
“الدفاع” تدشن قريًبا طائرات مقاتلة هي األحدث حول العالم... القائد العام:

ال نثــق فــي النظــام اإليرانــي

كشـــف القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة عـــن أن قـــوة دفـــاع البحريـــن 
ستدشـــن قريًبـــا طائرات مقاتلـــة حديثة 
ومتطـــورة، منهـــا الطائـــرات المقاتلة إف 
16 بلـــوك 70 المطـــورة، والتـــي تعـــد من 
الموجـــودة  المقاتلـــة  الطائـــرات  أحـــدث 
في ترســـانة الســـاح الجوي فـــي العالم، 
وطائـــرات الكوبـــرا الحديثـــة، مؤكـــًدا أن 
عملية التطويـــر والتحديث في مختلف 
والبحريـــة  والجويـــة  البريـــة  الصنـــوف 
بـــكل عزيمـــة وإصـــرار وبـــكل  مســـتمرة 
اقتـــدار. ولفـــت لـــدى لقائـــه مـــع رؤســـاء 
بمناســـبة  المحليـــة  الصحافـــة  تحريـــر 

الذكرى 55 على تأسيس قوة الدفاع إلى 
أن التعـــاون الدفاعـــي الخليجـــي يحتـــل 
مكانـــة متقدمـــة مـــن مجـــاالت التعـــاون 
العسكري، لدى مملكة البحرين، خصوًصا 
فيما يتعلق باالســـتهداف المتعمد للمياه 
اإلقليميـــة للخليـــج العربـــي، والهجمـــات 
التجاريـــة،  للســـفن  المتكـــررة  العدائيـــة 
ومجابهـــة اإلرهـــاب.  وفـــي المقابـــل بّين 
أن الحروب اإللكترونية ســـتكون العامل 
الحاسم في حروب المستقبل؛ لذلك فإن 
قـــوة الدفاع تولي اهتماًمـــا بالًغا بتطوير 
البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومات 
التهديـــدات  لمواجهـــة  واالتصـــاالت 

السيبرانية.

ووصف القائد العام في ســـياق حديثه، 
ميلشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومة 
مـــن إيـــران، بأنها جبانـــة ال تريـــد حواًرا 
وال حلـــواًل سياســـية، بـــل تســـعى لدمار 
البحريـــن  مملكـــة  إن  وقـــال  المنطقـــة. 
تجـــدد موقفهـــا ومطالبهـــا دائًمـــا بشـــأن 
ضـــرورة توقـــف إيـــران عـــن سياســـتها 
العدوانيـــة في المنطقـــة. وأردف القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة: نحن 
ال نثـــق في النظـــام اإليرانـــي، ألننا أعلم 
النـــاس به، وبمـــا يضمره ويظهـــره أيًضا 
من خطر وتهديد وإرهاب مســـتمر على 

دولنا الخليجية.

تلقى ملـــك الباد المعظـــم القائد األعلـــى للقوات 
المســـلحة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، برقية تهنئة من ولي العهد نائب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، رفـــع ســـموه فيهـــا إلـــى مقـــام جالته 
الســـامي أســـمى آيات التهاني والتبريكات باسمه 
ونيابًة عن منتســـبي قوة دفاع البحرين بمناسبة 
الذكرى الخامســـة والخمســـين على تأسيس قوة 
دفـــاع البحرين، الـــذي يعد يوم الفخـــر واالعتزاز 
بمـــا تحقق من اآلمـــال والطموحـــات واإلنجازات 
مرحلـــة  منـــذ  لرؤيـــة جالتـــه  وفقـــًا  الحضاريـــة 
التأسيس وحتى اليوم من خال إيجاد قوة على 
مســـتوى عاٍل مـــن الجاهزية، قـــادرة على الدفاع 
والمحافظة على ســـيادة ومقدرات الوطن الغالي 
وداعمـــة  لنهضتـــه وازدهـــاره ومســـاهمة بعطائها 
المخلـــص فـــي تحقيق وترســـيخ األمن والســـام 
فـــي المنطقـــة والعالـــم بالتعاضـــد والشـــراكة مـــع 

القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
وأكد ســـمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات 
المســـلحة رئيس مجلس الوزراء في برقيته “إننا 
ونحـــن نحتفل بهذه المناســـبة الوطنيـــة العزيزة، 
ليجدد رجـــال جالة الملك المعظم في قوة دفاع 
البحريـــن العهـــد والـــوالء لجالته، ليبذلـــوا مزيدًا 
مـــن العطـــاء والتضحيـــة لرفعـــة وتطـــور مملكتنا 

العزيزة”.
وبعث صاحب الجالة عاهل الباد المعظم القائد 

األعلى للقوات المسلحة، برقية شكر جوابية إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة رئيس مجلس الوزراء، 
أعـــرب جالتـــه فيهـــا عـــن بالـــغ الفخـــر واالعتزاز 
ببرقيـــة ســـموه المهنئة بمناســـبة ذكرى تأســـيس 
قوة دفـــاع البحرين، والتي أسســـناها بفضل هللا 
وبعونـــه وتوفيقـــه، قبـــل 55 عامـــًا لتكـــون درعـــًا 
للبحريـــن وحصنـــًا حصينـــًا ألمنهـــا واســـتقرارها، 
ومنحنا لها مـــن الجهد والرعاية والمتابعة الكثير 
فـــي ســـبيل تحديثهـــا وتطويرهـــا ورفع مســـتوى 
األداء العسكري، حتى أصبحت اليوم، قوة كبيرة 
مؤهلة ومدربة وفي أوج الجاهزية واالســـتعداد 

للذود عن حيـــاض الوطن وحماية منجزاته التي 
نفخر بها.

مســـتذكرًا جالتـــه الدور الكبير لســـموه، في دعم 
وتعزيز قدرات هذه المؤسســـة الوطنية العتيدة، 
ومتابعـــة تطويرهـــا، ممـــا كان لـــه أكبـــر األثر فيما 
حققتـــه اليـــوم من إنجازات مهمة ومشـــرفة على 

جميع المستويات.
معبـــرًا جالتـــه لســـموه، وللقائـــد العـــام ولجميـــع 
منتســـبي قوة دفـــاع البحرين البواســـل، من قادٍة 
وضبـــاٍط وجنـــوٍد وأفـــراٍد، عـــن خالـــص التهانـــي 
الشـــكر  معانـــي  بخالـــص  مقرونـــة  والتبريـــكات 
والتقدير، بمناسبة االحتفال بهذه الذكرى العزيزة.

“الدفاع” في أوج االستعداد للذود عن الوطن
الملك المعظم يتبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالذكرى الـ 55 على تأسيس “القوة”
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

فبراير... وعالمتان فارقتان في تاريخ الوطن

مؤنس المردي

شـــهر فبراير في مملكة البحرين مختلف فهو مرتبط بمحطتين شـــكلتا 
عامـــة فارقة فـــي تاريخ مملكة البحريـــن الحديث، فســـنقلب الترتيب 
اليوم لنتحدث عن المحطة الثانية أوالً ألننا سنفصل الحقًا في المحطة 
األولـــى التـــي هـــي محـــور حديثنـــا، فالمحطـــة الثانيـــة كانت المشـــروع 
اإلصاحـــي الـــذي أطلقه حضـــرة صاحب الجالة المك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعظم ليتوج بميثـــاق العمل الوطنـــي الوطني 
الـــذي ُدشـــن فـــي 14 فبراير 2001 ليطلـــق العنان أمام تطوير اســـتهدف 
مختلف مســـارات العمل الوطني، أما المحطة األولى فهي تأسيس قوة 
دفـــاع البحريـــن هذا الصرح العســـكري الذي وضع لبناتـــه األولى حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك المعظـــم القائد األعلى للقوات المســـلحة ليكون 
الســـد المنيـــع الذي يذود عن حيـــاض الوطن ويحفظ أمنه واســـتقراره، 
وكما كانت البدايات التزال قوة الدفاع تحظى بذات االهتمام والرعاية 
من جالة الملك المعظم، حتى غدت اليوم في أعلى مستويات التجهيز 
والتســـليح ولتمشـــي فـــي خطـــوات تطويرها جنبـــًا إلى جنـــب مع باقي 
قطاعـــات الدولـــة التي حظيـــت هي األخـــرى بنصيب وافر مـــن التنمية 

والتحديث.
ومن حســـن الطالع أن يتزامن احتفالنا في مملكة البحرين اليوم بمرور 
55 عامـــًا على تأســـيس قوة دفاع البحرين، مع لقائي وزمائي رؤســـاء 
التحريـــر والرئيـــس التنفيذي لمركز االتصال الوطنـــي ومدير عام وكالة 
أنبـــاء البحريـــن مـــع المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة 
القائـــد العام لقوة دفاع البحرين الذي ُينشـــر اليوم، حيث تفضل معاليه 
باســـتعراض مســـارات التطويـــر والتحديث التي تشـــهدها قـــوة الدفاع 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا مملكة البحريـــن والمنطقة، وال يســـعنا في 
هذا اليوم األغر إال أن نرفع أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى جالة 
الملـــك المعظم القائد األعلى للقوات المســـلحة وصاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات 
المســـلحة رئيس مجلس الوزراء وإلى القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 
وجميـــع منتســـبي هذا الصرح العســـكري الشـــامخ بمناســـبة الذكرى 55 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
مؤنس المردي
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بعـــث عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة 
إلى رئيس جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية رانيل 
ويكريمســـينغه، بمناسبة ذكرى استقالل بالده، وأعرب جاللته 
وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما له موفور 
الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية ســـريالنكا الديمقراطية 

االشتراكية الصديق تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس وزراء جمهوريـــة 
ســـريالنكا الديمقراطية االشتراكية دينيش جوناواردينا بهذه 

المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ سريالنكا بذكرى االستقالل
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تلقـــى ملك البـــالد المعظـــم القائد األعلـــى للقوات المســـلحة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى للقوات 
المسلحة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، برقيات التهاني من أصحاب الســـمو والمعالي والســـعادة وعدد من 
كبار المســـؤولين بمناســـبة الذكرى الخامســـة والخمســـين على تأســـيس قوة 
دفاع البحرين، والذي يصادف الخامس من فبراير.  أعربوا خاللها عن أصدق 
التهاني بهذه المناســـبة، مشـــيدين بما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات 
وما شـــهدته من تطور نوعي في مختلف قطاعاتها وأســـلحتها في ضوء رؤى 
صاحب الجاللة ملك البالد المعظم القائد األعلى للقوات المســـلحة بدعم من 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة رئيس 
مجلـــس الوزراء وبمتابعة حثيثة من القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مؤكدين الـــدور الوطني الذي تقوم 

به قوة الدفاع من إسهامات في حفظ أمن الوطن والدفاع عن مكتسباته.

المنامة - بنا

إنجــازات مشهــودة لـ “الدفــاع” بمختلـف قطـاعاتهــا
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني بالذكرى الـ55 لتأسيس “القوة”

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك
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تلقـــى عاهل البـــالد المعظـــم القائد األعلى 
للقـــوات المســـلحة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، رفع فيها إلى مقام جاللته السامي 
باســـمه ونيابـــة عـــن جميـــع رجـــال جاللته 
المخلصين في قوة دفاع البحرين أســـمى 
آيات التهاني وأطيـــب التبريكات مقرونة 
بخالص الـــوالء والطاعة وعظيم االمتنان 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والخمســـين 
على تأســـيس جاللته لقوة دفاع البحرين 
الباســـلة، والـــذي يصـــادف الخامـــس مـــن 
فبرايـــر. وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن فـــي البرقيـــة أن رجـــال جاللـــة 
الملـــك المعظـــم في قـــوة دفـــاع البحرين، 

وهـــم يحتفلـــون بهـــذه المناســـبة الغاليـــة 
على قلوبهـــم يجددون العهد والوالء أمام 
هللا عـــز وجـــل بـــأن يظلـــوا جنـــود جاللته 
المخلصيـــن لجاللتـــه وأن يبذلـــوا مزيـــدا 
مـــن العطاء والتضحية في ســـبيل الرفعة 
والمنعـــة لمملكتنا الغاليـــة، ضارعا الى هللا 
العلـــي القديـــر أن يحفظ صاحـــب الجاللة 
ويرعـــاه بعنايتـــه، وأن ينعم علـــى جاللته 
بعظيـــم كرمـــه. وبعـــث صاحـــب الجاللـــة 
ملـــك البالد المعظم القائـــد األعلى للقوات 
المســـلحة، برقية شـــكر جوابية إلى القائد 
العام لقـــوة دفاع البحريـــن، أعرب جاللته 
لتهنئتـــه  والتقديـــر،  االعتـــزاز  عـــن  فيهـــا 
بذكرى تأســـيس قوة دفـــاع البحرين، درع 
الوطن وحصنـــه الحصين. وأعرب جاللته 
بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة العزيـــزة، للقائد 
العام لقـــوة دفاع البحرين وإلى منتســـبي 

قوة دفاع البحرين، قادًة وضباطًا وجنودًا 
وأفرادا، عن خالـــص التهاني والتبريكات، 
مقرونـــة بمعاني الشـــكر والتقديـــر على ما 
يضطلعون به، في هذه المؤسسة الوطنية، 
من جهود مظفرة لمتابعة تطويرها لتكون 
أكثـــر كفاءًة واقتداًرا، من حيث الجاهزية 
واجبهـــا  ألداء  والتســـليح،  والتدريـــب 
المقـــدس فـــي الذود عـــن حيـــاض الوطن 

ومقدراته وحماية منجزاته.
البحريـــن،  قـــوة دفـــاع  وأكـــد جاللتـــه أن 
ســـوف تبقـــى موضـــع اعتزازنـــا وتقديرنـــا 
وثقتنـــا، مع العمل الـــدؤوب على تطويرها 
المستمر، للتعامل مع مختلف المنظومات 
العســـكرية وأحدثهـــا، لتضاهـــي الجيوش 
المتقدمـــة، وتواكـــب كل مـــا يســـتجد في 

مختلف المجاالت العسكرية والتقنية.
مجـــددا جاللتـــه اإلشـــادة بمـــا يبذلونه من 

جهـــود كبيـــرة لتطوير مســـيرة قـــوة دفاع 
البحرين الباسلة، منذ مرحلة التأسيس.

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تلقـــى  كمـــا 
األعلـــى للقوات المســـلحة رئيـــس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الوزراءصاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
مـــن القائد العام لقوة دفـــاع البحرين، رفع 
فيهـــا باســـمه ونيابة عـــن جميع منتســـبي 
قـــوة دفاع البحرين أســـمى آيـــات التهاني 
وأطيب التبريكات مقرونة بخالص الوالء 
والطاعة وعظيم االمتنان بمناسبة الذكرى 
الخامســـة والخمســـين على تأسيس ملك 
البالد المعظم لقوة دفاع البحرين الباسلة 

والذي يصادف الخامس من فبراير.
 وأكـــد أن المناســـبة الوطنيـــة تأتي لتؤكد 
النهـــج النير لصاحـــب الجاللة ملـــك البالد 
المعظـــم القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة 

النهضـــة  لتحقيـــق  الخيـــرة  ومســـاعيه 
العســـكرية لوطننـــا الغالـــي، داعًيـــا هللا عز 
وجل أن يعيد على ســـموه هذه المناســـبة 
العزيـــزة وســـموه ينعـــم بموفـــور الصحـــة 
والسعادة، ووطننا العزيز بالخير والرخاء.

وبعـــث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية 
إلـــى القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن، 
ضمنها سموه خالص الشكر والتقدير على 
الجهود المتواصلة لمعاليه وكافة منتسبي 
قوة دفاع البحرين لرفع مستوى الجاهزية 
القتاليـــة واإلداريـــة لقـــوة دفـــاع البحرين 
والـــذي مكنها مـــن المحافظة على ســـيادة 
وأمن واســـتقرار المملكة والمســـاهمة في 

تحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين.
البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  أن  ســـموه  وأكـــد 

وتقديـــر  اعتـــزاز  موضـــع  تبقـــى  ســـوف 
وثقـــة مـــع العمل الـــدؤوب علـــى تطويرها 
المستمر، للتعامل مع مختلف المنظومات 
أفضـــل  لتضاهـــي  وأحدثهـــا،  العســـكرية 
الممارســـات الدفاعيـــة المتقدمة، وتواكب 
كل مـــا يســـتجد فـــي مختلـــف المجـــاالت 
لعســـكرية والتقنية. وجدد سموه اإلشادة 
بما يبذله منتســـبو قوة دفاع البحرين من 
جهـــود كبيرة لتطوير مســـيرة هذا الصرح 
العســـكري الشـــامخ منذ مرحلة التأســـيس 

وحتى اليوم.

عاهل البالد المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتبادالن التهاني مع القائد العام

رجــــــال الملك يجــــددون العهــــد والــوالء

القضيبية - مجلس الشورى

رفع رئيس مجلس الشـــورى علي الصالح، 
أطيـــب التهانـــي وأجمـــل التبريـــكات إلـــى 
المقام السامي لملك البالد المعّظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والخمســـين 
لتأسيس قوة دفاع البحرين، التي تحتفي 
بها مملكة البحرين في الخامس من شـــهر 
فبرايـــر كل عـــام، مؤكـــًدا، ببالـــغ االعتـــزاز 
والفخر، الدور الرائد والتوجيهات الملكية 
الســـامية والدعـــم الالمحدود لهـــذه القوة 
الباسلة، التي أرسى وأسس لبناتها األولى 
جاللة الملك المعّظم رعاه هللا؛ لتكون قوة 
دفـــاع البحريـــن، حصًنـــا منيًعا للـــّذود عن 
الوطـــن ومنجزاتـــه الحضاريـــة، بجاهزيـــة 

عسكرية ودفاعية متقدمة.
ونّوه رئيس مجلس الشـــورى بالدور الذي 
تضطلـــع بـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن بدعـــم 
لهـــذه  المعّظـــم،  العاهـــل  جاللـــة  ورعايـــة 
القـــوة العســـكرية الباســـلة في الـــذود عن 
مقدرات الوطن ومكتســـباته، وحفظ أمنه 

واستقراره.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أنَّ 
بالتقديـــر  تحظـــى  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
العميـــق والثقـــة الثابتة فـــي تقديم أجمل 
صور التضحية والـــوالء واالنتماء لمملكة 
البحريـــن وقيادتهـــا الحكيمـــة، والحـــرص 
علـــى ضمـــان اســـتقرار الوطـــن، وحمايـــة 
منجزاتـــه، بـــروٍح وعقيـــدة عســـكرية ذات 
أهـــداف وطنيـــة نبيلة، وقيـــم رصينة، في 

ســـبيل الحفـــاظ علـــى مكتســـبات الوطـــن 
ورفعتـــه، داعًيا المولى عـــزَّ وجَل أن يعيد 
هذه المناســـبة الوطنية الغالية على جاللة 
الملك المعّظم حفظه هللا، بمزيٍد من الخير 
والعـــّزة والرفعـــة والمنعـــة، وعلـــى الوطن 
واالزدهـــار  التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد  الغالـــي 
والســـالم  والرخـــاء  األمـــن  نعمـــة  ودوام 
والتعايش والمحبة في ظل قيادة جاللته 

الحكيمة أيده هللا.
م رئيـــس مجلـــس الشـــورى بأســـمى  وتقـــدَّ
آيـــات التهانـــي وأجمـــل التبريـــكات بهـــذه 
المناســـبة الوطنية العزيزة، إلى ولي العهد 
الســـمو  الوزراءصاحـــب  مجلـــس  رئيـــس 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
مشـــيًدا بالدعـــم الالمحـــدود مـــن ســـمّوه 

الكريم والذي أســـهم في تطوير إمكانيات 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، وتعزيـــز قدراتهـــا، 
لتبقى حامية للوطن ومكتسباته، وداعمة 
للمســـيرة التنموية الشـــاملة التي يشهدها 
الوطـــن الغالي، ســـائاًل المولى عّز وجل أن 
يحفظ ســـمّوه بموفور الصحة والســـعادة، 
الغالـــي،  للوطـــن  وســـنًدا  ذخـــًرا  ويبقيـــه 
لمواصلة الجهود الخيرة الســـتمرار التقدم 
واالزدهار الذي تشهده مملكة البحرين في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المعظم.
ـــأ رئيس مجلس الشـــورى القائد العام  وهنَّ
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة بمناسبة الذكرى 
الخامسة والخمســـين لتأسيس قوة دفاع 
البحرين، معرًبا عن بالغ االعتزاز والتقدير 

المخلصـــة  الوطنيـــة  بالجهـــود  والثنـــاء 
التـــي يقـــوم بهـــا القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحرين في تطوير المنظومة العســـكرية 
والدفاعيـــة، واســـتمرار رفـــع جاهزية قوة 
دفـــاع البحريـــن لتحافـــظ علـــى مكانتهـــا 
اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى  المرموقـــة 

والدولي.
علـــى  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأثنـــى 
المســـتوى الرفيـــع الـــذي بلغته قـــوة دفاع 
والتمّيـــز  الكفـــاءة  حيـــث  مـــن  البحريـــن 
لتضيـــف إلـــى ما حققتـــه مملكـــة البحرين 
جاللـــة  عهـــد  فـــي  كبـــرى  إنجـــازات  مـــن 
الملـــك المعظم حفظه هللا ورعـــاه، متمنًيا 
للقائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين ولجميع 
دوام  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي 

الواجـــب  أداء  فـــي  والســـداد  التوفيـــق 
الوطني النبيل، والحفاظ على مكتســـبات 
ومنجزات الوطـــن الغالي. كما باَرَك رئيس 
مجلس الشـــورى إلى  وزير شؤون الدفاع 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي،، بهـــذه 
المناسبة الوطنية، مقّدًرا العطاء والجهود 
تطويـــر  فـــي  بهـــا  يقـــوم  التـــي  الوطنيـــة 
المنظومة العسكرية والدفاعية، واستمرار 
رفع جاهزية قـــوة دفاع البحرين لتحافظ 
على مكانتهـــا المرموقة على المســـتويين 

اإلقليمي والدولي.

جاهزية عسكرية ودفاعية متقدمة... رئيس “الشورى”:

قوة الدفاع حصٌن منيٌع يذود عن الوطن ومنجزاته الحضارية

رئيس مجلس الشورى

الشيخ خليفة بن أحمد

يتشـــرف مجلـــس النـــواب، وبـــكل معانـــي 
الفخـــر واالعتـــزاز، أن يرفـــع أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات، إلى المقام الســـامي 
لملـــك البالد المعظم القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة  بمناسبة 
الذكـــرى الخامســـة والخمســـين لتأســـيس 

قوة دفاع البحرين.
وأشـــاد المجلس بما دونتـــه ذاكرة الوطن 
من جهـــود وطنيـــة مخلصـــة، وتضحيات 
مشرفة من المؤسسة العسكرية الشامخة، 
وجنودهـــا البواســـل، فـــي ســـبيل الحفاظ 

علـــى المقـــدرات والمنجـــزات الحضاريـــة، 
لدولـــة  الشـــاملة  النهضـــة  ومســـاندة 
المؤسســـات والقانون، والقيام بالواجبات 
الســـامية بكل إصـــرار، حماية لمكتســـبات 
ووحدة وســـيادة الوطن، وتكريس العمل 
المشـــترك مع الـــدول الشـــقيقة والصديقة 
من أجل حفظ األمن واالستقرار للمنطقة 
والعالـــم، اســـتنارة بالنهـــج الحكيـــم لقائـــد 
المســـيرة الحديثـــة والعهـــد الزاهـــر جاللة 

الملك المعظم.
التقديـــر  بالـــغ  عـــن  المجلـــس  وأعـــرب 
والعرفـــان، للجهـــود الرفيعـــة للقائـــد العام 
الركـــن  المشـــير  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 

وجميـــع منتســـبي قـــوة دفـــاع البحريـــن، 
مـــن ضباط وأفـــراد، لما يبرزونـــه من قيم 
الـــوالء واإلخـــالص فـــي خدمـــة الوطـــن، 
والعمـــل بـــإرادة صلبة، وعزيمة عســـكرية 
وصـــون  مصالحـــه،  عـــن  للـــذود  قويـــة، 
أمنـــه واســـتقراره، والدفـــاع عن مســـيرته 
المباركة، ودعم تقدمه، وتحقيق تطلعاته، 
مـــن أجـــل مســـتقبل زاهر. وأكـــد المجلس 
دفـــاع  لقـــوة  والشـــامل،  الكامـــل  دعمـــه 
البحرين، في أداء مهماتها ومســـؤولياتها، 
وأداء  العظيمـــة،  بواجباتهـــا  والقيـــام 
رسالتها النبيلة، لتظل على الدوام الصرح 
والحصـــن  الشـــامخ،  الوطنـــي  العســـكري 

الحصين والسد المنيع لمملكة البحرين.

“النواب”: دعم كامل لـ “الدفاع” في أداء مسؤولياتها
الشـــباب  شـــؤون  لجنـــة  رئيســـة  رفعـــت 
بمجلس الشـــورى ســـبيكة الفضالة أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات، إلـــى مقـــام 
ملـــك البالد المعظم القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  مقـــام  وإلـــى 
األعلـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى القائد العـــام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة الذكرى الـ 55 
على تأســـيس قوة دفـــاع البحرين حصن 

البحرين الحصين وصرحها الشامخ”.
المناســـبة  هـــذه  “إن  الفضالـــة  وأكـــدت 

الكريمة والذكرى الخالدة والتي تصادف 
الخامـــس مـــن فبراير هي ذكرى شـــامخة 
تثيـــر فـــي نفـــوس الجميـــع الفخـــر، وفي 
قلـــوب المواطنيـــن الطمأنينـــة كمـــا أنهـــا 
تبعـــث فيها ذكريـــات انطـــالق أول ضوء 
لهـــذه القوة األبية بتخـــرج الدفعة األولى 
مـــن مجنديها في 5 فبراير ســـنة 1969م، 
لتصبـــح هـــذه المناســـبة العزيـــزة مصـــدر 
فخـــر واعتزاز ألبنـــاء هذا الوطـــن الغالي 
فـــي العهـــد الزاهـــر لملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة”. وأضافت “إن هذا الصرح العظيم 
هو نتاج للحرص الملكي الكريم باني هذا 
الحصـــن المنيـــع ومحتضنـــه وراعيه منذ 

الضـــوء األول لهذه القـــوة، بدعم وجهود 
وتأسيســـها  بنائهـــا  فـــي  األول  المشـــارك 
القائد العـــام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
حتى باتت اليوم قوة دفاع البحرين رمزًا 
للفداء والعطاء وعالمة مضيئة ومشرقة 

في وطننا العزيز وخليجنا المعطاء”.

الفضالة: قوة الدفاع رمز للفداء والعطاء

سبيكة الفضالة
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تحتفل مملكة البحرين غدًا بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، والذي يوافق 
الخامــس مــن فبرايــر مــن كل عــام، وذلــك اعتــزازًا وتقديــرًا لعطــاءات القوة 
وجميــع منتســبيها في الذود عن الوطن وســيادته وســامة أرضــه، وما تبذله 
مــن تضحيــات نبيلــة، حتى ينعــم جميع من يعيش علــى أرض مملكة البحرين 
باألمن واألمان والطمأنينة، ولحماية األمن الوطني وتوفير االســتقرار الذي 
يدفــع نحــو تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات، غايتهــا األساســية هــي تحقيــق 
األهــداف الوطنيــة في بنــاء مجتمع حديث متطور يواكــب متطلبات العصر، 
ويقوم على دعائم راسخة من القوة والمنعة من أجل الوصول إلى مزيد من 

الرفعة والتقدم واالزدهار.

وتعـــود فكرة إنشـــاء قـــوة دفـــاع البحرين 
إلـــى رؤية حكيمة من ملـــك البالد المعظم 
القائـــد األعلى للقـــوات المســـلحة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
فـــي العـــام 1968، حينمـــا كان جاللته وليًا 
للعهـــد، حيـــث رســـم جاللتـــه لهـــا هيكلهـــا 
ومســـارها، وأشرف على تأسيســـها، وتابع 
وتســـليحيًا  عســـكريًا  تطورهـــا  مراحـــل 
وبشـــريًا بداية من تشـــكيل القوات البرية، 
فالقـــوات الجويـــة والبحرية، ثم تأســـيس 
األســـلحة الرئيســـية، وحرص جاللته على 
رفدهـــا باألســـلحة الحديثـــة والمتطـــورة، 
لتتواصـــل بعـــد ذلـــك مســـيرتها الوطنيـــة، 
ولتكـــون صرحـــًا شـــامخًا يحمـــي الوطـــن 

والمواطنين.
وخـــالل مـــا يربـــو علـــى نصـــف قـــرن مـــن 
الزمان، سطرت قوة دفاع البحرين حروفًا 
مضيئة ومشرقة في سجل العمل الوطني، 
وكان واليـــزال لهـــا دورهـــا المهـــم والمؤثر 
الســـيادة الوطنيـــة  فـــي حفـــظ مقومـــات 
والوقـــوف حائـــط صـــد قـــوي ومنيـــع في 
مواجهة كل من تســـول له نفسه المساس 
البحريـــن وســـيادتها واســـتقرارها،  بأمـــن 
وقدمـــت نمـــاذج فخر مـــن أبنائها شـــهداء 
الواجـــب، والذين بذلوا أرواحهم النفيســـة 
حتى يبقى الوطن عزيزًا وكريمًا، ويرتقي 
إلى أعلى مراتب اإلنجاز والرفعة والنماء.

وفي ظل الدعم والمســـاندة والتوجيهات 
السامية لملك البالد المعظم القائد األعلى 
للقـــوات المســـلحة صاحب الجاللـــة الملك 
واهتمـــام  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ورعايـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وبمســـاندة القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، اســـتطاعت 
قوة دفـــاع البحريـــن على مدى الســـنوات 
الكفـــاءة  درجـــات  أعلـــى  إلـــى  تصـــل  أن 
والجاهزيـــة بشـــريًا وتســـليحيًا وخططيًا، 
لتحقـــق منجـــزات عســـكرية تضاهـــي في 
تطورها ما تمتلكه جيوش كبريات الدول 

ذات التاريخ العسكري العريق.
ولعل أبلـــغ تأكيد على ذلك هو ما عبر عنه 
جاللة الملك المعظم القائد األعلى للقوات 
المســـلحة فـــي إحـــدى زياراته لقـــوة دفاع 
البحريـــن، حين قـــال: “نعرب عـــن تقديرنا 
واعتزازنـــا بقـــوة دفـــاع البحريـــن ورجالها 
بعـــون  هـــم  الذيـــن  المخلصيـــن  البواســـل 
هللا الحصـــن المنيع لحمايـــة وطننا العزيز 
ومنجزاته ومســـيرته الحضارية ووحدته 
الوطنيـــة كمـــا نقـــدر مـــا تقومـــون بـــه مـــن 
واجبات بكل شـــجاعة وعزيمة وانضباط، 
وما وصلوا إليه من مستوى احترافي في 
مختلف أســـلحة قوة الدفـــاع وأثبتوا ذلك 

في العديد من المهام التي أوكلت لهم”.
الملكـــي  الســـمو  تأكيـــد صاحـــب  وكذلـــك 

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى للقوات 
المســـلحة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء خالل 
إحدى زيارات ســـموه للقيـــادة العامة لقوة 
دفـــاع البحريـــن، أن: “قوة دفـــاع البحرين 
هي الحصن الحصين لمقدرات ومنجزات 
الوطـــن ومصـــدر عـــز وفخـــر لكافـــة أبنـــاء 
منتســـبوها  يقدمـــه  مـــا  نظيـــر  البحريـــن 
مـــن تضحيـــات وعطاء”، وإشـــادة ســـموه 
الجاهزيـــة  مـــن  المتقدمـــة  بالمســـتويات 
القتاليـــة واإلداريـــة لقـــوة دفـــاع البحرين 
بفضـــل ما تحظى بـــه من رعايـــة واهتمام 
مـــن صاحب الجاللة الملـــك المعظم القائد 

األعلى للقوات المسلحة.
وعلـــى مـــدى 55 عامًا شـــهدت قـــوة دفاع 
البحريـــن تطورًا شـــامالً ومتكامـــالً كان له 
األثر البالغ في ترســـيخ مكانتها وموقعها، 
وأّهلها للقيام بواجبها المقدس في حماية 
الوطن ومكتسباته وسالمة حدوده ودرء 
األخطـــار التـــي تحيط بـــه، وهو مـــا يمكن 

رصده في العديد من النقاط، ومنها:
االرتقـــاء  علـــى  المســـتمر  الحـــرص  أوالً: 
بمســـتويات منتســـبي وأفـــراد قـــوة دفاع 
البحريـــن من ضباط وضباط صف وأفراد، 
عبـــر منظومة كاملـــة من التطويـــر آلليات 
وبرامج التدريـــب لرفع جاهزيتهم وصقل 
قدراتهـــم وفـــق أحـــدث النظم العســـكرية، 
حيـــث تـــم التوســـع فـــي برامـــج التدريب 
والتماريـــن المشـــتركة مع الدول الشـــقيقة 
والصديقة فـــي القطاعات البرية والجوية 
والبحريـــة، والتي تهـــدف إلى اختبار مدى 
ما وصـــل إليه رجـــال قوة دفـــاع البحرين 
مـــن جاهزيـــة تامـــة واقتـــدار فـــي تنفيـــذ 
إلتقـــان  وتأكيـــدًا  إليهـــم  الموكلـــة  المهـــام 
العســـكرية  العمليـــات  ومهـــارات  فنـــون 
الميدانية، ومواكبة لكل المســـتجدات في 
القتاليـــة  التقنيـــات والمنظومـــات  مجـــال 
الحديثـــة والمتطـــورة من خـــالل الدورات 

المتخصصة.
العـــام  فـــي  التمرينـــات  أبـــرز  مـــن  وكان 
اإلماراتـــي  البحرينـــي  “التمريـــن   ،2022
المشـــترك لمكافحـــة اإلرهاب )جلمـــود3(”، 
والـــذي شـــاركت فيـــه قـــوات مـــن الحرس 
الملكـــي وعـــدد من أســـلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة وجهاز 
التمريـــن  وكذلـــك  الوطنـــي،  المخابـــرات 
 Neon 22( ”المشـــترك “الدفـــاع المتوهـــج
Defender(، والذي نفذته عدد من أسلحة 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  ووحـــدات 
الســـواحل  خفـــر  فـــي  متمثلـــة  الداخليـــة 
البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة  والقيـــادة 
األميركيـــة )NAVCENT(، وأيضـــًا التمرين 
المشـــترك )الـــدرع الواقي/ 11(، وشـــاركت 
قوة دفـــاع البحرين ممثلة بالقوة الخاصة 
الملكيـــة بمشـــاركة مجموعـــة مـــن قـــوات 
الســـلطان الخاصة التابعة لقوات السلطان 

المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة.
كما تقوم الكليـــة الملكية للقيادة واألركان 

والدفـــاع الوطنـــي بـــدور مهم فـــي تأهيل 
مختلـــف  فـــي  للعمـــل  الضبـــاط  وإعـــداد 
وظائفهـــم القيادية ومجاالتهم العســـكرية 
جاهزيتهـــم  رفـــع  فـــي  سيســـاهم  ممـــا 
المعاهـــد  وتهيئـــة  القتاليـــة،  وقدراتهـــم 
وتوفيـــر  القائمـــة  العســـكرية  والمـــدارس 
المناهـــج والمتطلبـــات التدريبية المرتكزة 
على أحدث األســـس واألســـاليب والعلوم 

العسكرية الحديثة.
المتواصـــل  والتحديـــث  التطويـــر  ثانيـــًا: 
للمنظومـــة التســـليحية ورفـــد قـــوة دفاع 
واألســـلحة  المعـــدات  بأحـــدث  البحريـــن 
العسكرية والتجهيزات اإلدارية، كما جرى 
االهتمام بوضع أســـس لصناعات عسكرية 
وطنيـــة مـــن خالل األمـــر الملكي الســـامي 
رقم )23( لســـنة 2022، بإنشـــاء “المؤسسة 
العســـكرية لتطوير التصنيـــع الحربي” في 
قوة دفاع البحرين بهدف تطوير التصنيع 
الخاصـــة  النشـــاطات  وتنظيـــم  الحربـــي 
بالتصنيـــع الحربـــي فـــي القـــوة بما يشـــمل 
القيام بتصميـــم وتطوير وتعديل األنظمة 
الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا 
الحديثـــة، باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء المصانع 
والعتـــاد  والذخائـــر  باألســـلحة  الخاصـــة 

الحربي وتصنيع التقنيات الحديثة.
ثالثًا: االهتمام بالبنية التحتية العســـكرية 
فـــي مختلـــف المنشـــآت العســـكرية بهدف 
والعمـــل  وكفاءاتهـــا،  جاهزيتهـــا  تعزيـــز 
علـــى تزويدهـــا بأحـــدث األنظمـــة المقاتلة 
واألســـلحة والمعـــدات، مما جعلهـــا تحقق 
نمـــوًا فـــي مختلـــف وحداتهـــا وأســـلحتها 
وتكون على أهبة االستعداد للحفاظ على 

أمن الوطن وسالمته.
رابعـــًا: لم يقتصر دور قـــوة دفاع البحرين 
على صون أمن واســـتقرار الوطن، بل إنها 
تقوم بدور نبيل على المستويين اإلقليمي 
والدولـــي، وتنفـــذ هـــذا الدور علـــى الوجه 
األكمـــل وبأعلـــى مســـتويات مـــن الحرفية 
والكفـــاءة، والجميع يشـــهد لهـــا بعطاءاتها 
مـــن أجـــل المحافظة على الســـالم واألمن 
واألمـــان فـــي المنطقـــة، وتأمين اســـتمرار 
فـــي  والمســـاهمة  للعالـــم،  النفـــط  تدفـــق 
محاربـــة اإلرهاب والقرصنة ومنع انتشـــار 
أسلحة الدمار الشامل، فضالً عن المشاركة 

في عمليات اإلغاثة اإلنسانية الدولية.
وتساهم قوة دفاع البحرين بدور كبير مع 
القـــوات المســـلحة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي فـــي الدفاع عـــن دول المجلس 
وتنفيـــذ االلتزامـــات الـــواردة فـــي اتفاقية 
القـــوات  مـــع  وكذلـــك  المشـــترك،  الدفـــاع 
اتفاقيـــة  إطـــار  فـــي  العربيـــة  المســـلحة 
الدفـــاع العربـــي المشـــترك لجامعـــة الدول 
العربية، لتقدم رســـالة سالم تعكس الوجه 

الحضاري لمملكة البحرين وشعبها.
وعلـــى ســـبيل المثال شـــاركت قـــوة دفاع 
البحريـــة  ســـالح  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 

الملكي البحريني ضمـــن “القوات البحرية 
المختلطـــة”، وهـــو تحالـــف بحـــري متعدد 
األمـــن  تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  الجنســـيات، 
واالســـتقرار فـــي الميـــاه الدوليـــة للشـــرق 
األوســـط. وتسعى هذه القوة إلى مكافحة 
اإلرهـــاب وعمليـــات القرصنـــة والحـــد من 
األنشـــطة غيـــر القانونيـــة، وتوفيـــر بيئـــة 
بحريـــة آمنـــة، كمـــا تســـلم ســـالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي قيـــادة قـــوة الواجـــب 
المختلطـــة )CTF152( والخاصـــة بحفـــظ 
األمن البحـــري في الخليـــج العربي لثالث 

مرات.
خامسًا: تقوم قوة دفاع البحرين بدور 
حيـــوي فـــي دعـــم المســـيرة التنمويـــة 
والحضارية الشاملة في مملكة البحرين 

مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــات الصحية 
رفيعة المســـتوى من خالل المستشفى 
حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى  العســـكري، 
الجامعـــي، ومركز محمد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي للقلب، 
والكتيبـــة  لـــأورام،  البحريـــن  ومركـــز 
الطبيـــة الميدانية، والتـــي تدار بطواقم 
وكـــوادر طبيـــة مدربة طبيـــًا وفق أعلى 
المســـتويات لتقديـــم الرعايـــة الصحية 
الالزمـــة وتوفيـــر الخدمـــات العالجيـــة 
المطلوبـــة، إلـــى جانـــب إســـهامات قوة 
مجـــال  فـــي  الكبيـــرة  البحريـــن  دفـــاع 
اإلسكان، كما قامت بالعديد من الجهود 
فـــي مواجهـــة انتشـــار فيـــروس كورونا 
والتصـــدي  )كوفيـــد19-(،  المســـتجد 

لتداعياته، وأنشأت قوة دفاع البحرين 
بالخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة أحـــد أكبر 

مراكز العناية الفائقة في المملكة.
البحريـــن خـــالل هـــذه  قـــوة دفـــاع  إن 
العقـــود اســـتطاعت الوفـــاء بالتزاماتها 
وواجبهـــا المقـــدس فـــي حمايـــة الوطن 
وأمنه والدفاع عن اســـتقالله وسيادته 
وســـالمة أراضيـــه، فهـــي بحـــق “مصنع 
الرجـــال”، والحصـــن األميـــن والصخرة 
التي تتكسر عليها كل أطماع الحاقدين 
واألعداء، وســـتظل شامخة وقوية في 
ظل التوجيهات السديدة لجاللة الملك 
المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وبتضحيات وعطاءات أبنائها البواسل.

المنامة - بنا

قــوة الدفــاع درع منيع لحمــايــة الوطن ومكتسبـاتــه
في الذكرى الـ 55 لتأسيسها وبفضل دعم الملك المعظم
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خمسة وخمسون عامًا على تأسيس قوة دفاع البحرين

ــال  ــع رج ــا جمي ــم به ــي يتس ــة الت ــاءة العالي ــيد بالكف ُنش
قــوة دفــاع البحريــن ومــا يتميــزون بــه مــن بســالة 
ــا  ــم، كم ــولك له ــي ت ــام الت ــع المه ــي جمي ــجاعة ف وش
أنهــم دائمــًا علــى قــدر المســؤولية وموضــع ثقتنــا 

وتقديرنــا المســتمر

نقــدر مــا يقومــون بــه مــن واجبــات وطنيــة ســامية بــل 
شــجاعة وعزيمــة وانضبــاط، ومــا وصلــوا إليــه من مســتوى 
احترافــي فــي مختلــف أســلحة قــوة الدفــاع وأثبتــوا ذلــك 

فــي العديــد مــن المهــام التــي أولكــت لهــم

نتمنــى لجميــع رجــال قــوة دفــاع البحريــن البواســل 
ــم  ــع عمله ــف مواق ــي مختل ــداد ف ــق والس دوام التوفي

ــاد ــارج الب ــل وخ ــرفة داخ المش

ــاالت  ــة المج ــي اكف ــن ف ــاع البحري ــوة دف ــهامات ق إن إس
النبيلــة واإلنســانية وتوفيــر أفضــل الخدمــات لمنتســبيها

إننــا نقــدر مــا يبذلــه جميــع منتســبي قــوة دفــاع البحريــن 
حمايــًة لمنجزاتنــا الحضاريــة وأمــن المواطنيــن ووحدتهــم 
الوطنيــة بــل كفــاءة وعزيمــة صادقــة، فهــم درع الوطــن 

المنيــع وموضــع الفخــر واالعتــزاز دائمــًا

التمارين المشتركة لها دور هام في رفع مستوى الجاهزية 
القتالية واإلدارية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية

     ح���رة �ساح��ب اجلال��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى اآل خليف��ة مل��ك الب��اد املعظ��م القائ��د 
األأعل��ى للق��وات امل�س��لحة و�ساح��ب ال�س��مو ال�س��يخ حمم��د ب��ن زاي��د اآل نهي��ان رئي���س دول��ة 
األإم��ارات العربي��ة املتحدة ال�س��قيقة القائد األأعلى للقوات امل�س��لحة حفظهما اهلل ي�س��هدان 
املرحلة اخلتامية من مترين مكافحة األإرهاب البحريني األإماراتي امل�سرتك )جلمود 3(. 

      نف��ذت ق��وة دف��اع البحري��ن التمري��ن امل�س��رتك الدفاع املتوه��ج 22 وت�سمن التمرين 
ع��دد م��ن ور���س العم��ل والتدريب��ات الع�س��كرية امل�س��رتكة م��ع القي��ادة املركزي��ة للق��وات 

البحري��ة األأمريكي��ة ال�سديقة.
     طبق��ت ق��وة دف��اع البحرين التمرين البح��ري الثنائ��ي امل�س��رتك )ج���ر 23( ال��ذي 
ُيعد جت�س��يد عملي حقيقي للتاحم والتعاون األأخوي، والتن�س��يق الع�س��كري امل�سرتك مع 

األأ�س��قاء باململكة العربية ال�س��عودية .
     �س��اركت ق��وة دف��اع البحري��ن يف التمري��ن امل�س��رتك )الدرع الواقي/11( مع األأ�س��قاء 
من قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ب�س��لطنة عمان بهدف زيادة التجان���س واإيجاد روح العمل 

الع�سكري امل�سرتك.

ق��ال ح���رة �ساح��ب اجلال��ة املل��ك حم��د ب��ن 
عي�س��ى اآل خليف��ة مل��ك الب��اد املعظ��م القائ��د 
األأعل��ى للق��وات امل�س��لحة حفظ��ه اهلل ورعاه...هذه 
املنا�س��بة، منا�س��بة عزي��زة عل��ي �س��خ�سيًا وعل��ى 
من اأ�س�س هذه القوة وأل�سك اأن معايل امل�سري األأخ 
ال�س��يخ خليف��ة بن اأحم��د القائد العام بذل كل هذه 
ال�س��نوات رمبا لي���س كل يوم، ولكن كل �س��اعة يف 
خدم��ة ق��وة الدف��اع والبحري��ن عام��ة، وبالت��ايل 
نرى ما نرى من تقدم وازدهار ع�سكري على اأمل 
اأن نكون القوة الرادعة واأن نكون قوة لل�سام يف 

ه��ذه املنطق��ة وق��وة ألزدهار الوط��ن وتنميته.
وب��ارك جالت��ه اأي��ده اهلل افتت��اح مبن��ى قي��ادة 
�س��كره  ع��ن  جالت��ه  معرب��ًا  امللك��ي،  احلر���س 
وتقديره ل�سمو اللواء الركن ال�سيخ نا�ر بن حمد 
اآل خليف��ة م�ست�س��ار األأم��ن الوطن��ي قائ��د احلر���س 

امللك��ي عل��ى جه��وده املثم��رة.

»افتتاح مبنى قيادة الحرس الملكي«.. 
تعزيز لدوره المخلص وأداء مهامه النبيلة داخل الباد وخارجها 

ح���رة �ساح��ب اجلال��ة مل��ك الب��اد املعظم 
القائ��د األأعل��ى للق��وات امل�س��لحة حفظ��ه اهلل 
ورع��اه ... ن�س��يد مب�س��اهمات رج��ال �س��اح 
اجلو امللكي البحريني البوا�سل يف العديد من 

املهام ال�سامية التي ي�ساركون فيها مع الدول 
ال�س��قيقة وال�سديق��ة دعمًا لاأمن وال�س��ام يف 

املنطق��ة حت��ت مظل��ة األأمم املتحدة. ح�رة �ساحب اجلالة م�لك الباد املعظ�م الق��ائد األأعلى للق�وات 
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه ... ن�سيد مبا متتاز به هذه ال�سفن اجلديدة 

من اإمكانيات قتالية رفيعة مبا يعك�س التطور الكبري واملتوا�سل يف 
خمتلف اأ�سلحة قوة دفاع البحرين.

)سفينة الغريريه( والسفن )الصخير( و)الفاروق( و)جنان( و)دامسه( 
في ساح البحرية الملكي البحريني... ذات إماكنيات قتالية رفيعة



�ساح��ب ال�س��مو امللك��ي األأم��ري �س��لمان ب��ن حم��د اآل خليف��ة ويل العه��د 
نائب القائد األأعلى  للقوات امل�س��لحة رئي���س جمل���س الوزراء ... إن قوة 
دف��اع البحري��ن بف�س��ل م��ا حتظى ب��ه من رعاي��ة واهتمام م��ن ح�رة 
�ساح��ب اجلال��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى اآل خليف��ة ملك الب��اد املعظم 

القائد األأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه فهي احل�سن احل�سني 
ملق��درات ومنج��زات الوط��ن وم�س��در ع��ز وفخ��ر لكاف��ة اأبن��اء البحري��ن 

نظ��ري م��ا يقدمه منت�س��بوها من ت�سحي��ات وعطاء.

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء .. 
توجيهات سديدة وإهتمام  متواصل لتطوير الخطط والبرامج المستقبلية في قوة دفاع البحرين

 Ö``FÉf  ó``¡©dG  ‹h  »``µ∏ŸG  ƒª``°ùdG  Ö``MÉ°U
 ¢``ù«FQ  áë∏``°ùŸG  äGƒ``≤∏d  ≈``∏YC’G  ó``FÉ≤dG
‹∏dG ¬``¶ØM AGQRƒ``dG ¢``ù∏``¬... اإن امل�س��توى 
امل���رف ال��ذي و�سل��ت اإلي��ه اجلاهزي��ة القتالي��ة 
واألإداري��ة لق��وة دف��اع البحرين بف�س��ل ما متتلكه 
من كفاءات ب�رية قادرة على التعامل بكل كفاءة 
وفعالي��ة م��ع اأحدث املنظومات الع�س��كرية، موؤكداً 
دع��م مملكة البحرين لكافة امل�س��اعي الهادفة اإىل 
�سم��ان األأم��ن البح��ري وتعزي��ز ا�س��تقرار املنطقة.

ت�س��لمت ق��وة دف��اع البحري��ن ممثل��ة يف �س��اح 
البحري��ة امللك��ي البحرين��ي مهم��ة قي��ادة ق��وة 

الواج��ب املختلط��ة 152 للم��رة الثالث��ة، حي��ث 
ت�س��ارك قوة دف��اع البحرين حتال��ف بحري �سمن 
»الق��وات البحري��ة املختلط��ة« يه��دف اإىل تعزي��ز 
لل���رق  الدولي��ة  األأم��ن واأل�س��تقرار يف املي��اه 

األأو�س��ط .

�ساح��ب املع��ايل امل�س��ري الركن ال�س��يخ خليفة بن 
اأحم��د اآل خليفة القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين 
يعرب عن �س��كره العظيم حل�رة �ساحب اجلالة 
املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى اآل خليف��ة مل��ك الب��اد 
املعظم القائد األأعلى للقوات امل�س��لحة حفظه اهلل 
ورعاه على رعايته امل�س��تمرة لاإحتفال بتخريج 

دفع��ة جدي��دة من دفعات املر�س��حني ال�سباط.
واأ�س��اد معالي��ه باملكان��ة املتقدم��ة الت��ي و�سل��ت 
اإليها خمتلف ال�روح الع�س��كرية التعليمية بقوة 
دف��اع البحري��ن، واأك��د معالي��ه عل��ى اأهمي��ة دور 
تل��ك ال���روح خلدم��ة الق��وات امل�س��لحة مبملك��ة 

البحرين. 
ال�س��يخ  الرك��ن  امل�س��ري  املع��ايل  �ساح��ب 
خليف��ة ب��ن اأحم��د اآل خليف��ة القائد الع��ام لقوة 
دف��اع البحرين ... اإن هذه التمارين ت�س��هم يف 
اإع��داد الك��وادر القيادية األإع��داد األأمثل للعمل 

الع�س��كري امل�س��رتك ب��ني الق��وات الع�س��كرية 
واجله��ات األأمني��ة املعني��ة يف ه��ذا ال�س��اأن 
م��ن اأج��ل توحي��د املفاهي��م واخلط��ط وتهيئ��ة 

منظوم��ة عملياتي��ة م�س��رتكة.

التمارين الميدانية ..اإلعداد األمثل للعمل العسكري

الخدمات الطبية الملكية.. توسعة نوعية للقطاع الصحي  

الطبي��ة  باخلدم��ات  الع�س��كري  امل�ست�س��فى 
امللكي��ة لقوة دفاع البحرين اأ�سبح من اأف�سل 
امل�ست�س��فيات على م�س��توى املنطق��ة بف�س��ل 
املتابع��ة امل�س��تمرة واملبا���رة م��ن �ساح��ب 
املع��ايل القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع البحري��ن... 

ويف ه��ذا ال�س��دد ياأت��ي افتت��اح املخت��رات 
الطبي��ة وعي��ادة احل��األت اليومي��ة باخلدمات 
الطبي��ة امللكي��ة، حي��ث اأن��اب معالي��ه �س��عادة 
الفريق الركن عبداهلل بن ح�س��ن النعيمي وزير 

�س��وؤون الدف��اع حل�س��ور احلف��ل .

واملخ��ازن  األإدارة  مبن��ى  افتت��اح  اإن 
واخلدم��ات التابع��ة للموؤ�س�س��ة األ�س��تهاكية 
واألقت�سادية الع�سكرية ُيعد اإ�سافة مهمة يف 
امل�س��اريع اللوج�س��تية لتوفري الدعم واأل�سناد 
ملختلف اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، 

حيث اأقيم حتت رعاية �ساحب املعايل القائد 
الع��ام لق��وة دف��اع البحرين حف��ل افتتاحه��ا، 
واأناب معاليه �سعادة الفريق الركن ذياب بن 

�سق��ر النعيم��ي رئي���س هيئ��ة األأركان.

افتتاح مبنى اإلدارة والمخازن والخدمات للمؤسسة 
االستهاكية واالقتصادية العسكرية .. المشاريع اللوجستية 

توفر الدعم واالسناد

ق��وة دف��اع البحري��ن تنظ��م دورة املتطوع��ني 
»الدفع��ة  األحتياطي��ة  للق��وة  املدني��ني 
األأوىل،  للمرحل��ة  ا�س��تمراراً  الثالثة«،وذل��ك 
حيث اإ�س��رتك فيها الدورة عدد من املتطوعني 

م��ن القط��اع امل��دين يف الق��وة األحتياطي��ة 
للمواطن��ني من اأق��ارب العاملني واملتقاعدين 
يف ق��وة دف��اع البحري��ن واحلر���س الوطن��ي 

واملدني��ني(. )الع�س��كريني 

القوة االحتياطية )الدفعة الثالثة( حصن الدفاع األول لقوة دفاع البحرين 

 فرصة عظيمة للدفاع عن الوطن وخدمة أراضيه

• ألول مرة في البحرين .. 
عاج تضخم الشريان األورطي 

البطني بالدعامات وبإستخدام 
برنامج “FUSION”   في 

المستشفى العسكري

القوى  أللعاب  العسكري  المنتخب 
والسيدات  للرجال  البحرين  دفاع  لقوة 
بينها  ملونة  ميداليات  بثماني  يفوز 
أربع ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان في 
للرجال، وسباق 8  10 كيلومترات  سباق 
التتابع  وسباق  للسيدات،  كيلومترات 
الضاحية  الختراق  العالم  بطولة  في 
بجمهورية  أقيمت  والتي  العسكرية 

البرتغال .

ومعقــدة  دقيقــة  بعمليــة   •
الجامعــي  حمــد  »مستشــفى 
يســتأصل ورمــًا خبيثــًا كبيــر يبلــغ 
ــن  ــن بط ــج م ــي 2ك ــه حوال وزن

مريضــة عمرهــا 55 ســنة«
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أكـــد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة أن التخطيط 
وتتعـــدد  متجـــدد،  الدفـــاع  بقـــوة  االســـتراتيجي 
محطاتـــه، فـــي ظـــل رعايـــة واهتمـــام عاهـــل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وأضـــاف أنه وانطالقـــا من اإليمان الراســـخ بأهمية 
االكتفـــاء الذاتـــي فـــي التصنيـــع الحربـــي الدفاعي، 
تـــم إنشـــاء المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيع 
الحربـــي في قوة دفـــاع البحرين، وإنشـــاء المصانع 
الحربـــي  والعتـــاد  والذخائـــر  باألســـلحة  الخاصـــة 
وتصنيـــع التقنيات الحديثة، إضافة إلى االســـتثمار 
في العنصر البشري من خالل بناء، وتطوير الكوادر 

الوطنية المؤهلة.
وكشـــف القائد العام لقوة الدفـــاع عن أن قوة دفاع 
البحريـــن ستدشـــن قريًبـــا طائـــرات مقاتلـــة حديثة 
ومتطـــورة، منهـــا الطائـــرات المقاتلـــة أف 16 بلـــوك 
70 المطـــورة، والتـــي تعـــد مـــن أحـــدث الطائـــرات 
المقاتلة الموجودة في ترســـانة الســـالح الجوي في 
العالـــم، وطائرات الكوبرا الحديثة، مؤكًدا أن عملية 
التطويـــر والتحديث فـــي مختلف الصنـــوف البرية 
والجويـــة والبحرية مســـتمرة بكل عزيمـــة وإصرار 

وبكل اقتدار.
ولفـــت خـــالل لقائـــه مـــع رؤســـاء تحريـــر الصحافة 
المحليـــة بمناســـبة الذكـــرى 55 علـــى تأســـيس قوة 
الدفـــاع إلى أن التعـــاون الدفاعـــي الخليجي يحتل 
مكانة متقدمة من مجاالت التعاون العســـكري، لدى 
مملكة البحرين، خصوصا فيما يتعلق باالســـتهداف 
المتعمد للمياه اإلقليمية للخليج العربي، والهجمات 
ومجابهـــة  التجاريـــة،  للســـفن  المتكـــررة  العدائيـــة 

اإلرهاب.
 وفي المقابل بين أن الحروب اإللكترونية ســـتكون 
العامـــل الحاســـم في حـــروب المســـتقبل، لذلك فإن 
قـــوة الدفـــاع تولـــي اهتمامـــا بالغـــا بتطويـــر البنيـــة 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  التحتيـــة 

لمواجهة التهديدات السيبرانية.
وعلـــى صعيد آخر، ذكر القائـــد العام أن المتطوعين 
فـــي قـــوة الدفاع درع داعم إلخوانهم من منتســـبي 
قـــوة دفاع البحرين، وأن الدفاع عن حياض الوطن 
العزيز ال يختص بالرجال فقط، بل هو شرف للنساء 
أيًضـــا، وأن قبول النســـاء ســـيتم ضمـــن المجموعة 
الثانيـــة التـــي تضـــم المتطوعيـــن البحرينييـــن مـــن 
المدنييـــن الذيـــن يرغبون فـــي االنضمام إلـــى القوة 

االحتياطية.
ووصـــف القائـــد العام فـــي ســـياق حديثه، ميلشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابية المدعومة من إيران، بأنها جبانة 
ال تريد حواًرا وال حلواًل سياســـية، بل تســـعى لدمار 
المنطقـــة، مشـــددا على أن مملكـــة البحرين حاضرة 
وبقـــوة لردع هـــذه الميليشـــيا اإلرهابيـــة، من خالل 
وجـــود قـــوة دفـــاع البحريـــن جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
أشـــقائنا في قوات التحالف العربي لدعم الشـــرعية 

في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقـــال إن مملكـــة البحرين تجدد موقفهـــا ومطالبها 
دائًمـــا بشـــأن ضـــرورة توقـــف إيـــران عن سياســـتها 

العدوانية في المنطقة.
وأردف القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفـــة: نحن ال 
نثـــق فـــي النظـــام اإليرانـــي، ألننـــا أعلـــم النـــاس به، 
وبمـــا يضمـــره ويظهـــره أيًضـــا مـــن خطـــر وتهديـــد 
وإرهـــاب مســـتمر على دولنا الخليجية، مشـــيرا إلى 
أن مماطـــالت هذا النظام فـــي المفاوضات أمر غير 
مســـتغرب منـــه، ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
لديها من القدرة ما تســـتطيع بهـــا التعامل مع إيران 
بمختلف الوسائل، وتدشـــين مقر القيادة العسكرية 
الموحـــدة بيـــن دولـــه حديثا خيـــر شـــاهد على قوة 
التنسيق الخليجي المشترك على الصعيد العسكري 

ونحن جاهزون لكل الخيارات.
إلى أين وصلت قوة دفاع البحرين ضمن خطة  «

صناعة العتاد العسكري؟ وهل هناك توجه لتبني 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي؟

تسير عملية التخطيط االستراتيجي في قوة دفاع 
البحريـــن جنًبا إلى جنب مع عملية البناء الحضاري 
واإلنســـاني التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن ضمن 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة التـــي أرســـى دعائمها 
عاهل البالد المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمر من ولي العهد نائب القائد األعلى 

للقـــوات المســـلحة رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وبمـــا يواكـــب التطورات والمســـتجدات، وينســـجم 
ومســـيرتنا  مكتســـباتنا  لحمايـــة  األولويـــات  مـــع 
التنمويـــة ونهضتنـــا فـــي مواجهـــة أي تحديـــات أو 
تهديـــدات، فالتخطيط االســـتراتيجي بقوة الدفاع 
متجـــدد، وتتعـــدد محطاتـــه، وانطالقا مـــن اإليمان 
التصنيـــع  فـــي  الذاتـــي  الراســـخ بأهميـــة االكتفـــاء 
الحربي الدفاعي، تم إنشـــاء المؤسســـة العســـكرية 
لتطويـــر التصنيـــع الحربي في قوة دفـــاع البحرين، 
بهـــدف تطوير التصنيع الحربي وتأســـيس وتنظيم 
النشاطات الخاصة بالتصنيع الحربي في قوة دفاع 
البحرين بما يشمل القيام بتصميم وتطوير وتعديل 
باألســـلحة  الخاصـــة  المصانـــع  وإنشـــاء  األنظمـــة، 
التقنيـــات  وتصنيـــع  الحربـــي  والعتـــاد  والذخائـــر 

الحديثة. 
ومـــن أهـــم معالـــم التخطيـــط االســـتراتيجي بقـــوة 
الدفـــاع االســـتثمار فـــي العنصـــر البشـــري من خالل 
بناء، وتطوير الكـــوادر الوطنية المؤهلة، والنهوض 
والرقـــي بهـــا علمًيا لقيـــادة عملية البنـــاء الحضاري، 
واالستمرار في خطتها المرسومة المتعلقة بالتقدم 
اإلداري والبنـــاء القتالي، وتطوير عتادنا العســـكري 
بالـــذكاء  االهتمـــام  أولوياتنـــا  مـــن  فـــإن  وبالتالـــي 
االصطناعـــي الذي لم يعد طموًحا بقدر ما هو هدف 

واضح نعمل على تطويره باستمرار.
يشـــير  المنطقـــة  فـــي  االســـتراتيجي  الموقـــف  إن 
إلـــى مـــدى أهميـــة وخطـــورة التطـــور التقنـــي على 
األمـــن الوطنـــي والدولي، وأثـــر التقدم فـــي الذكاء 
االصطناعـــي علـــى حـــروب المســـتقبل والتهديدات 
التـــي تواجهنا، األمر الـــذي يحتم علينا بذل الجهود 
كافـــة بكل عزيمة وإخالص من أجل حفظ الســـالم 
والمشـــاركة في مواجهة التهديدات إلرســـاء دعائم 
االستقرار واألمن الدوليين بالتعاون مع دول العالم 

الشقيقة والصديقة.

جائحة كورونا

أظهرت جائحة كورونا ضرورة االهتمام بالجانب  «
الطبي، هل تتجه قوة دفاع البحرين لتعزيز 

مساهمتها الطبية من خالل توسعة منظوماتها 
الطبية؟

ســـاهمت قوة دفـــاع البحرين في ظـــل التوجيهات 
الســـامية مـــن عاهـــل البـــالد المعظـــم القائـــد األعلى 
للقـــوات المســـلحة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعم ورعاية ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، فـــي الجهـــود الكبيـــرة المبذولـــة 
للتصدي لالنتشـــار العالمي لجائحة فيروس كورونا 
ضمـــن فريـــق البحرين الواحـــد، وقامت قـــوة دفاع 
البحريـــن بدورهـــا الوطنـــي البـــارز لمكافحـــة هـــذه 
الجائحـــة العالميـــة وذلـــك مـــن خـــالل المســـاهمات 
للخدمـــات  العاليـــة  اإلداريـــة  والجهوزيـــة  النبيلـــة 
الطبيـــة الملكية التي تضم منشـــآت مجهزة بأحدث 
تدابيـــر  العالجيـــة وتبنـــت  الصحيـــة  المســـتلزمات 
وقائيـــة ذات مســـتوى رفيـــع مـــن خـــالل كوادرهـــا 
الطبيـــة المؤهلـــة والمتخصصـــة، كل ذلـــك كان خير 

معين لمواجهة هذه الجائحة العالمية. 
وقـــد أولـــت قيادتنا الحكيمـــة جل اهتمامهـــا للرقي 
بمســـتوى الفـــرد بقوة دفـــاع البحريـــن، والعمل على 
توفيـــر جميـــع المتطلبـــات الحياتيـــة لـــه، ومن هذه 
تـــم  التـــي  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  الجوانـــب، 
توسيعها بإنشـــاء المستشفى العسكري الذي يشمل 
علـــى أحدث األقســـام الطبية المتكاملـــة، فضاًل عن 
وجـــود كتيبة عســـكرية طبية ميدانيـــة ذات مقدرة 
وكفاءة عالية، يضاف إلى ذلك مركز الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، والـــذي 
يعتبـــر مـــن أحـــدث المراكـــز الطبيـــة المتقدمـــة في 
عـــالج وجراحـــة القلب الذي يخـــدم جميع مواطني 
المملكـــة، وكذلك مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
وهو مـــن الصروح الطبية األكاديميـــة المتميزة في 
المنطقة، وهناك مركز البحرين لألورام، ويعد مركًزا 
طبًيـــا متطوًرا على مســـتوى المنطقة لعالج األورام 

السرطانية.
وكما أســـلفنا فـــإن قوة دفـــاع البحرين تضـــم اليوم 
خمســـا مـــن أرقـــى المنظومـــات الطبيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن وهـــي المستشـــفى العســـكري، والكتيبـــة 
الطبيـــة الميدانيـــة، ومركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة التخصصي للقلب، ومستشـــفى 
الملك حمد الجامعي، ومركز البحرين لألورام، وإننا 
نفخر بإنجازات هذه المنظومات الطبية بقوة دفاع 
البحريـــن على الصعيديـــن الوقائـــي والعالجي، كما 

نعتز برقي خدماتها الطبية.
وكدأبهـــم يعكف القائمون علـــى المنظومات الطبية 
الملكيـــة بقـــوة دفـــاع البحريـــن، ودون انقطاع على 
التقـــدم، والتحديـــث، وتحقيـــق نقـــالت تطويريـــة 
من أجل خدمات طبية أمثل بشـــقيها التشـــخيصي 
والعالجـــي، إضافـــة إلى جانـــب اإلعـــداد والتدريب 
الطبـــي، وال شـــك أن مـــن أهمهـــا مـــا جـــرى افتتاحه 
مبنـــى  وهـــو  حديًثـــا  الملكيـــة  الطبيـــة  بالخدمـــات 
المجهـــزة  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  عيـــادات 
بتقنيـــات ومعـــدات طبيـــة هـــي األحدث مـــن نوعها 
مـــع كـــوادر مؤهلـــة وخبـــرات عالية المســـتوى ذات 
قـــدرات واســـعة، وهنـــاك مركز ولي العهـــد للتدريب 
والبحـــوث الطبيـــة الـــذي جعـــل الخدمـــات الطبيـــة 
الملكيـــة رائدة في مجال التعليم الطبي عالمًيا، عن 
طريق توفيـــر التكنولوجيا الحديثـــة عالية الجودة 
في التعليم الطبي القائم على المحاكاة، إضافة إلى 
كليـــة الخدمات الطبيـــة الملكية للتمريـــض والعلوم 
الصحيـــة، وأكاديميـــة الرعاية الصحية بمستشـــفى 

الملك حمد الجامعي.

مخططات استراتيجية

معروف عنكم إلمامكم ومتابعتكم الدائمة  «
للتطورات والمخططات االستراتيجية في 

المنطقة والعالم، ما تعليقكم؟

ارتبطـــت مملكـــة البحريـــن بحبل متين مع أشـــقائها 
بمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربيـــة وفي هذا 
الشـــأن تســـاهم مع القوات المســـلحة لدول مجلس 
التعـــاون فـــي الدفـــاع عـــن دول المجلس فـــي إطار 
اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، إضافة إلـــى التعاون مع الـــدول العربية 

الشـــقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك 
لجامعة الدول العربية، كما تشـــارك في تحالف دعم 
الشرعية في اليمن بقيادة األشقاء بالمملكة العربية 
الســـعودية، والتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة 
اإلرهـــاب، كمـــا نســـجت ووطـــدت مملكـــة البحرين 
عالقـــات تعاون وصداقة وثيقة مع الدول الصديقة 
والحليفة بالشـــرق والغـــرب على الســـواء في إطار 
اتفاقيات التعاون الثنائية والدولية لحماية الحدود 
اإلقليميـــة، وجهـــود عمليـــات حفظ الســـالم واألمن 
الدولـــي، والعمليات اإلنســـانية ومكافحـــة اإلرهاب 
تحت مظلـــة األمم المتحدة، حيث تشـــارك المملكة 
فـــي التحالـــف الدولـــي لمحاربـــة تنظيـــم “داعـــش” 
اإلرهابـــي، وقـــوة دفـــاع البحريـــن تعمـــل دائًمـــا من 
خـــالل ذلـــك لكل ما مـــن شـــأنه تعزيز ذلـــك التعاون 
وتقويـــة تلـــك الروابـــط، مـــن أجـــل رفـــع مســـتوى 
التنســـيق والتعاون المشـــترك وتبـــادل الخبرات مع 
البلـــدان الشـــقيقة والصديقـــة لمواجهـــة التحديات 
الحاليـــة والمســـتقبلية، لحفظ االســـتقرار بالمنطقة 

والعالم. 
التطـــور  هـــو  العســـكري  العمـــل  فـــي  األصـــل  إن 
والســـعي دائًمـــا لرفـــع مســـتوى الجهوزيـــة القتاليـــة 
أعلـــى  وفـــق  الالزمـــة  اإلداريـــة  واالســـتعدادات 
المســـتويات، ونحن في قوة دفـــاع البحرين نتطلع 
دائًمـــا إلـــى صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملك البالد المعظم القائد األعلى للقوات 
المســـلحة، الذي أســـس قـــوة الدفـــاع البحرين على 
نهج ثابت وقاعدة صلبة قوامها الجهوزية ومواكبة 
التطـــور والحداثـــة، وصـــواًل إلى التكامل العســـكري 
المنشـــود، الـــذي يتحقق بعد توفيـــر برامج وخطط 
قائمـــة علـــى اســـتراتيجيات مدروســـة، وهـــي غاية 
يجـــب أن يوضـــع لتحقيقها أعلى أســـس التخطيط 

والتنظيم المتقدمة.

متغيرات األوضاع في المنطقة

كما تعلمون المنطقة تمر بتطورات وأوضاع تتغير  «
بسرعة وتحمل بالضرورة تحديات على مملكة 
البحرين وكل الدول العربية، ما رأي معاليكم؟

تـــدرك مملكـــة البحريـــن، خصوصـــا بعـــد التطورات 
التحـــوالت  حجـــم  المنطقـــة  فـــي  المتالحقـــة 
والتداعيـــات المتســـارعة، واالحتمـــاالت المختلفـــة 
التنســـيق  فـــإن  وعليـــه  مســـتقبلها،  فـــي  المؤثـــرة 
والتعـــاون الدفاعـــي يحظـــى بأهمية قصـــوى، وكما 
أســـلفت نحـــن نؤكـــد أهميـــة األطـــر التـــي يشـــهدها 
التعاون والتنســـيق المشـــترك بين مملكـــة البحرين 
والدول الشـــقيقة والحليفة والصديقة المتسقة مع 
عراقة هذه العالقات والمتسمة بحيويتها وتناسبها 
مـــع مختلـــف المتغيـــرات، وهنـــاك تقـــدم نوعي في 
هـــذه األطـــر، ومنها الجهـــود لحفظ األمـــن اإلقليمي 
والتصـــدي لإلرهـــاب والتطـــرف وتجفيـــف مصـــادر 
تمويلـــه، ومجابهة المخاطر التـــي تحيط بمصالحنا 

المشتركة في المنطقة.
ويحتل التعـــاون الدفاعي الخليجي مكانة متقدمة 
من مجاالت التعاون العسكري حيث إنه مبني على 
الهـــدف والمصيـــر المشـــترك، وحيث إن أســـس هذا 
التعـــاون الدفاعـــي تقوم على التخطيـــط الجماعي، 

ونحرص بعناية بالغة على متابعة األوضاع المتغيرة 
فـــي المنطقـــة، خصوصا فيمـــا يتعلق باالســـتهداف 
المتعمد للمياه اإلقليمية للخليج العربي، والهجمات 
العدائيـــة المتكـــررة للســـفن التجاريـــة، وفـــي هـــذا 
تهديد ألمن منطقتنا وخطوط المياه الدولية، لذلك 
فإن قـــوة دفاع البحرين تحرص على التنســـيق مع 
مختلـــف األطـــراف اإلقليميـــة والمحليـــة مـــن أجل 
مكافحـــة قـــوى اإلرهـــاب ووقـــف دعمهـــا وتمويلهـــا 
من أي طرف كان، ونعتز في هذا الصدد بالمســـيرة 
لتحقيـــق  جميًعـــا  ونتطلـــع  المباركـــة،  الخليجيـــة 
لألهـــداف النبيلـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، بما تصبو إليه لتوحيـــد الصفوف وتقريب 

القلوب وتنمية المصالح المشتركة.
مملكة البحرين واألوضاع االستراتيجية

ما هو تقديركم لألوضاع والتطورات االستراتيجية  «
في المنطقة اليوم؟ وما تأثيراتها على البحرين 

والتحديات التي تحملها؟

من المهم جًدا متابعة األوضاع في المنطقة بشـــكل 
مســـتمر، وبمـــا يضمـــن اســـتقرارها، ويحقـــق أمنها، 
وأعتقد يقيًنـــا أن حوار المنامة الذي يرعاه صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
للقـــوات المســـلحة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، يوفـــر 
منصـــة لتحقيق المتطلبات التـــي تحتاجها منطقتنا 
فـــي األوضاع الحالية، خصوصا مع ما تشـــهده هذه 
الفعاليـــة مـــن حضور الفـــت وكبير، من شـــخصيات 
مهمـــة فـــي المجتمعين اإلقليمـــي والدولـــي، وأيًضا 
شـــخصيات عســـكرية لنا معها اجتماعات متواصلة 
لبحث تحقيق أطر السالم واالستقرار في المنطقة.

إن مثل هذه الملتقيات الدولية يتم من خاللها تبادل 
الـــرؤى واألفـــكار حيـــال التطـــورات والمســـتجدات 
اإلقليميـــة ذات األولويـــة، والتـــي ترســـم الصـــورة 
المتكاملـــة للعمـــل الدولـــي المشـــترك فـــي مواجهـــة 
التحديـــات األمنيـــة والدفاعيـــة، ومملكـــة البحرين 
تجـــدد دائًمـــا حرصهـــا علـــى اإلســـهام اإليجابي في 
هـــذه الملتقيات من خالل االســـتضافة والمشـــاركة 
الفاعلـــة ضمن جهودها المســـتمرة في التنســـيق مع 
األشقاء والحلفاء االستراتيجيين للتنمية وترسيخ 

االستقرار في المنطقة والعالم ومواجهة اإلرهاب.

خطط للتعامل مع التحديات

ما رؤية وخطط قوة دفاع البحرين للتعامل مع  «
هذه التحديات؟

نستمد في قوة دفاع البحرين التوجيهات السديدة 
مـــن صاحـــب الجاللة عاهـــل البـــالد المعظـــم القائد 
األعلـــى للقوات المســـلحة، ورؤيته جاللتـــه الثاقبة 
فـــي مواصلـــة العمل الجـــاد وبذل الجهـــود المضنية 
والكبيرة لمواجهة ما يلوح في األفق من التحديات، 
والتـــي تدعونا دائًمـــا إلى التكاتف مع األشـــقاء في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومملكة 
البحريـــن من أشـــد الداعميـــن والمؤازريـــن للتعاون 

العسكري المشترك في مواجهة أي تحديات.
ونؤكـــد للجميع أن قوة دفـــاع البحرين ال تألو جهًدا 
فـــي ســـبيل شـــرف الدفـــاع عـــن الوطـــن وســـالمة 
أراضيـــه وأمنه، فهو دور رئيســـي مـــن أدوار ومهام 
قوة دفاع البحرين، ولدينا سواعد وطنية عسكرية 

النظام اإليراني مراوغ وال نثق به وقادرون عــــــــــلى مواجهته مع أشقائنا الخليجيين
“الدفاع” تدشن قريًبا طائرات مقاتلة هي األحدث حول العالم... القائد العام لرؤساء التحرير:

ــرة الــحــقبواســـلنا جنـــود أوفيـــاء مخلصـــون للملـــك المعظـــم وللوطـــن وبـــارون بالقســـم المقـــدس ــص ــن ــر ل ــي ــخ ــوة الــــواجــــب... لــــواء ال ــ ــي ق ــا فـ ــن ــل ــواس ــد”... ب ــ ــم ــ “جــنــد ح
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هي محل فخر واعتزاز وثقه بالنســـبة لنا، وتنسيقنا كتب: مؤنس المردي
مســـتمر ودائم مع أشقائنا في دول المجلس والدول 

العربية والصديقة. 
كمـــا أننا نضـــع توجيهات جاللته نصـــب أعيننا وجل 
اهتمامنـــا في تأكيد تحقيق رؤية جاللته في تطوير 
قـــوة دفاع البحريـــن، وبذل الجهـــود الجبارة لخدمة 
مليكنـــا ووطنا بكل إخالص وتفـــان، وهو ما يتطلب 
متابعـــة كبيـــرة لـــكل الخطـــط والـــرؤى التـــي تســـهم 
فـــي تأديـــة الواجـــب الوطنـــي العســـكري، واالرتقاء 
برجـــاالت قوة دفـــاع البحرين الذيـــن ال يألون جهًدا 
ليكونوا كما أراد لصاحب الجاللة ملك البالد المعظم 
القائـــد األعلى للقوات المســـلحة لهـــم، جنوًدا أوفياء 
مخلصين لجاللته ولهذا الوطن العزيز، بارين بالقسم 
المقـــدس الذي قطعـــوه على أنفســـهم، مدافعين عن 

حياض الوطن بكل عزم ومضاء.

معدات وأسلحة حديثة

تتحدثون باستمرار عن الحرص على تزويد قوة  «
الدفاع بأحدث المعدات واألسلحة واالرتقاء بها، ما 

المستجدات؟

مـــن  الســـديدة  التوجيهـــات  ضمـــن  وهـــي  بالفعـــل، 
صاحـــب الجاللـــة ملك البـــالد المعظم القائـــد األعلى 
القيـــام  علـــى  نحـــرص  حيـــث  المســـلحة،  للقـــوات 
بالعديد مـــن الزيارات التفقدية لوحـــدات قوة دفاع 
البحرين للوقوف على جهوزيتها وإنجازات التطوير 
والتحديث فيها، واالطالع على مراحل ســـير العمل 
بتلـــك الوحـــدات، ونحـــرص تمـــام الحـــرص على أن 
نكـــون فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن محافظيـــن دائًمـــا 
وأبـــًدا علـــى صالبة هذه القـــوة األبيـــة، التي وصلت 
إلى هذا المســـتوى المشـــرف في التنظيم والتسليح 
والتدريـــب، منذ أن تكرم صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظـــم القائد األعلى للقوات المســـلحة بتأسيســـها 

وتثبيت أركانها وتعلية صرحها.
كبيـــًرا  اهتمامـــا  تولـــي  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  إن 
لالســـتفادة مـــن خبـــرات الـــدول المتقدمة فـــي بناء 
قواتها المسلحة وتوفير أحدث منظومات التسليح، 
مـــع تهيئـــة جميع الظـــروف المالئمـــة للتدريب عليها 
لضمان استيعابها من قبل عناصرها، وتهيئ لرجالها 
فـــرص التدريـــب المتقـــدم علـــى المســـتوى العالمي، 
لكي يتعرفوا على أحدث النظريات العســـكرية التي 
تشـــهدها تكنولوجيا المعلومات والثورة التقنية في 
الشؤون العســـكرية والدفاعية، ولدينا معايير تقنية 
عالميـــة في اختيار األســـلحة الدفاعية أينما وجدت 
فـــي مختلـــف دول العالم، وتنويع الســـالح بذاته هو 
سياســـة اســـتراتيجية وامتـــالك األســـلحة ال ينتهي 
عند حد الشراء فقط بل هناك التدريب وقطع الغيار 
والذخائر والبحث المســـتمر من قبل المستخدم في 
هـــذا المجال مـــع نقل التقنيـــة، مع أهميـــة أن تتنوع 
مصـــادر األســـلحة، التي بدورها ســـوف تنـــوع أيًضا 
مـــن عالقاتنـــا الدوليـــة، ونتـــاج للتنســـيق والتعـــاون 
مـــع الـــدول الحليفـــة والصديقة تتحصل قـــوة دفاع 
البحريـــن علـــى منظومات عســـكرية متقدمة لتعزيز 
نظم الحماية والدفاع، علما أن منتسبي قوة الدفاع 
مؤهليـــن لمـــا هـــو أصعـــب وأكثر تعقيـــًدا مـــن قيادة 
أحدث الطائرات وإدارة أحدث المنظومات القتالية. 
كمـــا تدأب قوة دفاع البحرين على عمليات تحديث 
مستمرة من خالل اختيار أفضل األسلحة والمعدات 
الحديثـــة بالغـــة التطور والبحث عمـــا هو أفضل في 
العالـــم لالســـتخدام فـــي مختلـــف ظـــروف الطقـــس 
واألرض مـــع مراعاة الخصائص الفنية والمواصفات 
قواتنـــا  تضـــع  التـــي  المعـــدات  لجميـــع  العملياتيـــة 

المسلحة في مصاف الدول والجيوش المتقدمة. 

الخطط التطويرية وصفقات التسليح

هل لمعالكيم أن تحدثونا عن الخطط التطويرية  «
المقبلة لقوة دفاع البحرين أو صفقات تسليحية 
مع الدول الشقيقة والصديقة، في ظل تسارع 
المخاطر في المنطقة، وتعرض بلدين خليجيين 

شقيقين )السعودية واإلمارات( إلى هجمات 
مباشرة من مليشيات الحوثي اإلرهابية؟

إن قـــوة دفاع البحريـــن ماضية في تنفيذ توجيهات 
صاحـــب الجاللـــة ملك البـــالد المعظم القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة لتوفير أحدث التقنيات المتقدمة، 
المســـلحة  بقواتنـــا  لالرتقـــاء  المتطـــورة  والمعـــدات 
وبمنشـــآتنا العســـكرية، وال شـــك أن عملية التطوير 
والتحديـــث في مختلف الصنـــوف البرية والجوية 
والبحريـــة مســـتمرة بـــكل عزيمـــة وإصـــرار وبـــكل 
العســـكرية  المنظومـــات  أن  خصوصـــا  اقتـــدار، 
والمعـــدات  المتقدمـــة،  والتقنيـــات  الحديثـــة، 
المتطورة تســـهم بشـــكل دائم ومســـتمر فـــي زيادة 
كفاءة العناصر البشرية، ورفع المستوى االحترافي 
لها، لتأدية جميـــع المهام والواجبات بأعلى درجات 

الدقة والمهنية، رفًعا لمســـتوى األداء والوصول به 
إلى التميز، بهدف مواجهة مختلف التحديات.

نحـــن نقـــوم بتطوير قدراتنا العســـكرية باســـتمرار، 
وبناء القوات المسلحة مهمة مستمرة والمتطلبات 
العســـكرية ال تتوقـــف، ونقـــوم بصفقـــات األســـلحة 
حســـب الحاجة ضمن إطار استراتيجية قوة دفاع 
البحريـــن في اســـتمرار تطويـــر وتحديـــث قدراتها 
العســـكرية الجويـــة، حيـــث ستدشـــن قـــوة دفـــاع 
البحريـــن قريًبا طائرات مقاتلـــة حديثة ومتطورة، 
منهـــا الطائرات المقاتلة أف 16 بلـــوك 70 المطورة، 
والتـــي تعد من أحدث الطائرات المقاتلة الموجودة 
في ترســـانة الســـالح الجوي في العالـــم، وطائرات 
الكوبـــرا الحديثة، ولقد دشـــنت قـــوة الدفاع حديثا 
طائرات النقل الجوي C-130، والطائرات العمودية 
بـــل 412، إضافـــة إلـــى عقـــود توريـــد قطـــع غيـــار 
ومســـتلزمات صيانـــة تلـــك الطائـــرات، وتعد صفقة 
أف 16 المطـــورة األكبـــر فـــي تاريـــخ قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، وهـــي تمثـــل إضافـــة مهمة لســـالح الجو 
الملكي البحريني، ألنها األحدث واألكثر تطوًرا في 

الطائرات المقاتلة.
كما دشـــنت بقـــوة الدفاع حديثا ســـفن الدورية 35 
متًرا، و55 متًرا، وسفينة الزبارة 81 متًرا، التي تعد 
إضافة جديدة لســـالح البحريـــة الملكي البحريني، 
وبذلـــك أصبـــح الســـالحين قائميـــن علـــى أحـــدث 
األســـس واألســـاليب والنظم العســـكرية ومجهزين 
والمنظومـــات  والمعـــدات  األســـلحة  بمختلـــف 
جميـــع  لتوفيـــر  متواصـــل  والعمـــل  المتطـــورة، 
المتطلبـــات المتقدمـــة والحديثـــة لجميـــع أســـلحة 

ووحدات قوة دفاع البحرين. 
وفيمـــا يتعلق بمخاطر ميلشـــيا الحوثـــي اإلرهابية 
المدعومـــة مـــن إيران، خصوصا بعـــد اعتدائها على 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستمرار 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  للشـــقيقة  اســـتهدافها 
الســـعودية، فإن هذه المليشـــيا ال يعدو اســـتهدافها 
ســـوى عمـــل إرهابـــي جبـــان، وهـــذا ديـــدن هـــؤالء 
المدعوميـــن من نظـــام مارق وطائفـــي مثل النظام 
اإليراني، فمن يســـتهدف بيـــت هللا الحرام لن يرده 
اســـتهداف منشـــآت أو أرواح مدنية بريئة، وهو ما 
يســـتدعي عدم التهاون مع هؤالء، وال من يدعمهم 
أو يقـــف وراءهـــم في الســـر أو العلـــن، ونحن أعلم 
بهـــم، وهـــذه الميليشـــيا الجبانـــة ال تريد حـــواًرا وال 
حلواًل سياســـية، بل تســـعى لدمار المنطقة، وتنفيذ 
مخططـــات إرهابيـــة إيرانية، لذلك البـــد من الحزم 
معهـــا. ومملكـــة البحرين حاضرة وبقـــوة لردع هذه 
الميليشـــيا اإلرهابيـــة، مـــن خالل وجود قـــوة دفاع 
البحريـــن جنًبـــا إلـــى جنـــب مع أشـــقائنا فـــي قوات 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن بقيادة 
المملكة العربية الســـعودية، ولنا في ميادين القتال 
بطـــوالت، وقدمت بالدنا شـــهداء أبطاال في ســـبيل 

الواجب واألمتين العربية واإلســـالمية، نســـأل هللا 
أن يتقبلهم من أهل الجنان.

الصواريخ الباليستية اإليرانية

تواصل إيران تطوير الصواريخ الباليستية ونشر  «
الطائرات المسيرة في المنطقة من خالل 

وكالئها، هل هناك توجه جماعي لدول الخليج 
العربي للتعامل مع هذه التهديدات المباشرة؟

بضبـــاط  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  فـــي  ونفخـــر  نعتـــز 
وضبـــاط صف وأفراد قـــوة الواجب لمملكة البحرين 
بمشـــاركتهم فـــي عمليـــات التحالـــف العربـــي تنفيًذا 
للتوجيهـــات الملكية الســـامية لصاحب الجاللة ملك 
البالد المعظم القائد األعلى للقوات المســـلحة، ضمن 
اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وضمـــن الروابـــط 
األخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا ونشـــيد ونشـــد 
على يد رجال قوة دفاع البحرين البواســـل من قوة 
الواجـــب لقيامهم بهذا العمل الســـامي بكل شـــجاعة 
وإقـــدام، وهؤالء هم “جند حمـــد” كما نعهدهم دائًما، 
يضطلعـــون ألداء الواجـــب نصـــرًة للشـــقيق، وحمـــل 
مشاعل النور ولواء الخير للدفاع عن الحق، وتحمل 
المسؤولية واألمانة في حفظ األمن القومي العربي، 
ومهمة االستقرار اإلقليمي. إن مملكة البحرين تجدد 
موقفها ومطالبها دائًما بشـــأن ضـــرورة توقف إيران 
عـــن سياســـتها العدوانيـــة فـــي المنطقـــة، وإصرارها 
على زعزعة أمنها واستقرارها، عبر رعايتها لإلرهاب 
والميليشيات الطائفية، ودعمها وتسليحها لميليشيا 
الحوثـــي االنقالبية فـــي اليمن، وإمدادها باألســـلحة 
المســـيرة،  والطائـــرات  الباليســـتية،  والصواريـــخ 
وهجماتها اإلرهابية، وانتهاكاتها للسالمة اإلقليمية، 
وتهديـــد أمـــن المالحة البحريـــة والتجـــارة العالمية، 
بخالف إســـاءة توظيفها لوسائل اإلعالم والمنصات 
الرقميـــة في بث ســـموم الفتن الطائفيـــة والكراهية 

والعنصرية والتحريض على العنف واإلرهاب.

هاجس الحروب اإللكترونية

تشكل الهجمات والحروب اإللكترونية هاجًسا كبيًرا  «
لدى دول العالم، هل تحدثونا عن استعدادات قوة 
دفاع البحرين للتعامل مع هذه المخاطر والحروب 

غير التقليدية؟

إن هـــذا األمـــر لـــم يكـــن ببعيد عـــن مملكـــة البحرين، 
فبفضـــل توجيهـــات ورعايـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، جـــرى إعطـــاء 
هذا الجانب عناية شـــاملة لما يســـهم فيه من توفير 
الحمايـــة الســـيبرانية لجميـــع القطاعـــات التي ترفد 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بالمملكـــة مـــن خـــالل 
إرســـاء دعائـــم األمـــن الســـيبراني لحفظ االســـتقرار 
مصـــادر  مشـــكالت  ومعالجـــة  اإلرهـــاب،  ومحاربـــة 

التهديـــد الجديـــدة التـــي تســـتخدم فيهـــا التقنيـــات 
الحديثة، فطبيعة الصراع المعاصر تتحول تدريجًيا 
من جيوسياســـية واقتصادية إلـــى جيوتكنولوجية، 
اإللكترونيـــة  الحـــروب  تكـــون  ســـوف  وبالتأكيـــد 
فـــي  الحاســـم  العامـــل  الجديـــدة،  والتكنولوجيـــات 
حروب المســـتقبل، وعلى ضوء ذلك أصبح االهتمام 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر 
المخاطـــر  لمواجهـــة  أساســـية  ركيـــزًة  واالتصـــاالت 
الســـيبرانية، وقوة دفـــاع البحرين تولي هذا الشـــأن 
أهمية خاصة لما له من دور كبير في توفير الحماية 

السيبرانية لمختلف التهديدات.
وال شـــك فإن معرض البحرين الدولي للدفاع شـــكل 
منصـــة متقدمـــة، لالطـــالع علـــى آخر المســـتجدات، 
واألنظمـــة  التكنولوجيـــة  التطـــورات  وأحـــدث 
فـــي  االســـتثمار  لدعـــم  فرصـــة  ومثـــل  العســـكرية، 
المعرفة والتحـــول الرقمي، والصناعات العســـكرية، 
وصواًل إلى توطين أحدث التقنيات والتكنولوجيات 
الدفاعيـــة التي تالئم احتياجـــات ومتطلبات مملكة 

البحرين.

التعاون العسكري الخليجي

يظل التعاون العسكري الخليجي هو األهم  «
واألداة األقوى في مواجهة مختلف التحديات، 

فهل هناك مبادرات لتطوير وتعزيز هذا التعاون، 
في ضوء ما صدر عن القمة الخليجية األخيرة 

بالرياض، وما قبلها من بيان يتناسب مع طبيعة 
التحديات الراهنة والمستقبلية؟

إن صاحب الجاللة ملك البالد المعظم القائد األعلى 
للقـــوات المســـلحة يؤكـــد دائًمـــا أن التمســـك بالعمل 
والمصير المشـــترك لدول وشـــعوب مجلس التعاون 
الخليجـــي الشـــقيقة، هو من ثوابـــت مملكة البحرين 
الوطنيـــة والقوميـــة، وأًيـــا كانـــت التحديـــات، فـــإن 
بالدنـــا تعتز بالمســـيرة الخليجية المباركـــة، وتتطلع 
ألن يعـــود العمـــل ضمـــن مســـاره الطبيعـــي، تحقيًقـــا 
لألهـــداف النبيلـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، بمـــا تصبو إليـــه لتوحيد الصفـــوف وتنمية 
المصالح المشـــتركة. لذلك جـــاء إعالن دول مجلس 
التعاون الخليجي بتدشـــين مقر “القيادة العســـكرية 
الموحـــدة” فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض، كأحد 
أبـــرز المكتســـبات العســـكرية فـــي مســـيرة مجلـــس 
ســـالم  ورســـالة  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
دول  واســـتقرار  أمـــن  حمايـــة  يســـوده  لمســـتقبل 
المجلس، والحفاظ على مكتسباته، ومقدرات دوله، 
فوجـــود هـــذه القـــوة الموحدة بيـــن دوله من شـــأنها 
الوقوف في وجه التهديدات التي تحدق بالمنطقة، 
والتـــي تكفل هذه القوات بردعهـــا لحماية مواطنيها 
ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من 

أمنها واستقرارها.
 فقد قطع التعاون العسكري الخليجي مراحل كبيرة 
حقـــق خاللهـــا الكثير من اإلنجازات فـــي إطار العمل 

البنـــاء المثمـــر تأكيـــًدا لحقيقة راســـخة وثابتة وهي 
أن دول المجلـــس كيـــان واحـــد يعتمـــد بعد هللا على 
قواتـــه المســـلحة للمحافظـــة على أمنه واســـتقراره، 
ولعـــل من أهم اإلنجازات التي تـــم تحقيقها اتفاقية 
الدفاع المشترك، هذه االتفاقية التي شكلت منعطًفا 
كبيًرا وإنجاًزا جديًدا في مسيرة التعاون والتنسيق 
العســـكري بين دول المجلس، كما أنها جاءت لتدعم 
هـــذا التعـــاون، ولعـــل مـــن أهـــم إنجـــازات قـــوة درع 
الجزيرة مشـــاركتها في حرب تحريـــر دولة الكويت 
الشـــقيقة العام 1991، ومشاركتها في عملية صمود 
دولـــة الكويـــت العـــام 2003، ومشـــاركتها في حفظ 
أمن، واســـتقرار مملكـــة البحرين فـــي وقت عصيب 
مررنـــا بـــه العـــام 2011، وذلـــك ضمـــن إطـــار اتفاقية 
الدفـــاع المشـــترك بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول 

الخليج العربية.

البرنامج النووي اإليراني

نتابع عن كثب تطورات البرنامج النووي اإليراني،  «
وما يثار عن قرب امتالك إيران للقنبلة النووية وما 

يحدث حالًيا من مراوغات ومماطالت إيرانية في 
مفاوضتها النووية مع الدول الكبرى، فهل هناك 

تصورات أو خطوات وتحركات مشتركة من قبل 
الدول الخليجية على الصعيد الدفاعي والعسكري 

للتعامل مع هذا الملف؟

وتحقيـــق  االســـتقرار،  لضمـــان  الصحيـــح  الطريـــق 
مـــن  المنطقـــة خاليـــة  هـــو جعـــل  واألمـــن  الســـالم، 
الصراعـــات وبمـــا يتوافـــق مـــع األهـــداف، والمبـــادئ 
التي كرســـتها مواثيق حسن الجوار، وقرارات األمم 
الـــدول  وجامعـــة  اإلســـالمي،  والمؤتمـــر  المتحـــدة، 
العربيـــة، وعلينا أن نحرص للعمل يًدا واحدة فاألمن 
القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
يشـــكل عامل مهم الســـتقرار المنطقة، وأي تهديد له 
من شـــأنه إحـــداث هزات ســـلبية مؤثـــرة، ليس على 
النطـــاق اإلقليمـــي فحســـب، بل علـــى العالم بأســـره، 

وشواهد ذلك من التاريخ كثيرة.
نحـــن ال نثق في النظـــام اإليراني، ألننـــا أعلم الناس 
بـــه، وبمـــا يضمـــره ويظهـــره أيًضا من خطـــر وتهديد 
وإرهـــاب مســـتمر علـــى دولنـــا الخليجية، ولـــه أذرع 
ووكالء يوالونـــه وينفـــذون مخططاته في المنطقة، 
أو  يجهلهـــا  ومـــن  كثيـــرة،  ذلـــك  علـــى  والشـــواهد 
يتجاهلهـــا فهـــو يخـــادع نفســـه. إن مماطـــالت هـــذا 
النظـــام فـــي المفاوضات أمر غير مســـتغرب منه، بل 
هو ما يجيده ولكن مراوغاته تلك مكشوفة ونعلمها 
ســـلًفا ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لديهـــا من 
القـــدرة ما تســـتطيع بها التعامل مع إيـــران بمختلف 
الوســـائل، وتدشـــين مقر القيادة العسكرية الموحدة 
بيـــن دولـــه حديثـــا خير شـــاهد علـــى قوة التنســـيق 
الخليجـــي المشـــترك علـــى الصعيد العســـكري ونحن 

جاهزون لكل الخيارات.

فتح باب التطوع

متى سيتم فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق  «
بالقوة االحتياطية للمرحلة الثانية؟ وهل سيتم 

قبول النساء؟

يأتـــي فتـــح المجـــال مـــن أبنـــاء البحريـــن المدنييـــن 
المتطوعين من القطاع المدني في القوة االحتياطية 
للمواطنين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة 
دفـــاع البحريـــن والحـــرس الوطني من العســـكريين 
والمدنيين لتأهيلهم التأهيل العسكري الذي يمكنهم 
مـــن الدفاع عـــن وطننا الغالي، وذلـــك إيماًنا وتنفيًذا 
لنهج وتوجيهات صاحب الجاللة ملك البالد المعظم 
القائد األعلى للقوات المسلحة، في أن يصبح هؤالء 
المتطوعون درًعا داعًما إلخوانهم من منتســـبي قوة 
دفاع البحرين، ولقد كان شعوًرا بالغ الفخر واالعتزاز 
بما لمسناه من حماس وطني واستعداًدا كبيًرا منهم 

للتضحية بالغالي والنفيس لهذا الوطن الغالي.
إن قـــوة دفـــاع البحرين تـــدرك جيـــًدا أن الدفاع عن 
حيـــاض الوطـــن العزيـــز ال يختـــص بالرجـــال فقـــط، 
بـــل هـــو شـــرف للنســـاء أيًضـــا اللواتـــي أثبتـــن فـــي 
أكثـــر مـــن مجـــال تفوقهـــن، وســـيتم قبـــول النســـاء 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة التـــي تضـــم المتطوعين 
فـــي  يرغبـــون  الذيـــن  المدنييـــن  مـــن  البحرينييـــن 
االنضمـــام إلـــى القـــوة االحتياطيـــة وتتوافـــر لديهم 
شـــروط االلتحاق بالخدمة االحتياطية طبًقا لقانون 

القوة االحتياطية لسنة 1987.
وبدأت مراحـــل التطوع للمدنيين ضمـــن المجموعة 
الثانيـــة علـــى مرحلتيـــن، المرحلـــة األولـــى وتضـــم 
المتطوعين المدنيين من أقارب منتســـبي قوة دفاع 
البحرين والحـــرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
ســـتضم  الثانيـــة  والمرحلـــة  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
المتطوعين المدنيين من باقي فئات المجتمع ذكوًرا 

وإناًثا، ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل.

الدفــاع عــن حيــاض الوطــن ال يختــص بالرجــال فقــط بــل هــو شــرف للنســاء
لنا فــي ميادين القتــال بطوالت وقدمــت بالدنا شــهداء أبطاال في ســبيل الواجب

البحريــن نســجت عالقات تعــاون وصداقــة وثيقة مع الــدول الصديقــة والحليفة 
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البحرين متمسكة بمبادئها الدستورية في تكريس حقوق اإلنسان
األخوة اإلنسانية قيمة راسخة في النهج الحكيم للملك المعظم... وزير الخارجية:

أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيف الزيانــي أن إعالء األخوة اإلنســانية وتعزيز روابط 
المحبة والتفاهم والعيش المشــترك بين أفراد األســرة البشــرية على تنوعهم الفكري 
والديني والثقافي ثوابت وطنية تاريخية وقيم راســخة في ظل النهج الحكيم لملك 
البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وتوجهات الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.

ــر الــخــارجــيــة عــن اعــتــزازه  ــ وأعــــرب وزي
ــوم الــــدولــــي لـــأخـــوة  ــيـ ــالـ ــاء بـ ــفـ ــتـ بـــاالحـ
وللعام  فبراير،  من  الــرابــع  في  اإلنسانية 
قرار  إلــى  استنادًا  التوالي،  على  الثالث 
ــأمــم الــمــتــحــدة في  ــعــامــة ل الــجــمــعــيــة ال
بــاإلجــمــاع  ــمــوافــقــة  ــال ب  2020 ديــســمــبــر 
وأشقائها  البحرين  مملكة  مــبــادرة  على 
ــة  ودول الــســعــوديــة  العربية  المملكة  فــي 
وجمهورية  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ
المناسبة  ــذه  هـ بــاعــتــمــاد  الــعــربــيــة  مــصــر 
ــيــة إدراكـــــًا ألهــمــيــة إرســــاء دعــائــم  الــدول
التنوع  والــتــعــدديــة واحـــتـــرام  الــتــســامــح 
الديني والثقافي كعوامل معززة لأخوة 

اإلنسانية.
اإلنساني  بالنهج  الخارجية  وزيــر  وأشــاد 
الحكيم لجاللة الملك المعظم الذي أرسى 

ــالم والــتــضــامــن  ــسـ ثــقــافــة الــتــســامــح والـ
والكرامة  والــحــريــات  الحقوق  واحــتــرام 
أو  الــعــرق  بسبب  تمييز  دون  اإلنسانية 
الجنس أو اللغة أو الدين، وتعزيز حقوق 
الــمــواطــنــة ومــبــادئ الــعــدالــة والــمــســاواة 
ــيــة كــركــائــز أســاســيــة  ــســان واألخــــــوة اإلن
فــي الــدســتــور ومــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي 
والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، 
2023-( الحكومة  برنامج  مع  بالتوافق 
2026(، والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 

والرؤية االقتصادية 2030.
الملكية  المبادرات  الخارجية  وزير  وثمن 
الرائدة في نشر ثقافة السالم والتسامح 
الوطنية واإلقليمية  على مختلف الصعد 
المتميزة  الجهود  إلــى  منوهًا  والــدولــيــة، 
للتعايش  الــعــالــمــي  حــمــد  الــمــلــك  لــمــركــز 

السلمي وتدشين “إعالن مملكة البحرين” 
وإطـــالقـــه أخـــيـــرًا فــي أوروبــــــا، وتــوقــيــع 
بين  للتعايش  إبــراهــيــم”  مــبــادئ  “إعـــالن 
عالمية  مــؤتــمــرات  وتــنــظــيــم  الـــديـــانـــات، 
آخرها  والــثــقــافــات،  ــان  األديـ بين  للحوار 
والغرب  “الشرق  للحوار  البحرين  ملتقى 
بالتزامن  اإلنــســانــي”  التعايش  أجــل  مــن 
وفضيلة  الفاتيكان  بابا  قداسة  زيارة  مع 
اإلمـــــام األكـــبـــر شــيــخ األزهـــــر الــشــريــف، 
وإنشاء “جائزة الملك حمد الدولية للحوار 
العديد  جــانــب  إلــى  السلمي”  والتعايش 

اإلنسانية  لخدمة  المقدمة  الجوائز  مــن 
المرأة  التنمية المستدامة وتمكين  ودعم 
الملكية  المؤسسة  ومواصلة  والــشــبــاب، 
في  الحيوي  ــا  دورهـ اإلنسانية  لأعمال 
والتنموية  اإلغاثية  المساعدات  تقديم 

للشعوب المنكوبة.
مملكة  أن  الخارجية  وزيــر  الزياني  وأكــد 
الــدولــي  المجتمع  تــشــارك  وإذ  البحرين، 
احتفاءه باليوم الدولي لأخوة اإلنسانية، 
ــتــاريــخــيــة  لـــتـــؤكـــد تــمــســكــهــا بــقــيــمــهــا ال
والحضارية العريقة، ومبادئها الدستورية 
والحريات  اإلنــســان  حقوق  تكريس  فــي 
الجميع،  بين  السلمي  والتعايش  الدينية 
الحكيمة  الخارجية  سياستها  ومواصلة 
الدولية  والــشــراكــة  التضامن  تعزيز  فــي 
أساس  الدولية على  العالقات  إقامة  في 
االحــتــرام الــمــتــبــادل وعـــدم الــتــدخــل في 
شؤون الدول األخرى، وتسوية النزاعات 
التعصب  ونــبــذ  الــدبــلــومــاســيــة،  بــالــطــرق 
الثقافات  بين  الحوار  وتعزيز  والكراهية، 
والحضارات واألديان من أجل عالم أكثر 

أمنًا وسالمًا واستقرارًا.
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عبداللطيف الزياني

 

للتأمل  البحرين  جمعية  تنظم 
وتــطــويــر الــــــذات، فـــي فــنــدق 
أمــواج،  بجزيرة  آرت  ومنتجع 
ملهمة  نــدوة  الثريا،  قاعة  في 
تــكــون  “أن  بــعــنــوان  ومــمــيــزة 
قويًا في أوقات الحيرة وعدم 
ــيـــث تــســتــضــيــف  ــيـــن” حـ ــقـ ــيـ الـ
الــمــســاعــد  اإلداري  الـــرئـــيـــس 
متحدثًا  لـ”BKWSU”جايانتي 
)األحــد(،  اليوم  وذلــك  بالندوة، 
مـــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاًء 

وحتى التاسعة مساًء.
وتتناول الندوة موضوع القوة 
فـــي أوقــــــات الـــحـــيـــرة وعـــدم 
اليقين، إذ إننا نعيش في أكثر 
وحساسية،  صعوبة  األوقـــات 
لـــم يشهد  ــبــشــريــة  ال فــتــاريــخ 
قـــط مــثــل مـــا نــشــهــده الــيــوم 

مــن عـــدم الــيــقــيــن والــفــوضــى، 
ــوعــي الــبــشــري  حــيــث يــتــجــه ال
ــى  ــًا إل ــب ــردة، جــن ــطــ بـــصـــورة مــ
جنب مع التغيير المتسارع في 
االضطراب  زيــادة  نحو  العالم، 
والخوف،  واالرتباك  والفوضى 
ــعــقــل الــبــشــري في  لــيــصــبــح ال

حــالــة مــتــزايــدة مــن الــتــشــرذم 
والضعف، وتنعكس حالة عدم 
التوازن داخل الفرد على العالم 
مــن حــولــنــا، يــضــاف إلـــى ذلــك 
الــذي  اإلنسانية  القيم  تــدهــور 
جعل البشر يغتربون بعيدًا عن 

سالمهم الداخلي.
ــت إلعــــــادة  ــ ــوقـ ــ لـــقـــد حــــــان الـ
ــال بــالــقــيــم الــجــوهــريــة  ــصـ االتـ
لنستعيد  الكامنة  واإلمــكــانــات 
وستتعرف  واستقرارنا،  قوتنا 
مـــن خــــالل الـــحـــديـــث الــمــلــهــم 
مختلفة  طــرق  على  لجايانتي 
تساعدك لتصبح قويًا ولتواجه 

متاهات الحياة بسهولة.
يذكر أن الدعوة عامة للجميع، 
إلى  الفورية  الترجمة  وتتوافر 

اللغة العربية.

“آرت هوتيل” يحتضن ندوة عن التعامل مع متاهات الحياة... “تطوير الذات”:

كيف تكون قويًا في أوقات الحيرة وعدم اليقين؟

جايانتي

المنامة - وزارة الداخلية

أحمد  الشيخ  الــجــمــارك  رئــيــس  تـــرأس 
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة اجـــتـــمـــاعـــًا مــع  ب
تطوير  بــهــدف  السريع  النقل  شــركــات 
ــؤون  ــ ــن شـ ــ الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة مـ
الــجــمــارك، والــتــحــســيــن الــمــســتــمــر في 
الجمارك  شــؤون  بين  المشترك  العمل 
وقطاع األعمال ومختلف الجهات ذات 
العالقة، حيث يأتي االجتماع بالتزامن 
باليوم  الجمارك  شــؤون  احتفاالت  مع 

العالمي للجمارك.
ــه نــظــرًا  ــأن ــيــس الــجــمــارك ب وصــــرح رئ
لــتــطــويــر اإلجـــــــراءات فـــي الــشــحــنــات 
الواردة من خالل التجارة اإللكترونية 
وزيادة حجم الواردات، وارتباط العديد 
الرقابية،  الــجــهــات  مــع  الشحنات  مــن 
تم  والتفويض،  التخليص  وإجـــراءات 
رصد عدد من المالحظات بشأن بعض 
اإلجراءات المتبعة في هذا الخصوص، 

خــالل  مــن  معالجتها  تتطلب  ــتــي  وال
التي  والتحديات  والمقترحات  األفكار 
االجتماع،  فــي  الشركات  مــن  طرحت 
مع العمل على وضع حلول سريعة من 
والمعامالت  اإلجـــراءات  تيسير  شأنها 
ــة  لــكــل األطـــــراف، حــيــث ســيــتــم دراسـ
لتدشينها  سعيًا  والمقترحات  األفــكــار 

في الفترة المقبلة.
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة  وأكد 

فـــي االجـــتـــمـــاع أن شــــؤون الــجــمــارك 
ومتابعة  الشراكة  بناء  نحو  مستمرة 
الــعــالقــة  ــجــهــات ذات  ال تــنــفــيــذهــا مـــع 
تحقيق  بهدف  الجمركية  المنافذ  في 
نــمــو اقــتــصــادي مــســتــدام، مـــن خــالل 
وتطوير  المتبعة  اإلجــــراءات  تسهيل 
مستوى الخدمات المقدمة مع الشركاء 
على  إيجابي  أثــر  من  له  بما  والعمالء 

اقتصاد مملكة البحرين.

في اجتماع مع شركات النقل السريع... رئيس الجمارك:

تيسير إجراءات شحنات التجارة اإللكترونية

جسر الخير
Û  كانت صدفة، وكانت خيًرا من ألف ميعاد تلك التي جمعتني بالنخب

والوجهــاء فــي رحلــة ال ُتنســى نظمهــا الصحافــي الســعودي الصديق 

جمال الياقوت إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية السبت 

قبل الماضي.

Û  أمــا الســبب، فــال مناســبة أكثــر قداســة مــن التــي تجمــع األصدقــاء

علــى المحبــة، علــى الخيــر من هنا وهنــاك، وعلى الرحلــة الخالبة بين 

مملكتيــن وعبــر جســر المحبــة الذي يربــط بحريننــا الغالية باألشــقاء 

واألصدقاء في المنطقة.

Û  هــي صدفــة وهــي خيــر مــن ألف ميعــاد؛ ألنهــا أخذتنا علــى حين غرة

نحــو مــدن األحــالم في األحســاء بالمنطقة الشــرقية الســعودية، كان 

البــاص الــذي يجمعنــا وعلــى غيــر العــادة يمشــي “الهوينــا”؛ مــن أجــل 

أن نســتمتع بالخــالب مــن المناظــر، بالبحــر عندما يلتقي مع اليابســة، 

وبالوطــن عندمــا يعانــق الوطــن الشــقيق، بالتالمــس الحميمــي بيــن 

دولتيــن تربطهما من الوشــائج والصــالت والتراحم والقربى ما يفوق 

البروتوكالت وما يتخطى حواجز “اإلتيكيت” المصطنعة.

Û  ذهبنا إلى الشقيقة الكبرى ونحن نشعر بأننا عدنا سنوات طويلة إلى

الــوراء، تجمعنــا الصحبة الحلــوة، لتعيد إلى األذهــان “أيامنا الحلوة”، 

وتغلــب علينــا روح الفكاهــة والتجلــي، حيــث ال يجمعنــا ســوى الــود 

والصدق والمحبة المنزهة.

Û  كان يومــا مــن عمــري، قضيتــه بــكل الفــرح والســعادة واألمــل فــي أن

كل مــا نــراه، بــل وكل مــا عشــنا فيــه مــن مهرجــان عالمــي للتمــور في 

األحســاء، ومــن مناطق خالبــة كجبل القــاَرة وغيره الكثيــر، مما أعاد 

إلــى ذهنــي تلك الخصال العربيــة األصيلة التي تحتفــي بالتمور على 

هيئة مهرجان، وبصناعاتها على شــكل معرض كبير، وبالزوار وكأنهم 

جزء ال يتجزأ من حالة استثنائية ال تتكرر كثيًرا في هذا الزمان.

Û  أثناء الرحلة، وأنا أتجول وسط كرنفال التمور البهيج، تذكرت ما كنا

نطلق عليه في البحرين قبل ســنوات ليســت بالبعيدة بوطن المليون 

نخلــة، عــاد إلــى ذهنــي ذلــك الحلم الــذي يمكــن أن يتكــرر وال يقتصر 

فقط على الشــقيقة الكبرى، فجســر الخير من هنا وهناك وبداًل من أن 

يكــون العبــور لمهرجــان التمــور من البحريــن إلى الســعودية فقط، أن 

يكــون العبــور أيًضا من الســعودية إلى البحرين لالســتمتاع بمهرجان 

البحريــن - الحلــم للتمــور لــو انتبهنــا لثروتنــا التــي ال تنضب بــداًل من 

الحرث في البحر والتوغل في الالمعقول باحثين عن ثروات ليســت 

لدينا معها حيلة، وال سيطرة عليها، وال طائل مؤكد منها.

Û  وعندمــا كنــا فــي طريــق العودة كانت ســعادتي بالغة حيــن دارت في

مخيلتــي تلــك اإلجراءات السلســة على الجســر مــن الجانبين، وكيف 

أن موظفــي الجوازات يدركــون أهمية أن يكون المرور بين الجانبين 

سهاًل وبسيًطا وفي أسرع وقت ممكن، شعرت بأن اإلنسان في بالدنا 

أصبح بحجم المسؤولية، بل إنه يدرك تمام اإلدراك بأنه لم يعد بيننا 

مــكان لمــن يعطــل مســيرتنا، أو مــن يحــاول أن يغــرد خــارج الســرب، 

ولــكل مــن يســعى لوقــف انســيابية الحركة بيــن وطن واحد مقســوم 

على مملكتين.

د. عبداهلل الحواج

قادة اإلعالم العربي يناقشون اليوم أزمات المهنة وسبل تجاوزها
ينطلق في عمَّان برعاية رئيس الوزراء األردني

الهاشمية  األردنـــيـــة  المملكة  فــي  يلتئم 
النخب  العشرات من  )األحد( شمل  اليوم 
اإلعالمية العربية في ملتقى قادة اإلعالم 
)الثامنة( تحت عنوان  العربي في دورته 
“صناعة اإلعالم في ظل المتغيرات” الذي 
العربي  اإلعــالمــي  الملتقى  هيئة  تنظمه 
الحكومي  االتــصــال  وزارة  مــع  بالتعاون 
واالتصال  اإلعــالم  وقطاع  المملكة،  في 
رعاية  تحت  العربية  الــدول  جامعة  في 

دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وقـــــال األمـــيـــن الـــعـــام لــهــيــئــة الــمــلــتــقــى 
ــعــربــي الــمــســتــشــار، مــاضــي  ــي ال ــالمـ اإلعـ
عبر  يــســتــعــرض  الملتقى  إن  الــخــمــيــس، 
ومستقبل  واقــع  حــواريــة  ثــالث جلسات 
الخلل  معالجة  وســبــل  الــعــربــي  ــالم  اإلعــ
الذي يعيشه اإلعالم، وكيفية التعامل مع 
صناعة  على  الطارئة  الكثيرة  المتغيرات 
اإلعالم، وذلك عبر ثالث جلسات حوارية 

بين المشاركين.
ــع  وتــأتــي الــجــلــســة األولــــى بــعــنــوان )واقـ
المتغيرات..  ظل  في  اإلعــالم  ومستقبل 
بين  اإلعـــــالم..  تنظيم  فــي  الـــدولـــة  دور 
الثانية  والــجــلــســة  ــقــيــديــة(،  وال المهنية 
ــربـــي ..  ــعـ ــنـــوان )أزمــــــــات اإلعـــــــالم الـ ــعـ بـ
الممارسة،  حرية  بين   .. تجاوزها  وسبل 
الثالثة  الجلسة  أمــا  المهنة(،  ومسؤولية 
 .. اإلعالم  )تحوالت صناعة  بعنوان  فهي 

بين الفكر والتطبيق(.
الملتقى  هـــذا  أن  إلـــى  الــخــمــيــس  ــار  وأشــ
الــمــهــم يــأتــي فــي وقـــت أصــبــح الحديث 
فيه حول صناعة اإلعالم وأهميته تحتل 
محورًا كبيرًا في مناقشة أصحاب المهنة، 
متغيرات  مــن  الصناعة  تلك  تشهده  لما 
اتجاهات  من  وتداخالت  وكثيرة،  كبيرة 
للمهنة  يـــمـــّت  ال  مــنــهــا  الـــغـــالـــب  كــثــيــرة 
أحد  يعتبر  الملتقى  أن  مستدركًا  بصلة، 
الخطوات اإليجابية في تنسيق المواقف 
بين قادة اإلعالم العربي، ووضع خريطة 
اإلعــالمــي،  العمل  أولــويــات  حــول  تفاهم 
ــتــي من  والـــقـــواعـــد الــمــهــنــيــة األصــيــلــة ال
ــتــزام بــهــا، وقــواعــد تأهيل  الــضــروري االل
وتطوير مهارات اإلعالميين والمؤسسات 

اإلعالمية بشكل عام.
ــي الــمــلــتــقــى  ــح الــخــمــيــس أنـــنـــا فـ ــ وأوضــ
مواكبة  على  نــحــرص  العربي  اإلعــالمــي 
التي تخص اإلعالم  الكثير من األحــداث 
أنشطة  بــقــوة، وأن  فــيــه  الــعــربــي وتــؤثــر 
من  الكثير  نــاقــشــت  المختلفة  الملتقى 
القضايا اإلعالمية التي تستحق أن نسلط 
اإلعــالم  مسيرة  يخدم  بما  عليها  الضوء 
العربي ككل. المؤتمر وعلى رأسها اإلعالم 
ودوره في األحداث والمتغيرات الكثيرة، 
ودور اإلعالم في األزمات المختلفة، وما 
وجهات  تقريب  مــن  اإلعـــالم  بــه  يساهم 

النظر أو تباعدها، إضافة إلى دور اإلعالم 
في تدعيم العالقات العربية، وهي قضية 
األعــوام  خــالل  الكثير  عليها  استجد  قد 
ــمــنــصــرمــة، وانــطــلــق اهــتــمــام جــامــعــة  ال
اإلعالمي  الملتقى  وهيئة  العربية  الــدول 
وعيها  خــالل  مــن  القضية  بتلك  العربي 
العالقات  تلك  في  اإلعالم  بتأثير  الكامل 
الكثير  عليها  يستجد  أن  تلبث  مــا  التي 
ودائمًا  واآلخــر  الحين  بين  األحــداث  من 
ــالم فــيــهــا مــلــحــوظــًا  ــ مـــا يــكــون دور اإلعـ
العربي الشك  وواضــحــًا، وقـــادة اإلعـــالم 
في  والتأثير  الخبرة  من  القدر  على  أنهم 
الوسط اإلعالمي بما يجعل تناولهم لهذه 
القضايا أمرًا مثمرًا ومؤثرًا تأثيرًا إيجابّيًا.

الــمــلــتــقــى  الــخــمــيــس أن هــــذا  وأوضــــــح 
اإلعالميين  أبــرز  من  نخبة  فيه  سيشارك 
العرب في مختلف مجاالت اإلعالم، وقد 
المؤثرين  مــن  لــعــدد  الــدعــوة  توجيه  تــم 
مــن مــســؤولــيــن عــن مــؤســســات إعالمية 
ــدد مــن الــكــتــاب  حــكــومــيــة وخـــاصـــة، وعــ
والمذيعين  والصحافيين  واألكاديميين 
مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة الــمــخــتــلــفــة في 

مجاالت اإلعالم.
ــال األمـــيـــن  ــ ــي خـــتـــام تـــصـــريـــحـــه، قـ ــ وفـ
ماضي  العربي  اإلعــالمــي  للملتقى  الــعــام 
للملكة  الــكــبــيــر  أكــــرر شــكــري  الــخــمــيــس 
على  وحكومة  قيادة  الهاشمية  األردنية 
المهم  اإلعــالمــي  الــحــدث  هــذا  استضافة 
ــوزراء  ال رئيس  ولدولة  التوقيت،  وبهذا 
بشر الخصاونة على رعايته هذا الملتقى 
لوزير  كــذلــك  والــشــكــر  والــحــيــوي،  المهم 
االتـــصـــال الــحــكــومــي فــيــصــل الــشــبــول، 
الـــشـــريـــك اإلســـتـــراتـــيـــجـــي لــنــجــاح هــذا 
للمؤسسات  مــوصــول  والشكر  الملتقى، 
ــتــي دعــمــت هــذا  اإلعــالمــيــة األردنـــيـــة ال
اإلعالميين  وللزمالء  وساندته،  الملتقى 
في  للمشاركة  حرصهم  على  األردن  في 
في  شاكرًا  وفعالياته،  الملتقى  فعاليات 
ختام تصريحه الشركات الراعية والجهات 
على  اإلستراتيجيين  والشركاء  الداعمة 

كل الدعم والمساندة.

ماضي الخميس



في

صحتنــا
تصفحوا العدد

ــاً  ــاعد أيض ــة تس ــون القتالي ــال:« إن الفن وق
ــون  ــن أن تك ــز، إذ يمك ــادة التركي ــى زي عل
الفنــون القتاليــة مفيــدة ألولئــك الذيــن 
ــن  ــاً يمك ــز، فمث ــة التركي ــن قل ــون م يعان
ــتخدمة  ــب المس ــاليب التدري ــاعد أس أن تس
فــي فنــون الدفــاع عــن النفــس فــي زيــادة 

ــز«. التركي
الفنــون  هــذه  تعلــم  أن  وأضاف:«كمــا 
ــز الثقــة بالنفــس  ــى تعزي يســاعد أيضــاً عل
ــس،  ــة بالنف ــى الثق ــر إل ــرد يفتق إذا كان الف
ــن  ــدة م ــواع عدي ــة أن ــا بتجرب ــح دائم فننص
الكاراتيــه  وخصوصــاً  القتاليــة  الفنــون 
فهــي ستســاعد فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس، 
ــي  ــم ف ــى الخص ــوز عل ــد الف ــاً بع خصوص

عــدة مبــارزات«.
وأكــد الــدوي بــأن التايكونــدو، هــي واحــدة 
ــا  ــودة، ألنه ــات الموج ــل الرياض ــن أفض م
توفــر تقنيــات دفاعيــة وهجوميــة فريــدة، 
ــة  ــد للصح ــن الفوائ ــد م ــر العدي ــا توف كم

ــة. ــة والعقلي البدني
لرياضــة  الصحيــة  الفوائــد  أهــم  ومــن 
ــة  ــم، تقوي ــة الجس ــادة مرون ــدو زي التايكون
الخارجــي  المظهــر  تقويــم  العضــات، 
ــى  ــدرة عل ــم والق ــوة الجس ــع ق ــم، رف للجس

ــر، تحســين مســتوى  التحمــل، تقليــل التوت
خفــة  بالنفــس،  الثقــة  زيــادة  التركيــز، 
الحركــة وردود الفعــل. إعطــاء القــدرة علــى 

التــوازن. الذاتــي وتحقيــق  االنضبــاط 
كمــا أن لرياضــة التايكونــدو أيضــاً العديــد 
النفســية  للصحــة  الهامــة  الفوائــد  مــن 
ــيط  ــس، تنش ــي النف ــة ف ــادة الثق ــا زي منه
العقــل، تصفيــة الذهــن، زيــادة القــدرة 

علــى التركيــز ورفــع مســتوى الوعــي.
القتاليــة  الفنــون  أنــواع  مــن  أن  ويذكــر 
ــركات  ــض الح ــن بع ــه تتضم ــي الكاراتي ه
ــد  ــركات وتع ــات وال ــن اللكم ــة م المدهش
هدفــه  اليابــان  فــي  نشــأ  قتالــي  فــن 
التركيــز علــى الدفــاع عــن النفــس. كمــا 
يعــد  الكونــغ فــو فــن قتالــي صينــي. 
ــة  ــة ياباني ــون قتالي ــي فن ــودو ه ــا الج وأم
وتعــد أيضــاً رياضــة تنافســية شــائعة فــي 
أســتراليا وفــي جميــع أنحــاء العالــم وتحتــاج 
ــل  ــن أج ــة م ــة والبدني ــوة العقلي ــى الق إل
هزيمــة الخصــم، وتتضمــن الجــودو حــركات 
عديــدة مثــل رفــع الخصــوم ورميهــم علــى 

ظهورهــم.
ــاظ  ــي الحف ــا ف ــة دورًا مهًم ــب الرياض وتلع
علــى صحــة ولياقــة الجســم كمــا أنهــا 

تمنــح الفــرد فهًمــا عــن أهميــة العمــل 
الجماعــي بغــض النظــر عــن نــوع هــذه 

الرياضــات.
وقــد حــرص صاحــب مركــز الــدوي للرياضــة 
الــدوي علــى  القتاليــة عبــداهلل  والفنــون 
:«فكــرة  قــال  إذ  رياضــي،  مركــز  إنشــاء 
ــز  ــاء مرك ــدف إنش ــاءت به ــز ج ــاء المرك إنش
متكامــل يضــم جميــع أنــواع الرياضــات 
مــن الرياضــة القتاليــة والتنافســية و باقــي 

الرياضــات األخــرى«.
المراكــز  مــن  يعــد  المركــز   »: وأضــاف 
للعائلــة بجميــع  التــي يمكــن  العائليــة 
بممارســة  فيــه  وقتهــا  قضــاء  أفرادهــا 
الرياضــة والفنــون القتاليــة، إذ إن المركــز 
واألطفــال  والنســاء  الرجــال  يســتضيف 
ــون  ــم الفن ــة وتعل ــة الرياض ــك لممارس وذل

القتاليــة«.
النــوادي  مــن  المركــز  يعــد   »: وتابــع 
ــغ فــو  ــة للممارســة الماكمــة والكون الصحي
والرياضــة والبوكســنغ والتايكونــدو وغيرهــا 
مــن الفنــون القتاليــة. كمــا أن المركــز يضــم 
الرياضــي  عيــادة رياضيــة ومختبــر األداء 

العالــي أداء الاعبيــن«.
الــدوي  مركــز  أن  الــدوي  عبــداهلل  وأشــار 

للرياضــة والفنــون القتاليــة  يضــم أكثــر 
المســابقات  فــي  ويشــارك     500 مــن 
مــن  وغيرهــا  التايكونــدو  فــي   الدوليــة 
ــدف  ــز يه ــو أول مرك ــة فه ــون القتالي الفن
إلــى تعليــم العائلــة مــن األب واألم واألبنــاء 
أيضــاً الفنــون القتاليــة بمختلــف أنواعهــا.
وأضــاف:« لقــد كان لتمكيــن دعمــاً فــي 
التأســيس،  فتــرة  خــال  المركــز  انطــاق 
إذا تســاهم تمكيــن فــي دعــم المشــاريع 
تســاعد  كمــا  وانطاقهــا،  البحرينيــة 
هــذه  اســتمرارية  فــي  أيضــاً  وتســاهم 

المشــاريع«.
والجديــر بالذكــر أن الفنــون التاليــة تســاعد 
علــى  اســتعادة اإلدراك الكلــي للدمــاغ. 
ــر  ــي تطوي ــن ف ــذه التماري ــاعد ه ــا تس كم
األلغــاز  حــل  علــى  األشــخاص  قــدرة 
ــح  ــذا ينص ــا، ل ــر وتفاديه ــد المخاط وتحدي
الباحثــون  أن  خصوصــاً  لألطفــال  بهــا 
القتاليــة  الفنــون  تدريبــات  بــأن  وجــدوا 
العدائــي  الســلوك  مســتوى  مــن  تقلــل 
لــدى األطفــال، حيــث إن هــذه األنــواع مــن 
التماريــن تســتنزف طاقــة األشــخاص كليــا، 

وتتركهــم بمــزاج معتــدل وســعيد.
أشــكال  بعــض  أن  الدراســات  وأوضحــت 

ــر علــى  ــون القتاليــة تركــز بشــكل كبي الفن
عمليــة التحكــم بالتنفــس وتســاعد علــى 
للشــعور  بــدوره  ذلــك  ويــؤدي  التأمــل. 
بالراحــة وقلــة اإلجهــاد والنشــاط الدائــم 

عنــد األطفــال والبالغيــن.

كمــا أظهــرت الدراســة أن تماريــن الكاراتيــه 
االكتئــاب  بمســتويات  انخفــاض  تســبب 
بعــد فتــرة التدريــب لــدى األشــخاص الذيــن 
أن  أيضــا  وأفــادت  بجديــة.  يمارســونها 
هــؤالء األشــخاص يظهــرون مســتوى أعلــى 

ــذات. ــرام ال ــن احت م

ــاك العديــد مــن األســباب التــي تســاهم  وقــال:« هن
فــي عــدم الحصــول علــى النتائــج المأمولــة مــن 
العمليــة والتــي مــن أهمهــا عــدم القــدرة علــى 
تغييــر الســلوك الغذائــي مقارنــة بمــا قبــل العمليــة 
ــوالت أو  ــاول المأك ــي تن ــة ف ــد العملي ــتمرار بع كاالس
المشــروبات الســكرية، بينمــا كان مــن األفضــل علــى 
تنــاول األطعمــة والمشــروبات الخاليــة مــن الســكر 
فتــرة  اســتغال  إلــى عــدم  االصطناعــي، إضافــة 
ــة  ــي ممارس ــوزن ف ــزول ال ــع ن ــة وم ــد العملي ــا بع م
اليوميــة،  الحيــاة  روتينــي فــي  الرياضــة كنشــاط 
ــبب  ــوزن بس ــزول ال ــأن ن ــض ب ــاد البع ــك العتق وذل
العمليــة هــو ســبباً كافيــاً، فــي حيــن إن ممارســة 
الــوزن  فقــدان  علــى  أيضــاً  ستســاعد  الرياضــة 

والتخفيــف مــن الترهــات«.
وأضــاف :« قــد تمــدد أو تتوســع المعــدة بعــد ســنوات 
ــات  ــاول كمي ــي تن ــراط ف ــبب اإلف ــة بس ــن العملي م
كبيــرة مــن األكل أو بســبب خلــل فــي طريقــة قــص 
إلــى فشــل  يــؤدي  العمليــة ممــا  المعــدة خــال 
العمليــة والحصــول علــى نتائــج غيــر مرغــوب بهــا«.

ومــن أهــم عوامــل فشــل عمليــة التكميــم ذكــر بــأن 
عــدم مائمــة عمليــة التكميــم لبعــض األشــخاص هو 
إصابتهــم بارتجــاع فــي المــريء، أو إن نســبة األيــض 
ــم  ــة الجس ــاب كتل ــن أصح ــوا م ــة أو أن يكون ضعيف
المرتفعــة جــداً، إذ إن هــذه األســباب تــؤدي إلــي 

ــم تكــن متوقعــة. ــى نتائــج ل الحصــول عل
وفــي ظــل ٍإقبــال العديــد مــن مرضــى الســمنة علــى 
عمليــة تكميــم المعــدة، أكــد الدكتــور أحمــد قيــراط 

ــة  ــا عالي ــبة نجاحه ــة و نس ــة آمن ــم عملي ــأن التكمي ب
جــدا كالعديــد مــن جراحــات البطــن األخــرى حيــث 
أن نســبة مضاعفاتهــا ال تتجــاوز %1، قائــاً »وعلــى 
رغــم مــن ســهولتها إال إننــا ننصــح بعــدم استســهال 
هــذه العمليــة واالســتعداد جيــدا لهــا مــع فهــم 
حدودهــا و متطلباتهــا حتــى يتمكــن المتكمــم مــن 
االســتفادة منهــا بنــزول الــوزن الــى المثالــي مــع 
الحفــاظ فــي نفــس الوقــت علــى صحــة جيــدة و 

ــمنة«. ــدون الس ــاة ب ــتمتاع بالحي االس
وتعــد   عمليــة   التكميــم   مــن   أكثــر   العمليــات   انتشــارًا  
 فــي   العالــم،   إذ   إن   نســبة   اإلجــراء   تفــوق  %  50   فــي  
 العالــم   أجمعــه،   ويعــود   اإلقبــال   عليهــا   لكونهــا  
ــي   ــيطة،   فه ــات   بس ــبة   المضاعف ــة   ونس ــة   وآمن  فعال
ــة   لضمــان   ــاع   تعليمــات   معين ــى   اتب ــاج   فقــط   إل  تحت
ــوزن   وســامة   ا  أفضــل   النتائــج   مــن   ناحيــة   فقــدان   ال

ــض .                                             لمري
ــور  ــد الدكت ــم أك ــة التكمي ــاح  عملي ــل نج ــن عوام وع
أحمــد قيــراط بــأن هنــاك 3 عوامــل رئيســية تســاهم 
فــي نجــاح عمليــة تكميــم المعــدة والتــي مــن أهمها 
اإلعــداد الجيــد للجراحــة مــن الناحيــة الطبيــة وذلــك 
ــة   ــة االزم ــارات الطبي ــات و االستش ــام بالفحوص بالقي
ــض  ــي للمري ــع الصح ــم الوض ــة لتقيي ــل العملي قب
بالســمنة و تشــخيص األمــراض أو المشــاكل الصحيــة 
المحتملــة كارتفــاع ضغــط الــدم أو الســكري علــى 
ســبيل المثــال و التــي قــد يتعــرض  لهاالمريــض 
أثنــاء أو بعــد الجراحــة مــع وجــوب الســيطرة عليهــا.
ــم  ــو مه ــية  فه ــة النفس ــل  الناحي ــا عام ــال :«أم وق

المعــدة  تكميــم  عمليــة  إن  إذ  جــداً 
تســتوجب تغييــر العديــد مــن الســلوكيات 
الغذائيــة اليوميــة، لذلــك االطــاع علــى 
كل المتطلبــات و التعليمــات قبــل اجــراء 
العمليــة و معرفــة مــا يجــب القيــام بــه 
الناحيــة  مــن  تقبلهــا  و  العمليــة  بعــد 
ــذا فــأن  األشــخاص  النفســية مهــم جــدا، ل
ــلوكية  ــات س ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي
غذائيــة مثــل البولبميــا أو النهــم، يجــب 

عليهــم زيــارة أخصائــي نفســي و عاجهــا قبــل 
العمليــة«.

ــي  ــل الغذائ ــأن العام ــد ب ــم أك ــل المه ــن العوام وم
ــى األكل  ــاد عل ــك باالبتع ــه وذل ــتعداد ل ــب االس يج
الدســم واتبــاع نظــام غذائــي صحــي عالــي البروتيــن 
ــد  ــن والكب ــي البط ــحوم ف ــل الش ــى تقلي ــاعد عل يس

وتقليــل المضاعفــات الجراحيــة.
الجســمانية يجــب علــى  الناحيــة  وأضــاف:« مــن 
ــاع  ــم واالنقط ــي مائ ــاط رياض ــام بنش ــض القي المري
عــن التدخيــن قبــل العمليــة ممــا يســاعد علــى 
والتقليــل مــن احتمــال  الدمويــة  الــدورة  تنشــيط 
وقــوع مضاعفــات الجهــاز التنفســي والتســريع خــال 
فتــرة النقاهــة«. ومــن العوامــل التــي ستســاعد علــى 
نجــاح العمليــة هــي وجــود جــراح وطاقــم طبــي 
إلــى أن خبــرة  الدكتــور أحمــد  أشــار  إذ  ذو خبــرة، 
وكفــاءة الجــراح لــن تكــون كافيــة اذا لــم تقتــرن 
بكفــاءة الطاقــم الطبــي المصاحــب وخصوصــاً أطبــاء 

التخديــر، القلــب، الباطنيــة، التغذيــة.

وأضــاف:« عمليــة التكميــم هــي ليســت كغيرهــا 
مــن العمليــات الجراحيــة، وهــي تعتمــد فــي جانــب 
كبيــر علــى اتبــاع تعليمــات بســيطة و لكنهــا مهمــة 
للحفــاظ علــى صحــة جيــدة أثنــاء فتــرة نــزول الــوزن 
الــوزن  علــى  الحفــاظ  ثــم  األولــى،  الســنة  خــال 
ــق  ــد... إذن تطبي ــوزن الزائ ــوع ال ــدم رج ــي و ع المثال
ــة علــى  التعليمــات الطبيــة و الغذائيــة مــع المواظب
زيــارة الطاقــم الطبــي و خصوصــا أخصائــي التغذيــة 
ــد  ــى ال تفق ــان حت ــام األم ــكل صم ــكل دوري يش بش

ــا«. ــا و نجاحه ــم أمانه ــة التكمي عملي
ويتــم أثنــاء إجــراء تكميــم المعــدة اســتئصال 80% 
ــؤدي  ــا، وي ــزء منه ــرك ج ــع ت ــدة م ــن المع ــا م تقريًب
ــد مقــدار الطعــام  ــى تحدي تقليــل حجــم المعــدة إل
اســتهاكه. عــاوًة علــى  للشــخص  الــذي يمكــن 
ــرات  ــدوث تغيي ــي ح ــراء عل ــذا اإلج ــاعد ه ــك يس ذل
هرمونيــة تســاعد علــى إنقــاص الــوزن. كمــا تســاعد 
ــف  ــى تخفي ــا عل ــة ذاته ــرات الهرموني ــذه التغيي ه
ــل  ــوزن، مث ــادة ال ــة بزي ــة المرتبط ــاالت المرضي الح

ــب. ــراض القل ــدم أو أم ــط ال ــاع ضغ ارتف

عبداهلل الدوي

د. أحمد قيراط

لياقة

أكــد صاحــب مركــز الــدوي للرياضــة والفنــون القتاليــة عبــداهلل الــدوي :« بــأن الفنــون القتاليــة والتنافســية لهــا العديــد مــن الفوائــد التــي تســاعد الفــرد 
الممــارس لهــا، إذ هــذه الفنــون  تســاعد علــى تحســين الذاكــرة، إذ تســاعد تكــرار التماريــن فــي الفنــون القتاليــة بشــكل كبيــر فــي تحســين ذاكــرة اإلنســان.

أكــد استشــاري الجراحــة العامــة وجراحــة المناظيــر فــي 
مستشــفى الســام التخصصــي الدكتــور أحمــد قيــراط 
»التكميــم«  بعــد  خاطئــة  ممارســات   3 هنــاك  بــأن 
ــاك  ــى أن هن ــيراً إل ــة، مش ــل العملي ــى فش ــتؤدي إل س
العديــد مــن األســباب التــي تســاهم الحصــول علــى 

ــمنة. ــض الس ــا لمري ــوب به ــر مرغ ــج غي نتائ

استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير في مستشفى السام التخصصي

الفنون القتالية تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز

3 ممارسات خاطئة بعد »التكميم«
ستؤدى إلى زيادة الوزن من جديد

مركز الدوي 
للرياضة يوفر أفضل 

الخدمات لتعليم 
الفنون القتالية 

والتنافسية

معلومة 
طبية
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1. المكسرات
تعتبر المكسرات من أكثر الخيارات وأفضلها في “الدايت”، الحتوائها على نسبة عالية من العناصر 
الغذائية المهمة، التي تساعد على الشبع واالمتالء، مثل األلياف والدهون الصحية والبروتين، إلى 

جانب تميزها بمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية.

2. التفاح 
يعتبــر التفــاح مــن أفضل المغذيات لغناه باأللياف، التي تســاعد على الشــعور بالشــبع لفترة طويلة، 

السيما محتواه من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء الدايت.

3. البطاطس المسلوقة
تتحكم البطاطس المســلوقة في الشــعور بالجوع، حيث يحتاج هضمها إلى الكثير من الوقت، إلى 
جانب قدرة البطاطس المسلوقة على التخلص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن والخصر، لهذا 

فهي مهمة في الدايت.

4. الشوفان 
يســاعد الشــوفان على الشــعور بالشبع واالمتالء لفترة كبيرة، أكثر من غيره من األطعمة، الحتوائه 
على الكثير من األلياف، والتي تخفض مستويات هرمون “الجريلين” بالجسم، السيما دوره الفعال 
في تحســين حركة األمعاء وتســهيل عمليتي الهضم واإلخراج وضبط نســبة السكر بالدم، وبالتالي 

يدعم خسارة الوزن كثيرا.

5. البيض 
يعتبر البيض من األطعمة المناسبة على وجبة اإلفطار، الحتوائه على البروتين، الذي يدعم الشبع 

وعدم الشعور بالجوع لفترات طويلة، فهو يسد شهيتك حتى الوجبة التالية.

توقف عنها اليوم
سلوكيات يومية تضر الكليتين...

يولــد اإلنســان بكليتيــن تعمــالن على تصفية الفضالت من الجســم، وإخراجهــا في البول، 
وإبقــاء كفــاءة الكلــى وفــق المعــدالت الطبيعيــة ســيضمن ســالمة عمــل أعضــاء الجســم 
خصوصــا القلــب والدمــاغ والعضــالت، إال أن هنــاك عوامــل مؤذيــة قــد تتســبب بالضــرر 

عليهما، ومن أبرز العوامل التي عليك تجنبها

األدوية المسكنة لأللم
إذ إن هنــاك أنواعــا كثيــرة مــن 
بضعــف  تتســبب  قــد  األدويــة 
أدويــة  تظــل  ولكــن  الكلــى، 
األســباب  أحــد  األلــم  تســكين 
الكلــى،  ضعــف  فــي  الرئيســة 
االلتهــاب  مضــادات  خصوصــا 
غير الستيرويدية، التي يستسهل البعض تكرار 
تناولهــا وبجرعات عاليــة، من دون إدراك اآلثار 
الجانبيــة طويلــة المــدى التــي يمكــن أن تضــر 

الكلى. 

تناول الملح والصوديوم
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الكلــى، 
وعلــى الرغم من أن الصوديوم 
عنصــر ضــروري للحفــاظ علــى 
خاليــا  عمــل  وكفــاءة  صحــة 
أنــه يمكــن تزويــد  إال  الجســم، 
الكافيــة منــه  بالكميــة  الجســم 
عبــر شــرب المــاء وتنــاول المنتجــات الغذائيــة 
تنــاول  فــي  اإلفــراط  يظــل  ولكــن  الطبيعيــة. 
الصوديــوم شــائعا جدا في أرجــاء العالم كافة، 
رغم أنه أمر مؤٍذ للجســم، خصوصا أنه يتسبب 
اإلضــرار  وبالتالــي  الــدم،  ضغــط  ارتفــاع  فــي 
اإلصابــة  فــرص  زيــادة  وكذلــك  بالكليتيــن، 

بحصوات الكلى. 

عدم شرب الماء
من العوامل التي تضر بالكليتين، 
فــي  المــاء  توافــر  عــدم  إن  إذ 
فــي  سيتســبب  الجســم  ســائل 
واضطــرار  الجســم  جفــاف 
الكليتين بســبب تراكم الفضالت 

واألحماض في الجسم.

عدم إفراغ البول من المثانة
يتســبب بتضخــم المثانــة، وقد 
الكليتيــن.  إلــى  البــول  يعــود 
تمتلــئ  أن  يمكــن  وحينئــذ، 
الكليتــان بالبــول لدرجــة أنهمــا 
علــى  وتضغطــان  تنتفخــان 
األعضــاء المجاورة. ويمكن أن 
يــؤدي هــذا الضغــط إلى تلــف الكلــى، واإلصابة 

بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.
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الشهية هي الرغبة في تناول الطعام، أما الجوع فهو الحاجة العضوية لتناول الطعام، 
وليــس ضروريــا أن يتحكــم الجــوع فــي الشــهية. وزيــادة الشــهية عــادة مــا تــؤدي إلى 
المبالغة في تناول األطعمة، ما ســيزيد وزنك، لذا من الضروري أن تلجأ لبعض الحيل 
لكبح شهيتك لكي تحافظ على وزنك المثالي. وهناك بعض األطعمة التي تساعد على 

كبت شهيتك وقد تساعد أيضا على تجنب زيادة الوزن ومن هذه األطعمة:

سد شهيتك

»البيكو«
أحدث التقنيات لعالج تصبغات البشرة وتصغير المسامات

أكــدت استشــارية األمــراض الجلديــة د. وانــد أليمــاو فــي مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة أن تقنيــة موجــة بيكــو هــي أحــدث التقنيــات حاليــا لعــالج التصبغــات، 
إذ إنهــا مــن أقــوى تقنيــات الليــزر لتفتيــح التصبغــات وعــالج ندبــات حــب الشــباب، وينتــج عنهــا طاقــة عاليــة فــي فتــرة قصيــرة جــدا )450 بيكــو ثانيــة(، 

ويســاوي البيكــو جــزءا مــن التريليــون.
ــد الســليم، كمــا يعمــل  ــد الخارجيــة مــع المحافظــة علــى الجل وأضافــت »يزيــل الجهــاز طبقــات الجل
عــن طريــق تكســير صبغــات الميالنيــن أو صبغــة التاتــو إلــى جزيئــات صغيــرة يســهل علــى الجســم 
ــذه  ــتخدم ه ــت »تس ــات«. وقال ــف والتصبغ ــق الكل ــح مناط ــى تفتي ــاعد عل ــا يس ــا، م ــص منه التخل
ــة فــي عــالج العديــد مــن مشــكالت البشــرة، ويظهــر التحســن فــي البشــرة خــالل شــهر مــن  التقني
ــار ندبــات حــب الشــباب،  ــا البشــرة، عــالج آث ــة فــي تجديــد خالي الجلســات، وتســتخدم هــذه التقني
عــالج التصبغــات الجلديــة بأنواعهــا المختلفــة الســطحية والعميقــة، وفــي أماكــن الجســم المختلفــة«.

وأوضحــت أنــه يســتخدم جهــاز بيكــو فــي إزالــة الكلــف والنمــش، عــالج أنــواع الوحمــات المختلفــة. 
كمــا يســتخدم أيضــا إلزالــة التاتــو فــي مناطــق الجســم المختلفــة وأيضــا تاتــو الحواجــب. وأكــدت أن 

هــذه التقنيــة تعطــي البشــرة نضــارة وحيويــة، إضافــة إلــى أنهــا تســاعد علــى تصغيــر المســام

بالبشــرة كل  العنايــة  »تتطــور عالجــات  وأضافــت 
يــوم، وفــي الوقــت الحالــي، العالجــات الشــائعة هــي 
القائمــة علــى تعزيــز للبشــرة بحمــض الهيالورونيك، 
ومنتجــات  بيولوجيــة  عوامــل  باســتخدام  وذلــك 
ــل  ــذي يعم ــدات، ال ــي نيوكليوتي ــى بول ــوي عل تحت
علــى ترطيــب الجلــد، كمــا أنهــا تعمــل أيضــا علــى 
ــل  ــي تجع ــد، فه ــة والتجاعي ــوط الدقيق ــالج الخط ع

ــي  ــات ه ــذه التقني ــرز ه ــن أب ــة، وم ــرة متوهج البش
البروفايلــو وإبــرة نوكليوفيــل«.

ــت  ــتخدامها قال ــم اس ــي يت ــزة الت ــرز األجه ــن أب وع
ــر الدقيقــة RF لتقشــير  ــا تقنيــة اإلب »تســتخدم حالي
ــالج  ــى ع ــل عل ــي تعم ــل، فه ــت أق ــي وق ــد ف الجل
ــا  ــد، كم ــباب الجل ــد ش ــباب وتجدي ــب الش ــات ح ندب
يتــم اســتخدام الموجــات الناعمــة، وهــي موجــات 

تعمــل  الكثافــة  وعاليــة  مركــزة  صوتيــة  فــوق 
علــى إعــادة تشــكيل الكوالجيــن بإضافــة شــد 
لمــدة 6  للوجــه يســتمر مفعولــه  غيــر جراحــي 

إلــى 8 أشــهر«.وتابعت »كمــا تســتخدم حالًيــا تقنيــة 
النانوبــور التــي تشــبه الميزوثيرابــي، إال أن الفــرق فــي 
عملهــا، إذ إنهــا تعطــي نتائــج بشــكل أســرع لتجديــد 

ــد«. ــباب الجل ش

وأشــارت إلــى أن مــن أبــرز العالجــات المســتخدمة 
البشــرة  الكيميائــي لتفتيــح  التقشــير  أيًضــا هــي 
أيًضــا ولتفتيــح المنطقــة الخاصــة، والــذي يشــهد 

ــه. ــااًل علي إقب

وضع مسكن األلم على
األسنان سيخفف األلم

هنــاك معتقــدات خاطئــة تؤثــر علــى الصحــة بشــكل 
ســلبي، كمــا هــو الحــال عنــد حــدوث وجــع األســنان حينمــا 
يلجــأ المريــض لوضــع قــرص إســبيرين علــى المــكان 
ــرة،  ــاء الكبي ــن األخط ــد م ــذا يع ــكينه، وه ــاب لتس المص
ــد  ألن األســبرين يحتــوى علــى حامــض السليســيلك، وعن
ــرج  ــرص، فيخ ــل الق ــرًة يتحل ــنان مباش ــى األس ــه عل وضع
الحمــض مــا يــؤدي لتــآكل اللثــة أو زيــادة االلتهابــات بها.

عند إصابتك بالحروق
ضع الثلج البارد

ــج  ــع الثل ــى وض ــروق إل ــعافات الح ــي إس ــوء ف ــم اللج يت
علــى المنطقــة المصابــة وهــذا قــد يــؤدي لإلصابــة 
بالحــرق البــارد، الحــل األمثــل فــي هــذه الحالــة هــو غمــر 
المــكان المصــاب بالمــاء البــارد الجــاري لمــدة 15 دقيقــة 
حتــى نقلــل مــن مضاعفــات تلــك الحــروق، وبعــد ذلــك 
يمكــن اســتخدام كريــم مخصــص لمثــل هــذه الحــاالت 
مــع ضــرورة االبتعــاد عــن وضــع معجــون األســنان علــى 

الحــروق لمــا لــه مــن أضــرار ســلبية.

الــدورة  انتظــام  عــدم  مــن  تعانــي  امــرأة  كل 
المبايــض تكيــس  متالزمــة  لديهــا  الشــهرية 

يمكــن أن تكــون متالزمــة تكيــس المبايــض أحــد أســباب 
ــا أن  ــن أيًض ــن يمك ــهرية، ولك ــدورة الش ــام ال ــدم انتظ ع
تكــون ناجمــة عــن ظــروف صحيــة أخــرى أو عوامــل 
ــة  ــدة الدرقي ــاط الغ ــرط نش ــاة، أو ف ــط الحي ــق بنم تتعل
ــول إن كل  ــة الق ــن الدق ــس م ــي، لي ــا. وبالتال أو خموله
امــرأة تعانــي مــن عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية مصابــة 

بمتالزمــة تكيــس المبايــض. 

السكري يجعل المريض أكثر عرضة لنزالت البرد

معرضــا  المريــض  يجعــل  ال  الســكري 
بشــكل أكبــر لنــزالت البــرد، لكــن فــي 

ــط  ــح ضب ــا يصب ــة به ــال اإلصاب ح
مســتوى الســكر أصعــب، كمــا أن 

معرضــون  الســكري  مرضــى 
اإلنفلونــزا  لمضاعفــات 
لــذا  غيرهــم،  مــن  أكثــر 

ــاح  ــم لق ــادًة بأخذه ــح ع ُينص
الســنوي. االنفلونــزا 

تقنية »البيكو« 
تعطي البشرة 
نضارة وحيوية

د. واند أليماو

صحح معلوماتك

تغذية

جمال
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اســتــقــبــل وزيــــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
إدارة  مجلس  رئيس  العصفور،  أسامة 
جــمــعــيــة الـــمـــرصـــد لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
الــغــريــري، وبــحــضــور عـــدد من  محسن 
خــال  وتـــم  اإلدارة.  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
اللقاء االطاع على مشاريع ومبادرات 
والعمل  الــقــانــون  مــجــال  فــي  الجمعية 
لها  تسعى  التي  ــداف  واألهـ التطوعي، 
وتدريب  إعــداد  إلى  والرامية  الجمعية 

هذا  في  المتخصصة  الوطنية  الكوادر 
حقوق  ثقافة  نشر  جانب  إلى  المجال، 
الديمقراطية  قيم  وتــرســيــخ  اإلنــســان 
ــاد وزيـــر  والــمــواطــنــة. مـــن جــانــبــه، أشــ
الجمعية  بجهود  االجتماعية  التنمية 
ــقــــوق اإلنــــســــان،  ــغــــرس مـــفـــاهـــيـــم حــ ــ ل
مــبــادئ  وفـــق  تنفذها  الــتــي  وبــرامــجــهــا 
مختلف  ــيــن  ب الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة 

القطاعات الرسمية واألهلية.

جهود حقوقية لتكريس قيم المواطنة والديمقراطية

تشجيـع االستثمـار فـي قطـاع االتصـاالت
بحث مستجدات مشاريع الربط عبر كيابل البيانات مع السعودية

قام وزير المواصالت واالتصاالت محمد الكعبي بزيارة للمملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، حيث التقــى بوزير االتصــاالت وتقنية المعلومات 

بالمملكة العربية السعودية عبدهللا السواحه.

تــم خـــال الــلــقــاء مــنــاقــشــة عـــدد من 
المبادرات الداعمة لتشجيع االستثمار 
ــاع االتــــــصــــــاالت وتــقــنــيــة  ــطــ ــي قــ ــ فـ
المشاريع  ومستجدات  المعلومات، 
البيانات،  كيابل  عبر  بالربط  المتعلقة 
ــن نـــظـــام الــحــوســبــة  واالســـتـــفـــادة مـ
آليات  بحث  الــى  إضــافــة  السحابية، 
المواقف  وتوحيد  المشترك  التعاون 

في المنظمات الدولية. 

كما أكد الوزير خال اللقاء على عمق 
التي  الوثيقة  التاريخية  الــعــاقــات 
عن  معربًا  الشقيقين،  البلدين  تجمع 
تطلع مملكة البحرين الدائم إلى تعزيز 
آفاق  الــى  بها  والــدفــع  العاقات  هــذه 
القطاع  هذا  تنمية  يحقق  بما  أرحــب 
وتطور خدماته، السيما تلك المتعلقة 
الرقمي، فى ضوء  التحول  بمجاالت 

الرؤية المشتركة للمملكتين.

الرياض - بنا

وزير المواصالت واالتصاالت يلتقي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات السعودي 
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كشــف وزير شــؤون البلديات والزراعة، رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحريــن( وائــل المبارك، عن الخطة االســتراتيجية الجديدة لألعــوام )2023 - 2026(، مؤكًدا 
على أنها تركز في أولوياتها على االهتمام بالعنصر البشــري ضمن المســيرة التنموية الشــاملة 
في العهد الزاهر لملك البالد المعظم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

االستراتيجية  الخطة  أن  الــمــبــارك  وأضـــاف 
للمملكة،  الرؤية االستراتيجية  أطلقت ضمن 
ــتــوجــيــهــات الــكــريــمــة  ــع ال وبـــمـــا يــتــنــاســب مـ
رئيس  العهد  ولي  برئاسة  الموقرة  للحكومة 
الملكي  الــســمــو  الـــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبما يرفد 
مسيرة البناء والتطوير في المملكة، وُيسهم 
ــادة األعــمــال  فــي خلق الــمــزيــد مــن فــرص ريـ

والخبرات للطلبة.
التنفيذي  ــرئــيــس  ال ــان  إعــ لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
لبوليتكنك البحرين، كيران أوكوهان، الخطة 
االستراتيجية الجديدة، في لقاء أقيم مؤخًرا 
مدينة  في  الكلية  بحرم  البحرين  قاعة  في 
األمناء،  رئيس مجلس  رعاية  عيسى، تحت 
تم  حــيــث  الــبــولــيــتــكــنــك،  منتسبي  وحــضــور 
عرض أبرز التوجهات االستراتيجية للمرحلة 
الــســوق  متطلبات  ــراعــي  ت ــتــي  وال الــمــقــبــلــة، 
االرتــقــاء  فــي  يسهم  بما  والعالمية  المحلية 
بجودة المخرجات وخلق فرص عمل نوعية 

للكوادر الوطنية.
الــخــطــة طموحاتنا  “تــجــســد  الــمــبــارك  وقـــال 
األفضل  تقديم  على  وتصميمنا  الــوطــنــيــة، 

لطلبتنا، ولذلك وضعنا كل اهتمامنا وتركيزنا 
االستثمار  وهــو  واحــد،  أساسي  محور  على 

في رعاية وتطوير مخرجات التعليم”.
رؤية  تلبية  على  الخطة  “وستعمل  وأضــاف 
وتــحــويــل   ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة  ــبــحــريــن  ال
مهني  عـــاٍل  تعليم  مـــزود  إلـــى  البوليتكنك 
إقليمي أكثر حداثة وكفاءة وابتكاًرا ومرونة 
في االستجابة الحتياجات سوق العمل. ومن 
تحقيق  في  نأمل  االستراتيجية  هذه  خال 
ذلك من خال شراكاتنا القيمة مع القطاعين 
العام والخاص، كما نتطلع لتحقيق طموحاتنا 

من أجل ازدهار اقتصاد لمملكتنا الغالية”.
الــخــطــة  ــان، إن  ــ ــوهــ ــ ــ ــن جــهــتــه قـــــال أوك مــ
مــحــاور هــي،   3 مــن  تنطلق  االســتــراتــيــجــيــة 
الكلية،  موظفي  تمكين  خــال  مــن  ــراد  األفــ
عن طريق االلتزام بالعمل الجماعي كأعضاء 
األهداف  لتحقيق  وأكاديمية  إدارية  هيئتين 
نــابــض  ــرم جــامــعــي  بــخــلــق حــ  2026 ــعــام  ــل ل
بالحياة، وتطوير رأس المال البشري، وخلق 

مسارات لاستدامة.
الــثــانــي فيرتكز على  الــمــحــور  ــا  “أمـ وأضـــاف 
القابلية للتوظيف وريادة األعمال والمشاريع 

على  البوليتكنك  ستعمل  حيث  واالبــتــكــار، 
الذي من شأنه  الكلية  التوزيعي لحرم  النهج 
المزيد  ويــوفــر  الـــوصـــول،  نــطــاق  يــوســع  أن 
ــمــرونــة فــي الــتــعــلــم، وتــشــجــيــع ثقافة  مــن ال
االبــتــكــار وريـــادة األعــمــال مــن خــال إطــاق 
إضافة  لابتكار،  البحرين  بوليتكنك  مركز 
األكاديمية  الــبــرامــج  طــرح  فــي  التوسع  إلــى 
بــالــتــشــاور مــع شــركــاء فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
الحالية  العمل  ســوق  احتياجات  يلبي  وبما 

والمستقبلية”.
الخطة  مــن  الثالث  المحور  “ويــرتــكــز  وتــابــع 

القائمة،  االستراتيجية على تعزيز الشراكات 
تصب  جديدة  استراتيجية  شــراكــات  وبناء 
القطاع  وشركاء  الطلبة،  من  كل  صالح  في 
الوطني،  واالقتصاد  والخريجين،  الــخــاص، 
والبحث،  والصحة،  التعليم،  تحسين  بهدف 
االقتصادية  الرفاهية  وتحقيق  واالبــتــكــار، 

لمجتمعاتنا”.
وتـــقـــدم أوكــــوهــــان بــجــزيــل الــشــكــر لــرئــيــس 
ــاء عـــلـــى دعــمــهــم  ــ ــن ــ ــاء مــجــلــس األم ــضــ وأعــ

ــتــطــويــر  ــم ل ــهـ ــاتـ ــظـ ــاحـ ــهـــم ومـ ــاتـ ــهـ ــيـ وتـــوجـ
اإلدارة  لطموحات  ودعمهم  االستراتيجية 
التنفيذية، كما تقدم بالشكر ألعضاء الهيئتين 
اإلداريـــــــة واألكـــاديـــمـــيـــة، وجــمــيــع مــوظــفــي 
الــبــولــيــتــكــنــك، وأفـــــراد الــمــجــتــمــع، وشــركــاء 
الصناعة الذين ساهموا في صوغ هذه الخطة 
رؤيتهم  مشاركة  خــال  من  االستراتيجية، 

لمستقبل التعليم العالي المهني في المملكة.

المنامة - بنا

تحويل “البوليتكنك” لمزود تعليم عاٍل إقليمي في االستجابة الحتياجات سوق العمل
إطالق الخطة االستراتيجية الجديدة لألعوام )2023 - 2026(... المبارك:

ــمــســاعــد لــلــصــرف  ــد الــوكــيــل ال أكــ
الــصــحــي فــتــحــي عــبــدهللا الــفــارع 
إنشاء  بأعمال  بـــدأت  ــوزارة  ــ ال أن 
شبكة صرف صحي بمجمع 1205 
بهدف  حــمــد؛  مــديــنــة  منطقة  فــي 

توصيل الخدمة لـ 79 عقارا.
الــمــســاعــد للصرف  الــوكــيــل  ــال  وقـ
الــصــحــي بــأنــه ســيــتــم مـــن خــال 
هـــذا الــمــشــروع بــنــاء خــط صــرف 
مترا،   953 بطول  رئيسي  صحي 
وخطوط فرعية بطول 699 مترا، 
وبناء 168 غرفة تفتيشية رئيسة 
استكمال  إلـــى  إضــافــة  وفــرعــيــة، 
لرصف  المطلوبة  األعــمــال  جميع 
بالطوب  المشاة  ومــمــرات  الطرق 

ووضع الخطوط األرضية.
ــمــشــروع  ال أن  ــارع  ــفــ ــ ال وأوضــــــح 
العمراني  التوسع  لمواكبة  يــأتــي 
المملكة في مختلف  الذي تشهده 
ــك مـــن خــال  ــ ــمــحــافــظــات، وذلـ ال
تــوصــيــل مــخــتــلــف الـــعـــقـــارات من 

بشبكة  وربــطــهــا  ــان  ــبـ ومـ ــازل  ــنـ مـ
بــمــا يسهم في  الــصــحــي  الــصــرف 
من  المستفيدين  ــرة  ــ دائ تــوســيــع 

هذه الخدمة المهمة.
ــار إلـــى أن الــمــشــروع يــأتــي  ــ وأشـ
في  الــوزارة  عمل  لبرنامج  تنفيًذا 
الصحي  الصرف  خدمات  تطوير 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــبــحــريــن، 
الرئيسة  الــمــبــادرات  ضمن  وذلـــك 
االستراتيجية الساعية إلى تطوير 

وضمان  التحتية  البنية  خــدمــات 
الــجــودة  معايير  بأعلى  توفيرها 
االقتصادية  الرؤية  مع  وبالتوافق 

2030 لمملكة البحرين.
وتهيب وزارة األشغال بالمواطنين 
ــمــقــيــمــيــن قـــاطـــنـــي الــمــنــطــقــة  وال
الـــتـــعـــاون والـــتـــقـــيـــد بــــاإلشــــارات 
فترة  أثناء  اإلرشادية  التحذيرية 

ــمـــشـــروع حــفــاظــا على  تــنــفــيــذ الـ
سامتهم.

يذكر أنه قد تمت ترسية مناقصة 
ــــل مــجــلــس  ــب ــروع مـــــن قــ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــمــنــاقــصــات والـــمـــزايـــدات على  ال
للحفريات  الخليج  آفـــاق  شــركــة 
بــتــكــلــفــة تبلغ  الــمــعــدات  وتــأجــيــر 

389,943 دينارا.

المنامة - وزارة األشغال

شبكة للصرف الصحي بمجمع 1205 في مدينة حمد
يخدم 79 عقارا ويساهم في توفير بيئة صحية وآمنة...”األشغال”:

وائل المبارك

المهندس فتحي الفارع

جانب من أعمال المشروع



قـــال عضـــو المجلس البلـــدي للمنطقة 
الشمالية باسم أبو إدريس، إن 7 أبراج 
اتصاالت ســـُتركَّب في مدينة ســـلمان 
بالمحافظة الشـــمالية خـــال الفترات 
المقبلـــة، وذلـــك بهدف تقويـــة تغطية 
وأجهـــزة  النقالـــة  للهواتـــف  اإلرســـال 
االتصال الاســـلكي في المنطقة التي 

توجد فيها 3500 وحدة سكنية.
وأضـــاف أبـــو إدريـــس فـــي حديثـــه لـ 
”البـــاد” أن الدراســـة تمـــت مـــن قبـــل 
الجهـــات المعنية باألمـــر وتم التوافق 
لزيـــادة عـــدد أبـــراج االتصـــاالت لحل 
مشـــكلة ضعف تردد شبكات االتصال 

األهالـــي  كان  حيـــث  المنطقـــة،  فـــي 
يشـــكون من ضعـــف تغطيـــة الهواتف 
النقالة بســـبب عدم التغطيـــة الكافية 
لاتصـــال الاســـلكي، موضحـــا أنه تم 
تركيـــب 7 أبـــراج اتصـــال فـــي وقـــت 

ســـابق، لكن لم يكن مســـتوى التغطية 
شاماً للمســـاحة الجغرافية بالمدينة، 
األبـــراج  عـــدد  زيـــادة  وعليـــه ســـيتم 
حتى تكون التغطية ألهالي ومرتادي 

مدينة سلمان.

بهدف تقوية اإلرسال لألجهزة الالسلكية

أبو إدريس: تركيب 7 أبراج اتصال بمدينة سلمان
محرر الشؤون المحلية

أفادت عضـــو مجلس المحـــرق البلدي 
دالل المقهـــوي، بـــأن “بلـــدي المحـــرق” 
تدويـــر  “إعـــادة  حملـــة  أول  أطلـــق 
الباستيك” بديًا عن حمات التنظيف 
التقليدية، حيث يهدف المشـــروع إلى 
تعميـــم تجربـــة التدويـــر علـــى جميـــع 
فعاليات المملكة من خال التعاون مع 
الجهات المعنيـــة باألمر وذات العاقة، 
وشـــارك فـــي الحملة التـــي أطلقت في 
حديقـــة الكازينـــو بمحافظـــة المحـــرق 
مجاميع شـــبابية من المهتمين بشؤون 
البيئـــة واإلســـعافات األوليـــة وفريـــق 
شـــبابي تابـــع لمؤسســـة شـــباب العالـــم 
الدوليـــة، وعدد مـــن مفتشـــي النظافة 

الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق.
وذكـــرت المقهوي أنه تم توفير حاوية 
إلعادة تدوير الباستيك في الحديقة 
الباســـتيك،  تدويـــر  إعـــادة  بهـــدف 
الباســـتيكية”،  للنفايـــات  “مخصصـــة 
العلميـــة  األبحـــاث  أن  إلـــى  مشـــيرة 
أثبتـــت أن الباســـتيك الـــذي يلقى في 
البحـــر يحجـــب الضـــوء عـــن الُشـــعاب 
المرجانية وبالتالي يتسبب في موتها، 
وعليه تمـــوت الكائنـــات البحرية التي 
تتغـــذى عليهـــا ممـــا يســـبب خلـــاً في 
النظـــام البيئي، إضافة إلى تحول تلك 

المواد إلى مرض الســـرطان من خال 
تناول اإلنسان للكائنات البحرية التي 
تتناول كميات من الباستيك بالخطأ.
وتابعت “نحن في طور دراســـة كيفية 
إدارة المخلفات األخرى”، وتم التركيز 
علـــى إعـــادة تدويـــر مواد الباســـتيك 
نظرًا لوجود جهات يمكنها االســـتفادة 

من المواد الباستيكية.
تأتـــي ضمـــن  الحملـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
خطـــة مجدولـــة على مدار الســـنة في 
مختلـــف دوائـــر محافظـــة المحـــرق الـ 
إلعـــادة  فعاليـــات  إطـــاق  بهـــدف   ،8
تدويـــر الباســـتيك، حيـــث تســـتهدف 
الحملة الحدائق والسواحل والشوارع 
فـــي  العامـــة  المرافـــق  مـــن  وغيرهـــا 

المحرق.

دراسة كيفية إدارة المخلفات األخرى... المقهوي:

توفير حاوية جمع البالستيك بحديقة الكازينو
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تعتبـــر منطقـــة العكر الشـــرقي من ضمـــن المناطق المســـتفيدة من اإلطالة 
على خليج توبلي، كجزيرة سترة، عبر منطقة “الحمرية” وتوبلي وجرداب 
والنبيه صالح وغيرها، ولعل منطقة العكر الشرقي هي ضمن تلك المناطق 
التـــي تملـــك العـــدد األكبـــر مـــن البيـــوت المطلة علـــى الخليج، حيـــث يعتبر 

متنفسهم الوحيد الذي تبلغ مساحته أقل من كليومتر.
حاولـــت “الباد” من خال هـــذا التقرير الحديث مع أهالي المنطقة للتعرف 
على أبرز مشـــكلة تواجه متنفسهم الوحيد. وأشار ياسين عبدالرسول أحد 
أهالي العكر الشـــرقي إلى “االســـتماك” كأكبر خطر يهدد مســـتقبل متنفس 
العكر، مبينا أن سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا( 
كان قـــد وجـــه للحفاظ علـــى حق األهالي بهذا المكتســـب، ورغـــم ذلك فإن 

البعض يحاول االستماك وحرمان األهالي من هذا المنفس.
وأوضح عبدالرســـول أن الســـاحل يقصده مجموعة كبيـــرة من المواطنين 
واألجانـــب وحتـــى الخليجيـــن، وهـــذه القطعة البســـيطة من الســـاحل تعبر 
مســـاحة للتســـامح تعبر عن شـــعب البحرين وعادته الطيبـــة في الترحيب 

بضيوفه.
كما عبر مجموعة أخرى من األهالي عن قلقهم إزاء تملك أحد التجار قطعة 
كبيـــرة من الســـاحل المقابل لبيوتهم، وأضافـــوا أن الخطر األخر الذي يهدد 
حياة األفراد في ســـاحل خليج توبلي هو تحول األرض إلى أرض طينية؛ 
بســـبب عمليات الدفان التي شـــهدها الســـاحل ســـابقا، وقد طالبوا الجهات 
الرســـمية بإيجـــاد حـــل قبل وقـــوع ضحايا، مؤكديـــن أن الحيوانـــات كانت 
تغرق في الطين وقد تمت إغاثة بعض الكاب سابقا من الغرق في الطين.

“الطين” في خليج توبلي يهدد أبناء العكر
متنفس يقصده المواطن والخليجي واألجنبي... “واالستمالك” يزاحمه:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد، 
إن الهيئة أطلقت أخيرا خدمة إلكترونية جديدة عبر نظام وتطبيق تواصل، 
والتــي تتيــح للعمــاء تقييــم ردود الجهــات الحكوميــة علــى االستفســارات 

والشكاوى المقدمة، وذلك خال 14 يوًما من تاريخ استام الرد. 

وأوضح القائـــد أن الهدف من توفير 
الخدمة الجديدة هو تمكين الجهات 
تواصلهـــا  تحســـين  مـــن  الحكوميـــة 
وتعزيـــز رضـــا الجمهـــور عـــن كل مـــا 
تقدمـــه مـــن خدمـــات ومميـــزات، إذ 
نصيـــة  رســـالة  للمســـتخدم  ســـتصل 
قصيرة تتضمن رابًطا لعرض وتقييم 
رد الجهة الحكومية على االستفسار 
أو الشـــكوى، ويكـــون التقييـــم وفًقـــا 
لمجموعة من المعايير والتي تشـــمل 
أو  االستفســـار  مـــع  التعامـــل  آليـــة 
الشكوى، ووضوح المعلومات في رد 

الجهة، وأسلوب ولباقة الرد المكتوب 
إلى جانب تقييم ســـهولة اســـتخدام 
“تواصـــل”  وتطبيـــق  لنظـــام  األفـــراد 
إلـــى  المواطنيـــن والمقيميـــن  داعًيـــا 
أهميـــة قيامهم بعمليـــة التقييم هذه 
وذلـــك لتحقيـــق التفاعـــل اإليجابـــي 
والمباشـــر من قبل الجهـــة الحكومية 
مع المستخدمين والرد على طلباتهم 
والعمل على وضع الحلول المناســـبة 
وينـــال  رضاهـــم  يحقـــق  بمـــا  لهـــم 
استحســـانهم عـــن الخدمـــة المقدمة 

ويرفع من كفاءتها وجودتها.

كمـــا بّين أن إضافة الخدمة الجديدة 
قـــد جاء ضمن حزمة من التحديثات 
فـــي نظام تواصل 4.0 والتي أطلقت 
الهيئـــة بعضهـــا مســـبًقا مثـــل لوحـــة 
بيانات مكتب الوزير، وتوحيد الفترة 
الزمنية لـــرد الجهات، وتطوير خدمة 
“صـــورة لنطور”، إلـــى جانب عدد من 
التحديثات التي سيتم اإلعان عنها 

قريًبا.
واســـتعرض القائـــد أبـــرز إحصـــاءات 
أداء الجهـــات الحكوميـــة عبـــر نظام 
وتطبيق، حيث أشـــار إلى أن إجمالي 
عـــدد الجهـــات الحكوميـــة المنضمـــة 
إلـــى نظـــام تواصـــل منـــذ التدشـــين 
 )53( بلغـــت  قـــد   2022 العـــام  حتـــى 
جهـــة حكومية، وأن هذه الجهات قد 

تعاملت خـــال العـــام 2022 مع أكثر 
استفســـار   )179,421( تواصـــل  مـــن 
وشـــكوى مقدمـــة لمختلف الـــوزرات 
والهيئـــات الحكوميـــة، كمـــا تعاملـــت 
الجهات مع أكثر من )6( آالف مقترح،  

في حيـــن بلغت نســـبة التزامها بالرد 
على جميع االستفسارات والشكاوى 
خال الفتـــرة الزمنية المحددة 99.3 
%، وبمتوســـط )3( أيـــام للـــرد علـــى 

شكاوى واستفسارات الجمهور.
واختتم الرئيـــس التنفيذي تصريحه 
باإلشـــارة إلـــى أن هيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونية قد تســـلمت 
عـــدًدا مـــن المقترحـــات خـــال العام 
علـــى  الهيئـــة  عملـــت  وقـــد   ،2022
تنفيذهـــا، وأن مـــن أبـــرز المقترحات 
التـــي تـــم تنفيذهـــا تطويـــر تطبيـــق 
“مجتمـــع واٍع” وتوفيـــر خدمة الدفع 
الموحـــد للقطاع التجاري عبر تطبيق 
التاجر، إلى جانب إمكانية التسجيل 
جهـــاز  عبـــر  اإللكترونـــي  للمفتـــاح 
الخدمـــة الذاتيـــة اســـتجابة وتنفيًذا 

لمقترحات المواطنين والمقيمين.

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إتاحة الفرصة للعمالء لتقييم ردود الجهات الحكومية
عبر خدمة جديدة على تطبيق “تواصل”... القائد:

احصاءات نظام تواصل وتوفير خدمة تقييم رد الجهات

محمد القائد

 باسم أبو إدريس

حسن عبدالرسول

بدر الحايكي
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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
EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
 CONSULTANT

, suitably qualified applicants can contact
 17262262 or HR.S@EKKANOO.COM.BH

AHMADI INDUSTRIES B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17271333 or ADMIN@AHMADIPEPSI.COM

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

 SHEETMETAL WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com

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

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

ASHOOR QALB ALASAD READYMADE DRESSES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17640810 or helplinebh888@gmail.com

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or pasha@kcbahrain.com

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 39912299 or DM@mannaigroup.net

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17224807 or ebrahimahmed@kpmg.com

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17490040 or MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17713731 or EASTARABCON@GMAIL.COM

ABRAJ  RAJ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39464260 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@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

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

CITY HOME CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION / MASONARY FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17717101 or MALMEER@BATELCO.COM.BH

ALTAMIYA WORLD SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 33712839 or AREFA28@GMAIL.COM

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

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

HUMMINGBIRD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33903693 or KHAMIS.RUMAIHI@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com

ALEKKAR COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33732296 or ALFAROOQ62@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

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

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

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCOM.COM

ADAM BROSTED AND SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

 SHAWARMA WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17330091 or PAINTPLUS@HOTMAIL.COM

FUN DAYS FOR GIFTS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39893138 or Qassim.8@hotmail.com

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

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

 17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH

SALSALA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17685201 or SIREBRAHIM2016@YAHOO.COM

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39222337 or arabspalacecleaning@gmail.com

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact
 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

HERITAGE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17621990 or JAFFAR.SALMAN@GMAIL.COM

Noor Al Eyman Bulding Materials 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39864040 or EYMANAC2012@GMAIL.COM

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

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

ALAWADHI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17273114 or alawadhicarservices@gmail.com

TIBA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39664685 or BUHAJAR06@HOTMAIL.COM

HUSSAIN MOHAMED HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@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

YOUSIF ELECTRONCS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39454824 or HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM

PLAN ARCHITECTURE AND DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17590878 or info@pad.bh

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 33666412 or HRHEAD@PASTAEXPRESSGROUP.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

MOHAMMED EMAM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)
, suitably qualified applicants can contact
 39273173 or azizkhalid.1991@yahoo.com

Horizon Telecom Services Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 38488828 or husain.kadhem@horizon.bh

SCUBAMASTER COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17292154 or AHMED@SCUBAMASTER.WS

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

 MASON ASST
, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36636624 or h.bukhamas@tamcon.bh

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCOM.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

AL ABRAJ RESTAURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 38700027 or SALWA@AL-ABRAAJ.COM

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17600091 or scoopmec1@gmail.com

Mikael electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39865798 or Abufaizanac@yahoo.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

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

SHAMS ALZAIN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77229911 or INFO@AWTADI.COM

Rock Weed Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants can contact
 17001599 or JR@ROCKWEEDINTL.COM

Falafel Palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact
 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM

GOLDEN TOWER CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36677709 or BUZAHRAA@HOTMAIL.COM

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM

BAHRAIN MEDICAL & INDUSTRIAL GAS PLANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17400469 or mathame@bmigp.com

HALIMA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32161610 or HALIMA-1233@WINDOWSLIVE.COM

MIRROR MIRROR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39677997 or mirrormirrorbeautysalon99@gmail.com

PUT ON TAILORING & EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33428886 or SAFEWHEELSBH@GMAIL.COM

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

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact
 17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM

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

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 38383626 or LAD@CONSULUM.COM

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39675509 or AWAISBASHIR.94@HOTMAIL.COM

BLACK LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39930215 or NOAIMIADEL_HAIFA@YAHOO.COM

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

Arcade services w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact
 33994533 or MHAGRASY@ICLOUD.COM

MONTANA TOWER FURNISHED APARTMENTS 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 39124195 or SAEED.BARNI1@GMAIL.COM33

Cuba Garage Auto Repair 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33354499 or CUBA.GARAGE1@GMAIL.COM

AMEERA KHALIL RADHI EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 38284050 or AMIRA2022AMIRAAA@GMAIL.COM
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AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM

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

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM

Desi Bite  CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33948835 or SANA-YOUSIF@HOTMAIL.COM

Najam Un Nisa Bukhari fashion design CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact
 36137311 or syedjojogillani@yahoo.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

TOP CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39655383 or HANIBOHAMAD74@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

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

MAGIC JUICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33737676 or SUPERSHOW.BH@GMAIL.COM

THE SEVEN DOSA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17685318 or umnayef7812@outlook.com

BIBI BUILDING MAINTENANCE ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 13108293 or BIBICONSTRUCTIONCLEANING@GMAIL.COM

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SOUND RECORDING EQUIPMENT OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17116611 or CORP@DADABAI.COM

Star-Grace Management Services W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36863894 or stargracemanagement@gmail.com

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

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

FATIMA FANCY ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 34340542 or BHS.CLIENT@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

KONYALI AHMET USTA FOR RESTAURANTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17532229 or newconcept.bahrain@GMAIL.COM

GOLDEN PARK LAND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM

MOON SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36449982 or MOONSANDEXC@GMAIL.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

SPRING FIELDS LIVESTOCK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 33189888 or WASEEMWALID@GMAIL.COM

PROSPECT wood Industries FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39981991 or KHALIDFARGHLI@YAHOO.COM

Le soir beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34108673 or NAWALALTAITOON@YAHOO.COM

BALJIT SERVICES AND AC REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35101234 or SINGH72045@GMAIL.COM

TRADERS VICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST(DISPLAY)
, suitably qualified applicants can contact

 17586906 or TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM

COIN Systems Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 34234066 or AKPRABHURAJ@YAHOO.COM

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

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

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

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 38001001 or MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com

THASHAKEEL BABY BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17413894 or HIJAZTK@GMAIL.COM

WINNERS PACK TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39475757 or BU-KHALID-@HOTMAIL.COM

KAFED 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 38888060 or KAFFEINATED@HOTMAIL.COM

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 37722884 or government@mre.co

BHAJA INDIAN RESTAURANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17717555 or INFO@ZAYYANI.COM

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

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 38413331 or srinivas@mylacontracting.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

S and H FOR Electronic Devices Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL ANALYST
, suitably qualified applicants can contact

 33377179 or AMERHEGAB2025@GMAIL.COM

CANOLLY SPA Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact
 33000558 or CANOLLYSPA@GMAIL.COM

CLARA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 34348656 or CLARAOUTLET@GMAIL.COM

TECHNO ARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36776979 or NIJU.TECHNOFAB@GMAIL.COM

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

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 35947209 or ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM

AADS ARTISTIC PRODUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MESSENGER
, suitably qualified applicants can contact

 39748041 or SREEJA@COLOURSBAHRAIN.COM

AL HARMI GROUP CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 33367000 or WADYALSAIL1@GMAIL.COM

NEST TECH TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35330746 or BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM

KAYAN K M H FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact
 33926585 or NADER.KMH@GMAIL.COM

PROMPT TECH INTERIOR DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 35048426 or SUMANPS009@GMAIL.COM

FAHED CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 33205666 or ASMA.CHALLAL94@GMAIL.COM

CAZA DINE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact

 34309191 or ASR2TT@GMAIL.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

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

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

MOROCCAN MEN HAIR SALON W l l 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact

 39616292 or jbucheeri@gmail.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

WHITE ZONE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 77029889 or ALTAWASEL84@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

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

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

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

ANWAR ALKAMIS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 39290293 or HUSSAINKHAMIS86@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17534342 or sajilnath@urbaser.com

H & A CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36240678 or CARE.HACONSULTANCYSERVICES@GMAIL.COM

GOLDEN WASEELA FOOD DELIVERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33402268 or WASEELA.GCC@GMAIL.COM

2023 GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33833793 or TANVEERKHANDILAZAK@GMAIL.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

ZEESHAN AKRAM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39523052 or SUFYANBK66@GMAIL.COM

ALHELMEYA AIR CONDITIONING MAINTENANCE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17225321 or ABDULFATHAHMUHAMMED72@GMAIL.COM

DURAT SAR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34113333 or BU.CASH.CASH@GMAIL.COM

BETA TECH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35100286 or DAVINDERBH65@GMAIL.COM

TOKYO GOODS RE-EXPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33959413 or ISHTIAQ33004370@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

SARA LEATHER HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39631928 or SARAHAMAD2009@YAHOO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34569303 or TECHFIXBH@OUTLOOK.COM

ATTA KHAN CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36484758 or ATTAU3421@GMAIL.COM

KHAYAM CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39891447 or KHYAM0950@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

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

SIMO CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33555166 or SIMOCON655@GMAIL.COM

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

ABBAS MANSOOR JASSIM AHMED ( SALAM DANAK / 12253 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17703968 or abbasmansoorjassim@gmail.com

AMERICAN LIFE INSURANCE CO. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 39468818 or abdulnabi@fakhro.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17785353 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM



اســـتقبل آمر األكاديمية الملكية للشرطة 
بمقـــر األكاديميـــة العميـــد فواز الحســـن، 
عميـــد كليـــة الدراســـات العليـــا بجامعـــة 
المحاميـــد،  ســـعود  العربـــي  الخليـــج 
ومديرة مركز الجامعـــة لخدمة المجتمع 
والتعليـــم  والتدريـــب  واالستشـــارات 

المستمر بالجامعة عفاف بوغوى.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحـــب العميـــد فواز 
وبعفـــاف  المحاميـــد،  بســـعود  الحســـن 
بوغـــوى، مثمنا الـــدور الذي تقوم به كلية 

الدراســـات العليا فـــي تعزيز قدرات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي مجال 
التكنولوجيـــا واالبتكار. وتم اســـتعراض 
والبرامـــج  العليـــا  الدراســـات  كليـــة  دور 
حققتهـــا،  التـــي  واإلنجـــازات  المقدمـــة 
وبحث تعزيـــز أوجه التعاون والتنســـيق 
الملكيـــة  األكاديميـــة  بيـــن  المشـــترك 
للشـــرطة وجامعـــة الخليـــج العربـــي في 
مختلـــف المجـــاالت خصوصـــا المجاالت 

األكاديمية والتدريبية والبحثية.

الحسن: تعزيز أوجه التعاون مع “الخليج العربي”

االستفادة من القطاعات االقتصادية والتجارية إلدماج المواطنين

سوق المزارعين فرصة للتعريف بالمهن البحرينية

شهد توقيع عقود توظيف 24 بحرينيا في “أنصار جاليري”... حميدان:

التجربة رائعة واإلقبال كبير... حرفيون بحرينيون:

جـــرى فـــي مبنـــى وزارة العمـــل، توقيع عقود لــــ 24 بحرينيًا من الجنســـين للعمل بشـــركة 
“أنصار جاليري”، في عدد من الوظائف اإلدارية والفنية، وذلك بحضور وزير العمل جميل 
حميـــدان. وفـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة، أكد حميـــدان أن وزارة العمل مســـتمرة في 
اســـتثمار مختلف القطاعـــات االقتصادية والتجارية إلدماج المواطنيـــن البحرينيين في 
ســـوق العمل، ودعمهم بالتدريب المهني الالزم  بما يؤهلهم للترقي في الســـلم الوظيفي 
فـــي مختلـــف القطاعـــات اإلنتاجيـــة ومنها قطـــاع تجـــارة التجزئـــة، والذي يوفـــر العديد 
مـــن الوظائـــف الفنيـــة واإلدارية، داعيـــًا الموظفين الجـــدد إلى اكتســـاب الخبرات وصقل 
مهاراتهـــم المهنيـــة لالرتقـــاء الوظيفـــي ليكونوا ضمن قصـــص التجـــارب الناجحة للقوى 
العاملـــة الوطنيـــة. مـــن ناحيته، أشـــاد نائب المدير العام بشـــركة “أنصـــار جاليري”، محمد 
حبيـــب، بتعـــاون وزارة العمل مع الشـــركة في توفير األيـــدي العاملـــة البحرينية المؤهلة 
لشـــغل الوظائـــف اإلدارة والفنيـــة، مؤكـــدًا أن الموقعيـــن على عقود التوظيـــف من ضمن 

قوائـــم الباحثيـــن عن عمل لدى الوزارة، مشـــيرًا إلى أن الشـــركة لديها فـــرص للترقي في 
الســـلم الوظيفي للمواطنين البحرينيين، منوهًا في هذا الســـياق بخطط وزارة العمل في 

تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والتي تسهم برفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية.

قالت اللجنة التنظيمية لســـوق المزارعين 
التاســـع  األســـبوع  الســـوق  زوار  عـــدد  إن 
للموســـم الحالي بلغ أكثر من 16 ألف زائر، 
مشـــيرة إلـــى أن ســـوق المزارعيـــن مازال 
يقدم العديد من الفعاليات التي تستقطب 
الجمهور. وقال حرفيون يشـــاركون ضمن 
المزارعيـــن  ســـوق  فـــي  الحرفييـــن  ركـــن 
البحرينيين بنســـخته العاشـــرة، إن ســـوق 
المزارعيـــن يعـــد فرصـــة مهمـــة للتعريـــف 
بالمهن التي اشـــتهرت بهـــا مملكة البحرين 

منذ القدم.
وأشادوا بخطوة الجهات الرسمية المعنية 
وبالتعـــاون مـــع اللجنـــة المنظمـــة للســـوق 
إلتاحـــة الفرصـــة أمامهم للمشـــاركة ضمن 
فعاليـــات الســـوق، لتعريـــف الـــزوار بالمهن 
البحرينيـــة عـــالوة على عـــرض منتجاتهم 

امام الزوار.
وأوضـــح الحاج عبدالرضـــا هالل أبوهالل 
الـــذي يمتهـــن حرفـــة صناعة الســـالل، إنه 
يشـــارك للسنة الثانية على التوالي، مردفًا، 
المزارعيـــن  ســـوق  إن  قلـــت  إن  أبالـــغ  “ال 
البحرينييـــن يعد من أفضـــل البرامج التي 
الســـالل  منتجـــات  لعـــرض  فيهـــا  نشـــارك 
البحرينيـــة، وذلك في ظـــل اإلقبال الكبير 

الذي يشهده السوق أسبوعيًا”.
بدوره، قال عباس عبدالحسين العصافرة، 
الزاويـــة  ضمـــن  الســـوق  فـــي  المشـــارك 
األولـــى  المـــرة  إنهـــا  للفخـــار،  المخصصـــة 
التـــي يشـــارك فيها فـــي ســـوق المزارعين 
البحرينييـــن، واصفـــًا إياهـــا بالرائعـــة فـــي 
ظـــل اإلقبال الكبيـــر على المنتجـــات التي 
بتدريـــب  “نقـــوم  أننـــا  مختتمـــًا  نعرضهـــا، 

األطفـــال على صناعة الفخـــار في الزاوية 
المخصصـــة لنا وهذا األمـــر يحظى بإقبال 

كبير من قبل الزوار”.
وضمـــن ركـــن الحرفييـــن يشـــارك محمـــد 
الســـباع، الـــذي يبـــدع فـــي مجـــال النجارة 
والنحـــت، مشـــيرًا إلـــى أنـــه يشـــارك للمرة 
الثانية في فعاليات الســـوق، وهي خطوة 

مهمة لتعريف الزوار بالمهن البحرينية.
مـــن  إقبـــاالً  نشـــهد  الســـباع:  وأردف 
زوار  وكذلـــك  والمقيميـــن  البحرينييـــن 
مملكـــة البحرين للتعـــرف على هذه المهنة 
والمنتجات التي نقوم بإنتاجها، مستدركًا 
األدوات  مختلـــف  صناعـــة  يمتهـــن  أنـــه 
الخشـــبية والنحـــت، الفتًا إلـــى أن كثيرين 
يحرصـــون على االستفســـار عـــن األدوات 
المســـتخدمة في هذه المهنـــة والمنتجات 

التي يتم صنعها.
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

والزراعـــة  البلديـــات  وزيـــر شـــؤون  أشـــاد 
وائـــل المبـــارك بمبـــادرة التذاكـــر الخضراء 
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  التـــي طرحتهـــا 
بالشراكة مع الشركة القابضة للنفط والغاز 
ش.م.ب )مقفلة( ومجموعة ميركنتايل أند 
ماريتايـــم، والتـــي تهـــدف إلى دعـــم زراعة 
أشـــجار القـــرم فـــي البحريـــن. جـــاء ذلـــك 
لـــدى اســـتقباله الرئيـــس التنفيـــذي لحلبـــة 
البحرين الدولية الشـــيخ سلمان بن عيسى 
آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيذي للمجموعة 
فـــي الشـــركة القابضـــة للنفط والغـــاز مارك 
توماس في مقر الـــوزارة بالمنامة بحضور 
وكيـــل الوزارة لشـــؤون البلديات المهندس 
الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل خليفة، ومدير 
عاصـــم  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  عـــام 
تمويـــالً  تـــم تســـليمه  عبداللطيـــف حيـــث 
لزراعـــة أشـــجار القرم فـــي البحرين كجزء 
من مبادرة التذاكر الخضراء التي طرحتها 
مـــع  بالشـــراكة  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 

الشـــركة القابضة للنفط والغـــاز ومجموعة 
ميركنتايـــل أنـــد ماريتايـــم. وشـــدد الوزير 
المبـــارك خالل اللقـــاء على الـــدور الوطني 
وحلبـــة  الكبـــرى،  الشـــركات  تلعبـــه  الـــذي 
البحرين الدولية، ودعمهـــا للمبادرات التي 
تشـــكل ترجمـــة حقيقيـــة لمفهوم الشـــراكة 
المجتمعية فيما يحقق األهداف الوطنية. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة الشـــيخ ســـلمان 
بن عيســـى آل خليفـــة أن مبـــادرة “التذاكر 
الخضـــراء” هو عبـــارة عن برنامـــج لزراعة 
أشـــجار القـــرم، والذي يأتي ضمـــن أهداف 
المملكة المتمثلة في زيادة تغطية أشـــجار 
القـــرم بأربعة أضعـــاف بحلول العام 2035، 
عبـــر تخصيـــص نســـبة مقابـــل كل تذكـــرة 
يتـــم بيعها خالل عطلة اســـتضافة المملكة 
لســـباق بطولة العالم للتحمـــل، إضافة إلى 
نســـبة أخـــرى تتبرع بهـــا الشـــركة القابضة 
للنفـــط والغـــاز ومجموعـــة ميركنتايـــل أند 

ماريتايم للمبادرة .

وأوضـــح الشـــيخ ســـلمان أنه تـــم التباحث 
خـــالل اللقـــاء مع الوزيـــر المبـــارك مختلف 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك، بما في 
ذلـــك خطـــط الحلبـــة المســـتقبلية لمبـــادرة 
التذاكـــر الخضراء، التي تـــم إطالقها العام 
البحريـــن  بابكـــو  ســـباق  خـــالل  الماضـــي 
للتحمـــل وعملـــت مـــن خاللـــه  8 ســـاعات 

الحلبـــة عـــن كثـــب مـــع حكومـــة البحريـــن 
والشركة القابضة للنفط والغاز ش . م . ب 
)مقفلة( للتأســـيس لهذا المشـــروع المبتكر، 
والـــذي يهدف إلـــى وضع معيـــار لمبادرات 
االستدامة في مملكة البحرين” . مؤكدًا أن 
حلبـــة البحريـــن الدولية ملتزمـــة بمواصلة 
مبـــادرة التذاكـــر الخضـــراء فـــي الســـنوات 

المقبلة ومواصلة البناء على أهدافها .
وأردف “تم تنفيذ المبـــادرة أيضًا بالتعاون 
مـــع مجموعـــة ميركنتايـــل أنـــد ماريتايـــم، 
وهـــي شـــركة تجارية مســـتقلة، والتي تعد 

شريكًا رسميًا لمبادرة التذاكر الخضراء .
وأعرب الشيخ سلمان خالل االجتماع عن 
ســـعادته بطرح مبـــادرة التذاكـــر الخضراء 
واالهتمـــام الكبير الذي وّلدتـــه من مجتمع 

رياضة السيارات المحلي والدولي .
وشكر الشيخ سلمان شركاء حلبة البحرين 
لالســـتثمار فـــي المشـــروع، بمـــا فـــي ذلـــك 
حكومة البحرين، والشركة القابضة للنفط 
والغـــاز ش . م . ب )مقفلـــة(، مـــع مجموعة 
ميركنتايل أند ماريتايـــم واالتحاد الدولي 
للســـيارت “فيـــا” وبطولـــة العالم لســـباقات 
التحمـــل “WEC” علـــى دعمهـــم القيـــم في 
مســـيرة الحلبـــة للقيـــام بدورهـــا للحـــد من 

التأثير على البيئة .
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعـــة فـــي الشـــركة القابضـــة للنفـــط 

نفتخـــر  “إننـــا  تومـــاس:  مـــارك  والغـــاز 
بالمســـاهمة التي قدمناها إلى وزير شؤون 
البلديـــات والزراعة وائل المبـــارك، لتمويل 
مشـــروع زارعـــة أشـــجار القـــرم فـــي جميع 
أنحـــاء المملكـــة، ويســـعدنا المشـــاركة في 
هـــذه المبـــادرة المشـــّرفة التـــي من شـــأنها 
أن تســـاعد في حماية البيئـــة حول العالم، 
والتـــي ســـتلعب دورًا رئيســـيًا فـــي تعزيـــز 
جهـــود االســـتدامة التي تطمح لهـــا مملكة 
البحريـــن مـــن خالل االســـتثمار فـــي زيادة 
أعداد أشجار القرم الحالية ألربعة أضعاف 
اســـتثمار  وكذلـــك   ،2035 العـــام  بحلـــول 
جـــزء مـــن التمويـــل فـــي تطويـــر التقنيات 

المستدامة” .
وتعد مبادرة االستدامة األخيرة هذه جزءًا 
مـــن خطة أوســـع لحلبـــة البحريـــن الدولية 
لضمـــان اســـتمرارها فـــي العمل علـــى الحد 
من تأثيرها على البيئة . وتعمل الحلبة مع 
كل من حكومة مملكة البحرين والشـــركاء 

الرئيسيين لتحقيق هذه األهداف . 

في إطار مبادرة التذاكر الخضراء

المبارك يتسلم تموياًل لزراعة أشجار القرم في البحرين

فـــي إطـــار توجيهـــات وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة بتعزيز الشراكة المجتمعية 
ومواصلة العمل على تحقيق األهداف 
النبيلة لقانـــون العقوبات البديلة الذي 
يهـــدف إلى إعـــادة تأهيـــل النزالء من 
خالل تقويم ســـلوكهم، شاركت إدارة 
العامـــة  بـــاإلدارة  البديلـــة  العقوبـــات 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة 
فـــي فعالية اليـــوم الوطنـــي الرياضي 
في حلبة البحريـــن الدولية على مدار 
3 أيـــام )4-2 فبراير( من خالل إشـــراك 

100 مـــن المســـتفيدين مـــن العقوبات 
البديلـــة كمتطوعين في مجال تنظيم 

الفعالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
االتحاد البحريني للرياضة للجميع.

وتأتي مشـــاركة اإلدارة العامة لتنفيذ 
األحـــكام والعقوبات البديلـــة في هذا 

اليـــوم الوطنـــي تجســـيدًا الهتمامهـــا 
فـــي المشـــاركة فـــي جميـــع الفعاليات 

تشـــهدها  التـــي  الوطنيـــة  والبرامـــج 
المملكـــة وتفعيـــالً للقيـــم النبيلـــة التي 
تهدف إلـــى تعزيز الصحـــة العامة في 
المجتمـــع وبـــث روح الحـــب والـــوالء 

للوطن.
وأكدت إدارة العقوبات البديلة سعيها 
إلشراك المستفيدين وإعادة إدماجهم 
بالمجتمـــع من خالل تبنـــي المبادرات 
التـــي ترســـخ األمـــن وتعـــزز التطـــور 
والنماء في مملكة البحرين من خالل 
تقديم الخطط والبرامج التي تســـهم 
فـــي الوصـــول إلـــى الهدف األساســـي 
بأن يكون للمســـتفيدين دور فعال في 

المجتمع.

مشاركة عدد من المستفيدين من العقوبات البديلة في فعالية اليوم الرياضي بـ “الحلبة”
المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الوطنيـــة  االســـتراتيجية  ضمـــن 
العمـــل  تطويـــر  وبرنامـــج  للطـــوارئ 
بالمكتـــب التنفيـــذي للجنـــة الوطنيـــة 
لمواجهـــة الكوارث، قام وفد برئاســـة 
المكتـــب  رئيـــس  بأعمـــال  المكلـــف 
التنفيـــذي للجنـــة الرائـــد حمـــد ســـوار 
بزيـــارة لمركز مجلس التعـــاون إلدارة 
الكويـــت  بدولـــة  الطـــوارئ  حـــاالت 

الشقيقة.
وتـــم فـــي الزيـــارة، اجتماع مـــع فريق 
العمـــل المعنـــي بوضـــع آليـــات تحليل 
المســـتوى اإلقليمـــي  المخاطـــر علـــى 
فـــي المركـــز إضافة إلى بحـــث التقدم 

المنجـــز فـــي مجال ربط ســـبل الرصد 
واإلنذار وتبادل المعلومات ومراجعة 
آليـــة العمل واإلجـــراءات التشـــغيلية 
القياســـية ضمـــن الخطـــط اإلقليميـــة، 
باإلضافـــة إلـــى مراجعـــة دور ضابـــط 

االتصال واللجان اإلشرافية.
فـــي  المشـــاركة  الزيـــارة  تخلـــل  كمـــا 
ورشـــة عمل لمراجعة مشـــروع منصة 
تبـــادل المعلومات اإلشـــعاعية ونظام 
المحـــاكاة ودعـــم صناع القـــرار والتي 
تأتي ضمن برنامج زمني لبناء قدرات 
مشـــتركة لـــدول مجلس التعـــاون في 

مجال إدارة الطوارئ المدنية.

بحث التقدم في ربط الرصد واإلنذار مع الكويت
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شـــكلت الخرافـــات التراثيـــة عن عمان صورة مجهولة عن شـــعب من 
أوائل الشعوب العربية التي دخلت اإلسالم وحملت لواء الدفاع عنه، 
ولعل السبب في ذلك، أي الصورة السلبية الغبية التي كنا نصدقها، أن 
الشـــخصية العمانية ال تحرص كثيـــرا على تبيان وجهة النظر، بمعنى 
أن اإلنسان العماني يفعل ويمارس مبادئه وما يؤمن به وفقا لقناعته 
وليـــس وفقا لقناعـــة اآلخرين، لهذا فإن اإلنســـان العماني كأنه يقول: 
أنـــا هكـــذا.. إن قبلت بي أهال وســـهال، وإن أخطأت في فهمي فلســـت 
حريصا على تبيان ما أفعله، لهذا فإن أردت معرفة عمان والشخصية 

العمانية فعليك أن تسعى بنفسك الكتشافها.
لكـــن الشـــخصية العمانية خالل الفترة األخيرة اســـتطاعت وبطريقة 
غير مباشرة ومن دون تخطيط أن تسوق لنفسها بشكل غير مسبوق 
لدى مختلف الشـــرائح، وهذا التســـويق لم يقم به اإلعالم العماني أو 
النقابـــات والجمعيـــات والهيئات العمانية، بل قامـــت به طفلة وأغنية 
ورقصـــة تراثيـــة عمانية، فقد انتشـــرت مؤخرا مقاطـــع فيديو ألغنية 

عمانيـــة ترقص فيها طفلـــة رقصة تراثية ظفاريـــة، ويغني فيها مغن 
ظفـــاري اســـمه مؤيد حبـــراص أغنية وطنيـــة مطلعهـــا: “أبديت بك يا 
عظيـــم الكـــون.. هللا يا رب يا معبود.. وأثني على الشـــافع المقصود.. 
مانـــاح طاير علـــى األغصان.. دمتـــم ودامت بكم األفراح.. يا ســـيدي 
هيثـــم الســـلطان”، وقد القـــت هذه األغنيـــة والرقصـــة الظفارية التي 
ترقـــص بهـــا الطفلـــة صـــدا هائال لـــدى الخليجييـــن بشـــكل ال يصدق، 

وأصبحت هذه األغنية والرقصة تمارس باألفراح والمناسبات.
وحركت أيضا هذه األغنية وهذه الرقصة مشـــاعر المحبة واإلعجاب 
لعمـــان وشـــعبها، وقدمت هـــذه األغنية صـــورة رائعـــة للعمانيين لدى 
العائـــالت الخليجيـــة واألطفـــال، كل ذلك تم بســـبب أغنيـــة ورقصة، 
وهـــذا يثبـــت االســـتعداد لتقبـــل كل شـــيء يأتـــي من عمان لبســـاطة 
التســـويق ومخاطبتـــه مشـــاعر وطبيعة اآلخرين، ولعـــل هذه األغنية 

وهذه الرقصة خير مثال.

*كاتب سعودي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

يا سيدي هيثم السلطان

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

للتواصل: 17111483

قوة دفاع البحرين.. تطور مذهل في االستراتيجيات وفق منظور دقيق
يصـــادف اليـــوم األحـــد 5 فبرايـــر الذكـــرى الــــ 55 لتأســـيس قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، ميـــدان العـــزة والكرامـــة والبطوالت المشـــرفة فـــي الذود عن 
حيـــاض الوطن وأمنه واســـتقراره، ولو نظرنا إلى واقع األمر ســـنجد أن 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن دورا كبيرا ومركزيـــا تلعبه في صياغـــة األمن في 
المنطقـــة والوقوف أمام كل األخطار والتهديـــدات المحتملة، وذلك عن 
طريق الدفاع المشـــترك مع الدول الشـــقيقة والصديقة، حيث كانت وال 
تـــزال مملكـــة البحرين بقيادة ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، ســـباقة دائما فـــي كل المواقـــف والمهمات 

لحماية حدودنا وأراضينا.
ســـيدي جاللـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه أعرب خالل ترؤســـه 
جلســـة مجلس الوزراء قبل أيام “عـــن االعتزاز بدور قوة دفاع البحرين 
ورجالهـــا البواســـل الذيـــن يســـطرون علـــى الـــدوام أســـمى قيـــم الـــوالء 
واإلقـــدام فـــي تنفيذ مختلف المهمـــات الوطنية، مؤكـــدًا جاللته أن قوة 

دفـــاع البحريـــن تشـــكل درَع الوطِن وحصَنـــه المنيع، معربـــًا جاللته إلى 
جميِع منســـوبي قوِة دفاعِ البحرين، قـــادًة وضباطًا وجنودًا، عن خالص 
بريكاِت بمناســـبة الذكرى 55 لتأســـيس قوة دفاع البحرين،  هاني والتَّ التَّ
مقرونة بمعاني الشـــكِر والتقدير على ما يضطلعون به من أدوار بكفاءة 

ومهنية وجاهزية مستمرة للذود عن حياض الوطن”.
ولنـــا الفخـــر فـــي مملكة البحريـــن بما تتمتع بـــه قوة دفـــاع البحرين من 
مســـتوى تكنولوجي بالـــغ التقدم، وقدرات عســـكرية تضعها في مقدمة 
الـــدول وضمن قائمـــة أقوى الجيوش في العالم، حيـــث باتت قوة دفاع 
البحرين وبناء على توجيهات سيدي جاللة الملك المعظم القائد األعلى 
إحـــدى دعائـــم األمن العربي وقوة جبارة للتصدي لـــكل ما يحيق بنا من 

أخطار وتهديدات قائمة ومحتملة.
قـــوة دفـــاع البحريـــن.. تطـــور مذهل في االســـتراتيجيات وفـــق منظور 

دقيق.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

قوة دفاع البحرين في ذكرى تأسيسها
يصادف الخامس من فبراير ذكرى غالية علينا جميعا، أال وهي ذكرى 
مرور 55 عاما على تأســـيس قوة دفاع البحرين لتكون درعا وســـيفا 
لهـــذه األرض الطيبة وشـــعبها ومقدراتها، حيث تأسســـت هذه القوة 
بمرســـوم أميري لســـمو األمير الراحل طيب هللا ثراه الشـــيخ عيسى 
بـــن ســـلمان لتحمل علـــى عاتقهـــا مهمتهـــا النبيلة فـــي حماية األرض 

والعرض ومواجهة كل األخطار التي تواجه البالد.
وقد تطورت هذه القوة على مدار الســـنوات بشـــكل كبير، وبما يتفق 
مـــع تطـــورات العصـــر وما يســـتجد من مخاطـــر وتحديـــات تفرضها 

األحداث العالمية واإلقليمية.
وحـــرص جاللة الملـــك المعظم حمد بن عيســـى آل خليفة على دعم 
هذه القوة بكل أشـــكال الدعم، ســـواء ما يتعلق بالتسليح والمعدات 
الحديثـــة أو بنـــاء الفـــرد المقاتـــل وتدريبـــه وتنمية مهاراتـــه القتالية 
جنبـــا إلـــى جنب مع زيادة اإلمكانيات التســـليحية للوحـــدات التابعة 
لهـــذه القوة، لكي تبقى هذه القوة قـــادرة على التصدي لكل األخطار 
الخارجيـــة والداخليـــة وممارســـة عقيدتهـــا الدفاعية المســـتمدة من 
اســـمها، فهـــي قـــوة دفـــاع وليـــس قوة اعتـــداء، وهـــي بذلـــك امتداد 
للسياســـة الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك المعظـــم التـــي تقـــوم علـــى عدم 
التدخل وعدم االعتداء على الغير. عقيدتها إذا هي عقيدة البحرين 
المســـالمة، فهي ال تعتـــدي على أحد ولكنها تدافـــع بالروح والدم عن 

البحرين وشعبها ومقدراتها.
ونحـــن فـــي يوم تأسيســـها العزيز على نفـــوس أهـــل البحرين نتقدم 
بالتهاني للقائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى 
نائـــب القائـــد األعلـــى ســـمو األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة وإلى 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة، ونتقـــدم بالتهاني 
لـــكل الضبـــاط والجنـــود ونشـــد علـــى أيديهـــم جميعـــا وندعوهم إلى 
مواصلة الجهد واكتساب كل المهارات لكي يبقوا على الدوام حصنا 

حصينا لهذا البلد العزيز.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم

أصلي أم تقليد؟
كـــم مـــرة اشـــتريت منتجا مـــن مكان فاره وشـــككت فيـــه إن كان 
أصليـــا أم مقلـــدا؟ كـــم مـــرة بخخت مـــن زجاجة عطـــر ثمينة ولم 
تثبـــت الرائحة إال دقائق ال تزيد عن النصف ســـاعة؟ هل صادفت 
أن احتجت إلى وســـيط لشـــراء حاجة ما ثم فوجئـــت أن المنتج 

ليس أصليا؟
هذه التساؤالت وأكثر تمر في ذهني وذهن األغلبية يوميا، وتلك 
أســـئلة عـــن مواقـــف مـــررت بهـــا بالفعل! لســـت على درايـــة كاملة 
بالقوانيـــن التي تجرم جلـــب المواد المقلدة واالتجـــار بها، لكن ما 
يوجد في األسواق يحكي الكثير عن أهمية تفعيل القوانين التي 
تهتم بذلك إن كانت موجودة أو ســـنها إن كانت غائبة! والحقيقة 
أنني مررت بعدد من التجارب السيئة التي هزت ثقتي في بعض 
المحـــالت الكبـــرى، وأيضـــا بعـــض المشـــاريع الصغـــرى بترويجهـــا 
عطورا مغشوشة وبيعها كأصلية، أو كريمات أو منتجات تجميل 
أو غيرهـــا، وهـــذا كله يقع تحـــت الئحة المســـاءلة القانونية، فمن 
حـــق الزبون أن يعرف ماذا يشـــتري، وله الخيـــار في ذلك، وأقول 
ذلـــك ألننـــي على دراية تامـــة بأنـــه ال يمتلك الجميـــع القدرة على 
شـــراء مـــا هـــو أصلي ومضمـــون، لكن أن نشـــتري المقلـــد على أنه 

أصلي ويتم غش المواطن فهذا ما ال يرضاه أحد.
األمـــر الثانـــي وهو األهم بالنســـبة لـــي، وأعتبرهـــا نصيحة خاصة 
للفتيات بشراء البديل األرخص لمنتج معين، فهو خير من السلعة 
المقلدة له، هذا في حالة إن كنت على دراية بأنك تشترين سلعة 

مقلدة!
األمـــر ســـيئ جـــدا لدرجة أن كثيـــرا منا بـــات يدخر األمـــوال لكي 
يصرفها في دول أخرى لشراء منتجات يثق تمام الثقة فيها، وهو 
مـــا يعد نزوحا للقدرة االســـتهالكية الشـــرائية خـــارج البالد وقس 
على ذلك الكثير من ارتفاع لألســـعار وجودة متدنية وشكوك في 

المنتج المقدم لالستهالك.. إلى أين سنصل؟

*كاتبة بحرينية

* د.سمر األبيوكي

الخامس من فبراير يوم من أيام البحرين، وهو يوم قوة دفاع البحرين التي 
تأسســـت في 1968م، فبعـــد )55( عاًما مازالت هذه القوة تواصل مســـيرتها 
بكفـــاءة عالية ومهنيـــة ُمتميزة، وقـــد حظيت طول هذه الســـنوات باهتمام 
وتقديـــر القيـــادة السياســـية، وبعنايـــة فنية وإداريـــة ومهنيـــة وتكنولوجية 
وتقنيـــة وعتاديـــة وتدريبيـــة، حيـــث يحمـــل أفرادهـــا علـــى عاتقهـــم حماية 

البحرين وسيادتها الوطنية.
لكل دولة في العالم جيش، ويختلف الجيش من دولة إلى أخرى، من حيث 
الِعـــدة والعـــدد، والتقنية والقـــوة، وهذه الجيـــوش ُمجهزة بالعتـــاد الحديث 
والقـــدرة علـــى الحركة والقـــوة النارية الضاربة، وتنقســـم قواتهـــا إلى قوات 
بريـــة وجوية وبحرية، وبعدد كبير من المؤسســـات اللوجســـتية التابعة لها، 
ويتـــم تعزيـــز هذه القـــوات بين فترة وأخـــرى ــ كما في البحرين ــ باألســـلحة 
الحديثة، والتكنولوجيا الالزمة، والتدريب بكل أشكاله، ما َيجعل منه جيشا 
متطـــورا وُمتقلدا أحدث التقنيـــات القتالية، وهذه الجيوش ال يتمثل دورها 
فقـــط فـــي فتـــرات الحروب، بـــل في أوقـــات الِســـلم أيًضا كأوقـــات األزمات 

اإلنسانية والكوارث الطبيعية.
لقـــوة دفـــاع البحريـــن أهميـــة كبيـــرة فـــي حماية حـــدود البالد مـــن االنتهاك 

الخارجي والمحافظة على أمنها واستقاللها، وهي ليست مؤسسة عسكرية 
فقـــط، بـــل هـــي مؤسســـة وطنية شـــاملة وكبيـــرة، تضـــم نخبة مـــن األطباء 
والمهندســـين والحرفييـــن فـــي مختلف الِمهـــن، وتحتوي على مستشـــفيات 
وورش عمـــل صناعيـــة يتعلـــم منتســـبوها فيهـــا مختلـــف العلـــوم المدنيـــة 
والعســـكرية والِعلميـــة، وبيـــن فتـــرة وأخـــرى يتـــم تنظيـــم منـــاورات نوعية 
محليـــة أو مشـــتركة مـــع جيوش أقطـــار الخليـــج العربي ومع أقطـــار عربية 
أخرى ليكتســـب أفرادها بذلك خبرات قتالية إضافية، وبهدف رفع مســـتوى 
الجهوزيـــة واالســـتعداد لمواجهة أي طارئ، وذلك في إطـــار اتفاقية الدفاع 

المشترك بين مجلس التعاون الثنائية والخليجية والعربية والدولية.
وتســـير قوة دفاع البحرين بخطى ثابتة لتحقيـــق أهداف وغايات البحرين 
لتحفـــظ ســـيادتها الوطنيـــة، وتحمي عزتهـــا وكرامتها، وأمنها واســـتقرارها، 
وقيمهـــا وتطلعاتهـــا، ألجـــل أن تبقـــى راية البحريـــن خفاقة عالية شـــامخة.. 
فتحية لقوة دفاع البحرين في يومها وباقة ورد لكل منتسبيها، وحفظ هللا 

البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء. “آمين يا رب العالمين”.

*كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

يـوم درع الوطن
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضـــور النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
أمس الســـباق التاسع عشـــر لهذا الموسم، 
الـــذي أقيـــم علـــى كأس النـــادي الملكـــي 
للغولف وكأس الواهو على مضمار سباق 
النادي بالرفة بالصخير، كما حضر السباق 
عـــدد من أصحاب الســـمو وممثلي الجهة 
مـــن محبـــي  للســـباق وجمهـــور  الراعيـــة 

الفروسية وسباق الخيل. 
وتـــم تتويـــج الفائزيـــن بكؤوس الســـباق، 
حيـــث قدم رئيـــس مجلـــس إدارة النادي 
الملكـــي للغولف وليد العلوي كأس النادي 
الملكـــي للغولـــف إلى المضمـــر الفائز جابر 
التنفيـــذي  المديـــر  قـــدم  فيمـــا  رمضـــان، 
لشـــؤون العمليات بنادي راشد للفروسية 
وســـباق الخيـــل يوســـف بوحجـــي، كأس 
الواهـــو إلـــى مســـاعد المضمـــر الفائز نوح 
الموالـــي. هـــذا وجـــاءت نتائـــج أشـــواط 

السباق على النحو التالي:
الشـــوط األول أقيـــم علـــى كأس الواهـــو 
لخيل البحريـــن العربية األصيلة “الواهو” 
مسافة 1400 متر، وحقق الجواد “مصنان 
والمضمـــر  الوســـمية  إلســـطبل   ”1811
عبدهللا كويتي والفارس حسين إبراهيم 
نادر المركز األول، تاله الجواد “الحمداني 
1810” إلســـطبل فيكتوريـــوس والمضمر 
يوســـف طاهـــر والفـــارس أنس الســـيابي 
فـــي المركز الثاني، ثم الجواد “الصقالوي 
1807” إلســـطبل الرفاع والمضمر يوسف 
البوعينين والفارس عبدهللا فيصل ثالًثا، 

 ”1838 زريـــر  أم  “كحيـــالن  الجـــواد  ثـــم 
إلســـطبل فيكتوريوس والمضمر يوســـف 

طاهر والفارس حسين مكي رابًعا. 
جميـــع  لجيـــاد  أقيـــم  الثانـــي  الشـــوط 
الدرجات والمبتدئات “مســـتورد” مسافة 
1400 متـــر، وحقق الجواد ديكان واريور 
ريـــاض  والمضمـــر  المحمديـــة  “إلســـطبل 
أحمـــد والفارس نيـــل كاالن المركز األول، 
تـــاله الجـــواد “ريـــز” إلســـطبل الخالديـــة 
والمضمر حســـين الديلمي والفارس أنس 
الســـيابي فـــي المركـــز الثاني، ثـــم الجواد 
“دوكونـــو” إلســـطبل المحمديـــة والمضمر 
عبـــاس الموالـــي والفارس حســـين أصغر 
ملـــك  جايـــد”  “دارك  الجـــواد  ثـــم  ثالًثـــا، 
جـــواد عبدالواحد والمضمـــر جعفر رضي 

والفارس مارتشالس يارس رابًعا. 
الشوط الثالث أقيم لجياد الدرجة الرابعة 
والمبتدئـــات “نتاج محلي” مســـافة 1400 

متـــر، وحقـــق الجـــواد “إيكـــو ثـــري تايـــم” 
إلســـطبل العاديـــات ريســـنغ والمضمر الن 
سميث والفارس إدنسون رودرغز المركز 
األول، تـــاله الجـــواد “قليشـــا” ملك ســـمو 
الشـــيخ حمـــد بن عبـــدهللا بن عيســـى آل 
خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس 
إبراهيم نادر في المركز الثاني، ثم الجواد 
“عهد” إلســـطبل الخالدية والمضمر هشام 
الحـــداد والفـــارس ســـتيفن الدجـــج ثالًثا، 
ثم الجواد “ديســـمبر” إلسطبل المحمدية 
والمضمـــر هشـــام الحـــداد والفـــارس نيل 
كاالن رابًعـــا. الشـــوط الرابـــع أقيـــم لجياد 
ســـباق التوازن “مستورد” مســـافة 1000 
متـــر، وحقـــق الجـــواد “حميـــه” ملـــك إن 
إن كـــي والمضمـــر ســـمير داود والفـــارس 
إبراهيـــم نـــادر المركز األول، تـــاله الجواد 
فيكتوريـــوس  إلســـطبل  موبايـــل”  “بـــات 
علـــي  والفـــارس  ســـميث  الـــن  والمضمـــر 

صبـــري فـــي المركـــز الثانـــي، ثـــم الجـــواد 
والمضمـــر  النوايـــف  إلســـطبل  “هايـــل” 
عبـــدهللا كويتي والفارس أنـــدرو إيليوت 
ثالًثـــا، ثـــم الجـــواد “مقصود” ملـــك زهراء 
إبراهيـــم عبـــدهللا والمضمـــر ســـمير داود 

والفارس عبدهللا فيصل رابًعا. 
الشـــوط الخامس أقيم على كأس النادي 
الملكـــي للغولـــف لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
1000 متـــر، وحقـــق  “مســـتورد” مســـافة 
الجـــواد “أفـــا غـــو جـــو” إلســـطبل رمضان 
والمضمـــر جابـــر رمضـــان والفـــارس أنس 
الجـــواد  تـــاله  األول،  المركـــز  الســـيابي 
“تورنـــا” ملـــك زينـــب عـــادل عبدالجليـــل 
والمضمـــر طالـــب علي والفـــارس عبدهللا 
فيصـــل فـــي المركـــز الثانـــي، ثـــم الجـــواد 
“فولو ســـوت” إلســـطبل الرماح والمضمر 
عبـــدهللا كويتـــي والفارس حســـين أصغر 
ثالًثـــا، ثـــم الجـــواد “لنـــدن لوك” إلســـطبل 
شـــمطوط والمضمر علـــي ناصر والفارس 
مارتشالس يارس رابًعا. الشوط السادس 
أقيم لجياد ســـباق التوازن “نتاج محلي” 
مسافة 2000 متر، وحقق الجواد “جدله” 
ملـــك ريـــان أنـــد كيـــان ريســـنغ والمضمـــر 
باســـم مهدي والفارس مارتشالس يارس 

المركـــز األول، تاله الجـــواد “لحوق” ملك 
راشد ريسنغ والمضمر يوسف البوعينين 
والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، 
ثم الجـــواد “خوافي” ملك فراس ســـامي 
هاشـــم والمضمر أسامة هاشـــم والفارس 
ســـالم العجمي ثالًثا، ثم الجواد “مشاوير” 
ملك ســـمو الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا بن 
عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم 

والفارس عبدهللا فيصل رابًعا. 
الشوط السابع أقيم لجياد سباق التوازن 
2800 متـــر، وحقـــق  “مســـتورد” مســـافة 
الجواد “ترتان شيف” إلسطبل المحمدية 
نيـــل  والفـــارس  مجيـــد  علـــي  والمضمـــر 
كاالن المركـــز األول، تاله الجـــواد “بورت 
درويـــش  علـــي جعفـــر  ملـــك  دوغـــالس” 
والفـــارس  حاجـــي  عبـــدهللا  والمضمـــر 
مارتشـــالس يارس فـــي المركز الثاني، ثم 
الجـــواد “بورغاتـــوري” ملـــك علـــي ناصـــر 

المؤمـــن والمضمـــر علـــي ناصـــر والفارس 
ســـتيفن الدجـــج ثالًثـــا ، ثم الجـــواد “ كنغ 
أوف ذي ثرون “ إلســـطبل العفو والمضمر 
محمد حسن والفارس إبراهيم نادر رابًعا. 
لجيـــاد  أقيـــم  واألخيـــر  الثامـــن  الشـــوط 
ســـباق التوازن “مستورد” مســـافة 2200 
متر، وحقق الجواد “ماســـامان” إلســـطبل 
رمضـــان والمضمر جابر رمضان والفارس 
أنس الســـيابي المركز األول، تاله الجواد 
“تـــول أوردر” إلســـطبل المـــالح والمضمر 
عبدالجليل المالح والفارس إبراهيم نادر 
فـــي المركـــز الثانـــي، ثـــم الجـــواد “أركتك 
إمبـــرور” إلســـطبل المحمديـــة والمضمـــر 
هشـــام الحداد والفارس نيـــل كاالن ثالًثا، 
ثـــم الجواد “ميشـــن بوي” ملـــك إم كي آر 
والمضمـــر عبدالجليـــل المـــالح والفـــارس 

أندر أتزيني رابًعا.

سمو الشيخ خالد بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهدان السباق 19 للخيل

“ماسامان” و “مصنان” يخطفان كأسي “النادي الملكي” و “الواهو”

االتحاد البحريني لكرة القدم

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، تقام عند 6.30 من مساء األحد 
5 فبراير 2023، المباراة النهائية لدوري تحت 21 سنة بين ناديي المحرق والنجمة، على استاد النادي األهلي. 

ويلعب الحالة مع المالكية عند 6 مساًء 
)3( ضمـــن  الخارجيـــة  المالعـــب  علـــى 
لقـــاء تحديد المركزيـــن الثالث والرابع.  
وسيشهد اســـتاد النادي األهلي تتويج 

أول بطل في الفئات الســـنية للموســـم 
تأهـــل  إذ   ،2023  -  2022 الرياضـــي 
المحرق إلى المبـــاراة النهائية بتخطيه 
الحالة بنتيجة )2-3( في نصف النهائي، 

المالكيـــة  علـــى  النجمـــة  تفـــوق  فيمـــا 
بنتيجـــة )0-4(. ويقود المحرق المدرب 
التونسي ســـامي بن محمد، بينما يقود 
النجمة المدرب الوطني عيسى بهرام.

المحرق والنجمة في نهائي دوري تحت 21 سنة لكرة القدم

الشيخ علي بن خليفة

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة االتحاد



93 مشاركا في الملتقى الدولي الخامس للنادي الدولي
طلبــات  الرياضــي  لإلعــام  الدولــي  بالنــادي  الســكرتارية  لجنــة  تســلمت 
المشــاركة فــي الملتقــى اإلعامــي الخامس “صناعة اإلعامي الشــامل في 
عصــر الثــورة اإللكترونية” والذي تســتضيفه العاصمة المصرية في الفترة 
من 2 - 6 مارس المقبل، وقد وصل عدد المســجلين للمشــاركة في النســخة 
الخامســة مــن الملتقــى إلى 93 مشــاركا مــن مختلف دول العالــم في تأكيد 
واضــح لمــا تحظــى بــه فعاليــات النــادي الدولــي مــن قبــول وترحيــب لــدى 

منتسبي اإلعام الرياضي بمختلف جوانبه.

للنـــادي  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وعينـــت 
الدولي اإلعالمي الكبير أحمد شـــوبير 
رئيسا للجنة المنظمة للملتقى الدولي 
الخامـــس، وجـــاء في تشـــكيل اللجنة 
مديـــرا  عبدالســـالم  وليـــد  المنظمـــة، 
للملتقـــى، أيمـــن مختـــار رئيســـا للجنة 

الســـكرتارية، خديجة ســـلمان منســـقا 
عامـــا للحدث، عبدهللا ياســـين رئيســـا 
مهـــدي  واالســـتقبال،  الســـكن  للجنـــة 
العامـــة  للعالقـــات  رئيســـا  مزوغـــي 
منســـقا  محمـــد  وعيـــاض  بالملتقـــى 

للشؤون اإلعالمية.

للحـــدث  المنظمـــة  اللجنـــة  وتواصـــل 
أعمالهـــا على قدم وســـاق، إذ التجهيز 
المســـتحقين  لقائمـــة  واإلعـــداد 

إلـــى  باإلضافـــة  الدخـــول  لتأشـــيرات 
التنســـيق الخاص بإقامة المشـــاركين 
والعمل على استقبالهم بالحفاوة التي 

يســـتحقونها، إذ تـــم وضـــع الخطـــوط 
العريضـــة آللية اســـتقبال المشـــاركين 
مـــن مطـــار القاهـــرة الدولـــي وصـــوال 
إلـــى مقـــر الســـكن واإلقامـــة وتأميـــن 
كافـــة احتياجاتهـــم كما جـــرت العادة 
في الملتقيـــات الدولية التـــي ينظمها 

النادي الدولي.
وقـــد رفعـــت اللجنة المنظمـــة للحدث 
آلية الملتقى في نسخته الخامسة، إذ 
أجرت تغييرا شـــامال على محاضرات 
الملتقى والتي ستأخذ صبغة تطبيقية 
أكثـــر مـــن النظريـــة لما لهـــذا األمر من 
أهمية في تحقيق االستفادة القصوى 
مـــن هـــذه المشـــاركة، كمـــا ســـيتم من 
خالل الملتقى الطلب من المشـــاركين 
بتقديم عمـــل ممنتج من المشـــاركين 

يتم عرضه فـــي اليوم األخير وتقييم 
أفضـــل مشـــاركة وتخصيـــص جائـــزة 
لهذا العمل، إذ ســـيكون متاحا للجميع 
الصـــور  التقـــاط  األول  اليـــوم  منـــذ 
والفيديو من خـــالل الزيارات وكذلك 
الفعاليـــات المرافقـــة ومن ثـــم تقديم 
تقريـــر مصـــور للجنـــة المكلفـــة والتي 
األعمـــال  أفضـــل  ســـتختار  بدورهـــا 
وتكريمهـــا مـــن قبل راعـــي الحفل في 

اليوم الختامي من الملتقى.
والمشـــاركة  التســـجيل  بـــاب  ويغلـــق 
فـــي الملتقى الخامـــس للنادي الدولي 
يوم األحـــد الموافق 5 فبراير، ويمكن 
االستفسار والتسجيل عبر الواتساب 
أو   0097337401444 الرقـــم  علـــى 

الرقم 00966592729613.

تونس - اللجنة اإلعالمية

تّوج المنتخب الوطني لقوة الرمي بلقب النسخة 
األولـــى لبطولـــة الخليـــج المفتوحـــة لقـــوة الرمي 
والتـــي احتضنتهـــا دولة الكويت الشـــقيقة أخيرا، 
بعـــد تحقيقه المركز األول بمجموع ميداليات بلغ 
16 ميداليـــة ملونة، منهـــا 7 ذهبيات، و7 فضيات، 

وميداليتان برونزيتان. 
والعبـــة  العبـــا   75 مشـــاركة  البطولـــة  وشـــهدت 
يمثلـــون 4 دول مـــن دول مجلس التعـــاون بدول 
الخليـــج العربية، وهي: مملكـــة البحرين، الكويت 
“المضيـــف”، اإلمـــارات، قطـــر وعدد مـــن الالعبين 
تنافـــس  حيـــث  المنطقـــة،  دول  فـــي  المقيميـــن 
المشـــاركون فـــي جميـــع األوزان فـــي مســـابقتي 

“اليت باور” و ”بودي باور”. 
ففـــي مســـابقة الاليت باور، حقق كل من: جاســـم 
البصـــري، ســـلمان مطـــر، حســـين محمد وحســـين 
علـــي الميدالية الذهبية، وحقـــق علي الليث، علي 
الفضيـــة،  الميداليـــة  الســـبيعي  الصفـــار وجاســـم 

وأحرز الالعب عبدهللا حسن الميدالية البرونزية. 
وفـــي مســـابقة بودي بـــاور، حقق كل من: جاســـم 
البصـــري، حســـين علـــي، عبدهللا حســـن الميدالية 
الذهبية، وحقق حســـين محمد، سلمان مطر، علي 
الليـــث وعلـــي الصفـــار الميداليـــة الفضيـــة وأحرز 

الالعب جاسم السبيعي الميدالية البرونزية. 
وبهذه المناســـبة، أشـــاد نائب رئيس الهيئة العامة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة 
القتالية ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة 
بالنتيجة المشـــرفة التي حققها المنتخب الوطني 
لقـــوة الرمـــي، مؤكـــدا ســـموه أن هـــذه النتيجـــة 
عكســـت اإلصـــرار والتحـــدي لـــدى جميـــع أفـــراد 
المنتخب على الظهور المشـــرف والمنافســـة على 
تحقيق أول لقب خليجي في هذه اللعبة، مشـــيدا 
ســـموه بالمســـتويات الفنيـــة القويـــة التـــي ظهـــر 
بهـــا العبـــو المنتخـــب في هـــذه المشـــاركة، مقدرا 
بالمنتخـــب  الفنـــي واإلداري  الجهـــاز  ســـموه دور 
فـــي تهيئـــة الالعبين بالصورة التـــي تدفعهم على 
الظهـــور المميز وتحقيق هذه النتيجة ورفع اســـم 
وعلـــم مملكـــة البحريـــن عاليا في هذه المشـــاركة 
والنجـــاح  التوفيـــق  ســـموه  متمنيـــا  الخليجيـــة، 
للمنتخب في تحقيق مزيد من النجاحات لرياضة 

قوة الرمي البحرينية.

المركز اإلعالمي

منتخبنا لقوة الرمي بطال لبطولة الخليج المفتوحة األولى بـ “الكويت”

الشيخ سلمان بن محمد

خديجة سلمان أحمد شوبير

اللجنة اإلعالمية

الفخـــري  الرئيـــس  مـــن  كل  حـــرص 
لنـــادي البحريـــن للتنس علـــي فخرو، 
ورئيـــس النـــادي خميـــس المقلة على 
البحريـــن  نـــادي  أعضـــاء  مشـــاركة 
الفعاليـــات  فـــي  وضيوفهـــم  للتنـــس 
المتعددة التي أقامها النادي بمناسبة 
يـــوم البحريـــن الرياضي، وقـــد بدأت 
الفعاليات الســـاعة العاشـــرة ببرنامج 
للمشـــي بدءا من متنزه األمير خليفة 
بن ســـلمان بالمحرق وانتهى في مقر 
النادي بالجفير، وفي الســـاعة الرابعة 
عصرا أقيم برنامج خاص بالناشـــئين 
تضمـــن تدريبات في اللياقـــة البدنية 
واستعراض للمهارات الفنية الخاصة 
بالتنـــس، ثـــم تدريبـــات ومســـابقات، 
والنصـــف  السادســـة  الســـاعة  وفـــي 
مســـاء أقيمـــت بطولـــة فـــي زوجـــي 
التنس، شـــارك فيها أعضاء وضيوف 

النادي بحماســـة كبيرة، وساعد الجو 
الشـــتوي الرائـــع الالعبيـــن علـــى بذل 
الجهـــد لتحقيـــق أفضـــل  مـــن  مزيـــد 
علـــى  المباريـــات  وأقيمـــت  نتائـــج، 
مرحلتين، وتم في كل مرحلة تبديل 
الزميـــل بهدف إتاحة الفرصة للجميع 
للعـــب معـــا، وبعـــد انتهـــاء المباريات 
تفضـــل رئيس نـــادي البحرين للتنس 
خميس المقلـــة بتتويـــج عبداللطيف 

لفـــوزه  الذهبيـــة؛  بالميداليـــة  محمـــد 
بالمركـــز األول، وتتويـــج محمـــد مال 
وحصـــل  الفضيـــة،  بالميداليـــة  هللا 
إبراهيـــم قائـــد علـــى المركـــز الثالـــث، 
وجـــاء أحمـــد المحمـــود فـــي المركـــز 
الرابـــع، كما تم تقديـــم كأس تذكارية 
لعيســـى الســـماك كونه أكثر الالعبين 

مشاركة في أنشطة النادي.

يتقدمهم علي فخرو والمقلة

أعضاء نادي البحرين للتنس يشاركون بفعالية في اليوم الرياضي

نظـــم مركـــز تمكيـــن شـــباب القادســـية 
فعاليات اليوم الرياضي الوطني لمملكة 
البحريـــن، بحضور رئيـــس مركز تمكين 
الدوســـري،  يوســـف  القادســـية  شـــباب 
والنائب يوســـف بهزاد، واإلداري حسن 
ســـالم، ورئيس جهـــاز كرة القـــدم أحمد 
القفـــاص، واألعضـــاء واإلدارة وفريـــق 
كرة الســـلة للســـيدات وفريق كرة القدم 
الجاليـــات  وفريـــق  المنطقـــة  وأهالـــي 

الهندية ومنتسبي القادسية.  
وأقـــام مركـــز تمكين شـــباب القادســـية 
فعالية المشـــي 3 كيلومتـــرات، كما أقام 
واأللعـــاب  كرويـــة مختلفـــة  منافســـات 
مشـــاركة  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــعبية، 
منتسبي القادســـية في الموقع الرئيس 
الوطنـــي  الرياضـــي  باليـــوم  لالحتفـــاء 

بحلبة البحرين الدولية.
شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  رئيـــس  وأكـــد 

القادســـية يوسف الدوسري أن التفاعل 
مـــع اليـــوم الرياضـــي يعزز مـــن الجهود 
ممثـــل جاللـــة  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والنائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، في تثبيـــت أهمية الرياضة في 
المجتمع البحرينـــي وحث الجميع على 
المشـــاركة والســـعي لمزيـــد مـــن التقدم 
واالزدهـــار والنجـــاح الدائم والمســـتمر، 
ويعتبر هذا اليوم الرياضي يوما وطنيا 
يحتفل به جميع المنتســـبين والمقيمين 
إلعطـــاء الـــروح والقلب وقتـــا للرياضة، 

وكل عام يتطور لألفضل. 

 بمشاركة فريق الجالية الهندية

مركز تمكين شباب القادسية يحتفل باليوم الرياضي
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دبي - لجنة الموروث

تواصلت إنجـــازات رياضة الصقور البحرينية 
فـــي المحافل الخليجية، حيـــث تمكن الصقار 
الفـــوز  مـــن  الهاجـــري  عبدالوهـــاب  محمـــد 
بشـــوطين في كأس محمد بن راشـــد للصقور 
التـــي تقـــام بدبي فـــي دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة.
ويأتـــي كأس محمـــد بن راشـــد للصقور ضمن 
بطـــوالت فـــزاع بتنظيم من مركـــز حمدان بن 

محمد إلحياء التراث. 

وحقـــق الهاجـــري المركـــز األول فـــي الشـــوط 
الخامس لجيرات الشـــواهين فئة الفروخ عبر 

.”GS21 صقر “مليون
كمـــا حقـــق الهاجـــري نفســـه المركـــز األول في 
الشـــوط الســـادس لجيـــرات الشـــواهين فئـــة 
القرانيـــس عبـــر صقر “ياس”، فـــي وقت حقق 
الصقـــار أحمـــد عبدالوهـــاب الهاجـــري المركـــز 
األول في الشـــوط الســـابع لجيرات الشواهين 

فئة الفروخ عبر صقر “GS33 بشير”.
وفـــي الشـــوط ذاته، حقـــق الصقـــار البحريني 
وافـــي مجبل الكواري المركز الثالث عبر صقر 

“G51 صمالن”.
وجـــاءت هـــذه اإلنجـــازات الجديـــدة لصقاري 
مملكـــة البحريـــن بعد إحراز بطوالت أشـــواط 
عـــدة في كأس رئيس دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة للصيد بالصقور األسبوع الماضي.
كمـــا تمكن فريق BHR بقيادة الصقار ســـلمان 
البلوشـــي من تحقيق المركزين األول والثالث 
فـــي شـــوط جيـــرات الشـــواهين فئـــة الفروخ 
ضمـــن مســـابقة كأس رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة للصيـــد بالصقور والتي تقام 

بتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين.

صقارو البحرين يواصلون اإلنجازات في كأس محمد بن راشد للصقور

سلمان بن محمد يشيد بالنتيجة المشرفة

أحمد شوبير رئيسا للجنة المنظمة.. والقاهرة تحتضن الحدث

  سبورت
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تعود النجمة ميرفت أمين 
للمشاركة في السباق 

الرمضاني القادم، من خالل 
مسلسل “تغيير جو” مع 

الفنانة منة شلبي، ليسجل 
المسلسل عودتها بعد 5 
سنوات من الغياب منذ 

آخر أعمالها 
الرمضانية 

)بالحجم 
العائلي( مع 

الفنان يحيى 
الفخراني.

tariq_albahhar

أكــد فــواز الشــروقي الــدور الكبير الذي قــام به المرحــوم محمود المردي في تأســيس 
الصفحــات الثقافيــة المتخصصــة فــي الصحــف اليوميــة البحرينيــة، مشــيًرا إلــى أن 
اهتمامه المبكر باألدب والفن والثقافة عموما قاده إلى تخصيص مســاحة كبيرة من 
صحيفة “أخبار الخليج” التي أسســها لدعم حركة الشــعر والقصة والمســرح والسينما 
والنقد في البحرين، وذلك من خالل صفحة “أدب” التي انطلقت في األسابيع األولى 

على إطالق الصحيفة البحرينية اليومية األولى.

وأوضـــح الشـــروقي فـــي محاضرته التي 
نظمتهـــا جمعيـــة تاريـــخ وآثـــار البحرين، 
يوم األربعـــاء الماضي، أن ســـعي المردي 
إلـــى االهتمـــام بجميـــع مناحـــي الثقافـــة 
دفعـــه إلـــى إطـــالق صفحتيـــن، الصفحـــة 
األولى باســـم “أدب” تكون معنية بالشـــعر 
والقصة والنقـــد األدبي واألخبار المنبثقة 
“كل  باســـم  الثانيـــة  والصفحـــة  عنهـــا، 
الفنون” المعنية بالمسرح والسينما والفن 
التشـــكيلي والنقـــد الفنـــي، حيـــث كانـــت 
صفحـــة “أدب” تصـــدر كل يـــوم خميـــس، 
بينمـــا تصـــدر صفحـــة “كل الفنـــون” يـــوم 

اإلثنين من كل أسبوع.

وبين فـــي محاضرته التـــي كانت بعنوان 
“بداية الصفحـــات الثقافية في الصحافة 
“كل  صفحـــة  أن  البحرينيـــة”  اليوميـــة 
الفنـــون” كان يشـــرف عليهـــا الصحافـــي 
الشـــاب فـــي تلـــك الفتـــرة خليل يوســـف، 
بينمـــا انطلقـــت صفحـــة “أدب” بإشـــراف 
“بومبـــارك”، وكانـــت بـــال هويـــة واضحـــة، 
إلى أن تولى اإلشـــراف عليهـــا الصحافي 
والكاتـــب المعروف محمـــد الماجد، الذي 
وأدبيـــة  صحافيـــة  تجربـــة  يحمـــل  كان 
كبيـــرة حين كان مديـــًرا لتحرير صحيفة 
األضواء األســـبوعية، وكان من األعضاء 

المؤسسين ألسرة األدباء والكتاب.

وقال الشـــروقي: إن المردي بعد ســـنتين 
علـــى إطالق صفحتيـــه األدبيـــة والفنية، 
أراد أن يؤسس لصفحة ثقافية متخصصة 
تجمع األدب والفـــن، فقرر إطالق صفحة 
بعنـــوان “ثقافـــة” وأســـند مهمة اإلشـــراف 

عليها إلى الشاعر والناقد علوي الهاشمي، 
الـــذي وضـــع أســـس الصفحـــات الثقافية 
البحرينيـــة  الصحافـــة  فـــي  الجامعـــة 
اليوميـــة، عبـــر االهتمـــام بجميـــع جوانب 
الثقافة، وعبـــر الجمع بين متابعة الحراك 
الثقافي البحريني ونشـــر نتاج المبدعين 

واحتضان المواهب الثقافية المبدعة.
األســـماء  مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
الثقافيـــة المهمـــة فـــي الحـــراك الثقافـــي 
البحريني كانـــت بداياتهم الكبيرة األولى 
من خـــالل صفحـــة “ثقافة” التي يشـــرف 
عليهـــا علـــوي الهاشـــمي، ومنهـــم الشـــاعر 
رمضـــان  فريـــد  والروائـــي  مـــدن  أحمـــد 
والقاصـــة منيـــرة الفاضـــل، باإلضافة إلى 
إتاحـــة المجـــال لتقديـــم قـــراءات نقدية 
في نتاج المبدعين البحرينيين من خالل 
النقاد المحليين أو النقاد العرب، وفســـح 

المجال لنشر مقاالته مترجمة مهمة.
وقال الشروقي إن الكثير من المشتغلين 
والمتخصصيـــن  الثقافـــي  الحقـــل  فـــي 
والمتابعيـــن في البحرين اعتبروا صفحة 
“ثقافـــة” أهـــم صفحـــة ثقافيـــة فـــي تلـــك 
الفترة، حيث تفوقـــت على نظيراتها في 

الصحـــف والمجالت األســـبوعية 
والشـــهرية، مثـــل “األضـــواء” و 
و”المواقف”  األســـبوع”  ”صـــدى 
ومنهـــم  البحريـــن”،  و”هنـــا 

الـــذي كتـــب مقـــااًل فـــي  إبراهيـــم غلـــوم 
صحيفـــة “أخبار الخليج” يقـــول فيه: “لم 
يجـــد تحرير صفحة أدبية في الســـنوات 
األخيرة اهتماًما أدبًيا واســـًعا بين القراء، 
كما أحدثته ثقافة، وذلك لسببين، يتصل 
أحدهمـــا بمقـــدرة محررها علـــى المتابعة 
والمعايشة، ويتصل الثاني بكون المحرر 

يرتبط بصحيفة يومية”.
محمـــود  األســـتاذ  وفـــاة  بعـــد  وأضـــاف: 
المردي في أبريل من العام ١٩٧٩م أحس 
علـــوي الهاشـــمي بيتـــم صفحـــة “ثقافـــة”، 
واســـتمر باإلشـــراف عليها لمدة ســـنتين، 
ولكنـــه لـــم يفضل االســـتمرار بهـــا بعد أن 
فقـــد داعمها وراعيهـــا األول، وكتب مقااًل 
بعـــد عام علـــى وفاتـــه يقول فيـــه: “مرت 
قبـــل أيام الذكرى األولى لرحيل األســـتاذ 
محمـــود المردي صانع الصحافة الحديثة 
فـــي البحرين، وهي ذكـــرى تدين لها هذه 

الصفحـــة “ثقافة” كما 
يديـــن لهـــا المجرى 
الواســـع  العريـــض 

فتنـــا  لصحا
لمحليـــة  ا

فـــي تاريخهـــا المعاصر. فقـــد كان حرص 
األســـتاذ المـــردي عظيًمـــا فـــي أن تتخـــذ 
الثقافة لنفســـها مكاًنـــا مرموًقا كغيره من 
االختصاصـــات، إن لـــم يكـــن أكثـــر، فـــي 

صحيفة أخبار الخليج”.

أكـــدت النجمة ميشـــيل فايفـــر كيف أنها توصلت إلـــى قرار وضع 
حياتهـــا المهنية بعـــد عائلتها التي تأتـــي أوال، وقالت في حديثها 
 The Skinny Confidential He & Her Podcast لبرنامـــج 
من DearMedia، حول كيف أن التوقف لمدة 5 ســـنوات في 
حياتهـــا المهنيـــة جـــاء في وقت شـــعرت فيه أنهـــا كانت 

“متحيرة” في اختيار أنواع األدوار.
وأضافـــت “كنـــت نوعـــا ما في هـــذا المـــكان الفاصل، 
لم أشـــعر نوعـــا ما أنني ســـيدة عائلة حقـــا، وحينها 
لـــم أكن جـــدة بعـــد، وكنت أنجـــب أطفـــاال وقللت 
حقـــا مما يعنيـــه ذلـــك”. وتحدثت فايفـــر عن نقل 
عائلتهـــا - التي تضم الكاتـــب التلفزيوني والمنتج 
زوجهـــا ديفيـــد إي كيلـــي، وابنـــه جـــون هنـــري، 27 
عامـــا، وابنته كلوديا، 29 عاما - إلى شـــمال كاليفورنيا 
ومحاولـــة التنقل في متطلبات التمثيل أثناء انتقالها 
إلـــى الحيـــاة األســـرية، تقـــول “إنه أمـــر صعب بغض 
النظر عن المكان الذي تربي فيه األطفال، لم أخطط 
للتوقف عن العمل أو لم تكن خطتي، لكنني أصبحت 
صعبـــا للغايـــة مـــن حيـــث متطلباتي األساســـية في 
المشـــاركة باألعمـــال الفنيـــة، من حيث “حســـنا أين 
يتم تصويرهـــا؟ كم من الوقت يتم التصوير؟ في 
أي وقـــت من الســـنة يتـــم تصويره؟ هـــل يمكنني 
إحضار األطفال؟ هل هو خالل العام الدراســـي؟” 
وبعـــد ذلك كان من الصعـــب جدا توظيفي، وكنت 

على ما يرام مع ذلك”.
أبقـــت فايفر نفســـها منفتحـــة على العمـــل لكنها لم تســـتطع العثور على 
أي شـــيء يبدو مناســـبا، تقول لمجلة بيبول الشـــهيرة “بصراحة لم أكن 
أدرك حتـــى مقـــدار الوقت الذي مـــر، وكنت أقرأ النصـــوص في الطريق، 
ولـــم يكـــن هنـــاك شـــيء أحببتـــه حقا بمـــا فيـــه الكفايـــة، ما دفعنـــي إلى 
الرغبـــة فـــي مغادرة المنزل وترك األطفال، ألنـــه عندما كانوا صغارا كان 
مـــن الصعـــب أن اصطحبهم معي، وكنت حرفيا آخـــذ “كلوديا” معي إلى 
المطاعم وأضع مقعد سيارتها على الطاولة، وبعد ذلك بمجرد التحاقهم 
بالمدرسة، لم أرغب في تعطيل حياتهم والروتين الذي كانوا يؤسسونه 
واألصدقـــاء الذيـــن كانـــوا يتعرفون عليهم، وبعد ذلـــك لفترة من الوقت 

أصبح األمر معقدا للغاية”.
وأضافت للمجلة في عددها األخير “لذلك أتذكر عندما كانوا يســـألوني: 

هل ستعودين إلى العمل؟”.
والتقـــت ممثلـــة White Oleander الكاتب التلفزيونـــي في موعد مدبر 
فـــي أوائـــل العام 1993، وتم التوافق على الفـــور، في ذلك الوقت كانت 
فايفـــر بالفعـــل بصدد تبني ابنتهـــا كلوديا وكانت هـــي وكيلي تتواعدان 

منذ حوالي شهرين فقط عندما أحضرتها إلى المنزل.
وقالـــت “كان لدينـــا هـــذا الطفل معنـــا على الفـــور، ومعظـــم الناس ليس 
لديهـــم ذلـــك، لكنني تمكنت حقـــا من رؤية “كيلي” في موقف من شـــأنه 
بالتأكيـــد فصـــل األوالد عـــن الرجـــال، مـــن الواضـــح أنه ارتقـــى حقا إلى 
مســـتوى المناســـبة، وفي األيـــام األولى للـــزوج كالنا كان علينـــا أن نرى 
بعضنـــا البعـــض كآباء قبل أن نتقدم فـــي عالقتنا معـــا، وبطريقة غريبة 

اختفى الضغط”.
وتابعت “لقد كان نوعا ما في توقيت مثالي، وأعني أنها شهادة حقيقية 
علـــى نـــوع الشـــخص الذي هـــو عليـــه، ولكن أيضـــا على حقيقـــة أنه في 
بعض األحيان ال تكون الطريقة التقليدية للقيام باألشـــياء هي الطريقة 

األفضل دائما في االرتباط والزواج”.

حياتها

ميشـــيل فايفر ممثلة ومنتجة أميركية من مواليد كاليفورنيا بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة العام 1957، فازت بعـــدة جوائز كأفضل ممثلة في 

العالم، إضافة إلى ترشيحها لألوسكار.
تزوجت ميشـــيل مرتين في حياتها، المرة األولى في 1981 وكانت مع 
بيتـــر هورتون، وهورجل من خارج الوســـط الفنـــي، لكن هذه العالقة لم 

تدم كثيًرا وتم االنفصال في العام 1988 دون إنجاب.
في العام 1993 خاضت ميشـــيل تجربة الزواج للمرة الثانية مع الكاتب 

والمنتج األميركي ديفيد كيلي، واستمر زواجهما حتى اليوم.

المردي كان حريصا على أن تتخذ الثقافة موقعا في الصحافة مثل باقي االختصاصات 

عندما اختارت النجمة ميشيل فايفر أسرتها على عملها

في ندوة بداية الصفحات الثقافية في الصحافة اليومية البحرينية... الشروقي:

ترجمة: طارق البحار

أسامة الماجد  |  تصوير: عبداهلل دشتي
الماجد استعان 

بتجربته الصحافية 
واألدبية الثرية 

لتطوير أول صفحة 
مختصة باألدب 

الهاشمي وضع 
قواعد الصفحات 

الثقافية المتخصصة 
بالجمع بين األدب 

والفن والنقد

جانب من الحضور

صفحة أدب مع محمد الماجدعلوي الهاشمي يرثي المردي
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توقيع مذكرة تفاهم بين “كريدي مكس” و“بنفت”
لدراسة أفضل نماذج العمل للمنتج التمويلي “اشتر اآلن وادفع الحقا”

وقعت شـــركة كريدي مكس وشركة بنفت، 
أفضـــل  لدراســـة  تفاهـــم  مذكـــرة  مؤخـــرًا، 
نماذج العمل المبتكرة للمنتجات التمويلية 
للمســـتهلك والتي تشـــكل جزءًا من تجربة 
التســـوق للزبائن. وتســـاعد هذه المنتجات 
علـــى االرتقـــاء بالتجربـــة الماليـــة الرقمية 
للزبائن، في حين تم توقيع مذكرة التفاهم 

في المقر الرئيس لشركة بنفت.
وبموجب التعاون بين الشـــركتين، ســـوف 
التقنيـــة  أنظمتهـــا  مكـــس  كريـــدي  توفـــر 
والماليـــة الراســـخة، بينما ســـتتيح شـــركة 
مـــن واجهـــات برمجـــة  بنفـــت االســـتفادة 
تســـهل  ســـوف  التـــي   )API( التطبيقـــات 
تســـجيل العمالء الجـــدد رقمًيـــا، والتقييم 
الفـــوري  التمويـــل  لتقديـــم  االئتمانـــي 
ذلـــك،  علـــى  عـــالوة  والســـداد.  والتحقـــق 
سوف تســـتفيد الشـــركتان من جهود فرق 

عملهما من المتخصصين الكتشـــاف حلول 
أفضل الممارسات لمنتج “اشتر اآلن وادفع 
الحقًا”؛ بهدف تقديم إطار عمل موصى به 
يعمل على خدمة منظومة خدمات “اشـــتر 

اآلن وادفع الحقًا” في مملكة البحرين. 
وبهذه المناســـبة، صرح الرئيـــس التنفيذي 
لشركة بنفت عبدالواحد الجناحي: “لطالما 
قدمت شركة بنفت خدمات البنية التحتية 
لتســـهيل الرقمنـــة، وذلـــك ضمن مســـاعينا 
الحثيثـــة لالســـتمرار فـــي دورنـــا الريـــادي 
المبتكـــرة  الماليـــة  الخدمـــات  فـــي مجـــال 
فـــي المنطقة. ويعد تمكين تشـــغيل خدمة 
“اشتر اآلن وادفع الحًقا” في المملكة ضمن 
أهدافنا اإلســـتراتيجية، ونحـــن نتطلع إلى 
هذه الشـــراكة من أجل تنفيذها بنجاح مع 
كريدي مكس ومقدمـــي االئتمان اآلخرين 
في الســـوق؛ بهدف تعزيز تجربة التســـوق 

للعمالء”.  
من جانبه، قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
كريـــدي مكـــس أحمد عبد الرحمن ســـيادي 
قائالً: “إننا سعداء بما حققناه من خطوات 
مهمة وتقدم ملموس فيما يتعلق بشراكتنا 
مـــع شـــركة بنفـــت علـــى مـــر الســـنين، كمـــا 
نفخر بمواصلة جهودنـــا نحو تعزيز خدمة 

الزبائـــن، وطـــرح طرق أكثر ابتكارًا ويســـرًا 
التـــي  والخدمـــات  المنتجـــات  الســـتخدام 
توفـــر قيمـــة عالية وجـــودة فائقـــة ألنظمة 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  نتطلـــع  إننـــا  التمويـــل. 
اإلنجـــازات معـــًا من خـــالل دراســـة أفضل 
إطار عمل لمنتج BNPL “اشتر اآلن وادفع 

الحقًا”.

ألمنيـــوم  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  رفـــع 
البحريـــن )البـــا( علـــي البقالـــي أســـمى آيات 
البـــالد  عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
رئيـــس  العهـــد  وولـــي  آل خليفـــة،  عيســـى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
جميـــع أبنـــاء الشـــعب البحرينـــي، بمناســـبة 
الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة 

دفاع البحرين.
كمـــا هنأ البقالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة، وجميع ضباط وضباط صـــف وأفراد قوة 

دفاع البحرين بهذه المناسبة العزيزة.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين )البا( بدور قوة دفاع 
البحريـــن فـــي الـــذود عن أمـــن الوطـــن واســـتقراره وســـيادته، وحماية 
حـــدوده وســـالمة أراضيـــه، ومســـاهمتها الفاعلـــة كشـــريك أســـاس في 
مســـيرة البنـــاء والتنميـــة الشـــاملة والمســـتدامة خـــالل العهـــد الزاهـــر 
لصاحب الجاللة  الملك المعظم، ودعم ومؤازرة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

البقالي يهنئ القيادة بالذكرى 55 
لتأسيس قوة دفاع البحرين

أعلنت مجموعة المؤيـــد وباروكو، إحدى 
أكبـــر شـــركات المقـــاوالت فـــي البحريـــن، 
عن تعييـــن خولـــة الحمادي مديـــرا عاما، 
ويأتـــي هذا التحـــول اإلداري تماشـــًيا مع 
تتبناهـــا  التـــي  االســـتراتيجية  الخطـــط 
الشركة بهدف تعزيز ريادتها ضمن قطاع 
التشـــغيلي  األداء  وتحســـين  المقـــاوالت 
والمالـــي، وصياغة اســـتراتيجية التحول 
للنمـــو، وذلك عبر تعيين كفـــاءات مؤهلة 
وذات خبرة واســـعة لتمكين الشـــركة من 
الوصـــول ألقصـــى معاييـــر الخدمـــة على 
المســـتوى المحلي. وتم تعييـــن الحمادي 
فـــي مايو 2021، ثقًة بخبرتها االحترافية 
اإلداريـــة التـــي تمتـــد ألكثـــر مـــن 18 عاًما 
في اإلدارة والتخطيط االســـتثماري، كما 
تمتلـــك ســـجل حافـــل يثبـــت إمكانها في 
تنفيـــذ العمليـــات واإلجـــراءات المبتكـــرة 
فريـــق  وكقائـــد  األعمـــال  أداء  لتحســـين 

استثنائي.
والرئيـــس  المؤســـس  الشـــريك  وعلـــق 
وباروكـــو  المؤيـــد  لشـــركة  التنفيـــذي 

للمقـــاوالت جمـــال المؤيد قائالً “يســـعدنا 
أن نرحـــب بخولـــة الحمـــادي فـــي منصب 
تجلـــب  حيـــث  للشـــركة،  العـــام  المديـــر 
معهـــا خبرتها المؤسســـية االســـتراتيجية 
والتشـــغيلية في إدارة العمليات اليومية، 
فـــي  الشـــركة  نمـــو  ســـتقود  أنهـــا  ونثـــق 
المرحلـــة المقبلـــة عبـــر البنـــاء علـــى نقاط 
القـــوة الحالية وتســـريع النمـــو في مجال 

األعمال الرئيسة”. 
وقبل انضمامها لشـــركة المؤيـــد وباروكو 

شغلت الحمادي مناصب عدة، منها مدير 
شـــركة ســـمحان القابضة ومديـــر عام في 
جرافيتـــي انـــدور ســـكاي دايفينـــق - أول 
نفـــق هوائي زجاجـــي للطيـــران الداخلي، 
ورئيـــس باإلنابـــة لعالقـــات المســـتثمرين 
والفعاليات في ألمنيوم البحرين )البا( من 

2012 حتى 2016.
 وفـــي العام 2007، شـــغلت خولة منصب 
المســـتثمرين  معلومـــات  إدارة  مشـــرف 
االتصـــاالت  إدارة  علـــى  والمشـــرف 
أركابيتـــا،  بنـــك  فـــي  العامـــة  والعالقـــات 
مركـــز  مستشـــار  عملـــت  كمـــا  البحريـــن. 
االتصال لبنـــك البحرين والكويت لمدة 3 
سنوات ونصف، ومن ثم مسؤول الجودة 
والتدريـــب في إنفيتا، وهي شـــركة مركز 
االتصال التابعة لبنك البحرين والكويت. 
وتمتلـــك خولـــة ماجســـتير إدارة األعمال 
مـــن جامعـــة DePaul األميركيـــة بدرجـــة 
فـــي  علـــوم  وبكالوريـــوس  امتيـــاز، 
المعلومات التجارية من جامعة AMA مع 

مرتبة الشرف.

خولة الحمادي

لخبرتها االحترافية اإلدارية الممتدة ألكثر من 18 عاما

تعيين الحمادي مديرا عاما لشركة المؤيد وباروكو للمقاوالت

ماســـك  إيلـــون  محلفيـــن  هيئـــة  بـــّرأت 
مـــن المســـؤولية عـــن خســـائر تكبدهـــا 
بتهمـــة  محاكمـــة  فـــي  مســـتثمرون 
االحتيال بشـــأن تغريدة كتبها في العام 
لديـــه تمويـــال كافيـــا  2018 مّدعيـــا أن 

إلخراج تسال من البورصة.
وتعـــود أطـــوار القضيـــة إلى أغســـطس 
2018، عندمـــا غـــرد ماســـك بأنـــه يريـــد 
إخـــراج تســـال مـــن البورصـــة؛ ألن لديـــه 
مـــا يكفـــي مـــن التمويـــل للقيـــام بذلـــك. 
وتســـبب ذلـــك بتقلبات حادة في ســـعر 
ســـهم الشـــركة أليام. وأجرى المحّلفون 
مـــداوالت لمـــدة ســـاعتين تقريبـــا قبـــل 
العـــودة إلـــى قاعـــة المحكمـــة في ســـان 
اتفقـــوا  أنهـــم  ليعلنـــوا  فرانسيســـكو 
باإلجماع على أن ال ماســـك وال مجلس 
إدارة تســـال ارتكبا عمليات احتيال عبر 

التغريدة وعقبها.

وغـــّرد ماســـك الـــذي حـــاول عبثـــا نقـــل 
أن  بذريعـــة  تكســـاس  إلـــى  المحاكمـــة 
المحّلفين فـــي كاليفورنيا ســـيتحّيزون 
ضّده “الحمد لله غلبت حكمة الشعب!”.

وأضاف “أنـــا أقّدر بشـــّدة النتيجة التي 
توصلـــت إليها هيئة المحلفين باإلجماع 
بشـــأن البـــراءة فـــي قضيـــة تســـال 420 

إلخراج الشركة من البورصة”.
بوريـــت  نيكـــوالس  المحامـــي  وجـــادل 
الذي يمثل غلين ليتلتون ومســـتثمرين 
آخريـــن فـــي تســـال، فـــي المحكمـــة بأن 
القضيـــة أقيمـــت مـــن أجـــل ضمـــان أن 
القواعـــد  والنافـــذون  األغنيـــاء  يلتـــزم 
نفســـها لألسواق المالية مثل أي شخص 
المؤلفـــة  للجنـــة  بوريـــت  وقـــال  آخـــر. 
مـــن تســـعة محلفيـــن خـــالل المرافعـــة 
الختامية “نشـــر إيلون ماسك تغريدات 

كاذبة مع تجاهل متهّور لحقيقتها”.

تبرئة ماسك من خسائر مستثمرين في “تسال”

الذراع المصرفي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

“البحرين للتنمية” يطلق منصة “تجارة”
أعلــن بنــك البحرين للتنميــة )BDB( عن إطالقه منصة “تجــارة” الرقمية المبتكرة، 
الــذراع المصرفــي الداعــم لنمو أعمال الشــركات الناشــئة والصغيرة والمتوســطة 
في المملكة. وهي منصة تزود العمالء من أصحاب األعمال بحلول مصرفية ذكية 

وفعالة وميسرة، وتمكنهم من الوصول المباشر لحلول التمويل بشكل مبسط.

ويأتي إطالق مبادرة “تجارة’’ في إطار 
توجهـــات البنك نحو التحـــول الرقمي، 
كمـــا وتتماشـــى المبـــادرة مـــع الجهـــود 
والمســـاعي الوطنية الداعمة لتشـــجيع 
ريـــادة األعمـــال فـــي قطـــاع الشـــركات 
بمـــا  الناشـــئة والصغيـــرة والمتوســـطة 
يســـهم في دفع عجلة النمو االقتصادي 
المحلـــي، حيـــث يســـعى بنـــك البحرين 
للتنمية؛ للمســـاهمة بـــدوره في التنمية 
أصحـــاب  تمكيـــن  عبـــر  االقتصاديـــة 
األعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة 
مرنـــة  ماليـــة  بخدمـــات  وتزويدهـــم 
ومبتكـــرة تتيـــح لهم الوصول المباشـــر 

لخيارات التمويل الميسر.
بأذكـــى  مدعومـــة  تجربـــة  وبكونهـــا 
التقنيـــات، توفر منصة “تجـــارة” حلوالً 
وميســـرة  وذكيـــة  فعالـــة  مصرفيـــة 
لتبسيط المعامالت التجارية، وتسهيل 
الوصول لحلول الدعم المالي والتمويل 
بشكل مباشر عبر اعتماد نموذج رقمي 
متكامـــل، عـــالوة علـــى االســـتفادة من 
مزايا منتجات مصرفية مبتكرة كمنتج 

“تجارة إكسبرس”.
وتعليًقـــا علـــى إطـــالق هـــذه المبـــادرة، 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  صّرحـــت 
الغيـــص:  دالل  للتنميـــة  البحريـــن 
“نواصـــل بخطى حثيثة االســـتثمار في 

رحلـــة تحولنـــا الرقمـــي؛ بهـــدف تطوير 
حلـــول مصرفية فعالة ومبســـطة تلبي 
العمـــالء،  فئـــات  مختلـــف  احتياجـــات 
الســـيما العمـــالء مـــن قطاع الشـــركات 
والمتوســـطة.  والصغيـــرة  الناشـــئة 
ويعكس هـــذا التوجه إدراكنا التغيرات 
الســـريعة التـــي يشـــهدها هـــذا القطـــاع 
الحيـــوي، ويدفعنـــا ذلك لتوفيـــر الدعم 
الالزم لشـــركات هذا القطاع بما يضمن 
التمويـــل  لحلـــول  الميســـر  وصولهـــم 
معامالتهـــم  إدارة  مـــن  وتمكينهـــم 
التجاريـــة بســـهولة بمـــا يضمـــن ازدهار 

ونمو أعمالهم”.
“ُيعـــد  قائلـــة:  حديثهـــا  وواصلـــت 
الناشـــئة والصغيـــرة  الشـــركات  قطـــاع 
والمتوســـطة بمثابة شـــريان اقتصادي 
تلعـــب  اقتصاديـــة  وركيـــزة  حيـــوي، 
دورًا محورًيـــا فـــي تحقيـــق التطلعـــات 
االقتصاديـــة الوطنية. ونحـــن في بنك 
البحريـــن للتنميـــة نلتـــزم بشـــكل دائـــم 
بتمكيـــن الشـــركات الناشـــئة والصغيرة 
والمتوســـطة وتوفيـــر الوســـائل المالية 
فـــي  يســـهم  بمـــا  لنموهـــا،  الداعمـــة 
الخـــاص وتـــرك  القطـــاع  تحريـــك دور 
أثـــر إيجابي فيـــه من خـــالل تزويدهم 
بحلول مصرفية مبتكرة ومرنة وسهلة 

الوصول عبر ذراعنا الرقمي “تجارة”.

وتتميز المنصة باســـتنادها إلى معايير 
تبســـيط المعامالت والمعالجـــة الفعالة 
وتســـريع اإلجـــراءات، وهـــو مـــا يعـــزز 
مـــن  المصرفيـــة  العمـــالء  تجربـــة  مـــن 
الناشـــئة والصغيـــرة  الشـــركات  قطـــاع 
وتعمـــل  جـــذري.  بشـــكل  والمتوســـطة 
المنصـــة على تســـهيل وصـــول العمالء 
لنطـــاق واســـع مـــن المزايـــا والخدمات 
الرقمية، بما في ذلـــك إدارة المعامالت 
التجاريـــة بســـهولة، والوصـــول الرقمي 
المباشـــر لخيـــارات التمويـــل، ومعالجة 
المدفوعات وتحويـــل الرواتب بكفاءة 
وفاعليـــة، إضافـــة إلى إتاحـــة الوصول 
الســـريع للدعـــم المالي الـــالزم؛ لتغطية 

النفقات التجارية والتشغيلية.
وُيذكر بأن حلول المنصة تشمل العديد 
المصرفيـــة األساســـية  الخدمـــات  مـــن 
التي يمكن إجراؤها بســـهولة كاالطالع 
وســـجالت  الحســـابات  كشـــوف  علـــى 

البيانـــات،  وتحميـــل  المعامـــالت، 
والتحويالت المالية المحلية والدولية. 
كما تتيح المنصة إمكانية إضافة قائمة 
المســـتفيدين ومســـتخدمي المعامالت 
وتعديلها في أي وقت، وإنشـــاء تقارير 
الحســـاب الخاصة بكل مســـتخدم على 

حدة.
وقـــد اختتمـــت دالل الغيـــص حديثهـــا 
للمســـتوى  باإلشـــارة  المنصـــة  حـــول 
التقنـــي المتقدم الذي تتميز به “تجارة” 
قائلـــة: “تقـــدم منصـــة “تجـــارة” تجربة 
تقنيـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا تســـتند إلى 
أدوات الـــذكاء االصطناعـــي ونهج أمن 
سيبراني قائم على طبقات متعددة من 
الحمايـــة، مما يجعل منها منصة رقمية 
موثوقـــة تتمتـــع بمســـتوى عالـــي مـــن 
أمـــن البيانات، ناهيـــك عن كونها منصة 
متعددة القنوات مما يتيح للمســـتخدم 
ســـهولة التنقـــل بيـــن الخدمات بشـــكل 
ســـلس ودون أي تعقيـــدات. ويتمحـــور 
المبـــادرة  هـــذه  إطـــالق  مـــن  هدفنـــا 
الرقمية في تعزيـــز التجربة المصرفية 
الشـــركات  أصحـــاب  مـــن  لعمالئنـــا 
والمتوســـطة،  والصغيـــرة  الناشـــئة 
وتحفيـــز خطواتهـــم ومســـاعيهم نحـــو 
النهـــوض بأعمالهم التجاريـــة وتحقيق 

طموحاتهم المنشودة”.
لمعرفـــة المزيـــد حـــول منصـــة “تجارة” 
أو للتســـجيل لالســـتفادة مـــن خدماتها 
الموقـــع  زيـــارة  يمكـــن  المبتكـــرة، 

.www.bdb-bh.com اإللكتروني

طرحت وزارة االســـكان أمس السبت 
مناقصـــة ألعمـــال عقـــد هدم الشـــقق 
الســـكنية القديمة واألعمال المرتبطة 
بـــه فـــي مواقـــع مختلفـــة فـــي مملكة 

البحرين.
ووفـــق وصف المناقصـــة، فإن أعمال 
القديمـــة؛  الســـكنية  الشـــقق  هـــدم 
بارتفـــاع 3 إلـــى 4 طوابـــق في مواقع 
مختلفة في مملكة البحرين. ويسمح 
فقـــط للمقاولين المدرجين في قائمة 
والشـــقق  للمنـــازل  اإلســـكان  وزارة 
والبنية التحتية والصيانة المشـــاركة 

في هذه المناقصة.
وأوضحـــت أن هـــذه مناقصـــة علـــى 
مرحلـــة واحـــدة فقـــط؛ وســـيتم فتح 
العطـــاءات الفنيـــة والمالية في وقت 
واحد.ودعـــا المجلـــس الراغبيـــن في 
المشـــاركة في هـــذه المناقصـــة، ممن 
تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، شـــراء 

وثائـــق المناقصة إلكترونًيا من خالل 
نظـــام المناقصات اإللكترونـــي التابع 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  لمجلـــس 
اعتبـــاًرا مـــن أمس الســـبت ويســـتمر 
 22 الموافـــق  األربعـــاء  يـــوم  حتـــى 
فبرايـــر، على أن يتـــم فتح المظاريف 

في اليوم التالي.
وتعطى المؤسســـات متناهية الصغر 
أفضليـــة  والمتوســـطة  والصغيـــرة 

بنســـبة 10 % فـــي مرحلـــة التقييـــم 
المالي، على أن تقدم هذه المؤسسات 
ضمن عطاءاتهـــا المقدمـــة للمناقصة 
)شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة 
وزارة  مـــن  الصـــادرة  والمتوســـطة( 
يمكـــن  والتـــي  والتجـــارة،  الصناعـــة 
الحصـــول عليهـــا باســـتخدام الرابط: 
https://www.moic.gov.bh/en/

.eServices/sme

بارتفاع 3 إلى 4 طوابق

“اإلسكان”: عقد لهدم الشقق السكنية القديمة بمواقع مختلفة

دالل الغيص

علي البقالي

أمل الحامد



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

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد مجموعة فنادق الخليج من المجموعات الرائدة في قطاع الضيافة  «
والفندقة في مملكة البحرين، حيث يعتبر فندق الخليج أول فندق خمس نجوم 

في مملكة البحرين.

ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى  «
ال مثيل له من الضيافة في البحرين والتي تم تحقيقها رسميًا مع افتتاح أول 

فندق خمس نجوم في المملكة، وهو فندق الخليج. 

وبعد مرور ما يقارب 55 عاًما، ما تزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة، في حين  «
أن الفندق مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الضيافة والفندقة 

واستمراره في عمليات التوسع والتطوير.

تحرص المجموعة على االلتزام بواجبها تجاه المجتمع عبر  «
مد يد العون للجمعيات الخيرية والمجتمع بالتبرعات السنوية، 
والدعم للعديد من األنشطة والفعاليات في مختلف المجاالت، 

كرعاية المؤتمرات والندوات واالهتمام بالثقافة والتراث الوطني والرياضة 
والصحة العامة ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

تقدم الشركة لموظفيها حزمة من المبادرات والبرامج االجتماعية الداعمة لهم  «
من خالل البرامج التدريبية، وتطوير المهارات اإلدارية والقيادية، والكشف الدوري 

للصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الداخلية التي تشجع على 
اللياقة والصحة البدنية.

تحرص المجموعة على تقديم التبرعات السنوية للعديد من  «

المؤسسات المختصة بحماية البيئة والحياة الفطرية، كجمعية 

الرفق بالحيوان، ومحمية العرين، إضافة إلى حث موظفي الشركة على 

ترشيد استهالك الطاقة والورق والماء، والتشجيع على ثقافة إعادة التدوير،  

وزيادة النباتات الداخلية والخارجية في المبنى.

تعزيز التنمية المستدامة في المملكة، عبر تبنيها مبادرات تستهدف الحد من  «

هدر الطعام، إلى جانب العمل على إعادة تدوير زيت القلي، واالستفادة منه في 

تشغيل آليات المصانع وتصنيع الصابون السائل وغيرها.

مجموعة فنادق الخليج

أعلنت شــركة عقارات الســيف، انطالًقا من التزامها بالمســؤولية االجتماعية، عن تبرعها بمبلغ مالي لدار المحرق لرعاية الوالدين بما يســهم في 
دعم برامج وأنشطة الدار وتلبية احتياجات منتسبيها وتقديم المزيد من الخدمات المتنوعة لكبار السن. 

وقام بتســـليم شيك مبلغ الدعم مصطفى 
الســـيد نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
لجنة المســـؤولية االجتماعية لدى شـــركة 
عقارات الســـيف إلى زكية جمعة المحميد 
المشـــرفة اإلدارية في دار المحرق لرعاية 
الوالديـــن، وذلـــك في مقر شـــركة عقارات 
السيف بحضور الرئيس التنفيذي للشركة 
أحمد يوســـف، والرئيس التجاري باإلنابة 
ومشـــرفة  قائـــد،  محمـــد  الشـــركة  لـــدى 
البرامـــج والفعاليـــات فـــي الـــدار فاطمـــة 

حسين بوجيري.  
مـــع  الماليـــة  المنحـــة  هـــذه  وتنســـجم 
تعزيـــز  فـــي  الشـــركة  اســـتراتيجية 
وحرصهـــا  االجتماعيـــة،  المســـؤولية 
المتواصـــل علـــى تعميـــق أواصـــر التعاون 
مـــع مختلف مؤسســـات المجتمـــع المدني 

ودعـــم مبادراتهـــا النوعيـــة فـــي مجـــاالت 
التنمويـــة  المشـــروعات  التعليـــم وتنفيـــذ 
واإلنسانية المميزة، وذلك بما يساهم في 

تعزيز روح التكافل المجتمعي.  
يذكـــر أن دار المحـــرق لرعايـــة الوالديـــن 
أنشئت من قبل جمعية الكلمة الطيبة في 
فبرايـــر 2009م لتقـــدم خدمـــات متنوعـــة 
ألكثـــر مـــن 4 آالف متقاعد فـــي محافظة 
المحـــرق، وذلـــك ضمـــن مســـعى الجمعية 
للمشاركة في الجهود الحكومية واألهلية 
الرامية إلى رعايتهم وحمايتهم ودمجهم 
فـــي المجتمـــع. وتتمثـــل رؤيـــة الـــدار في 
الريـــادة في تحقيـــق الخدمـــات والرعاية 
المتكاملة لكبار السن في مملكة البحرين، 
فيمـــا تتركـــز رســـالتها علـــى الســـعي نحو 
التميـــز فـــي خدمـــة ورعايـــة كبـــار الســـن 

واحترامهـــم وتقدير عطائهـــم وخلق بيئة 
تكافليـــة مدركـــة الحتياجاتهـــم من خالل 
األنشـــطة والمبادرات الصحية والنفســـية 
ونشـــر  الشـــخصية  الهوايـــات  وتشـــجيع 

الوعي المجتمعي.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح رئيـــس مجلـــس 
عيســـى  الســـيف  عقـــارات  شـــركة  إدارة 
نجيبـــي بالقول: “يســـرنا دعم دار المحرق 
لمـــا  إلدراكنـــا  وذلـــك  الوالديـــن  لرعايـــة 
وهادفـــة  نوعيـــة  برامـــج  مـــن  يقدمونـــه 
للرعاية الصحية واالجتماعية والتثقيفية 
واإلنتاجيـــة لكبـــار الســـن الذيـــن كان لهـــم 
إســـهامات جليلـــة لخدمـــة وطنهـــم. هـــذه 
المنحـــة بمثابة رد الجميل ألبناء البحرين 
المخلصيـــن مـــن كبار الســـن والمتقاعدين 
المملكـــة  لرفعـــة  حياتهـــم  أفنـــوا  الذيـــن 

ومواطنيها. 
ونؤكـــد فـــي هـــذا المقـــام حرص الشـــركة 
الدائـــم على دعـــم كل مبادرة أو مشـــروع 
لـــه بصمـــة واضحـــة بمـــا يتســـق  وطنـــي 

المســـؤولية  لدعـــم  اســـتراتيجيتنا  مـــع 
لجمعيـــة  شـــكرنا  ونجـــدد  االجتماعيـــة. 
مـــن  تقدمـــه  مـــا  علـــى  الطيبـــة  الكلمـــة 
مبادرات نوعية تخدم المجتمع البحريني 

ومختلف مكوناته”. 
من جهتهـــا، قالـــت زكية المحميد “نشـــكر 
شـــركة عقارات السيف جزيل الشكر على 
هـــذه المنحـــة المالية والتـــي تترجم مدى 
حـــرص الشـــركات الوطنية مثـــل عقارات 
الســـيف على لعب دور محـــوري في دعم 
مســـتوى  علـــى  االجتماعيـــة  المســـوؤلية 
المملكة. من خالل هذه المنحة، ستواصل 
األهـــداف  مـــن  الـــدار تحقيـــق مجموعـــة 
والمتمثلـــة فـــي توفيـــر الرعايـــة الصحية 
الســـن،  لكبـــار  والنفســـية  واالجتماعيـــة 
وتشـــجيع اندماج كبار السن ومشاركتهم 
دور  وتدعيـــم  المجتمـــع،  فـــي  الشـــاملة 
األســـرة؛ لتقديم أعلى مســـتويات الرعاية 

والخدمات التي تتماشـــى مـــع التوجهات 
العالميـــة في هذا المجال، ومشـــاركة كبار 
الســـن فـــي عمليـــات صنـــع القـــرار بالـــدار 
ومنظمـــات المجتمع المدنـــي، إضافة إلى 
تأميـــن فـــرص العمـــل المناســـبة وضمـــان 

الدخل والعيش الكريم لكبار السن”. 
يذكر أن شركة عقارات السيف تستند في 
استراتيجية المسؤولية االجتماعية على 
أربـــع قيـــم اســـتراتيجية لتهيئة مســـتقبل 
أفضـــل للجميـــع وتحســـين مســـتوى رفاه 
بالدعـــم  تتمثـــل  المجتمـــع،  أفـــراد  كافـــة 
والثقافـــة واالســـتدامة والتوعية؛ تحقيًقا 
للشـــراكة المجتمعية في مساندة مختلف 
بقيـــادة  واإلنســـانية  الخيريـــة  األعمـــال 
مجموعة متنوعة من الجهود والمســـاعي 
والمـــؤازرة  المنفعـــة  لتقديـــم  الالفتـــة 
المناســـبة لمختلف المبادرات االجتماعية 

للمؤسسات واألفراد على السواء.

“عقارات السيف” تقدم دعما ماليا لدار المحرق لرعاية الوالدين
انطالقا من التزامها بالمسؤولية االجتماعية

عيسى نجيبي

business@albiladpress.com
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تتأهـــب معظـــم البورصـــات العربية الســـترداد 
تعافيهـــا خـــالل شـــهر فبرايـــر من العـــام 2022 
بدعـــم مـــن قـــرارات البنـــوك المركزيـــة، التـــي 
جاءت مطابقة للتوقعات بقرار تثبيت أســـعار 
التفـــاؤل  لتزايـــد  إضافـــة  األميركيـــة  الفائـــدة 
بشأن موسم نتائج األعمال السنوية للشركات 
المدرجـــة، وارتفاع شـــهية المســـتثمرين حول 
العالـــم لالتجاه للمشـــاركة باالكتتابـــات األولية 
بالمنطقة والتي تبدي مؤسســـات كبرى عالمية 

االهتمام بالمشاركة فيها، بحسب “محللون”.
ويـــوم األربعاء الماضي، قرر البنـــك الفيدرالي 
األميركـــي رفع أســـعار الفائدة بنحـــو 25 نقطة 
أســـاس بنســـبة 0.25 %، لتصبح في مســـتوى 
بيـــن 4.5 % و4.75 % مـــا دفـــع معظـــم البنوك 
المركزية الخليجية التخاذ نفس الخطوة وهو 

ما جاء وفقا للتوقعات.
ومـــن المتوقـــع أن يهدئ الفيدرالـــي في وتيرة 
رفـــع الفائـــدة خـــالل العـــام الحالـــي 2023 أو 
ســـيوقفها، تزامنـــا مـــع تراجع معـــدل التضخم 
الســـنوي في أميـــركا. وتباطأ معـــدل التضخم 

في أميركا، خالل ديسمبر الماضي إلى 6.5 % 
مقابل 7.1 % في نوفمبر الماضي.

ويعني القرار استمرار الفيدرالي األميركي في 
سياســـة خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة للمرة 
الثانية على التوالي بعد أن خفض نسبة الرفع 
إلـــى 0.5 % خالل آخـــر اجتماع في 2022 من 

0.75 % في 4 اجتماعات سابقة عليه.
ورفـــع الفيدرالـــي األميركـــي أســـعار الفائدة 7 
مـــرات خـــالل العـــام الماضـــي لتصبـــح الزيادة 
اليـــوم هـــي الثامنـــة علـــى التوالـــي، لمواجهـــة 
التضخم الذي سجل مستويات قياسية خالل 

عقود في العام الماضي.

استجابة عكسية

ويقـــول الخبير االقتصادي طاهر مرســـي وهو 
 Bullion رئيـــس بحـــوث الســـوق فـــي شـــركة
Egypt، إن أســـواق األســـهم األميركيـــة قامت 
باســـتجابة عكســـية لقرار أســـعار رفـــع الفائدة 
بمقدار ربع نقطة، على الرغم من إعالن رئيس 
البنـــك االحتياطـــي الفيدرالـــي بأنـــه ال تراجـــع 

عن اســـتمرار رفع أســـعار الفائدة خالل 2023، 
مشـــًيرا إلى أن مـــا يحدث فعليا مـــن تحركات 
المســـتثمرين في األسواق األميركية خصوصا 
يشـــير لبـــوادر تيســـير فـــي السياســـية النقدية 
األميركية وليس تشديدا مستمرا، وهو عكس 

تلك تصريحات.
اســـتغلته  الفيدرالـــي  قـــرار  أن  إلـــى  وأشـــار 
األســـواق العالميـــة خصوًصـــا األميركيـــة فـــي 
صناعـــة ارتفاعات متتالية، معتقًدا أن تســـتمر 
تلك المكاســـب حتى نهاية النصف الثاني على 

األقل من العام الجاري.
ورجـــح أن ينعكس ذلك على أســـواق المنطقة 
العربيـــة الســـيما فـــي ظـــل اســـتمرار انتعـــاش 
والمحـــرك  المحفـــز  وهـــي  الطاقـــة  أســـواق 
األساســـي القتصادات المنطقة حيث ما زالت 
أســـعار النفط تتحرك فـــوق 80 دوالرا للبرميل 

الواحد.

صناديق التحوط واألسهم.. خسرت 8 %

في ختـــام تعامـــالت نهاية االســـبوع، ارتفعت 
معظم مؤشـــرات األســـهم األميركيـــة بالتزامن 
مع الكشـــف عن نتائج أعمال الشـــركات، حيث 
ارتفع مؤشـــر ســـتاندرد آنـــد بورز 500 بنســـبة 
1.47 % إلى 4179 نقطة مســـجاًل أفضل أداء 
يومـــي فـــي 5 أشـــهر، وصعـــد مؤشـــر ناســـداك 

بنسبة 3.25 % مسجاًل 12200 نقطة.
مـــن جانبـــه، أكـــد محمـــد عطـــا مدير التـــداول 
بشـــركة يونيفرســـال لتـــداول األوراق المالية، 
إن موســـم نتائـــج األعمال الســـنوية واإلعالن 
عـــن الطروحـــات األوليـــة وتوقيتها ســـيكونان 
بالمنطقـــة  المـــال  ألســـواق  األكبـــر  المحـــدد 
والبورصـــة المصرية خصوصـــا بالفترة المقبلة 
الســـيما بعد ما أعلـــن البنك المركـــزي المصري 

عن تثبيت معدالت أسعار الفائدة.
يشـــار إلـــى أنه فـــي نهايـــة تعامالت األســـبوع، 
ســـجل مؤشر الســـوق الســـعودي “تداول” أكبر 
خســـارة أســـبوعية فـــي نحـــو شـــهرين، وحقق 
مؤشـــر بورصة قطر أكبر خسارة أسبوعية في 
شـــهر ونصـــف. كما ســـجل المؤشـــر الســـبعيني 
للبورصة المصرية أكبر خســـارة أســـبوعية في 
8 أشهر. فيما سجل مؤشر الكويت األول ثالث 

ارتفاع أسبوعي على التوالي.

شهية المستثمرين

ـــن مديـــر البحـــوث بشـــركة المروة  وبـــدوره، َبيَّ
لتداول األوراق المالية مينا رفيق، أن التراجع 
المتوقـــع لوتيـــرة رفع معـــدالت أســـعار الفائده 
العـــام الجـــاري مـــع توقعـــات بإيقـــاف  خـــالل 
سياســـة التشـــديد النقـــدي بـــدءا مـــن النصـــف 
الثاني من العام الجاري سيجعل سوق األسهم 

أكثر جاذبية لشهية المستثمرين.
التـــي  المدرجـــة  الشـــركات  أن  إلـــى  وأشـــار 
استفادت من ارتفاع معدالت التضخم وزيادة 
أسعار منتجاتها خصوصا خالل العام الماضي 
ستبدأ في إعالن نتائج أعمالها السنوية الفترة 
المقبلـــة ومن ثـــم بدء عمليات توزيـــع األرباح، 
وهو مـــا ســـيضفي إيجابية على أداء أســـواق 

المال بالمنطقة الفترة المقبلة.
أحمـــد خبيـــرة  أســـماء  أشـــارت  مـــن جانبهـــا، 
الخليجيـــة  البنـــوك  أن  إلـــى  األســـهم  أســـواق 
اتبعت قرارات الفيدرالي بالرفع بحكم ارتباط 
العمـــالت الخليجية بالدوالر ما عدا قطر، الذي 
أبقـــى مســـتويات الفائـــدة علـــى ما هـــي عليه، 
والـــذي يرجع إلى أن معدالت الفائدة في قطر 
5.5 % والتي ما زالت أعلى من أسعار الفائدة 

في أميركا التي تبلغ 4.75 %.
ولفت إلى أن طبيعة الحال للدورة االقتصادية 
بالخليـــج تختلف عن باقي دول العالم بســـبب 
ارتفاع أســـعار النفط وتأثيرهـــا اإليجابي على 
هـــذه االقتصـــادات، حيث إن اقتصـــادات تلك 
المنطقة حققت أفضل أداء خالل العام 2022.

وأوضحـــت أن رد فعـــل البورصـــات الخليجية 
بعـــد هذا الرفـــع للفائدة هو التحـــركات الهادئة 
نسبيا وبشكل عرضي خصوصا مع تزامن ذلك 
هذه المرة مع موســـم نتائـــج األعمال، الذي له 

التأثير األكبر على األسواق حاليا.

بعد قرارات “الفيدرالي” األخيرة.. هل تتجه أسواق المال العربية لفورة جديدة؟
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تســتضيف مملكــة البحريــن، تحــت رعايــة ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، فعاليات مؤتمر ومعرض 
الشــرق األوســط للنفــط والغــاز والعلــوم الجيولوجيــة )ميــوس وجيــو 2023( خالل الفتــرة 19 - 21 فبراير 2023 في مركــز البحرين الدولــي للمعارض بمنطقة 
الصخير، لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز والحلول اإلبداعية المناسبة والمتماشية مع متطلبات وبرامج دول العالم في خفض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جمعيـــة  العالمـــي  الحـــدث  وينظـــم 
مهندســـي البتـــرول وجمعيـــة علمـــاء 
الجيوفيزياء االستكشـــافية والرابطة 
الجيولوجييـــن  لعلمـــاء  األوروبيـــة 
لجيولوجـــي  األميركيـــة  والرابطـــة 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  البتـــرول 
وزارة النفـــط والبيئة، وبدعم مختلف 
والخليجيـــة  البحرينيـــة  الشـــركات 

والعالمية.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد وزيـــر النفـــط 
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة 
المنـــاخ محمـــد بن دينه مـــا يحظى به 
قطـــاع النفط والغاز من اهتماٍم ودعٍم 
مستمر من صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، مشـــيًرا 

إلـــى أن الرعاية المســـتمرة من ســـموه 
للحـــدث العالمـــي تؤكد أهميـــة مؤتمر 
ومعـــرض ميـــوس منـــذ انطالقته في 
العام 1979 ومكانته كأحد الملتقيات 
العالمية في قطـــاع النفط والغاز على 
باعتبـــاره  األوســـط  الشـــرق  مســـتوى 
منصة عالية المستوى لتبادل المعرفة 
واآلراء والخبـــرات بين المتخصصين 
والمهندســـين والفنيين من الشـــركات 
واإلقليميـــة  الوطنيـــة  النفطيـــة 

والعالمية.
وأشـــار الوزير إلى أن معرض ومؤتمر 
ميوس وجيو ُيعـــدُّ من أبرز الفعاليات 
في مجال النفط والغاز واالستكشاف 
والجيولوجيـــا علـــى مســـتوى منطقة 

الشرق األوسط، حيث تحرص معظم 
الشركات النفطية العالمية واإلقليمية 
على المشـــاركة في هذا الحدث المهم 
لالســـتفادة مـــن األوراق العلمية التي 
يتم طرحها ومناقشتها خالل جلسات 
المؤتمـــر مـــن قبل خبـــراء ومتحدثين 
عالمييـــن ومســـؤولين تنفيذييـــن في 

قطاع النفط والغاز.
كما سيركز المؤتمر في األوراق الفنية 
والعلميـــة والجلســـات النقاشـــية على 
العديد مـــن الموضوعات المتخصصة 
في هـــذا المجـــال، بمشـــاركة أكثر من 
والتـــي  متخصـــص،  متحـــدث   400
فـــي  والطلـــب  العـــرض  أهمهـــا:  مـــن 
ســـوق النفط، نحو انبعاثـــات كربونية 

محايـــدة تحديات وفرص، من الرؤية 
إلى الواقع، الثـــورة الصناعية الرابعة، 
مـــن  وغيرهـــا  الرقمـــي  المســـتقبل 

الموضوعات ذات الشأن.
وستشـــهد فعاليـــات المؤتمـــر أكثر من 
10 جلسات رئيسة، و500 عرض فني، 
ومعـــرض مصاحب بمســـاحة أكثر من 
36 ألـــف كيلومتر مربع يضم شـــركات 
عالميـــة مـــن 49 دولـــة مـــن مختلـــف 
مـــا  أحـــدث  العالـــم الســـتعراض  دول 
توصلـــت إليـــه التقنيـــات الحديثة في 
مجـــال االستكشـــاف واإلنتـــاج، منهـــا 
الشـــركة القابضة للنفط والغاز وشركة 
أرامكو الســـعودية وشركة هاليبرتون 
وشركة بيكر هيوجز وشركة شيفرون 

ومؤسســـة البترول الكويتية وشـــركة 
اكسون موبيل وشـــركة نيسر وشركة 
ادنوك وشركة ايني اإليطالية وغيرها 
من الشركات من دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وأســـتراليا وكنـــدا والصين 
وفرنســـا والهنـــد وإيطاليـــا والواليات 
المتحدة األميركيـــة وغيرها من دول 

العالم. 
وعلى هامـــش فعاليات مؤتمر ميوس 
وجيو، ســـتعقد العديد مـــن الفعاليات 
الشـــبابية واألكاديميـــة منهـــا الـــورش 
الجامعـــة  طـــالب  مـــن  لعـــدد  الفنيـــة 
مـــن مختلـــف دول العالـــم والزيـــارات 
الميدانيـــة إلـــى مختلف المشـــروعات 
إلـــى  إضافـــة  والبيئيـــة  الحيويـــة 
لمدرســـي  التعليمـــي  اليـــوم  تنظيـــم 
العلـــوم  لمـــادة  الثانويـــة  المرحلـــة 
ومـــادة الكيميـــاء وذلك بالتعـــاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم بهدف تعزيز 
القـــدرات الملموســـة بآخـــر التجـــارب 
مـــادة  فـــي  والمعمليـــة  المختبريـــة 
العلـــوم ومـــادة الكيميـــاء لمـــا لهـــا من 
عالقـــة وطيدة بصناعـــة النفط والغاز 
والبتروكيماويـــات، إضافة إلى تزويد 
بالمعـــارف  والمدرســـات  المدرســـين 
وفرصـــة لتبادل الخبـــرات مع الجهات 

المنظمة المختصة في هذا المجال.

حقــق قطــاع التوظيــف فــي الواليــات المتحــدة تحســنا غيــر متوقــع الشــهر 
الماضــي، بينمــا تراجع معــدل البطالة إلى أدنى مســتوياته منذ 5 عقود، وفق 
مــا أظهــرت بيانــات حكوميــة، ما يعكس أن ســوق العمل في وضــع قوي رغم 
جهــود تخفيف النشــاط االقتصادي. وبينما خفف البنــك المركزي حديثا حدة 
حملتــه المكّثفة للســيطرة على األســعار في ظل مؤشــرات إلــى تهدئة الوضع 
االقتصــادي فــي أكبــر قــوة اقتصادية في العالــم، يمكن للبيانــات األخيرة أن 
تدفعــه باّتجــاه رفع معدالت الفائدة أكثر ممــا كان متوقعا. وخالفت الواليات 
المتحــدة التوقعــات لتضيــف 517 ألــف وظيفــة فــي ينايــر، أي ضعــف الرقــم 
المســّجل في ديســمبر، بعد تباطؤ في التوظيف اســتمر 5 أشــهر، فيما تراجع 

معدل البطالة إلى 3,4 %، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.

فـــي  “النمـــو  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
الوظائف كان واســـع النطاق، مدفوعا 
فـــي  تـــم تحقيقهـــا  التـــي  بالمكاســـب 
وفـــي  والضيافـــة  الترفيـــه  قطاعـــي 
الخدمات المهنية والتجارية والرعاية 

الصحية”.
وبدا التوظيف مرنا أيضا في قطاعي 
الصناعـــة والبنـــاء رغـــم أنهمـــا شـــهدا 

تباطؤا في النشاط.
وتراجـــع معـــدل البطالـــة إلـــى 3,4 %، 
وهو مســـتوى غير مســـبوق منذ العام 

1969، بحسب بيانات حكومية.
فـــي األثنـــاء، تباطأ نمـــو األجور بعض 
الشـــيء مع ارتفـــاع معـــدل اإليرادات 
الســـاعية بنســـبة 0,3 % إلـــى 33,03 
دوالرا، مقارنـــة بزيـــادة فـــي ديســـمبر 

بلغت 0,4 %.
وتشـــير هـــذه األرقـــام إلـــى أن ســـوق 
العمـــل مـــا زال أنشـــط ممـــا يرغـــب به 
صانعـــو السياســـات، إذ ارتفـــع معـــدل 
التوظيـــف بشـــكل كبيـــر مقارنـــة مـــع 
الرقـــم المســـّجل فـــي ديســـمبر والبالغ 

260 ألفا.
وأشـــاد الرئيـــس األميركي جـــو بايدن 
بزيـــادة التوظيـــف منذ تولى الســـلطة 

وأشار إلى أن التضخم ما زال يتباطأ. 
يـــرون،  الذيـــن  معارضيـــه  علـــى  ورّد 
بحســـب قوله، أن “الطريقـــة الوحيدة 
لتخفيـــف وتيـــرة التضخـــم كانت عبر 

تدمير الوظائف”.
وأضـــاف في تصريحـــات للصحافيين 
“تؤكـــد البيانات بشـــكل واضح تماما.. 
أن هؤالء المنتقدين والمشككين على 
خطـــأ”، مع إقراره بضـــرورة بذل مزيد 

من الجهود.

“ليس بما يكفي” 

وأكـــدت خبيـــرة االقتصـــاد األميركـــي 
فريكوينســـي  “هـــاي  مجموعـــة  فـــي 
أن  فاروقـــي  روبيـــال  إكونوميكـــس” 
“البيانـــات تظهـــر أن االقتصـــاد يخلـــق 
فـــرص عمـــل بوتيرة ســـريعة”. ويظهر 
وجـــود  عـــدم  العمـــل  فـــرص  خلـــق 
النشـــاط  تراجـــع  إلـــى  مؤشـــرات  أي 
االقتصـــادي، بحســـب مـــا قالـــت، رغم 
معـــدل  الفدرالـــي  االحتياطـــي  رفـــع 
اإلقراض األساســـي 8 مـــّرات متتالية، 
وخفـــض  الطلـــب  تخفيـــف  بهـــدف 

التكاليف.
مـــن  شيبردســـن  إيـــان  أكـــد  بـــدوره، 

“بانثيون ماكروإيكونوميكس” أن نمو 
األجـــور تباطـــأ، لكـــن ليس بمـــا يكفي 

بالنسبة لالحتياطي الفدرالي”.
ويراقـــب االحتياطـــي الفدرالـــي مـــن 
كثـــب ســـوق التوظيف حيـــث تجاوز 
الطلـــب توافـــر العمـــال بينمـــا يســـعى 
علـــى  للمحافظـــة  العمـــل  أصحـــاب 
الموظفين الذي سعوا جاهدين للعثور 

عليهم خالل فترة الوباء.
فـــي حيـــن تـــزداد البطالـــة عـــادة مـــع 
وتكاليـــف  الفائـــدة  معـــدالت  ارتفـــاع 
االســـتدانة، إال أن معدلهـــا بقـــي عنـــد 
فـــي  تاريخيـــا  منخفضـــة  مســـتويات 

األشهر األخيرة.
الفدرالـــي  رئيـــس االحتياطـــي  وأكـــد 
جيـــروم باول للصحافيين األربعاء أن 

األجور “ما زالت عند مستوى مرتفع”.
وأفـــاد “مـــا زالت عنـــد مســـتوى أعلى 
بكثيـــر ممـــا كانت عليـــه قبـــل الوباء.. 
ســـنعكس األمر في تقييمنا للتوقعات 
علـــى  بالتالـــي  ســـينعكس  مـــا  وهـــو 

سياستنا مع مرور الوقت”.
وأعلن المصرف المركزي هذا األسبوع 
رفع معـــدالت الفائدة بدرجـــة أقل، ما 
االحتياطـــي  باقتـــراب  التفـــاؤل  أثـــار 
زيـــادة  عـــن  التوقـــف  مـــن  الفدرالـــي 
تثيـــر  قـــد  البيانـــات  لكـــن  المعـــدالت. 

الشكوك حيال الوضع.
وأوضحـــت فاروقـــي أنه “مـــا لم يطرأ 
أي تغييـــر فـــي ســـوق العمـــل، يكمـــن 
الخطر في ارتفـــاع المعدالت أكثر من 

المتوقع”.

قـــد ينعكس ذلك على مجاالت أخرى، 
مـــع تراجع فـــي القطاعـــات التي تتأثر 
الســـكن، علـــى  بالفائـــدة، مثـــل  عـــادة 
خلفيـــة رفع المعـــدالت في ظل تباطؤ 

مبيعات التجزئة.
وأفـــادت كبيرة خبـــراء االقتصاد لدى 
“نيشنوايد” كاثي بوستيانتشيتش أن 
كل ذلك يزيـــد فرص رفع كبير ومبكر 
لمعـــدالت الفائـــدة “بحلـــول منتصـــف 
فتـــرة  تشـــهد  أن  متوقعـــة  العـــام”، 

منتصف العام تقريبا ركودا معتدال.
“االحتياطـــي  أن  شيبردســـن  وأكـــد 
ســـيرفع  األرجـــح  علـــى  الفدرالـــي 
)المعـــدالت( في مارس، رغم أننا نأمل 
أال يقـــوم بذلـــك ألن التأثيـــر المتأخـــر 
لخطـــوات التشـــدد )النقدي( الســـابقة 

التي اّتخذها ستظهر الحقا”.
بـــدوره، اســـتبعد رايـــن ســـويت مـــن 
تكـــرار  إيكونوميكـــس”  “أكســـفورد 
فـــي  الكبيـــر  االزديـــاد  ســـيناريو 
التوظيف الذي شـــهده يناير، موضحا 
أن النمـــو فـــي التوظيف يكـــون أعلى 
مـــن المتوقـــع عـــادة في الشـــهر األول 

من السنة.
وقـــال “ما زلنا نتوقـــع أن يتباطأ النمو 
فـــي قطـــاع التوظيـــف بشـــكل كبيـــر 
مـــع دخـــول االقتصاد فـــي حالة ركود 
ردا علـــى رفـــع االحتياطـــي الفدرالـــي 
المعدالت بشـــكل تراكمـــي”. كما توقع 
“خســـارة مباشـــرة فـــي الوظائف” في 
النصـــف الثاني مـــن العام مـــع ارتفاع 

معدل البطالة بشكل طفيف.

انطالق فعاليات مؤتمر ومعرض “ميوس وجيو” في فبراير الجاري

ازدياد مفاجئ في التوظيف في الواليات المتحدة وتراجع معدل البطالة

يناقش مختلف تحديات صناعة النفط والغاز والحلول اإلبداعية المناسبة

مستوى غير مسبوق منذ العام 1969
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عصام عبدالله 
فخرو

  نورد بالتتابع يوميا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية 
تأثيرا في االقتصاد البحريني 2023”

هبة محسن

عصام عبدالله فخرو

يحمل الدكتور عصام عبدالله فخرو درجة الدكتوراه في الهندسة  «
الميكانيكية من جامعة لندن.

حائز على وسام البحرين من الدرجة األولى.  «

كما أنه عضو سابق بالمجلس األعلى لتطوير التعليم ومجلس  «
أمناء بجامعة AMA الدولية، وهو أيضا عضو سابق في مجلس 

التنمية االقتصادية. 

ترأس في السابق شركة ألمنيوم البحرين باإلضافة إلى رئاسة  «

غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون، 
وهو عضو سابق في شركة “ممتلكات”. يترأس الدكتور عصام 

فخرو مجموعة شركات عبدالله بن يوسف فخرو وأوالده في 
مجال المواصالت وااللكترونيات باإلضافة إلى األغذية والخدمات 

المالية. هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما 
وبنك البحرين اإلسالمي وشركة فوكس سينيكو ونائب رئيس 
بنك البحرين الوطني وشركة قطر البحرين للسينما باإلضافة 

إلى عضوية مجالس إدارة شركة ترافكو والمواشي البحرينية.

المناصب الحالية

رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة شركات عبدالله بن يوسف فخرو  «
وأوالده

رئيس مجلس اإلدارة – بنك البحرين اإلسالمي «

رئيس مجلس اإلدارة – شركة البحرين للسينما «
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قـــال زعيـــم الغالبيـــة فـــي مجلس النـــواب األميركي، ســـتيف 
ســـكاليس، إن المجلـــس يعتزم التصويت هذا األســـبوع على 
مشـــروع قانـــون مـــن شـــأنه أن ينهـــي شـــرط تطعيـــم معظـــم 
المســـافرين جوا من األجانب ضد “كوفيد 19”. وتخلت إدارة 
الرئيـــس جو بايدن في يونيو عن شـــرطها بضـــرورة أن تأتي 
اختبـــارات “كوفيد 19” لألشـــخاص الذين يصلـــون إلى البالد 
جوا “ســـلبية”، ولكنها لم ترفع شـــرط قيـــام المراكز األميركية 

لمكافحة األمراض والوقاية منها بالتطعيم.

ويجب حاليا على الزائرين البالغين للواليات المتحدة من غير 
المواطنيـــن أو المقيميـــن الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم 

قبل الصعود للطائرة مع بعض االستثناءات المحدودة.
وقالت رابطة الســـفر األميركية يوم الخميس إنها “تدعم منذ 
فتـــرة طويلـــة إلغاء هـــذا الشـــرط وال ترى أي ســـبب لالنتظار 
حتى انتهاء لحالة الطوارئ الصحية العامة في مايو - خاصة 
أن الـــزوار المحتمليـــن يخططـــون للســـفر فـــي فصلـــي الربيع 

والصيف”.

أميركا تعتزم إنهاء شرط تطعيم المسافرين األجانب ضد “كوفيد 19”

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

المغرب: 05:24 - العشاء: 06:41

“السالم” يفوز بجائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في البحرين”
ـــة ـــون المصرفي ـــة الزب ـــى تجرب ـــاني عل ـــع إنس ـــاء طاب ـــزم بإضف ـــك يلت البن

حقـــق بنك الســـالم مؤخًرا إنجـــاًزا مهًما 
فـــي حصولـــه علـــى جائـــزة “أفضل بنك 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  للخدمـــات 
البحريـــن” خالل حفـــل توزيـــع الجوائز 
المالية بالشرق األوســـط وإفريقيا لعام 
2022. ويأتي ذلك لُيســـلط الضوء على 
إنجـــازات البنـــك فـــي مجـــال التحـــول 
الرقمـــي، خصوصـــا فيما يتعلـــق بقطاع 

الخدمات المصرفية لألفراد.
وتعمل جوائز الشرق األوسط وإفريقيا 
المصرفيـــة  المؤسســـات  تكريـــم  علـــى 
والماليـــة المتصـــدرة لمســـيرة التحـــول 

إنجـــازات  حققـــت  والتـــي  الرقمـــي، 
استثنائية وتتميز بقيادة ملهمة.

وتقـــف هذه الجائـــزة المرموقة شـــاهًدا 
على جهود بنك السالم الدءوبة لتقديم 

منتجـــات وخدمات مبتكرة مســـتوحاة 
مـــن العقلية الرقميـــة والنهج الذي يركز 
على الزبائن؛ لخلق تجربة زبائن مطّورة 

ومجزية وتحويلية.

طابـــع  بإضفـــاء  الســـالم  بنـــك  ويلتـــزم 
إنســـاني علـــى تجربـــة الزبـــون لضمـــان 
حصولـــه علـــى عالقـــة مصرفيـــة ثريـــة 
ومتميـــزة، وذلـــك عـــن طريـــق تقديـــم 
خدمـــات سلســـة. كما أنه يحـــرص على 
تكريـــس جهوده نحو مســـاعدة الزبائن 
علـــى تحقيـــق أهدافهـــم الماليـــة، عبـــر 
توفيـــر التخصيـــص والراحـــة والكفاءة 

في جميع عملياته.
وبهـــذه المناســـبة، صّرح نائـــب الرئيس 
فـــي  المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
بنـــك الســـالم أنور مـــراد قائـــالً: “نفتخر 
بنـــك  “أفضـــل  جائـــزة  علـــى  بحصولنـــا 
فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  للخدمـــات 
البحريـــن”. ولطالما حرصنا على توجيه 
تركيزنـــا نحـــو االســـتثمارات التـــي مـــن 
شـــأنها أن تدعـــم جهودنـــا فـــي االرتقاء 
بتجربة الزبون، ونعمل أيًضا على طرح 
حلـــول مالية فريدة مـــن نوعها؛ لتوفير 
شـــخصية  رقميـــة  مصرفيـــة  تجـــارب 
مميـــزة. وأود أن أهـــدي هـــذه الجائـــزة، 
التي من شـــأنها أن ُتشـــكل حافـــًزا قوًيا 
لنـــا، لجميـــع موظفـــي قطـــاع الخدمات 
المصرفية لألفراد واألقســـام المســـاندة 
ومســـاعيهم  جهودهـــم  جميـــع  علـــى 
الحثيثـــة فـــي دفـــع البنـــك نحـــو آفـــاق 

جديدة”.
ونظـــًرا لتبنيه رؤى مدعومـــة بالبيانات 
متطـــورة  لتكنولوجيـــا  واســـتخدامه 
بنـــك  تمكـــن  مســـتوى،  أعلـــى  علـــى 
الســـالم مـــن تقديـــم مجموعـــة متنوعة 
المبتكـــرة  والمنتجـــات  الخدمـــات  مـــن 
والحلـــول المخصصـــة والمتوفـــرة فـــي 
عدة منصات رقمية من ضمنها: تطبيق 
األجهزة الذكيـــة الخاص بالبنك والفرع 
االفتراضي وتطبيق الواتساب وخدمة 
المحادثـــة اإللكترونيـــة الخاصـــة علـــى 

الموقع اإللكتروني.
الخدمـــات  رئيـــس  قـــال  ومـــن جانبـــه، 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك الســـالم 
محمد بوحجي: “إن االهتمام بالتجربة 
المصرفية لزبائننـــا من أهم ما نقوم به. 
ومن منطلق التزامنا بالوعد المؤسســـي 
“تجربـــة مصرفيـــة لعالقة دائمـــة”، فإننا 
نحـــرص علـــى تقديـــم عـــروض ال مثيل 
لها ليس لتســـهيل معامالتهم المصرفية 
فحســـب، بل لتيســـير حياتهـــم اليومية 
أيًضا. وقد استطعنا تعزيز مكانتنا على 
مـــر األعـــوام، وهـــذه الجائزة هـــي دليل 
علـــى جهودنـــا الجماعيـــة الهادفـــة إلـــى 

تحقيق التمّيز”.

السنة الخامسة عشرة - العدد 5227

األحد
5 فبراير 2023 - 14 رجب 1444

2 فبراير 2023

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
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