وكذلــك 

حقــوق  رســخت  التــي  القوانيــن 

المــرأة البحرينية و منحتها الحماية 

الطبيعــي  دورهــا  لتمــارس  الكافيــة 

أو  األســرة  مســتوى  علــى  ســواء 

المجتمع.

وبدأت رحلــة الدكتورة رنا في عالم 

دفــاع  قــوة  مستشــفى  فــي  الطــب 

البحريــن حيــث أنشــأت أول عيــادة 

للطــب الرياضــي.  وأنتقلــت بعدهــا 

للعمل في شــركة المونيوم البحرين 

للخدمــات  رئيســة  أول  لتكــون 

الطبية.  وقد أسست مركز الدكتورة 

رنا الصحي للتجميل في عام ٢٠١٤ 

ليكــون أول مركــز متكامل لعالجات 

فــي  التجميلــي  الطــب  و  الشــعر 

البحريــن. كمــا فــازت الدكتــورة رنــا 

بجائــزة رائــدة األعمــال لعــام ٢٠١٧ 

مــن جائــزة البحرين لريــادة األعمال 

التــي قدمهــا صاحب الســمو الملكي 

االميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 

ولــي عهــد البحرين و رئيس الوزراء 

حفظه هللا.

االطالع واكتساب المعارف

واكتســاب  :”اإلطــالع  مريــم  تضيــف 

المعارف ال يقتصر على الكتب فحسب، 

بــل باإلضافــة إليهــا كمصــدر للمعرفــة، 

واإلصــدارات  الصحــف  قــراءة  فــإن 

المتنوعــة والتجول فــي المواقع الغنية 

ال  االنترنــت،  شــبكة  علــى  بالمعــارف 

أو  اإلنســان مثقًفــا  يكــون  أن  تشــترط 

مطلًعا لكي يحصل على المزيد، بل هي 

فرصــة متاحة لكل إنســان، ولهذا نقول 

أن شــبكة االنترنــت ســالح ذو حديــن، 

فإما أن تســتقي منــه المنفعة والفائدة، 

وإمــا المضــرة، وبالنســبة لــي، أرى فيــه 

كل الفائــدة، فعلــى ســبيل المثال، حين 

كنا صغاًرا في مقاعد الدرس، يلزمنا أن 

نشتري كتًبا ونزور المكتبات العامة في 

حــال كتابة بحث، أما اليوم فال نحتاج 

إلــى كل ذلــك، فبضغطــة زر ســيكون ما 

تريده في متناول يدك”.

األثر الجميل في الحياة 
اليومية

تؤمــن “مريــم” بقدراتهــا وقــدرات كل 

امــرأة، وها نحن نحتفــل وهن يحتفلن 

فـ”الفخــر هــن” عنــد الحديــث عــن كل 

إنجــاز مشــرف، فتقــول :”فــي الواقــع، 

لنــا الفخــر فــي أن نرى العنصر النســوي 

وقد وصل إلى مراكز قيادية سواء في 

مجــال المصــارف أو ســائر القطاعــات، 

ودور المــرأة بالنســبة لي يكمن في أنها 

كيــان مهــم فــي المجتمــع، ولهــا أثرهــا 

الجميل في الحياة اليومية”.

دور  إلــى  “مريــم”  الحديــث  ويقــود 

ثمــرة  وهــو  للمــرأة،  األعلــى  المجلــس 

من ثمــار المشــروع اإلصالحي لحضرة 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة، عاهل البالد المعظم برئاسة 

صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 

بنــت ابراهيــم آل خليفــة، قرينــة جاللة 

الملــك رئيســة المجلــس حفظهمــا هللا، 

دور  إبــراز  فــي  المجلــس  أســهم  وقــد 

المرأة وعلى نطاق عملنا، تابعنا اهتمام 

بتعييــن  المركــزي  البحريــن  مصــرف 

إدارة  مجالــس  فــي  النســوي  العنصــر 

البنــوك، ويولي المجلــس األعلى للمرأة 

متابعــة التنفيذ بنــاًء على اإلحصائيات 

المناصــب  فــي  النســاء  نســبة  لمعرفــة 

القيادية بالمصارف.

عن دعم الرجل: كلمة حق

تعزيــز  عــن  نتكلــم  :”حيــن  وتضيــف 

دور المــرأة والدعــم مــن الرجــل، فكلمة 

الرجــل  دور  أن  وهــي   أقولهــا  حــق 

مهــم  فــي تحفيزهــا، وخــالل مســيرة 

ســواء  الدعــم  علــى  حصلــت  عملــي 

مــن والــدي أو زوجــي أو زمالئــي فــي 

العمــل مــن الرجال والنســاء مًعــا، وفي 

البعــض..  يســألني  األحيــان  مــن  كثيــر 

كيــف تعمليــن في مجال التــداول وهو 

مجــال للرجــال؟ والمشــكلة ليســت في 

بيئــة العمل، بل نظــرة البعض من أفراد 

المجتمــع فــي أن تعمل المرأة لســاعات 

وأوالدهــا  بيتهــا  عــن  بعيــًدا  طويلــة 

وزوجهــا ورعايتهــم، وهــذه النظرة في 

الغالــب تأتــي مــن النســاء وليــس مــن 

الرجــال، وربمــا هــي في واقعهــا جانب 

مثــاًل،  خــذ  “متعاطــف”..  أو  عاطفــي 

حيــن تــرى األم ابنتهــا وهــي تعمــل إلى 

الســاعة الثامنــة أو التاســعة ليــاًل تقول 

لها.. ما الذي يدفعك لهذا العمل الشاق؟ 

إجلســي في منزلك وارتاحي”، فالقول 

أحياًنــا يكــون مــن بــاب العاطفة وليس 

القصد السلبي.

جهد يجسد إيمان “تمكين”

وعرفاًنا بدور صندوق العمل “تمكين”، 

وتقديــًرا لــدوره فــي تقديــم المبادرات 

المتميــزة التــي فتحت مجــاالت كثيرة 

بالقــول  “مريــم”  تعبــر  المــرأة،  أمــام 

:”فــي الواقع، إذا نظرنــا إلى ما نجحت 

فيــه “تمكيــن” مــن مبــادرات وبرامــج 

تمكيــن المرأة في العديد من المجاالت 

بالتعــاون مع الجهــات المعنية، البد من 

أن نــدرك بــأن هــذا النجــاح لــم يتحقــق 

إال بعمــل دؤوب وجهد مســتمر، ســواء 

علــى صعيــد تطويــر رائــدات األعمــال 

وتســريع نمــو أعمالهــن، أو علــى صعيد 

تشــجيعهن وتحفيزهــن للمشــاركة فــي 

بالتأكيــد  وهــذا  االقتصــادي،  القطــاع 

يجسد إيمان “تمكين” بدورها الوطني 

الكبير”.

وكلمــة حــق، معطرة بالشــكر واالمتنان 

لـ”تمكين”، نرســلها لجميع العاملين في 

الصنــدوق، وكلنا ثقة في أن المســتقبل 

المبــادرات  مــن  المزيــد  سيشــهد 

والخطوات التي تحقق تطلعات المرأة 

البحرينية.

قيمة مضافة ألداء أعلى

تقــول  نقطــة مهمــة،  أتنــاول  ودعنــي 

مريــم، وهــي أن النســاء لديهــن قــوة 

تحمــل وصبر وقــدرة في القيام بمهام 

وهــذه  الوقــت،  ذات  فــي  متعــددة 

قيمــة مضافــة تجعــل أداء المــرأة في 

مســتوى أعلى مــن اإلنتاجية، وما أود 

قولــه لــكل فتــاة وامــرأة هــو أن يؤمن 

بأنفســهن وقدراتهــن، ويمضيــن علــى 

طريــق الجــد واالجتهــاد لكــي يصلــن 

إلــى تحقيــق أحالمهن، وكل عام وهن 

بخير”.



الدورة الثالثة من جائزة األمير خليفة 
بن سلمان القرآنية تحقق تفاعًل كبيًرا

باب التسجيل أغلق 7 ديسمبر الجاري

الســـمو  صاحـــب  جائـــزة  حققـــت 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة القرآنيـــة فـــي دورتهـــا 
الثالثـــة تفاعـــًا كبيـــًرا حيـــث فاق 
مشـــارك   700 المشـــاركين  عـــدد 
فئـــات  مختلـــف  فـــي  ومشـــاركة 
برعايـــة  تقـــام  التـــي  الجائـــزة، 
كريمـــة مـــن ســـمو الشـــيخة لولوه 
بنـــت خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
الرئيســـة الفخريـــة لجمعيـــة النور 
للبر، بتنظيم وإشراف من جمعية 

النور للبر.
وكان قد بدأ التسجيل في جائزة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 

القرآنية في شـــهر أكتوبر الماضي 
المســـجلين  مجمـــوع  بلـــغ  وقـــد 
فـــي فـــروع الجائـــزة لغايـــة آخـــر 
يوم للتســـجيل األربعـــاء الماضي 
ديســـمبر  مـــن  الســـابع  الموافـــق 
الجاري، عدد 791 مشـــارًكا، منهم 
452 من الذكور و 339 من اإلناث، 
وذلك بعـــد تمديد التســـجيل بناًء 
على الطلبات الـــواردة إلى اللجنة 

المنظمة.
وبلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي فرع 
حفـــظ القـــران الكريم كامـــًا 158 
عشـــرة  حفـــظ  وفـــرع  مشـــارًكا، 
اجزاء 179 مشـــارًكا، وفرع حفظ 
ثاثة أجزاء 160 مشـــارًكا، وفرع 

حفـــظ جزء عـــم 107 مشـــاركين، 
أما فرع حسن الصوت والمحاكاة 

187 مشارًكا.
المنظمـــة  اللجنـــة  تقـــوم  حيـــث 
اســـتعداًدا  األوليـــة  باإلعـــدادت 
لتنظيم التصفيات األولية المزمع 
إقامتهـــا خال الفتـــرة من 16 إلى 
31 مـــن شـــهر ينايـــر 2023 بلجان 
تحكيـــم فـــي كل فـــروع الجائـــزة 
بعضوية نخبة مـــن المتخصصين 
مـــن  القرآنيـــة  المســـابقات  فـــي 
المشـــايخ والقراء من الجنســـين، 
فـــي هـــذه  التصفيـــات  وســـتكون 
الـــدورة حضوريـــًا وذلك في قاعة 
حيـــن  فـــي  للبـــر،  النـــور  جمعيـــة 

ســـتقام تصفيات الجائزة النهائية 
على أفضل عشـــرة متسابقين في 
شـــهر رمضان المبارك، وستختتم 
شـــهر  خـــال  فعالياتهـــا  الـــدورة 

شوال بإذنه تعالى
الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة 
ـــا  إلكترونيًّ رابًطـــا  خصصـــت  قـــد 
الثالثـــة،  الـــدورة  فـــي  للتســـجيل 
وشـــهدت تفاعاً كبيرًا للتســـجيل 

والمشاركة في المسابقة.
للذكـــور:  التســـجيل  رابـــط 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
ShdrBEPvCganCGoX7رابـــط 
https://forms. :التسجيل لإلناث
gle/K3hH7N4vm5dG53HT7

ضمـــن توجيهـــات محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي آل خليفة، تطلـــق المحافظة حزمة 
من البرامج والفعاليات الوطنية االستثنائية تزامنًا 
مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحرين بأعيادهـــا الوطنية، 
وإحيـــاًء لذكـــرى قيـــام الدولـــة البحرينيـــة في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتـــح كدولة عربية مســـلمة عام 
1783، وذكـــرى تولـــي ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة لمقاليد 

الحكم.
ويأتـــي إقامـــة البرامـــج ضمـــن حـــرص المحافظـــة 
الجنوبية على المشاركة المجتمعية والوطنية بهذه 
المناســـبة، من خال تعزيز دور الشراكة المجتمعية 

وترســـيخ قيـــم االنتمـــاء والمواطنة والتنســـيق مع 
مختلـــف الجهـــات األمنيـــة والحكوميـــة وعـــدد من 
تقـــام سلســـلة  المدنـــي، كمـــا  المجتمـــع  مؤسســـات 
الفعاليـــات الوطنيـــة بدعـــم من البنـــك األهلي وبنك 
البحرين الوطني ومصرف الســـام وشركة الخليج 
للبتروكيماويات “جيبيك” ضمن الشراكة الفاعلة مع 

القطاع الخاص.
كمـــا تطلـــق المحافظـــة الجنوبيـــة برنامجـــًا شـــاماً 
لاحتفـــاالت التي ســـتقام فـــي مختلـــف المحافظة 
الجنوبيـــة والتـــي تشـــمل إقامة عرضـــة متنقلة في 
عـــّدة مناطـــق تشـــمل: عرضـــة أهالـــي الرفـــاع يـــوم 
غد الســـبت 10 ديســـمبر، وعرضة أهالـــي الزالق 11 
ديســـمبر، وعرضة أهالي مدينة خليفة 14 ديسمبر، 

باإلضافـــة إلى إقامة مهرجـــان المحافظة الجنوبية 
التراثي في الفترة 16-15 ديسمبر بمنتزه الحنينية، 
إلى جانب إقامة بطولة العيد الوطني للبادل للفترة 
22-18 ديســـمبر على ملعب “بـــادل أرينا”، باإلضافة 
إلـــى احتفـــال وطني ألهالـــي مدينة عيســـى والذي 
ســـيقام في 18 ديســـمبر بمدينة عيسى، وفي ختام 
سلسلة الفعاليات سيقام طابور عسكري بتاريخ 28 
ديســـمبر بسوق الرفاع الشـــرقي، حيث تعكس هذه 
الفعاليات صـــورًا متنوعة لتاريخ “الجنوبية” وإرثها 

العريق، وتجسيدًا لمعاني الوالء واالنتماء.
المســـابقة  الجنوبيـــة  المحافظـــة  وأطلقـــت  هـــذا 
اإلذاعيـــة الوطنية للعام الثالث على التوالي، نســـبًة 
للنجـــاح الباهـــر الـــذي حققته المســـابقة في النســـخ 

الســـابقة، حيـــث تأتي هـــذه المســـابقة بالتعاون مع 
اإلدارة العامـــة لإلعـــام والثقافـــة األمنيـــة وإذاعـــة 
البحريـــن، ضمـــن جهـــود المحافظـــة الجنوبيـــة في 
تعزيز الشـــراكة المجتمعية الفاعلة مـــع المواطنين، 
بـــه مختلـــف مناطـــق  الـــذي تزخـــر  إلحيـــاء اإلرث 
تاريخيـــة وحضاريـــة،  مـــن مكتســـبات  المحافظـــة 
حيـــث ســـيتم اإلعان عـــن ســـؤال المســـابقة يوميًا 
خال الفترة من 14-8 ديســـمبر عبر إذاعة البحرين 
باإلضافة لتطبيق “الجنوبية” المتوافر عبر األجهزة 
الذكية، كما سيتم اإلعان عن الفائز بطريقة القرعة 
اإللكترونيـــة عن طريـــق متابعة حســـاب المحافظة 
 ،southerngov_bh الجنوبية في تطبيق إنستغرام

علمًا أن المسابقة تضم جوائز قيمة للفائزين.

المنامة - بنا

“الجنوبية” تقيم حزمة من الفعاليات االستثنائية احتفاًء باألعياد الوطنية
ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي وتشمل برامج شعبية وتراثية واجتماعية وترفيهية

سمو محافظ الجنوبية
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نعـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
الفنان خليل الهاشـــمي والذي كانت له 
بصماتـــه الواضحة في المشـــهد الفني 

البحريني.

الفنّيـــة  الســـاحة  “خســـرت  وقالـــت: 
البحرينّية رمزًا من رموز المشهد الفّني 
الخليجـــّي، والـــذي كانت له إســـهامات 
واضحة في الحراك الفّني، عبر أعماله 

النحتّية الفريدة”.
ويعتبر الفنان الراحل خليل الهاشـــمي 

الذي درس الفنون الجميلة في روسيا، 
الخليـــج  منطقـــة  نّحاتـــي  أشـــهر  مـــن 

العربّية. 
باســـتخدامه  منحوتاتـــه  وتنّوعـــت 
البرونز والحجر والخشب في أعماله. 
كما تمحـــورت قوة الفنـــان الراحل في 

قدرته على تحويل ما هو غير ملموس 
إلـــى واقـــع مـــادي ملمـــوس، واختصار 
مكّوناتهـــا  إلـــى  وإرجاعهـــا  األفـــكار 
وعناصرها األساســـية، فجاءت أعماله 

تجريدية صادقة بسيطة. 
كمـــا عكســـت أعماله لقـــاء فّن مـــا قبل 

التاريخ باألشكال المعاصرة واألسطح 
الصغيرة والحديثة.

وُعرضـــت أعمال خليل الهاشـــمي على 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  واســـع  نطـــاق 
وأوروبـــا، وفـــي مملكـــة البحريـــن فـــي 

مواقع رسمية وخاصة.

نعى مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
ال خليفـــة للثقافـــة والبحوث الفنان 
الراحـــل خليل الهاشـــمي والذي ترك 
بصمتـــه عبـــر منحوتاتـــه الفنّيـــة في 

والعالـــم  والمركـــز  البحريـــن  مملكـــة 
بأســـره، إذ يعتبـــر الراحـــل رمـــزا من 
رموز المشـــهد الفّني البحرينّي وأهم 

نّحاتي الخليج العربي.
أمنـــاء  مجلـــس  رئيســـة  وأعربـــت  
المركز الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 

خليفـــة عـــن حزنهـــا برحيـــل الفنـــان 
خليل الهاشمي قائلًة: “خسرنا اليوم 
)أمـــس( أحـــد رواد الفـــن التشـــكيلي 
البحريني، والذي أتحفنا بمنحوتاته 
التي عكســـت غنى ثقافته وانفتاحه 
وأضافـــت:  الثقافـــات”،  كافـــة  علـــى 

“عزاؤنـــا هـــو أن اإلرث الكبيـــر الـــذي 
تركـــه لنـــا الراحـــل خليـــل الهاشـــمي 
هو الـــذي يســـتمر معنا وفـــي مواقع 
مختلفـــة مـــن المملكـــة، داعيـــة هللا 
عـــز وجل أن يتغمده بواســـع رحمته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

الهاشـــمي  خليـــل  الراحـــل  الفنـــان 
درس الفنـــون الجميلـــة في روســـيا، 
ويعتبـــر مـــن أشـــهر نّحاتـــي مملكـــة 
العربـــي. حملـــت  والعالـــم  البحريـــن 
أعمالـــه البرونـــز والحجر والخشـــب 
كـــي تحاكـــي المتلّقـــي فـــي قدرتهـــا 

علـــى تحويـــل مـــا هـــو غيـــر ملموس 
إلـــى واقع مـــادي ملمـــوس، فجاءت 
أعماله تجريدية وجميلة وبســـيطة. 
ُتعـــرض أعمال خليل الهاشـــمي على 
نطاق واســـع فـــي دول العالم العربي 

وأوروبا.

المنامة - بنا

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

“الثقافة” ناعية الهاشمي: بصماته واضحة بالمشهد الفني البحريني

مي بنت محمد: خسرنا اليوم أحد رواد الفن التشكيلي

أحد أشهر النحاتين في الخليج

خليل الهاشمي

الثقافة األمنيـة

قل ال للفساد
التاســـع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تحتفـــل 
مـــن ديســـمبر باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة 
الفســـاد تحت شـــعار “قل ال للفساد”، حيث 
تحـــرص علـــى مشـــاركة المجتمـــع الدولي 
بهـــذه المناســـبة، وذلك انطاقـــًا من ثقافة 
الوعي التي تمثل نقطة االنطاق لمحاربة 
الفساد، الذي يهدد مسيرة التنمية والبناء 
فـــي أي مجتمـــع، وقـــد أرســـى المشـــروع 
اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد 
المعظم حفظه هللا ورعاه، قوانين تعكس 
إصرار مملكـــة البحرين على المضي قدمًا 
فـــي جهودهـــا لتعزيز النزاهة والشـــفافية، 

فـــي إطـــار منظومة متكاملـــة للحماية من 
الفســـاد، تعبـــر عنهـــا آليات عدة، مـــن بينها 
اإلســـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســـاد 
عـــام 2013 واســـتحداث وتطوير الجهات 
الرقابيـــة وتوفيـــر كل اآلليـــات القانونيـــة 
التـــي تعـــزز األداء الوطنـــي فـــي مكافحة 

الفساد.
وقـــد حققـــت مملكـــة البحريـــن خطـــوات 
متقدمة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة 
الفســـاد، مـــن خـــال مواجهـــة أيـــة عملية 
فساد، حيث تقوم اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي واإللكتروني 
بتنظيم الحمات الوطنيـــة والمحاضرات 

وطلبـــة  للموظفيـــن  الدوريـــة  التوعويـــة 
خلـــق  أجـــل  مـــن  والمـــدارس  الجامعـــات 
بيئـــة تســـودها النزاهـــة والوقايـــة مـــن أي 
مظاهـــر للفســـاد، وذلـــك للمحافظـــة علـــى 
راتهـــا وخلق بيئة  مكتســـبات الدولة وُمَقدَّ
أكثـــر أمانـــًا لاســـتثمار، مـــن خـــال مبـــدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة إذ إن تحقيق األمن 
بات مســـؤولية مشـــتركة بين جميع أفراد 
المجتمـــع ولـــم تْغُفـــل اإلســـتراتيجية عـــن 
وضع التدابير الوقائيـــة لتضمن المنهجية 
الفاعلة المنســـقة لمكافحة الفســـاد والدور 
القانـــون  وجـــود  وضـــرورة  التشـــريعي 
الخـــاص لمكافحـــة الفســـاد، واضعـــة ُأطر 

التعـــاون الدولي والمشـــاركة في منظومة 
العمـــل الدوليـــة لاســـتفادة مـــن تجـــارب 
الـــدول األخرى ولفتح المزيد من مجاالت 

التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وتخضـــع جميـــع الباغـــات الـــواردة إلـــى 
اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن 
تامـــة  لســـرية  واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
لضمان عدم تضرر المبلغ أو الشهود سواء 
عبر اإلجراءات التـــي تتخذها اإلدارة في 
ضمان سرية المعلومات المقدمة أو هوية 
مقـــدم الباغ وأيضًا ما كفلته التشـــريعات 
والشـــهود  للمبلغيـــن  تامـــة  حمايـــة  مـــن 
للحفـــاظ علـــى أمنهـــم وســـامتهم من أي 

انتهاك، حيث يتم اســـتقبال الباغات عبر 
الخط الوطني الســـاخن لمكافحة الفســـاد 
الوصـــل  حلقـــة  باعتبـــاره   ”992 “نزاهـــة 
المباشر مع الجمهور لإلدالء بأي معلومات 
بهـــا شـــبهة في ممارســـات تصـــب في هذا 
الشـــأن، وتحظـــى الباغـــات والمعلومـــات 
بالســـرية التامة، ولإلدارة الحق في حفظ 
هويـــة المبلـــغ لضمـــان عـــدم تضـــرر المبلغ 
جراء تقديمه البـــاغ، كما يمكن التواصل 
مع اإلدارة العامة عبر الحضور الشـــخصي 
لمقـــر اإلدارة أو عـــن طريـــق اإلبـــاغ مـــن 
خال الموقـــع اإللكتروني إلدارة مكافحة 

جرائم الفساد.



ورفع الوزير أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى جاللة الملك المعظم وإلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بمناســـبة االحتفـــاء باليـــوم العالمـــي لحقـــوق 
اإلنســـان والذكـــرى الرابعة والســـبعين العتماد 
اإلعـــالن العالمي لحقوق اإلنســـان في العاشـــر 
مـــن ديســـمبر تحـــت شـــعار “الكرامـــة والحرية 
والعدالـــة للجميـــع”، فـــي ضـــوء تمســـك مملكة 
ومكتســـباتها  اإلنســـانية  بقيمهـــا  البحريـــن 
الدســـتورية والحقوقيـــة، وتقديرهـــا للكرامـــة 
المتأصلـــة في جميع أعضاء األســـرة البشـــرية 
ولحقوقهم المتساوية كركيزة أساسية للحرية 

والعدل والسالم والتنمية المستدامة.
اعتـــزازه  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
بتزامـــن االحتفاء بهـــذه المناســـبة الدولية مع 
األعيـــاد الوطنيـــة المجيـــدة ودخول المســـيرة 
الديمقراطيـــة لجاللـــة الملـــك المعظـــم مرحلة 
الحقـــوق  وترســـيخ  االزدهـــار  مـــن  جديـــدة 
السياسية للمواطنين ومشاركتهم الفاعلة في 
إنجـــاح االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة للدورة 
السادســـة بنســـبة تجاوزت 73 % فـــي أجواء 
حضاريـــة نزيهة وشـــفافة جســـدت وعي أبناء 

المجتمـــع البحرينـــي وحرصهـــم علـــى تعزيـــز 
دولـــة  إطـــار  فـــي  الديمقراطيـــة  المكتســـبات 

القانون والمؤسسات الدستورية. 
وثمن وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية 
العليـــا لحقـــوق اإلنســـان تميز مملكـــة البحرين 
بمنظومـــة متكاملـــة لحماية الحقـــوق المدنية 
الـــرأي  حريـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  والسياســـية، 
والتعبير والعدالة الجنائية اســـتناًدا إلى قضاء 
عـــادل ونزيـــه، وتشـــريعات متطـــورة ورائـــدة 
مثل إقرار قانـــون العقوبات والتدابير البديلة، 
وبرنامـــج  محكوًمـــا،   4511 منـــه  واســـتفاد 
الســـجون المفتوحة، وتفعيل دور المؤسسات 
الوطنيـــة  كالمؤسســـة  المســـتقلة  الحقوقيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان واألمانـــة العامـــة للتظلمـــات 
والمحتجزيـــن  الســـجناء  حقـــوق  ومفوضيـــة 
آفـــاق  الخاصـــة، واتســـاع  التحقيـــق  ووحـــدة 
ودور  واإلعالميـــة،  الصحفيـــة  الحريـــات 
المجتمـــع المدني من خالل 660 جمعية أهلية 

وسياسية.
رعن فخره بمبادئ وأولويات الدبلوماسية  وعبَّ
الحكيمة بقيادة جاللة الملك في حرصها على 
حمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي األمن والســـالم 

والبيئـــة النظيفة والتنمية المســـتدامة وتعزيز 
بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش  الدينيـــة  الحريـــات 
جميع األديان والثقافـــات والحضارات، والتي 
اكتســـبت بعـــًدا عالمًيا جديًدا ومميًزا عكســـته 
بابـــا  لقداســـة  الناجحـــة  التاريخيـــة  الزيـــارة 
الفاتيـــكان، ومشـــاركته وفضيلة شـــيخ األزهر 
الشـــريف في ملتقى البحرين للحوار “الشـــرق 
والغـــرب من أجل التعايش اإلنســـاني”، برعاية 
ملكية ســـامية، وتفضل جاللته بإنشاء “جائزة 
الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي” 
كإضافة نوعية للمبادرات والجوائز البحرينية 
والمـــرأة  اإلنســـان  الداعمـــة الحتـــرام حقـــوق 

والشباب والتنمية المستدامة.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بمـــا حققتـــه مملكـــة 
البحريـــن من إنجازات بـــارزة في مجال تعزيز 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنين، 
الثانيـــة  المرتبـــة  إلـــى  المملكـــة  تقـــدم  ومنهـــا 
ضمـــن  عالمًيـــا  والثالثيـــن  والخامســـة  عربًيـــا 
قائمـــة الـــدول ذات التنمية البشـــرية المرتفعة 
جـــًدا وفًقـــا لتقريـــر برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
تحســـن  يعكـــس  بمـــا  العـــام،  لهـــذا  اإلنمائـــي 
المستوى المعيشي وتطور الخدمات الصحية 

والتعليمية، وتعزيز المســـاواة وتكافؤ الفرص 
بين الجنســـين بارتفاع تمثيـــل المرأة إلى أكثر 
مـــن 22 % مـــن التشـــكيل الـــوزاري وأعضـــاء 
الســـلطة التشـــريعية، و56 % من العاملين في 
القطاع الحكومي و35 % في القطاع الخاص، 
و33 % من الكوادر الدبلوماســـية، وغيرها من 

المؤشرات اإليجابية في ظل خطط ومبادرات 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة ملك 
البـــالد المعظم صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، هذا إلى جانب 
حفـــاظ المملكة على تصنيفها في الفئة األولى 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص وفًقـــا لتقريـــر 
الخارجية األميركيـــة للعام الخامس، وتقدمها 
فـــي حمايـــة حقـــوق الطفـــل بإصـــدار قانـــون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم من 

سوء المعاملة.
ونـــوه الوزير إلى حرص مملكـــة البحرين على 
تعزيـــز الشـــراكة مع منظمـــات األمـــم المتحدة 
فـــي المجـــاالت التنمويـــة والحقوقية بموجب 
وثيقـــة “إطار التعاون االســـتراتيجي والتنمية 
الطوعيـــة  تعهداتهـــا  وتنفيـــذ  المســـتدامة”، 
بالتعاون مع مجلس حقوق اإلنسان والمفوضية 
الســـامية لحقوق اإلنســـان، والهيئات واللجان 
الدوليـــة بالتوافق مع انضمامهـــا إلى المواثيق 
الدوليـــة، وفـــي مقدمتهـــا: العهـــدان الدوليـــان 
للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، واالقتصاديـــة 
واالجتماعية والثقافية، مثمًنا مناقشة التقرير 
الوطني الرابع ضمن آلية االســـتعراض الدوري 
الشامل وسط إشادة دولية واسعة في جنيف، 
وتطلـــع المملكـــة الســـتضافة منســـق حقوقـــي 
تقريرهـــا  وتقديـــم  المتحـــدة،  لألمـــم  مقيـــم 
الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة أمام 
المنتدى السياســـي الرفيع المســـتوى للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي في يونيو المقبل.
وأكد وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية 
العليـــا لحقوق اإلنســـان عـــزم مملكـــة البحرين 
علـــى مواصلـــة إنجازاتها في حمايـــة الحقوق 
والحريـــات بموجـــب الخطة الوطنيـــة لحقوق 
مســـيرة  تعزيـــز  فـــي  يســـهم  بمـــا  اإلنســـان، 
اإلنجـــازات التنمويـــة والحضارية المســـتدامة 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملك البـــالد المعظم، 
ومـــؤازرة صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
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مراحل تطور حقوق اإلنسان في العهد الزاهر

ملك البالد المعظم

انضمام البحرين التفاقيات حقوق اإلنسان

اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية “سيداو” للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب و العقوبة القاسية 

اتفاقية القضاء مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري

االتفاقية الخاصة بالرق 1926

اتفاقية اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948

اتفاقية الجريمة المنظمة عابرة الحدود وبروتوكوالتها

العفو 
عن األشخاص 

العفو عن العديد من 
السجناء المحتجزين في 

قضايا تتعلق باألمن 
الوطني وشمل العفو 
“البحرينيين في الخارج”

إعالن
الملكية الدستورية
ضمن الدستور الحرية 
الشخصية والحقوق 
الفردية بما في ذلك 

مشاركة المرأة وحقها 
في االنتخاب والترشح

إلغاء
قانون أمن الدولة 

تم إلغاء قانون أمن الدولة 
بالمرسوم بقانون رقم 11 

في 2001، وإلغاء المحكمة 
المشكلة بموجب قانون 

العقوبات لسنة 1976

 لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

في العام 2000 
ضم مجلس الشورى عدًدا من النساء

 بجانب تمثيل األقليات الدينية

تأسيس
 المجلس األعلى للقضاء 

بغرض ضمان استقالل 
القضاء ونزاهته

ميثاق
العمل الوطني

تم إقراره بأغلبية بلغت 
98.4 % في استفتاء 

شعبي ونص على انتخاب 
ديمقراطي والتأكيد على 

الحقوق والحريات

المفوض
السامي لحقوق اإلنسان
حوار مستمر بغرض توسيع 

التعاون في مجال حقوق 
اإلنسان، بما في ذلك زيارة 

وفد فني من المفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان

 أشاد  وزير الخارجية عبداللطيف الزياني بإنجازات مملكة البحرين كأنموذج في احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون 
فــي ظــل النهــج الحكيــم لملــك البــالد الُمعظــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وتوجهات الحكومة برئاســة ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

استفادة 4511 محكوًمـــــا مــن “العقوبـــات البديلــة”
البحرين أنموذج في احترام الحقوق والحريات والكرامة اإلنسانية... وزير الخارجية:

ـــتقلة ـــة المس ـــات الحقوقي ـــل دور المؤسس ـــة وتفعي ـــجون المفتوح ـــج الس ـــدة كبرنام ـــورة ورائ ـــريعات متط تش
ــان ــم ــرل ــب وال الــــــــوزاري  ــل  ــتــشــكــي ال ــن  مـ ــن 22 %  مـ أكـــثـــر  إلــــى  ــرأة  ــ ــم ــ ال تــمــثــيــل  ــاع  ــ ــف ــ ارت

المنامة - بنا

المنامة - النيابة العامة

أكد النائب العـــام علي بن فضل البوعينين 
خالل كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 
لحقـــوق  العالمـــي  اإلعـــالن  أن  اإلنســـان 
اإلنســـان هـــو أحد أهـــم اإلنجـــازات الكبرى 
لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنســـان؛ 
كونه المعيار المشـــترك للحقوق األساســـية 
التـــي يتعيـــن حمايتهـــا، ونبراســـًا لحقـــوق 

اإلنسان على المستويين الوطني والدولي، 
بما يشـــمله من قيـــم رفيعة وغايـــات نبيلة 
مازالـــت تشـــكل تطـــورًا مهمـــًا فـــي تاريـــخ 

اإلنسانية.
وبّيـــن أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم باتـــت تمتلك 

علـــى  تعمـــل  تشـــريعية ومؤسســـية  بنيـــة 
ترســـيخ حقوق اإلنســـان مفهومـــًا وواقعًا؛ 
عبر التطبيق األمثل ألعلى معايير ومبادئ 
حقوق اإلنســـان، وتعظيم أثر المساس بها، 
علـــى النحـــو الذي يســـهم فـــي مجابهة كل 
االنتهـــاكات الحقوقية إن وجدت وتحقيق 

العدالة الناجزة.

بنية تشريعية ومؤسسية بحرينية ترسخ حقوق اإلنسان مفهومًا وواقعًا

النائب العام

في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان... النائب العام:



مخططات
غرنــاطة

17564422
36779771 مـديـر الفـرع

ســتــــرة

17564433
36600656 مـديـر الفـرع

المنــامـة

66000099
36155800 مـديـر الفـرع

الـمـرفـــأ  

17564411
36700722 مـديـر الفـرع

الـبــديــع

تصفح جميع 
المخططات عبر 
مسح هذا  الرمز

QR Code

grnata

www.grnata .com
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11 السبت 10 ديسمبر 2022 - 16 جمادى األولى 1444 - العدد 5170 Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

 ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

NEW BEST AUTO MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39200345 or ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

JANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36685000 or FATEMA.A.RADHI@GMAIL.COM 

JANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36685000 or FATEMA.A.RADHI@GMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17161616 or CORP@DADABAI.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.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 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66600080 or ALJAD25@HOTMAIL.COM 

First station trading partnership co. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36644232 or M.MANEA@HOTMAIL.COM 

ORGANIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 17251713 or ROSA2H@HOTMAIL.COM 

Daffodils Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17756786 or daffodills338@gmail.com 

THE ORANGERY 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36552208 or MBUSANDAL@THEPALACE.COM.BH 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17233317 or MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17179895 or ANIL7205@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

RAJPOT TOYS 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MEHAR AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33372229 or AMNA56689@GMAIL.COM 

Flip Burger 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36336001 or OALLAITH@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Almanac Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33444600 or MOHD.EDAMABH@GMAIL.COM 

HQJ HOLDING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36660577 or ALSHAIKH2@HOTMAIL.COM 

AL ZAHRAA Palace Services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33904444 or ALIKADHEMMOHSEN@GMAIL.COM 

INNER STYLE CARPENTRY WORKSHOP WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39964163 or INNERSTYLE1@GMAIL.COM 

FASS FOOD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829984 or MDALMANEA66@GMAIL.COM 

IMPACT  MARKETING & ADVERTISING  CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66336760 or Impactmarketing.adv@gmail.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17230808 or muazzams3@gmail.com 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 33315911 or info@haiderwood.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

SITRA MEAT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 38883320 or gm@sitrafactory.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

TWO WAY ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39105931 or NIBUMNR@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17246710 or BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

ARWAN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33112395 or HASSAUNALI951@GMAIL.COM 

AL FARES FOR CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33985494 or ABDULLAHAIDARI92@GMAIL.COM 

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

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

SATIS WAY BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact
 33849926 or SATISWAYBH@GMAIL.COM 

SULTANS TEST KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33500893 or HAMMALDASHTI41@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37183931 or CMA.WAQASAKRAM@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33841414 or KHIZAR4@HOTMAIL.COM 

AL GHANI REAL ESTATE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 34569303 or QASIM.JEDDAH@GMAIL.COM 

FITSAGA COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 36994500 or ABDULAZIZDALHI@GMAIL.COM 

PETS LOVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39766605 or FIROZVEKE@GMAIL.COM 

SIGNET MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contact

 38207444 or ARUNKSNAIR444@GMAIL.COM 

W M A  MARKETING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34376565 or NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

GULF BREEZE KITCHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66666461 or NAZZARALI9@GMAIL.COM 

LULLY STAR KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37216431 or MOHAMMADFAISALCV@GMAIL.COM 

WEMART SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 36141525 or AZAZAYAN@GMAIL.COM 

GLOSSY 21 CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32090030 or GLOSSY21BAH@GMAIL.COM 

JOHAINAH FOOD INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39699914 or AZIZ.ALAWADHII@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 17005795 or INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

GOLD CARD INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35915159 or GOLDCARDCOBH@OUTLOOK.COM 

BEN EID TOWERS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

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

CHARM LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 39404903 or ISMAILZAINAL79@YAHOO.COM 

CHOX TRADING. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33787779 or CHOXBAH@GMAIL.COM 

DHAKA FOR KEY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17250069 or ISMAIL.SIDDIQUE204@GMAIL.COM 

EARLY JOB FOR INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34619774 or ARAHEEL985@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35954866 or SONUNADIR979@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33760091 or IRFANALIBH75@GMAIL.COM 

OKARA HOUSE OF INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33837389 or YASEENNISAR106@GMAIL.COM 

BANNU BEEF PULAO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33224880 or BANNUBEEF10@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33899214 or SHAHIDALI.BH.PK@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36344482 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM 

DONIA FOR PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

 ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY CAMPAINS)
 suitably qualified applicants can contact

 33712734 or ASAADSAID333@GMAIL.COM 

ANJAM DECORATION & SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39007437 or ANJAM.BH01@GMAIL.COM 

SABKHA REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39464026 or NAJEEBPP3000@HOTMAIL.COM 

UNIQUE SILVER SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34044132 or MRHAMOOD666@HOTMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17464646 or jobs@maskatibros.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77177771 or arjconst70@gmail.com 

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39995352 or INFO@BIS.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

MY BATOOL MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17774928 or MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17830330 or HANGAMH@HOTMAI.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or ssaleh@americana-food.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER ( GARAGE )
 suitably qualified applicants can contact

 38797858 or ghada0samy@gmail.com 

ANSARI ENGINEERING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17534123 or ADMIN@AESBAH.COM 

ALTHAMARA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39808446 or ESSAMOHALHOUTAIMI@GMAIL.COM 

VENETO PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39698800 or BINMAHMD@BATELCO.COM.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALGHAITH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 36671230 or sami.alhajiri.sa@gmail.com 

KARLA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR MADE TO MEASURE GARMENTS
 suitably qualified applicants can contact

 39604008 or SAADCARLA@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com 

ALGHARBI AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39676807 or WESTAUTOPARTSSHAJI@GMAIL.COM 

YATEEM OXYGEN CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 17401201 or utilities@amyateem.com 

AL FAED BUILDING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33200250 or alhadaf691@hotmail.com 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

BLUDAN BUILDING CONSTRUCTION & PAINITING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17411168 or bludancontracting@gmail.com 

GULF POWER BEAT 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 17830831 or yuosif22mym@hotmail.com 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or info@albarakabh.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OFFSHORE BRANCHES UNIT)
 suitably qualified applicants can contact
 17537742 or Recruitment.bh@heston.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

FADHEL A HUSAIN KHAMIS DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13105521 or FADELKHAMISS@GMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17704040 or recruitment@bapco.net 

M K JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39651893 or UMESHJEW@YAHOO.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)
 suitably qualified applicants can contact
 36666039 or adeel.hameed@al-aali.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALI A. ALASHIRI(AMEER ALBEEHAR-9265) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 32202880 or alsaeed4@aol.com 

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

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Twigs roses GARDENS CAREING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33349891 or ALIABDULLA3334@GMAIL.COM 

ALTAIB TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39267693 or AL-TAIB-TAILORING@HOTMAIL.COM 

ADAM PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39600998 or PAINTPLUS@HOTMAIL.COM 

UNION WORLD ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

TRANS CONTINENTAL SHIPPING 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36699919 or INFO@TRANSCOBAHRAIN.COM 

AMNA PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39944999 or NANASCAFE.BH@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 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39400551 or kumail.deals@yahoo.com 

EY Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38899982 or sara.ebrahim@bh.ey.com 

AL MUWALI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33603390 or MUWALI-CARGO@HOTMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OFFSHORE BRANCHES UNIT)
 suitably qualified applicants can contact
 17537742 or Recruitment.bh@heston.net 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17461033 or shabib@agility.com 

SANTORINI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17745060 or SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANISH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36767636 or DANNISHCONTRACTING@GMAIL.COM 

AL FARDH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 38044106 or alfardhtrading@gmail.com 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

AL NIDHAMI ELECTRICAL INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 35613314 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

AHMADI SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38406711 or SAMKV@MACBH.COM 

CHOICES HOME FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
 suitably qualified applicants can contact

 63333316 or BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM 

CARTOONI PACKAGING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33660553 or JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

DANUBE BUILDING MATERIALS (BAHRAIN) CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17877093 or Shefi.saddar@aldanube.com 

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

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

ARSHAD BASHIR BASHIR AIRCONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33058503 or abufaizanac@gmail.com 

BADER AL BAHRAIN GENARAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36468995 or bader.albahrain.trading@gmail.com 

FAIZAN FOR FRAESH MEAT AND CHIKENS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39092475 or asmashah332211.ms@gmail.com 

KARAK CAPITAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39867872 or HASH2H2@HOTMAIL.COM 

AWAIS JEWELLRY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39675509 or BR.HN@HOTMAIL.COM 

AL MAHAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39449583 or TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17564855 or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17698500 or ALKOMED@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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

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 

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470440 or faisalashoor@gmail.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 17698500 or ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.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 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39275734 or M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Intertec Systems WLL 
has a vacancy for the occupation of
 ANALYST(COMPUTER SYSTEMS)

 suitably qualified applicants can contact
 17228070 or NARESH.KOTHARI@INTERTECSYS.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)
 suitably qualified applicants can contact
 36666039 or adeel.hameed@al-aali.com 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33346825 or ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or AQEEL@BASMA.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33790198 or DEFCON1981@HOTMAIL.COM 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39988578 or AL.GANAS2003@HOTMAIL.COM 

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39669117 or EDRISIGROUP@GMAIL.COM 

FABA COMMERCIAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39738876 or accounts@faba.com.bh 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17660141 or CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Bfc group holdings  wll 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39600903 or TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39679872 or AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

Geekay Electronics Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17178568 or sanjay@geekaygroupmea.com 

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17666797 or Doseriah@gmail.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM 

STEAM JET CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39000116 or SJAFFER67@HOTMAIL.COM 

BUFFALO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39269721 or HEJRESJ@GMAIL.COM 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33379334 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33226221 or Jassimshamlooh@gmail.com 

MOHAMED ALHAYKI COMMERCIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17320390 or MALHAYKI@PERLA-CAMPO.COM 

ALLIED BANK LIMITED - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 17003480 or YOUSIF.JANAHI@HOTMAIL.COM 

SHELLSEA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39722298 or WALTAMIM@GMAIL.COM 

MINACO BICYCLE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 suitably qualified applicants can contact
 39526589 or SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

BE SPORTS WEAR 
has a vacancy for the occupation of

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

SKY PHONE GATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66363663 or AABD@LIVE.COM 

Brite Lite Jewellery Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39667954 or CMMCHB@YAHOO.COM 

VAMONOS AIRTECH SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact

 33378777 

ESS SALOON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17000333 or ESSDASHTI@GMAIL.COM

DREAMMAN FOODSTUFF CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33470547 or SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

SALON DAR ALLORD BEAUTY CENTER PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17005513 or EBTEHAJ9901@GMAIL.COM 

DAY AND NIGHT AC AND REFRIGERATORS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM  
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أكـــد الرئيـــس الصينـــي شـــي جينبينـــغ أن 
بالده ســـتواصل دعمهـــا الثابت ألمن دول 
النفـــط  اســـتيراد  وســـتواصل  الخليـــج، 
بكميـــات كبيرة مـــن دول الخليج. كما قال 
فـــي كلمة أثنـــاء انطالق القمـــة الخليجية 
جهـــود  “نثمـــن  الريـــاض  مـــن  الصينيـــة 
الســـعودية الســـتضافة أول قمة خليجية 
صينية”. وتابع “مجلس التعاون الخليجي 
نجـــح فـــي تخطـــي التحديـــات العالميـــة”، 
مشـــيرا إلى أن الـــدول الخليجية والصين 
االقتصـــادي  التكامـــل  تحقيـــق  يمكنهـــا 
أن  الصينـــي  الرئيـــس  وأكـــد  والصناعـــي. 
التعـــاون  مجلـــس  مـــع  تتواصـــل  بـــالده 
الخليجي منذ نشـــأته، مبيًنا أن على بالده 

وتحقيـــق  االقتصاديـــة  شـــراكتنا  تعزيـــز 
التكامـــل ودفـــع التنميـــة. وتابـــع “نرحـــب 
بمشـــاركة الـــدول الخليجيـــة فـــي مبـــادرة 
األمـــن العالمـــي”، وقال أيضا “نعمل ســـويا 
على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون 
الـــدول األخـــرى”. وأضـــاف “علينـــا تعزيـــز 
شـــراكتنا االقتصاديـــة وتحقيـــق التكامـــل 
ودفـــع التنميـــة”. وأشـــار الرئيـــس الصيني 
في كلمته إلى قيام بالده بإنشـــاء مجلس 
اســـتثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز 
الخليجـــي الصينـــي لألمـــن النـــووي. وأكد 
أن بكين ســـتعزز التعاون مع دول الخليج 
في االســـتثمار بالطاقـــة النظيفة. وأوضح 
أن جهـــود الصين تتضافر مع دول الخليج 
بالعمـــالت  المدفوعـــات  نظـــام  لتفعيـــل 

المحلية.

الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت ألمن دول الخليج

مصر تحذر من “تدهور 
األوضاع” في فلسطين

حــــذرت مــصــر، أمـــس الــجــمــعــة، مـــن تــدهــور 
داعية  الفلسطينية،  األراضــي  في  األوضــاع 
الكبرى نحو  الدولي والدول  المجتمع  لتحرك 

تهدئة.
وأفادت الخارجية المصرية في بيانها “مصر 
األراضــي  تشهده  مما  البالغ  قلقها  عن  تعرب 
متزايدة  بــوتــيــرة  عنف  أعــمــال  مــن  المحتلة 
الفلسطيني، وآخرها  الشعب  أبناء  تستهدف 
فجر  جنين  بمدينة  فلسطينيين   3 استشهاد 
شهد  الجاري  “العام  أن  وأضافت  الخميس”. 
منذ  الفلسطينيين  الــشــهــداء  مــن  عــدد  أكــبــر 

سنوات عديدة حيث تجاوز 200 شهيد”.

أدان استمرار دعم إيران للجماعات المسلحة والطائفية في المنطقة

مجلس التعاون الخليجي: نقف صًفا واحًدا ضد أي تهديد
أكـــد مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
دول  أمـــن  أن  الجمعـــة،  أمـــس 
معربـــا  يتجـــزأ،  ال  كل  المجلـــس 
عـــن إدانتـــه الســـتمرار دعـــم إيران 
للجماعات المسلحة والطائفية في 

العراق ولبنان واليمن.
وقال إنه يدعم قـــرارات مجموعة 
تحقيـــق  إلـــى  الهادفـــة  “أوبـــك+” 
التوازن في أسواق النفط، وتعزيز 
الرخاء واالزدهار لشعوب المنطقة 

والعالم.
وأكد المجلس في البيان الختامي 
ألعمـــال الـــدورة الثالثـــة واألربعين 
لقـــادة دول المجلـــس فـــي الرياض 
على ضرورة التزام إيران بمواثيق 
القانـــون الدولـــي، ومبـــادئ حســـن 
الجـــوار، واحتـــرام ســـيادة الـــدول، 
وعدم اســـتخدام القوة أو التهديد 

بها.
وشـــدد المجلس على أنه يجب أن 
تشـــمل مفاوضـــات الملـــف النووي 
مـــع  مفاوضـــات  وأي  اإليرانـــي 
طهران، معالجة سلوكها “المزعزع” 
وبرنامجهـــا  المنطقـــة  الســـتقرار 

الصاروخي.
واستنكر رفع إيران نسب تخصيب 
بالتراجـــع  وطالبهـــا  اليورانيـــوم، 
عـــن الخطوة والتعـــاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأبدى المجلس االستعداد للتعاون 
والتعامل بشكل “جدي وفعال” مع 
الملـــف النووي اإليراني بما يســـهم 
فـــي تحقيـــق األهـــداف والمصالح 

المشتركة.
الخطـــوات  مـــن  قلقـــه  عـــن  وعبـــر 
 التصعيديـــة التـــي تتخذهـــا إيران 
واالســـتقرار  األمـــن  “ لزعزعـــة” 
اإلقليمـــي، مؤكـــدا رفضه اســـتمرار 
تدخالتهـــا فـــي الشـــؤون الداخلية 

للدول.

وقال المجلس إن دوله تقف “صفا 
واحـــدا” فـــي مواجهـــة أي تهديـــد 
تتعـــرض لـــه أي دولة منهـــا، مؤكدا 
العســـكري  العمـــل  تعزيـــز  أهميـــة 
المشـــترك لتحقيق األمن الجماعي 

لدول المجلس.
وأعلن رفضه التدخـــالت األجنبية 
فـــي الـــدول العربيـــة “مـــن أي جهة 
دول  أمـــن  أن  مؤكـــدا  كانـــت”، 

المجلس “كل ال يتجزأ”.
أهميـــة  علـــى  المجلـــس  وشـــدد 
البحـــري  األمـــن  علـــى  الحفـــاظ 
والممـــرات المائيـــة فـــي المنطقـــة، 
والتصدي لألنشطة التي تهدد أمن 

واستقرار المنطقة والعالم.
ودعـــا المجلـــس الحوثييـــن للبـــدء 
في التفاوض تحت إشـــراف أممي 
للتوصـــل إلى حل سياســـي، وأدان 
فـــي  إيـــران  تدخـــالت  اســـتمرار 

الشؤون الداخلية لليمن.
إيـــران  ونـــدد المجلـــس باســـتمرار 
المســـلحة  الجماعـــات  دعـــم  فـــي 
ولبنـــان  العـــراق  فـــي  والطائفيـــة 

وســـوريا واليمـــن، واعتبـــر أن ذلك 
العربـــي  القومـــي  األمـــن  “يهـــدد 

ويزعزع استقرار المنطقة.
وأكـــد أهمية منع تهريب األســـلحة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الحوثييـــن،  إلـــى 
“يهـــدد  ســـالح  علـــى  حصولهـــم 
حريـــة المالحة البحريـــة والتجارة 
العالميـــة فـــي مضيق بـــاب المندب 

والبحر األحمر”.
ووافق مجلس التعـــاون الخليجي 
علـــى رغبة الكويت فـــي االحتفاظ 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  بمنصـــب 
لفتـــرة ثانية تبـــدأ فـــي أول فبراير 

.2023
كما عبـــر عن تقديـــره للجهود التي 
بذلها نايـــف الحجرف األمين العام 
الحالـــي للمجلـــس، والـــذي تنتهـــي 

فترة عمله آخر يناير المقبل.
وأكد المجلس أهمية وقف التدخل 
في شـــؤون ليبيا وخـــروج القوات 
األجنبيـــة والمرتزقـــة منهـــا، ودعم 
التوصل إلى حل سياســـي وإجراء 

االنتخابات.

وأبـــدى رفضه التدخالت اإلقليمية 
في شـــؤون ســـوريا الداخلية، فيما 
شـــدد علـــى دعمـــه لتأســـيس دولة 
القـــدس  عاصمتهـــا  فلســـطينية 

الشرقية.
أما بشـــأن اتفـــاق تصديـــر الحبوب 
بيـــن روســـيا وأوكرانيا مـــن موانئ 
البحر األســـود، أكد المجلس أهمية 
اســـتمرار االتفـــاق ودعمـــه لجهـــود 
تســـهيل تصديـــر المـــواد الغذائيـــة 
واإلنســـانية لتوفير األمـــن الغذائي 

للدول المتضررة.
واعتبـــر المجلس أن األمـــن المائي 
لمصـــر والســـودان “جـــزء ال يتجزأ” 
من األمـــن القومي العربـــي، رافضا 
أي إجـــراء يمـــس بحقوقهمـــا فـــي 

مياه النيل.
مبـــادئ  احتـــرام  علـــى  أكـــد  كمـــا 
فـــي  التدخـــل  وعـــدم  الســـيادة 
الشـــؤون الداخليـــة للدول، مشـــيرا 
إلـــى أن أمـــن دول المجلـــس “رافد 

أساسي لألمن القومي العربي”.

دبي - العربية.نت

صورة تذكارية قبيل انطالق القمة الخليجية في الرياض

الرياض ـ وكاالت

أعـــرب ولـــي العهـــد الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، أمس 
الجمعـــة، في افتتـــاح أعمال القمة العربيـــة الصينية، عن تقديره 

مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين.
وقـــال ولـــي العهـــد الســـعودي “تؤســـس القمـــة العربيـــة الصينية 
لمرحلـــة جديـــدة بيـــن دولنـــا”، مضيفـــا “نثمـــن مبـــادرة أصدقـــاء 
التنميـــة العالميـــة التي طرحتها الصين”. وتابـــع األمير محمد بن 
ســـلمان “نقّدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين وفق المبادرة 
العربيـــة”. مـــن جانبه، قـــال الرئيس الصيني شـــي جيـــن بينغ إن 
بكيـــن تحرص علـــى اعتبار القمـــة فرصة كبيـــرة لمواصلة تعزيز 
العالقـــات العربيـــة الصينية، مشـــيرا إلـــى أنه تم إنشـــاء 17 آلية 

تعاون ضمن منتدى التعاون الصيني العربي. 
وأضـــاف فـــي اختتـــام القمـــة العربيـــة الصينية في الريـــاض، أن 
هـــذه القمة توجـــت بالنجاح التام، مضيفا أن العالقات مع الدول 
العربية شهدت تطورا كبيرا. وأوضح الرئيس الصيني في كلمته 
االفتتاحية للقمة أن العالقة بين الدول العربية والصين متجذرة 
منذ طريق الحرير القديم، مشيًدا بالحضارة العربية ودورها في 
العالـــم عبر التاريخ. وأضـــاف أن القمة الصينية العربية ســـتقود 
إلى مســـتقبل أكثر إشـــراقا، مشـــدًدا على أنها تســـعى إلى تعاون 

شامل يعزز المصالح المشتركة الصينية.
ورفض في كلمته بالقمة، مبدأ صدام الحضارات وتصارعها.

وأشـــار إلـــى أن منطقـــة الشـــرق األوســـط تشـــهد تغيـــرات كبيرة 
وعميقة، مؤكًدا أن الشـــعوب العربية تنشـــد التنمية االقتصادية 
والرخـــاء. كذلـــك شـــدد علـــى ضـــرورة دعم مبـــدأ عـــدم التدخل 
بشـــؤون الـــدول الداخليـــة، مؤكًدا وجـــوب تعزيـــز المواءمة بين 

التنمية ومبادرة الحزام والطريق.

إنشاء 17 آلية تعاون ضمن منتدى التعاون الصيني العربي

السعودية: قمم الرياض تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة

األمير محمد بن سلمان

الرياض ـ وكاالت

أكد ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان، أمس الجمعة، أن القمة الخليجية 
الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة 
في التعاون الخليجي الصيني، معبرا عن 
تطلـــع المملكـــة للتعـــاون مـــع الصيـــن في 

مختلف المجاالت ونقله آلفاق أرحب.
وقال في كلمة افتتاحية للقمة الخليجية 
- الصينية في الريـــاض، بحضور الرئيس 
الصيني شـــي جين بينـــغ “نجتمع في ظل 
تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا 
التعـــاون”. وتابـــع “القمـــة تعكـــس الرغبـــة 
المشـــتركة فـــي تعزيز التعـــاون الخليجي 

الصيني”، مشيدا بقصة نجاح بكين.
وأضـــاف “بحثنـــا إنشـــاء منطقـــة تجـــارة 
ونستكشـــف  صينيـــة،  خليجيـــة  حـــرة 
فـــرص التعـــاون مـــع الصين فـــي مجاالت 
األمن الغذائي وسالســـل اإلمـــداد”.  وأكد 
ولـــي العهـــد الســـعودي علـــى االتفـــاق مع 

الصيـــن على ضـــرورة مواجهة التحديات 
المشـــتركة التـــي تواجـــه اإلنســـانية. كمـــا 
قـــال إن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
كمصـــدر  دورهـــا  اســـتمرار  علـــى  تؤكـــد 
موثـــوق للطاقة لتلبيـــة احتياجات العالم 
والصين. من جانبه، ثمن الرئيس الصيني 
الســـعودية  جهـــود  الكلمـــة  افتتـــاح  فـــي 

الستضافة أول قمة خليجية صينية.

وتابـــع “مجلـــس التعـــاون الخليجي نجح 
في تخطـــي التحديات العالمية”، مشـــيرا 
إلى أن الـــدول الخليجية والصين يمكنها 

تحقيق التكامل االقتصادي والصناعي.
وأشـــار الرئيـــس الصيني إلى قيـــام بالده 
بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، 
وإنشـــاء المركز الخليجـــي الصيني لألمن 

النووي.

الرئيس شي: بإمكاننا تحقيق التكامل االقتصادي مع دول التعاون

القمة الخليجية ـ الصينية تشدد على األمن والشراكة

صورة تذكارية قبيل انطالق القمة الخليجية - الصينية في الرياض

القاهرة ـ األناضول

عواصم ـ وكاالت

توعـــد الرئيـــس اإليراني إبراهيم رئيســـي، أمـــس الجمعة، من 
وصفهم بأنهم “مثيرو الشـــغب” والمتســـببين فـــي مقتل قوات 
األمـــن فـــي البالد بعقاب شـــديد، فـــي ظل االحتجاجـــات التي 
تشـــهدها البالد عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها 
مـــن قبل شـــرطة األخالق بدعـــوى ارتدائها حجابا بشـــكل غير 

الئق في سبتمبر الماضي.
وأكـــد على متابعـــة تحديد “مثيري الشـــغب”، قائال إنه ســـيتم 
“محاكمتهـــم ومعاقبتهـــم بشـــدة”، وفق ما نقلته وكالة تســـنيم 
لألنباء. تأتي هذه التصريحات، فيما لم تهدأ اإلدانات الدولية 
والحقوقية، بعد اإلعالن عن إعدام الســـلطات اإليرانية الشاب 

محسن شكاري.
فقـــد انهالـــت التنديـــدات الدوليـــة ومعها منظمـــات للدفاع عن 
حقـــوق اإلنســـان بعـــد تنفيـــذ إيران منذ بـــدء التظاهـــرات أول 
حكـــم إعدام مرتبط باالحتجاجات، وذلك وســـط مخاوف من 

عمليات إعدام جديدة.
وأعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات على 30 كيانًا وشخصية 
من 11 دولًة بينها إيران حيث اســـتهدفت مســـؤولين متهمين 

بإصدار “عقوبات مروعة” على متظاهرين معارضين.
كما يستعد االتحاد األوروبي إلضافة 20 شخصا وكيان واحد 
مـــن إيران إلـــى قائمته الســـوداء ردا على االنتهـــاكات لحقوق 
اإلنســـان المرتكبـــة في هذا البلد في ســـياق قمـــع التظاهرات، 

على ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس.
ووصفـــت منّظمـــة العفـــو الدوليـــة عملية إعـــدام شـــكاري بأّنها 
“مرّوعة” معتبرة أن “إعدامه يفضح وحشـــية ما يســـمى نظام 

العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه”.

رئيسي يتوعد المحتجين وسط مخاوف من عمليات إعدام جديدة

العالم غاضب.. عقوبات وتنديدات دولية وحقوقية ضد ايران

مسيرة دعم للتظاهرات في ايران بجنوب غرب فرنسا

بيشكيك ـ وكاالت

شدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس الجمعة، على أن 
رد فعل روسيا سيكون قاسيا على أي اعتداء، وقال إن مئات 
الصواريخ الروســـية الجوابية ســـتمحو العـــدو المهاجم لحظة 

قيامه باالعتداء
. وحـــذر بوتيـــن مـــن تداعيـــات وضع ســـقف على ســـعر برميل 
النفـــط، مـــا ســـيؤدي إلى ارتفـــاع كارثي فـــي   األســـعار، وانهيار 

الطاقة العالمية، “هذا اقتراح غبي وغير محسوب”.
وقـــال الرئيس الروســـي، فـــي مؤتمر صحافي عقـــد في ختام 
اجتمـــاع قادة دول االتحاد االقتصادي األوراســـي في عاصمة 
قيرغيزســـتان بيشكيك إن أســـعار الغاز ترتفع في أوروبا وهو 
ما يمنح دول االتحاد االقتصادي األوراسي التنبؤ باقتصادهم 
بفضل ذلك. وشـــدد بوتين على أن روســـيا لن تتعرض لخسائر 
تحت أي ظرف من الظروف بعد تطبيق ســـقف ألسعار النفط، 
وأكـــد أن روســـيا لن تبيع النفط إلى الـــدول غير الصديقة التي 

تضع سقفا سعريا.
وتطـــرق الرئيـــس الروســـي إلـــى عملية التســـوية، مؤكـــدا أنها 
لـــن تكون ســـهلة، وتحتـــاج لوقـــت كاف.. ســـيكون على جميع 

المشاركين في هذه العملية الموافقة على الواقع على األرض. 
كل اإلنسانية أصبحت قلقة بشأن ما سيحدث بكوكبنا.

وأكـــد بوتيـــن: إذا اعتقـــد العـــدو المحتمل أنه بإمكانـــه اللجوء 
إلـــى الضربة االســـتباقية فعلينـــا أن نفكر أيضا فـــي إجراءاتنا 
الدفاعيـــة، مضيفـــا أن مئـــات الصواريـــخ الروســـية الجوابيـــة 
ســـتمحو العـــدو المهاجم لحظة قيامه باالعتـــداء. وتابع “نحن 
ُنجـــري بانتظـــام تدريبات لقواتنـــا النووية، ومـــا ترونه هو كل 

شيء، ونحن ال نخفيه”. 

حذر من تداعيات تسقيف سعر النفط ووصفه بـ”االقتراح الغبي”

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو

الرئيس الروسي مع نظيره رئيس قرغيزستان
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عندما كان الشعلة وزيرا للعمل )2(
كنـــا قد أوضحنا في المقال الســـابق، معالم النهضـــة العمالية، والتي حدثت إبان 
تقلد عبدالنبي الشـــعلة، المنصـــب الوزاري، كوزير للعمل والشـــؤون االجتماعية، 
في حقبة التسعينات، وجهوده المباركة على صعيد سياسات اإلحالل والبحرنة، 
وتوفير الوظائف المناسبة لطالبي التوظيف. والحق، أن هذه السياسات، جاءت 
بنتائـــج مثمرة، علـــى صعد حصول البحرينيين على فرص التوظيف المناســـبة، 
وتقليص قوائم االنتظار، في كشـــوفات قيد العاطلين، إلى جانب إحداث طفرة 
نوعية في حقل عمليات التوظيف والتعليم، ســـاهمت بقدر كبير في امتصاص 

حاالت الغضب والتشنج التي أصابت كثيرين من طالبي التوظيف.
واليـــوم نكمـــل معك - عزيزي القـــارئ -، الحلقة الثانية من موضـــوع بحثنا هذا. 
كان عبدالنبي الشـــعلة، إبان تقلده المنصب الوزاري، الداعم األساس والرئيسي، 
لما تســـمى باللجان العمالية المشـــتركة، بل وتوسعت وتطورت في عهده كثيرا، 
وجاء إنشاء هذه اللجان، نظير الحاجة إلى تطوير التشريعات العمالية، والرقي 
بالمنظومـــة التشـــريعية العماليـــة، لتكـــون عالمة بـــارزة لتقدم مملكـــة البحرين. 
وكونـــت هذه اللجـــان، صيغة تحظى بالقبـــول العمالي، في بدايـــات الثمانينات، 
حيث تأسســـت هـــذه اللجان في عـــام ١٩٨٢م، وتأسســـت اللجنـــة العامة لعمال 
البحريـــن في عام ١٩٨٣م. نشـــطت هذه اللجان العمالية، فـــي عقدي الثمانينات 
والتســـعينات من القرن الماضي، وأصبحت عالمة بارزة للتقدم العمالي، ويشـــار 
إليهـــا ككيانـــات عماليـــة تمـــارس اختصاصاتها كما هو مرســـوم إليهـــا في نظمها 

األساسية.
وفـــي تعليق ألحـــد المتخصصين: “انها صيغة تناســـب المجتمـــع البحريني، في 

ظرف من الظروف السياسية”.
قامـــت هذه اللجان، وبدعم كبير من الوزير الشـــعلة، بأدوارها على صعيد حفظ 
الحقـــوق العمالية، والتمثيـــل العمالي في المحافل الدولية، والســـعي إلى توفير 
بيئـــة عماليـــة مناســـبة، والوقوف فـــي وجه ضـــروب الفصل التعســـفي، وإيجاد 
أرضيـــة مشـــتركة للحوارات الثالثية، والتمثيل العمالـــي في الهيئات والمجالس 

التي تكون لها أطراف عمالية، وكذا االحتفال بعيد العمال العالمي.
وكان الوزيـــر الشـــعلة، ال يتوانـــى فـــي مســـاندة هـــذه اللجـــان العماليـــة، لتقـــوم 
بأدوارها على الوجه األكمل، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهذه اللجان العمالية 

المشتركة.

* كاتب بحريني

sayedhaider56@gmail.com

* السيد حيدر رضي

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

للتواصل: 17111483

مكافحة الفساد
ُيعتبـــر الفســـاد آفة التقـــدم، والُمعيق للتنمية، وهـــو النار التي ُتحرق مكتســـبات 
االقتصـــاد والتنميـــة، حيث يلغي النزاهـــة وَيهدم الشـــفافية، وألجل ذلك، تجب 
محاربتـــه والقضاء عليـــه، والتنكيل بأتباعـــه، فهو تحٍد تواجهـــه األمم وأجيالها 
منـــُذ زمـــن ليس قصيرا، وُيهدد حياة المجتمعـــات ويعبث بمصالح الناس ويخل 
باســـتقرارهم، وُيغـــذي الصراعات وُيعيق عمليات إحالل الســـالم، وُيفاقم الفقر، 
وُيسهل االستخدام السيئ للموارد المجتمعية، كما ُيتيح التمويل للنزاع المسلح 
بيـــن األمم والشـــعوب، وتحتفل األمم المتحدة ودولهـــا باليوم العالمي لمكافحة 

الفساد في ديسمبر من كل عام.
ويـــؤدي الفســـاد بتنوعـــه إلى اإلضـــرار باالقتصـــاد الوطنـــي ومقوماتـــه، وُيعيق 
تحقيـــق أهداف التنميـــة االقتصاديـــة، وُيبطئ مســـتويات التنمية المســـتدامة، 
وُيعجـــل بتراجعهـــا في جميع الـــدول، نتيجة “عدم االســـتغالل العقالني للموارد 
المتاحـــة وضعف االســـتثمارات وبســـبب عدم التطبيـــق الفعلـــي للقوانين”، ومع 
انتشـــار الفســـاد وتغلغله بكل المؤسســـات تكون الدولة عاجزة عن معالجة الفقر 
والجـــوع وتوفير الصحة الجيدة والتعليم لمواطنيها، وتنتشـــر مختلف الجرائم 
فـــي ربوعهـــا، وتحدث الخســـائر االقتصاديـــة، ويحـــدث اختالل بالقطـــاع العام 
والخاص، وتصاب الُنظم االقتصادية والسياسية باالنهيار، كما أنه يؤدي لعرقلة 

تمويل المبادرات المناهضة للتغير المناخي.
تحجيم الفســـاد وتالًيا اجتثاثه يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع 
المدنـــي والقطـــاع الخـــاص والمواطنيـــن، فالتصدي للفســـاد مســـؤولية رســـمية 
ومجتمعية مشتركة سواء كان في المؤسسات العامة أو الخاصة، لذا، يجب أن 

يتحلى المواطن بالوعي بنبذ الفساد وعدم التعاطي معه.
وُيســـلط احتفـــال 2022م الضـــوء علـــى “الصلـــة الوثيقـــة بيـــن مكافحة الفســـاد 
والســـالم واألمـــن والتنميـــة” وهي عالقـــة مترابطة، فـــال يمكن تحقيـــق التنمية 
واألمـــن والســـالم بوجـــود الفســـاد، وبالقضـــاء عليـــه ســـتتمكن الـــدول من صنع 
عالـــم تنمـــوي أفضل، ُيعـــزز من نمائهـــا ورخاء شـــعوبها، وبزواله ســـتردم الدول 
مستنقعات البيروقراطية والتخلف، وستتقدم التنمية بزيادة االستثمار المحلي 
واألجنبـــي. يهـــدف االحتفـــاء به من أجل إذكاء الوعي بالفســـاد وبـــدور اتفاقية 
مكافحـــة الفســـاد األممية، ومنعـــه يضمن إقامة مجتمعات نقيـــة نظيفة، وتكون 
الدولة قادرة على القضاء على الفقر والجوع وتعميم التعليم وتعزيز المســـاواة 

بين الجنسين وتحسين الصحة وضمان االستدامة البيئية.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

ُيصادف يوم السادس عشر من ديسمبر ذكرى اليوم الوطني البحريني، حيث يحتفل 
أبناء مملكة البحرين ونحن معهم في دول الخليج بهذه المناسبة، والذي ُيعدُّ بمثابة 
عيـــد وطنـــّي مجيد، هذه األعيـــاد الوطنية أيضا في حقيقتهـــا تذكرهم بتولي جاللة 
الملـــك مقاليـــد حكم البـــالد، وما تبع ذلك من إنجازات علـــى مختلف األصعدة، حيث 
تميزت اإلنجازات بالشـــمولّية، والتكامل في مجاالتها التنموّية والبشـــرّية، وكّل ذلك 

بالفعل من أجل بناء الوطن ونماء الوطن البحريني.
حقيقـــة العالقـــات األخوية وترابطها من أجمل المشـــاعر الصادقة، وهي من أســـمى 
المشـــاعر اإلنســـانية، واألخوة ســـواء كانت أخوة في النســـب والـــدم أو أخوة الدين 
فهـــي مـــن نعم هللا على عباده في هذه الدنيا، حيث نجدهـــا ماثلة في العالقات بين 
دول الخليج، فهاهي الســـعودية والبحرين تجمعهما رابطة واحدة وعالقات أخوية 
متطورة. تتسم العالقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين 
باســـتمرارية التواصـــل والود والمحبة بين قيادتي وشـــعبي البلدين، وتشـــهد تطوًرا 
على كل المســـتويات انطالًقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه 
مختلـــف القضايـــا، وروابـــط األخوة، ووشـــائج القربى والمصاهرة والنســـب، ووحدة 
المصيـــر التـــي تجمـــع بين شـــعبيهما، فضـــالً عـــن جوارهمـــا الجغرافـــي، وعضويتهما 

فـــي مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، وجامعة الـــدول العربيـــة، والعديد من 
الفعاليات اإلقليمية والعالمية.

وترجع أصول العالقات بين المملكة العربية الســـعودية ومملكة البحرين إلى الدولة 
الســـعودية األولـــى )1745 - 1818م( ثم الدولة الســـعودية الثانيـــة )1840 - 1891م(، 
وصوالً ألول لقاء جمع الملك المؤســـس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة، حيث دار حوار بينهما، خالل الزيارة التي استمرت يومين 
كان فيها الملك المؤسس موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب البحريني 
على الســـواء. وتشـــهد العالقات “الســـعودية البحرينية” مســـتوى عاليًا من التنســـيق 
فـــي المواقف تجـــاه القضايا اإلقليمية والدولية، إذ يتبنـــى البلدان رؤية موحدة من 
مختلف القضايا ذات االهتمام المشـــترك، فضالً عن تكامل جهود البلدين في تفعيل 
العمل الخليجي والعربي والدولي.  حقيقة، محبة الســـعودية للبحرين ليســـت وليدة 
اليوم، بل منذ زمن، وهذا إن دل فإنما يدل على العالقة المتينة والقوية بين البلدين. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

* غدير الطيار

كل التهاني لمملكة البحرين

فـــي تهيئـــة جديدة لبيئـــة تكون قادرة علـــى الوقاية من االحتجاجـــات قبل اندالعها 
وتســـهم فـــي القبـــول المجتمعـــي بالعنـــف والتطـــرف الرســـمي فـــي مواجهتهـــا حال 
حدوثها، دعا المرشـــد اإليراني خامنئي في 6 ديســـمبر الجاري إلى إعادة بناء ثورية 
للنظام الثقافي في البالد، موجًها ما يسمى بالمجلس األعلى للثورة الثقافية بالعمل 
على تشخيص نقاط الضعف الثقافية وإيجاد حلول لها، مؤكدا أن “الهندسة الثقافية 
الصحيحـــة مهمة أساســـية إلصالح البنية الثقافية في البـــالد”، قائالً: “علينا باليقظة 
والتشـــخيص الدقيق لنقاط الضعف الثقافية في مجاالت مثل المجتمع والسياســـة 
واألسرة ونمط الحياة، والسعي لتحقيق حلول علمية إلزالة نقاط الضعف وتعزيزها، 
وعلى الجامعات والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات ذات الصلة أن تضع التقدم 

العلمي على رأس عملها حتى ال تتخلف بالدنا عن قافلة العلم”.
تأتـــي هذه الدعـــوة الجديدة القديمة على خلفية االحتجاجات الشـــعبية المســـتمرة 
منذ أســـابيع إثر وفاة الشابة مهســـا أميني أثناء احتجازها بمركز للشرطة لمخالفتها 
شـــروط الحجاب، كما تأتي بعد ســـاعات من خطوة تهدف لتلطيف األجواء بإعالن 
المدعـــي العام اإليراني وقف عمل شـــرطة األخالق فـــي هذه المرحلة، وبحث قضية 

الحجاب من قبل البرلمان والمجلس األعلى للثورة الثقافية.
دعوة خامنئي لثورة ثقافية ليست خارج سياق النظام اإليراني منذ قيام ما يسمى 
بالثورة اإلســـالمية عام 1979 إذ تعد الثقافة من أهم أدوات فرض الســـيطرة ســـواء 
على الشـــعب اإليراني أو التغلغل والهيمنة على الشـــعوب األخـــرى أو تصدير الثورة 
اإليرانية كنموذج تسعى للترويج له وفرضه على الدول األخرى، واستطاع خامنئي 
نفسه إقناع الخميني منذ بدايات تلك الثورة بتبني فكرة وممارسة الثورة الثقافية 

في إيران وتم تأسيس مجلس خاص بالثورة الثقافية.
المالحظ أن مؤسســـات التعليم العالي هي المحتوى األساســـي لهـــذه الثورة، بمعنى 
أنهـــا تحـــاول تعديل نمـــط هذا التعليم باتجاه غلق المزيد مـــن النوافذ التي يمكن أن 
تصـــل اإليرانـــي بالعلوم الغربية وفرض المزيد من أجواء العزلة واالنعزال واالكتفاء 

بالعلوم “الشرعية” المراد ترسيخ العقول واألذهان واألجيال اإليرانية بها.
إن خامنئـــي وإزاء اتســـاع المظاهـــرات واالحتجاجـــات وتنـــوع مصـــادر الشـــكوى 

االجتماعية، وجد أن النظام بحاجة لدعم فكري يعزز قبضته ويبرر قمعه وعنفه.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928
@gmail.com

* عطا الشعراوي

ثورة ثقافية إيرانية

االنتفاضة اإليرانية وغياب التضامن
في أول مقال لي، غداة مأساة الفتاة اإليرانية مهسا أميني )22 عامًا( في سبتمبر 
الماضي، والتي ُقتلت متأثرة بعنف “شرطة األخالق” معها، بذريعة عدم ارتدائها 
حجابها أو غطاء شعرها وفق “الضوابط الشرعية” المزعومة، تنبأُت بأن يواجه 
اإلمعـــان فـــي تطبيق هذا القانـــون – بالقوة - الفشـــل الذريـــع، وكان تنبؤي مبنيا 
على لجوء النظام إلخماد حركة االحتجاجات النســـائية الشـــبابية التي تفجرت 
حينها، إلى اســـتخدام سياســـة القبضة الحديدية الوحشـــية، عوضًا عن تســـوية 
الموقف سلميًا بالتراضي مع ممثالت عن حركة االحتجاجات وعائلة المغدورة، 
بحيـــث يتـــم تقديـــم الجنـــاة فورًا إلـــى المحاكمـــة العادلـــة ال الصوريـــة، ومن ثم 
مراجعـــة القانـــون توطئًة إللغائه، لكن مكابرته عن هذا الحل فاقمت من احتقان 
الشـــارع المحتقـــن أصـــال احتقانًا مزمنا، مـــا أدى إلى تحول االنتفاضة النســـائية 
إلى انتفاضة شـــعبية عمت معظم المحافظات، وبمشـــاركة الجنســـين، ولتتطور 
مطالبهـــا عندئـــذ إلى مطالب جماهيرية أشـــمل من المطالبة فقـــط بحرية المرأة 

في ارتداء الحجاب أو عدمه.
وتحـــت تأثيـــر قوة وزخم هذه االنتفاضة الشـــاملة، وتحديها - ببســـالة منقطعة 
النظير - وحشـــية قمع الســـلطات األمنية، أدلى قبيل أيـــام المدعي العام، محمد 
جعفـــر منتظـــري، بتصريح خجـــول لّمح فيه إلى حل شـــرطة “األخـــالق”. ورغم 
مـــا يثيـــره هذا التصريـــح من لغط مـــازال مســـتمرًا، بين رفـــض المعارضة، ومن 
ضمنها الحركة النســـائية، لذلك التصريح وتشـــكيكها في جديته من جهة، ونفي 
جهـــات رســـمية في الســـلطة بأنها تنوي حل شـــرطة “األخالق” مـــن جهة أخرى، 
فإنـــه يمكننا القـــول: إن إلغاء قانـــون إلزامية ارتداء الحجـــاب، وتطبيقه بالقوة 
بواسطة “شرطة األخالق” بات في حكم المؤكد، أما إعالن ذلك رسميًا، فلم يعد 
سوى مسألة وقت يتحين النظام اختياره وفق اإلخراج والظرف المناسبين له، 
بحيـــث ال يبـــدو أنه أجبر على الخضوع إللغائه، ذلـــك أن نظام الماللي إن هو إال 
نمـــوذج لألنظمة الشـــمولية في العالم في هذه المســـألة، فهـــو كنظام ثيوقراطي 
ال يعترف أصالً بشـــيء اســـمه “المراجعـــة النقدية العلنيـــة” أو االعتراف بالخطأ 
والخطيئة، كما تفعل األنظمة الديمقراطية، إذ يصر على المكابرة وعدم التنازل 
ألي مطلب بســـيط للشعب اإليراني، بما ال يمس “هيبته”، باعتباره نظامًا يستمد 
مشـــروعيته األبدية من خالل إضفاء القدســـية الدينية عليه. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* رضي السّماك



وكاالت:

سجل نيمار هدفا في الوقت اإلضافي 
لتتقـــدم البرازيل -1 صفر على كرواتيا 
العالـــم  بـــكأس  الثمانيـــة  دور  فـــي 
الجمعـــة، رافعـــا رصيده إلـــى 77 هدفا 
مع المنتخب ليتســـاوى مع األســـطورة 
بيليـــه هداف البرازيـــل التاريخي الذي 
حافـــظ على رقمه القياســـي خالل 51 

عاما.
وســـجل بيليه )82 عامـــا(، الذي يخضع 
للعـــالج من الســـرطان في ســـاو باولو، 
هدفـــه األخيـــر مـــع البرازيـــل فـــي لقاء 

ودي أمام النمسا عام 1971.
الفائـــز  الوحيـــد  الالعـــب  هـــو  وبيليـــه 
بـــكأس العالم ثـــالث مرات فـــي 1958 
و1962 و1970 وســـجل 77 هدفـــا في 

92 مباراة مع البرازيل.
ووصـــل نيمـــار )30 عامـــا( إلـــى الهدف 
77 فـــي مباراتـــه الدوليـــة 124 أثنـــاء 
مســـاعيه لتحقيـــق لقبـــه األول بـــكأس 
العالـــم وتعزيز رقم البرازيل القياســـي 
بالتتويج للمرة السادسة وإنهاء صيام 

استمر 20 عاما منذ نسخة 2002.

نيمار يتساوى مع األسطورة بيليه في عدد األهداف

المغرب لمواصلة مغامرته التاريخية وإضافة البرتغال لضحاياه
يسعى المنتخب المغربي لكرة القدم إلى 
مواصلـــة مغامرتـــه التاريخيـــة وإضافـــة 
البرتغـــال التـــي قـــد يغيـــب عنهـــا مجددًا 
النجـــم المخضـــرم كريســـتيانو رونالـــدو، 
إلـــى قائمة ضحاياه، عندمـــا يالقيها غدًا 
)السبت( على ملعب الثمامة في الدوحة 
فـــي ربع نهائي مونديـــال قطر 2022 في 

كرة القدم.
ل المغرب اســـمه بأحـــرف من ذهب  ســـجَّ
في النسخة الحالية عندما تخطى الدور 

ثمـــن النهائـــي للمـــرة األولى فـــي تاريخه 
وبـــات أول منتخـــب عربـــي يحقـــق هذا 
بعـــد  إفريقـــي  منتخـــب  ورابـــع  اإلنجـــاز 
 )2002( والســـنغال   )1990( الكاميـــرون 

وغانا )2010(.
إنجـــاز حققـــه علـــى حســـاب منتخبـــات 
مـــن العيـــار الثقيل، بـــدأه بتعادل ســـلبي 
غـــاٍل أمام كرواتيـــا الوصيفة، وفوز على 
بلجيـــكا الثالثـــة -2صفـــر، ثـــم كنـــدا 2-1، 
قبل أن يســـجل اسمه كأول منتخب غير 
أوروبـــي يطيـــح الماتادور اإلســـباني من 

الدور ثمن النهائي، عندما أزاحه بركالت 
الترجيح 0-3 بعد التعادل دون أهداف.

رّد المغرب التحية إلسبانيا التي انتزعت 
منه تعـــادالً في الوقت بـــدل الضائع 2-2 
فـــي النســـخة األخيـــرة، وســـيكون الدور 
يـــوم غـــٍد )الســـبت( علـــى البرتغـــال التي 
كانـــت تغلبت عليـــه -1صفر فـــي الجولة 
الثانيـــة مـــن دور المجموعـــات وأطاحت 

األسود خارج المونديال الروسي.
كانـــت المواجهـــة بيـــن المنتخبيـــن قبـــل 
أربعـــة أعوام هـــي الثانية فـــي تاريخهما 

بعد األولى عام 1986 عندما فاز المغرب 
1-3 وبلـــغ الـــدور الثانـــي للمـــرة األولـــى 
فـــي تاريخه وتاريـــخ المنتخبات العربية 

واإلفريقية.
ويعـــّول المغرب على صالبتـــه الدفاعية 
حيـــث دخـــل مرمـــاه هـــدف واحـــد فقط 
ومن نيران صديقة عندما سجل المدافع 
نايـــف أكرد في المباراة ضد كندا بالخطأ 
فـــي مرمـــى الحـــارس العمـــالق ياســـين 
بونـــو، صاحـــب “الملحمـــة” ضد إســـبانيا 

بتصديه لركلتين ترجيحيتين.

وكاالت

اليوم انطالق بطولة العيد الوطني لسباقات القدرة
نقل مباشر على “الرياضية” واستوديو تحليلي

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الوطنـــي  العيـــد  بطولـــة  اليـــوم  تقـــام 
المجيـــد لســـباقات القـــدرة تزامًنـــا مع 
بالعيـــد  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاالت 
الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة 
صاحب الجاللة الملـــك المعظم وذلك 
بتنظيـــم من االتحـــاد الملكـــي وبدعم 

من “تمكين”.
الدوليـــة  البحريـــن  قريـــة  وستشـــهد 
للقدرة تنظيم سلســـلة من الســـباقات 
الدولية والمحلية والتأهيلية بمشاركة 
واســـعة مـــن الفرســـان واالســـطبالت 
عطفـــا علـــى التداخيـــل التـــي أجراها 

االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة في األيام الماضية.

ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
واالســـطبالت  بالفرســـان  خليفـــة  آل 
المشـــاركين في البطولـــة الغالية التي 
تعتبر مـــن البطوالت القويـــة والكبرى 
في الموســـم البحريني نظـــرا لتزامنها 

مع احتفـــاالت المملكة بالعيد الوطني 
المجيـــد وعيد جلوس حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك المعظـــم الداعم األول 
للرياضـــة البحرينية عموما ورياضات 

الفروسية خصوصا.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
واالســـطبالت  الفرســـان  أن  خليفـــة 

ينظرون لبطولة العيد الوطني للقدرة 
سيســـعى  والجميـــع  االعتبـــار  بعيـــن 
لتحقيق أفضل النتائج والصعود على 
منصة التتويج، ما يؤكد أن السباقات 
وستشـــهد  وقويـــة  مثيـــرة  ســـتكون 
منافسة محتدمة على المراكز األولى.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
الملكـــي  االتحـــاد  بجهـــود  آل خليفـــة 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة وحـــرص االتحاد علـــى تهيئة 
األجـــواء المثاليـــة لكافـــة المشـــاركين 
فـــي البطولـــة، متمنًيـــا ســـموه لكافـــة 
التوفيـــق  واالســـطبالت  الفرســـان 
والنجـــاح وتقديم أفضل المســـتويات 
لتأكيد مواصلة تطور وازدهار رياضة 

القدرة البحرينية.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضـــور نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العليـــا لنادي 
ســـمو  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، انطلقت 
عصر أمس أولى سلسلة سباقات النسخة 
الدوليـــة  البحريـــن  بطولـــة  مـــن  الثانيـــة 
لســـباق الخيـــل والتي ينظمها نادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل علـــى مضمـــار 
ســـباق النادي وبمشـــاركة مـــالك ومدربين 
وجياد من مختلف أنحاء العالم وتشـــتمل 

على 10 أشواط وذلك خالل سباقات هذا 
الموسم.

كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو 
وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور 
الفروســـية وســـباق  رياضـــة  مـــن محبـــي 

الخيل.
ويأتـــي تنظيـــم بطولـــة البحريـــن الدوليـــة 
لســـباق الخيل على إثر النجاحات الباهرة 
التـــي  اإليجابيـــة  والمكاســـب  والمميـــزة 
تحققـــت خـــالل تنظيـــم مملكـــة البحريـــن 

الدوليـــة  البطولـــة  مـــن  األولـــى  للنســـخة 
للنســـخ األربـــع  المتميـــز  النجـــاح  بجانـــب 
الدولـــي  البحريـــن  كأس  لســـباق  األولـــى 
للخيل، واكتســـاب الثقة والسمعة الدولية 
في عالم سباق الخيل وشكلت نقلة نوعية 
في مســـيرة سباقات الخيل البحرينية من 
خـــالل اســـتقطاب مجموعـــة مـــن الجيـــاد 
العالمية ذات التصنيفات العالية وبحضور 
مـــالك ومدربيـــن وفرســـان عالمييـــن ممـــا 
ســـاهم في تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 

الخيـــل  رياضـــة  ســـباقات  علـــى خريطـــة 
العالمية.

وتـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس الســـباق 
للخدمـــات  العـــام  المديـــر  قـــام  حيـــث 
المصرفية لألفراد ببنك البحرين والكويت 
عادل ســـالم بتقديـــم كأس المنامة الدولي 
إلى ســـمو الشيخ ســـلطان الدين بن محمد 
إلـــى  وجائزتيـــن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
المضمـــر والفارس الفائزيـــن بالمركز األول 
فـــي الشـــوط الدولـــي الثانـــي، فيمـــا قـــدم 

الرئيس التنفيذي لشركة سايا كورب عقار 
فـــواز الجـــودر كأس المحـــرق الدولي إلى 
المالك الفائز إلي فانز بجانب جائزتين إلى 
المضمـــر والفارس الفائزيـــن بالمركز األول 
في الشوط الدولي األول، فيما قام المدير 
التنفيذي لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل للشـــؤون التنظيمية الشيخ سلمان 
بـــن راشـــد آل خليفة بتقديـــم كأس النادي 
للشوط الخامس إلى المالك الفائز عبدهللا 
ســـامي ناس، كمـــا قـــدم المديـــر التنفيذي 

لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل 
لشـــؤون العمليـــات يوســـف بوحجي كأس 
النادي للشوط السادس الى المضمر الفائز 
حيـــدر إبراهيـــم، فيمـــا قام ممثل الشـــركة 
األيرلندية لتسويق خيول السباق جيرمي 
غريـــن بتقديـــم كأس الشـــوط الســـابع إلى 
المالـــك الفائـــز حســـن مفرح العجمـــي، كما 
قدم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ 
ســـلطان الديـــن بـــن محمـــد بن ســـلمان آل 

خليفة.

انتصارات مثيرة وتألق “نادر” في السباق التاسع

تفوق بحريني وفوز بريطاني باألشواط األولى لبطولة البحرين الدولية للخيل
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تغلبت كرواتيا بركالت الترجيح على البرازيل 
4 - 2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي 
بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الجمعة.
وبعـــد تعادل في الوقـــت األصلي دون أهداف 
بـــدا أن البرازيـــل تقتـــرب مـــن المربـــع الذهبي 
حيـــن ســـجل نيمار بمجهـــود فـــردي مميز قبل 

نهاية الشوط اإلضافي األول.

لكـــن برونـــو بتكوفيتـــش أدرك التعـــادل فـــي 
الشـــوط اإلضافـــي الثانـــي بتســـديدة غيـــرت 
اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركالت الترجيح.
ركلتيـــن  وماركينيـــوس  رودريغـــو  وأهـــدر 
فيمـــا نفـــذت كرواتيـــا، وصيفة بطلة النســـخة 
لتنتظـــر  بنجـــاح  األربـــع  ركالتهـــا  الماضيـــة، 
مواجهـــة األرجنتيـــن أو هولنـــدا علـــى مـــكان 

بالمباراة النهائية.

كرواتيا تتأهل وتقصي البرازيل بركالت الترجيح
وكاالت:



وكاالت

أقـــر مـــدرب منتخـــب المغـــرب لكرة 
القدم، وليد الركراكي، يوم الجمعة، 
بصعوبـــة المباراة التي ســـيخوضها 
أســـود األطلـــس ضد البرتغـــال، يوم 
بـ”الصعبـــة  إياهـــا  واصفـــا  الســـبت، 
ببـــذل قصـــارى  لكنـــه تعهـــد  جـــدا”، 
الجهـــود من أجـــل إســـعاد المغاربة، 
من خالل انتزاع تأهل تاريخي إلى 
الـــدور نصـــف النهائي فـــي مونديال 

قطر.
ولدى ســـؤاله حـــول نجـــم البرتغال، 
كريســـتيانو رونالـــدو، واحتمـــال أال 
يلعـــب ضد المغرب، قـــال الركراكي، 
بالدوحـــة  خـــالل مؤتمـــر صحافـــي 
“آمـــل أال يلعـــب”، مضيفا أنـــه واحد 

من أفضل الالعبين في التاريخ.
وتابـــع الركراكـــي الذي قـــاد المغرب 
للتأهل إلى ربع النهائي، في إنجاز لم 
يكرره أســـود األطلس منذ مونديال 
1986، أن منتخـــب البرتغـــال قـــوي، 
وهو أحد أقوى منتخبات الكرة في 
العالم “والعبوهم يلعبون في أفضل 

األندية”.
المغربـــي،  مـــدرب منتخـــب  وأشـــار 
خاضهـــا  التـــي  المباريـــات  أن  إلـــى 
األســـود في المونديال لم تكن أيضا 

بالسهلة، ســـواء تعلق األمر ببلجيكا 
أو بكرواتيا وإسبانيا وكندا.

واستطرد “ســـنحاول مرة أخرى أن 
نحـــدث مفاجـــأة، ألنـــه لم يكـــن ثمة 
مـــن يتوقع أن نتأهل إلى دور الثمن 
أو دور الربـــع.. مبـــاراة تفصلنـــا عـــن 

محطة أخرى في التاريخ”.
وتابع “نحن متحمســـون للنجاح في 
التحدي، كمـــا أننا نحتـــرم البرتغال، 
ألننـــا تابعناهم، وهـــم يعرفون أيضا 
أننا منتخب جيـــد، وعليه، فالمباراة 
ســـتكون متوازنة، واللعب ســـيكون 

على التفاصيل”.
بشـــأن  ســـؤال  علـــى  وفـــي جوابـــه 
اإلصابـــات المســـجلة وســـط أســـود 
األطلـــس، قـــال الركراكـــي إن عـــددا 
مـــن الالعبيـــن أصيبـــوا منـــذ بدايـــة 
المونديـــال، فلم يكونـــوا بلياقة مئة 
فـــي المئة، لكـــن األهم هـــو أن يقدم 

كل العب أقصى ما بوسعه.
وقـــال الركراكـــي إن وجـــود قاعـــدة 
عربيـــا  المشـــجعين،  مـــن  عريضـــة 
وإفريقيا، يشكل ضغطا بالفعل، لكن 
المطلـــوب هـــو االســـتفادة مـــن هذا 
الضغـــط إيجابيا، حتى يكون عنصر 

تحفيز.

الركراكي يقر بصعوبة مواجهة 
البرتغال.. وأمنية بحق رونالدو

تحـــت رعايـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة حفظه هللا، 
حقق فريق فيكتوريوس وKHK بقيادة 
ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، والنائـــب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، وكريســـتيان 
بلومينفيلت المركز الثاني على مســـتوى 
األوســـط  الشـــرق  بطولـــة  فـــي  الفـــرق 
للرجل الحديـــدي 70.3 التي أقيمت في 
البحرين بمشـــاركة أكثـــر من 1061 العبًا 
والعبـــة يمثلـــون أكثـــر مـــن 77 دولة من 

مختلف دول العالم.
وشـــارك ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في ســـباق الدراجات واســـتطاع 
أن ينهي السباق بســـرعة فائقة ساهمت 
فـــي حصول الفريق علـــى المركز الثاني، 
إضافـــة إلى تميز ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة في مســـابقة الســـباحة 
ولعـــب دورا بـــارزا فـــي تتويـــج الفريـــق 
بالمركـــز الثاني، قبل أن يتألق النرويجي 

كريستيان في سباق الجري.
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عن ســـعادته بهـــذه النتائج التي 
جاءت بجهود كبيرة لســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وكريســـتيان فـــي 
فئتي الســـباحة والجري، مشـــيرًا ســـموه 
إلـــى أن هذه النتيجة تعكـــس اإلمكانات 
العالية التي يمتلكها الفريق ساهمت في 

التتويج بالمركز الثاني.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة بالعودة القوية لسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة في رياضة الســـباحة 

وتألق سموه الكبير ومساهمته بحصول 
الفريق على المركز الثاني، مشيدًا سموه 
بـــذات الوقـــت بجهـــود البطـــل العالمـــي 

كريستيان في الجري.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفة أن مملكة البحرين سجلت نجاحا 
جديـــدا يضـــاف إلـــى سلســـلة اإلنجازات 
في تنظيم بطولة الرجل الحديدي للمرة 
السادســـة في تاريخ المملكة مما أســـهم 
في تسليط الضوء على مملكة البحرين 
بشـــكل كبيـــر وتأكيـــد جـــدارة الكفاءات 
البطـــوالت  تنظيـــم  فـــي  البحرينيـــة 

العالميـــة، وهو ما ســـيكون حافزا للمزيد 
من التقدم واالزدهار للرياضة البحرينية 

في الفترة المقبلة.

سرعة فائقة

واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن ينهي ســـباق الدراجات بزمن 
وقدره ســـاعتين و10 دقائـــق و42 ثانية 
في المسافة البالغة 90.1 كم، فيما اجتاز 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
مسابقة السباحة بزمن وقدره 41 دقيقة 

كريســـتيان  والنرويجـــي  ثانيـــة،  و34 
أنهى ســـباق الجري بزمن وقدره ساعت 
فريـــق  وأنهـــى  ثـــوان.  و4  دقائـــق  و8 
بزمـــن  البطولـــة   KHKو فيكتوريـــوس 

وقدره 4 ساعات و3 دقائق و19 ثانية.

مشاركة واسعة

وشـــهدت بطولة الشـــرق األوسط للرجل 
الحديـــدي 70.3 مشـــاركة واســـعة ألكثر 
من 1061 متسابقا من أكثر من 77 دولة 

من مختلف دول العالم.

لويس يحصد اللقب

البحريـــن  فريـــق  متســـابق  اســـتطاع 
فيكتوريوس 13 الفرنســـي فينشـــينت 
لويـــس أن يحقـــق لقـــب بطولة الشـــرق 
 70.3 الحديـــدي  للرجـــل  األوســـط 
البحريـــن فـــي أول مشـــاركة لـــه. وهذا 
هو اللقب الثاني للويس بعد فوزه قبل 
خمسة أيام بلقب بطولة كالش ديتونا.
وقطـــع لويـــس الســـباق بزمـــن وقـــدره 
وثانيتيـــن(،  دقيقـــة  و38  ســـاعات   3(
حيث أنهى الســـباحة بزمـــن 23 دقيقة 
و6 ثـــوان، والدراجـــات بزمن ســـاعتين 
بزمـــن  والجـــري  ثانيـــة،  و26  ودقيقـــة 

ساعة و9 دقائق و57 ثانية.
فـــازت  الســـيدات،  مســـتوى  وعلـــى 
بعـــد  األول  بالمركـــز  بييـــر  ماجورليـــن 
أن قطعـــت الســـباقات بزمـــن وقـــدره 4 

ساعات و5 دقائق و54 ثانية.

اإلكسبو يخطف األضواء

وخطف المعرض المصاحب “اإلكســـبو” 
األضـــواء عبـــر تواجد جماهيـــر عديدة 
تجولت في المعرض الذي احتوى على 
العديـــد من الفعاليات المتنوعة وأركان 
لبيـــع المالبـــس الخاصـــة واالحتياجات 

المتعلقة بسباقات الرجل الحديدي.

 تغطية - اللجنة اإلعالمية:

فريق فيكتوريوس وKHK ثانيا في بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي
بقيادة ناصر بن حمد وخالد بن حمد والنرويجي كريستيان

ــزاز ــت واع فــخــر  مــصــدر  الــبــطــولــة  ــاح  ــج ون ــارزة  ــبـ الـ بالنتيجة  ــداء  ــع س حــمــد:  ــن  ب ــاصــر  ن

خالد بن حمد يهنىء جاللة الملك وولي العهد رئيس الوزراء بنجاح بطولة الرجل الحديدي
شـــارك النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
 KHK حمـــد آل خليفـــة ضمـــن فريـــق فيكتوريـــوس
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بقيـــادة 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
ســـباق السباحة لمســـافة 1.9 كم وذلك ضمن بطولة 
الشـــرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 التي أقيمت 
صبـــاح الجمعة 9 ديســـمبر 2022 تحـــت رعاية ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقطع سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة مسافة 
الســـباق بجدارة عالية ووسط تشجيع ومساندة من 

. KHK الحضور وأعضاء فريق فيكتوريوس

وبعد نهاية الســـباق، رفع ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بمناســـبة نجاح مملكة البحرين في 
اســـتضافة بطولة الشرق األوســـط للرجل الحديدي 

.70.3
وهنأ ســـموه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
على النجاح التنظيمي للبطولة مثمنا سموه الجهود 
التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في استضافة هذا الحدث الرياضي الدولي السنوي 
بـــكل تميز واقتـــدار ليجعل البحريـــن مركزا لرياضة 
الترايثلون ووجهة مفضلة لهذا النوع من الرياضات 

سمو الشيخ خالد بن حمدالتي تستقطب اهتمام الكثيرين حول العالم.
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واقعة تاريخية ســـجلتها دولة كوريا الشمالية، 
تمثلت ببثها مباراة كرة قدم لمنتخب “غريمتها” 
كوريـــا الجنوبية، وذلك ضمن منافســـات كأس 

العالم 2022 في قطر.
ولـــم يســـبق لكوريـــا الشـــمالية أن بثـــت مباراة 
لمنتخب كوريا الجنوبية، في البالد، حتى هذه 
اللحظة التاريخية، التي تحققت هذا األسبوع، 

وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وقـــرر التلفزيـــون الرســـمي لكوريـــا الشـــمالية، 
عرض مبـــاراة كوريا الجنوبية والبرازيل، بدور 

الــــ16 مـــن مونديـــال 2022، بعـــد يوميـــن مـــن 
انتهائها.

لكوريـــا  ســـاحقة  بهزيمـــة  انتهـــت  المبـــاراة 
الجنوبيـــة، بنتيجـــة 4-1، علـــى يـــد البرازيـــل، 
ومعهـــا ودعـــت المونديـــال، األمـــر الـــذي دفـــع 
الصحافة العالمية الســـتنتاج سبب عرضها في 
بيونغيانغ، وهـــو “الهزيمة الكبيرة” التي لحقت 

بكوريا الجنوبية.
مركـــز  فـــي  الباحـــث  ويليامـــز،  مارتيـــن  قـــال 
ستيمسون إن بث كوريا الشمالية لهذه المباراة 

تحديـــدا “ليـــس مصادفـــة”، وإن األمـــر ســـببه 
“التشـــفي بكوريـــا الجنوبيـــة”، وهـــو أمـــر “تافه 

ومتكرر هناك”، على حد وصفه.
يذكر أن كوريا الشـــمالية تبث مونديال 2022، 
ولكـــن أغلـــب المباريـــات تعـــرض بعـــد يـــوم أو 
يوميـــن مـــن انتهائهـــا، كمـــا أن الدولـــة ال تملك 

حقوق بث قانونية.
وتنقـــل كوريـــا الشـــمالية المباريات مـــن الناقل 
الرســـمي لكوريـــا الجنوبية، لكنها تغطي شـــعار 
القناة والمواد البصرية المصاحبة خالل البث.

لسبب خبيث.. كوريا الشمالية تبث “المباراة الحزينة” بالمونديال
وكاالت:

فرنسا وإنجلترا في مواجهة السباق إلى التاريخ
اللقـــب  حاملـــة  فرنســـا  تواجـــه 
تاريخيـــة،  ثنائيـــة  إلـــى  والســـاعية 
السبت في ربع نهائي مونديال قطر 
2022 فـــي كـــرة القـــدم على اســـتاد 
البيـــت في الخور، منتخًبـــا إنجليزًيا 
 1966 العـــام  إنجـــاز  بتكـــرار  يحلـــم 
ويأمل في تكرار إنجاز بلوغه نهائي 

كأس أوروبا الصيف الماضي.
رغـــم القـــّوة الهجوميـــة لــــ “الديوك” 
مـــع النجـــم كيليـــان مبابـــي هـــّداف 
البطولـــة حتـــى اآلن مـــع 5 أهـــداف، 
أمـــام  أكثـــر  جدّيـــة  األمـــور  باتـــت 
منتخـــب “األســـود الثالثة” المســـّلح 
بـــروح الشـــباب، والذي قـــاده مدّربه 
غاريث ســـاوثغيت إلـــى نهائي كأس 
أوروبا الصيف الماضي عندما خسر 

بركالت الترجيح أمام إيطاليا.
القوتيـــن  هاتيـــن  أن  المفارقـــة 
تفصلهمـــا  اللتيـــن  األوروبيتيـــن 
كيلومترات قليلة جغرافًيا، لم يلتقيا 
إال مرتين على المســـرح الدولي، في 

1966 عندما فـــازت إنجلترا بثنائية 
وكّررت ذلك في 1982 بنتيجة 3-1.

فرنسا التي فازت بلقبها المونديالي 
الثانـــي في روســـيا قبل 4 ســـنوات، 
عّبـــدت طريقهـــا إلـــى ربـــع النهائـــي 

1-3 فـــي ثمـــن  بفـــوز علـــى بولنـــدا 
النهائـــي، بهدفيـــن لمهاجـــم باريـــس 
سان جرمان مبابي وآخر ألوليفييه 

جيرو.
أما إنجلترا فبلغت هذه المرحلة بعد 
فـــوز بثالثية نظيفة على الســـنغال، 
رغـــم البدايـــة المتذبذبة أمـــام بطل 

إفريقيا.
وقبل مباراة نصف النهائي المحتملة 
ضـــد البرتغال أو المغـــرب، فإن فوز 
“الديوك” ســـيكون رســـالة قوية في 
عالـــم كرة القـــدم، إذ إنه منـــذ إنجاز 
البرازيـــل في العام 1998، لم ينجح 
أي حامل لقـــب بالوصول إلى الدور 
نصف النهائي مـــن النهائيات التالية 

بعد حصد اللقب.

وكاالت:



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

كسبت الحضانة وأصبت بالسرطان ثم تعثر عالجي المجاني

يوسف من دواعيس جدعلي إلى صداقة الحيوانات وسط غابات الفلبين

لم تنظر الجهات أنني مطلقة وأم لطفلين بحرينيين

كافأ نفسه بعد التقاعد من “التربية” بالزواج للمرة الثانية من فلبينية مسلمة

^أتقــّدم بمناشــدة إنســانية لجميــع الجهــات المعنيــة في المجلس األعلى للمــرأة ووزارة الصحــة، للنظر في طلبي إليجاد حل إنســاني عادل 
ومنصف للتكفل بنفقات عالجي المكلف من مرض سرطان الثدي والغدة الدرقية والحساسية المزمنة. 

أنا ســـيدة مطلقة وأقيم في مملكة 
البحرين منذ 16 عاًما رفقة أطفالي 
الثالثـــة الذين حصلـــت أخيًرا على 
حكم قضائي من القضاء البحريني 
العـــادل علـــى الحق فـــي حضانتهم 
بعـــد الطالق ألنهـــم أطفـــال صغار، 
وقد ترّتب على االنفصال تجريدي 
من جميع حقوقي السابقة كزوجة 
لمواطن والذي كنت أتمّتع بها قبل 
االنفصـــال أهمهـــا العـــالج المجاني 
تحت مظلة زوجة مواطن، إضافة 
إلى عـــدم وجـــود أي مصدر خاص 
بـــي للدخـــل حيـــث إننـــي ال أعمـــل 
منذ زواجي وتفّرغت لرعاية بيتي 

ا أنفق من  وأبنائي وأطفالي، وحاليًّ
خالل مساعدات األصدقاء واألهل 

بما تيّسر.
معاناتـــي تترّكـــز في عـــدم قدرتي 
على استكمال عالجي الُمكلف من 
مرض الســـرطان في الثدي والغدة 
المزمنـــة  والحساســـية  الدرقيـــة 
التـــي تســـتوجب العـــالج الشـــهري 
باإلبر حتى تمنع تفاقم الحساسية 
وبلـــوغ ذروتهـــا حد االختنـــاق في 
التنفـــس، وجميـــع هـــذه العالجات 
فحوصـــات  مـــن  يســـتلزمها  ومـــا 
وأدويـــة وتحاليـــل إلزامية تتطلب 
نفقات مكلفة بشكل متواصل لمدة 

خمـــس ســـنوات بعـــد إجرائي عدة 
عمليات جراحية كبرى الستئصال 

الثدي وغيره.
التأميـــن  وقـــف  تعّمـــد  طليقـــي   
الصحـــي رغـــم مرضي لكـــي تنتفع 
بـــه زوجتـــه الحاليـــة التـــي طلقني 
ليتزوج بها، وأنا في أمّس الحاجة 
الستئناف عالجي الضروري والذي 
الملـــك  مستشـــفى  إدارة  أبلغتنـــي 
حمـــد بوقفـــه وألنـــي مطلقـــة مـــن 
بحرينـــي وغيـــر بحرينيـــة ال يحـــق 
لـــي أن أتعالـــج فـــي قســـم األورام 

بالمجان كما كان من قبل.
 هل يعقل بمجـــرد طالقي، الذي ال 

ذنب لي فيه، أن أحرم من حقوقي، 
وأن أتعالج من هذا المرض اللعين، 
فأنـــا لســـت متزوجة مـــن بحريني 
ـــا ألطفال  اآلن، ولكنـــي مـــا زلت أمًّ
بحرينيين وإنســـانة لـــي الحق في 
العـــالج والحفاظ علـــى حياتي من 

انتكاسة المرض اللعين. 
لقـــد خاطبت جهـــات عّدة وطرقت 
حـــل  إليجـــاد  جميعهـــا  األبـــواب 
منصف لمعاناتي، ولكن بكل أســـف 
لـــم أتلـــق أي رد لمجرد أنني لســـت 
مواطنـــة بحرينيـــة ولم ُينظـــر إلّي 

أني أم لمواطنين بحرينيين.
ش. أ.

قــرر البحرينــي يوســف جاســم “أبــو فاطمــة” بعــد التقاعــد مــن وزارة التربيــة 
والتعليــم الــزواج للمــرة الثانية من الســيدة الفلبينية المســلمة رادل واإلقامة 

في إحدى غابات الفلبين منذ العام 2018.

ابـــن منطقـــة  إلـــى  وفـــي اتصـــال “البـــالد” 
جدعلي البحرينية يوســـف جاسم، أوضح 
أن ســـبب اإلقامة في وسط غابات الفلبين 
هو حبه للبساطة في العيشة بحياة الريف 
علـــى مواصـــالت  يعتمـــد  الـــذي  الفلبينـــي 
الحيوانـــات “كالخيـــول والجواميـــس” في 
التنقل بدالً من االعتماد على وسائل النقل 
حيـــث  الناريـــة،  والدراجـــات  كالســـيارات 
حيـــاة النـــاس فـــي غابـــات الفلبيـــن تعتمد 
بشـــكل كبيـــر علـــى الحيوانات فـــي التنقل 
والحراسة مثل كالب فصيلة “بسايا” التي 
تعتبر صديقة لإلنســـان في غابات الفلبين، 
إضافـــة إلـــى اعتـــدال حالـــة الطقـــس على 
مدار العام وتســـاقط األمطـــار في الغابات 

كل 3 أيام.

سفيراً للبحرين

ووصف “أبو فاطمة” نفسه بسفير البحرين 
فـــي غابـــات الفلبيـــن، وذلك مـــن أجل نقل 
الشـــعب  طبائـــع  عـــن  الحســـنة  الصـــورة 
البحريني في مناطق الفلبين التي يزورها، 
حيـــث بـــات الكثيـــر مـــن مواطنـــي الريـــف 
الفلبينـــي علـــى معرفـــة بمنطقـــة الخليـــج 
العربـــي عـــن طريـــق المواطنيـــن المقيمين 
في المناطـــق الريفية والغابـــات الفلبينية، 
ولـــدى “أبـــو فاطمة” جـــار كويتـــي يدعى بـ 
“أبـــو محمد” مقيم في غابـــات الفلبين منذ 
العـــام 2009، وهما صديقان يعتمدان على 
أنفســـهما فـــي العيـــش فـــي وســـط غابـــات 

الفلبين.

طابع مختلف

ويؤكـــد جاســـم بـــأن الحيـــاة فـــي الغابـــات 
لهـــا نمـــط وطابـــع مختلف عـــن العيش في 
المناطـــق الحيويـــة التـــي تضـــج بضوضاء 
الســـيارات والحركة والســـهر، حيث الناس 
التـــي تقطـــن في الغابـــات ال تعرف الســـهر 
وتنام في تمام الساعة 6 مساًء، وتستيقظ 

في تمـــام الســـاعة 4 فجرًا؛ ألجـــل الذهاب 
إلـــى المـــزارع والعمـــل فـــي حصـــد المنتج 
الزراعـــي كالمانجـــو، التفاح، المـــوز، الذرة، 
واألرز، مشـــيرًا إلـــى أن النـــاس فـــي غابات 
الفلبيـــن تـــأكل يوميـــًا مـــن حصـــاد الغابات 
الخضـــراء والمنتجـــات الطازجـــة كالفاكهة 

والخضار وشراب الحليب الطبيعي.

عسل للبحرين

ويعكـــف يوســـف أبـــو فاطمـــة حاليـــًا على 
إعداد دراســـة مشروع تصدير منتج عسل 
وأســـماك  البحريـــن  إلـــى  الفلبيـــن  غابـــات 

الزينـــة، إال أن المســـافات الطويلـــة للتنقـــل 
من وســـط الغابات إلـــى العاصمة الفلبينية 
)مانيال( تحتاج لمدة أكثر من ساعتين عبر 
الطيـــران الجـــوي، وفكـــرة توريد “العســـل 
وأســـماك الزينـــة” متروكـــة إلى المســـتقبل 

القريب.

تعدد اللهجات

وردًا علـــى ســـؤال “البالد” عـــن الصعوبات 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة التـــي تواجـــه “أبـــو 
فاطمـــة”، أجـــاب أنهـــا تتمثـــل فـــي كثـــرة 
وتعـــدد اللهجـــات الفلبينية، ولكـــن الكثير 

مـــن النـــاس يتحدثـــون اللغـــة اإلنجليزية 
بشـــكل جيد وهو ما يسهل عليه التواصل 

مع اآلخرين.
وعلق على ســـؤال آخر عن طبيعة الســـكن 
والحياة في وسط الغابات واالعتماد على 
الحيوانـــات فـــي المواصـــالت، واصفـــًا بأن 
الحياة جميلة، ولكن تبدو صعبة للكثير من 
الناس التي ال تســـتطيع التأقلم مع الحياة 
الريفية فـــي الغابات، حيث من اعتاد على 
الحيـــاة النمطيـــة ومجتمع المدينة وســـط 
المبانـــي وحياة الرفاهيـــة والضوضاء، من 

الصعب عليه التأقلم في حياة الريف.

^بـــدت فكرة تأســـيس أكاديميـــة المها الرياضيـــة بمملكة 
البحرين في العام 2018 ومقرها في منطقة عالي.

تهـــدف أكاديميـــة المهـــا )البحريـــن( إلـــى تربية متزنـــة متكاملة 
مـــن النواحـــي الجســـمانية والروحية والعقلية، كمـــا تهدف إلى 
اإلسهام في تنمية المجتمع وتطوره، وتسعى إلى تحقيق هذه 
األهـــداف عن طريق إتاحة الفرص الممكنة للناشـــئة من البنات 
الصغـــار الالتي تجـــاوزت أعمارهن من ٨ ســـنوات وصاعدًا من 
خالل ممارســـة األنشـــطة الرياضة في لعبة الكرة الطائرة وكرة 
الســـلة وكـــرة اليد وكـــرة القدم ولعبة الريشـــة الطائـــرة ولعبات 
أخـــرى، وإقامة البرامـــج الثقافيـــة واالجتماعيـــة والترويحية، 

وغير ذلك من الوسائل المناسبة.
نشـــأت األكاديميـــة في العام 2018 واســـتمرت إلـــى يومنا هذا 
فـــي تدريب البنات والســـيدات وإقامة المهرجانات والبطوالت 
والمباريـــات داخـــل البحريـــن وخارجهـــا، وتشـــجيع الجميع من 
األمهـــات واآلبـــاء علـــى أن يشـــاركوا بناتهـــم بإظهـــار االهتمـــام 
المناســـب وإعطائهم الفرصـــة الممكنة في التحليـــق بمهاراتهم 

وتطويرها في مركز األكاديمية. 
طبعـــًا هنـــاك العطـــاء الالمحـــدود مـــن قبـــل إدارة األكاديميـــة 
والمدربيـــن والمدربات، ولكن هذا ال يكفـــي إطالقًا وكذلك قلة 
الرعاية سواء من مختلف االتحادات والمؤسسات أو الشركات 

والبنوك مما يجعل األمر صعبا جدًا إن لم يمكن مستحيالً. 
نتمنـــى من المســـؤولين فـــي جميع القطاعـــات واالتحادات بأن 
يدعمـــوا هـــذه الفكرة التي تصـــب في النهايـــة لمصلحة الوطن 
وإنشـــاء جيل واٍع في جميع اللعبات وتمكين المرأة البحرينية 

من إبراز مختلف مواهبها الرياضية.
وندعـــو الدولـــة لتوفيـــر األرض المناســـبة والتـــي ال تســـتطيع 
األكاديميـــة بمواردهـــا الحاليـــة مـــن توفيـــر األرض إلقامة هذه 

األكاديمية.
كمـــا أن أكاديميـــة المهـــا ســـتضخ مـــا يقـــارب 6 مالييـــن دوالر 
إلقامة مختلف المنشـــآت، وسنعتمد على الدولة لتوفير األرض 

المناسبة إلقامة األكاديمية.
جميل آل مبارك

تهدف إلى تمكين المرأة رياضياً وإبراز مواهبها

لتوفير أرض عامة مناسبة ألكاديمية المها
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^نحــن 7 طلبــة بحرينييــن حصلنا على درجــة دكتور في 
الطب، وندرس في جامعة الخليج العربي لدرجة الماجستير 

في طب العائلة اإلكلينيكي هذا العام 2022/  2023.

نناشـــد رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
ووزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  والقائـــم 
لصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( مها 
مفيز، النظر في دعم دراســـتنا 
أســـوة  البرنامـــج  هـــذا  فـــي 
الســـابقة  الســـنوات  بطـــالب 
فـــي البرنامج، والـــذي تم دعم 
دراســـتهم مـــن خـــالل التعاون 
بيـــن وزارة الصحـــة و”تمكين” 
وجامعـــة الخليج العربي، وهو 

برنامـــج هدفه رفد قطاع طب 
العائلة والطب العام بخريجين 
قـــد تدربـــوا بشـــكل كبيـــر فـــي 

طب العائلة األكلينيكي.
األسماء لدى المحرر

^ نعاني نحن أصحاب الدراجات المائية من عدم الســـماح لنا 
بإنزال الدراجات المائية في الفرض والمرافئ، وعليه أرفع باسمي 
رســـالتي هـــذه إلى من يهمـــه األمر؛ للنظر بهـــذا الخصوص، حيث ال 
يوجد مكان مناسب إلنزال الدراجات المائية، فاألماكن التي نذهب 
إليها إما أن تكون غير مالئمة للدراجات المائية من حيث مســـتوى 
الماء المتدني والذي بدوره يكبدنا خســـائر مالية ليســـت بالشـــيء 
البســـيط مـــن جهة، ناهيكم عـــن الطرق غير المشـــيدة التـــي تكلفنا 
مـــن جهـــة أخرى مبلغًا لصيانة ســـياراتنا، فأتمنى أن ينظر في األمر 

بجدية من الجهة المعنية المسؤولة عن الفرض والمرافئ العامة.
محمد حبيب

^أنــا مواطــن متقاعد بمدخــول ضعيف يكاد يكفــي احتياجاتنا 
الرئيسية وأعيش مع أسرتي المكونة من أربعة أفراد في شقة آيلة 

للسقوط مهددة بالهدم في أي وقت، نظرًا لعمر المبنى.

ويـــزداد  وضعـــًا صعبـــًا  وأعيـــش 
صعوبـــة يومـــًا بعـــد يـــوم، حيـــث 
أتشارك وأسرتي مع أخواتي في 
هـــذا المبنى اآليل للســـقوط الذي 

ورثناه عن أبينا.
وبســـبب إلحـــاح الورثـــة إلخـــالء 
البيـــت ألجل التصـــرف فيه، فقد 
أصيـــب أفـــراد أســـرتي بإحبـــاط 
يهـــدد  ممـــا  ومعيشـــي،  نفســـي 
أسرتي بالضياع والتشرد في أي 

لحظـــة. علمًا أنـــه تقدمت بطلبي 
اإلســـكاني منـــذ العـــام 2002 أي 
لـــم  اآلن  وحتـــى  ســـنة   20 منـــذ 

أستلم البيت.
وأناشد الحصول على أحد بيوت 
منطقـــة المحـــرق؛ ألنهـــا المنطقة 
العائليـــة  جذورنـــا  نبتـــت  التـــي 
نشـــأنا  وفيهـــا  واالجتماعيـــة 

وترعرنا وقضينا عمرنا كامالً.
يوسف غلوم

طلبـة طـب يناشـدون دعـم 
“تمكيــن” لدراستهــم

منع إنزال الدراجات المائية 
في الفرض والمرافئ العامة

بيـــت العمــر “حلـــم” لــم 
يتحقــق منــذ 20 عـامـًا

صور المسكن الحالي

حسن عبدالرسول

ا وأريـــد أن تصل  ^أنـــا أم لمعـــاق ســـمعيًّ
ا  رســـالتي إلـــى وزارة التربية والتعليـــم. حاليًّ
ال يوجـــد معلـــم لصعوبـــات التعلـــم بالمدارس 
الحكومية منذ استئناف الدراسة الحضورية.

 وأناشـــد وزير التربية والتعليم محمد جمعة 
وضع آليـــة لنظـــام التقويم التربـــوي الخاصة 
بتقييم الطلبة ذوي صعوبات التعلم واإلعاقة 
الســـمعية فـــي فتـــرة االمتحانـــات الشـــهرية، 
حيث نشكو من عدم تقديم المساعدة ألبنائنا 
وعدم مراعاتهـــم من قبل المعلمين ووضعهم 

في لجان خاصة أثناء فترة التطبيقات.
 أغلـــب الطلبـــه لديهـــم صعوبـــة فـــي القـــراءة 
لوحدهـــم وبعض الصعوبات التي تمنعهم من 
تقديم االمتحانات بمفردهم وبعض المدارس 

تفتقر لمعلمي صعوبات التعلم وتحتاج بعض 
المـــدارس إلى أكثـــر من معلـــم صعوبات، فال 
يســـتطيع معلم واحد تغطية األعداد الكبيرة 

في المدارس.
 علًمـــا بأن معلم الصعوبـــات مطالب بتدريس 
جميع المراحـــل التعليمية وتقديم المســـاندة 
لتقديـــم  الفرصـــة  لـــه  يتـــاح  لهـــم، وبذلـــك ال 

التطبيقات في لجان خاصة.
وأنـــا على ثقة أن وزير التربية والتعليم يولي 
ـــا لطلبة التربية  رعايـــة ودعًما واهتماًما خاصًّ
ا(  الخاصة )صعوبات التعلم والمعاقين ســـمعيًّ

بما يتناسب مع أوضاعهم.

مروة

مناشدة الوزير لوضع نظام تقويم تربوي خاص بتقييمهم

ال معلمين لصعوبات التعلم بالمدارس... إلى متى؟

أسوة بطالب 
السنوات السابقة 
في برنامج أطباء 

العائلة
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احتفلـــت “ريـــن” بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة من خـــال تنظيم فعاليـــة مخصصة 
للنهوض بالمرأة في مجال األصول المشـــفرة، باعتباره يوم يحتفي بإنجازات 
ومســـاهمات المـــرأة البحرينيـــة فـــي تقـــدم مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بالتعاون 
 )Bahrain Fintech Bay( مـــع شـــركائها خليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة
وبمشـــاركة عدد من النســـاء العامات في قطاع التكنولوجيا المالية البحريني 

الصاعد وغيره من مختلف القطاعات في البحرين.
كما نظمت “رين” فعالية أخرى خاصة بموظفات الشركة البحرينيات، لاحتفاء 
بإنجازاتهن وتمكينهن من اكتســـاب كامل قدراتهن. وتود “رين” أن تنتهز هذه 
الفرصة لتتمنى يوًما ســـعيًدا لجميع النساء في مملكة البحرين، حيث نواصل 
البنـــاء مـــن أجل مســـتقبل مالي أكثـــر ازدهاًرا وشـــموًل للجميع. منصـــة “رين”، 
مـــن خال شـــركتها Rain Management W.L.L، هي وســـيط أصول مشـــفرة 
مرخصـــة من قبـــل مصرف البحريـــن المركزي )CBB(. وتســـعى “ريـــن” لتزويد 
مستخدميها بمساحة آمنة لشراء وبيع وتخزين األصول المشفرة، إضافة إلى 

توفير فرص تعليمية منتظمة للمهتمين بمعرفة المزيد عن تلك األصول.

“رين” تحتفل بيوم المرأة البحرينية

“ستراتا” في دلمونيا.. مجمع سكني يعيد ابتكار الحياة على الواجهة المائية

“بريق الرتاج” تكشف عن خططها لتطوير “قرية راس حيان” على الساحل الشرقي للمملكة

101 شقة سكنية مزودة بأهم وسائل الراحة والرفاهية

مساكن المشروع المستدامة ستحافظ على غابات “المانغروف” الطبيعية

العقـــاري  التطويـــر  شـــركة  شـــاركت 
البحرينيـــة “بريـــق الرتـــاج” ألول مرة في 
معرض ســـيتي ســـكيب البحريـــن 2022، 
مشـــروعها  إطـــاق  عـــن  أعلنـــت  حيـــث 
الجديد “ستراتا في دلمونيا”، وهو مجمع 
ســـكني فاخر مـــزود بأهم وســـائل الراحة 
والرفاهيـــة العصرية، ومكون من عشـــرة 
طوابق على مساحة 31,000 متر مربع. 

ويتمتع المبنى بموقعه الستثنائي المطل 
علـــى قنـــاة دلمونيـــا الكبرى، وهـــو مصمم 
ويعكـــس  انحنـــاء خفيـــف،  فيـــه  بشـــكل 
طـــرازه المعمـــاري الخّطـــي الجميـــل مبدأ 
الســـتراتا، أو الطبقـــات باللغـــة الاتينيـــة. 
ويتميز باإلضاءة والتســـاع، ومســـاحات 
توفـــر  التـــي  الواســـعة  وشـــرفاته  غرفـــه 
إطـــالت خابة علـــى المحيـــط. يتراوح 
عدد غـــرف النوم في الوحدات الســـكنية 
مـــن 1 إلـــى 4 غـــرف، وعلى جانـــب الممر 

الخشـــبي المخصص للمشاة على ضفاف 
القناة، يخصص المبنى مساحة 611 مترا 
مربعـــا لمنافذ البيـــع بالتجزئة من مطاعم 

ومقاٍه ومحات الوجبات السريعة.
وصرح المدير اإلداري ونائب الرئيس في 
شـــركة بريـــق الرتاج ماهر الشـــاعر: “نأمل 
من خال هذا المشـــروع أن نعيد تعريف 

مفهـــوم الشـــقق الســـكنية فـــي دلمونيـــا، 
وســـعينا جاهدين من خالـــه إلى تحقيق 
مستوى مختلف من التصميم. يمتاز هذا 
الصرح السكني بطرازه المعماري الخّطي 
المهيـــب، وبموقعـــه علـــى قنـــاة دلمونيـــا 
الكبرى، على مقربة من النوافير الراقصة 
المجـــاورة.  البوتيـــكات  مـــن  والعديـــد 

وتوفر بنية المجمـــع الطبقية والمنحنية، 
الخصوصيـــة ويتناعم شـــكلها مـــع البيئة 
المحيطـــة. أمـــا الرتفـــاع الهائـــل للمبنى، 
بمناظـــر  الســـتمتاع  للقاطنيـــن  فيتيـــح 
مذهلـــة مفتوحة علـــى المحيط في نهاية 

القناة”.
الترفيهيـــة  الخدمـــات  مســـتوى  ويضـــم 
فـــي الطابق األخير صالـــة ألعاب رياضية 
تبلـــغ  طـــراز،  أحـــدث  علـــى  مصممـــة 
مســـاحتها 95 مترًا مربعًا مع إطالة على 
المحيط، حيـــث يمكن للمقيمين الهتمام 
وحمـــام  البدنيـــة،  ولياقتهـــم  بصحتهـــم 
ســـباحة إنفينيتـــي مذهاً بمســـاحة 16.7 
فـــي 6.6 متـــر، مـــع منطقـــة لاســـترخاء، 
وحمام ســـباحة لألطفال، ومنطقة شواء، 
وغـــرف بخـــار وســـاونا، وصالـــة متعـــددة 
الجتماعيـــة  للمناســـبات  الســـتخدامات 

للقاطنين.

“بريـــق  البحرينيـــة  العقـــاري  التطويـــر  شـــركة  شـــاركت 
الرتـــاج للخدمات العقارية” ألول مرة في معرض ســـيتي 
ســـكيب البحرين 2022، إذ عرضت للمرة األولى خططها 
الطموحـــة لتطوير مشـــروع “قرية راس حّيان” الســـكني 
على الســـاحل الشـــرقي للمملكة. ويضم المشـــروع الرائد 
فلًا وشـــقًقا ســـكنية على الواجهة البحرية، ومســـاحات 
ترفيهيـــة وخدمية وتجاريـــة متنوعة، وإطالة ســـاحرة 
علـــى الشـــاطئ والمرســـى، وســـط غابـــات أشـــجار القرم 

)المانغروف( الطبيعية. 

وتعتبـــر قريـــة راس حّيـــان مشـــروًعا فريـــًدا مـــن نوعـــه 
مـــن حيـــث التصاميـــم الهندســـية، ومخططـــات التطوير 
الرئيســـية للمســـاحات الســـكنية والترفيهية والخارجية 
التـــي تعـــزز النســـجام والتكامـــل مـــع الطبيعـــة الخابة. 
وتوفـــر العديد من الوحدات الســـكنية إطالة على القناة 
المائيـــة، التـــي تنفتـــح فـــي قســـمها الشـــمالي علـــى غابة 
أشـــجار القـــرم ) المانغـــروف( الطبيعيـــة التـــي يتم حفظ 

وتعزيز تنوعها الحيوي.
وقـــال العضو المنتدب ونائـــب رئيس مجلس اإلدارة في 

شـــركة بريـــق الرتاج ماهـــر الشـــاعر “تعتبـــر منطقة راس 
حّيان ذات أهمية كبيرة لتراث المملكة. ويأتي المشروع 
تحقيًقـــا لطموحاتنـــا لمنح الســـكان فرصـــة العيش هناك 
بيـــن نظمها البيئية الطبيعية الســـاحرة. لقد كان الحفاظ 
علـــى األراضي الرطبـــة الواقعة فـــي نطاق المـــد والجزر 
وتعزيزهـــا، أولوية بالنســـبة لنا. ونخطط لتوســـيع غابات 
أشجار القرم )المانغروف( الحالية وبناء متنزه للقاطنين. 
ويتميـــز المشـــروع بطابعـــه القـــروي والـــذي تجنبنـــا فيه 

اعتماد تصميم واحد للجميع”.

بنسبة تفوق 45 % من التعامالت األسبوعية

“بيت التمويل الكويتي” يتصدر تداوالت البورصة بـ 842.3 ألف دينار
أقفلت بورصة البحرين تعاماتها األسبوعية 
مؤشـــر  ليغلـــق   %  0.49 بنســـبة  منخفضـــة 
البحرين العام عند مستوى 1,855.43 نقطة.
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة 
البحريـــن خال األســـبوع الماضي 4 مايين 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهما  و537  ألفـــا  و661 
قدرهـــا مليون و870 ألفا و621 دينارا، نفذها 
الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خال 221 

صفقة.
األســـبوع  خـــال  المســـتثمرون  وتـــداول 
الماضـــي أســـهم 26 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أسهم شـــركات واحدة، في حين انــــخفضت 
أســـعار أســـهم 10 شـــركات، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار أقفالها السابق. 
واســـتحوذ علـــى المركز األول فـــي تعامات 

غيـــر  الشـــركات  قطـــاع  الماضـــي  األســـبوع 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  البحرينيـــة، 
المتداولة 842 ألفا و370 دينارا أو ما نســـبته 
E.03 مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 816 ألفـــا و410 أســـهم، تـــم 

تنفيذها من خال 18 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانت مـــن نصيب 
قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
479 ألفـــا و74 دينـــارا بنســـبة 25.61 % مـــن 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة 
وبكميـــة قدرهـــا مليونيـــن و659 ألفـــا و535 

سهما، تم تنفيذها من خال 101 صفقة.
أما على مســـتوى الشـــركات، فقـــد جاء بيت 
التمويـــل الكويتـــي )بيتك( فـــي المركز األول 
مـــن حيث القيمة إذ بلغت قيمة أســـهمه 842 

مـــن   % 45.03 ألفـــا و370 دينـــارا وبنســـبة 
قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 816 
ألفا و410 أســـهم، تم تنفيذهـــا من خال 18 

صفقة.
وجـــاءت فـــي المركـــز الثاني شـــركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبا( بقيمة قدرهـــا 226 ألفا و919 
دينـــارا وبنســـبة 12.13 % من قيمة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 225 ألفـــا و554 

سهما، تم تنفيذها من خال 27 صفقة.
األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  وبلـــغ 
المتداولـــة بلـــغ 374 ألفـــا و124 دينـــارا، فـــي 
حيـــن كان المتوســـط اليومي لكمية األســـهم 
المتداولة 932 ألفا و307 أسهم، أما متوسط 
عدد الصفقات خال األســـبوع الماضي فبلغ 

44 صفقة.
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البحرين وزوجة األب
لقد ابتعدت عن والدتي منذ كنت في سن الطفولة، جراء انفصالها عن أبي، من 
ثـــمَّ قـــرر والدي أن يتزوج بأخرى، وكنت آنذاك واعًيا وخائًفا من قصص الشـــر 
التي غالًبا ما ترتبط بزوجات األب اللواتي، وحسب ما تروي عنهّن األساطير، 

بأنهنَّ يفتقدن لغريزة األمومة وليست لديهّن القدرة على المحبة والعطاء.
كنت أنســـج في مخّيلتي صورا لزوجة األب، اســـتلهمتها من المسلسات، ومن 
روايات الطفولة والقصص الشـــعبية المتداولة حولها، بأنها زوجة أب مستبّدة 
وعابســـة و”مكشـــرة”، ســـوطها بيدها، تحيك المؤامرات مقنعًة أبي بأن يقســـو 

علّي أنا وإخوتي ويكرهنا.
والمفارقـــة أن زوجـــة والـــدي كانـــت خـــاف ذلـــك، وإذ هي حنـــون عطوف بل 
ومرّبيـــة فاضلـــة، أفنـــت عمرها فـــي تربيتي مـــع إخوتي مع أننا لســـنا من دمها 

ولحمها.
مـــن هنـــا أيقنـــت ان األم التـــي تلد األبنـــاء تســـتحق بامتياز لقـــب األمومة، أما 
مـــن تربـــي وتتعب وتضفي مشـــاعر األمومة الحقيقية على غيـــر أولدها لعلها 

تتخطى ذلك المنصب بجدارة لتكون ملكة على األمهات وسيدتهّن.
وعلى ذات المنوال، فكما أن األم ليست فقط التي تلد بل التي تربي وتحتضن؛ 
فالوطـــن أيضـــا هو في عيني ليس فقط الذي تترعرع فيه منذ الصغر او حيث 
ن لـــك البيئة  جـــذورك وأصولـــك منـــه، فســـّيد األوطـــان هو مـــن احتضنـــك وأمَّ
د لك الطريق  والفـــرص واإلمكانيـــات لتتفوق في الحياة، وهو من آمن بك ومهَّ

ووفر لك مكاًنا بين أفراد الشعب.
إنهـــا مملكـــة البحريـــن يا ســـادة، ومـــن هنا وبهـــذه المناســـبة أهنئ ملـــك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وصاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
حفظهـــم هللا ورعاهـــم وكل الشـــعب البحرينـــي بالعيد الوطنـــي أدام هللا على 

المملكة امنها وامانها ورفعتها.
كمـــا وأتوّجـــه إلى زمائـــي رجال العمـــال والمســـتثمرين قائا لهـــم، إن أرض 
البحريـــن هـــي أرض تحقيق األحام، فـــإن كنت تبحث عن بنيـــة تحتية قوية 
وموقـــٍع جغرافـــي لوجســـتي، وقوانيـــن وإجراءات وتســـهيات، وعـــن معاملٍة 

حسن وبيئة رائعة للعيش انت وعائلتك، أنصحك وبشدة بمملكة البحرين.
شـــكرا لمـــن ل أناديهـــا إل أمـــي، “ثنـــاء العربي” وشـــكرا لمن ل أناديـــه إل وطني 

مملكة البحرين.
GPS رئيس تنفيذي وشريك مؤسس لشركة *

رشيد الحلواني*



افتتـــح المؤتمر الدولي الرابع عشـــر لفـــرع البحرين 
 )BCICAI( لمعهد المحاســـبين القانونيين فـــي الهند
بتفاعـــل افتراضـــي مـــع وزير النقـــل البـــري واتحاد 
الطـــرق الســـريعة الهنـــدي نيتيـــن جـــادكاري، الـــذي 
دعـــا إلى االســـتثمار األجنبي المباشـــر فـــي تحديث 
البنية التحتية ســـريعة التوسع في الهند، إذ تستعد 
الهنـــد لتحقيـــق هدفها االقتصـــادي الطمـــوح بقيمة 
5 مليـــارات دوالر بحلـــول العـــام 2025، وثالث أكبر 

اقتصاد في العالم بحلول العام 2027.
وأقيـــم حفل االفتتاح تحت رعايـــة وزارة الصناعة 
والتجـــارة بمملكـــة البحرين، وحضـــر حفل االفتتاح 
الســـفير الهندي بيوش سريفاســـتافا، ووكيل وزارة 
الصناعـــة والتجارة ورئيس الشـــؤون المالية بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة البحرينيـــة ورئيـــس التحليـــل 
والمعلومـــات االقتصاديـــة دعـــاء عبـــد هللا المعلـــم 
وعضو مجلس الشـــورى والشـــريك اإلداري لشـــركة 
كـــي بـــي إم جـــي البحريـــن جمـــال فخـــرو، ورئيس 
جمعية المحاسبين البحرينيين عباس علي رضي. 

مع تطور المئات من المدن الجديدة، ورفع مستوى 
التطلعـــات وأســـلوب الحيـــاة فـــي الهنـــد وسالســـل 
التوريد للتجـــارة اإللكترونية المتزايـــدة في البالد، 
مـــن المتوقـــع أن ينمـــو إجمالـــي رأس مـــال البنيـــة 
التحتية للدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4 
٪ مدفوًعـــا باإلنفاق علـــى إمدادات الميـــاه والنقل 

والبنية التحتية الحضرية.
وأشـــاد الســـفير سريفاســـتافا بعمل الهيئـــة المهنية 
الرائدة، الســـيما في ضـــوء المؤتمـــر الدولي األخير 
للمحاسبين القانونيين في الهند والذي حضره وفد 
من كبار المحاسبين البحرينيين. وقال جمال فخرو 
رئيس المحاسبين القانونيين في كلمته إن الحاجة 
للســـرعة تم تعزيزها من خـــالل التحديثات التقنية 
لجميع المحاســـبين القانونيين. وقال: “التكنولوجيا 
متأصلة بعمق في عملية المحاسبة برمتها وتتطور 
بســـرعة كبيـــرة لدرجـــة أن المحاســـبين مضطـــرون 
لمواكبـــة االتجاهات التقنية في المحاســـبة “ مجرد 
محتوى دورة المحاسبة، ولكن ألِق نظرة جادة على 

نظام التعليم العام لدينا أيًضا”.
وافتتحـــت الممثلـــة التلفزيونية البـــارزة والراقصة 
ســـودها  التحفيزيـــة  والمتحدثـــة  الكالســـيكية 

تشاندران الحفل بأداء راقص.
وقالت شارميال شـــيت، رئيسة فرع البحرين لمعهد 

المؤتمـــر  “إن  الهنـــد،  فـــي  القانونييـــن  المحاســـبين 
الســـنوي هـــو منصـــة رائعـــة إلعـــادة التواصـــل مـــع 
المحاســـبين القانونييـــن إقليميـــًا ومـــن أماكـــن أبعد 
وتقييـــم االتجاهـــات المتطـــورة التي تشـــكل عملنا، 
لقـــد عدنـــا للتـــو مـــن المؤتمـــر العالمـــي المرمـــوق. 
للمحاســـبين في مومباي، حيث رافق فرع البحرين 
وفـــدا  الهنـــد  فـــي  القانونييـــن  المحاســـبين  لمعهـــد 
مـــن المحاســـبين البحرينييـــن من مكتـــب التدقيق 
الوطنـــي فـــي البحريـــن. تناولـــت محادثاتنـــا هـــذا 
العـــام مخـــاوف األمن الســـيبراني وغســـيل األموال 
إلـــى دروس الحيـــاة مـــن المتحدثيـــن التحفيزييـــن 
مثـــل الشـــخصيات المســـرحية والتلفزيونية مانوج 

جوشـــي وسودها شاندران. وجلســـات حول تقييم 
تأثير التكنولوجيا على أعمال المحاسبة”.

مـــن  بتشـــكيلة  الســـبت  اليـــوم  المؤتمـــر  ويختتـــم 
المتحدثيـــن المؤثريـــن مثـــل المحاســـب القانونـــي 
المحاســـبين  معهـــد  رئيـــس  ميتـــرا،  ديباشـــيس 
القانونيين المعتمدين، المحاســـب القانوني آنيكيت 
تاالتي، نائب الرئيس، ناريندرا جادهاف، المستشار 
الســـابق لصندوق النقد الدولي وكبير االقتصاديين 
الســـابق في بنك االحتياطي الهندي )RBI(، وكانيكا 
تيكريوال، الرئيس التنفيذي لشركة جيت ست جو، 
خدمـــة تأجير الطائـــرات الخاصة الرائـــدة في الهند 

وقائد أعمال فوربس 30 تحت سن 30 عاًما.

وزير هندي يرحب باالستثمار األجنبي المباشر في البنية التحتية
جمال فخرو: المحاسبة العالمية بحاجة إلى المزيد من التركيز المدفوع بالتكنولوجيا
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العاصمـــة  محافظـــات  مـــع  بالتعـــاون 
والجنوبيـــة،  والشـــمالية  والمحـــرق 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
احتفـــاالت  انطـــالق  عـــن  والمعـــارض 
جميـــع  فـــي  البحريـــن”  “أضـــواء 
ضمـــن  وذلـــك  المملكـــة،  محافظـــات 
أعيـــاد  موســـم  وأنشـــطة  فعاليـــات 
البحرين التي تشمل مجموعة واسعة 
من المناســـبات فـــي مختلـــف مناطق 

المملكة طوال شهر ديسمبر 2022.
“أضـــواء  مهرجـــان  فتـــرة  وتمتـــد 
البحرين” خالل الفترة 8 – 31 ديسمبر 
فـــي  عـــدة  مواقـــع  لتغطـــي  الجـــاري 
مختلف أنحاء المملكة، تشـــمل شارع 
خليفة الكبير وشـــارع المطار وشـــارع 
الغـــوص وتقاطع الحد شـــارع ريا في 
محافظة المحرق، شـــارع 16 ديسمبر 
ودوار الساعة ومدينة عيسى وشارع 
الـــزالق وشـــارع ولـــي العهـــد وشـــارع 
الجنوبيـــة.  المحافظـــة  فـــي  الرفـــاع 

ومجمع 338 العدلية وشـــارع الشـــيخ 
الملـــك  وشـــارع  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
فيصل في محافظة العاصمة، وجسر 

الملك فهد وشارع سار رقم 13 ودوار 
ولي العهـــد والمدخل الجنوبي لمدينة 

حمد في المحافظة الشمالية.

وســـتتزّين مختلـــف مناطق وشـــوارع 
المملكة بأضواء علم البحرين األبيض 
واألحمـــر وغيرهـــا مـــن ألـــوان ضمـــن 

هويـــة أعياد البحرين احتفااًل باألعياد 
الوطنيـــة المجيـــدة، وذلـــك بالتعـــاون 
مـــع الجهات المعنية فـــي المحافظات 

األربع العاصمة والجنوبية والشـــمالية 
والمحرق وغيرها من أجهزة حكومية 

ومؤسسات من القطاع الخاص.

ضمن فعاليات موسم أعياد البحرين

“السياحة” تدشن احتفاالت “أضواء البحرين” بالتعاون مع المحافظات
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هامشـــيًا  ارتفاعـــًا  العـــام  البحريـــن  مؤشـــر  ســـّجل 
علـــى أســـاس شـــهري خـــال شـــهر نوفمبـــر 2022. 
وأنهى المؤشـــر تداوالت الشـــهر مغلقًا عند مستوى 
1,864.91 نقطة بنهاية الشـــهر، مسّجاً نموا شهريا 
بنســـبة 0.01 % ، فيمـــا يعـــد أدنـــى معـــدل نمو يتم 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مســـتوى  علـــى  تســـجيله 

الخليجي في نوفمبر 2022. 
وبحســـب التقريـــر الشـــهري ألداء أســـواق األوراق 
الماليـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي نوفمبر 
انفســـت، كان  الصـــادر عـــن بحـــوث كامكـــو   2022
األداء القطاعي لهذا الشهر متراجعًا بتسجيل 3 من 
أصل المؤشـــرات القطاعية السبعة لخسائر شهرية. 
وســـجل مؤشـــر المـــواد األساســـية أكبر معـــدل نمو 
شـــهري بنســـبة 1.1 % لينهي تداوالت الشـــهر مغلقًا 
عنـــد مســـتوى 4,658.5 نقطة، تبعه مؤشـــر القطاع 
الصناعي الذي سجل نموًا بنسبة 0.8 % في الشهر. 
أمـــا مـــن حيث األداء منـــذ بداية العـــام 2022 حتى 
تاريخـــه، نجح مؤشـــر قطـــاع المواد األساســـية في 
الحفـــاظ علـــى صدارتـــه بنســـبة 26.7 % منذ بداية 
العـــام حتى تاريخه، وتبعه مؤشـــر قطاع الخدمات 
االســـتهاكية في المرتبة الثانية، إذ سجل مكاسب 
شـــهرية منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه بنسبة 

 .% 7.8
بيـــت  ســـهم  جـــاء  الشـــركات،  أداء  وعلـــى صعيـــد 
التمويـــل الكويتي - البحرين في الصدارة، مســـجاً 
 ،2022 6.6 % خـــال شـــهر نوفمبـــر  نمـــوًا بنســـبة 
تبعـــه ســـهم مجموعـــة جي إف إتـــش الماليـــة الذي 
شـــهد ارتفاعـــًا بنســـبة 5.6 %. وبالمقارنـــة، تصـــّدر 
ســـهم شـــركة البحرين للتســـهيات التجارية قائمة 
الخاســـرين، مســـّجاً انخفاضـــًا بنســـبة 13 %، تبعه 
ســـهم شـــركة بي أم أم أي بتســـجيله خسائر شهرية 

بنسبة 5.4 % بنهاية شهر نوفمبر 2022.
وعلى مستوى األسواق الخليجية، ظّل أداء أسواق 
األســـهم الخليجيـــة مختلطـــًا مـــرة أخرى في شـــهر 
نوفمبـــر 2022، إذ تراجعت 3 مـــن أصل 7 بورصات 

خليجية في الشهر. 
وشـــهدت األســـهم الســـعودية أعلـــى معـــدل تراجـــع 
خـــال الشـــهر، إذ خســـر مؤشـــر الســـوق الســـعودية 
)تاســـي( نســـبة 6.6 % مـــن قيمتـــه لينهـــي تداوالت 
الشـــهر دون حاجـــز 11 ألـــف نقطـــة. كمـــا تراجعـــت 
مؤشـــرات ســـوقي قطر ودبي بنهاية نوفمبر 2022، 
وأدت تلـــك الخســـائر إلـــى محـــو المكاســـب التـــي 
ســـجلتها بقيـــة البورصـــات ممـــا أدى إلـــى انخفاض 
 4.2 بنســـبة  الخليجـــي  ســـتانلي  مورجـــان  مؤشـــر 
% خـــال الشـــهر. وكانـــت ســـلطنة ُعمـــان الســـوق 
األفضل أداًء في نوفمبر بتســـجيلها مكاســـب بلغت 
نســـبتها 5.7 %، تبعتهـــا بورصتـــا الكويت وأبوظبي 
بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 3.6 % و1.7 %، 

على التوالي. 
كمـــا ســـاهمت التراجعـــات التـــي شـــهدتها بورصتـــا 
الســـعودية وقطر في التأثير سلبًا على أداء أسواق 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي منـــذ بدايـــة العام 
2022 حتـــى تاريخـــه، إذ أنهـــى المؤشـــر تـــداوالت 
الشهر في المنطقة الحمراء للمرة الرابعة هذا العام. 
وكانت السوق السعودية هي السوق الوحيدة على 
مســـتوى دول مجلس التعاون الخليجي التي أنهت 
تداوالت شـــهر نوفمبر 2022 على تراجع بنسبة 3.4 
% منـــذ بدايـــة العام 2022 حتـــى تاريخه. من جهة 
أخرى، احتفظـــت أبوظبي بصدارتها على مســـتوى 
المنطقة بتســـجيل مكاســـب منذ بداية العام 2022 
حتى تاريخه بنسبة 24.3 %، تليها عمان والكويت 
علـــى  11.7 % و7.7 %  بنســـبة  بمكاســـب جيـــدة 

التوالي.
وعلـــى الصعيـــد القطاعـــي، أنهـــت كافة المؤشـــرات 
القطاعيـــة تقريبـــًا تـــداوالت الشـــهر فـــي المنطقـــة 
الحمـــراء. واقتصر تســـجيل أداء ايجابي هامشـــي 
على مؤشرات قطاعات الفنادق والمطاعم والترفيه 
والســـلع الرأســـمالية والعقار فقط في الشـــهر، بينما 

تراجعت بقية المؤشرات. 
وكان مؤشـــر قطـــاع األدوية هو األســـوأ أداًء خال 
شـــهر نوفمبر 2022 بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 
10.6 %، تبعـــه مؤشـــرا قطـــاع المـــواد األساســـية 
وقطاع الســـلع طويلة األجل بنســـبة 10.4 % و9.6 
% علـــى التوالي. كما شـــهد مؤشـــر المرافـــق العامة 
تراجعـــًا ثنائـــي الرقـــم خال الشـــهر، بينما ســـجلت 
القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك 
والطاقـــة تراجعـــات بنســـبة 3.2 % و4.3 %، علـــى 

التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول في أسواق دول مجلس 
التعـــاون الخليجي للشـــهر الثالث علـــى التوالي في 
نوفمبر 2022 بعد أن أدى انخفاض أنشطة التداول 
فـــي الســـعودية والكويـــت وقطر فـــي التأثير ســـلبًا 
علـــى ارتفاع قيمـــة التداوالت في بقيـــة البورصات 
الخليجيـــة األخـــرى. وبلـــغ إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة فـــي الشـــهر 43.5 مليـــار دوالر أمريكـــي 
مقابـــل 46.7 مليـــار دوالر أمريكـــي الشـــهر الســـابق، 
إال أن كمية األســـهم المتداولة سجلت نموًا هامشيًا 

في الشـــهر لتصل إلى 19.5 مليار سهم مقابل 18.5 
مليار سهم في أكتوبر 2022.

وعلـــى النقيض مـــن ذلك، أظهرت أســـواق األســـهم 
العالمية أداًء إيجابيًا خال الشـــهر بتسجيل مؤشر 
مورجان ســـتانلي العالمي مكاســـب شـــهرية بنســـبة 
6.8 فـــي المئـــة. وســـجلت كافة مؤشـــرات األســـهم 
العالمية الرئيسة تقريبًا نموًا خال الشهر بدعم من 
تراجـــع ضغوط التضخـــم مما عزز اآلمـــال المتعلقة 
بتطبيق البنوك المركزية العالمية لسياســـات نقدية 
أقل تشـــددًا. وسجلت األســـواق الناشئة نموًا ثنائي 
الرقم في الشـــهر عند نســـبة 14.6 في المئة، تبعتها 
األســـواق األوروبيـــة بتســـجيلها مكاســـب شـــهرية 
بنســـبة 7 في المئة. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 
500 تـــداوالت شـــهر نوفمبر مرتفعًا بنســـبة 5.4 في 

المئة على أساس شهري.

السعودية

ســـجلت البورصـــة الســـعودية أعلـــى معـــدل تراجع 
شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 
في نوفمبر 2022 على خلفية عمليات جني األرباح 
باإلضافـــة إلـــى االنخفـــاض الحاد في أســـعار النفط 
والمخاوف من تباطؤ النمـــو االقتصادي. وانخفض 
المؤشـــر خال الشـــهر دون مســـتوى 11,000 للمرة 
األولـــى منـــذ ســـبتمبر 2022 وأغلق عنـــد 10,896.9 
نقطة، مســـجا خسائر شهرية بنسبة 6.6 في المئة. 
كمـــا أثـــر االنخفـــاض أيًضـــا علـــى أداء المؤشـــر منذ 
بدايـــة العـــام وحتـــى تاريخـــه، ممـــا يجعله المؤشـــر 
الرئيس الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي 
الذي يسجل انخفاًضا منذ بداية العام وحتى نهاية 
نوفمبـــر 2022 عند 3.4 في المئة. كما شـــهد الشـــهر 
أيضًا إدراج ثاث شركات في البورصة، وهي شركة 
مرافـــق الكهرباء والميـــاه للجبيل وينبـــع في قطاع 
المرافـــق العامة، وشـــركة العـــرض المتقن للخدمات 
التجاريـــة في قطاع التطبيقـــات وخدمات التقنية، 
وشـــركة الحفـــر العربيـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة. كمـــا 
وافقـــت الهيئة العامة لســـوق المال الســـعودية على 
طلـــب أمريكانا للمطاعم العالمية لـــإدراج المزدوج 
األســـواق  فـــي  اإلطـــاق  علـــى  واألول  المتزامـــن 
الســـعودية واإلماراتيـــة عن طريق طـــرح 2.5 مليار 

سهم، أو ما نسبته 30 في المئة من رأسمالها. 
كما أظهر األداء الشـــهري لقطاعات السوق انخفاًضا 
عمومـــا فـــي نوفمبر 2022 باســـتثناء مؤشـــر قطاع 
الخدمات االســـتهاكية الذي سجل مكاسب شهرية 
هامشـــية بنسبة 0.5 في المئة. وشهد مؤشر المالية 

المتنوعـــة أكبر انخفاض بنســـبة 15.9 في المئة بعد 
أن ســـجلت جميع مكونات المؤشر تراجعات. وجاء 
كل من مؤشري قطاع المرافق العامة وقطاع السلع 
الرأســـمالية في المرتبة التالية بانخفاضهما بنســـبة 
15.2 في المئة و11.7 في المئة، تاه مؤشـــرا السلع 
االســـتهاكية المعمرة والمابس والمواد بانخفاض 
نســـبته 10.8 فـــي المئـــة و10.6 فـــي المئـــة، علـــى 
التوالي. وســـجلت القطاعات ذات القيمة الســـوقية 
الكبيرة مثل البنوك والطاقة انخفاضًا شهريًا بنسبة 
5.9 فـــي المئـــة و4.2 فـــي المئـــة، علـــى التوالي. كما 
تراجعت أســـهم أرامكو بنســـبة 4.0 في المئة خال 
نوفمبـــر 2022. فـــي وقـــت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
وافقـــت هيئة الســـوق الماليـــة في المملكـــة العربية 
الســـعودية على طلب اكتتاب عام  50 مليون سهم 
من وحـــدة مصفاة لوبريـــف التابعة لشـــركة أرامكو 
الســـعودية لزيوت األســـاس، وتمثل نسبة 29.6 في 
المئة من رأس مال الشـــركة، والتي تهدف إلى جمع 
أكثـــر مـــن مليـــار دوالر. وفيمـــا يتعلـــق بـــاألداء منذ 
بدايـــة العـــام 2022 حتـــى تاريخه، جـــاء 16 قطاعًا 
في المنطقة السلبية، من ضمنها 11 قطاعا بخسائر 

ثنائية الرقم.
إلى ذلك، كان أداء األســـهم في نوفمبر 2022 مائًا 
بشـــدة نحو األســـهم المتراجعة مقارنـــة بالرابحين. 
ومـــن بين الرابحين، تصدرت شـــركة عبد المحســـن 
الحكير للســـياحة بمكاســـب بلغت 17.4 فـــي المئة، 
تاهـــا الشـــركة الوطنية للتعليـــم والشـــركة العربية 
لألنابيب بمكاســـب بلغت 16.2 في المئة و13.7 في 

المئة، على التوالي. 
الشـــرق  الخاســـرين، تصـــدرت شـــركة  ومـــن جهـــة 
األوســـط لصناعـــة وإنتـــاج الـــورق تراجعـــًا بنســـبة 
للتكريـــر  رابـــغ  شـــركة  تاهـــا  المئـــة،  فـــي   26.8
القابضـــة  فتيحـــي  ومجموعـــة  والبتروكيماويـــات 
بانخفـــاض بلـــغ نســـبة 24.9 فـــي المئـــة و24.3 فـــي 

المئة، على التوالي.

اإلمارات

شـــهد مؤشـــر فوتســـي ســـوق أبوظبـــي العـــام نموًا 
بنســـبة 1.3 في المئـــة بنهاية نوفمبـــر 2022، وذلك 
بعـــد تســـجيله قفـــزة هائلـــة بنســـبة 6.8 في الشـــهر 
الســـابق. وأنهـــى مؤشـــر فوتســـي ســـوق أبوظبـــي 
العـــام تـــداوالت الشـــهر عنـــد مســـتوى 10,552.37 
ســـجلت  القطاعـــي،  األداء  وعلـــى صعيـــد  نقطـــة. 
ســـتة من أصل عشـــرة مؤشـــرات قطاعية خســـائر 
شـــهرية، بينما سجلت المؤشـــرات األربعة المتبقية 

نموًا شـــهريًا في نوفمبر 2022. وجاء مؤشر قطاع 
المرافق العامة في الصدارة بتســـجيله أعلى معدل 
نمـــو شـــهري علـــى مســـتوى المؤشـــرات القطاعية، 
مســـجاً نمـــوًا شـــهريًا بنســـبة 9.1 فـــي المئـــة فيما 
يعزى بصفة رئيســـة للمكاســـب التي ســـجلها ســـهم 
شـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة للطاقة )طاقة( بالنســـبة 
نفسها. وتبعه كل من مؤشري قطاع العقار وقطاع 
الصناعـــة فـــي المرتبـــة الثانيـــة والثالثـــة من حيث 
النمـــو الشـــهري، بتســـجيلهما لنمـــو بنســـبة 8.6 في 
المئـــة و 6.8 فـــي المئة، علـــى التوالي، فـــي نوفمبر 
2022. وعلى صعيد السوق األولية، تم إدراج سهم 
شـــركة بيانـــات اي بي إل ســـي في ســـوق أبوظبي 
لألوراق المالية خال شهر نوفمبر 2022، وتخطى 
إجمالـــي الطلـــب على االكتتـــاب األولـــي العام على 
أســـهم الشـــركة أكثر من 57.5 مليار درهم إماراتي 
بنســـبة 22.22 في المئة من إجمالي الطرح. وشهد 
اإلصدار طلبًا محليًا قويًا من شـــريحة المستثمرين 
المحترفيـــن واألفـــراد على حد ســـواء وتجاوز حد 

االكتتاب بمقدار 379 مرة.
واصـــل المؤشـــر العام لســـوق دبـــي الماليـــة تراجعه 
للشـــهر الثالث على التوالي. وشهد المؤشر القياسي 
تراجعًا هامشـــيًا بنسبة 0.2 في المئة بنهاية نوفمبر 
2022 لينهـــي تـــداوالت الشـــهر مغلقًا عند مســـتوى 
3,324.0 نقطة. وتحســـنت القيمة الســـوقية لسوق 
دبي المالي بنســـبة 1.4 في المئة في الشهر وبنسبة 
41.4 فـــي المئـــة منـــذ بدايـــة العـــام الجاريـــب حتى 
تاريخه بعد إدراج شركتين جديدتين في البورصة، 
حيث اســـتقبل ســـوق دبـــي المالية ســـهم مجموعة 
تعليم القابضة، إحدى أكبر مزودي خدمات التعليم 
فـــي اإلمـــارات بمحفظـــة تضـــم 26 مدرســـة وأكثـــر 
مـــن 27 ألـــف طالـــب ضمـــن قائمـــة الشـــركات التـــي 
تتـــداول في البورصة. باإلضافة إلى ذلك، أصبحت 
مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي “إمباور”، 
كبـــرى شـــركات أنظمـــة التبريـــد المركـــزي المدرجة 
فـــي بورصـــة دبـــي. ووصل إجمالـــي االكتتـــاب في 
أســـهم إمباور 724 مليون درهـــم إماراتي، متجاوزًا 
قيمـــة الطـــرح بأكثـــر مـــن 47 مـــرة. أمـــا مـــن حيـــث 
أداء الشـــركات، جاء ســـهم شـــركة الخليج للماحة 
القابضـــة في صـــدارة األســـهم الرابحة لهذا الشـــهر، 
بنمو بلغت نســـبته 54.2 في المئة في شـــهر نوفمبر 
2022، تبعه كل من ســـهمي مصرف عجمان وشركة 
دبـــي اإلســـامية للتأميـــن وإعـــادة التأميـــن اللذين 
سجا ارتفاعًا بنسبة 38.2 في المئة و18 في المئة، 

على التوالي.

الكويت

واصلت بورصة الكويت أدائها الجيد للشـــهر الثاني 
علـــى التوالي فـــي نوفمبر 2022. وكانت المكاســـب 
التـــي تـــم تســـجيلها خـــال الشـــهر مدفوعـــة بصفة 
رئيســـة باألداء الجيد لألســـهم الكبـــرى التي أعلنت 
عـــن نتائج مالية قوية على أســـاس ربع ســـنوي عن 
فترة التســـعة أشـــهر األولى من العام 2022، خاصة 
قطـــاع البنـــوك ممـــا ســـاهم فـــي تعزيـــز معنويـــات 
التفـــاؤل بيـــن صفـــوف المســـتثمرين. وقـــد انعكس 
ذلـــك علـــى أداء مؤشـــر الســـوق األول الذي ســـجل 
مكاســـب بنســـبة 3.7 في المئـــة، متفوقـــًا على أداء 
مؤشـــر الســـوق العام الذي ســـجل مكاســـب بنســـبة 
3.6 فـــي المئة. وســـجل مؤشـــر الســـوق الرئيس 50 
األوســـع نطاقـــا مكاســـب بنســـبة 3.2 فـــي المئة مما 
أدى إلى تســـجيل مؤشـــر الســـوق الرئيس لمكاسب 
شـــهرية بنســـبة 3.5 في المئة. كما عززت المكاسب 
الشهرية التي تم تسجيلها خال شهر نوفمبر 2022 
مكاســـب البورصـــة منـــذ بدايـــة العـــام 2022 حتـــى 
تاريخـــه، لتصبـــح بذلـــك البورصـــة الكويتيـــة ثالث 
أفضـــل األســـواق أداًء علـــى مســـتوى دول مجلـــس 
التعاون الخليجي، بنمو مؤشـــر السوق العام بنسبة 
7.7 فـــي المئـــة. وســـاهم فـــي تعزيز تلك المكاســـب 
بصفة رئيســـة نمو مؤشر السوق األول بنسبة 11.2 
فـــي المئـــة منـــذ بدايـــة العـــام 2022 حتـــى تاريخه، 
بينما كان مؤشر السوق الرئيس 50 ومؤشر السوق 
الرئيس في المنطقة الحمراء بتراجع بلغت نســـبته 

4.6 في المئة و3.5 في المئة، على التوالي. 
وكان األداء القطاعي خال الشـــهر إيجابيًا بالنسبة 
لمعظـــم القطاعـــات، إذ أنهى مؤشـــر واحد فقط من 
أصـــل 13 مؤشـــرًا قطاعيـــًا تـــداوالت الشـــهر علـــى 
تراجع. وسجل قطاع الرعاية الصحية أعلى معدل 
تراجـــع بتســـجيله خســـائر شـــهرية بنســـبة 5.7 في 
المئة على خلفية انخفاض سعر سهم شركة التقدم 

التكنولوجي بنسبة 18.0 في المئة. 
صـــدارة  فـــي  التكنولوجيـــا  قطـــاع  مؤشـــر  وجـــاء 
القطاعـــات الرابحـــة بمكاســـب ثنائيـــة الرقـــم بلغت 
نســـبتها 26.5 فـــي المئـــة فـــي ظـــل تســـجيل ســـهم 
شـــركة األنظمة اآللية، السهم الوحيد المدرج ضمن 
القطاع، مكاســـب بنفس النسبة، وتبعه قطاع السلع 
االستهاكية بنسبة نمو بلغت 7.4 في المئة تاه كل 
من مؤشـــري قطاع النفط والغـــاز وقطاع الخدمات 
االســـتهاكية بتســـجيلهما مكاسب بنســـبة 6.9 في 
المئـــة و5.9 فـــي المئة، على التوالـــي. وضمن قطاع 
النفـــط والغاز، شـــهدت أربعة من أصل ســـتة أســـهم 
مكاســـب خال الشـــهر، حيث ســـجل ســـهم شـــركة 
البتروليـــة  المجموعـــة  وســـهم  القابضـــة  ســـنرجي 
المســـتقلة مكاســـب ثنائيـــة الرقم بنســـبة 18.0 في 
المئـــة و 12.8 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي، فـــي حين 
انخفض ســـعر ســـهم الشـــركة الخليجية لاســـتثمار 
البترولـــي وســـهم بيـــت الطاقة القابضة بنســـبة 4.1 
فـــي المئـــة و 5.0 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي. وعلـــى 
صعيد قطاع البنوك، ســـجلت أســـهم معظـــم البنوك 
الكويتية مكاســـب جيدة في الشهر باستثناء البنك 
التجـــاري الكويتـــي )4.3- فـــي المئة( وبنـــك الخليج 

)1.2- في المئة(.
ومن حيث أداء األســـهم على أســـاس شهري بنهاية 
نوفمبر 2022، جاء ســـهم شـــركة المعـــدات القابضة 
في الصدارة بتســـجيله نموًا شهريًا بنسبة 62.5 في 
المئة، تبعه كل من سهمي شركة تصنيف وتحصيل 
األموال وشركة دار الثريا العقارية بمكاسب شهرية 
بلغت نسبتها 40.0 في المئة و32.4 في المئة، على 
التوالـــي. وعلـــى صعيـــد األســـهم المتراجعـــة، جـــاء 
ســـهم شـــركة وثاق للتأميـــن التكافلي فـــي الصدارة 
بانخفاضـــه بنســـبة 31.9 فـــي المئـــة، تبعـــه كل مـــن 
ســـهمي شركة الكويت والشـــرق األوسط لاستثمار 
المالـــي وشـــركة التقـــدم التكنولوجـــي بتســـجيلهما 
خســـائر شـــهرية بنســـبة 29.3 في المئـــة و18.0 في 
المئـــة، على التوالي. أما من حيث أنشـــطة التداول، 
ارتفعت كمية األســـهم المتداولة في الشـــهر بنســـبة 
26.3 فـــي المئـــة لتصـــل إلـــى 4.8 مليـــار ســـهم فـــي 
نوفمبـــر 2022 مقابـــل 3.8 مليـــار ســـهم فـــي أكتوبر 
2022.  فـــي حين تراجعت قيمة األســـهم المتداولة 
في الشهر بنسبة 9.0 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار 
دينـــار كويتـــي مقابـــل 1.3 مليـــار دينـــار كويتي في 
أكتوبـــر 2022. وجـــاء ســـهم بيت التمويـــل الكويت 
)بيتك( فـــي الصدارة من حيث القيمة المتداولة، إذ 
تم تداول أســـهم بقيمة 309.5 مليون دينار كويتي، 
تبعـــه كل مـــن ســـهمي بنـــك الكويت الوطنـــي وزين 
بقيمـــة إجمالية بلغـــت 113.6 مليـــون دينار كويتي 
و76.7 مليـــون دينـــار كويتي على التوالـــي. أما من 
حيث كمية األســـهم المتداولة، جاء سهم مجموعة 
جـــي إف إتش المالية فـــي الصدارة، بتداول 475.3 
مليون ســـهم من أسهم الشركة، تبعه كل من سهمي 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي وشـــركة أعيـــان لإجـــارة 
واالســـتثمار بتـــداول 366.3 مليـــون ســـهم و305.6 

مليون سهم من أسهمهما على التوالي.

بورصة البحرين تسجل أدنى معدل نمو في منطقة الخليج بنوفمبر
خسائر السعودية وقطر تدفع المؤشر الخليجي للتراجع ألدنى مستوياته في عام
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أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر نوفمبر 2022

إغالق أسواق األسهم الخليجية
المؤشر

األداء 
الشهري 

)%(

األداء 
منذ بداية 
العام )%(

القيمة 
السوقية 

)مليار 
دوالر(

قيمة 
التداوالت 
الشهرية

 )مليون دوالر(

مضاعف 
السعر 

للربحية 
)x(

مضاعف 
السعر 
للقيمة 

)x( الدفترية

العائد 
الجاري )%(

%162.23,893.020.41.72.7%11.2%8,491.93.7الكويت - مؤشر السوق األول

)%4.6(%5,829.73.2الكويت - مؤشر رئيسي 50

)%3.5(%5,681.33.5الكويت - مؤشر السوق الرئيسي

%7.7%7,584.63.6الكويت - مؤشر السوق العام

%2,724.327,704.316.92.22.6)%3.4()%6.6(10,896.9السعودية

%708.46,782.718.93.02.0%24.3%10,552.41.3أبوظبي

%156.72,152.99.31.13.1%4.0)%0.2(3,324.0دبي

%183.92,823.213.31.63.8%2.6)%3.9(11,926.0قطر

%86.840.65.10.75.7%3.8%1,864.90.0البحرين

%21.2138.512.91.04.0%11.7%4,613.75.7مسقط

%4,043.543,535.315.82.02.7إجمالي األسواق الخليجية

المصدر : بحوث كامكو إنفست
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أصـــدرت اإلمـــارات، أمـــس الجمعـــة، مرســـوًما بشـــأن 
الضريبـــة علـــى الشـــركات واألعمـــال، علـــى أن تخضع 
األعمـــال فـــي الدولـــة لضريبة الشـــركات، اعتبـــاًرا من 
ســـنتها الماليـــة األولى التـــي تبدأ من أو بعـــد 1 يونيو 

.2023
ووفًقا للقانون، تم تحديد “ضريبة الشـــركات” بنســـبة 
تبلغ 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 
مبلـــغ 375000 درهم، وبنســـبة تبلـــغ 0 % على الجزء 

مـــن الدخـــل الخاضـــع للضريبة الـــذي ال يتجـــاوز ذلك 
المبلغ.

وأكـــدت وزارة الماليـــة أن القانـــون االتحـــادي بشـــأن 
الضريبة على الشركات واألعمال، يشّكل خطوة مهمة 
في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم األهداف 
االســـتراتيجية لدولـــة اإلمـــارات، ويعـــزز تنافســـيتها 
االقتصاديـــة العالميـــة، كمـــا يوفـــر لالقتصـــاد الوطني 
المرونـــة الكافية للتعامل مع األنظمـــة المالية الدولية 

ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
وأضافـــت وزارة الماليـــة أن تحديـــد نســـبة 0 % على 
الجـــزء من الدخـــل الخاضع للضريبة الـــذي ال يتجاوز 
375000 درهـــم، يأتـــي تقديـــرًا للـــدور الحيـــوي الذي 
تلعبه الشـــركات الناشـــئة والصغيرة في اقتصاد دولة 
اإلمارات، وتضمن نســـبة 9 % األساســـية للضريبة أن 
يكـــون نظام ضريبة الشـــركات في اإلمـــارات من بين 

أكثر النظم تنافسية في العالم.

اإلمارات تقــــر ضريبــــة على أربـــاح الشركــات بـ 9 %

الفجر: 04:51 - الظهر: 11:32 - العصر: 02:27  

المغرب: 04:47 - العشاء: 06:08

حـــازت شـــركة شـــبكة البحريـــن “بي نت” 
علـــى جائـــزة أفضـــل بنية تحتية لشـــبكة 
قمـــة  فـــي  “الفايبـــر”  البصريـــة  األليـــاف 
“تيليكوم ريفيـــو” لقادة قطاع االتصاالت 
للعـــام 2022، حيـــث تأتـــي هـــذه الجائزة 
لتؤكـــد ريـــادة بي نت في تطويـــر وإدارة 
البصريـــة  لألليـــاف  التحتيـــة  البنيـــة 
“الفايبـــر” في مملكة البحريـــن وفقًا ألهم 

الممارسات والمعايير العالمية.
وتأتـــي هـــذه الجائزة تتويًجـــا لجهود بي 
نـــت فـــي تصميـــم وإنشـــاء وإدارة البنية 
التحتيـــة لألليـــاف البصرية فـــي المملكة، 
وبما يتماشـــى مع خطة مملكـــة البحرين 
ورؤيتهـــا  لالتصـــاالت  االســـتراتيجية 
االســـتباقية بـــأن المســـتقبل مبنـــي علـــى 
البنيـــة التحتية التكنولوجيـــة المدعومة 

بشبكة األلياف البصرية “الفايبر”.
جابـــر  أحمـــد  علـــق  المناســـبة،  وبهـــذه 
الدوســـري الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بي 
نـــت: “نحُن فخورون بهـــذا التكريم، الذي 
ُيثمـــن الجهـــود الكبيرة التي ُتكرســـها بي 
نت من أجل تحقيق مهمتها المتمثلة في 
توفير شـــبكة اتصـــاالت ذكيـــة وموثوقة 
يســـهل الوصـــول إليهـــا نتيجـــة اللتزامها 
الوطنيـــة  االتصـــاالت  خطتـــي  بتنفيـــذ 
الرابعـــة والخامســـة للقطـــاع، فضـــالً عـــن 
الحفـــاظ على بنية تحتيـــة عالية الجودة 

البصريـــة  األليـــاف  تقنيـــة  باســـتخدام 
لضمـــان نمو القطاع في المملكة ومواكبة 
الســـريعة  الرقميـــة  التطـــورات  مختلـــف 
التي تشهدها صناعة االتصاالت العالمية 
والشـــركات  األفـــراد  متطلبـــات  لتلبيـــة 
األفـــراد  مـــن  النهائييـــن  للمســـتهلكين 

والمؤسسات”.
وتوجه الدوســـري بالشـــكر واالمتنان إلى 
القيادة الرشـــيدة على دعمهـــا المتواصل 
للقطاع والذي كان إنشـــاء شـــركة بي نت 
إحـــدى ثمـــاره، باإلضافـــة إلـــى توجيهات 
برئاســـة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  ودعـــم 

الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة.

وشـــهد الربـــع األخيـــر مـــن العـــام الجاري 
نجاحـــات كبيرة علـــى كافة المســـتويات 
ُمِنحـــت  قـــد  نـــت  بـــي  للشـــركة، وكانـــت 
شـــهادة اعتمـــاد فـــي تســـريع نمو شـــبكة 
النطـــاق العريـــض فـــي المملكـــة مـــن ِقبل 
شـــركة أوكال مؤخـــرًا، إلى جانـــب فوزها 
بجائزة الشـــرق األوسط للتميز في البنية 

التحتية لالتصاالت. 
“بي نـــت” هـــي الشـــركة الوطنية لشـــبكة 
النطـــاق العريـــض القائمـــة علـــى األليـــاف 

البصريـــة “الفايبـــر” في مملكـــة البحرين، 
وإنشـــاء  تصميـــم  عـــن  مســـؤولة  وهـــي 
وإدارة البنيـــة التحتيـــة لأللياف البصرية 
فـــي المملكـــة. تخضـــع عمليـــات “بي نت” 
للوائـــح وقوانين االتصـــاالت المتبعة في 
المملكـــة والتوجيهات الصادرة من خالل 

.)TRA( هيئة تنظيم االتصاالت
وتـــم إطالق شـــركة “بي نت” فـــي أكتوبر 
2019، بعد إتمام عملية الفصل من شركة 
فـــي  والالســـلكية  الســـلكية  االتصـــاالت 
مملكة البحرين )بتلكو(، لتصبح “بي نت” 
المطـــور الوحيد للبنيـــة التحتية لأللياف 
إطـــالق  ُيعـــد  المملكـــة.  فـــي  البصريـــة 
الشـــركة جزًءا أساًســـا من تنفيـــذ الخطة 
 NTP4( لالتصـــاالت  الرابعـــة  الوطنيـــة 
2016(، والتـــي أعطـــت األولوية إليصال 
خدمات النطاق العريض فائقة الســـرعة، 
اآلمنة، والموثوقة والقائمة على األلياف 
أنحـــاء  جميـــع  إلـــى  )الفايبـــر(  البصريـــة 
ومعقولـــة.  تنافســـية  وبأســـعار  المملكـــة 
حيـــث ُيعد إطالق “بي نت” حقبة جديدة 
لقطـــاع االتصـــاالت في مملكـــة البحرين، 
وذلـــك إلعـــداد المملكـــة لمســـتقبل رقمي 
ببنيـــة تحتيـــة لالتصـــاالت الرقميـــة مـــن 
الدرجة األولى، والذي من شـــأنه أن يعزز 
مـــن مكانتهـــا كمركز إقليمـــي لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

توفير شبكة اتصاالت ذكية 
وموثوقة يسهل الوصول إليها

تلبية متطلبات األفراد والشركات 
للمستهلكين النهائيين
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 الترفيهي
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مدرسة الشيخة
 موزة بنت حمد

 آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

شــــاليهـــات
 جــو

RESORT & SPA

وأكثر .. 
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD  0.999

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.225

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 0.352

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.250

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.325

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.486

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.108

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

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 0.235

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 0.7

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 0.137

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 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.73

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

أحمد الدوسري

“بي نت” تفوز بجائزة أفضل بنية تحتية لالتصاالت بالشرق األوسط
تتويًجا لجهودها في تصميم وإنشاء وإدارة األلياف البصرية بالمملكة


