
نوفمبـــر  فـــي  مصـــر  فـــي   COP27 بيـــن 
الماضـــي والنســـخة المقبلـــة مـــن مؤتمـــر 
المنـــاخ فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
فـــي نهاية العـــام الجـــاري 2023، يعد هذا 
عامـــًا حاســـمًا للتنقل األخضر في الشـــرق 

األوسط. 
تركـــز القـــوى العظمـــى اإلقليميـــة الثـــاث 
على تصنيع السيارات الكهربائية، وبغض 
النظـــر عمـــن ســـيتولى زمام المبـــادرة في 
نهايـــة المطـــاف، يبدو أن العـــام 2023 هو 
العـــام الذي يتحول فيه الشـــرق األوســـط 

أخيرًا إلى السيارات الكهربائية. 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ليـــس لديها 
اليـــوم صناعـــة محليـــة جاهـــزة لتصنيـــع 
الســـيارات، لكنها تســـتثمر بأرقام ضخمة، 
ليـــس فقط لتغيير ذلـــك، ولكن ألخذ زمام 

المبادرة اإلقليمية - وتحديدًا فيما يتعلق 
بإنتاج السيارات الكهربائية. 

وأشـــار وزيـــر الصناعة والثـــروة المعدنية 
رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق التنميـــة 
الصناعيـــة الســـعودي بنـــدر الخريـــف، في 

حفل وضع حجر األســـاس لشـــركة “لوسد 
عبـــدهللا  الملـــك  مدينـــة  فـــي  موتـــورز” 
إلـــى أن الدولـــة تســـتهدف  االقتصاديـــة، 
تصنيـــع أكثر من 300 ألف ســـيارة ســـنويًا 

بحلول العام 2030.

السعودية تستهدف تصنيع 300 ألف سيارة سنويا

الرفاع يضرب موعدا مع األهلي في قبل نهائي كأس جاللة الملك
المنامة - نهرا

أوضحـــت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمـــات الصحية )نهرا( 
بشـــأن مـــا أثيـــر عـــن إعـــان مركز 
مكافحة األمـــراض األميركي عن 
الملوثـــة،  العيـــن  وجـــود قطـــرات 
المنتجيـــن  هذيـــن  دخـــول  عـــدم 

لمملكة البحرين.
وأشـــارت الهيئة إلى أن المنتجات 
أي  مـــن  خاليـــة  الموجـــودة 
جميـــع  ســـامة  مؤكـــدة  تلـــوث، 
المستحضرات الصحية المتداولة 

في المملكة.

“نهرا”: قطرات العيون 
في البحرين آمنة

)١٠(

)14(

لوسيد األميركية - السعودية

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
أن قطاع ســـباقات الخيل يحظى 
بدعـــم واهتمام كبيـــر والمحدود 
مـــن ملـــك الباد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
ء مملكة  خليفة، ما أســـهم في تبوُّ
البحريـــن مكانـــة متقدمـــة وبارزة 
الخيـــل،  رياضـــات  مجـــال  فـــي 
وتعزيز قدرات الفرسان من أبناء 
البحرين الذين يواصلون تحقيق 
المنجزات على األصعدة المحلية 
واإلقليميـــة والدولية انطاقًا من 
شـــغفهم بهـــذه الرياضـــة األصيلة 
وتحقيـــق  للمنافســـة  وحبهـــم 

المراكز األولى في هذا المجال.
وأكـــد ســـموه، لدى تفضلـــه أمس، 
بحضـــور مهرجـــان ســـباق الخيل 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  كأس  علـــى 
والـــذي يقام تحت رعاية ســـموه، 
علـــى مضمـــار ســـباق نادي راشـــد 
للفروسية وســـباق الخيل، أهمية 
مواصلـــة وضع الخطط وتنفيذها 
لتطويـــر القطاع تحقيقًا لألهداف 

المنشودة.

دعم كبير من الملك المعظم لسباقات الخيل
استمرار وضع الخطط وتنفيذها لتطوير القطاع... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى حضوره مهرجان سباق الخيل على كأس سموه

المنامة - بنا

)٠٢(و)٠٣(

عبداهلل بن حمد: تطوير التعامل مع التحديات المناخية
أكـــد الممثل الشـــخصي لجالـــة الملك المعظم 
رئيـــس المجلـــس األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ 
مملكـــة  أن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
البحرين أصبحت من الدول التي لها إنجازات 
وبصمـــات واضحـــة في مجـــال حمايـــة البيئة 
محليـــًا وإقليميـــًا ودوليـــًا، وذلـــك مـــن خـــال 
ترؤسها لعدد من المناصب للمنظمات األممية 
واإلقليميـــة المهمـــة، كمـــا أن إصـــدار مملكـــة 
والتزامهـــا  والتشـــريعات  للقوانيـــن  البحريـــن 
باالتفاقيات الدولية أثمر عن اكتســـابها سمعة 

طيبـــة وثقة المنظمات والـــدول المتقدمة في 
مجال المحافظة علـــى النظم البيئية والحياة 
الفطريـــة فـــي حالة ســـليمة متنامية وبخاصة 

األنواع المهددة باالنقراض.
وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم البيئة 
الوطنـــي، والـــذي يصـــادف الرابع مـــن فبراير، 
والـــذي جـــاء هذا العـــام تحت شـــعار “لنجعلها 
مستدامة”؛ أكد ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة أن هـــذه اإلنجـــازات والمكتســـبات 
في مجال البيئة والتغير المناخي إنما جاءت 

بفضـــل االســـتراتيجية النيرة والـــرؤى الثاقبة 
لملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وبدعـــم واهتمام 
ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأشـــار ســـموه إلى أن هذا اليوم يعتبر فرصة 
للتركيـــز علـــى تطويـــر التعامل مـــع التحديات 
البيئيـــة والمناخية وتلبيـــة احتياجات األفراد 

)٠٤(دون المساس بحق األجيال القادمة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

التربيـــة  وزارة  أوضحـــت 
والتعليـــم أنـــه لم يصـــدر عنها 
أي قـــرار يتعلـــق باالنتقال إلى 
نظـــام التعلـــم عـــن بعـــد خال 
شـــهر رمضان المبارك، مؤكدة 
فـــي الوقـــت نفســـه أن نظـــام 
مســـتمر،  الفعلـــي  الحضـــور 

وداعية الطلبة وأولياء األمور 
إلى استقاء جميع المعلومات 
بالعمليـــات  تتصـــل  التـــي 
التعليميـــة والدوام المدرســـي 
مـــن خـــال القنوات الرســـمية 
التربيـــة  بـــوزارة  الخاصـــة 

والتعليم فقط.

“التربية”: ال تعلُّم عن بعد 
خــــالل شهـــر رمضــان
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غًدا األحد

“^” تنشر لقاء 
مع القائد العام لقوة دفاع البحرين

 المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

عملية التخطيط اإلستراتيجي في قوة الدفاع تسير جنبًا إلى جنب مع عملية 
البناء الحضاري التي تشهدها البالد في ظل الرعاية الملكية السامية

زياراتنـــا التفقديــــة لوحدات قـــوة الدفاع هي للوقــوف على جاهزيتهـــا 
ومتابعة إنجازات التطوير والتحديث فيها

يحتل التعاون الدفاعي الخليجي مكانة متقدمة من مجاالت التعاون العسكري 

تقــــدم نوعــي في جهــــــود حفظ األمن اإلقليمي والتصــــدي لإلرهــــاب 
والتطرف وتجفيف مصادر تمويله

نتابع االستهداف المتعمد للمياه اإلقليمية والهجمات العدائية المتكررة للسفن التجارية

نولي اهتمامــًا لالستفادة من الخبرات المختلفـة في بنــاء القوات المسلحة 
وتوفير أحدث منظومـــات التسليـــح

ُدشنــــت بقــــوة الدفــــــاع مؤخـــــراً السفــــن الدوليــــة 35 و55 و81 متـراً

تدشين أحدث الطائرات المقاتلة في ترسانة السالح الجـوي بالعالم قريبــًا

صفقــــة “إف 16“ المطــــورة هي األكبـــــر في تاريـــخ قـــوة دفاع البحريــن

البد من الحزم مع ميليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران والتي تسعى لدمار المنطقة

إرساء دعائــم األمـــن السيبراني 
لحفظ االستقرار ومحاربة اإلرهاب 

ومعالجــــة مشكــــالت مصــادر 
التهديد الجديـــدة

القيادة العسكرية الموحدة رسالة 
سالم لمستقبل تسوده حماية 

األمن واالستقرار الخليجي

ال نثق في النظام اإليراني لما 
يضمره من خطر وتهديد وإرهاب 

مستمر على دولنا



أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة أن قطاع ســـباقات الخيل 
يحظـــى بدعم واهتمـــام كبيـــر وال محدود 
مـــن ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ما أسهم 
فـــي تبـــوء مملكة البحريـــن مكانة متقدمة 
وبارزة في مجال رياضات الخيل، وتعزيز 
قدرات الفرســـان من أبنـــاء البحرين الذين 
يواصلون تحقيق المنجزات على األصعدة 
المحليـــة واإلقليميـــة والدولية انطالًقا من 
شـــغفهم بهـــذه الرياضـــة األصيلـــة وحبهـــم 
للمنافســـة وتحقيق المراكز األولى في هذا 

المجال.
أمـــس،  ســـموه  تفضـــل  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بحضور مهرجان ســـباق الخيل على كأس 
ســـموه، والـــذي يقـــام تحت رعاية ســـموه، 
على مضمار ســـباق نادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيل، حيث كان في االســـتقبال 

لـــدى وصـــول ســـموه، ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، ورئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن مـــا يشـــهده قطـــاع 
ســـباقات الخيل مـــن تطور وتقـــدٍم كان له 
الدور في نجاح استضافة مملكة البحرين 
للعديـــد مـــن المنافســـات والســـباقات بمـــا 
فـــي ترســـيخ  التطلعـــات ويصـــب  يحقـــق 
مكانتهـــا المتميـــزة مواصلـــًة لنهـــج اآلبـــاء 

واألجداد.
ونـــّوه ســـموه بـــدور الهيئـــة العليـــا لنـــادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل برئاســـة 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي تطويـــر رياضـــة ســـباقات 
الخيل والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من 
التـــراث البحرينـــي األصيل، مؤكـــًدا أهمية 
مواصلـــة وضع الخطـــط وتنفيذها لتطوير 
هـــذا القطـــاع تحقيقًا لألهداف المنشـــودة، 
العالـــي  التنظيمـــي  المســـتوى  إلـــى  الفًتـــا 
الذي حظي به ســـباق كأس سموه وأجواء 
أشـــواط الســـباق المختلفـــة التي اتســـمت 
بالحماس والتنافســـية، معرًبـــا عن تمنياته 
والفرســـان  والمدربيـــن  للمـــالك  بالتوفيـــق 
من مختلف اإلســـطبالت مـــن داخل مملكة 
البحرين وخارجها لتحقيق ما يروجون له 

من إنجازات.
وحضـــر مهرجـــان كأس ســـمو ولـــي العهـــد 
لســـباق الخيل ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة، ورئيـــس الهيئة 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة، وســـمو الشـــيخ تركي بن راشـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ونائـــب رئيس المجلس 
األعلـــى للبيئـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العليا 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
كما حضر السباق عدد من كبار المسؤولين 
الدبلوماســـي  الســـلك  وأعضـــاء  بالمملكـــة 
مـــن  المملكـــة وجمهـــور  لـــدى  المعتمديـــن 

محبي رياضة سباق الخيل.
وتفضل صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بتتويـــج الفائزين 
في الســـباق، حيث قدم ســـموه كأس سمو 
ولـــي العهد للجيـــاد المســـتوردة إلى أحفاد 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد 

آل مكتوم ســـمو الشـــيخ حمد بن ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ محمد بن 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ 
حمـــدان بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وكأس ســـمو ولي العهد للنتاج المحلي إلى 
عبدهللا فوزي ناس، فيما قدم نائب رئيس 
المجلس األعلـــى للبيئة نائب رئيس الهيئة 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة كأس ســـمو ولـــي العهـــد للجياد 

العربية إلى المضمر الفائز فوزي ناس. 
كمـــا قـــدم ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة كأس داربـــي 
البحريـــن إلـــى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بعد فوز الجواد 
“فـــان هيلـــن” إلســـطبل العاديـــات ريســـنغ 
بالمركز األول في الشوط السابع، فيما قدم 
ســـمو الشـــيخ حمد بن عبدهللا بن عيســـى 

إلـــى  البحريـــن  أوكـــس  كأس  خليفـــة  آل 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيسى 
آل خليفـــة، فيمـــا قـــدم الشـــيخ ســـلمان بن 
راشـــد آل خليفة المدير التنفيذي للشؤون 
التنظيمية بنادي راشـــد للفروســـية وسباق 
الخيـــل كأس نادي البحرين للســـباقات إلى 

المضمر الفائز علي جان.
كمـــا قـــدم عضو الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل علـــي حبيـــب 
قاســـم كأس أنكورمان إلـــى أحفاد صاحب 
السمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، وســـمو الشـــيخ محمد بن ناصر بن 
حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ حمدان بن 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، ثم قـــدم ممثل 
الشـــركة الراعيـــة كأس حـــوار إلـــى المالك 

الفائز حسن مفرح العجمي. 
هـــذا وكان ســـباق كأس ســـمو ولـــي العهـــد 
لســـباق الخيـــل قـــد اشـــتمل علـــى ثمانيـــة 
أشواط، جاءت نتائجها على النحو التالي:
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شهد كأس سموه وتوج الفائزين في السباق... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ــأس ــكـ ــلـ ــوى الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــعـــــالـــــي لـ ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ــال ــ ســـــمـــــوه يـــــنـــــوه ب
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الشـــوط األول: أقيـــم على كأس ســـمو ولي 
العهـــد، والمخصـــص لجياد الدرجـــة األولى 
من خيل البحرين العربية األصيلة “الواهو” 
مســـافة 1400 متر، وحقق الجواد “كحيالن 
أم زرير 1797” إلســـطبل الخالدية والمضمر 
هشـــام الحـــداد والفارس نيـــل كاالن المركز 
األول، تاله الجواد “عبيان 1777” إلســـطبل 
الخالدية والمضمر هشـــام الجداد والفارس 
ستيفن الدجج في المركز الثاني، ثم الجواد 
“كحيالن عافص 1695” إلســـطبل الوسمية 
والمضمر عبدهللا كويتي والفارس إبراهيم 
نـــادر ثالثـــًا، ثـــم الجـــواد “كحيـــالن عافـــص 
والمضمـــر  فيكتوريـــوس  إلســـطبل   ”1708
يوسف طاهر والفارس أنس السيابي رابعًا.
نـــادي  كأس  علـــى  أقيـــم  الثانـــي:  الشـــوط 
البحريـــن للســـباقات لجيـــاد ســـباق التوازن 
وحقـــق  متـــر،   1600 مســـافة  “مســـتورد” 
الجـــواد “بلـــوي بـــوي” إلســـطبل الحســـنين 
والمضمر علي جان والفارس حسن الصفار 
المركز األول، تاله الجواد “سي دارت” ملك 

ســـمو الشيخ حمد بن عبدهللا بن عيسى آل 
خليفـــة والمضمـــر حيدر إبراهيـــم والفارس 
أندري أتزيني في المركز الثاني، ثم الجواد 
“هاليك” إلســـطبل األصايل والمضمر حارب 
المالكـــي والفـــارس أبراهيـــم نادر ثالثـــًا، ثم 
الجواد “ســـواد” ملك سمو الشـــيخ خالد بن 
علي بن عيسى آل خليفة والمضمر عبدهللا 

كويتي والفارس كام هاردي رابعًا.
الشـــوط الثالث: أقيم علـــى أوكس البحرين 
والمخصـــص  المزدهـــر”  مزرعـــة  “برعايـــة 
“نتـــاج  األولـــى  الدرجـــة  مـــن  لألفـــرس 
محلي” مســـافة 1800 متـــر، وحقق الجواد 
“مديترينيـــن مـــون” ملك إم أند إي ريســـنغ 
والمضمـــر ألـــن ســـميث والفـــارس إدنســـون 
الجـــواد  تـــاله  األول،  المركـــز  رودرغـــز 
العاديـــات  إلســـطبل  دستنســـنغ”  “سوشـــال 
ريســـنغ والمضمر ألن سميث والفارس بول 
هانغان في المركـــز الثاني، ثم الجواد “بنت 
والمضمـــر  المحمديـــة  إلســـطبل  الجزيـــرة” 
هشـــام الحداد والفارس نيل كاالن ثالثًا، ثم 

الجواد “ســـبحة” ملك ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة والمضمر 
حيدر أبراهيم والفارس روان سكوت رابعًا.
الشـــوط الســـادس: أقيـــم علـــى كأس ســـمو 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  العهـــد  ولـــي 
متـــر،   2000 مســـافة  “مســـتورد”  األولـــى 
وحقـــق الجـــواد “وارن بوينت” إلســـطبالت 
جودلفين والمضمر تشارلي أبليي والفارس 
ريشـــارد مولـــن المركـــز األول، تـــاله الجواد 
“طوارق” إلســـطبل فيكتوريـــوس والمضمر 
هشـــام الحداد والفارس ســـتيفان باسكييه 
فـــي المركـــز الثاني، ثـــم الجواد “بـــاي الين” 
إلســـطبل العاديـــات ريســـنغ والمضمـــر ألـــن 
ســـميث والفـــارس بـــول هانغـــان ثالثـــًا، ثـــم 
جونـــز  نايجـــل  ملـــك  “لوكانـــدر”  الجـــواد 
كالـــوم  والفـــارس  بيكـــر  جـــورج  والمضمـــر 

رودريغز رابعًا.
الشـــوط الســـابع: أقيم على داربي البحرين 
لجيـــاد الدرجة األولى “نتاج محلي مســـافة 
2000 متـــر، وحقـــق الجـــواد “فـــان هيلـــن” 

إلســـطبل العاديـــات ريســـنغ والمضمـــر ألـــن 
سميث والفارس بول هانغان المركز األول، 
تـــاله الجـــواد “مدلـــل” إلســـطبل المحمديـــة 
والمضمر هشام الحداد والفارس نيل كاالن 
فـــي المركز الثاني، ثم الجواد “بالك شـــادو” 
ملك إم أند إي ريســـنغ والمضمر ألن سميث 
ثالثـــًا، ثـــم الجـــواد “أمـــواج” ملـــك إم كي آر 
ريســـنغ والمضمـــر حيدر إبراهيـــم والفارس 

أندري أتزيني رابعًا.
الشـــوط الثامن: أقيم على كأس ســـمو ولي 
العهـــد والمخصـــص لجيـــاد الدرجـــة األولى 
“نتـــاج محلـــي” مســـافة 2000 متـــر، وحقق 
الجـــواد “تـــارس” ملك عبدهللا فـــوزي ناس 
والمضمـــر هشـــام الحداد والفارس حســـين 
مكي المركـــز األول، تاله الجواد “إبك” ملك 
عبدهللا فوزي ناس والمضمر هشام الحداد 
والفارس ستيفن الدجج في المركز الثاني، 
ثـــم الجـــواد “باتـــل أوف تـــاالس” إلســـطبل 
العاديـــات والمضمـــر ألـــن ســـميث والفارس 
بـــول هانغان ثالثًا، ثم الجواد “منامة غيرل” 

إلســـطبل رمضـــان والمضمـــر جابـــر رمضان 
والفارس أنس السيابي رابعًا.

كما شهد سباق كأس سمو ولي العهد إقامة 
الجولة الرابعة من سلســـلة ســـباقات بطولة 
والتـــي  الخيـــل  لســـباق  الدوليـــة  البحريـــن 
تقـــام برعايـــة ودعـــم مـــن مجلـــس التنمية 
االقتصادية وشـــركة المنيوم البحرين “ألبا” 
الوطنـــي  البحريـــن  وبنـــك  بتلكـــو  وشـــركة 
وبنـــك البحريـــن والكويـــت وبنـــك الســـالم 
ومجموعـــة جـــي إف أتش العالمية، وســـايا 
كـــورب، ومركز البحرين للمجوهرات، حيث 
أقيـــم الشـــوط الدولـــي الســـابع علـــى كأس 
أنكورمان لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
األول  بالمركـــز  وفـــاز  متـــر،   1800 مســـافة 
الجـــواد “كنـــغ أوف كونكوســـت” إلســـطبل 
تشـــارلي  والمضمـــر  اإلماراتـــي  جودلفيـــن 
أبلبي والفارس ريشـــارد مولن، تاله الجواد 
“كالســـيكل ويـــف” إلســـطبل فيكتوريـــوس 
والمضمر هشـــام الحداد والفارس ســـتيفان 
باســـكيه فـــي المركـــز الثانـــي، ثـــم الجـــواد 

“واتـــس از ذا ســـتوري” ملـــك ويلـــد ســـبيك 
غالسكو والمضمر كيث دالغليش والفارس 
كالوم ثالثًا، ثم الجواد “مارك أوف رسبكت” 
ملك حســـن مفرح العجمي والمضمر هشام 

الحداد والفارس أنس السيابي رابعًا.
فيمـــا أقيـــم الشـــوط الدولـــي الثامـــن علـــى 
كأس حوار لجياد سباق التوازن “مستورد” 
مســـافة 1200 متر مستقيم، وشهد سيطرة 
جيـــاد مملكة البحرين علـــى المراكز األربعة 
األولـــى حيـــث فـــاز الجـــواد “ديـــب أنتريق” 
ملك حســـن مفرح العجمي والمضمر هشام 
الحـــداد والفـــارس أنـــس الســـيابي بالمركـــز 
“ديريريـــن” إلســـطبل  الجـــواد  تـــاله  األول، 
أونيكـــس والمضمر جابـــر رمضان والفارس 
روان ســـكوت في المركز الثاني، ثم الجواد 
“بيـــور دريمر” إلســـطبل العاديـــات والمضمر 
ألـــن ســـميث والفـــارس بـــول هانغـــان ثالثًا، 
ثـــم الجـــواد “أوشـــن ســـتار” إلســـطبل العفو 
والمضمـــر محمد حســـن والفـــارس إبراهيم 

نادر رابعًا.
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إعداد: حسن عبدالرسول

قــال المجلــس األعلــى للبيئة إن المخلفات البلدية تمثل ما يقارب 50 % من المخلفات 
الُمنتجــة فــي البحرين ســنويًا، وتمثل المخلفات البالســتيكية 33 % منها تقريبًا، بينما 
تصــل المخلفــات القابلــة إلعــادة التدوير فــي المخلفــات البلدية ألكثر مــن 50 %، مما 

يؤكد أن النمط االستهالكي في المجتمع البحريني بحاجة للتطوير أو التغيير.

قـــال  الوطنـــي  البيئـــة  يـــوم  وبمناســـبة 
“البـــاد”  لــــ  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس 
تخضـــُع المشـــروعات الصناعيـــة وغيرهـــا 
لعمليـــة تقويـــم األثـــر البيئـــي، وال ُترخص 
المشـــروعات إال بعد التأكد من اســـتيفائها 
بالمخلفـــات  المتعلقـــة  الوطنيـــة  المعاييـــر 
والهواء والماء، ويحرص المجلس األعلى 
للبيئة أن تكون التقنيات الُمستخدمة في 
هذه المشـــروعات هي األفضل بيئيا وذلك 
وفـــق أهـــم المعاييـــر والضوابـــط الُمطبقة 

وطنيا.
ويقـــوم المجلـــس األعلى للبيئة بالشـــراكة 
مع القطاع الصناعي في البحرين بدراسة 
جميـــع المواضـــع التـــي يمكن فيهـــا منع أو 
تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة وجدوى 
تلـــك الحلول بغـــرض إعداد اســـتراتيجية 
تضمن تحقيـــق أهداف المملكـــة بتخفيف 
االنبعاثـــات واســـتهداف الحيـــاد الصفـــري 
والتحول التدريجي خال العقود المقبلة. 
وتقرر أن يكون شـــعار هـــذا العام ”لنجعلها 
علـــى  الضـــوء  يســـلط  الـــذي  مســـتدامة“ 
التنميـــة المســـتدامة أن هـــذا اليـــوم يعتبر 
فرصـــة للدعـــوة إلـــى التركيز علـــى تطوير 
التعامـــل مع التحديـــات البيئية والمناخية 
وتلبيـــة احتياجات األفراد دون المســـاس 

بحق األجيال القادمة.
ما السلوكيات الشائعة التي تضر  «

بالبيئة؟

- تمثـــل المخلفـــات البلديـــة ما يقـــارب 50 
% مـــن المخلفـــات الُمنتجة فـــي البحرين 
ســـنويًا، وتمثـــل المخلفـــات الباســـتيكية 
33 % منهـــا تقريبـــًا، بينما تصل المخلفات 
القابلـــة إلعـــادة التدويـــر فـــي المخلفـــات 
البلدية ألكثر من 50 %، مما يؤكد على أن 
النمط االستهاكي في المجتمع البحريني 
ومازالـــت  التغييـــر،  أو  للتطويـــر  بحاجـــة 
ثقافـــة الفرز مـــن المصدر محـــدودة، وكل 
ذلـــك لـــه أثـــر ســـلبي علـــى البيئـــة بطـــرق 
مختلفـــة وألكثـــر من جانب مـــن الجوانب 
البيئيـــة، علـــى األقل ســـيكون لهـــا آثار من 
حيث اســـتغال الموارد وتراكم المخلفات 
وأضرار علـــى الماء والهواء وتغير المناخ، 
وعاجهـــا بتعديـــل األنمـــاط االســـتهاكية 
وانتقـــاء البدائل اآلمنة وتكاتـــف الجميع، 
فحمايـــة البيئة مـــن األضـــرار الناتجة عن 
ســـوء إدارة المخلفات أو غيرها مسؤولية 
مشـــتركة وليســـت مقتصـــرة علـــى جهـــة 

معينة فقط.
ما أفضل طريقة للتخلص من النفايات  «

اإللكترونية؟

اإللكترونيـــة  المخلفـــات  تصنـــف   -
والكهربائيـــة وفقـــًا للقـــرار الـــوزاري رقـــم 
المخلفـــات  إدارة  بشـــأن   2021 لســـنة   5
أنهـــا  علـــى  والكهربائيـــة  اإللكترونيـــة 
“مخلفـــات خطرة”، ويجـــب التخلص منها 

بواســـطة شـــركة معالجـــة وإعـــادة تدوير 
للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس  مـــن  مرخصـــة 
وليس من خال رميها في القمامة أو في 
الطرقـــات أو لـــدى محات الخـــردة، حيث 
يتـــم تفكيكها وفـــرز أنواع المـــواد الناتجة 
منها وتدوير ما يمكن تدويره ومعالجة ما 

هو خطر منها.
ما المواد التي يمكن إعادة تدويرها  «

في المملكة؟

فـــي  بمـــا  المعـــادن  خـــردة  أنـــواع  كل   -
ذلـــك األلمنيـــوم والحديـــد باإلضافـــة إلـــى 
الباســـتيك والورق والمابس المستعملة 
وزيـــوت  المســـتعملة  الطعـــام  وزيـــوت 
التشحيم الُمستعملة والزجاج واإلطارات 
ومـــن  ينمـــو  القطـــاع  وهـــذا  المســـتعملة، 
المتوقع أن يتوسع ليشمل مواد أخرى في 
المســـتقبل القريـــب وذلك انعكاســـًا للدعم 
الذي تقدمه الجهات ذات العاقة من بينها 
المجلـــس األعلى للبيئة له، وكذلك بســـبب 
وعي المواطنين المتنامي وإدراكهم الدور 

المناط بكل فرد منهم.
ما المعايير والضوابط للحد من التلوث  «

البيئي في المصانع؟

- خضـــع المشـــروعات الصناعيـــة وغيرهـــا 
لعمليـــة تقويـــم األثـــر البيئـــي، وال ُترخص 
مـــن  التأكـــد  بعـــد  إال  المشـــروعات  هـــذه 
المتعلقـــة  الوطنيـــة  للمعاييـــر  اســـتيفائها 
ويحـــرص  والمـــاء،  والهـــواء  بالمخلفـــات 
المجلـــس األعلى للبيئة أن تكون التقنيات 
الُمســـتخدمة فـــي هـــذه المشـــروعات هي 
األفضـــل بيئيـــًا وذلك وفـــق أهـــم المعايير 
والضوابـــط الُمطبقة وطنيـــًا، وكذلك وفق 
أفضل الممارســـات العالمية، وتتم مراقبة 
إنشـــائها  فتـــرة  أثنـــاء  المشـــروعات  تلـــك 
مـــن  للتأكـــد  فـــي تشـــغيلها؛  البـــدء  وبعـــد 
التـــي  والمعاييـــر  باالشـــتراطات  التزامهـــا 
ُرخصـــت وفقًا لها ومـــن التزامها بالقوانين 
والتشريعات الوطنية، وُتـتخذ اإلجراءات 
القانونية تجاه المخالفين بشـــكل مباشـــر، 
بالمجلـــس  الموظفـــون  يتمتـــع  حيـــث 
بمأموريـــة الضبـــط القضائـــي، كما نحرص 
مـــن خـــال المجلـــس األعلـــى للبيئـــة على 
تحديث المعايير والتشريعات بما يتوافق 
التكنولوجـــي والتطـــور فـــي  التقـــدم  مـــع 
مختلـــف المجاالت، كمـــا حصل مؤخرًا من 
خال قانون البيئية الُمحدث رقم 7 لسنة 
2022 وكذلـــك التحديث األخير لمقاييس 
انبعاثات الهواء والتصريف للبيئة البحرية 
وإدارة المخلفات والمواد الخطرة والمواد 

المستنفدة لطبقة األوزون.
ما الخطط التنفيذية ألجل خفض نسبة  «

ثاني أكسيد الكربون في المناطق 
الصناعية؟

- يقوم المجلس األعلى للبيئة بالشـــراكة 

البحريـــن  فـــي  الصناعـــي  القطـــاع  مـــع 
يمكـــن  التـــي  المواضـــع  بدراســـة جميـــع 
فيهـــا منع أو تخفيـــف انبعاثـــات الغازات 
الدفيئـــة وجـــدوى تلـــك الحلـــول؛ إعـــداد 
أهـــداف  تحقيـــق  تضمـــن  اســـتراتيجية 
المملكة بتخفيف االنبعاثات واســـتهداف 
الحيـــاد الصفـــري والتحـــول التدريجـــي 
خـــال العقـــود القادمـــة لاعتمـــاد علـــى 
اقتصـــاد خـــال مـــن الكربـــون. وســـترتكز 
االســـتراتيجية علـــى القطاعات الحيوية 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  فـــي  المســـاهمة 
مثـــل القطـــاع الصناعـــي، الطاقـــة، النفط 
والغاز، المواصـــات، المخلفات، وغيرها. 
ويشـــمل هـــذا التحـــول عدد مـــن الحلول 
أهمهـــا االعتمـــاد علـــى الطاقـــة النظيفـــة 
الشمســـية  الطاقـــة  مثـــل  والمتجـــددة 
والتحول للتقنيـــات الخالية من الكربون 
باإلضافة إلى اســـتعمال تقنيـــات التقاط 

الكربون في جميع القطاعات.
ما نسبة إنجاز معامالت التراخيص  «

للعام 2022؟

- أطلـــق المجلـــس األعلى للبيئـــة تقريره 
البيئيـــة  التراخيـــص  الســـنوي لخدمـــات 
والمســـتثمرين  لألفـــراد  يقدمهـــا  التـــي 
ومشغلي القطاعات الخدمية والصناعية 
التحتيـــة  البنيـــة  خدمـــات  ومطـــوري 

للعـــام 2022، حيـــث بلغـــت نســـبة إنجاز 
إجمالـــي  مـــن   %  94.64 المعامـــات 
المعامات المســـتلمة خال الســـنة، وقد 
تـــم تقديـــم كل الخدمات عن بعد بنســـبة 
100 % دون الحاجـــة لحضـــور العمـــاء 
لمقر المجلس وذلك على مســـتوى جميع 

خدمات التراخيص التي يقدمها. 
أن  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وأكـــد 
نســـبة اإلنجـــاز التـــي حققهـــا “عـــن بعـــد” 
تأتـــي حرصـــًا مـــن المجلـــس علـــى تنفيذ 
توجيهـــات الحكومـــة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
بأهميـــة دعم قطـــاع األعمال في المملكة 
لبلـــوغ أهـــداف التنمية المســـتدامة وبما 
يدعـــم أســـس حمايـــة البيئـــة والحفـــاظ 
علـــى مواردهـــا الطبيعيـــة، وأن المجلس 
األعلـــى للبيئة يعمل جاهًدا لتحقيق هذه 
األهـــداف والحرص علـــى تعزيز مجاالت 
التعاون مع مختلف الجهات في المملكة 
فـــي ســـبيل توحيـــد الجهود التـــي تدعم 
مبـــادرات وبرامـــج التنميـــة المســـتدامة، 
والحفـــاظ على مـــوارد المملكة الطبيعية 
وتنميتهـــا بطريقـــة مســـتدامة؛ مـــن أجل 

دعم مسيرة التنمية الوطنية. 
وحقـــق المجلـــس األعلى للبيئـــة وبفضل 

التوجيهات والمتابعة المتواصلة للممثل 
الشـــخصي لجالة الملـــك المعظم رئيس 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة إنجازات كبيرة 
في رفع مســـتوى قدراته الفنية والعملية 
ودعم قطاع األعمال والخدمات والبنية 
التحتيـــة فـــي المملكـــة، وقـــد تحقق هذا 
اإلنجـــاز “عـــن بعـــد” بصـــورة كاملـــة دون 
الحاجـــة لحضـــور أصحـــاب الطلبات إلى 
مقر المجلس وهو ما انعكس إيجابًا على 

رضا أصحاب األعمال. 
ويحـــرص المجلـــس األعلـــى للبيئـــة على 
الجهـــات  جميـــع  مـــع  التعـــاون  تعزيـــز 
لارتقـــاء  التســـهيات؛  كل  لتقديـــم 
بجـــودة الخدمـــات وتســـهيل اإلجراءات 
وســـرعة إنجاز المعامات بما يســـهم في 
النهـــوض بالبيئـــة االســـتثمارية للمملكة، 
وضمان اســـتمرارية العمـــل دون انقطاع 
بفضل االســـتخدام الفعال للبنية التقنية 
األفـــراد  علـــى  والتســـهيل  المتاحـــة، 
إنجـــاز  خـــال  مـــن  األعمـــال  وأصحـــاب 
معاماتهـــم دون حضورهـــم الشـــخصي 
وبمـــا   ،%  100 بنســـبة  المجلـــس  لمقـــر 
يســـهل اســـتقطاب االســـتثمار الصديـــق 
للبيئـــة، وذلك عبر االنتقـــال إلى التوثيق 
التراخيـــص  طلبـــات  لجميـــع  اإللكترونـــي 

ووثائقهـــا، باإلضافـــة إلى اســـتحداث آلية 
مبســـطة لتحويـــل الطلبـــات إلكترونيًا إلى 
بالمجلـــس  المعنيـــة  واألقســـام  اإلدارات 

األعلى للبيئة. 
يذكـــر أن المجلس األعلى للبيئة قد دشـــن 
قاعدة البيانات الشاملة للتراخيص البيئية 
المطورة، وتضم بيانات ووثائق الشركات؛ 
لتعزيـــز الرقابـــة علـــى المنشـــآت، كمـــا تـــم 
اعتمـــاد تعهـــدات ثابتة للمكاتـــب اإلدارية 
لعـــدد مـــن األنشـــطة ويتـــم ترخيصها في 
يوم االســـتام خال 10 دقائـــق، ومتابعة 
معامـــات التراخيص وإصدار الشـــهادات 
الســـتام  اإللكترونـــي  التحـــول  بفضـــل 

وتسليم المعامات.
ويحرص المجلس األعلى للبيئة من خال 
إجـــراءات التراخيص البيئيـــة إلى حماية 
األوساط البيئية من اآلثار التي قد تتسبب 
بهـــا المشـــروعات التنمويـــة المختلفـــة، إذ 
اآلثـــار  تحديـــد  إلـــى  اإلجـــراءات  تهـــدف 
البيئيـــة من إقامـــة المشـــروعات وتحديد 
اإلجـــراءات االحترازية لحماية األوســـاط 
إجـــراءات  وتتـــم  إقامتهـــا،  قبـــل  البيئيـــة 
التراخيص بالتشـــاور مـــع الجهات المعنية 
فـــي المملكة )المســـتثمرين ذاتهم، مكاتب 
االستشـــارات البيئية، الجهـــات الحكومية 
بتوفيـــر  المعنيـــة  الجهـــات  المرخصـــة، 
الخدمـــات، المتأثريـــن بالمشـــروعات( قبل 
الحفـــاظ  لضمـــان  بشـــأنها  القـــرار  اتخـــاذ 
علـــى البيئـــة ومواردهـــا ولألخـــذ بالبعدين 
مـــن  للتأكـــد  واالجتماعـــي؛  االقتصـــادي 
اســـتدامة المشـــروعات ذاتهـــا واســـتدامة 

الموارد.
ما نتائج استبانة رضا العمالء للعام  «

2022؟

- أكـــد المجلـــس األعلـــى للبيئـــة الحـــرص 
علـــى تقديـــم كل التســـهيات للمواطنيـــن 
لارتقاء بجـــودة الخدمات؛ لتحقيق رؤية 
وتطلعـــات الحكومة الموقرة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة في تقديم كافة الخدمات وتسهيل 
المعامـــات  إنجـــاز  وســـرعة  اإلجـــراءات 
بما يســـهم في تعزيـــز البيئة االســـتثمارية 

للمملكة. 
وأوضـــح المجلـــس األعلـــى للبيئـــة أنه تم 
اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات المناســـبة لتعزيز 
رضـــا العماء عن الخدمـــات التي يقدمها، 
حيث أعلن عن نتائج استبانة قياس رضا 
العمـــاء حول الخدمات التـــي يقدمها من 
خـــال التراخيـــص البيئيـــة للعـــام 2022، 
وذلـــك من منطلـــق حرصه علـــى التواصل 
الدائـــم مـــع العمـــاء وأهميـــة ماحظاتهم 
فـــي تحســـين وتطوير خدمـــات المجلس.  
وركزت االستبانة على أربع معايير رئيسة 
وقدرتهـــم  الموظفيـــن  بكفـــاءة  مرتبطـــة 
فـــي الـــرد والتجـــاوب على االستفســـارات 
والتـــي بلغـــت نحـــو 88.14 %، وســـهولة 
الوصـــول إلى مركز الخدمة وبلغت نســـبة 
الرضـــا 81.36 %، ومـــدة إنجـــاز الخدمـــة 
وبلغـــت 79.66 %، ودقة وقلة المعلومات 

المطلوبة 76.27 %.

عدم تطوير النمط االستهالكي يقود المخلفات البلدية للصدارة بـ 50 %
ال ترخيص للمشروعات إال بعد التأكد من استيفائها المعايير... األعلى للبيئة لـ “^”:

حسن عبدالرسول

أكـــد الممثل الشـــخصي لجالة الملـــك المعظم 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئة ســـمو الشـــيخ 
مملكـــة  أن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
البحرين أصبحت من الدول التي لها إنجازات 
وبصمـــات واضحـــة في مجـــال حمايـــة البيئة 
محليـــًا وإقليميـــًا ودوليـــًا، وذلـــك مـــن خـــال 
ترؤســـها لعدد من المناصب للمنظمات األممية 
مملكـــة  إصـــدار  أن  كمـــا  المهمـــة،  واإلقليميـــة 
والتزامهـــا  والتشـــريعات  للقوانيـــن  البحريـــن 
باالتفاقيات الدولية أثمر عن اكتســـابها سمعة 
طيبة وثقـــة المنظمات والـــدول المتقدمة في 
مجـــال المحافظة على النظـــم البيئية والحياة 
الفطريـــة في حالة ســـليمة متناميـــة وبخاصة 

األنواع المهددة باالنقراض.
وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم البيئة 
الوطنـــي، والـــذي يصـــادف الرابـــع مـــن فبراير، 

والـــذي جاء هـــذا العام تحـــت شـــعار “لنجعلها 
مســـتدامة”؛ أكد سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة أن هـــذه اإلنجـــازات والمكتســـبات 
فـــي مجال البيئة والتغير المناخي إنما جاءت 
بفضـــل االســـتراتيجية النيرة والـــرؤى الثاقبة 
لملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وبدعـــم واهتمام 
ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأشـــار ســـموه إلى أن هذا اليـــوم يعتبر فرصة 
للتركيـــز علـــى تطويـــر التعامل مـــع التحديات 
البيئيـــة والمناخية وتلبيـــة احتياجات األفراد 
دون المســـاس بحـــق األجيـــال القادمـــة، مبينا 
يأتـــي  العـــام  هـــذا  شـــعار  اختيـــار  أن  ســـموه 
ضمـــن تعزيـــز الجهود الكبيـــرة التي يقـــوم بها 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة لنشـــر الوعـــي البيئي 

بأهـــم القضايا البيئية من خال تبني سياســـة 
وأنشـــطة  ومشـــاريع  اســـتراتيجية  وخطـــط 
هادفة تخدم المجتمع نحو أنماط وســـلوكيات 
تجاه المحافظـــة على البيئة والتغير المناخي، 
القطاعـــات  فـــي  المؤسســـات  كافـــة  وحـــرص 
الحكوميـــة والخاصـــة والمؤسســـات األهليـــة 
والمدنيـــة علـــى التعـــاون مـــن اجل المســـاهمة 
فـــي هـــذا العمل الـــدؤوب والمخلـــص لتحقيق 
حيـــاة افضل للمواطنين والمقيمين على أرض 

مملكتنا الغالية.
ودعـــا ســـموه الجميع إلـــى التعـــاون والتكاتف 
واالســـتثمار فـــي التنميـــة المســـتدامة وإظهار 
مبـــادئ المســـؤولية المجتمعية تجـــاه القضايا 
البيئيـــة، مشـــيرًا ســـموه إلـــى اعتـــزاز المجلس 
األعلـــى للبيئة بدعم المبادرات البيئية وبرامج 
التنمية المستدامة واستعداد المجلس لتعزيز 
جســـور التعـــاون بيـــن مختلـــف القطاعات في 

ســـبيل توحيـــد الجهـــود البيئيـــة الوطنية بين 
مختلف القطاعات وشرائح المجتمع.

يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن قـــد أصـــدرت عدد 
مـــن القوانين والتشـــريعات منهـــا القانون رقم 
)7( لســـنة2022 بشـــأن البيئة، إلـــى جانب عدد 
مـــن االتفاقيات للمحافظة علـــى النظم البيئية 
وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية 
وبخاصة األنواع المهددة باالنقراض، وإصدار 
قـــرار لإلدارة الســـليمة للمخلفـــات اإللكترونية 
والكهربائيـــة، وقـــرار إدارة المخلفـــات الخطرة 
للرعاية الصحيـــة والجهـــود المبذولة لتحقيق 
األهـــداف التي أعلنهـــا صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا، الموجهة 
آلثار تغير المناخ والتكيف معه والوصول إلى 
الحيـــاد الصفري بحلـــول 2060، والنجاح الذي 
تـــم إنجازه في حماية طبقة األوزون وتحقيق 
أهـــداف بروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن المـــواد 

المستنفذة لطبقة األوزون.

المنامة - بنا

تطوير التعامل مع التحديات المناخية وتلبية االحتياجات دون المساس بحق األجيال
إلظهار مبادئ المسؤولية المجتمعية تجاه القضايا البيئية... سمو الشيخ عبداهلل بن حمد:

سمو الشيخ عبدالله بن حمد
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جهود حثيثة للبحرين في نشر السالم العالمي
ترجمة لرؤى وتطلعات الملك المعّظم... رئيس “الشورى”:

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
أنَّ اإلسهامات والمبادرات التي تقدمها 
ترسيخ  مــجــال  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
أسس ومبادئ األخوة اإلنسانية تشّكل 
امتداًدا لرؤى ملكية سامية ونبيلة من 
لدن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
ــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  ال
وتجّسد فكًرا نّيًرا لقائد إنساني حكيم 
ــجــهــود والــمــســاعــي  ــد ال يــدعــم ويــســان
والتعايش  التسامح  لنشر  الــحــمــيــدة؛ 
اإلنسانية  األخــوة  روح  وبــث  السلمي، 

لدى جميع دول وشعوب العالم.
وثّمن رئيس مجلس الشورى العطاءات 
الــمــتــواصــلــة الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة، 
فريق  يبذلها  التي  الحثيثة  والجهود 
وتــطــلــعــات  رؤى  ــتــرجــمــة  ل الــبــحــريــن 
السالم  نشر  في  المعظم  الملك  جاللة 
ولي  واهتمام  بمتابعة  مشيًدا  العالمي، 

صاحب  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الــمــســتــمــرة  آل خــلــيــفــة، وتــوجــيــهــاتــه 
حكومية  ــادرات  ــ ــب ومــ بـــرامـــج  لــصــوغ 
المبادئ  مــع  تتسق  وإبــداعــيــة  مبتكرة 

والمرتكزات اإلنسانية الرصينة. 
وفي تصريح له، بمناسبة اليوم الدولي 
به  تحتفي  ــــذي  ال اإلنــســانــيــة  لــأخــوة 
الرابع من شهر فبراير  العالم في  دول 
كــل عـــام، وجـــاء بــمــبــادرة خــاّلقــة من 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
العربية  ــارات  ــ اإلمـ ــة  ــ ودول الــســعــوديــة 
العربية  مــصــر  وجــمــهــوريــة  الــمــتــحــدة، 
وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، 
أعـــرب الــصــالــح عــن الــفــخــر واالعــتــزاز 
مملكة  بها  تقوم  التي  المهمة  ــاألدوار  ب
المعظم،  الملك  جاللة  بقيادة  البحرين 
المملكة  توليه  الــذي  الكبير  والــحــرص 

العمل  ويــتــعــاضــد  الــجــهــود،  لتتضافر 
الدولي المشترك من أجل زيادة الوعي 
ــزام بــمــبــادئ وأســـس االحــتــرام  ــتـ وااللـ
المتبادل بين الدول والشعوب، والدفع 
نحو بناء شراكات فاعلة تساند تحقيق 

التنمية المستدامة للجميع.
البحرين  مملكة  تاريخ  أن  إلــى  وأشــار 
المتعددة،  والمواقف  بالشواهد  يزخر 

والتزاًما  واهتماًما  تعكس حرًصا  التي 
متجذًرا بنشر المحبة والمودة واإلخاء 
الــعــالــم،  ودول  شـــعـــوب  جــمــيــع  بــيــن 
الــحــوارات  على  والتحفيز  والتشجيع 
البّناءة، والنقاشات الثرية بين مختلف 

الثقافات واألديان والمعتقدات.
ــارة الــتــاريــخــيــة  ــ ــزي ــ ال ــى أن  ــ ولـــفـــت إل
الفاتيكان،  بابا  البابا فرنسيس  لقداسة 
اإلمام  فضيلة  الشريف  األزهــر  وشيخ 
ملتقى  وانعقاد  الطيب،  أحمد  األكــبــر 
الــحــوار بين الــشــرق والــغــرب مــن أجل 
مملكة  أرض  على  اإلنساني  التعايش 
البحرين، تمّثل عالمة فارقة، ومحطة 
ثـــرّيـــة وقـــّيـــمـــة تــجــّلــت فــيــهــا أســمــى 
ــيــة، وعـــززت  ــســان ــوة اإلن ــ مــعــانــي األخـ
مملكة  تحققها  التي  المرموقة  المكانة 
األديان  بين  الحوار  دعم  البحرين في 

والحضارات.
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ــان فـــــردان  ــ ــن ــــت الـــنـــائـــب حــ ــال قــ
ــثــــت، خـــــــالل لــقــائــهــا  ــــحــ إنــــهــــا ب
ــان والــتــخــطــيــط  ــكــ وزيــــــرة اإلســ
فرص  الرميحي،  آمنة  العمراني 
ــارات الــحــلــول اإلســكــانــيــة؛  ــيـ وخـ
المعيشية  االحــتــيــاجــات  لتلبية 
مناطق،  أهــالــي  مــن  للمواطنين 
المالكية، كرزكان، شهركان، صدد 

واللوزي.
لـ  فـــردان فــي تصريحها  وذكـــرت 
عقد  ــذي  ال االجتماع  أن  “الــبــالد” 
ــان بــحــضــور  ــكــ ــرة اإلســ ــ ــ مــــع وزيـ
تم  المناطق،  أهالي  عن  ممثلين 
ــنــقــاش فــيــه عـــن الــمــشــروعــات  ال
اإلسكانية وخطط وزارة اإلسكان 

المستقبلية  العمراني  والتخطيط 
عموما والمتعلقة بالدائرة الثانية 
عـــشـــرة بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
الفرصة  أتيحت  حيث  خصوصا، 
المذكورة   5 الـــ  المناطق  لممثلي 
التعبير عن تطلعات واحتياجات 
والـــمـــطـــالـــب اإلســـكـــانـــيـــة ألبــنــاء 
في  التطرق  وتــم  المناطق،  تلك 
االجتماع إلى مناقشة مقترحات 
األهـــالـــي بــشــأن االســـتـــفـــادة من 
ــرة إلقـــامـــة  ــ ــدائـ ــ ــالـ ــ األراضـــــــــــي بـ

مشروعات إسكانية.
ــم الــتــطــرق أثــنــاء  وأوضـــحـــت تـ
ــى  ــي االجـــتـــمـــاع إل ــمــنــاقــشــة فـ ال
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 

ومــالحــظــات الــمــواطــنــيــن بــذات 
ــى الــنــظــر في  الـــشـــأن، إضــافــة إلـ
البت من  الخاصة وآلية  الحاالت 

قبل الوزارة.
اإلســكــان  وزارة  جــهــود  وثــمــنــت 
توفير  في  العمراني  والتخطيط 
للمواطنين  االجــتــمــاعــي  الــســكــن 
األهالي  تطلعات  الوزيرة  وتفهم 

والمواطنين.
وقد حضر االجتماع رئيس مركز 
منصور  كـــرزكـــان  شــبــاب  تمكين 
شهركان  جمعية  رئيس  فـــردان، 
ــخــيــريــة مــكــي حـــســـن، رئــيــس  ال
ــدد الـــخـــيـــريـــة عــلــي  ــ جــمــعــيــة صـ

القرمزي.

الوزارة تلتقي ممثلين عن األهالي... فردان لـ “^”:

أراٍض بدائرتي كفيلة بإقامة مشروعات إسكانية
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ــواب أحــمــد  ــنـ أكــــد رئــيــس مــجــلــس الـ
وبقيادة  البحرين  مملكة  أن  المسلم 
الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  ملك 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ــارز في  ــ ســاهــمــت وبــشــكــل فــاعــل وبـ
“األخوة  ومبادئ  وقيم  مفهوم  تعزيز 

اإلنسانية” عالميًا.
الحكومة  توليه  بما  المسلم  ــاد  وأشـ
بــرئــاســة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، من اهتمام 
كبير وجهود متواصلة، عبر مبادرات 
إنسانية وبرامج نوعية، ودعم جهود 
األهــداف  لتحقيق  الــدولــي  المجتمع 
ــتــعــاون  ــن ال الــمــنــشــودة لــلــبــشــريــة مـ
والسالم والمحبة، واألخوة والتعايش 
والتسامح. وأشار إلى مبادرات مملكة 
البحرين في تعزيز األخوة اإلنسانية 

عالميًا، كإنشاء جائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية، ومركز الملك حمد العالمي 
وثيقة  وتدشين  السلمي،  للتعايش 
ــالن مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وكــرســي  ــ إعـ
الملك  وبرنامج  للحوار،  حمد  الملك 
حمد لــإيــمــان فــي الــقــيــادة، وجــائــزة 
الملك حمد الدولية للحوار والتعايش 
لأعمال  الملكية  والمؤسسة  السلمي، 

اإلنسانية.

المسلم: إسهامات بحرينية في تعزيز “األخوة اإلنسانية”
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يبلغ عدد الجوامع والمساجد بالبحرين 511، من 
بينها 229 جامعا و282 مسجدا وذلك حسب 

سجالت إدارة األوقاف السنية.
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إلكترونية  استبانة  نتائج  أظهرت 
نــشــرتــهــا “الـــبـــالد” بــشــأن األطــبــاء 
طبيبا   50 مــن  أكــثــر  أن  العاطلين 
اســتــغــلــوا مــن خـــالل عــقــود العمل 

بالقطاع الخاص.
ــة الـــتـــي  ــ ــان ــ ــب ــ ــت ومــــــن خــــــالل االســ
طبيب   100 من  أكثر  معها  تفاعل 
يــــزال في  أو ال  عــاطــل  بــحــريــنــي 
بعض  أن  تبين  االســتــغــالل،  وضــع 
ــشــآت الــصــحــيــة ســـــواء كــان  ــمــن ال
من  عيادة  أو  مستشفى  أو  مركزا 
باستغالل  تــقــوم  الــخــاص  الــقــطــاع 
الــطــبــيــب، خــصــوصــا فـــي األشــهــر 
فترة  فــي  وتعمد  ــــى،  األول الــثــالثــة 
التدريب إلى عدم صرف أي راتب 
للطبيب بحجة التدريب، مع العلم 
من  دعــم  على  يحصل  بعضهم  أن 
ــحــاالت  “تــمــكــيــن”، وفـــي أفــضــل ال
يــصــرف لــلــطــبــيــب جــــزء مـــن ذلــك 

الدعم. 
أغلب  أن  إلــى  االستبانة  وأشـــارت 
يقعون  الــذيــن  العاطلين  األطــبــاء 
تــحــت طــائــلــة االســتــغــالل هــم من 
أحد  ويذكر  األســنــان،  أطباء  كــادر 
االستبانة  في  المشاركين  األطباء 

الــعــيــادات  بــأنــه يعمل فــي إحـــدى 
أو  عقد  بـــدون  كــمــتــدرب  الصحية 
تسجيل  “تــم  مضيفا  راتـــب،  حتى 
الخاصة  المهنة  لمزاولة  رخصتي 
ــا مــن  ــمــ ــ ــن )نــــهــــرا( وأعــــانــــي دائ مــ
الــمــضــايــقــات وبــشــكــل مــتــكــرر من 
العيادة وتهديدي بطردي،  صاحب 
الذي ال يجعلني أستفيد من  األمر 

برنامج التدريب”.
ويــضــيــف طــبــيــب آخـــر مـــن خــالل 
االستبانة أن عقده كطبيب أسنان، 
ــه  في  ــ ب يـــقـــوم  ــا  ولـــكـــن دوره ومــ
بالمسمى  عالقة  لــه  ليس  الــعــيــادة 
الوظيفي فصاحب العمل ال يسمح 

تضمن  بينما  المرضى،  بمعالجة  له 
الثالثة  االتفاق بعد سريان األشهر 
مهنتي  بممارسة  أبـــدأ  أن  األولـــى 
ــت وشــقــيــت مــن أجلها  الــتــي درسـ
ألتفاجأ بعد انقضاء فترة التدريب 
أنــي عملت  تغير حتى  بــأال شــيء 

كموظف إداري.
كما أظهرت نتيجة االستبانة التي 
بأن  أسبوع  نحو  قبل  إطالقها  تم 
بــعــض الــمــنــشــآت الــصــحــيــة تــقــوم 
بــالــتــعــاقــد مــع طــبــيــب عــلــى راتــب 
الرسمي  العقد  عن  مختلف  معين 
الــمــبــرم، وذلــك مــن أجــل الحصول 
ــم من  ــدعـ ــن الـ عــلــى مــبــلــغ أكـــبـــر مـ

ــن”،  ــيـ ــكـ ــمـ خــــــالل “تـ
وأجاب نحو 56 طبًيا على السؤال 
بــهــذا الـــشـــأن، بـــأن الـــرواتـــب التي 
جــاءت  عــمــا  مختلفة  يتقاضونها 
ــار  ــرســمــيــة، وأشــ فـــي عــقــودهــم ال
يعيدون  أنهم  إلــى  األطــبــاء  بعض 
المبرم  الــراتــب  من  يستحقونه  ما 
للمنشأة، بحيث ما يستفيد الطبيب 
مما تدفعه تمكين فقط، األمر الذي 
المنشآت  تــلــك  مــخــالــفــة ضــد  يــعــد 

الصحية.
االستبانة  في  األطباء  أحد  وكتب 
التي نشرتها “البالد” أنه قبل بتلك 
التسوية حتى ال يصبح عاطال عن 

العمل، مشيرا إلى أنه يتقاضى راتبا 
قدره نحو 400 دينار بحريني.

أوردت  التي  االستبانة   وأظهرت 
رأسها  وعــلــى  األسئلة  مــن  العديد 
العاطلين،  األطباء  بعدد  يتعلق  ما 
حيث تفاعل نحو 73.9 % معتبرين 
عاطلين و26.1 %  أطباء  أنفسهم 
 56 نحو  أجاب  فيما  غير عاطلين، 
في  يعملون  أنهم  األطــبــاء  مــن   %
 80.8 القطاع الخاص، بينما أجاب 
بأنهم  المشاركين  األطــبــاء  من   %
ــب أقـــل مــن 500  ــ يــتــقــاضــون روات
يتقاضون  فقط   % و19.2  ديــنــار 

أكثر من 600 دينار.

يذكر أن مجلس النواب وافق على 
العاطلين  األطــبــاء  وضــع  مناقشة 
تقدم  حيث  المقبلة،  الجلسة  فــي 
عدد من النواب بذلك الطلب، وهم: 
ــنــائــب األول  ال عــبــدالــنــبــي ســلــمــان 
ــنـــواب، وأحــمــد  لــرئــيــس مــجــلــس الـ
قـــراطـــة الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
مهدي  ــنــائــب  وال الـــنـــواب،  مجلس 
شويطر،  إيمان  والنائب  الشويخ، 
والنائب  العليوي،  محمد  والنائب 
ــب هــشــام  ــائـ ــنـ ــد بـــوعـــنـــق، والـ ــالـ خـ
العشيري، والنائب ممدوح الصالح، 
والنائب  عبداألمير،  زينب  والنائب 

مريم الظاعن.

80 % من األطباء يتقاضون رواتب أقل من 500 دينار في “الخاص”
أكثر من 100 طبيب يشاركون في االستبانة

بدر الحايكي



محرر الشؤون المحلية

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.

ال نهاية لمسلسل الفيضانات وانبعاث الروائح... محسن:

رئيس أكاديمي في كلية إدارة األعمال... عاطل

بعد خسارتي وظيفتي وتوقيعي العقد... شركة ترفض توظيفي

حسن “طلع من مولد اإلسكان بال حمص”

موظفة مرشحة لجائزة عالمية ويستعينون بأجنبي

لم يعجبها “تايتل” حسابي بـ “الفيس بوك”

^اســـتقبلت قوائـــم العاطليـــن بـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة ضيًفـــا منذ ســـنتين برتبة رئيـــس أكاديمي كلية 
إدارة األعمـــال بإحـــدى الجامعـــات الخاصـــة التـــي أغلقـــت 
أبوابهـــا، ويحمل مؤهـــل الدكتوراه بعالمة كاملـــة )4 على 4( 

وبرصيد 13 سنة من التعليم األكاديمي ورئاسة األقسام. 
الشـــاب الـــذي هو في ذروة عطائه بادر منـــذ اليوم األول من 
إغـــالق الجامعـــة التـــي كان يعمل فيها في 5 ســـبتمبر 2021 
إلى التسجيل على قوائم العاطلين وطرق أبواب الجامعات 
التـــي أعلنت عن شـــواغرها، من بينها جامعـــة البحرين التي 

أجرى فيها مقابلة عمل، دون أي نتيجة تذكر.
المسيرة التعليمية الحافلة برتب االمتياز في كافة مراحلها، 
والمســـيرة العلمية التي تخللهـــا مناصب إدارية وما صاحبها 
من أبحاث ودراســـات ومؤلفات تخصصية، لم تشفعا للشاب 
المتـــزوج واألب لولديـــن أن يعثـــر لـــه على وظيفـــة تحتضن 

شغفه وعطاءه بعد إغالق الجامعة التي كان فيها. 

يقول والد األكاديمي في حديثة لـ”البالد” إن بقاء ابنه عاطاًل 
عن العمل وهو بهذا المستوى العلمي الرفيع والخبرة العلمية 
الطويلة يعد هدًرا للطاقات الوطنية، ومن شـــأنه أن يشـــجع 
على عزوف الشـــباب عـــن الجد واالجتهـــاد، ويقلل من قيمة 

التعليم لديهم ودوره المهم في ازدهار مستقبلهم المهني. 
مضـــى على تعطله عامان إذ كانت آخـــر محاوالته للحصول 
علـــى وظيفـــة مقابلة أجراها مع بعض أســـاتذة كلية البزنس 
بحامعـــة البحريـــن حســـبما نشـــر رســـميا عـــن حاجـــة الكلية 
لتخصصـــه ومقابلـــة أخـــرى أجراهـــا مـــع مســـؤولين لشـــركة 
خاصة لحاجتهم الستشاري بمجال تخصصة خاصة وأنه له 
خبرة عملية أبهرت المســـؤولين بالشـــركة ولكن يبقى الحال 
علـــى ما هو عليه، والســـؤال الذي يطرح نفســـه: لماذا يتعذر 
على شـــاب بحريني يمتلك قطبي المعرفة النظرية والعملية 

أن يجد وظيفة تناسب مؤهالته؟!
االسم والعنوان لدى المحرر

قـــال المواطـــن )ح.م( إن وظيفـــة ُعرضـــت عليـــه من قبل 
شـــركة خاصـــة للتوظيـــف، فـــي قســـم تقنيـــة المعلومـــات 
بإحـــدى الجهات بالقطـــاع الخاص، حيث طلبـــوا أوراقي، 

كما دخلت مقابلة مع المعنيين عن طريق )األون الين(.
بعدها تمـــت الموافقة على توظيفي، ووقعت العقد، ومن 
ثـــم قدمت اســـتقالتي مـــن وظيفتي األصليـــة لكي التحق 
بالجديـــدة بحكـــم أننـــي تحصلـــت علـــى وظيفـــة ووقعت 

عقدها.
والغريـــب أننـــي بـــدأت اســـتلم طلبـــات غريبة من شـــركة 
معلومـــات  علـــى  بالحصـــول  تتمثـــل  ذاتهـــا،  التوظيـــف 

شـــخصية لعمل متابعة لخلفيتي، منها عناوين حســـاباتي 
فـــي التواصـــل االجتماعـــي، وتقرير عـــن البنفت، وفحص 

طبي للمخدرات.

والتواصل بهذا الشـــأن لم يكن ســـريًعا، بل كانت طلباتهم 
هـــذه بيـــن حيـــن وآخر، قبل أن يقول لي مســـؤول شـــركة 
التوظيـــف بأننـــي لـــم أنجـــح باختبـــار حســـابات التواصل 
االجتماعـــي، والســـبب أننـــي كتبت في بروفايل حســـابي 
فـــي الفيس بوك بأنني طلبت من األميركان المقيمين في 
نيجيريـــا وجنوب إفريقيا عـــدم متابعتي )أفارقة نصابين 
يديـــرون حســـابات وهميـــة(، وكذلك الشـــواذ بـــأال يتابعوا 

حسابي.
وعليه أرســـلوا لي إيميال، واعتذروا لي عن الوظيفة، بعد 
أن خســـرت وظيفتـــي األصليـــة، علمًا أنني متـــزوج ولدي 

ثالثة أطفال، فمن ينقذني مما أنا فيه؟

^أنــا رب أســرة مكونــة من زوجتي وابنين. وطلبي اإلســكاني منذ ســنة 
2010 لوحدة سكنية.

وبعد انتظار مرور 5 ســـنوات لتلقي عالوة 
السكن وبسبب سوء التنسيق مع الجهات 
المعنية تأخر صرف العالوة لمدة 13 شهر. 
وبعد أن تـــم التواصل معهم أخبروني بأن 
الخطـــأ مني ألننـــي لم أحـــدث المعلومات، 
مـــع أننـــي اتصلت بهـــم وأخبرونـــي بأنه ال 

داعي لتحديث بياناتي.
كما طلبت من وزارة اإلســـكان تعديل نوع 
الخدمـــة اإلســـكانية ســـواء شـــقة أو بيت، 
وأيهما يتوافر بشـــكل أسرع، خصوصا أن 
لدي ابـــن مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة 
)طيـــف التوحد(. وأفادوني بأن طلبي لدى 

اللجنـــة المختصـــة، وهـــذه اللجنـــة لم ترد 
جوابا حتى اليوم.

وفـــي الســـاعة الثامنـــة مـــن بدايـــة العـــام 
تلقيت اتصاال من وزارة اإلســـكان، وكدت 
أطير مـــن الفرح، ولكـــن الموظف المتصل 
فاجأنـــي بإبالغـــي أن طلبـــي ألغي بســـبب 
تعدي ســـني ومبلـــغ راتبي اســـتفادتي من 

الخدمات اإلسكانية.
عمري 41 ســـنة، وزاد راتبي خالل سنوات 
االنتظار العشـــر الماضية، وصرت أتقاضى 
ولله الحمد 1500 دينار شهريا، فهل تتوقع 
الوزارة أال يتطور الموظف ويسعى لزيادة 

دخله الشهري طيلة عقد من الزمان؟
لقـــد تواصلت مـــع الـــوزارة بشـــتى الطرق 
ســـواء من خـــالل نظام )تواصـــل( أو غيره 

ولكن لم أجد حال لمشكلتي.

أرجـــو مـــن الـــوزارة إيجـــاد حـــل مناســـب 
لوضعـــي، ألنني على ما يبـــدو “طلعت من 

المولد بال حمص”.
حسن. ش.

^أعمـــل موظفـــة بهيئـــة الكهربـــاء والماء منذ 30 ســـنة 
وحاصلـــة علـــى بكالوريـــوس علـــوم الحاســـب اآللـــي )مرتبة 
الشـــرف( وماجســـتير نظم معلومات جغرافية واالستشـــعار 
عن بعد من جامعة الخليج العربي )مرتبة الشرف( وحاصلة 
علـــى الجائـــزة األولى كمبرمـــج في األجهـــزة المحمولة على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط في نظـــم المعلومـــات الجغرافية 
وباحثـــة دكتـــوراه في البيئة والتنمية المســـتدامة. رشـــحت 
لنيـــل الجائزة األولى من دبي في الميـــاه، ولدي عدة بحوث 
منشـــورة في مجالت علمية ومحاضر فـــي مؤتمرات داخل 

البحرين وخارجها.
ولقد أشاد بإنجازاتي وشهاداتي وزير الكهرباء والماء السابق 
عبدالحســـين ميرزا. حاولت منـــذ العام 2010 للحصول على 

وظيفة تناســـب شهاداتي الدراسية وطموحي العملي ولكن 
دون جـــدوى. تقدمـــت إلى معظـــم الوظائف المعلنـــة داخليا 
وعـــن طريـــق جهاز الخدمـــة المدنية. جاء الـــرد أنه ال يوجد 
لـــدى الهيئة أي وظيفة تناســـبك، ولكـــن المفاجأة الخبر الذي 
قرأته بصحيفة البالد حديثا عن رغبة الهيئة في االســـتعانة 
بخبيـــر مـــن خـــارج البحريـــن كمبرمج فـــي نظـــم المعلومات 

الجغرافية.
وظيفتـــي الحاليـــة إعداد طلبات المكتب مـــن لوازم المطبخ 
)كالشـــاي والقهوة....إلخ( وقائم بأعمال منســـق إداري بدون 

أي حافز منذ 2014.
أين اإلنصاف.. كيف يعمل الموظف بهذه النفسية المتعبة؟.
البيانات لدى المحرر

بطاقة الطلب اإلسكاني للمواطن حسن

قال عضو مجلس بلدي الشـــمالية ســـلمان 
محسن لـ “البالد” إن ملف الصرف الصحي 
في منطقة بوقوة “ســـرايا 2” )مجمع 457( 
مـــا يـــزال عالًقا منذ أكثر مـــن 20 عاًما، في 
ظل وجود امتداد عمراني وسكاني كبير.

وأضاف “نتســـلم يومًيا شكاوى كثيرة من 
األهالـــي، معبريـــن خاللهـــا عـــن اســـتيائهم 
جراء تأخر شـــبكة الصرف الصحي، حيث 
إن المياه اآلسنة تفيض بين الحين واآلخر 
مـــن المجاري إلى الشـــوارع واألحياء، كما 
أن األراضـــي مشـــبعة بهـــا، ففي حـــال أراد 
مقـــاول أن يحفـــر ألجـــل البنـــاء، يتفاجـــأ 

بتشبع األرض”.

للشـــفط  البيـــوت تحتـــاج  “بعـــض  وأردف 
بالصهاريج مرتين وثالث مرات، ولقد لجأ 
األهالي إلى اإلنفاق على ذلك من حسابهم 

الخـــاص، فـــي الوقـــت الـــذي تتعثـــر خالله 
الجهـــود المطلوبـــة ببناء شـــبكات الصرف 

الصحي بسبب عدم وفرة الميزانية”.
وأشـــار محســـن إلـــى أن النـــاس يشـــتكون 
مـــن الروائح العفنة التي تتســـبب بها مياه 
المجـــري المنتشـــرة فـــي كل مـــكان، مبينا 
أن األوضـــاع ســـتزداد ســـوًءا مـــع هطـــول 
األمطـــار، والتـــي ال تجـــف إال مـــع أشـــعة 

الشمس.
واختتـــم عضـــو مجلـــس بلـــدي الشـــمالية 
سلمان محسن بأن “مياه األمطار تتداخل 
مـــع ميـــاه المجـــاري، حيث تـــزداد الروائح 
واألمراض، وتصل إلى الشـــوارع الرئيسة 

وتدخل بيوت الناس في ذات الوقت”.

سلمان محسن

الصـرف الصحـي غـائـب عـن “سـرايـا 2” منـذ 20 عـامـًا
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^هنـــاك فئات من المجتمع 
لهـــم  تصـــرف  ال  البحرينـــي 
منهـــم  المعيشـــة  غـــالء  عـــالوة 
البحرينيات المتزوجات من غير 
بحرينييـــن ممن لديهـــن أطفال 
البحرينيـــة،  الجنســـية  يحملـــن 
ولقد شـــمَلنا أيضًا رفع األســـعار 
والضرائـــب والرســـوم لذا نرجو 
إعـــادة النظر في أمرنا وإدراجنا 

مـــن ضمـــن المســـتحقين لعالوة 
غالء المعيشة أسوة بالبحريني 

المتزوج من غير بحرينية.
نحـــن أغلبنـــا مـــن ذوي الدخـــل 
يعملـــون  وأزواجنـــا  المحـــدود، 
مـــن  ونعانـــي  قليلـــة،  برواتـــب 
غالء األسعار، ومن حقنا كأسرة 

بحرينية العيش الكريم.
دالل جابر

^تلقيـــت اتصـــاال مـــن رقـــم 
هاتـــف نقال بحريني خالل األيام 
الماضيـــة يبلغني بفـــوزي بجائزة 
مقدارهـــا 200 ألف دينار من أحد 
البنوك وطلب معلوماتي البنكية. 
وأبلغـــت المتصـــل الـــذي يتحدث 
بلغـــة عربيـــة ركيكة أنـــه في حال 
فوزي فإن البنك سيتصل بي من 
رقـــم ثابـــت، وهو يعـــرف بياناتي 

البنكية ولن يطلبها.
تعزيـــز  المعنيـــة  الجهـــات  أناشـــد 
التوعيـــة والتواصل مـــع المبلغين 
الذين يتلقون هذه االتصاالت من 
أجل اتخاذ االجـــراءات القانونية 
الالزمة ضد من يجري هذا النوع 
مـــن االتصـــاالت لالحتيـــال علـــى 

الناس.
حسين الشويخ

قـــال المواطن م. لــــ “البالد”: أخذت 
قرضـــا مـــن البنـــك واإلســـكان وقام 
بشـــراء بيت في عالي منذ نحو 20 
ســـنة، وبعدها بعدة ســـنوات قامت 
زوجتي الســـابقة بتبديـــل ادويتي، 
ووضـــع ادوية خطيرة، تســـببت لي 
ولتقـــوم  بجلطـــة دماغيـــة وشـــلل، 
زورت  أن  بعـــد  مركباتـــي،  بســـرقة 

توقيعي.
وبعدهـــا، طردتنـــي من البيـــت منذ 
عشر ســـنوات، ومنعتني من دخول 
البيت، مع حالتي المرضية الصعبة، 
واحتـــاج  ومشـــلول  مريـــض  وأنـــا 

لرعاية خاصة.
واألكثـــر مـــن هـــذا، أخـــذت بطاقـــة 
البنـــك، وســـحبت مبالـــغ مـــن دون 
جـــوازي  أخـــذت  كمـــا  موافقتـــي، 
وبطاقتي السكانية، مما دفعني الى 

االتصال بالمصرف وغلق البطاقة.
أبنائـــي  احـــد  المذكـــورة  أمـــرت 
وانتحـــال  بالمصـــرف،  باالتصـــال 
شـــخصيتي، واعطاهـــم المعلومات 
البطاقـــة،  بفتـــح  فقامـــوا  الالزمـــة، 
وســـرقة 500 دينـــار مـــن حســـابي، 
البنـــك  مـــن  مســـؤولة  فاتصلـــت 
فأطلعتني بأنه انتحل شـــخصيتي، 
حيـــث تبين لـــه من حيـــث الكاميرا 
بأنـــه شـــاب صغيـــرة -اثناء ســـحب 
المبلـــغ مـــن الصـــراف- وانـــه ليـــس 
شـــخصا كبيـــرا مـــن مواليـــد العـــام 

.1955
ولقـــد عملوا قضية ضـــده في مركز 
اســـتمرت  كمـــا  الحـــوره،  شـــرطة 

المذكـــورة مـــع أبنائهـــا فـــي ســـرقة 
أموالـــي بـــدون موافقتـــي، علما أنه 
تســـكن فـــي البيـــت مـــع أبنائهـــا من 
أزواجهـــا الســـابقين، واوالدي، علما 
أن فاتورة الكهرباء الخاصة بالبيت 
والتـــي هـــي باســـمي بلغـــت 3500 

دينار.
ولقـــد رفعت دعوى ضدها لتمكيني 
مـــن دخولي البيـــت، وكســـبتها في 
العام 2019م، بعد أن حاولت مسبقا 
حـــل األمـــر بشـــكل ودي ولســـنوات 
دون نتيجة، ومع تغييرها المستمر 
ألقفال البـــاب، ولقد ظهر تســـليمي 
متعلقاتي الشخصية، واستفيد من 

البقاء في المنزل.
ولقد أدخلني مأمور التنفيذ البيت، 
ولكن حيـــن أخرج منـــه ألي ظرف، 
وأعـــود  للمستشـــفى،  أذهـــب  كأن 
للمنزل، اتفاجأ بأنه تم تغيير أقفال 

البيت. 
وحيـــن حاولت تغييـــر أقفال البيت 
عـــن طريـــق عامـــل فإنـــه يتعـــرض 
أوالدي  قبـــل  مـــن  مبـــرح  لضـــرب 
بالغـــا  ســـجلت  ولقـــد  وأوالدهـــا، 
ضدهـــم، وتـــم إرســـال إحضاريـــات 
لهم مـــن المركـــز، لتتحـــول القضية 

للنيابة.
الواقع الحالي اآلن، أنني عاجز عن 
دخـــول بيتـــي، ناهيـــك أن حوضي 
مكســـور، ومشـــلول، وأحتـــاج إلـــى 
رعايـــة صحيـــة خاصـــة، مـــع أننـــي 
جامعـــة  مـــن  متقاعـــد  بروفيســـور 

البحرين.

شمول المتزوجات من أجانب بعالوة الغالء

لم أفز بـ 200 ألف دينار.. والتخاذ 
إجراءات ضد اتصاالت المحتالين

بروفيسور متقاعد: طليقتي طردتني وسرقتني
محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام
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+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
FALAFEL ALYOUM 

has a vacancy for the occupation of
 MAKER(MATTAY)

, suitably qualified applicants can contact
 39440695 or FALAFELALYOUM1994@GMAIL.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

B.F.G. COMMERCIAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMMERCIAL SERVICES)
, suitably qualified applicants can contact

 36925029 or Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM

ARAB POULTRY & LIVE- STOCK CO. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39691654 or arabpoul@hotmail.com

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 13644244 or afaaqalkhalij@gmail.com

BAHRAIN JEWELLERY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17520052 or hr@bjc.com.bh

ABUZAHER CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17728477 or MAHER-HAS@HOTMAIL.COM

ABUZAHER CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17728477 or MAHER-HAS@HOTMAIL.COM

BLIZAR AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17744999 or hassan@emaar.bh

QUSAI ALUMINIM FABRICATLON 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM FURNACEMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33849891 or FOX_513@HOTMAIL.COM

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact
 39616666 or ameenco@batelco.com.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39421057 or DAHRANI5@GMAIL.COM

HUSSAIN AMRALLA FATHALLA HAIDER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39290440 or HUSAIN.AMRALLA@GMAIL.COM

GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 REGIONAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39749815 or RECRUITMENT-BAHRAIN@GIG-GULF.COM

ABDULNABI MOH'D MAKKI SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39463170 or ABDULNABIGHANEM@YAHOO.COM

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

 WORK SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com

JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM

DHIYA ALI EBRAHIM ALASKARI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39888691 or dheya.turk@gmail.com

Blue Line Laundry 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33602040 or SALWE1970@HOTMAIL.COM

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

LANAIMIA LEADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111900 or LNAIMIA.T@GMAIL.COM

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39602929 or HASAN@GRNATA.COM

CONTINUE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36352600 or tareq@cbmbahrain.com

TASTE BAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38171717 or ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM

ALI BIN YOUSIF FOR ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39692660 or boabdulla67@hotmail.com

SELECT CAPITAL ECONOMIC RESERCH SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 ANALYST(ECONOMICS)
, suitably qualified applicants can contact

 17877222 or landroverbh@gmail.com

Golden sambus 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39283888 or MASHAELECTRICAL@GMAIL.COM

NATIONAL FINANACE & EXCHANGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MONEY CHANGER
, suitably qualified applicants can contact
 17226061 or SAMI11300@HOTMAIL.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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 39770606 or proffice@almoayyedcg.com

Deal garage 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(MOTOR-VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 17230101 or CEO@EATCORP.COM

METAL PLEX KTICHEN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17716602 or SUWAIFI.GROUP@YAHOO.COM

FIELDCORE SERVICE SOLUTIONS INTERNATIONAL LLC - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL SERVICE ADVISER
, suitably qualified applicants can contact

 39903035 or FAHED.FAQIH@GE.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36005572 or aamirbh@gmail.com

Buraq star of Electric Lifts 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35605517 or buraqstarelectriclifts@gmail.com

SMART SECURITY & SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 17555025 or husain.alhelli@gmail.com

ALTANBAH SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33586879 or BUHASSAN1958@gmail.com

AL ETHAD GENTS HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33203080 or ALETHAD56066@GMAIL.COM

Seef Dental W L L 
has a vacancy for the occupation of

 DENTIST(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17587992 or Salah@seeftrainingbh.com

TEA SQUARE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39311119 or EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM

AMAL AL SHROOQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 77005971 or IM4919@YAHOO.COM

REMAL AL-KHALEEJ CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36550141 or RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

WTOG METAL & PLASTIC SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact
 66311095 or nadiatradingadv@gmail.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

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

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN"ADWAA ALFAUR"8780 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS
, suitably qualified applicants can contact

 38100400 or Work.bh95@gmail.com

HASSAN ALI CARS SERVISES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39443302 or KLKLKL60@LIVE.COM

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36669292 or oldmaaaan@hotmail.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

ROQITT MARKETING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST
, suitably qualified applicants can contact
 33166230 or CHISHTEE1@HOTMAIL.COM

Middle East Medical Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SATRANGII SALE TRADE OF TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39133187 or USMAN_DC@YAHOO.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

 OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 32046472 or Sandhusahib143@gmail.com

MUHAMMAD JAVED MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33936714 or JAVEDSARDAR248@YAHOO.COM

SEASHIL FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36602060 or ABSY0@HOTMAIL.COM

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33802366 or club88bah@yahoo.com

BADAWI PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17600982 or SWAR77@HOTMAIL.COM

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

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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39976476 or SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM

Sanad gate trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39295244 or GATE.SANAD@GMAIL.COM

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36502555 or talshaala@almansoori.biz

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36633480 or essatowers@gmail.com

PAKEEZA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34228796 or waseemaslamsehar@gmail.com

Eventos event management 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST
, suitably qualified applicants can contact

 36003001 or zainab@gbl-group.co

STAR MEHABISH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17300186 or AHARIES04@GMAIL.COM

TAHA Sale of second-hand goods 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33572848 or A.HAFEEZ62@YAHOO.COM

SUNNY BRGHT PUBLIC CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39302266 or MOHDBALUCH58@GMAIL.COM

MALMO MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 33166119 or SATRAWI_BH@HOTMAIL.COM

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

 MANAGEMENT ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 36663995 or OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM

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
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ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 DRIVER(HEAVY TRUCK)

, suitably qualified applicants can contact
 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17874162 or EMCYBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

PETIOLE 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 66656900 or KHALIDALJOAIB@GMAIL.COM

Abatique 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 38288940 or alsalahi.company@gmail.com

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34161935 or ALBUARKI99@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39699197 or MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM

MINACO BICYCLE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33311937 or ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 39661132 or AHMED.K55555@WINDOSLIVE.COM

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 34010755 or gm@powertechdevelopment.com

ALAMEER PASTA 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 37774847 or ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AL QUDOOS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33970840 or CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM

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

 ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17322608 or AMIGOSCONST@OUTLOOK.COM

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34002445 or TAHIR_MAHAR03@YAHOO.COM

ISMAIL ABDULHAMEED DARWISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39648828 or Muhammadirfan3372@GMAIL.COM

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

CUTICLES AND CURLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 66666730 or JEHANALIM@GMAIL.COM

ZITA TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17212751 or ZITABAHRAIN@GMAIL.COM

Metal Tech Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17295455 or BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

HYGIENE TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38488088 or 121221212@HOTMAIL.C

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66924438 or ZAFARMA4@GMAIL.COM

CATALYIC CONSULTING SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35401081 or BAIG.KAPP@GMAIL.COM

IDEALISTIC MAN CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 38889400 or IDEALLMRANMUHAMMAD@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35611928 or ALABER1@HOTMAIL.COM

LOONG CLOUD GENERAL TRADING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34124974 or 724893092@qq.com

FUTURE HOUSE REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17673527 or FUTUREHOUSE.BUILDINGS@GMAIL.COM

CHAI SAMOOSA SNACKS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 33262671 or WPARKAR.79@GMAIL.COM

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION)
, suitably qualified applicants can contact

 39347757 or ADEL@EXPRESS-FOODS.COM

X-RAYS AUTO SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39897884 or sultanbahadar132@gmail.com

STAR UPHOLSTERY FOR CARS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38229910 or AHMED88SHAH@GMAIL.COM

MILKD STATION CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 34133533 or DALJAIRAN@GMAIL.COM

SALAAS CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 66666572 or SALAAS.BH@GMAIL.COM

LUXURY GRAND MARK ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34112433 or SUPERIORLINKSBH@OUTLOOK.COM

WAJIHA ALEEM DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33515042 or WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM

MAMBO CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact
 17874774 or laylakarameh@hotmail.com

MONTANA CARPENTRY SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact
 38357333 or THEBOARDBH@GMAIL.COM

FRONT LINE AUTO SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33387118 or FRONTLINE.BH@HOTMAIL.COM

VOITURE AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17686438 or PTSEBASTIAN@HOTMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35308342 or Najmaabdullaharif165@gmail.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33306469 or CHIRIVELLAHARIKZ@GMAIL.COM

TITLE MASTER ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38810499 or JIBINAVANI@GMAIL.COM

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17636666 or AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17703242 or SUNDAY@BATELCO.COM.BH

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17703242 or SUNDAY@BATELCO.COM.BH

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17703242 or SUNDAY@BATELCO.COM.BH

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST(DISPLAY)
, suitably qualified applicants can contact

 17845151 or ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17345569 or YAMAMAHOUSE1@GMAIL.COM

Aqua Utilities for Ice and Water Supply Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 77267078 or M_AWACH@HOTMAIL.COM

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

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE
, suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 38001001 or MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM

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

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37070103 or SOLINEBHBH@GMAIL.COM

MOYUKA MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 33270430 or MOYUKAROLAND@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33657400 or WAJIDBUTT444@GMAIL.COM

BALVIR SINGH INTERIOR DECORATION AND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36309045 or BALVIRSINGH33454545@GMAIL.COM

WISE DECORATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32117005 or AMIR.DECO001@GMAIL.COM

PLAN FUTURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33440122 or DANADHIM@HOTMAIL.COM

BACKUP SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39242994

SHINWARI CHASKA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 33926361 or AUZMAJABEEN@HOTMAIL.COM

BLUE AVENUE FOR FOOD TRANSPORTATION 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 38114011 or UNSA2FAISAL@GMAIL.COM

BENU RANA  PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36103555 or BAHADUR83122@GMAIL.COM

ADNAN JAWAD ADNAN ALI HASHEM ( ADNAN4 \ 11359 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17262561 or ADHASHIM1@GMAIL.COM

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

ROAD RUNNER DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36888317 or INFO@ROADRUNNERBH.COM

INTELLECTUAL VISITOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66661955 or ZESHANEBRAHIM49@GMAIL.COM

RAMANDEEP AND ZAHOOR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33048775 or BHABDULZAHOOR@GMAIL.COM

ADNAN JAWAD ADNAN ALI HASHEM ( ADNAN4 \ 11359 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17262561 or ADHASHIM1@GMAIL.COM

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM

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

 PRODUCTION MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17271333 or hr@ahmadipepsi.com

AWAL WORKSHOP A/C & REFIGERATION REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
, suitably qualified applicants can contact

 17293388 or hr1@gulfstarbh.com

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET



سبورتسبورت
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خطف النـــادي األهلي بطاقة 
التأهـــل لنصـــف نهائـــي كأس 
جاللة الملـــك المعظم، بفوزه 
علـــى نـــادي النجمة بـــركالت 
الترجيح )2-4(، بعدما انتهى 
الوقت األصلي واإلضافي )-1
1( على اســـتاد مدينة خليفة 
األهلـــي  ولعـــب  الرياضيـــة. 
والنجمة مبـــاراة جيدة، غلب 
الحـــذر علـــى شـــوطها األول، 
الـــذي انحصـــر خاللـــه اللعب 
فـــي وســـط الملعـــب، وغابت 
الجانبيـــن.  مـــن  الخطـــورة 
وتغير الســـيناريو في الشوط 
الثانـــي، حيث تمكـــن النجمة 
من تســـجيل التقدم بعد كرة 
مـــن  ســـدد  ســـريعة،  مرتـــدة 
خاللها البرازيلي جونيور كرة 
قويـــة داخـــل شـــباك إبراهيم 

لطف هللا في الدقيقة 58.

عـــن  بحثـــًا  األهلـــي  وضغـــط 
التعديل، وسط تغييرات من 
مـــدرب الفريق علـــي صنقور، 
تســـجيل  مـــن  تمكـــن  حتـــى 
التعادل فـــي الدقيقة 70 عن 
اإلســـماعيلي،  زكريـــا  طريـــق 

مـــن  عرضيـــة  كـــرة  بعـــد 
داخـــل  أكملهـــا  فينيســـيوس 

الشباك.
وابتســـمت ركالت الترجيـــح 
 4 تســـجيله  عبـــر  لألهلـــي 
“جمـــال  طريـــق  عـــن  ركالت 

راشـــد وفينيسيوس وعباس 
عياد ونواف عبـــد هللا”، فيما 
ســـجل النجمـــة ركلتيـــن عـــن 
وخافييـــر،  جونيـــور  طريـــق 
بينمـــا أضـــاع “محمـــد جميل 

وسالم عادل”.

على حساب “النجمة” بركالت الترجيح

“األهلي” يخطف بطاقة نصف نهائي كأس الملك

ــرب الـــرفـــاع مــوعــدًا  ضــ
ــلـــي فـــي نصف  ــع األهـ مـ
ــأس جـــاللـــة  ــــي كـــــ ــائ ــهــ ــ ن
الـــمـــلـــك الــمــعــظــم لــكــرة 
ــوزه على  الــقــدم، بــعــد فـ
الــمــحــرق فـــي الــمــبــاراة 
الــــتــــي جـــــــرت بــيــنــهــمــا 
ستاد  ملعب  على  أمــس 
الرياضية  خليفة  مدينة 
بـــركـــالت الــتــرجــيــح في 
بعد  النهائي  ــع  رب ــدور  الـ
األصلي  الــوقــت  انــتــهــاء 
ــة  واألشــــــــواط االضــافــي

بدون أهداف.
ــرفــاع  وتـــألـــق حــــارس ال
كريم فردان بعد أن صد 
ترجيحية  ركــالت  ثالث 

للمحرق.
وبـــذلـــك يــلــتــقــي اضـــالع 

الــمــربــع الــذهــبــي، حيث 
الــدور  نفس  فــي  يلتقي 

والحالة  المنامة  فريقا 
ــال عــلــى  ــ ــأهـ ــ الــــــلــــــذان تـ

ــحــد  حـــســـاب ســـتـــرة وال
بذات الطريقة.

تغلب على المحرق بركالت الترجيح

الرفاع يضرب موعداً مع األهلي في قبل نهائي كأس جاللة الملك

وكاالت:

“مـــاركا”  صحيفـــة  ذكـــرت 
نـــادي  إدارة  أن  اإلســـبانية 
كانـــت  اإليطالـــي،  فيورنتينـــا 
انتقـــال  دون  الحـــؤول  وراء 
ســـفيان  المغربـــي،  العبهـــا 
أمرابط، إلى برشلونة، بذريعة 
أن الصفقـــة “ال يمكـــن أن تتـــم 
فـــي اليـــوم األخير من ســـوق 
االنتقاالت الشتوية”. وبحسب 
المصـــدر، فـــإن  أمرابط عرض 
نفســـه علـــى برشـــلونة وقـــدم 
علـــى  إليـــه  لالنتقـــال  عرضـــا 
ســـبيل اإلعارة مع بند الشراء 
اإللزامـــي. فـــي غضـــون ذلك، 
العـــرض  برشـــلونة  رفـــض 
بشكل قاطع، ثم أدخل وكالء 
النجم المغربي تعديالت على 
العرض فجعلوه مع بند شراء 
التقاريـــر  وأوردت  اختيـــاري. 
كانـــت  برشـــلونة  إدارة  أن 
راضيـــة، وقدمـــت عرضـــا إلى 

فيورنتينـــا قبـــل ســـاعات مـــن 
إغالق الســـوق، لكنهـــا قوبلت 
بالرفـــض، نظـــرا عـــدم وجـــود 
الفريـــق.  فـــي  لالعـــب  بديـــل 
إلـــى  قـــد عـــاد  وكان أمرابـــط 
فيورنتينـــا  نـــادي  صفـــوف 
بشكل دائم منذ صيف 2020، 
بينما ينتهي عقده في 2024.

تعـــرض  الخميـــس،  ويـــوم 
عظـــام  فـــي  لكســـر  أمرابـــط 
األنـــف، خـــالل مبـــاراة تورينو 
إيطاليـــا  كأس  نهائـــي  بربـــع 
2023-2022. وفاز فيورنتينا 

علـــى تورينـــو، يـــوم األربعـــاء 
بذلـــك  متمكنـــا   ،2-1 بنتيجـــة 
مـــن حجـــز مقعده فـــي نصف 
نهائـــي كأس إيطاليـــا. وخـــرج 
العب الوســـط المغربي متأثرا 
باإلصابة قبل ربع ســـاعة على 
نهاية  المبـــاراة. وكان الالعب 
البالـــغ 26 عاما، قـــد قدم أداء 
قطـــر،  مونديـــال  فـــي  قويـــا 
عندمـــا صعـــد أســـود األطلس 
إلى نصف نهائـــي كأس العالم 
لكرة القدم، في إنجاز إفريقي 

وعربي غير مسبوق.

كشف كواليس فشل انتقال أمرابط إلى برشلونة سفارتنا لدى مصر تحتفي بيوم البحرين الرياضي
نظمت ســـفارة مملكـــة البحرين 
لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، 
مـــن  الثانـــي  الخميـــس  يـــوم 
فبرايـــر ٢٠٢٣، أنشـــطة رياضية 
بيـــوم  احتفـــااًل  لمنتســـبيها، 

البحرين الرياضي.
عبـــد  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
القائـــم  هاشـــم  حســـن  الرحمـــن 
بأعمال ســـفارة مملكـــة البحرين 
فـــي القاهـــرة عـــن بالـــغ التقديـــر 
واالمتنان لقرار ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة حفظـــه هللا، ومبادرة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
األولمبيـــة  اللجنـــة  وبمتابعـــة 
البحرينيـــة بقيـــادة النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة 
للرياضة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
بتخصيـــص  خليفـــة،  آل  حمـــد 
يوم لممارسة النشاط الرياضي، 
وهـــو ما يعكـــس حـــرص مملكة 
البحريـــن والحكومة على صحة 

المواطن البحريني وسالمته.
الســـفارة  القائـــم بأعمـــال  وأكـــد 
البحريـــن  بيـــوم  االحتفـــال  أن 
الرياضي، في نســـخته السابعة، 
أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  يهـــدف 
رياضيـــة وصحيـــة واجتماعية، 

ويعزز مفهـــوم الرياضة للجميع، 
ويحقـــق الوعي بأهمية الرياضة 
الفـــرد  حيـــاة  فـــي  ودورهـــا 
لتجديـــد  وفرصـــة  والمجتمـــع، 
المشـــاركة  روح  وبـــث  النشـــاط 

على كافة المستويات.
التـــي  االحتفاليـــة  وشـــهدت 
نظمتها الســـفارة والتـــي أقيمت 
في نـــادي طلبة مملكة البحرين، 
العديـــد من البرامـــج والفعاليات 
الرياضيـــة المتنوعة لمنتســـبيها 
خليـــل  الســـفير  بمشـــاركة 
الـــذوادي األمين العام المســـاعد 
رئيـــس قطـــاع الشـــؤون العربية 
واألمـــن القومـــي بجامعة الدول 
العربيـــة وطلبة مملكـــة البحرين 
مصـــر  بجمهوريـــة  الدارســـين 
العربيـــة؛ وذلـــك إيماًنـــا بأهميـــة 
الرياضة ودورها في حياة الفرد 

والمجتمع.

تــرأس رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم النائــب األول لرئيــس االتحــاد 
الدولــي لكــرة القدم، الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة، االجتماع األول 
للمكتب التنفيذي الجديد لالتحاد اآلسيوي الذي عقد في العاصمة البحرينية 
المنامــة، بحضــور أعضــاء المكتب التنفيــذي الذين تم انتخابهــم في اجتماع 

الجمعية العمومية لالتحاد.

وصـــادق المكتب التنفيـــذي باإلجماع 
عمـــل  مجموعـــة  تشـــكيل  علـــى 
متخصصـــة لكـــرة القـــدم االحترافية، 
وذلـــك من أجل متابعـــة عملية تطوير 
بمـــا  القـــارة،  فـــي  األنديـــة  مســـابقات 
توافـــق مـــع القـــرارات الصـــادرة العام 

الماضي عن لجنة المسابقات.
تعييـــن  التنفيـــذي  المكتـــب  وقـــرر 
الفلبيني ماريانو ارانيتا عضو مجلس 
الفيفـــا رئيســـًا للجنـــة المنظمـــة لكأس 
آســـيا 2023 فـــي قطر، والتـــي تتولى 
تقديم المشـــورة والمســـاعدة للمكتب 
بخصـــوص  االتحـــاد،  فـــي  التنفيـــذي 
آســـيا،  بـــكأس  المتعلقـــة  الشـــؤون 
وتكون مســـؤولة عن تنظيـــم البطولة 
التي تعتبـــر أهم بطـــوالت المنتخبات 
الوطنيـــة في قارة آســـيا، على أن يتم 

اإلعـــالن فـــي وقـــت الحـــق عـــن بقية 
أعضاء اللجنة.

 كمـــا صـــادق المكتـــب التنفيـــذي على 
مقتـــرح الرئيـــس، بتعييـــن زاو زاو من 
االتحـــاد  لرئيـــس  أول  نائبـــًا  ميانمـــار 

اآلسيوي لكرة القدم.
ورحـــب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم 
االجتمـــاع  مســـتهل  فـــي  خليفـــة  آل 
المكتـــب  فـــي  المنتخبيـــن  باألعضـــاء 
التنفيـــذي وهنأهـــم علـــى نيلهـــم ثقـــة 
أهميـــة  مؤكـــدًا  العموميـــة،  الجمعيـــة 
العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد لوضـــع 
حجـــر األســـاس لحقبـــة جديـــدة مـــن 
المنجـــزات التـــي تعـــزز مكانـــة وقيمة 
كـــرة القـــدم اآلســـيوية علـــى مختلف 

األصعدة.
إقامـــة  تأكيـــد  نريـــد  نحـــن  وأضـــاف: 

وفـــق  قطـــر  فـــي   2023 آســـيا  كأس 
أعلى المعايير، كـــي تبقى في الذاكرة 
كأفضـــل نســـخة فـــي تاريـــخ البطولة، 
وبالتالـــي فإن إطـــالق اللجنة المنظمة 
لكأس آســـيا يعبر عن رغبتنا الجامحة 

بتهيئة األرضية الصلبة لتنظيم بطولة 
تجلب الفخر ألسرة الكرة اآلسيوية”.

وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة أهمية تأســـيس مجموعة عمل 
كرة القـــدم االحترافية قائالً: “نحرص 

دومًا علـــى  االرتقاء ببطوالت األندية 
تأســـيس  فـــإن  وبالتالـــي  اآلســـيوية، 
مجموعة عمـــل كرة القدم االحترافية 
يعتبـــر خطـــوة فـــي الوقت المناســـب 
وفي االتجـــاه الصحيـــح، وذلك عقب 

المصادقـــة علـــى التغييـــرات الهيكلية 
اإلســـتراتيجية في مســـابقات األندية 

باالتحاد نهاية العام الماضي”.
وكانـــت لجنة المســـابقات في االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم صادقـــت على 
الهيكليـــة،  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
بمـــا في ذلك اســـتحداث نظـــام جديد 
عـــدد  ورفـــع  األنديـــة،  لمســـابقات 
الالعبيـــن األجانب فـــي األندية، ورفع 
المخصصات المالية، من أجل التمهيد 
لدخول عصر جديد من التطوير، وقد 
تـــم اعتماد هـــذه التعديـــالت من قبل 
المكتـــب التنفيذي في شـــهر ديســـمبر 

.2022
كـــرة  عمـــل  مجموعـــة  تكليـــف  وتـــم 
القـــدم االحترافيـــة بتقديـــم اإلرشـــاد 
والدفـــع نحـــو مجموعـــة متنوعـــة من 
االرتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة  اإلصالحـــات 
قيمـــة  وتحقيـــق  الفنـــي،  بالمســـتوى 
تجارية أعلى، بما يرتقي إلى تطلعات 

جماهير كرة القدم في قارة آسيا.

خالل ترؤسه االجتماع التنفيذي لالتحاد اآلسيوي... سلمان بن إبراهيم:

تأسيس مجموعة عمل كرة القدم االحترافية
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تحــت رعايــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية  ســمو الشــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، تبدأ أعمال قمة الرياضة البحرينية صباح اليوم السبت مع 
انطــاق دورة حوكمــة الرياضة التي تقام بالتعاون مــع األكاديمية الرياضية 

األمريكية ذلك في فندق انتركونتننتال ريجنسي البحرين.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة 
صـــادق  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة 
يوليـــه  الـــذي  الكبيـــر  لالهتمـــام  عســـكر 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
لـــكل تفاصيـــل ومحـــاور قمـــة الرياضـــة 
البحرينيـــة، مبينـــًا بـــأن ســـموه حريـــص 
كل الحـــرص على أن تشـــكل هـــذه القمة 
منطلقـــًا لرســـم خارطـــة طريـــق تطويـــر 
الرياضـــة في البالد؛ تحقيقـــًا لتوجيهات 
وتطلعـــات القيـــادة فـــي الحفـــاظ علـــى 

فـــي  اإلنجـــازات  وتعزيـــز  المكتســـبات 
العصر الذهبي.

وبين عبدالرحمن صادق عسكر أن دورة 
حوكمة الرياضة التي ســـتقام على مدى 
خمسة أيام تهدف لتطوير مستوى العمل 
اإلداري في المؤسسات الرياضية داخل 
المملكـــة من أنديـــة واتحادات من خالل 
المساهمة في خلق نظم تحكم العالقات 
بيـــن األطـــراف الرئيســـة الرياضيـــة مـــن 
والمســـؤولين  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

والطواقـــم  والمســـاهمين  التنفيذييـــن 
الفنيـــة وصـــوالً لالعبيـــن. في حيـــن أكد 
بـــأن حوكمة الرياضة تهدف إلى تحقيق 

الشـــفافية والعدالـــة ومكافحـــة الفســـاد 
ومنح حق مســـاءلة إدارات المؤسســـات 
الرياضيـــة؛ للتأكـــد مـــن أنهـــا تعمـــل على 
وإســـتراتيجياتها  أهدافهـــا  تحقيـــق 
الطويلة األمد، بنـــاًء على عدد من القيم 
والمســـؤولية،  والمســـاءلة،  كالشـــفافية، 
والمســـاواة، حيث تشـــجع الحوكمة تلك 
األمثـــل  االســـتخدام  علـــى  المؤسســـات 

لمواردها.
وعبـــر عبدالرحمـــن صـــادق عســـكر عـــن 
أملـــه فـــي أن يحقـــق المشـــاركون فـــي 
دورة الحوكمـــة والذيـــن يمثلون األندية 
الوطنيـــة واالتحـــادات الرياضية أقصى 
اســـتفادة منهـــا، علـــى أن يقومـــون بنقل 
المعرفـــة التـــي ســـيتم اكتســـابها لكافـــة 
زمالئهم في المؤسســـات التي يمثلونها، 

مشـــيدًا بالتفاعل الكبير من قبل الجهات 
يعكـــس  والـــذي  الـــدورة  بهـــذه  المعنيـــة 
فـــي مســـيرة  المشـــاركة  علـــى  حرصهـــم 
التطويـــر واالرتقاء بالشـــأن الرياضي في 
المملكة. وعلى مدى خمسة أيام من دورة 
حوكمـــة الرياضة ســـيتعرف المشـــاركون 
فيهـــا على أهم نقاط القوة في التســـويق 
الرياضـــي، وطرق اإلدارة االســـتراتيجية 
مـــن  الرياضيـــة،  للمنظمـــات  الحديثـــة 
المشـــاركين  مهـــارات  توســـيع  خـــالل 
القـــدرة  بينهـــا  مـــن  عديـــدة  نقـــاط  فـــي 
علـــى تقييـــم عوامـــل النجـــاح والتفكيـــر 
بالصـــورة الكبيرة”، وتحديـــد نقاط القوة 
علـــى  والتعـــرف  والتجاريـــة  الشـــخصية 
الفـــرص التجارية، عالوة عن القدرة على 

التخطيط والتنظيم السليم.

عبدالرحمن عسكر

عسكر: الحوكمة ستساهم في تطوير العمل اإلداري في االتحادات واألندية

بــــدء أعمــــال قمــــة الرياضــــة البحرينيــــة اليــــوم
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بنـــك  لبطولـــة   27 الــــ  النســـخة  انطـــاق 
للتنـــس للناشـــئين  والكويـــت  البحريـــن 

تنطلــق فــي الســاعة الرابعــة مــن عصــر يــوم غد الســبت مباريــات بطولــة BBK الـــ 27 المفتوحة لناشــئي 
التنــس، والتــي ينظمهــا نــادي البحرين للتنس فــي الفترة من 4 إلى 16 فبراير الجاري، بمشــاركة أكثر من 
220 العبــا والعبــة مــن ناشــئي مملكــة البحرين وأبنــاء الجاليات المقيمــة، الذين سيتنافســون على مدى 

أسبوعين في 9 مسابقات في فردي وزوجي التنس للناشئين من الجنسين.

ويشـــهد اليـــوم األول للبطولـــة إقامـــة 15 مبـــاراة فـــي 
تصفيـــات الفردي ســـن 12 ســـنة للناشـــئين، وتصفيات 

الفردي سن 18 سنة لآلنسات.
ومن أهم مباريات اليوم لقاء علي الخياط مع عيســـى 
عبـــاس، وســـاجد باســـم مـــع عاطـــف صعقـــوب، ولقاء 
محمـــد الجافي مع عبدهللا محمد في فردي 12 ســـنة، 
ولقاء ســـارة ســـامين مع لياني ســـانكروز في مســـابقة 

فردي اآلنسات سن 18 سنة.
وتقـــام جميـــع مباريـــات البطولـــة علـــى مالعـــب نادي 

البحرين للتنس بالجفير، حيث ســـتكون الدعوة عامة 
لمحبـــي التنـــس لالســـتمتاع بمباريات البطولـــة يوميا. 
وأعـــرب رئيـــس نادي البحريـــن للتنس خميـــس المقلة 
عن ســـعادته بمواصلـــة بنك البحريـــن والكويت رعاية 
هـــذه البطولـــة العريقة منذ عـــام 1994 وللعام الســـابع 
والعشـــرين علـــى التوالي، متقدما بالشـــكر إلى مجلس 
إدارة بنك البحريـــن والكويت، وإلى الرئيس التنفيذي 
للبنك عبد الرحمن علي سيف الذي يحرص دائما على 

توفير كل عوامل النجاح للبطولة.

اللجنة اإلعامية:

خميس المقلة

ميسي يكشف تفاصيل حديثه مع مبابي 
بعد النهائي.. وسبب معاناته حتى اآلن

الفائـــز  ميســـي،  ليونيـــل  يحســـم  لـــم 
بكأس العالم لكرة القدم، مســـتقبله مع 
المنتخـــب األرجنتيني ولكنـــه قال إنه 
ليس من المرجح أن يستمر في اللعب 
الدولـــي حتـــى النســـخة المقبلـــة مـــن 

المونديال التي تقام في عام 2026.
وقـــال مهاجـــم باريـــس ســـان جيرمان 
األرجنتينيـــة  “أوليـــه”  لصحيفـــة 
الرياضية، يوم الخميس، إنه سيصبح 
39 عامـــا، وهـــذا قد يقف عائقـــا أمامه 
فـــي المشـــاركة بالبطولـــة التـــي تقـــام 
وكنـــدا،  أمريـــكا،  فـــي  أعـــوام   3 بعـــد 

والمكسيك.
وقـــال ميســـي: لســـت أدري، قلت هذا 
دائمـــا بســـبب عمـــري، اعتقـــد أنـــه من 
الصعب للغاية بالنســـبة لي أن أتواجد 

هناك.
وأضـــاف: أحب لعب كـــرة القدم، أحب 
مـــا أقوم بـــه، طالما أنني بخير وأشـــعر 
أنني جاهز بدنيا واســـتمتع، ســـأواصل 
اللعـــب. أعتقد أن الوقت مازال طويال 
العالـــم  كأس  بطولـــة  موعـــد  حتـــى 

المقبلة.
وتابع: ســـأرى إلى أين تسير مسيرتي، 

وما ســـأفعله، وهذا يعتمد على العديد 
من األمور.

مســـيرته  عامـــا(   35( ميســـي  وتـــوج 
المبهـــرة العـــام الماضـــي، عندمـــا قـــاد 
المنتخـــب األرجنتينـــي للفـــوز ببطولة 

كأس العالم في قطر.
هـــذه  لـــي،  بالنســـبة  ميســـي:  وقـــال 
بالتحديـــد نهاية مســـيرتي، وال أعتقد 

أن هناك نهاية أفضل.
وأعرب ميســـي عـــن أمانيه بـــأن يظل 

ليونيل سكالوني، الذي يتفاوض حاليا 
مـــع االتحـــاد األرجنتيني لكـــرة القدم، 

مدربا لمنتخب البالد.
وقال ميســـي: أتمنى أن يســـتمر ألنني 
أعتقـــد. بغـــض النظـــر عـــن كل شـــيء، 
للمنتخـــب  مهـــم  شـــخص  أنـــه  أظهـــر 
الوطني، ولـــكل المجموعة التي بدأت 

تنضج معه.
وبســـؤاله حول حديثه مـــع مبابي عن 
المبـــاراة النهائيـــة، أجاب: لـــم أتحدث 

مـــع كيليان حـــول المبـــاراة النهائية، ال 
أحـــد يريد الحديث عن ذلك، كنت في 
الجانـــب اآلخر )نهائـــي 2014( ولم أرد 

الحديث حول األمر.

وختـــم حديثـــه: أعانـــي كلما شـــاهدت 
إيميليانـــو  لهـــا  تصـــدى  التـــي  الكـــرة 
مارتينيـــز فـــي آخـــر دقيقـــة بالنهائـــي، 
كل شـــيء سار بسرعة حينها، ال يمكن 

نسيان تلك اللقطة بسهولة.

وكاالت:

االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يعقـــد 
 ،2023 فبرايـــر   4 الســـبت  القـــدم، 
يســـبق  مرئًيـــا  صحافًيـــا  مؤتمـــًرا 
تحـــت  لـــدوري  النهائيـــة  المبـــاراة 
21 ســـنة للموســـم الرياضي 2022 
ناديـــي  ســـيجمع  الـــذي   ،2023  -
المحرق والنجمـــة، األحد 5 فبراير 

2023، على استاد النادي األهلي.
 وســـيخصص المؤتمـــر الصحافـــي 
الذي ســـيعقد عند 4 مســـاًء لمدرب 
فريـــق المحـــرق ســـامي بـــن محمد 
وأحـــد العبـــي الفريـــق، إضافة إلى 
مدرب فريق النجمة عيســـى بهرام 

وأحد العبي الفريق.
ويأتـــي تنظيم المؤتمـــر الصحافي 
كواحـــدة من الخطـــوات اإلعالمية 
التـــي ينتهجهـــا االتحـــاد البحريني 

لكـــرة القـــدم دعًمـــا لقطـــاع الفئات 
السنية.

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  ووجـــه 
اإلعـــالم  لوســـائل  الدعـــوة  القـــدم 
المؤتمـــر  لحضـــور  المختلفـــة 
عبـــر  ســـيعقد  الـــذي  الصحافـــي 
المنظومة اإللكترونية، إذ سيرسل 

رابط المؤتمر في وقت الحق.

مؤتمر صحــافي مرئي      
لنهائي دوري تحت 21 سنة

اللجنة اإلعامية:

احتفـــاال باليوم الوطنـــي الرياضي 
لمملكة البحريـــن، نظمت محافظة 
األنشـــطة  مـــن  عـــددا  المحـــرق 
المتعـــددة  الرياضيـــة  والفعاليـــات 
شـــارك فيهـــا موظفـــو المحافظـــة، 
وذلـــك في مركز المحرق الشـــبابي 
مشـــاركة  وتأتـــي  النموذجـــي، 
إطـــار  ضمـــن  المحـــرق  محافظـــة 
االلتزام بتعزيز الوعي حول أهمية 
واللياقـــة  الصحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
البدنية، إضافة إلى التشجيع على 
ممارســـة الرياضة. بهذه المناسبة، 
أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
أن  المناعـــي،  هنـــدي  بـــن  عيســـى 
التنظيـــم الســـنوي لليـــوم الوطنـــي 
الرياضـــي لمملكـــة البحرين يعكس 
حـــرص الحكومـــة الموقـــرة بقيادة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حفظه 
هللا، على تجســـيد مفهوم الرياضة 
للجميع وتعزيـــز الوعي المجتمعي 
باألهداف االجتماعيـــة والرياضية 
المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن  والصحيـــة 
نائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن  كافـــة. 
محافـــظ المحـــرق العميـــد عبدهللا 
بن خليفـــة الجيـــران، بجهود مركز 
المحـــرق الشـــبابي النموذجي، في 
الشـــراكة المجتمعية التي يضطلع 
بهـــا مـــع المحافظـــة، مقدما شـــكره 
الشـــبابي  المركـــز  علـــى  للقائميـــن 
والتنظيـــم  التعـــاون  حســـن  علـــى 
والمشـــاركة فـــي إنجـــاح فعاليـــات 

اليوم الوطني الرياضي. 
يذكر أن البرنامج الرياضي تضمن 
حزمة مـــن األنشـــطة المنوعة منها 
ممارسة رياضة المشي وكرة القدم 

وبعض المسابقات الرياضية.

محــافظة المحــرق تنظم 
فعــالية اليــوم الريـــاضي



“ببســـاطة... لم تعد لدّي طاقة كافية لالســـتمرار في الســـلطة أربع ســـنين 
إضافية”، بهذه الكلمات البســـيطة واضحة اإلفادة، أعلنت رئيســـة الوزراء 
النيوزيلنديـــة جاســـيندا أرديـــرن - وهـــي واحـــدة مـــن أصغـــر رئيســـات 
الحكومـــات فـــي العالـــم )42 عاًما( - أنها ســـتتنحى عن منصبهـــا بحلول 7 

فبراير 2023.
مـــن اللقطـــات التـــي يتذكرها الكثيرون لهـــذه الســـيدة، اصطحابها طفلتها 
الرضيعـــة وهي تلقي كلمة بالدهـــا أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة 
عام 2018 )عقب توليها رئاســـة الوزراء بعام واحد(، في مشـــهد معبر عن 
تمســـكها بوظيفتهـــا األولـــى كأم )وتحـــرص علـــى إرضاع طفلتهـــا رضاعة 
طبيعيـــة ورعايتهـــا(، فكانت أول زعيمـــة تحضر اجتماًعا مـــع طفل. وآثار 
هذا المشـــهد إعجاب ســـتيفان دوجاريك، المتحدث باسم األمم المتحدة، 
حيـــث صـــرح آنذاك قائاًل: إن رئيســـة الـــوزراء أرديرن أثبتـــت أنه ال يوجد 
مـــن يمثل بالدها في األمم المتحدة أفضل منها كأم عاملة”. هذا المشـــهد 
أيًضا ربما كان يشـــير وينبئ بصعوبة قدرتها على االســـتمرار في منصبها 
لســـنوات طويلـــة ألننا إزاء شـــخصية تـــدرك معنى المســـؤولية والواجب، 

وهـــو ما يتضـــح من قولها عند حديثها عن تنحيهـــا مؤخًرا “مع تولي مثل 
هـــذا الـــدور المتميز تأتي المســـؤولية، بما في ذلك مســـؤولية معرفة متى 

تكون الشخص المناسب للقيادة، وأيضا عندما ال تكون كذلك”.
معنـــى ذلـــك أن قرار تنحيهـــا كان قـــراًرا داخلًيا صرًفا، ولم يكـــن مفروًضا 
عليها من الخارج أو لفشل في معالجة قضايا معينة، بل إنها جعلت بالدها 
مـــن أكثر البلدان ســـعادة في العالم وواجهت أحداًثـــا كبيرة أهمها جائحة 
كورونا وما تالها من ركود اقتصادي، ومذبحة مســـجدي كرايستشيرش، 
وثـــوران بـــركان وايت آيالند، كمـــا أنها تعد من بين الشـــخصيات القيادية 
البـــارزة عالميـــا، وتدرجهـــا مجلـــة “تايم” علـــى قائمتها ألكثر 100 شـــخص 
تأثيـــرا على مســـتوى العالم، لكنها كما قالت وبعـــد أن أخذت وقًتا للتفكير 
“كنت آمل أن أجد ما أحتاجه لالستمرار خالل تلك الفترة، لكن لألسف لم 

أجده، ولن يعود استمراري بالنفع على نيوزيلندا.”

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928
@gmail.com

* عطا الشعراوي

أخذت وقًتا للتفكير

مـــرت يـــوم أمـــس الجمعـــة الذكـــرى الثامنـــة واألربعون علـــى رحيـــل الفنانة 
المصريـــة الكبيـــرة أم كلثـــوم، حيث رحلت عن عالمنا فـــي الثالث من فبراير 
1975. شـــخصيًا ســـمعت نبـــأ رحيلهـــا عندما ُكنت فـــي بغداد للمشـــاركة في 
مؤتمـــر طالبـــي، وانتابتنـــي حينها لحظة أســـى؛ لوفاتها المفاجئـــة من جهة، 
ولعـــدم وجـــودي في القاهرة لمتابعـــة جنازتها المهيبة مـــن جهة أخرى. وقد 
ُقـــّدر عدد من ســـار فيها بثالثة ماليين مواطـــن، إال أن بعضهم قّدرهم بأكثر 
من أربعة ماليين، وتزامن صدور كتاب الصديق إبراهيم الدوسري “البحرين 

في زمن أم كلثوم” قبيل هذه الذكرى األخيرة.
والحـــال فقد دعانـــي الصديق الدوســـري الذي تمتد جـــذور معرفتي به منذ 
زمالتنا في مدرســـة الخميـــس اإلعدادية إلى أواخر ســـتينيات القرن اآلفل، 
لكتابة مقال لينشـــره في كتابه الجديد، بعدما حقق كتابه الســـابق “البحرين 
فـــي زمـــن جمال عبد الناصر” نجاحًا ســـاحقًا في البحريـــن ومصر. ولما ُكنت 
أعددت مقدمًا دراسة وافية عن أم كلثوم إللقائها كمحاضرة في “مركز كانو 
الثقافي” قبيل اجتياح جائحة كورونا العالم، لكنها تأجلت بطلب من المركز 

لظـــرف طـــارئ، لذلك خطر ببالـــي إرجاؤها إلى ذكرى مـــرور نصف قرن على 
رحيلهـــا والتـــي تصادف بعد عامين، لـــذا اعتذرت له عن كتابـــة مقال لكتابه 

الجديد دون أن أكشف له السبب. 
وفي الندوة التي ُدعي إليها مؤخرًا في أسرة األدباء والكّتاب، والتي دعاني 
لحضورهـــا أيضًا، لم أتمكن من حضورها لظروف شـــخصية طارئة، وتقديرًا 
لجهود الصديق الدوسري، فإني أقتطف الجزء التالي من دراستي المذكورة 

عن أم كلثوم، مع بعض اإلضافات:
لربما لم يُقّيض ألي مطرب عربي ما ُقّيض لكوكب الشرق من شهرة مصرية 
وعربية مدوية من المحيط إلى الخليج، حتى ُضرب بها المثل بأنها موحدة 
الدول العربية بأجمعها على بث سهرة غنائية لها قرب منتصف ليلة الجمعة 
من كل أســـبوع. وما زاد شـــهرتها تفردها بين فناني جيلها أو زمنها بأن غنت 

لمشاهير الشعراء العرب. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* رضي السّماك

شعراء أم كلثوم

ضحايا السكلر
41.. عـــدد مـــن فارقـــوا الحيـــاة مـــن المصابيـــن بأمـــراض الـــدم الوراثية 
)السكلر( في عام واحد. نحن نتساءل بكل صراحة ماذا يعني أن تتزايد 
أعـــداد الضحايـــا بـــدال مـــن انخفاضها؟ هل هذا يشـــير إلى أنـــه ال خطط 
لمواجهة هذا الوحش الذي يفتك بضحاياه دون رحمة؟ التقرير الصادر 
عـــن الجمعيـــة البحرينيـــة لمرضى الســـكلر يؤكد أن عام 2022م ســـجل 
زيـــادة للوفيـــات بواقع 41 حالـــة وفاة - 21 من الذكـــور و20 ضحية من 
اإلنـــاث، وهذا المعـــدل يعتبر من أعلى المعدالت التي شـــهدتها البحرين 
فـــي األعـــوام الخمســـة الماضية. نائـــب رئيس الجمعية صـــّرح بأن هناك 

قصورا في الخدمات المقدمة لمرضى السكلر.
طبعـــا ال أحد يقلل من الجهود االســـتثنائية للكوادر الطبية والتمريضية 
بالـــوزارة، خصوصـــا خالل األعـــوام الفائتة خـــالل جائحـــة كورونا، لكن 
يبـــدو أّن المعضلـــة المزمنـــة التـــي يئن مـــن وطأتها المصابـــون بأمراض 
الـــدم الوراثيـــة تكمـــن في توفير أطبـــاء متخصصين في الســـكلر. وهذا 
بالتحديـــد مـــا كان ينادي بـــه المرضى وأهاليهم على مدى ســـنوات، لكن 
المحزن أّن كل نداءاتهم لم تجد آذانا صاغية وال حتى وعودا بدراستها. 
ونعتقد أّن هذا بالتحديد الســـبب فـــي تفاقم أعداد الضحايا. قبيل بضع 
سنوات أتذكر أّن رئيس جمعية البحرين للسكلر قال إّن متابعات حاالت 
المرضى تتم عبر ملفات ورقية! والمؤسف أّن أحدا من وزارة الصحة لم 
ينـــف التصريـــح وهذا يعني أّنها معرضة للضياع في أية لحظة، ويشـــير 

إلى أّنه ال توجد جدية إزاء هؤالء المرضى.
غيـــر مـــرة طالبنا بـــأن التعامل مع المصابين بالســـكلر ال يجـــب أن يماثل 
الحاالت االعتيادية، ذلك أن مصاب الســـكلر غير قادر على تحمل اآلالم 
لبضع ســـاعات، فاألغلبية يتعرضون لنوبات مفاجئة قد تفضي إلى فقد 
الحياة، وهذا يســـتدعي الســـرعة في إنقاذهم وتخفيف آالمهم المبرحة 
التي يتعرضون لها، وإذا صح أّن عدد االستشاريين المكلفين بمتابعتهم 
ال يتعدى األربعة فإّن هذا بال شـــك يمثل حالة مأســـاوية، فليس بوســـع 
هـــذا العدد الضئيل متابعـــة آالف المصابين. بقيت اإلشـــارة إلى ضرورة 
إجراء تحقيق في األسباب المؤدية إلى الوفيات، فليس منطقيا أن تمر 

كل هذه الوفيات دون التوقف أمام أسبابها!.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

“سرايات” عيسى هجرس
كان لي الشرف أن حضرت تدشين كتاب األستاذ القدير عيسى هجرس 
“الســـرايات”، والذي جرى بنادي ضباط قوة الدفاع بســـترة وســـط حشد 
من المثقفين وعشـــاق هجرس الذين لم يســـتمتعوا فقط بمضمون هذه 
الســـرايات والفقرات التي قدمت، لكنهم استمتعوا أيضا بتقديمه البديع 
لها وتقديمه لنفســـه بهذا الشـــكل البديع، فمن نعم هللا على اإلنســـان أن 
تكون لديه القدرة على تقديم مادته ونفســـه تقديما إبداعيا يجعل هذا 

التقديم ذاته مادة أدبية ممتعة ونصا يجب االحتفاظ به.
ســـرايات عيســـى هجرس عبارة عن خواطر أدبيـــة كتبت كخالصات أو 
حكـــم مركـــزة موجزة، بمفردات شـــعرية جميلة، واعتمـــدت على المجاز 
والصـــور التي تتـــرك القارئ ليتبنـــى فهمه الخاص لهذه الســـرايات، وقد 
ذكرتني ســـرايات عيســـى بالحكمة القائلة: “ال يكون المرء شـــاعرا إال إذا 
ألقـــت عليـــه الهمـــوم بما ال يطيـــق، أو إذا وقـــع في حب امرأة حســـناء”، 
حيث قال هجرس في مقدمة ســـراياته: “لقد تعلمت وأنا أطوف الزمن 
مســـكونا بالســـرايات أن اإلبداع قد يكون قطرة عســـل يتبرع بها رحيق 
الزهـــور، أو قطـــرة دم نضـــح بهـــا جرح غائـــر.. وأدركت معنـــى االختزال 
والتكيـــف فـــي البالغـــة، وكيف تجمع الشـــمس فـــي بؤرة ضـــوء، وكيف 

يوضع عمق البحر في قطرة ماء”.
ومضـــى عيســـى هجرس على هـــذا النحو في ســـراياته البديعـــة متأثرا 
بمهنته الخاصة بالطيران، معتبرا هذه السرايات بمثابة محاولته األولى 
للطيران في سماء ملبدة بالمطبات األدبية، والبحث عن هبوط آمن في 
مـــدرج مفخخ بألغـــام النقد، وأردف: “إن الســـرايات كانت لي ســـفرا في 
عقـــود الســـنين بحثا عـــن خبيئة الحكمـــة وهرولة المغامـــر الالهث وراء 
شـــرانق الحريـــر.. هذا الكتاب لم يكن قط جلســـة تأليـــف، لكنه إمالءات 

عفوية تلفظت بها لغة األحداث والظواهر”.
وأترككم لتكملوا قراءة “ســـرايات” عيسى هجرس من الكتاب ذاته فهو 

بحق جدير بالقراءة لمن يريد أن يستمتع بمحتواه الجميل.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جيشنا سياج البالد وحامي العباد
على الرغم من مضي 20 عامًا على تقاعدي من صفوف قواتنا المسلحة 
بعـــد خدمة 30 عامـــًا كإعالمي عســـكري، إال أنني “اتعـــن علي” صفحات 
الذكريـــات الجميلـــة التـــي ال تغيـــب عن ذاكرتـــي اليوميـــة، خصوصًا مع 
زمـــالء القلـــم ورفقاء الســـالح، والعمـــل الدؤوب بـــروح الفريـــق الواحد 
وكأســـرة متالحمة في الســـراء والضراء وفي أصعـــب المواقف وأحلك 
الظـــروف التي قضيناها جميعًا دون كلل أو ملل، حالنا كباقي منتســـبي 

األسلحة الجوية والبحرية والبرية والمديريات اإلدارية والفنية.
أمانـــة مؤسســـتنا العســـكرية العريقة غرســـت في وجدانـــي عقيدة حب 
الوطن والدفاع عنه ما حييت، لذا أتشرف بمناسبة الخامس من فبراير 
مـــن كل عام وهـــو اليوم الذي يصادف ذكرى تأســـيس قواتنا المســـلحة 
الباسلة ومرور 55 عامًا على مسيرتها المباركة أن أفرد مقاالً، وهذا أقل 
ما يمكن تقديمه كي أعبر من خالل سطوره المتواضعة عن مدى فخري 
واعتـــزازي أيضـــًا ومتابعتـــي ورصدي اليومي ما وصلـــت إليه من مكانة 
رفيعة وحضور بارز بين المؤسسات العسكرية المتطورة في كل أنحاء 

العالم. 
بعد كل تلك السنوات الطويلة التي مضت على قواتنا المسلحة والجهود 

الجبـــارة المتواصلـــة التي بذلت على مدار الســـاعة من جميع منتســـبيها 
وعلـــى رأســـهم القيادة العســـكرية العليا في ســـبيل تطـــور وتقدم ورقي 
هذه القوات العسكرية، أستطيع القول كمواطن من عموم الشعب وبكل 
ثقة إننا نمتلك في المملكة جيشًا وطنيًا من الطراز األول يضاهي باقي 
الجيـــوش الحديثة في دول العالم، وذلك بإمكاناته وقدراته العســـكرية 
المتطـــورة ومـــا لديه من الجاهزيـــة القتالية واإلداريـــة والفنية، مع ذلك 
فإن منتســـبي قواتنا المســـلحة يمتلكـــون اإليمان القوي باللـــه تعالى ثم 
الثقة المطلقة بقيادتهم العليا وتمسكهم بالعقيدة العسكرية الصحيحة.
الشـــاهد... نريـــد أن نقول ســـيظل جيشـــنا الوطني البطل ســـياجًا منيعًا 
لحدود البالد والسند والحامي للعباد والمحافظ على مكتسباتنا الوطنية 
والحضاريـــة والضامـــن لألمـــن واالســـتقرار والتنمية، وســـوف يبقى كل 
منتســـبي جيشنا رجاالً صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، موفين األمانة بكل 
إخـــالص ووالء وتفاٍن، ناذرين أرواحهـــم الطاهرة في الذود عن حياض 
المملكة واستقاللها وأمنها وسالمة أراضيها وشعبها. وعساكم عالقوة. 

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر
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“سيكو” ثانًيا بنسبة 33.7 % من اإلجمالي

“ألبا” تتصّدر التداوالت األسبوعية 
للبورصة بـ 2.5 مليون دينار

ســـّجلت بورصـــة البحرين تراجًعـــا طفيًفا 
في تعامالتها األســـبوعية بنسبة 0.33 % 
ليغلق مؤشـــر البحرين العام عند مســـتوى 

1,921.23 نقطة. 
فـــي  المتداولـــة  األســـهم  كميـــة  وبلغـــت 
بورصة البحرين خالل األســـبوع الماضي 
18 مليوًنـــا و843 ألًفـــا و200 ســـهم بقيمة 
ألًفـــا  و674  مالييـــن   5 قدرهـــا  إجماليـــة 
لصالـــح  الوســـطاء  نفذهـــا  دينـــاًرا،  و320 

المستثمرين من خالل 517 صفقة.
 وتداول المستثمرون خالل هذا األسبوع 
أســـهم 24 شركــــة، ارتفعت أسعار أسهم 9 
شـــركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 
5 شـــركات، واحتفظـــت باقـــي الشـــركات 

بأسعار إقفالها السابق.
واستحوذ على المركز األول في تعامالت 
األسبوع الماضي قطاع المواد األساسية، 

المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث 
أو  دينـــاًرا  و399  ألًفـــا  و534  مليونيـــن 
مـــا نســـبته 44.66 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها مليونان 
و108 آالف و987 ســـهًما، تـــم تنفيذها من 

خالل 337 صفقة.
 أما المرتبـــة الثانية فقد كانت من نصيب 
قطاع الشركات المقفلة، حيث بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولة مليوًنا و913 ألًفا و143 
ديناًرا بنســـبة 33.72 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة في البورصـــة وبكمية 
قدرهـــا 12 مليوًنا و185 ألًفا و626 ســـهًما، 

تم تنفيذها من خالل صفقة واحدة.
أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت 
شـــركة ألمنيـــوم البحرين )ألبـــا( في المركز 
األول مـــن حيـــث القيمـــة، إذ بلغـــت قيمة 

أســـهمه مليونيـــن و534 ألًفـــا و399 ديناًرا 
األســـهم  قيمـــة  مـــن   %  44.66 وبنســـبة 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا مليونان و108 
آالف و987 ســـهم، تـــم تنفيذها من خالل 

337 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني “ســـيكو” بقيمة 
قدرهـــا مليـــون و913 ألًفـــا و143 دينـــاًرا 
األســـهم  قيمـــة  مـــن   %  33.72 وبنســـبة 
المتداولة وبكمية قدرها 12 مليوًنا و185 
ألًفـــا و626 ســـهًما، تـــم تنفيذهـــا من خالل 

صفقة واحدة.
وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمـــة األســـهم 
المتداولة مليوًنـــا و134 ألًفا و864 ديناًرا، 
فـــي حيـــن كان المتوســـط اليومـــي لكمية 
األســـهم المتداولـــة 3 مالييـــن و768 ألًفـــا 
و640 ســـهًما، أما متوســـط عدد الصفقات 
خالل األسبوع الماضي فبلغ 103 صفقات.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
2 فبراير 2023

اإلقفال السابق
 26 يناير 2023

التغير )%(التغير )نقطة(

0.33-6.40-1,921.231,927.63مؤشر البحرين العام

661.83658.053.780.57مؤشر البحرين اإلسالمي

الشركات األكثر 

تداوًل من حيث القيمة

بقية الشركات

44.66%

33.72%7.02%

4.72%

2.08%

7.81%
2,534,398.780

398,310.910

267,602.270

117,828.130

1,913,143.280

443,036.530

الشركات ملتزمة بتحّمل مسؤولياتها
يشـــهد النظـــام المالـــي العالمي من حولنـــا تغيرات متســـارعة تدفعهـــا مجموعة 
مـــن التوجهـــات الكبرى الناجمة عن ضغـــوط المجتمعات نحو زيـــادة التدخالت 
التنظيمية لدعم التزامات السياســـات العالمية، مثـــل إزالة االنبعاثات الكربونية 
من أنشطتنا االقتصادية، وزيادة الرقابة على االستهالك. ولذلك، يشهد التمويل 

المستدام في المرحلة الحالية نمًوا تاريخًيا.
وتفســـر هـــذه الديناميكية العالمية لمـــاذا لم تعد الحوكمـــة البيئية واالجتماعية 
وحوكمـــة الشـــركات )ESG( أمًرا ثانوًيا، فهي مفاهيـــم تدخل في جميع مجاالت 
التمويل واالســـتثمارات واألنشطة األخرى ضمن نظام الخدمات المالية بأكمله. 
ولهذا يتزايد التوجه نحو مبادئ الحوكمة التي ُوجدت لتبقى، ســـواء في إدارة 
الثروات الخاصة، أو في إدارة أعمال الشركات العائلية، أو استثمارات الشركات 
والمؤسســـات. وتعمل الهيئات السيادية وشبه الســـيادية على تحفيز االستثمار 
وإضفاء الطابع الرســـمي على هذه السياســـات داخل مؤسساتها، وتسعى لدعم 

نموها على نطاق اقتصاداتها بصورة أوسع.
وبالعـــودة إلـــى العـــام 2016، بلغت قيمة أصـــول الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 
وحوكمـــة الشـــركات علـــى مســـتوى العالـــم 30 تريليـــون دوالر، ومـــن المتوقـــع 
لهـــا أن تتجـــاوز 100 تريليـــون دوالر بحلـــول العـــام 2028، وأن تصـــل إلى 150 
تريليون دوالر بحلول العام 2034، بحســـب “دويتشـــه بنـــك” والتحالف العالمي 
لالســـتثمارات المســـتدامة. ويعـــد هـــذا التحـــول فـــي رأس المـــال الخـــاص نحو 
األنشـــطة التي تدعم بناء مســـتقبل مســـتدام أمًرا ضرورًيا إذا مـــا أردنا معالجة 

أكثر القضايا إلحاًحا في العالم.
ويمثل كل حرف من اختصار الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
)ESG( مخاطـــرة يجـــب على جميع الشـــركات المالية والمســـتثمرين أن يكونوا 
على دراية بها، حيث يمثل الحرف “E” المعايير البيئية ويأخذ في االعتبار أداء 
الشـــركة بصفتها مســـؤولة عن البيئـــة والطبيعة، ويمثل الحرف “S” المســـؤولية 
االجتماعيـــة التـــي تهتـــم بـــإدارة الشـــركة للعالقـــات مـــع الموظفيـــن والموردين 
والعمـــالء والمجتمعات التي تعمل فيها، في حين يرمز الحرف “G” إلى حوكمة 
الشـــركة لتعامالت القيادة وأجور المســـؤولين التنفيذيين والتدقيق والضوابط 

الداخلية واالمتثال التنظيمي وحقوق المساهمين.
إال أن الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات لم تعـــد مجرد بادرة 
لطيفـــة، أو تمريًنـــا روتينًيـــا بســـيًطا، فهناك توقعـــات اللتزام الشـــركات بتضمين 
وتحقيـــق أهداف إســـتراتيجية ذات مغـــزى لهذه المفاهيم. ولنأخذ على ســـبيل 
المثـــال مفهوم “المحصلة صافي الصفريـــة”، أو الحياد الكربوني، حيث يفترض 
على الشـــركات أن تحدد إســـتراتيجيات تحول واضحة، وأن تستثمر في البنية 
التحتيـــة الذكيـــة، وأن ُتظهر مســـتوى خفـــض االنبعاثات الكربونيـــة على المدى 
المتوسط والبعيد. وفي النهاية، ستجد المؤسسات التي تفشل في تبني معايير 
الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة الشـــركات أن هـــذه المفاهيم أصبحت 

مقتصرة على أعمالها فحسب.

فيصل بهانا

* مدير “جيرسي فاينانس” في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا

ا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية    نورد بالتتابع يومّيً
تأثيًرا في االقتصاد البحريني 2023”

إعداد: هبة محسن

عبدالحكيم بن يعقوب الخياط

بحريني من مواليد 1965، متزوج وله أربعة أبناء. «

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال – التمويل، جامعة  «

تكساس – أوستن 1990

حاصل على بكالوريوس في اآلداب - دراسات شرق أوسطية، جامعة  «
تكساس – أوستن 1991

اجتاز امتحانات المحاسب القانوني األمريكي CPA بوالية كاليفورنيا 1997 «

شارك في العديد من البرامج التنفيذية واألكاديمية والعملية «

ألقى العديد من المحاضرات والندوات في الجامعات والمؤتمرات «

حائز على جائزة أفضل رئيس تنفيذي مصرفي في البحرين لعام 2020  «
”Global Banking & Finance Review“ من مجلة

الخبرة المهنية:
عمل في شركة إرنست ويونغ وبنك االستثمار اإلسالمي األول  «

والتحق ببيت التمويل الكويتي - البحرين في فبراير من عام 
.2003

شـــغل العديد من المناصب في شـــركات تجارية ومؤسســـات غير ربحية منها 
اآلتي:

عضوية مجالس اإلدارة:
العضو المنتدب – بيت التمويل الكويتي – البحرين 2008 حتى تاريخه «

رئيس مجلس اإلدارة - درة خليج البحرين 2005 حتى تاريخه «

رئيس مجلس اإلدارة - ديار المحرق 2006 حتى تاريخه «

نائب رئيس مجلس اإلدارة - إيجل هيلز ديار 2015 حتى تاريخه «

رئيس / عضو مجلس اإلدارة - شركة إدارة منتجع الدرة 2008 حتى تاريخه «

رئيس مجلس اإلدارة - شركة بي كي للتطوير ذ.م.م. 2006 حتى تاريخه «

عضو مجلس األمناء - برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية  «
2006 حتى تاريخه

عضو مجلس اإلدارة - المجلس األعلى للشباب والرياضة 2019 حتى  «
تاريخه

عضو مجلس اإلدارة - إنجاز البحرين 2007 حتى تاريخه «

عضو مجلس األمناء - جائزة سمو الشيخ ناصر للبحث العلمي في  «
المجال الرياضي 2012 حتى تاريخه

عضو مجلس اإلدارة - معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية  «
(BIBF) 2017 حتى تاريخه

عضو مجلس األمناء - وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري 2013  «
2022 –

عضو مجلس اإلدارة - األوقاف السنية 2011 – 2019 «

عضو مجلس اإلدارة - المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي  «
2020 – 2010

عضو مجلس األمناء - بوليتكنك البحرين 2012 – 2017 «

عضو مجلس اإلدارة - مدرسة الشيخة حصة 2005 – 2015 «

عضو مجلس اإلدارة - شركة المثنى لالستثمار “حاليا بيتك كابيتال”  «
2006 – 2004

نائب رئيس مجلس اإلدارة - بيت التمويل السعودي الكويتي 2009 –  «
2017

رئيس مجلس اإلدارة - ميناتليكوم 2003 – 2012 «

رئيس مجلس اإلدارة - شركة بيت اإلنماء العقارية – البحرين 2004 –  «
2009

رئيس مجلس اإلدارة - واحة بيتك الصناعية 2007 – 2010 «

نائب رئيس مجلس اإلدارة - بيت إدارة المال ش.م.ب. 2009 - 2011 «

عبدالحكيم الخياط



جرافيك مصنع سييرلوسيد األميركية - السعوديةبسعودة كبيرة

بين “COP27” في مصر في نوفمبر الماضي والنسخة القادمة من مؤتمر المناخ في اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي نهايــة العــام الجــاري 2023، يعــد هذا عامًا حاســمًا للتنقــل األخضر في 
الشــرق األوســط. تركــز القــوى العظمــى اإلقليمية الثــاث على تصنيــع الســيارات الكهربائية، 
وبغــض النظــر عمن ســيتولى زمام المبادرة فــي نهاية المطاف، يبدو أن العام 2023 هو العام 

الذي يتحول فيه الشرق األوسط أخيرًا إلى السيارات الكهربائية.

في منطقة تشتهر بالنفط و”الوقود الرخيص”، 
ســـيكون  األخضـــر”  “التنقـــل  أن  تعتقـــد  قـــد 
منخفضـــًا فـــي قائمـــة األولويات، ولكـــن - ربما 
بدافـــع من مؤتمرات المناخ التـــي تعقد محليًا 
هـــذا العام - تكثف المملكة العربية الســـعودية 
وتركيا ومصر جهودها إلطالق صناعة محلية 

للسيارات الكهربائية.

المملكة العربية السعودية

ليس لديها اليوم صناعة محلية جاهزة لتصنيع 
الســـيارات، لكنها تستثمر بأرقام ضخمة، ليس 
فقـــط لتغيير ذلـــك، ولكن ألخذ زمـــام المبادرة 
بإنتـــاج  يتعلـــق  فيمـــا  وتحديـــدًا   - اإلقليميـــة 
الســـيارات الكهربائيـــة، الســـعوديون يراهنون 

على حصانين - إذا جاز التعبير: 
 Lucid اســـتثمروا 1 مليـــار دوالر في شـــركة *
األميركيـــة،  الكهربائيـــة  للســـيارات  المصنعـــة 
والتي تخطط إلنشاء اإلنتاج في البالد قريبًا. 
* أطلقـــوا عالمـــة تجاريـــة محليـــة للســـيارات 
الكهربائيـــة، تســـمى “Ceer” - وهـــي مشـــروع 
مشـــترك بيـــن صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة 
Fox- “الســـعودي ومجموعة التصنيع الصينية 
conn”، وتهدف ”سير“، التي ستستخدم تقنية 
“BMW”، إلـــى تصميم وتصنيع وبيع ســـيارات 
الســـيدان وســـيارات الدفع الرباعي في جميع 

أنحاء الشرق األوسط. 
وســـتحتاج كلتاهمـــا إلـــى البـــدء فـــي اإلنتـــاج 
قريبـــًا إذا أرادت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
تحقيـــق هدفهـــا المتمثل في طـــرح 150,000 
سيارة كهربائية بحلول العام 2026. كما يقدم 
الســـعوديون إمكانات كبيرة لشـــراء السيارات 
الكهربائيـــة، ويضغطـــون مـــن أجـــل حافـــالت 

الطاقة الخضراء. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الضغـــط مـــن أجـــل الكهربـــة 
المحليـــة ليـــس “أخضـــر” بالكامـــل: “من خالل 
يمكـــن  محليـــًا،  الكهربائيـــة  المركبـــات  بنـــاء 
)للســـعوديين( توفيـــر النفـــط وتصديـــره إلـــى 
السوق الخارجية”، حسبما نقلت إذاعة “صوت 
أمريكا” عن جوزيف ســـالم، الشـــريك الرئيسي 

للسفر والنقل في آرثر دي ليتل في الرياض.

”CEER“

عزز صندوق التنمية الوطني السعودي اقتصاد 
المملكـــة مـــن خـــالل الموافقـــة علـــى التمويـــل 
والدعم بقيمة تزيد عن 135 مليار ريال سعودي 

)36 مليار دوالر( في العام 2022، وفقًا لتقرير.
وحـــدد التقريـــر ربع الســـنوي لصنـــدوق التنمية 
يقودهـــا  التـــي  المختلفـــة  المبـــادرات  الوطنـــي 
االجتماعيـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  الصنـــدوق؛ 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة المتوخـــاة فـــي رؤيـــة 

وقعـــت  كمـــا   .2030 المملكـــة 

منظومـــة التطوير في صندوق التنمية الوطني 
اتفاقيـــة تمويـــل مع شـــركة نيـــوم للهيدروجين 
األخضر إلنشاء أكبر مصنع إلنتاج الهيدروجين 
األخضر في العالم مع اســـتمرار المملكة العربية 

السعودية في رحلة االستدامة.
ومـــن األمثلـــة األخـــرى الدعـــم المقـــدم لشـــركة 
السيارات الكهربائية السعودية “CEER”، حيث 
قـــال التقرير: “كجـــزء من جهود النظـــام البيئي 
لدعم االســـتدامة البيئية في القطاع الصناعي، 
قّدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويالً 
تنمويًا إســـتراتيجيًا لشـــركة “CEER” لتأســـيس 
أول شركة سيارات كهربائية سعودية وتمكينها 

من المنافسة في هذا القطاع المتنامي”.
التنميـــة  صنـــدوق  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الوطنـــي أصـــدر موافقتـــه علـــى إنشـــاء شـــركة 
الصناعيـــة  التنميـــة  لبنـــك  التابعـــة  االســـتثمار 
الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  أهـــداف  لدعـــم 
للصناعة، وزيـــادة اســـتثمارات القطاع الخاص 
فـــي المشـــاريع الممولـــة، وجـــذب المســـتثمرين 
المحليين والدوليين لالســـتثمار في القطاعات 

المستهدفة.
 69 بقيمـــة  اتفاقيـــة   ”Ceer“ شـــركة  ووقعـــت 
مليـــون دوالر تقريبـــًا مع مدينـــة الملك عبدهللا 
االقتصادية لبناء أول منشأة تصنيع للسيارات 
“غالبيـــة”  أن  الشـــركة  وأكـــدت  الكهربائيـــة، 
الوظائـــف المتعلقـــة بالمشـــروع ســـتذهب إلـــى 
المواطنيـــن الســـعوديين، وتقـــع مدينـــة الملـــك 
عبـــدهللا االقتصادية على البحر األحمر شـــمال 
جـــدة، وتســـتضيف مصانـــع وجامعـــة ومينـــاء 

وأكثر من ذلك.
ويمثل “سير”، أحدث مبادرة من جانب المملكة 
العربية السعودية؛ لتقليل اعتمادها على النفط 
واالنتقال إلى صناعات أكثر استدامة وصديقة 
بـــدأ صنـــدوق  للبيئـــة، وفـــي اآلونـــة األخيـــرة، 
“ســـندات  إصـــدار  فـــي  العامـــة  االســـتثمارات 
خضـــراء”، وهـــي أدوات دين تســـتخدم لتمويل 

المشاريع الخضراء. 
ومع ذلك، فإن ”النفط السعودي لن يختفي“ في 
المســـتقبل القريب، خصوصًا مع تأكيدات وزير 
الطاقـــة الســـعودي األمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
تزيـــد طاقتهـــا  الســـعودية  أن  الماضـــي  الشـــهر 

اإلنتاجية النفطية.
ووفقـــًا لشـــركة فوكســـكون، تهـــدف “ســـير” إلى 
بيـــع الســـيارات الكهربائية للعمالء فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية ومنطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا األكبـــر، وتأتـــي هـــذه المبادرة 
فـــي إطار جهود صنـــدوق االســـتثمارات العامة 
لتنويـــع اقتصاد البالد من خالل االســـتثمار في 

الصناعات ذات النمو الواعد.
وتأمـــل الشـــركة فـــي جـــذب 150 مليـــون دوالر 
من االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة إلى البالد 

مـــع خلـــق 30 ألـــف فرصة عمـــل مباشـــرة وغير 
مباشـــرة، وفقًا لشركة فوكســـكون، من المتوقع 
أن تســـاهم بمبلـــغ 8 مليـــارات دوالر فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي للمملكـــة العربية الســـعودية 

بحلول العام 2034.

أكثر من 300 ألف سيارة

أكد وزيـــر الصناعـــة والثـــروة المعدنية رئيس 
الصناعيـــة  التنميـــة  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس 
بنـــدر الخريـــف، أن ملـــف صناعـــة  الســـعودي 
الســـيارات في المملكة العربية الســـعودية من 
الملفـــات المهمة التي درســـتها اإلســـتراتيجية 
الوطنية للصناعـــة؛ نظرًا لكونها من الصناعات 
المعقـــدة التـــي تســـاهم فـــي تطويـــر سالســـل 
التوريـــد لعدة منتجات، مشـــيرًا إلى أن الدولة 
تســـتهدف تصنيـــع أكثر مـــن 300 ألف ســـيارة 

سنويا بحلول العام 2030.

وأشـــار الخريـــف، خـــالل حفـــل وضـــع حجـــر 
األســـاس لشـــركة “لوســـد موتورز” فـــي مدينة 
الملـــك عبـــدهللا االقتصاديـــة، إلـــى أن المملكة 
العربية الســـعودية تستهدف تصنيع السيارات 
لتغطية الطلب المحلـــي والتصدير إلى العالم، 
مؤكـــدًا أن حجـــم اإلنفـــاق على الســـيارات في 
المملكة العربية الســـعودية في العام 2020 بلغ 
نحو 40 مليار ريال، فيما تجاوز حجم الســـوق 
الســـعودية أكثـــر من 500 ألف ســـيارة ســـنويًا، 
وهـــو ما يمثـــل 50 % مـــن الســـوق الخليجية، 
الفتـــًا إلـــى أن الصنـــدوق قـــدم تمويالً إلنشـــاء 
مصنـــع لوســـد بقيمـــة تصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 5 

مليارات ريال.
وأكد الوزير أن اختيار “لوســـد” للمملكة العربية 
الســـعودية مقـــّرًا ألول مصانعهـــا فـــي الشـــرق 
مـــن  أكثـــر  لتصديـــر  تســـعى  والتـــي  األوســـط، 
85 % مـــن منتجاتهـــا، يبـــرز تنافســـية المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وقدرتهـــا علـــى االســـتفادة 
مـــن إمكاناتها، مثل الموقـــع الجغرافي المتميز، 
والقدرة على التواصل مع عدة أسواق إقليمية 
التحتيـــة  البنيـــة  إليهـــا،  والوصـــول  ودوليـــة 
الجيدة، وجودة الخدمات، مضيفًا: “نتطلع إلى 
العمل مع الشـــركة والشـــركات الرائـــدة األخرى، 
وفي الوقت نفسه، االستمرار في بناء الخبرات 
العالميـــة”، معتمدين على المزايـــا النوعية التي 
تتمتـــع بها المملكة العربية الســـعودية، بدءًا من 
القدرات النوعية في القطاع الصناعي، والبنية 

وتوافـــر  صناعـــات،  لعـــدة  المثاليـــة  التحتيـــة 
المـــوارد المعدنية،  باإلضافـــة إلى وجود كوادر 

بشرية مؤهلة.

هيدروكسيد الليثيوم    

البطاريـــات  مـــواد  شـــركة  قامـــت    
بتأميـــن   ”EV Metals Group“ األســـترالية 
127 هكتـــارًا من األراضي فـــي المملكة العربية 
المـــواد  لمعالجـــة  مجمـــع  لبنـــاء  الســـعودية؛ 
الكيميائيـــة للبطاريـــات. ومـــن المقـــّرر أن يبـــدأ 
إنتاج هيدروكسيد الليثيوم في المصنع الواقع 

في مدينة ينبع الصناعية في العام 2026.
 EVM“ كمـــا حصـــل فـــرع الشـــركة األســـترالية
Arabia” بالفعـــل علـــى تصريـــح بيئـــي للمجمـــع 
المخطط له، وســـتتم معالجـــة المواد الخام من 
غـــرب أســـتراليا إلنتـــاج مـــواد كيميائيـــة عالية 
النقـــاء لبطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة التـــي 
الليثيـــوم والنيـــكل والكوبالـــت  تحتـــوي علـــى 
مـــواد  إلنتـــاج  األخـــرى  والمعـــادن  والمنغنيـــز 
الكاثود النشـــطة، ومن المقرر أن يبدأ البناء في 

الربع الثالث من هذا العام.
وســـيتم تقســـيم المجمـــع إلى نباتـــات مختلفة، 
وســـيتم بناء مصنع كيماويـــات الليثيوم إلنتاج 
هيدروكســـيد الليثيوم أحادي الهيـــدرات عالي 
النقـــاء )LHM( أوالً بخطين إنتـــاج، ومن المقرر 
أن تتبعهـــا أربعـــة مصانـــع أخـــرى بحلـــول العام 
2030، وفي ذلك الوقت ســـيتم تشـــغيل مصنع 

تكرير النيكل، من بين أمور أخرى.
 ”EVM“ وســـيتم تصديـــر المنتجات األوليـــة من
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومعالجتهـــا 
هناك، وتقول الشـــركة األسترالية إنه من المقرر 
أن يبـــدأ إنتاج هيدروكســـيد الليثيوم في العام 
2026. الخطـــة األولية هـــي إنتاج 50,000 طن 
وبعد ذلك 150,000 طن ســـنويًا. باإلضافة إلى 
التصريـــح البيئي، تلقت “EVM Arabia” بالفعل 
مخصصات الغـــاز والكهرباء مـــن وزارة الطاقة 
في المملكة العربية الســـعودية، والتي ستغطي 
هيدروكســـيد  إلنتـــاج  الطاقـــة  احتياجـــات 

الليثيوم.
 EVM“ يقول مايكل نايلور، رئيس مجلس إدارة
Arabia” والعضـــو المنتـــدب والرئيس التنفيذي 
كيماويـــات  مجمـــع  “يقـــع   :”EVM“ لمجموعـــة 
البطاريـــات الخاص بنا في موقع إســـتراتيجي؛ 
لتلبيـــة الطلـــب علـــى المـــواد الكيميائيـــة عالية 
النقاء من مصنعي السيارات الكهربائية وخاليا 
البطاريـــات محليـــًا ومن األســـواق المســـتهدفة 
فـــي أوروبـــا وأميركا الشـــمالية التي تبحث عن 

سالسل توريد مستقرة وشفافة”.
فـــي حين أن المملكة العربية الســـعودية بعيدة 
كل البعد عن أســـتراليا، فإن الشركة األسترالية 
لديهـــا مصالـــح حالية قريبة نســـبيًا في المملكة 
المتحـــدة، فـــي مايو مـــن العام الماضـــي بعد أن 
أعلنت شركة الكيماويات البريطانية جونسون 
ماثي بشـــكل مفاجئ انسحابها من العمل بمواد 
البطاريات لصناعة السيارات في نوفمبر 2021، 
اســـتحوذت مجموعة “EV Metals” األسترالية 
مركـــز  فـــي  ماثـــي  جونســـون  أصـــول  علـــى 
تكنولوجيـــا البطاريـــات فـــي أكســـفورد ومركـــز 
تكنولوجيـــا البطاريـــات والمصنع التجريبي في 
بيلينجهـــام، وهو مركـــز أبحاث في موســـبورغ 
ألمانيـــا، وموقـــع تـــم بنـــاؤه جزئيـــًا فـــي كونين 
بولنـــدا، مقابل 50 مليون جنيه إســـترليني )59 
مليون يورو(. وشـــملت عملية البيع أيضًا تقنية 
القائمـــة علـــى  مـــن جونســـون ماثـــي   ”eLNO“

.”CAM-7“ و ”GEMX“ منصات الكاثود
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طارق البحار

السيارة النموذجية من فوكسترون السعودية
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أجمــع الفائــزون فــي مبــادرة البــاد ألكثر 20 شــخصية تأثيًرا في االقتصــاد البحريني للعــام 2023، عن ثقتهم الكبيــرة في صحيفة 
“البــاد” ومــدى مصداقيتهــا فــي تقديــم الجديــد للشــارع التجاري ومجتمع األعمــال، الفتين إلــى أن هذه المبادرة تعتبــر األولى من 
نوعهــا علــى مســتوى المملكــة، متمنيــن لــكل الشــخصيات في قائمة الـــ 50 مزيًدا من النجــاح والعطاء، مؤكدين أن هــذا النجاح هو 

هدية للبحرين ولقيادتها ومواطنيها.

وقدم رئيس مجلس إدارة شـــركة يوســـف خليل المؤيد وأوالده، 
فـــاروق المؤيـــد الشـــكر لجميع من أدلـــوا بأصواتهم، قائـــًا “فوزي 
بالمركـــز األول هـــو مجهـــود من أشـــخاص كثيرين ومســـاهمة من 
المشـــاركين معـــي فـــي إدارات الشـــركات”، الفًتا أن هـــذه المبادرة 
من المبادرات األولى من نوعها في مملكة البحرين، وقد شـــكلت 

حركة جيدة بين رجال وسيدات األعمال”.
وأكـــد أن النتائـــج عبـــرت عـــن رأي الشـــارع التجاري بشـــكل  كبير، 
وكان تمثيـــل أســـماء العائات التجارية بدرجـــة كبيرة إلى  جانب 
تمثيل عدد من الشخصيات المصرفية المعروفة والمؤثرة أيًضا.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة يوســـف بـــن أحمـــد كانـــو، 
خالـــد بـــن محمد كانـــو “أود أن أعـــرب عن اعتزازي بهـــذا التكريم، 
واختياري كإحدى الشـــخصيات البارزة ضمن قائمة أكثر عشـــرين 
شـــخصية تأثيـــًرا فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، وهـــي مبـــادرة جيـــدة 
ومتميـــزة لجريـــدة البـــاد تجســـد دورهـــا الهـــام في نشـــر الثقافة 

االقتصادية التي تخدم برامج التنمية”. 
وأضـــاف كانو “كما أتوجه بالتهنئـــة لكافة الذين تم اختيارهم في 

القائمة، وكذلك لكافة الذين شاركوا في التصويت.
وأوضـــح قائاً “إن اختيـــاري، وكذلك بقية األخـــوة األعزاء ضمن 
القائمـــة إنما يجّســـد فـــي الحقيقـــة التاريخ العريـــق والممتد لدور 
العائـــات التجاريـــة فـــي تطوير االقتصـــاد الوطني، هـــذا التاريخ 
والذي يصل بالنسبة لنا في مجموعة كانو إلى أكثر من 130 سنة، 
واكبنـــا خالهـــا مختلف التحوالت الحديثة التي شـــهدها الســـوق 
التجـــاري واالقتصـــاد الوطنـــي، وســـاهمنا، ولله الحمد، مســـاهمة 
إيجابيـــة وكبيـــرة في النهضـــة الحديثـــة لمملكة البحريـــن ولغاية 
ا وتوسًعا وازدهاًرا للقطاعات  اليوم، حيث نشهد، ولله الحمد، نموًّ
االقتصاديـــة الحيويـــة فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك البـــاد المعظم 
حفظـــه هللا ورعاه، ورؤيـــة وقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”. 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شـــركة إبراهيم خليل كانو، فؤاد 
كانـــو “فـــي البدايـــة البد من اإلشـــادة بهـــذه المبـــادرة التي تعكس 
اهتمـــام كل الجهـــات ومنهـــا الصحافـــة بدعـــم عجلـــة االقتصـــاد 
الوطني ودور الشـــارع التجاري، لذا أحيي صحيفة الباد وأشـــكر 

من شارك في التصويت وساهم في إنجاح الفكرة”.
وأضـــاف “أرغـــب فـــي التأكيد علـــى أن كل األســـماء التي طرحت 
لاســـتفتاء هي لشـــخصيات مميـــزة كان لهـــا وماتزال إســـهامات 
مهمـــة فـــي االقتصاد البحريني - وبالمناســـبة يوجد أيضا أســـماء 
أخرى عديدة كانت تستحق أن تدرج - دعمت االقتصاد وشكلت 
منـــه اقتصادا متنوعا للنشـــاط التجاري، يحظـــى باحترام وتقدير 
مـــن الدولة والمواطنين والمقيمين وســـط بيئة تنافســـية وعادلة 
تســـاهم في تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة التي تســـعى لتحقيقها 
المملكـــة وتخلـــق فـــرص عمـــل ومجـــاالت اســـتثمار واعـــدة قابلة 
للتطور والنمو بما يعود خيره على الجميع. أجدد شكري لصحيفة 

الباد وتقديري لكل من ساهم في نجاح التصويت”.
وعّبـــر رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن اإلســـامي، الدكتـــور 
عصام عبد هللا فخرو، في تصريح لصحيفة “الباد”، عن ســـعادته 
بمناســـبة تكريمه ضمن قائمة الباد ألكثر 20 شـــخصية تأثيًرا في 
االقتصـــاد البحرينـــي 2023، بالقـــول: “أود أن أعـــرب عـــن فخـــري 
واعتـــزازي بهذا التكريـــم، واختياري كإحدى الشـــخصيات البارزة 
التي سخرت طاقاتها وجهودها في سبيل تحقيق رفعة االقتصاد 
الوطنـــي في مملكة البحريـــن. كما أتقدم بعميق الشـــكر والتقدير 
لجميع المصوتين الذين شـــاركوا في هذه المبادرة المتميزة، فهم 
يعكســـون مـــدى وعي أفراد المجتمـــع بالدور الرائـــد الذي يضطلع 
به جميع التجار وســـيدات ورجال األعمـــال وإنجازاتهم – كلٌّ في 
مجالـــه وتخصصـــه – وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بتحقيق اســـتدامة نمو 
القطاعـــات االقتصاديـــة الحيويـــة في ظـــل العهد الزاهـــر لحضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك الباد 
المعظم، حفظه هللا ورعاه، ورؤية وقيادة صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

حفظـــه هللا. كمـــا تأتـــي ثقتهـــم بنـــا لُتشـــكل دافًعـــا لنا لاســـتمرار 
بالمضـــي ُقدًما في رحلـــة النمو والعطاء والعمـــل دائًما وأبًدا على 
ازدهـــار الوطن وإعاء رايتـــه اتباًعا لتوجيهات القيادة الرشـــيدة 
والحكومة الموقرة، مع الوضـــع بعين االعتبار الرؤية االقتصادية 
2030 والســـعي نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة لألمم 

المتحدة.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة ترافكو، إبراهيـــم زينل أن 
المبـــادرات واألعمال التي تنجز من أجل مصلحة هذا الوطن البد 

أن يكون لها التقدير واالهتمام من الجميع.
وأوضـــح أن هـــذه المبـــادرة جمعت شـــخصيات يكنُّ لهـــا المجتمع 
كل االحتـــرام والتقدير، ويقدرون دورهم في التنمية االقتصادية 
ســـواء مـــن كانت أســـماؤهم داخل قائمـــة الـ 50 شـــخصية أو من 
شاركوا من أعضاء اللجنة المستقلة في اختيار هذه الشخصيات.
وبّين زينل أن من شملتهم قائمة الـ 20 ومن لم تشملهم هم رجال 
وســـيدات لهـــم بصمـــات وأدوار بـــارزة في القطاعات كافة ســـواء 

التجارية أو االقتصادية أو المصرفية.
ووجه زينل الشـــكر للجريدة ولكل وســـائل اإلعام التي تبرز دور 
العامليـــن فـــي القطاعـــات االقتصاديـــة وتكرمهم، مؤكـــًدا أن هذا 

حافز للجميع لاستمرار في العطاء واإلنجاز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين “بابكو”، عبدالرحمن 
جواهري: “الشـــكر والتقدير الكبير لجريـــدة الباد وكافة القائمين 
عليهـــا على مـــا يبدونه جميًعا من مهنية أســـهمت في التميز التي 
ُعرف عنهـــا التعامل الموضوعي مع األحداث، وانتهاج الشـــفافية 

وممارسة الحرية المسؤولة”.
وأضاف “ال شـــك أن “الباد” تميزت بإطاق المبادرات الصحافية 
واســـتطاعات الرأي بين الحين واآلخر، والتي من شـــأنها قياس 
بعض المؤشـــرات واستطاع الرأي العام وتوجهاته، إذ يطيب لي 
تقديـــم التهنئـــة على نجـــاح التصويت األخير الـــذي أطلقته حول 
“أكثر 20 شـــخصية تأثيـــًرا في االقتصاد البحريني”، والذي شـــهد 
تجاوًبـــا واســـًعا ومنقطـــع النظيـــر مـــن القـــراء والمهتمين بالشـــأن 

العام”.
وتابـــع جواهـــري “كمـــا أشـــكر الجميـــع الذيـــن تفضلوا بترشـــيحي 
ضمن شـــخصيات هذه القائمة، علًما أن هذا شـــرف أعتز به كثيًرا، 
وأعتبره في الواقع شـــهادة نجاح وتميز المؤسســـة التي أتشـــرف 
باالنتمـــاء إليهـــا والتـــي وفـــرت لـــي كل فـــرص النجاح، كمـــا أهنئ 
جميـــع الشـــخصيات التي تضمنتهـــا القائمـــة، وأود التأكيد هنا أن 
جميـــع الشـــخصيات البحرينية التـــي نجحت في مجـــاالت عملها 
هي شـــخصيات رائدة ولها مكانتها، ولوال إسهام الجميع بإخاص 
فـــي النهـــوض باقتصاد الوطـــن، كل في مجاله، لمـــا تحقق لمملكة 
البحريـــن مثل هذا االزدهار فـــي اقتصادها، الذي حرصت قيادتنا 
الرشـــيدة علـــى إرســـاء مقوماتـــه الصحيحة، وجعلت مـــن الوطن 
مركـــز جذب اقتصـــادي مهم وناجح في مجـــاالت المال واألعمال 

والصناعة”.
واختتـــم جواهـــري حديثـــه بالقـــول “ال شـــك لـــدي أن كل قيـــادي 
بحريني أخلص في عمله وتميز في مجاله هو شـــخصية ناجحة، 
كمـــا أنـــه وبـــكل تأكيد فـــإن الشـــخصيات المؤثـــرة فـــي اقتصادنا 
الوطنـــي، وأصحاب الخبرة والكفـــاءة العالية هم أكثر بكثير ممن 
تضمنتهـــم القائمـــة، وربمـــا هـــم األكثر تأثيـــًرا، لكنها تبقـــى مبادرة 
مشـــكورة مـــن نكـــن لهـــا كل التقديـــر واالحتـــرام، ونســـأل هللا أن 
يجعلنـــا أهـــًا لهذه الثقة وأن يعيننا جميًعـــا في العمل على خدمة 

وطننا من جميع المواقع”.
وقالـــت الرئيـــس والمالـــك لشـــركة الزيانـــي للخدمـــات التجاريـــة 
الســـيدة أفنـــان الزياني “لقـــد نجحت جريدة الباد بهـــذه المبادرة 
في استشـــعار نبض الشارع، لتؤكد على الدور الحقيقي للصحافة 
والصحافيين والذي يتجسد في نقل شعور وإحساس المواطنين، 

خصوصا وأن الصحافة هي منبر وأداة توصيل صوت الشارع”.
ولفتـــت الزيانـــي إلى أن المبادرة جيدة، قائلـــة “كان هناك تجاوب 
وتفاعـــل كبيريـــن مـــع هـــذه المبـــادرة التـــي تنطلـــق ألول مرة في 
مملكـــة البحرين، ونقدم الشـــكر لـــكل العاملين في جريـــدة الباد، 

متمنين للجريدة والقائمين عليها تقديم المزيد في المستقبل”.
كما قدمت الشـــكر إلى لجنة التقييم المســـتقلة والتي تجسد فيها 
روح فريق البحرين، معربة عن امتنانها وسعادتها في كونها ضمن 
قائمـــة الــــ 50، وأضافـــت “هي تجربـــة ذكية وتعبر عـــن وعي كبير 
بالتحـــول الرقمـــي واســـتخدام التكنولوجيا من خـــال التصويت 

على الموقع لخدمة البيئة االقتصادية بالبحرين”. 
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الحواج، السيد جواد الحواج 
“المبادرة مهمة وتم تنظيمها بحرفية وإتقان وتصب في مصلحة 
القطـــاع االقتصـــادي بالبحريـــن وبمـــردود إيجابي، ونقدم الشـــكر 

الجزيل إلدارة مؤسسة الباد اإلعامية.
وأضـــاف “لقـــد بدا واضًحـــا أن المبادرة المتميـــزة هدفت في هذه 
النسخة األولى لتقدير الدور البارز والكبير الذي يضطلع به رجال 

وسيدات األعمال البحرينيين”.
ولفـــت إلـــى أن البحرين لها باع طويل وتاريخ ممتد في ترســـيخ 
وكل  المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى  االقتصـــاد  وأساســـيات  مبـــادئ 
الشـــخصيات فـــي القائمـــة لهم تجـــارب ملهمـــة لألجيـــال القادمة، 
موضًحـــا أن هـــذه المبـــادرة هي نـــواة لتطور القطـــاع االقتصادي، 
وخلقـــت نوعا من أنـــواع التنافس اإليجابي بين رجال وســـيدات 

األعمال في مختلف القطاعات.
وقالـــت رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة راشـــد لاســـتثمار القابضـــة 
الشـــيخة هنـــد بنت ســـلمان آل خليفـــة “إن جريدة البـــاد من أهم 
الصحـــف فـــي البحريـــن ولديها مبـــادرات متميـــزة ومتنوعة، كلها 
تصب في مجال القطاع الخاص والشـــارع التجاري، فكل الشـــكر 
والتقديـــر لهذه المبادرة التي القت تجاوبـــا كبيرا من الرأي العام، 
والـــذي دل علـــى وعي المواطنين بمدى مســـاهمة رجـــال األعمال 
فـــي كل القطاعات التي تعمل في البحرين، مثل القطاع التجاري 

والخدمي والتجزئة والمصرفي وغيرها.
وأبـــدت انبهارهـــا باألعـــداد التي أدلـــت بأصواتها والمشـــاركة في 
التصويت، مؤكدة أن عملية التصويت تمت بشفافية ومصداقية. 
وبينت الشيخة هند أن القياس ليس في عملية التصويت بأعداد 
الموظفيـــن أو أقـــارب المرشـــح، لكن هو درجة وعـــي كل مصوت 
وتعرفه على الشخصيات داخل القائمة ومدى إنجازاتها للبحرين. 
وأبدت الشيخة هند تحفظها على حضور المرأة، إذ لم يكن كبيرا 
فـــي نســـخة 2023، وتمنـــت أن يكـــون هنـــاك قبـــول ومبـــادرة من 
العنصر النســـائي في المرات القادمة، ليس للفوز فقط ولكن لفهم 
تجارب اآلخرين من خال هذه المبادرات. وذكرت أنها استفادت 
شـــخصًيا عبـــر التعـــرف علـــى أســـماء شـــخصيات مـــن قطاعـــات 

مختلفة. 
وقدمـــت الشـــيخة هنـــد تهانيهـــا للشـــخصيات التـــي حـــازت على 
المراكز الـ 20، متمنية لآلخرين الفوز في المرات القادمة وتعريف 

الجميع بأعمالهم وإسهاماتهم.
وقـــال رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبد الكريم بوجيري: 
“أنا ســـعيد جدا باختياري من ضمن قائمة العشرين. وأبارك لكافة 
األخوة الذين ضمت القائمة أســـماءهم، وأتمنى حظا أوفر لمن لم 
يحالفهم الحظ، والذي أرى أن العديد منهم قد يكونون أحق مني 

بأن يكونوا من ضمن القائمة ولكن هذا هو حكم األغلبية”.
وأضـــاف بوجيري “أقـــدر عاليا هـــذه المبادرة الفريـــدة من نوعها، 
فلقد كان اإلقبال أفضل مما تصورته بكثير جدا، وكان التصويت 
مكثًفـــا وعلـــى درجة في غاية التنافســـية، وكانـــت المراكز تتبدل 
بيـــن الفينـــة واألخـــرى بغمضة عيـــن، وأرى اآلن أن تقـــوم جريدة 
الباد باستضافة مجموعة العشرين في حلقة، وتتم مناقشة أهم 
األمور االقتصادية التي تهم الباد، ولعلها تطرح آراء مهمة يمكن 

للقائمين على إدارة وطننا العزيز االستفادة منها”. 
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة شـــركة الوكالة 
التجارية العالمية للســـيارات سوزان كانو في رسالة شكر وجهتها 
إلـــى جريدة البـــاد “ُيســـعدني أن أتقدم لكم بأرق عبارات الشـــكر 
والتقديـــر لمـــا بذلتـــه مؤسســـتكم العريقـــة من جهـــود مضنية في 
إنجاز مبادرة “أكثر 20 شـــخصية تأثيًرا في االقتصاد البحريني”، 
ومـــا تـــم تحقيقـــه فـــي وقـــت قياســـي، والتـــي خلقـــت الكثير من 

الحماسة واإلثارة والنقاش في المملكة.
كما يســـعدني أن أتقدم بالشـــكر الموصول إلى كل من شـــارك في 
عملية التصويت سواء لي أو لبقية المرشحين. وأسأل هللا العلي 
القديـــر أن تســـتمر مســـيرة عطائكـــم المتميـــزة من أجـــل الحفاظ 
علـــى مـــا أنجزتمـــوه من نجاحـــات، وأتطلـــع إلى رؤيـــة المزيد من 
الموضوعـــات والمبادرات التي تناقش تمكين المرأة. مع تمنياتي 

لكم بدوام التوفيق والنجاح، لكم كل الحب والود”. 
وأكـــد رئيـــس مجلـــس اإلدارة الفخـــري، لمجموعـــة اســـتثمارات 
الزياني الســـيد خالـــد الزياني أن مبادرة أكثر 20 شـــخصية تأثيًرا 
فـــي االقتصـــاد البحرينـــي ســـّباقة ومتفـــّردة، موجًهـــا التهنئة إلى 
رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة الباد اإلعامية الســـيد عبد النبي 
الشـــعلة، علـــى ما قدمتـــه الجريدة من جهـــد وتطور وتفـــرد بهذه 

المبادرة والمبادرات األخرى.
وقـــال الزيانـــي “أتمنـــى في النســـخ القادمة أن تكـــون هناك بعض 
التعديـــات وأن تكـــون المبـــادرة قابلـــة للتطويـــر وتافـــي  بعـــض 
الماحظات القليلة التي تم رصدها من خال التحشيد للتصويت 

من المقربين والعاملين عند بعض الشخصيات المرشحة”.
وأعـــرب الزيانـــي عن فخـــره بوجـــود مثل “البـــاد” فـــي البحرين، 
والتـــي تعتبـــر منبًرا من منابر الرأي المميـــزة التي تعبر عن أحوال 

المواطنين والوطن.
وصـــّرح الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا( علي بن 
حســـن البقالـــي قائًا “يســـعدني ويشـــرفني أن أكـــون ضمن قائمة 
أكثـــر 20 شـــخصية تأثيًرا في االقتصاد البحرينـــي، وهو ما يعتبر 
انعكاًســـا لنجاحـــات الشـــركة بفضـــل الدعـــم المتواصـــل لحكومة 
مملكة البحرين، وتوجيهات مجلس إدارة الشـــركة بقيادة سعادة 

الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة.
وأضـــاف “أود في هذا الصدد أن أتقدم بالشـــكر لمؤسســـة “الباد” 
اإلعاميـــة وجميع من تفضل بالمشـــاركة في هـــذا التصويت، كما 
أشـــكر موظفي وموظفات شـــركة ألبا على جهودهـــم الكبيرة في 

تعزيز مكانة الشركة كأحد أهم روافد االقتصاد الوطني”.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف 
“يســـرني بمناســـبة اختياري ضمن قائمة أكثر 20 شخصية تأثيًرا 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي للعـــام 2023، أن أقـــدم التهنئـــة لصحفية 
البـــاد علـــى هـــذه المبـــادرة المتميـــزة الهادفـــة إلـــى رفـــد الجهود 
والمبـــادرات االقتصادية والمجتمعية التـــي تعزز مكانة االقتصاد 
الوطنـــي، وتســـلط الضـــوء علـــى الشـــخصيات الرائـــدة فـــي دعم 
المســـيرة التنمويـــة. كما أهنئ في هذه المناســـبة كافـــة األخوات 
واألخوان األعزاء في قائمة الخمســـين شـــخصية الذين تنافسوا 
في التصويت، فلهم جميعا كل التحية والتقدير. فهم جميعا دون 
شك يعتبرون قادة في خدمة االقتصاد والمجتمع وقدموا الكثير 

من المساهمات والجهود في سبيل نهضة االقتصاد وازدهاره”. 
وتابع “نتطلـــع بالفعل من صحافتنا الوطنية المزيد من المبادرات 
الهادفـــة إلـــى إبراز جهود الشـــخصيات االقتصاديـــة واالجتماعية 
البارزة، وتســـليط الضوء على مبادراتها وإنجازاتها ومساهماتها، 
إذ يجســـد ذلك نجاح البحرين في احتضان هذه الجهود وتقديم 
كل الدعـــم لنجاحهـــا، وأنهـــا تمثل بالفعـــل جزءا من نهضـــة الباد 

وتقدمها الحضاري واإلنساني واالقتصادي واالجتماعي”.
وقـــدم رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة صاح الدين لاستشـــارات 
الهندســـية المهنـــدس محمـــد صاح الدين شـــكره الجزيـــل إلدارة 
مؤسســـة البـــاد اإلعاميـــة والمنفذيـــن لمبـــادرة البـــاد ألكثـــر 20 
شـــخصية تأثيًرا فـــي االقتصـــاد البحريني على الجهـــود الحثيثة 
إلنجـــاح مبـــادرة تطلـــق ألول مـــرة بالبحريـــن، متمنًيـــا مزيـــًدا من 

التوفيق والنجاح.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة شـــركة بن فقيـــه لاســـتثمار العقاري 
فيصل فقيه في رسالة شكر  “بداية أشكر جريدة الباد على هذه 
المبادرة الداعمة، وســـعيد باختيـــاري ألكون ضمن قائمة “أكثر 20 
شخصية تأثيرا في االقتصاد البحريني 2023”، وفخور بحصولي 
علـــى نســـبة عالية مـــن التصويت، وهـــذا يعكس مـــدى ثقة وحب 
النـــاس والمســـؤولية الملقـــاة على عاتقنا كمطوريـــن عقاريين في 
مملكـــة البحرين للنهـــوض والعمل على تطويـــر االقتصاد الوطني 
واالرتقاء به وتقديم كل ما هو أفضل للصالح العام. ونعدكم بإذن 
هللا تعالى أن نعمل لصالح مملكتنا الحبيبة في الدفع بعجلة النمو 

واالزدهار”.
وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة آل شريف، خالد عبد الرسول 
آل شـــريف الفائز بالمركـــز 12 في قائمة أكثر 20 شـــخصية تأثيًرا 
فـــي االقتصـــاد البحريني شـــكره وتقديـــره إلدارة مؤسســـة الباد 
اإلعامية والمشـــاركين من إعاميين وموظفيـــن ومديري موقع 
الجريـــدة علـــى الجهد الـــذي كان وراء نجـــاح هذه المبـــادرة التي 
تعتبـــر نموذًجـــا فريـــًدا فـــي مملكـــة البحريـــن، وعّبر عن ســـعادته 
بوجـــوده ضمن قائمة الـ50 شـــخصية األكثر تأثيـــًرا في االقتصاد 

الوطني.

 الفائزون العشرون: نهدي فوزنا بقائمة
“أكثر 20 شخصية تأثيًرا” للبحرين وقيادتها ومواطنيها
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تـــم إيقـــاف التـــداول على أســـهم عدة شـــركات تابعة لمجموعـــة “أدانـــي” الهندية، أمس 
الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، بعد تراجعات بالحدود القصوى.

وتجـــاوزت خســـائر القيمـــة الســـوقية لشـــركات الملياردير الهنـــدي، غواتـــام أداني، أكثر 
مـــن 125 مليـــار دوالر بعـــد أســـبوع مـــن تقريـــر “Hindenburg Research”، الذي نصح 
المســـتثمرين ببيع أســـهم المجموعة على المكشـــوف ما تســـبب بخســـائر فادحة وإلغاء 

المجموعة الهندية لخططها في اكتتاب إضافي ألسهم “أداني إنتربرايزيز”.
وتراجعت أســـهم “أداني إنتربرايزيز”، بـ 10 % صباح أمس الجمعة، وهو الحد األقصى 

للتراجع، ما نتج عنه إيقاف السهم عن التداول.

وبعـــد إرجـــاع الســـهم للتـــداول مـــرة أخـــرى تراجـــع بــــ5 % إضافيـــة، وهو ما اســـتدعى 
إيقـــاف التـــداول عليه. وفـــي محاولة أخرى لتهدئـــة المخاوف يجري مؤســـس “أداني”، 
محادثـــات مـــع البنـــوك الدائنة للمجموعة، لســـداد مبكر لقروض المجموعـــة والتي تأتي 
مدعومة بأســـهم مرهونة، وهو ما ذكره تقرير ســـابق لوكالة بلومبيرغ. وفي حال نجاح 
المفاوضات، قد ينتج عن ذلك اإلفراج عن بعض األسهم المرهونة والتي تم التعهد بها 
كضمان للقروض مع توقعات بأن يتم ذلك بنهاية األســـبوع الحالي. وكانت المجموعة، 
التي تشمل مصالحها األسمنت واإلعالم والموانئ والطاقة، تعهدت بتقديم 5.5 % من 

أسهم وحداتها المدرجة بشكل عام كجزء من ضمان للقروض الحاصلة عليها.

أسهم “أداني” الهندية تعمق خسائرها لـ125 مليار دوالر

الفجر: 05:01 - الظهر: 11:53 - العصر: 03:00  

المغرب: 05:23 - العشاء: 06:41

 البحـريـن استضافـت أكثـر مــن
ا فـي 6 سنـوات 54 عـرًسا عالميًّ

بحضور 20 ألف مدعو.. فوالذ:

قال مستشار السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، علي فوالذ، إن مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
استضافت أكثر من 54 عرًسا خالل الفترة من 2017 حتى نهاية 2022 بحضور 20 ألف مدعو، بمعنى أن كل عرس يستقطب حوالي 

ا، وفي بعض الحاالت يحضر 600 إلى 700 مدعو. 370 مدعوًّ

مداخلـــة  خـــالل  فـــوالذ  وأكـــد 
هاتفية بنشرة األخبار لتلفزيون 
البحريـــن للحديث عـــن تكثيف 
اســـتقطاب  لتعزيـــز  الجهـــود 
حفـــالت الزفـــاف مـــن مختلـــف 
بلدان العالم، أن مملكة البحرين 
اســـتطاعت خـــالل فتـــرة زمنية 
وجهـــة  تصبـــح  أن  قصيـــرة 
عالميـــة وعالمـــة تجاريـــة بارزة 
بشـــهادة  يأتـــي  التطـــور  وهـــذا 
األفـــراح  ومنظمـــي  مســـؤولي 
القفـــزة  خـــالل  مـــن  العالمييـــن 
الكبيـــرة فـــي أعـــداد األعـــراس 
العالميـــة بعـــد جائحـــة كورونـــا 
)كوفيد_19(، لعوائل من الشرق 
إلى الغرب، من الهند، باكستان، 
اليابـــان،  أســـتراليا،  الصيـــن، 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، 
المملكة  االســـكندنافية،  الـــدول 
المتحـــدة، كنـــدا، باإلضافـــة إلى 
اإلمـــارات  مـــن  خليجيـــة  دول 
والكويت  والســـعودية  العربيـــة 

واألردن، وإلى آخره.
تنظيـــم  أن  فـــوالذ  وأوضـــح 
الزفـــاف  حفـــالت  وإقامـــة 
الحركـــة  تدفـــع  واألعـــراس 

الســـياحية واالقتصادية، إذ إن 
الناقلـــة الوطنية شـــركة طيران 
الخليج تستفيد استفادة كبيرة 
مـــن جلـــب المدعويـــن، وجميـــع 
مرافق مطـــار البحريـــن الدولي 
والمنشـــآت الســـياحية المصنفة 
الخـــاص،  القطـــاع  فـــي  عالمًيـــا 
الفنـــادق  اســـتقبال  أن  مضيًفـــا 
لهـــؤالء المدعويـــن تســـاهم في 

الغذائيـــة  األســـواق  تحريـــك 
فـــي الســـوق وشـــركات التنقـــل 
األعـــراس  حفـــالت  ومنظمـــي 

ومصممي الديكور.
ولفـــت إلـــى أن أول حفل زفاف 
أقيـــم في مملكة البحرين شـــهد 
اعتماًدا كبيًرا على منظمين من 
ا فإن  خـــارج البحرين، أمـــا حاليًّ
جميـــع األعـــراس تعتمـــد علـــى 

السوق المحلي البحريني لكونه 
مجهًزا جاهزية كبيرة الستقبال 

هذه األنواع.
الزفـــاف  حفـــالت  أن  وأضـــاف 
تســـاهم فـــي تحريك  األســـواق 
التســـوق  ومراكـــز  المحليـــة 
الجانـــب  علـــى  والتعـــرف 
التاريخي والتراثي والحضاري 

لمملكة البحرين.

أمل الحامد

المملكة أصبحت وجهة 
عالمية مميزة لحفالت 

الزفاف بزمن قياسي
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.200

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.054

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.600

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.375

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.343

بنك السالم 
SALAM BD 0.101

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

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 0.500

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.252

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.240

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 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.463

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.163

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.700

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

علي فوالذ

طيران الخليج تستفيد 
استفادة كبيرة من نقل 

المدعوين لألعراس


