
تحديث إجراءات التصدي لـ “كورونا”

ال حاجة لفحص الـ “pcr” وإلغاء “إلزامية” الحجر
المنامة - بنا

المجلـــس األعلـــى للصحـــة  أعلـــن رئيـــس 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي الفريـــق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
عـــن تحديث عدد من اإلجراءات المتعلقة 
بالتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
والتـــي ســـيتم تفعيلهـــا اعتبارًا مـــن اليوم 
)األحد(، وذلك بعد دراســـة الوضع الصحي 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع متابعـــة نســـب 
والعنايـــة  المستشـــفيات  فـــي  اإلشـــغال 

المركزة للحاالت القائمة بالفيروس.
وأوضـــح الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا أن 
اإلجـــراءات التي تّم تحديثهـــا تتمثل في 
 اعتماد الفحص الســـريع كأداة تشخيصية 
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  فـــي 
دون الحاجـــة إلجـــراء فحـــص )PCR( إال 
حســـب  ذلـــك  تســـتدعي  التـــي  للحـــاالت 
التقييم الطبي، وإلغاء إلزامية فترة العزل 
الصحـــي للحـــاالت القائمـــة بالفيروس، مع 
حثهم على عزل أنفســـهم لمدة 5 أيام على 
األقـــل، وتشـــجيعهم على عـــدم المخالطة، 
منوهـــًا بأهمية مواصلة كل أفراد المجتمع 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائيـــة األخـــرى المعلـــن عنها بما يســـهم 
في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

كما أشـــار رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
إلى الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي 
من خالل المبادرة بأخـــذ التطعيم المضاد 
للفيروس بكامل جرعاته بما فيها الجرعات 
المنشطة لرفع االستجابة المناعية للجسم 

مـــن الفيـــروس ومتحوراتـــه، مشـــددًا في 
الوقـــت ذاته علـــى ضرورة إجـــراء فحص 
فيروس كورونا عند الشـــعور بأي أعراض 
الحـــرارة  درجـــة  )كارتفـــاع  للفيـــروس 
والســـعال وضيـــق فـــي التنفـــس(، حفاظـــًا 
علـــى  صحه وســـالمة كل أفـــراد المجتمع 

والحد من انتشار الفيروس.

زار صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
الحسن بن طالل، رئيس منتدى الفكر 
العربـــي بالمملكة األردنية الهاشـــمية 
التنميـــة  مجلـــس  مقـــر  الشـــقيقة، 
البحريـــن،  خليـــج  فـــي  االقتصاديـــة 
صباح أمس.ولفت نائب رئيس مجلس 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ خالـــد  الـــوزراء 
البحريـــن  إلـــى ترحيـــب مملكـــة  خليفـــة 
الدائـــم بتعزيز أوجه التعـــاون مع األردن 
عبـــر زيادة مســـتويات التبـــادل التجاري، 
وفتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة 
للخطـــط التنموية في كال البلدين، ودعم 
مساعي التكامل االقتصادي والصناعي.

زيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل االقتصادي مع األردن
فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية... نائب رئيس مجلس الوزراء:

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

كشـــف األمين العام لجمعيـــة البحرين 
لرعاية مرضى الســـكلر زكريـــا الكاظم 
فـــي  يعيشـــون  فـــرد   9000 أن  عـــن 
البحريـــن مع مـــرض الخليـــة المنجلية 
)الســـكلر(، غيـــر أن 90 % من المرضى 
ألســـباب  المستشـــفيات  يراجعـــون  ال 
السكلر إنما ألسباب روتينية وطبيعية 
أن  وجدنـــا  كمـــا  األصحـــاء،  كاألفـــراد 
10 % مـــن هـــؤالء هـــم مـــن يحتـــاج 
إلـــى رعايـــة شـــاملة تبـــدأ فـــي المنزل 
والمدرســـة وتطوير التشـــريعات التي 

من شأنها تحسين شروط الحياة”.
اإلمـــارات  مؤتمـــر  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الـــذي  الـــدم،  ألمـــراض  عشـــر  الثانـــي 
نظمتـــه شـــعبة أمـــراض الـــدم بجمعية 
اإلمـــارات الطبيـــة بالتعـــاون مـــع هيئة 

الصحـــة بدبي وجائزة الشـــيخ حمدان 
بـــن راشـــد للعلوم الطبية مـــن 10 - 12 
مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 500 
طبيب وممرض ومختص في مختلف 

تخصصات أمراض الدم.
ومّثل وفد من جمعية البحرين لرعاية 
البحريـــن فـــي  الســـكلر وفـــد  مرضـــى 
المؤتمـــر، والـــذي ضّم كال مـــن: األمين 
العـــام للجمعية زكريا الكاظـــم، ونائب 
األميـــن العام للجمعية للشـــؤن الطبية 
جعفر آل طوق، ومساعد األمين العام 
للشـــؤون الطبية شرف المشعل، حيث 
تأتـــي هـــذه المشـــاركة ضمـــن برنامـــج 
الجمعيـــة فـــي المشـــاركة فـــي تطويـــر 
الفهـــم العام لمـــرض الخليـــة المنجلية 

في المؤتمرات الخليجية والدولية.

الكاظم: 9 آالف مريض سكلر في البحرين
المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

)04(

سمو الشيخ علي بن خليفة يرعى افتتاح جامع سمو الشيخة حصة بنت علي بن حمد آل خليفة

المنامة - بنا

تحت رعاية مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 

خليفة آل خليفة وبحضور عدد من أصحاب السمو 
والمعالي والسعادة تم افتتاح جامع صاحبة السمو 
الشـــيخة حصة بنت علي بـــن حمد آل خليفة، حرم 

المغفـــور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وذلك بالرفاع 

)٠٢(و)٠٣(في المحافظة الجنوبية.

يمـــر مصـــرف “كريدي ســـويس” 
بأزمـــة منذ فتـــرة، لكنَّها تفاقمت 
تكـــون  وقـــد  األســـبوع،  بنهايـــة 
فـــي  الدومينـــو  قطـــع  إحـــدى 
المصفوفة المعرضة للخطر التي 
حركهـــا مصرفا “ســـيلفرغيت” و 

“سيليكون فالي”.
ضمـــن  خليجيـــة  مؤسســـات   3
البنـــك  فـــي  المســـتثمرين  أكبـــر 
السويســـري، اثنتـــان منهمـــا من 

قطريـــة،  والثالثـــة  الســـعودية 
وبلغت الخســـائر الســـوقية غير 
المحققة للمؤسســـات الثالث ما 
يصـــل إلـــى 7.4 مليـــار فرنـــك )8 
مليارات دوالر(، وفق حســـابات 
“اقتصاد الشـــرق” باالعتماد على 
ســـهم  شـــراء  تكلفـــة  متوســـط 
البنك السويســـري، وسعر إغالق 
الســـهم يوم األربعـــاء عند 1.69 

فرنك.

انهيار “كريدي سويس” 
يكبـــد 3 مؤســســات خليجية 

8 مليــــارات دوالر
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تحت رعاية مستشـــار صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة وبحضـــور عـــدد 
مـــن أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة تم 
افتتـــاح جامع صاحبة الســـمو الشـــيخة حصة 

بنـــت علي بن حمد آل خليفة، حرم المغفور له 
بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بالرفاع في 

المحافظة الجنوبية.
وقـــد ألقـــى رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجـــري مـــن كلمة أشـــاد فيها 
البـــاد  الـــذي يوليـــه ملـــك  باالهتمـــام الكبيـــر 

المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، لدور العبادة، لما للمســـاجد من دور 
فاعل في نهضة المجتمع واســـتقراره بإشاعة 
قيـــم التعـــاون والتكاتـــف والوحـــدة والتكافل 
والبناء، وإسهامها الفاعل في تعزيز المواطنة 

الصالحة.
وتوجـــه الهاجـــري بدعـــاء المولـــى الكريم أن 
يجـــزي صاحبـــة الســـمو الشـــيخة حصـــة بنت 
علـــي آل خليفـــة فـــي بناء هـــذا الجامـــع خير 
الجـــزاء وأن يجعـــل هـــذا العمـــل المبـــارك في 
موازيـــن حســـناتها وأن يجعـــل عملهـــا خالصًا 

متقباً. 

يذكر أن جامع صاحبة الســـمو الشـــيخة حصة 
بنت علي آل خليفة شيد على الطراز البحريني 
القديم وروعَي فيه تصميم المنارة البحرينية 
األصيلة، علمًا أن الجامع يتســـع الجامع لـ 850 
، وقاعـــة أخـــرى تتســـع لــــ 150 مصلـــى  مصـــلٍّ
للنســـاء، باإلضافة إلى ســـكن لإلمـــام والمؤذن 

ومرافق عامة ومواقف للسيارات.
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سمو الشيخ علي بن خليفة يرعى افتتاح جامع سمو الشيخـــــــــــــــة حصـة بنت علـي بن حمـد آل خليفـة
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رئيس “السنية”: الملك المعظم  وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يوليان اهتماماً كبيراً بدور العبادة

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

التنميـــة  وزيـــر  تـــرأس 
االجتماعية أسامة  العصفور، 
االجتمـــاع األول لّلجنة العليا 
لرعاية شـــؤون ذوي اإلعاقة، 
بعد إعـــادة تشـــكيلها، والذي 
عقد بحضور أعضاء اللجنة.

وبهـــذه المناســـبة، رفـــع وزير 
التنميـــة االجتماعيـــة أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقدير لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
علـــى إصـــداره قرار تشـــكيل 
اللجنـــة العليا لرعاية شـــؤون 
ذوي اإلعاقـــة، مثمنـــًا اهتمام 
ذوي  بفئـــة  الدائـــم  ســـموه 
الحـــرص  مؤكـــدًا  اإلعاقـــة، 
الراسخ على ضمان المساواة 
فـــي حقوقهـــم بيـــن مختلف 
أفراد المجتمع، وفقًا لما كفله 

دستور مملكة البحرين.
خـــال  الوزيـــر  أكـــد  كمـــا 
صياغـــة  أهميـــة  االجتمـــاع، 
التنفيذيـــة  الخطـــة 
الوطنيـــة  لإلســـتراتيجية 
اإلعاقـــة،  ذوي  لألشـــخاص 

متابعـــة  علـــى  والحـــرص 
تنفيذها من أجل أن تســـاهم 
تعزيـــز حمايـــة حقـــوق  فـــي 
مـــن  المهمـــة،  الفئـــة  هـــذه 
التنمويـــة  الشـــراكة  خـــال 
الحكوميـــة  للقطاعـــات 
ومؤسسات المجتمع المدني 
والمؤسســـات الخاصـــة وكل 
العاقـــة،  ذات  األطـــراف 
لضمان االلتزام بحقوق ذوي 
بشـــكل  ومراقبتهـــا  اإلعاقـــة 

فعال.
وبحث االجتماع موضوعات 
تحديـــد  أبرزهـــا  عديـــدة، 
واختصاصـــات  أولويـــات 
اللجنـــة، واســـتعراض مـــا تم 
إنجازه في األعوام الســـابقة، 
على نحو يساهم في اعتماد 
خطة عمـــل متطورة وعملية 
وطموحة تســـاهم في إيجاد 
الفـــرص لجميـــع األشـــخاص 
إطـــار  فـــي  اإلعاقـــة،  ذوي 
مـــن  توفيـــر صـــور مختلفـــة 
الدعـــم والرعايـــة، فضاً عن 
تمكينهـــم مـــن االندمـــاج في 

المجتمع.

بحث السياسات الرامية لتعزيز 
حماية حقوق ذوي اإلعاقة

المنامة-بنا
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التعليم... ثم التعليم
Û  لــم تكــن مصادفــة تلك التــي جمعتني بفكرة وأنا أشــارك فــي المؤتمر

الســنوي إلحــدى مؤسســات التصنيــف الجامعــي العالميــة فــي دولــة 
الكويت الشقيقة قبل أيام، أما الفكرة، فهي التعليم ثم التعليم.

Û  المؤتمــر الذي اســتضافته إحدى الجامعــات الخاصة بالكويت لم يكن
هاجســه هــو تلــك الفكــرة، ولم يكن التشــديد على التعليــم هو الهدف 
أو هــو المرتجى، لكن من جلســات العمــل، ومن مداوالت األكاديميين 
شعرت بأن التعليم مازال ينقصنا، وأن التفكير مازال يجانبه التوفيق 
معنــا، وأن المعرفــة مازالــت الهــدف الــذي لــم يتحقق رغم الشــعارات 
المرفوعــة، والمناهج الموضوعة، واإلحداثيــات التي تتراءى للعلماء 

والمفكرين في بالدنا.
Û  مازلنا نترك المســئوليات الكبرى لمن ال يســتطيعون محاكاة مشكالت

الواقــع وتلمــس قضايــاه، ومازلنــا نتعامــل مــع التكنولوجيــا وصناعــة 
المعرفــة علــى أنهــا تــرف، أو رفاهية، رغم أنها ضرورة، وصفة ليســت 

منتهية.
Û  أمامنا طريق طويل من التعليم والتعلم حتى ندرك أن التعليم منهج

حياة، وأن المعرفة طريق لم يكن مفروًشا أبًدا بالورود، بل إن التيقن 
مــن امتــالك أدوات التحديــث لبرامــج التعليــم يحتــاج إلــى خبــرات 

متراكمة ومراحل متتابعة، وآليات قديرة.
Û  إن زيارتــي للكويــت والتقائــي بعــض األصدقــاء أتاحــت لــي فرصــة

للتفكيــر عــن ُبعــد؛ للتحــاور حــول أدق معطيــات الحيــاة فــي اإلقليــم 
المتباهي في التردد، والتشتت، والحكم على ظاهر الظواهر.

Û  مازلنــا فــي منتهى الســطحية؛ ألن العلــم ينقصنا، والتعليــم غير كامل
األوصــاف، واألطــر الراعيــة مازالــت غيــر متفهمــة بــأن الشــراكة مــع 
المجتمــع ومؤسســاته، مــع العلمــاء ومنظومتهم المفككــة تحتاج إلى 
إعــادة صياغــة مــن أجــل أن يحقــق التعليــم أهدافه، وحتى نســتطيع 
إدراك أن العالــم الــذي ســبقنا إلــى مضاميــر المعرفــة والتقــدم العلمــي 
الهائل كانوا على أعلى درجة من التفاهم مع المؤسسات والمجتمعات 

المستهدفة.
Û  ال شــيء يأتــي اعتباطًيــا، وال شــيء يتحقــق بالصدفــة، كل شــيء

يحتــاج إلــى تخطيــط، إلى رعاية وشــراكة مجتمعيــة حكومية، وإلى 
آليات عمل وجداول أعمال ال تخطئ ضالتها المنشودة.

Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا فــي مملكــة البحريــن وخــالل قــرن
مــن التعليــم أســتطيع التأكيــد علــى أننا وضعنــا أقدامنا علــى الطريق 
الصحيــح، وأنــه لــوال تلــك الشــراكة بيــن الدولــة العريقــة والمجتمــع 
العميــق، مــا تحققت تلك النهضة العلمية التي نفخر بها، والتي ننتظر 

منها أن تحقق لنا األكثر والمزيد.
Û  إن هــذه الســفرة الســريعة جعلتنــي أرى حياتنــا الجامعيــة مــن بعيــد

وكأنهــا تمضــي علــى الطريق الصحيح، وكأننــا حققنا جزًءا ال بأس به 
ج الســراج، وأن يكــون مدادنا ُمصانا،  مــن أمانينــا، يبقى فقط أن ُنســيِّ

ُمهابا، وال يمكن االستغناء عنه.
Û  يبقــى فقــط أن نتعلــم كيــف نفكــر خــارج الصنــدوق، وكيــف نحلــق

بعيــًدا عــن العواصــف والكثبــان، وكيــف ال نقع فــي الخطــأ مرتين، بل 
وأن نســتفيد مــن أخطائنــا، وأن ندرك بأننا نمتلك مــن المقومات التي 

تجعلنا نفخر بأننا بحرينيون، وأننا على الدرب القويم.
Û  قديًمــا حلمنــا بجامعــات أهليــة وخاصــة، وهــا نحــن اليــوم لدينــا أكثر

لدينــا  تكــون  بــأن  حلمنــا  وقديًمــا  وخاصــة،  أهليــة  جامعــة   13 مــن 
منظومــة مســتقلة تتمتــع بهــا الجامعــات وتصبــح المشــغل، والدولــة 
هــي التــي تراقــب، جامعات حريصة علــى توعية المجتمــع وخدمته، 
وحكومــة ترعــى المنظومة برمتهــا، وتحثها على العطــاء أكثر فأكثر، 
بمــرور الوقــت أصبحــت لدينــا مؤسســات داعمــة لحركــة التعليــم، بل 
وللجامعات برمتها، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بعد مجلس 

التعليم العالي طبًعا.
Û  ونحمد هللا ونشــكر فضله بأن لدينا قيادة حكيمة مدركة بأن التعليم

هو حجر الزاوية التي يركن إليها المجتمع، وأن هذا التعليم هو سالح 
اإلنســان فــي هــذا الزمــان وهــذا المــكان، بــل وإن التعليــم ثــم التعليم 
هــو الــذي ســيجعل مــن البحرين بوســطن الخليــج، ليس ألنهــا مؤهلة 
تاريخًيا وجغرافًيا فحسب، إنما لكونها مدركة تمام اإلدراك بأن العلم 
نور، وأن المجتمع المستنير هو الذي يستطيع أن يفكر بحرية، وينتج 
بوفرة وجودة، ويواصل المســيرة وهو مؤمن بوطنه وناســه وقدرته 

على الحياة.

د. عبداهلل الحواج

زيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل االقتصادي مع األردن
فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية... نائب رئيس مجلس الوزراء:

زار صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير الحســـن بن طالل، 
رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة األردنية الهاشمية 
الشـــقيقة، مقـــر مجلس التنميـــة االقتصادية في خليج 
البحريـــن، صباح أمس الســـبت، وذلك فـــي إطار زيارة 

سموه إلى مملكة البحرين.
التنميـــة  مجلـــس  مقـــر  إلـــى  ســـموه  وصـــول  ولـــدى 
االقتصاديـــة، كان فـــي مقدمة مســـتقبليه نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء، الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة، 
ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني، الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين.
ـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس  وفـــي مســـتهل الزيـــارة، رحَّ
الحســـن  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  بصاحـــب  الـــوزراء، 
التنميـــة  فـــي مجلـــس  المرافـــق،  بـــن طـــالل، والوفـــد 
االقتصاديـــة، منوهـــًا بمـــا يجمـــع بيـــن مملكـــة البحرين 
والمملكة األردنية الهاشمية من روابط وأواصر أخوية 
وتاريخيـــة متميـــزة، نابعـــة مـــن اهتمام وحـــرص ملك 
البـــالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
بن الحســـين، ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا فـــي مختلف المجـــاالت، بما 
يســـهم فـــي رفـــد أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة جاللـــة الملـــك المعظـــم، ومتابعـــة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
ولفـــت الشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا إلـــى ترحيـــب مملكة 
البحريـــن الدائـــم بتعزيز أوجه التعاون مـــع األردن عبر 
زيـــادة مســـتويات التبادل التجاري، وفتح آفاق أوســـع 
مـــن الشـــراكات الداعمـــة للخطـــط التنمويـــة فـــي كال 
البلدين، ودعم مساعي التكامل االقتصادي والصناعي، 
واالستفادة من المقومات المشتركة والتسهيالت التي 

يقدمها البلدان للمستثمرين من القطاع الخاص.
لـــع صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير الحســـن  هـــذا، واطَّ
بـــن طالل علـــى عرض قدمـــه وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي عن آليـــة العمل في حكومة مملكـــة البحرين، 
والـــذي تخلله ملخـــص ألداء اقتصـــاد المملكة، وموجز 
بشـــأن مســـتجدات خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، ومـــا 
تـــم إنجـــازه على صعيـــد تعزيز النمـــو االقتصادي وفق 

مسارات وتطلعات رؤية البحرين االقتصادية 2030.
لع ســـموه علـــى المزايـــا والفرص االســـتثمارية  كمـــا اطَّ

والتعريـــف  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  األعمـــال  وبيئـــة 
بالمشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى، والدور الـــذي يضطلع به 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية في تعزيز االســـتثمارات 

فـــي القطاعـــات الحيويـــة المختلفـــة، ومـــا يقدمـــه من 
خدمـــات للمســـتثمرين، والجهـــود التـــي بذلتهـــا مملكة 

البحرين لتنويع القاعدة االقتصادية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

وصـــل الفريـــق الطبـــي البحريني صباح 
أمس إلى ســـوريا؛ للمســـاهمة في عالج 
مصابي الزلزال المدمر، وفي هذا الصدد، 
أوضـــح األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية الرئيـــس التنفيـــذي 
للجنـــة الوطنيـــة لدعـــم ضحايـــا الزلزال 
في ســـوريا وتركيا، مصطفى السيد أنه 
بنـــاء على مذكرة التفاهـــم التي وقعتها 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنساني مع 
نقابة أطباء ســـوريا، فقـــد وصل الفريق 
الطبـــي البحريني المتخصص في عالج 
الكســـور واإلصابـــات والجراحـــة العامة 
إلى العاصمة الســـورية دمشـــق ومن ثم 
توجـــه إلى محافظـــة حلـــب المتضررة، 

مـــن  العديـــد  بإجـــراء  ســـيقوم  حيـــث 
مـــن  للمصابيـــن  الجراحيـــة  العمليـــات 

ضحايا الزلزال.
كمـــا ســـيقوم الفريـــق الطبـــي البحريني 
المستشـــفيات  مـــن  مجموعـــة  بزيـــارة 
والمراكـــز الطبيـــة في ســـوريا؛ للوقوف 
علـــى أهـــم االحتياجات الطبيـــة والعمل 
على توفيـــر بعض المســـتلزمات الطبية 
الالزمة التي تحتاجها سوريا في الوقت 
الراهن والتي ستســـاهم في رفع كفاءة 
الخدمة الطبية المقدمة للمتضررين من 
الزلزال وذلك من تبرعات المستشفيات 
مملكـــة  فـــي  والخاصـــة  الحكوميـــة 

البحرين.

وصول الفريق البحريني الطبي إلى 
سوريا لعالج المصابين من الزلزال

تعزيز العالقات الثنائية مع سلوفاكيا في شتى المجاالت
الوفد البحريني بحث التعاون بمجال التطوير الحضري... المبارك:

أكـــد وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائـــل المبـــارك أهمية توثيـــق التعاون 
وتعزيـــز تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
مجـــاالت  زيـــادة  مؤكـــدا  ســـلوفاكيا، 
التعـــاون القائـــم في مجـــاالت التنمية 
الحضرية المســـتدامة وتطوير أنظمة 

المعلومات.
جاء ذلك خالل الزيارة التي يقوم بها 
الوزير إلى جمهورية سلوفاكيا ؛لبحث 
أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.
واســـتعرض المبـــارك مـــا تحقـــق مـــن 
إنجازات في قطاع البلديات والزراعة 
في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبدعـــم  خليفـــة 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كمـــا اكـــد اســـتمرار تعزيـــز العالقـــات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين في 
شـــتى المجاالت، بما يتوازى مع رؤية 
البلدين الصديقين في تحقيق التنمية 
المســـتدامة،  والحضريـــة  العمرانيـــة 

وينســـجم مـــع أعلى المعاييـــر الدولية 
المســـتدامة  التنميـــة  مجـــاالت  فـــي 

والعمل البلدي.
والتقى الوفد البحريني خالل الزيارة 
المســـؤولين علـــى قطاعـــات البلديات 
فـــي  التحتيـــة  والبنيـــة  والزراعـــة 

جمهورية سلوفاكيا.
وخـــالل الزيارة بحث الوفد البحريني 
الســـلوفاكيين  المســـؤولين  مـــع 
التطويـــر  مجـــاالت  فـــي  التعـــاون 
الحضـــري وتطوير أنظمـــة المعلومات 
ورخص البنـــاء اإللكترونيـــة ونمذجة 
توقيـــع  بحـــث  جانـــب  المباني إلـــى 
مذكرة تفاهم بيـــن الجانبين؛ للتعاون 
البلدي والتنمية الحضرية المستدامة.
مـــع  المبـــارك  الوزيـــر  اســـتعرض  كمـــا 
رؤيـــة  الســـلوفاكيين  المســـؤولين 
التـــي   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
ترتكـــز على ثالثة مبادئ وهي العدالة 
والتنافســـية واالســـتدامة، مشيرًا إلى 
مـــا تحّقق من إنجـــازات على مختلف 
األصعـــدة التنمويـــة، من خـــالل تنفيذ 
حزمـــة مشـــاريع ومبـــادرات متنوعـــة 
وبرامـــج نوعيـــة تتـــوازى مـــع أهداف 

هذه الرؤية الطموحة.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة
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أجواء رمضانیة 
فریدة ال تنسى

في فندق انتركونتیننتال® 
ریجنسي البحرین

إستمتع بإجواء رمضانیة إستثنائیة خالل شھر رمضان مع 
فندق إنتركونتیننتال® ریجنسي البحرین. أشھى وألذ األطباق 

الرمضانیة في وجبتي اإلفطار والغبقة بین یدیك معدة بإتقان من قبل 
طاقم محترف من الطھاة المتمیزین في خیمة الریجنسي الحائزة على 

عدة جوائز مرموقة.

وجبة اإلفطار: 21 دینار بحریني للشخص
وجبة الغبقة: 19 دینار بحریني للشخص

لیلة السیدات: خصم %50 على اإلفطار والغبقة كل اثنین

متوفرة باقات حصریة للشركات والمؤسسات

للحجز او االستفسار، الرجاء التواصل معنا
عن طریق الرقم 17227777 973+

او عبر الواتساب 36967701 973+ 
 info.icbahrain@ihg.com :او على البرید االلكتروني

www.icbahrain.com/ramadan
* تطبق الشروط و األحكام 

االتفاق السعودي اإليراني واالنفراج األمني في المنطقة
Û  بالمصالــح محكــوم  شــيء  كل  السياســة  فــي 

والمتغيــرات؛ وفــي السياســة أيًضا ليس ثمة شــيء 
اســمه ثوابــت أو مفاجــآت، فلــم يكن أحــد يتوقع أن 
تتوصل المملكة العربية السعودية وإيران إلى اتفاق 
بوساطة ورعاية الصين؛ التي حققت بخطوتها هذه 
اختراًقــا ومكســًبا اســتراتيجيا فــي منطقــة الشــرق 
األوســط، ووســعت من محيط نفوذها على حســاب 
الواليــات المتحــدة، وأحدثــت اهتزاًزا فــي منظومة 

العالقات الدولية مع دول المنطقة.
Û  وعلــى الرغــم مــن أن البيــان المشــترك الــذي أعلــن

التوصــل إلــى االتفــاق لــم يتضمن في هــذه المرحلة 
ــا مــن التفاصيــل المتوقعــة واكتفــى بذكــر اتفــاق  أيًّ
الدبلوماســية  عالقاتهمــا  اســتئناف  علــى  الطرفيــن 
الســفراء خــالل مــدة أقصاهــا شــهران، إال  وعــودة 
ملحقــات  يتضمــن  شــك  ال  الحــال  وبطبيعــة  أنــه 
ســرية  واتفاقيــات  مســبقة  وتفاهمــات  وضمانــات 
جانبية ستتكشف تفاصيلها مع مرور الوقت وتطور 

األحداث.
Û  وال شك أيًضا أن المباحثات المغلقة التي جرت بين

أطراف االتفاق قد قطعت شوًطا واسًعا في تغطية 
وتفكيــك كل القضايــا األساســية التــي تــم االتفــاق 
بشــأنها بما يرضي طرفي النزاع قبل إعالن االتفاق، 
كمــا أن تأكيــد البيــان علــى التــزام الطرفيــن بتطوير 
عالقــة حســن الجوار واحترام ســيادة الــدول وعدم 
التدخــل في شــؤونها الداخلية يفضــي إلى التوصل 
إلــى الكثيــر مــن االســتنتاجات، ويحمــل الكثيــر مــن 
الرســائل والــدالالت المطمئنــة، ويجعل هــذا االتفاق 
اتفاًقــا أمنًيــا بامتيــاز، اقتضتــه حالة مــن االنتهاكات 

األمنية التي ارتكبها واحد من طرفي االتفاق.
Û  والواضــح مــن البيــان أن إيــران هــي أيًضــا المعنيــة

بااللتــزام بسياســة حســن الجــوار واحتــرام ســيادة 
الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة؛ إذ لم 
يتهــم أحــد قــط الســعودية بالتدخــل فــي الشــؤون 

الداخليــة إليــران أو انتهــاك ســيادتها، إال أن أصابــع 
االتهــام مــن دول المنطقــة وباقــي دول العالــم ظلت 
تتجــه إلــى إيــران وتتهمهــا بالتدخل المكشــوف في 
الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة؛ وإال مــاذا يعنــي 
وكيــف يفســر تواجدهــا فــي لبنــان واليمــن وســوريا 
والعــراق وتدخلهــا فــي الشــؤون الداخليــة للبحرين 

وما شابه؟
Û  وعلــى الرغــم من ذلــك؛ فإن الجميع مدعــو إلى عدم

االستماع للمشككين من المتاجرين والمقتاتين على 
الصــراع القائــم بيــن البلديــن وعلــى توتــر األوضــاع 
نتحلــى  أن  جميًعــا  وعلينــا  المنطقــة،  فــي  األمنيــة 
ونتســلح بالثقــة واألمــل وأن ننظــر إلى هــذا التطور 
النوايــا،  حســن  وافتــراض  وتفــاؤل  ايجابيــة  بــكل 
فالطرفــان فــي أمسِّ الحاجة إلى إنهــاء حالة التوتر 
والقطيعــة والصــراع الدائر بينهما منذ ســنين، مع أن 
إيــران هــي األكثر حاجة إلى وضع حــد لهذه الحالة، 
فعلــى الرغــم مــن الحاجة الملحــة للســعودية إلنهاء 
الحــرب في اليمن فإنها أثبتت صالبتها في مواجهة 
وامتصــاص  التصــدي  علــى  وقدرتهــا  التحديــات 
هجمــات الصواريــخ والطائــرات اإليرانية المســيرة، 
عســكرية  قــوة  أيًضــا  هــي  أصبحــت  والســعودية 
ال يســتهان بهــا فــي المنطقــة، وهــي تتمتــع بمكانــة 
دوليــة مرموقــة وتقيم عالقات وثيقة مع كل الدول 
والتجمعــات الدوليــة، وتشــهد اليوم نمــًوا اقتصادًيا 
وإنمائًيــا منقطــع النظيــر، وتنعم بانســجام وتجانس 
مقابــل  فــي  داخلــي؛  أمنــي  واســتقرار  اجتماعــي 
اضطرابــات واحتجاجــات داخلية متنامية تشــهدها 
إيــران، مــع تنافــر بيــن مختلــف القوميــات المتعددة 
وتعانــي  وحدتهــا،  يهــدد  بمــا  الدولــة  تشــكل  التــي 
مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة ناتجــة عــن المقاطعــة 
والحصــار الدولــي المفروض عليها، كما تشــهد توترا 
فــي عالقاتهــا مــع جيرانهــا ومــع معظــم دول العالم، 
الماديــة  التزاماتهــا  عــن  ناتجيــن  وإرهاًقــا  ونزيًفــا 

والعسكرية لتمويل ودعم الحرب في اليمن والبقاء 
في ســوريا والعراق والكلفة الباهظة لتســليح ودفع 
كل مصاريف ومرتبات حزب هللا في لبنان؛ كما أكد 
منذ فترة حســن نصر هللا رئيس الحزب، إلى جانب 
كلفة رعاية ودعم األفراد والجماعات المنشقة التي 
تؤويهــا إيران أو تشــكل أذرعها الضاربة في الخارج 
إيــران  تســتطيع  ال  التــي  االلتزامــات  مــن  وغيرهــا 
تحملهــا، والتــي شــلت أو عرقلت نموهــا االقتصادي 
وأثرت ســلًبا على مســتوى معيشة الشعب اإليراني، 
ونتيجــة  وغليانــه،  وإحباطــه  تذمــره  إلــى  أدى  مــا 
لذلــك كلــه فــإن إيــران ال شــك أدركــت أيًضــا صعوبة 
االســتمرار فــي حالة العــداء والتوتــر والمواجهة مع 
جيرانها، وأدركت كذلك استحالة تحقيق حلمها في 
التوســع والتمدد وبســط نفوذها على دول المنطقة؛ 
الصواريــخ  وهــو حلــم ال يكفــي تحقيقــه تكديــس 
والمســيرات وال حتــى امتــالك القنبلــة النوويــة، بــل 
يتطلــب تحقيقــه مــوارد وطاقات وامكانيــات هائلة 
ال ولــن تتمكــن إيران مــن تحملها وامتــالك ناصيتها. 
ومــن منطلقــات منطقيــة وعمليــة أو علــى األقل من 
منطلــق “مكــره أخــاك ال بطــل” فــإن الثقــة والقناعــة 
تتعــززان في تقيد إيران باحتــرام وتنفيذ التزاماتها 
فــي هــذا االتفــاق، حتــى ولــو اضطــرت قيادتهــا إلى 

“شرب السم” مرة ثانية. 
Û  وبالفعــل فقــد بــدأت تتبلــور بــوادر ومالمــح حــرص

الطرفين وجديتهما على تنفيذ االتفاق؛ فإلى جانب 
فــإن  الكواليــس؛  وخلــف  الدهاليــز  فــي  التحــركات 
الحديث قد بدأ بعد أيام قليلة جًدا من إبرام االتفاق 
عن اســتئناف الرحالت الجوية بين البلدين، واألهم 
مــن ذلك مــا أكدته صحيفة “وول ســتريت جورنال” 
مســؤولين  لســان  علــى  يوميــن  قبــل  األميركيــة 
أمريكييــن وســعوديين مــن أن إيــران وافقــت علــى 
وقف إرســال شحنات األسلحة الســرية إلى حلفائها 
الحوثيين في اليمن، كجزء من الصفقة التي أبرمت 

بوســاطة الصيــن إلعــادة العالقات الدبلوماســية مع 
السعودية. نعم، ال توجد هناك؛ في السياسة مواقف 

ثابتة أو صداقات دائمة أو عداوات دائمة.
Û  واالتفاق الذي تم بين الطرفين كان بوساطة ورعاية

وضمــان الصيــن؛ القوة العظمــى الناهضة، ما يفرض 
على الطرفين إزاحة العقبات التي قد تعرقل تنفيذه؛ 
وعليه فإن الخطوة التالية المتوقعة واألســهل بينها 
جميًعا هي إن تبادر طهران بالتخلص من الجماعات 
المنشــقة عــن أوطانهــا التي كانت تؤويهــم وتدربهم 
وترعاهــم وتدعمهــم مادًيــا واعالميــا؛ فقــد انتهــت 

مهمتهم واستنفدت صالحيتهم.
Û  ثــم مــاذا اســتفاد في النهايــة نظام طهران والشــعب

اإليراني والشــيعة عموًما من الدعم السخي المكلف 
والمرهــق الــذي قدمتــه إيــران لحــزب هللا فــي لبنان 
مــن  طائــل  ال  نزيــف  ســوريا؟  فــي  األســد  ولنظــام 
ورائــه، وإن األيام القادمة ستكشــف عن قرار القادة 
اإليرانييــن بوقــف دعمهــم لهاتيــن البؤرتيــن أيًضــا، 
وربمــا ســيتم ذلك باالتفاق مع إســرائيل، وهذا ليس 

أمًرا مستبعًدا.
Û  صفقــة االتفــاق الســعودي اإليرانــي هــي فــي الواقع

جــاءت كالصفعــة غيــر المتوقعــة علــى وجــه الكثير 
من السماســرة والمرتزقة وتجار الشعارات وأساتذة 
التأزيــم والمقتاتيــن مــن إثــارة الصراعــات والفتــن 
فإنهــا  نجاحهــا  حالــة  وفــي  الطائفيــة؛  والنعــرات 
ستقضي على الحاجة إلى توسيع التعاون العسكري 
وســتنقل  وإســرائيل،  المنطقــة  دول  بيــن  واألمنــي 
المنطقة إلى مرحلة من االنفراج واألمن واالستقرار 
والتعــاون واالزدهــار. إن أشــقاءنا المصرييــن لديهم 
مثل مشــهور يقــول: “إنها ضربة معلــم”؛ والمعلم هنا 
هــو األميــر محمد بن ســلمان الذي يثبت كل يوم أنه 
قائــد حكيــم محنــك، كان لــه موعــد مــع األقــدار في 
المنطقة، حفظه هللا وسدد على دروب الخير خطاه.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

التحضير لفعالية مصاحبة لـ “درع المسؤولية االجتماعية”

سامية حسينعبدالنبي الشعلة

أعلنـــت عضـــو اللجنـــة العليا لـــدرع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية 
للشـــركات 2023 ســـامية حســـين عن انطالق التحضيرات لتنظيم 
فعاليـــة مصاحبـــة للـــدرع فـــي دورتـــه الثانيـــة، تهـــدف إلـــى إبـــراز 
وتحديث مفهوم المسؤولية االجتماعية، وتحليل الواقع وتحديد 
التنميـــة  فـــي تحقيـــق  للتطويـــر واالبتـــكار لإلســـهام  المنطلقـــات 
المستدامة. جاء ذلك على هامش االجتماع التحضيري الذي عقد 
بحضـــور رئيـــس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة وعدد من 
المســـؤولين بالصحيفـــة لمناقشـــة التصور المقتـــرح إلقامة فعالية 
مصاحبـــة لمبـــادرة درع البـــالد للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات 

2023، والذي أقرته اللجنة العليا للدرع.
واســـتعرضت العضـــو ســـامية حســـين الخطـــة المقترحـــة لتنظيم 
الفعاليـــة المصاحبـــة، والمحـــاور التـــي ســـتتناولها والشـــخصيات 
المقترحـــة للمشـــاركة فـــي النـــدوة، وذلـــك تمهيـــًدا لرفـــع التصـــور 

المقترح للجنة العليا لمناقشته وإقراره في صورته النهائية.
يأتـــي ذلـــك حيث شـــرعت “البـــالد” فـــي التحضير إلطـــالق الدورة 
الثانية للدرع، واعتماد تشـــكيلة اللجنة العليـــا، بعد نجاح المبادرة 
في دورتها األولى، إذ عمدت اللجنة العليا للدرع عن استحداث 3 
فئات فرعية جديدة إلى جانب الجائزة الكبرى التي تمنح للشركة 
المستوفية لجميع معايير الجائزة، في إطار المبادرات التطويرية 

على الجائزة في دورتها الثانية.

جانب من االجتماع

 محرر الشؤون المحلية   |   تصوير: رسول الحجيري
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د. حامد العريض

"تمكين" يستقطب ويدعم كل ما 

هو جديد في عالم الطب

تصفحوا العدد

17 سببا لزيادة الوزن السريعة

في اليوم العالمي لإليدز...

لنوقف وصمة العار

د. رانيــة بوقري

»جوري« فيلر تجميلي 

صيحة ٢٠٢٣

د. أريــج الميــر

أفضل المهارات الطبية 

االستشارية في »هيفاء للعيون«

أكد المدير التنفيذي لمستشــفى اإلرسالية األمريكية و 
“الملــك حمد - اإلرســالية األمريكية” جورج شــريان أن 
المستشــفى الجديــد يوفر أحــدث وســائل التكنولوجيا 
الطبيــة في مملكة البحرين، بتوفير تقنيات المعلومات 
الجديدة و ”روبوت” لتوفير بعض الخدمات. جاء ذلك 
خــالل جولــة نظمتهــا إدارة المستشــفى لإلعالمييــن، 
مــع  يتماشــى  المستشــفى  “هــذا  شــريان  قــال  حيــث 
رؤيــة جاللــة الملــك، إذ إن إدارة مستشــفى اإلرســالية 
األمريكيــة أخــذت علــى عاتقهــا تحقيــق هــذه الرؤيــة 
مــن خــالل بنــاء هــذا المستشــفى”. ولفت إلــى أن بناءه 
اســتغرق مــا يقــارب العاميــن، مبيًنــا أنــه بنــي بأعلــى 
المعاييــر الصحيــة التي تضمــن للمريض الحصول على 
الرعايــة الصحيــة الالزمة، مبيًنا أن هنــاك تعاونا كبيرا 
مــع العديــد من كليــات التدريب الطبية، حيث ســيقدم 
المستشــفى خدمــات تعليميــة وتدريبيــة إلــى الطاقــم 

الصحي أيًضا.

مستشفــى “الملك حمــد - اإلرساليـــة األمريكيــــة”
حديثـــــة  تكنولوجيـــــــة  بوســـائل  طبيـــــة  خدمـــــــات  عـــــــــن  يعلـــــــــن 

اختصاصية توحد معتمدة

نـــور أحمـــد: وحدة عالج شـــاملة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في “مستشـــفى اإلرســـالية”

ــاء أطفـــال بمختلـــف المجـــاالت مـــن أجـــل  فريـــق أطبـ
ــة ــات الخاصـ ــل ذي االحتياجـ ــم الطفـ دعـ

ال لعـــزل أطفـــال االحتياجـــات الخاصـــة... وعمليـــة الدمـــج 
تســـاهم فـــي نجـــاح خطـــة العـــالج 

شددت اختصاصية التوحد المعتمدة في مستشفى اإلرسالية األمريكية نور أحمد على أهمية دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وليس في المدارس فقط، 
مشيرة إلى أنه على الرغم من اختالف هؤالء األطفال عن أقرانهم إال أنهم ليسوا أقل منهم، فهم قادرون على أن يكونوا جزءا ال يتجزأ من المجتمع.

اإلرسالية  مستشفى  أن  وأكدت 
األمريكية خصص وحدة عالج شاملة 
االحتياجات  ذوي  لألطفال  خاصة 
العالج  توفير  خالل  من  الخاصة 
والتخاطب،  النطق  وعالج  الوظيفي 
وجود  إلى  إضافة  السلوكي،  العالج 
مختلف  في  أطفال  أطباء  فريق 
واألعصاب  كالمخ  التخصصات 
القلب؛  وأمراض  الصدرية  واألمراض 
االحتياجات  ذي  الطفل  دعم  أجل  من 
من  األهل  دعم  إلى  إضافة  الخاصة، 
أن  مبينة  الدعم،  مجموعات  خالل 
مستشفى  أول  يكون  بهذا  “اإلرسالية” 
تحت  الخدمات  جميع  يوفر  خاص 

سقف واحد.
على  كبيرا  تأثيرا  هناك  إن  وقالت 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في 

المجتمع سواء  حال عدم دمجهم في 
إذ  قصد،  دون  من  أو  عمدا  ذلك  كان 
المجتمعات،  معظم  أن  المؤسف  من 
تفتقر  البحريني،  المجتمع  فيها  بما 
هؤالء  مع  التعامل  وكيفية  طرق  إلى 
إحراًجا  لهم  يسبب  قد  ما  األطفال، 
يكون له تأثير على العائالت واألطفال.
مفهوم  تعزيز  يجب  أنه  وأضافت 
ليس  الخاصة  االحتياجات  طفل  أن 
والبد  اآلخرين،  األطفال  عن  مختلًفا 
والبد  الجانب،  بهذا  الوعي  زيادة  من 

من دمجه في المجتمع ال عزله عنه.
ستساهم  الدمج  عملية  أن  وأوضحت 
االحتياجات  ذي  الطفل  اكتساب  في 
الخاصة خبرات واقعية متنوعة أثناء 
من  مجتمعية  مشكالت  مع  تعامله 
خالل تفاعله مع أقرانه العاديين، ومن 

واقعية  أكثر  مفاهيم  لديه  تتكون  ثم 
الذي  والعالم  الحياة  وعن  نفسه  عن 
تنشئة  له  تتهيأ  ثم  من  فيه،  يعيش 
أنه  إلى  مشيرة  سليمة،  اجتماعية 
يمكن لألطفال العاديين أيضا مالحظة 
المواقف  في  اإلعاقة  ذوي  أقرانهم 
ما  قرب،  عن  واالجتماعية  التعليمية 
األطفال  اتجاهات  تحسين  إلى  يؤدي 
اإلعاقة  ذوي  أقرانهم  نحو  العاديين 

وزيادة تقبلهم لهم.
في  الوعي  تطوير  يجب  وتابعت: 
أطفال  مع  التعامل  في  المجتمع 
التوحد وصعوبات التعلم؛ بسبب تطور 
استمرار  ظل  في  سنوًيا  المعلومات 
الجانب،  هذا  في  والدراسات  البحوث 
بعملية  المدارس  في  البدء  ويمكن 
الوعي في كيفية التعامل مع األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة، كما أن من 
الضروري الوصول إلى جميع مؤسسات 
المجتمع ونشر طرق كيفية التعامل مع 

الطفل ذي االحتياجات الخاصة. 
وشددت اختصاصية التوحد المعتمدة 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  في 
ما  الفحص  أهمية  على  أحمد  نور 
األهل  مع  عالقة  لبناء  المدرسة؛  قبل 
الطفل  إلى  عالجية  خطة  ووضع 
من  وذلك  الخاصة،  االحتياجات  ذي 
دمج  ضرورة  مع  الطفل،  مساعدة 
األطفال في صفوف الدمج مع أهمية 
في  والمعلمة  الطالب  إلى  دعم  وجود 
الصف؛ ليكون الطالب جزءا فعاال في 
صفوف الدمج، مبينة أهمية التواصل 
نجاح  لضمان  األهل بشكل مستمر  مع 

خطة الدمج.

نور أحمد

جورج شريان
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فرح الفيومي

الجرانوال
الجرانوال  في  الغذائية  العناصر  تختلف 
في  المستخدمة  المكونات  على  اعتماًدا 
صناعتها، فعلى الرغم من أن بعضها مصدر 
فقد  واأللياف،  الدقيقة  للمغذيات  جيد 
على  التجارية  العالمات  بعض  تحتوي 
أو  ألياف  أو  بروتين  أو  حرارية  سعرات 
يؤدي  ما  غيرها،  من  أكثر  سكر  أو  دهون 
الجرانوال  بين  عالقة  فهنالك  الوزن،  لزيادة 
صناعتها  في  المستخدمة  والمكونات 
أو  الزيادة  حيث  من  الوزن  على  والتأثير 

النقصان.
الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش، التين، التمر، 

أنواع  من  بالكثير  غنية  وغيرها،  الزبيب 
الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية. 
باإلضافة إلى كونها تحتوي على الكثير من 
مثالي  لذلك فهي سناك  الحرارية.  السعرات 

لكل من يهدف لزيادة الوزن.
األفوكادوا

بالسعرات  الغنية  الفواكه  من  األفوكادو 
تحتوي  حيث  الصحية،  والدهون  الحرارية 
 100( الحجم  متوسطة  األفوكادو  ثمرة 
من  و8.6  حرارية  سعرة   161 على  جرام( 
الدهون،  من  جراما  و15  الكربوهيدرات 
الغنية  األطعمة  أشهر  من  ُتعد  وبالتالي 
بشكل  الوزن  لزيادة  الحرارية  بالسعرات 

صحي.

المكسرات 
الصحية  الفوائد  من  العديد  للمكسرات 
المختلفة، كما أنها تصنف ضمن قائمة أكالت 
تزيد الوزن بشكل سريع خصوصًا إذا كانت 
مقلية، لذا من الممكن تناول المكسرات بين 
الوجبات أو إضافتها إلى السلطة والوجبات 

الرئيسة.
حليب الشوكوالتة

المشروبات  من  الشوكوالتة  حليب  يعد 
الغنية بالسعرات الحرارية، فهو يساعد على 
زيادة الوزن بشكل صحي وغير مضر. ولكن 
أو  السكر  من  الكثير  إضافة  تجنب  يجب 
استخدم بدائل السكر الطبيعية لكي ال تضر 

بصحتك.

الشوفان 

على الرغم من شهرته لفقدان الوزن، إال أن 
الشوفان يمكن أن يساعد في اكتساب الوزن 
الشوفان  تأثير  يعتمد  حيث  صحي،  بشكل 
يمكن  إذ  إعداده،  طريقة  على  الوزن  على 
إليه  الحرارية  السعرات  من  مزيد  إضافة 
مثل  األخرى،  اإلضافات  بسهولة عن طريق 
الشكوالتة.  قطع  أو  السوداني  الفول  زبدة 
عن  الشوفان  بواسطة  الوزن  زيادة  ويمكن 
البروتين،  من  كبيرة  بكميات  دمجه  طريق 
فزيادة نسبة البروتين يمكن أن تساعد في 
بشكل  الوزن  وزيادة  العضالت  كتلة  زيادة 

صحي.

أكدت اختصاصية التغذية فرح الفيومي أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، كما أن تناولها قد يؤدي إلى فقدان الوزن، إال أن تناولها بطرق مختلفة 
وبدمجها مع بعض األغذية قد يسبب زيادة في الوزن بشكل سريع. لذا يجب تناولها بحذر إذ كنت ال ترغب بزيادة وزنك، ومن هذه األطعمة التي ستساعدك على 

خسارة وزيادة الوزن في الوقت ذاته:

الذي  الزيتون  “زيت  أبرز هذه األطعمة:  ومن 
لألنسولين،  المقاومة  األطعمة  قائمة  من  يعد 
حمض  على  الممتاز  البكر  على  يحتوي  إذ 
األوليك، وهو نوع من الدهون األحادية غير 
إدارة  تحسين  على  تعمل  قد  التي  المشبعة 
مستويات  وتقليل  الدم،  في  السكر  نسبة 
وله  الوجبة،  تناول  بعد  الثالثية  الدهون 
مهم  وهذا  لألكسدة.  مضادة  خصائص 
مواجهة  إلى  يميلون  السكري  مرضى  ألن 
السكر  مستويات  في  التحكم  في  مشكالت 

في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون 
الثالثية”.

حساسية  من  البيض  وأضاف:يحسن 
األنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول 
وشكل  حجم  ويغير  )الجيد(،  الحميد 
منخفض  الدهني  البروتين  كوليسترول 
لألسماك  يمكن  حين  في  )الضار(،  الكثافة 
تقلل  أن  الدهنية   3 أوميجا  بأحماض  المليئة 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب، وهي حالة 

شائعة لمرضى السكري، لذا ينصح بتناوله”.
كل  بتناول  األنسولين  لمقاومة  وُينصح 

أنواع الخضار ما عدا النشوية وهي البطاطا 
النشوية  غير  فالخضروات  الحلوة،  والبطاط 
من أكثر األطعمة الصحية التي يمكن لمرضى 
بالشبع  الشعور  تعزز  فهي  تناولها.  السكر 
ومليئة بالفيتامينات، نظرا ألنها طعام يحتوي 
ومستويات  السكر  من  ضئيلة  كميات  على 
عالية من األلياف. ويمكن تناول أي كمية من 
الخضروات غير النشوية من دون الحاجة إلى 
القلق بشأن ارتفاع السكر في الدم. وللحصول 
بتناول  ينصح  استفادة،  أقصى  على 
المجمدة  أو  المعلبة  أو  الطازجة  الخضروات 

التي ال تحتوي على ملح أو صلصة مضافة.
يحتوي  إنه  إذ  األفوكادو،  بتناول  ُينصح  كما 
على أقل من غرام واحد من السكر، والقليل 
من الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على كمية 

عالية من األلياف، والدهون الصحية.
الحليب  اختيار  يمكن  األنسولين  ولمقاومة 
قليل الدسم وغير المحلى واللبن، مع ضرورة 
كامل  والزبادي  الدسم  كامل  الحليب  تخطي 
الدسم إذ إن تناول كميات كبيرة من الدهون 
الحيوانية  الدهون  في  الموجودة  المشبعة 

مرتبط بمقاومة األنسولين.

قاوم اإلنسولين بهذه األطعمة
أكد اختصاصي التغذية علي الحداد أن هناك بعض األطعمة التي تساعد على مقاومة اإلنسولين في الجسم، مشيرا إلى أنه البد على مريض السكري من اتباع نمط حياة صحي، بما 

في ذلك التمرين المنتظم وتناول النظام الغذائي، إذ إن هناك العديد من األطعمة التي تساعد المريض في تحقيق ذلك.

معلوماتك!صحح
صحـــــــي وخيــــــــار  للسكـــــــــر  طبيعــــــــي  بديــــــــــل  العســــــــل 
يعتبــر  وال  الحراريــة  الســعرات  منخفــض  ليــس  العســل  أن  نعــي  أن  يجــب 
بالســكر،  الخاصــة  الحراريــة  الســعرات  يتعــدى  قــد  بــل  للســكر،  صحًيــا  بديــًا 
الطبيــة  الناحيــة  ومــن  الــوزن.  زيــادة  إلــى  يــؤدي  أيًضــا  فهــو  وبالتالــي 
الســكري  مثــل  أمــراض  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكــن  الســكر  مثــل  ضــار  فالعســل 
اســتخدامه. فــي  اإلفــراط  تــم  إذا  الكبــد  وأمــراض  القلــب  ومشــكات 

األطفـــــــــــــــــال نشــــــــــــــــــــاط  يزيـــــــــــــــد  السكــــــــــــــــــر 
ال يعد السكر جيًدا لألطفال، ولكن أوضحت البحوث أن المنتجات السكرية 

لــن تجعــل الطفــل يتصــرف بشــكل غريــب، كإيــذاء زمائــه، أو جعلــه غيــر قادر 

علــى التركيــز، كمــا يعتقــد كثيــر مــن اآلبــاء، فليــس هنــاك رابــط بيــن األمريــن.
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استشاري أول طب وجراحة العيون 

د. حسن العريض: لـ “تمكين” جزء في دعم مركز العريض التخصصي للعيون منذ العام 2017

ما هو جحوظ العين؟ 
تأخذ  العين  أن كرة  العين هو  جحوظ 
موقعا بارزا في العين، فقد تكون بارزة 
للخلف،  منقبض  العلوي  الجفن  ألن 
القرنية  قوة  األبيض  الجزء  ويبرز 
خالف الطبيعي ويعطي انطباعا بالعين 

البارزة. 
العين  بروز  إلى  راجعة  أنه ألسباب  أو 
كرة  خلف  األنسجة  ألن  فعال؛  لألمام 
العين متورمة بخاليا جديدة أو وجود 
أسباب  من  العين.  كرة  خلف  ورم 
التورم اإلصابة بالغدة الدرقية وتجمع 
وتدافع  العين  خلف  لمفاوية  خاليا 
تبدو  وقد  األمام،  إلى  )الكرة(  العين 

العين جاحظة. 
عظام  إصابة  األخرى  األسباب  ومن 
نزيف  إلى  ذلك  ويؤدي  العين،  محجر 
بكميات  الدم  وتجمع  العين  خلف 
األمام،  إلى  العين  بروز  تسبب  كبيرة 
أو يصاب عصب العين بورم أو تصاب 
الغدة الدمعية بورم. ولذلك هناك كثير 

من األسباب التي تؤدي فعال إلى بروز 
درجة  بقياس  الطبيب  ويقوم  العين، 
فحوصات  ويطلب  العين  جحوظ 
فحصا  أو  الضوئية  فوق  بالموجات 
يسمى C.T أو M.R.I، كذلك فحوصات 

دم للتأكد من التشخيص. 

اإلصابة  على  تدل  التي  األعراض  ما 
بالجحوظ؟

ال  الحاالت  بعض  وفي  العين،  بروز 
تستطيع العين التحرك لليمين أو اليسار 
ويشعر المريض بجفاف شديد أو حكة 
العين. وقد يؤثر ذلك  التهابات في  أو 

على البصر أو المجال البصري. 

ما العاج المقدم وما أحدث التقنيات 
لعاج هذا المشكلة؟

كثيرة،  المشكلة  هذه  لمثل  العالجات 
الدرقية  الغدة  األسباب،  على  وتعتمد 
عالجها باألدوية أو العمليات الجراحية، 
أو  الكيميائية  بالمواد  تعالج  األورام 
قطرات  المريض  ويعطى  العمليات، 

لتخفيف األعراض.
األطباء  طريق  عن  يقدم  ذلك  كل 
العريض  مركز  في  االستشاريين 
متكامال  مركزا  أصبح  الذي  للعيون، 
ومشكالت  العيون  عالجات  لجميع 

العين البسيطة والمعقدة. 

ما الخدمات المقدمة في المركز؟ 
العيون  وجراحة  طب  خدمات 
وعالجاتها الشاملة البسيطة والمعقدة، 
العدسات،  وزرع  البيضاء  المياه  إزالة 
أو  السوداء  )المياه  الجلوكوما  عالج 
أورام  عالجات  العين(،  ضغط  ارتفاع 
أمراض  عالج  الحول،  عالج  العيون، 
الشبكية ونزيف سكري العين وانفصال 
الخطأ  أنواع  لكل  تصحيح  الشبكية، 
عمليات  النظر،  وتصحيح  االنكساري 
سن  بعد  لما  للمرضى  النظر  تصحيح 
 ،PRESBYOND بطريقة  األربعين 
ليزك  الفيمتو  بتقنية  النظر  تصحيح 

وعمليات القرنية المخروطية. 
القرنية  أمراض  عالجات  كل  ولدينا 

العدسات  قياس  المزمنة،  وااللتهابات 
لعيون  آخر  وقسم  وتركيبها،  الالصقة 
مدعوم  ذلك  كل  ونظاراتهم،  األطفال 
ما  آخر  تعتبر  جدا  حديثة  بأجهزة 
األجهزة  تكنولوجيا  علم  له  توصل 
مركز  بأن  ونفخر  الحديثة،  والتقنيات 
العريض للعيون أصبح واجهة سياحية 
عالجية الستقبال أشقائنا المرضى من 

دول الخليج العربي. 

أكد استشاري أول طب وجراحة العيون في مركز العريض التخصصي للعيون د. حسن العريض أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى جحوظ العين، 
في حين أن هناك بعض األعراض التي قد يشتكي منها المريض والتي قد تؤثر على البصر أو المجال البصري. وأشار خال لقاء مع “صحتنا في الباد” إلى أن 

عاج مشكلة جحوظ العين يعتمد على السبب الرئيس، لذا البد من دقة التشخيص لوضع خطة العاج المناسبة.

ويعد مركز العريض للعيون من أبرز المراكز في مملكة البحرين، وقد كان لـ “تمكين” جزء في دعم المركز منذ العام 2017، سواء من خال توفير أحدث األجهزة 
في عالم طب العيون، أو دعم أجور الموظفين، لتشجيع توظيف البحرينيين في مجاالت المهن الطبية المختلفة؛ لمواكبة الطب المتطور والحديث بتوفير 

التقنيات الدقيقة لخدمة شعب مملكة البحرين ودول الخليج. 

طبيعيجاحظ

د. حسن العريض

اختصاصية التغذية فرح الفيومي

بســـرعة وزيادتـــه  بســـهولة  الـــوزن  خســـارة  فـــي  دور  لهـــا  أطعمـــة   6
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علي الحداد



تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

المحامي خالد العلي: يمكن اســـتخراج فريضة شـــرعية بدل فاقد 
من قبل المحاكم الشـــرعية، قســـم االجراءات الشـــرعية مع تقديم 

صورة ضوئية من الفريضة الشرعية إن وجدت . 

أما بالنســـبة لوكالة اإلدارة، فيمكن اســـتخراج بدل فاقد وفي حال تعذر ذلك بسبب 
عـــدم االرشـــفة االلكترونيـــة للمعامـــات القديمة ، فمـــن الممكن عمـــل وكالة جديدة 

باإلدارة.

 استخراج وثيقة بدل فاقد 
للفريضة الشرعية من المحاكم الشرعية

المحامي خالد العلي

المحامي خالد العلي 

local@albiladpress.com
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البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  أوضـــح 
الشمالي عبدهللا إبراهيم الذوادي 
فـــي   22 بـــدوار   1216 أن مجمـــع 
مدينـــة حمـــد يفتقـــر إلـــى حديقة 
عـــددا  أن  إلـــى  مشـــيرًا  وملعـــب، 
كبيرا مـــن أهالي “الحادية عشـــرة 
الشـــمالية” طالبوه بهـــذا النوع من 

الخدمات.
هـــذه  توفيـــر  أهميـــة  وأكـــدت 
الخدمات لتكون متنفســـًا لألهالي 
خصوصـــًا الشـــباب؛ ألن المنطقـــة 

ســـكنية، الفتًا إلى أنه تقدم بطلب 
إلـــى “البلدية” ومـــا زال في انتظار 

تخصيص األرض.

تقـــدم النائـــب محمـــد المعرفـــي باقتـــراح 
برغبـــة بشـــأن اســـتحداث نظـــام لتخييـــر 
المواطنين المستحقين للوحدات السكنية 
مـــن بيـــن أكثـــر مـــن وحـــدة فـــي مناطـــق 
مختلفة، وذلك الختاف أســـعار الوحدات 

الواقعة في المناطق.
وأشـــار إلى أن موضـــوع االقتـــراح يتعلق 
بقيام وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني 
باســـتحداث نظـــام جديـــد بهـــدف إتاحـــة 
المجال للمواطنين المســـتحقين للوحدات 
الســـكنية لاختيار من بين أكثر من وحدة 
ســـكنية فـــي مناطـــق مختلفـــة الختـــاف 
األســـعار بحســـب المنطقـــة المقـــام عليهـــا 
المشـــروع اإلســـكاني وإحاطته علمًا بمبلغ 

كل وحدة ليتسنى له اختيار األنسب.
وأكـــد المعرفـــي خـــال حديثـــه لـ”البـــاد” 
أن المقتـــرح يأتـــي بغية تحســـين وتطوير 
الخدمات اإلســـكانية المقدمـــة للمواطنين 
اإلســـكانية،  الوحـــدات  تمليـــك  خصوصـــًا 
الفتـــًا إلـــى أن أســـعار تلك الوحـــدات التي 

تقـــوم الدولـــة ببنائها تتفـــاوت بين منطقة 
وأخـــرى وهناك مناطق تكون فيها أســـعار 
هذه الوحدات أقل من مناطق أخرى ومن 
بـــاب العدالـــة أن يتـــم تخييـــر المواطنيـــن 
الختيـــار األنســـب وفـــق الميزانيـــة التـــي 

يقرها المواطن المستحق لهذه الخدمة.
وأوضـــح أن المقتـــرح يهـــدف إلـــى إيجاد 
الحلـــول المناســـبة والمبتكـــرة التي تصب 
في صالح ملف اإلسكان والتي تهدف إلى 
تطويـــر آلية تقديـــم الخدمات اإلســـكانية 
وجعل مملكة البحرين نموذجا يحتذى به 

في المنطقة والعالم.

الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  أفـــاد 
جاســـم هجـــرس بـــأن عـــددًا مـــن المنازل 
فـــي مجمـــع 1203 بمدينـــة حمـــد ومجمع 
1016 بمنطقة اللوزي مازال يفتقر لشبكة 

الصرف الصحي.
وأشـــار إلـــى أن عمليـــة شـــفط “الباعات” 
باتـــت تمتـــد لشـــهرين بينمـــا كانـــت ُتنّفـــذ 
ســـابقًا في أقل من أســـبوعين، األمر الذي 
يتسبب في أضرار كبيرة وإزعاج األهالي 
وطفـــح “الباعات” إلى الشـــارع الفتًا إلى 
أن عددًا مـــن األهالي تم تحرير مخالفات 
بحقهـــم جـــّراء طفح هـــذه الباعـــات إلى 
الشارع. وأوضح هجرس أن شكاوى عدة 
تـــرده وبشـــكل يومـــي مـــن أهالـــي “ثامنة 

الشـــمالية” فيما يتعلق بطفـــح “الباعات” 
بشـــبكة  المنـــازل  هـــذه  ربـــط  وضـــرورة 
الصـــرف الصحـــي، مناشـــدًا عبـــر “البـــاد” 
الجهات المعنية لوضع حل لهذه المشـــكلة 

بأسرع وقت ممكن.

دوار 22 يفتقر لملعب وحديقة

نظام لتخيير المستحقين للوحدات 
السكنية أكثر من منطقة واحدة

تحرير مخالفات بحق األهالي جراء طفح 
البالعات

أكـــد عضـــو المجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
طارق الفرســـاني أن شـــارع 13 بمنطقة 
ســـار يشـــكو يوميـــا مـــن تكـــدس أعداد 
الســـيارات، األمر الذي يتسبب بحدوث 
اختناقات مرورية، خصوًصا في الفترة 
الصباحيـــة، إضافة إلى أوقـــات الذروة؛ 
ألن غالبيـــة قاطنـــي الدائـــرة الخامســـة 
بالمحافظة الشمالية إضافة إلى قاطني 

المحافظة يرتادون الشارع يومًيا.
وأضـــاف لــــ “البـــاد” أنـــه رفع طلبـــا إلى 
وزارة األشـــغال فـــي ســـبيل إيجاد حل 
لتقليـــل نســـبة االزدحـــام علـــى الشـــارع 
تجاوبـــا  القـــى  أنـــه  مؤكـــدا  المذكـــور، 
مـــن قبـــل الجهـــة المعنيـــة بهـــذا الشـــأن 
فـــي  آخـــر  شـــارع  إنشـــاء  وســـيجري 

المستقبل القريب.
وأوضح أن المشـــكات المتعلقة بشبكة 
الصـــرف الصحـــي علـــى رأس أولوياتـــه 
مـــن ناحيـــة المتابعـــة إضافـــة إلـــى بقية 

المشروعات المتعلقة بالدائرة. 
وأشار إلى أنه رفع طلبا لوزارة األشغال 
إلـــى  تحتـــاج  التـــي  الشـــوارع  بشـــأن 
رصـــف بما في ذلـــك المناطـــق الجديدة 
بالدائـــرة، والتـــي تحوي أراضـــي رملية 
عبـــر وضـــع نخالة االســـفلت، مســـتدركا 
أنـــه حـــل مؤقـــت لحيـــن رصفها بشـــكل 
دائم، وذلك بعد معالجة شـــبكة الصرف 
الصحـــي، الفًتا إلـــى أنه ســـيتم إدراجها 

على الميزانية لرصفها في وقت قريب، 
مثمنا الفرساني في ختام كامه الجهود 
الحثيثـــة التـــي تبـــذل من قبـــل وزارتي 

األشغال وشؤون البلديات والزراعة.

الفرساني: شارع جديد في منطقة سار

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

برعايـــة كريمة مـــن رئيس المجلس 
طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
لرعايـــة  البحريـــن  أعلنـــت جمعيـــة 
ســـنتطلق  أنهـــا  الســـكلر  مرضـــى 
مهرجانها السنوي )همسة أمل( في 
نسخته الثامنة، وذلك في األسبوع 
األول مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك 

الموافق 30 مارس الجاري.
لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وصـــرح 
البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر 
زكريـــا الكاظم بـــأن “الرعاية الغالية 

مـــن رئيس المجلس األعلى للصحة 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أجمل هدية وصلـــت للفرق العاملة 
فـــي المهرجان وبســـمة أمل لجميع 
المرضـــى وأهاليهـــم لمـــا يملكـــه من 
رصيـــد محبـــة كبير في قلـــوب كل 
القيـــادة  ثقـــة  وهـــو  البحرينييـــن، 
الرشيدة في النهوض بأهم الملفات 
التـــي تمس المواطنيـــن والمقيمين 
وهي الصحة عبـــر المجلس األعلى 
للصحـــة، شـــاكرًا ومقـــدرًا لـــه هـــذه 

الرعاية الكريمة والغالية”.

الجرائـــم  نيابـــة  رئيـــس  قالـــت 
أن  المعـــا  نـــورة  اإللكترونيـــة 
النيابـــة العامة كانت ســـباقة في 
صياغة دليل استرشادي يتضمن 
لتفعيـــل  األخاقيـــة  المبـــادئ 
االصطناعي،  الـــذكاء  تطبيقـــات 
ودعـــت لتبنيـــه وشـــكلت فريقـــًا 
النيابـــة  أعضـــاء  مـــن  مختصـــًا 
هـــذه  بتفعيـــل  يعنـــى  العامـــة 
التطبيقـــات الذكية وصـــوالً إلى 

تحقيق العدالة الناجزة.
جـــاء ذلـــك بمداخلـــة تزامنـــا مع 
المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي حـــول 
استخدامات الذكاء االصطناعي 
القضائيـــة  الخدمـــات  فـــي 

والعدليـــة بعنوان “اســـتخدمات 
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
والعدلية”  القضائيـــة  الخدمـــات 
وذلك خال مداخلتها بتلفزيون 

البحرين.

المحفـــوظ  جـــال  النائـــب  تقـــدم 
فقـــرة  بإضافـــة  بقانـــون  باقتـــراح 
جديـــدة للمـــادة )19( مـــن قانـــون 
المرور الصـــادر بالقانون رقم )23( 
لسنة 2014 الفتًا إلى أن االقتراح 
بقانـــون يأتي من أجل المســـاهمة 
فـــي حـــل أزمـــة الطرقـــات وأعداد 
الســـيارات ومـــن أجـــل المســـاهمة 
الميزانيـــة  إيـــرادات  زيـــادة  فـــي 
مـــدة  ربـــط  خـــال  مـــن  العامـــة 
ســـريان رخـــص القيـــادة لألجانب 
بمدة ســـريان إقامتهـــم في مملكة 
البحريـــن، حيـــث بمجـــرد تجديـــد 
األجنبـــي إلقامتـــه ســـيضطر إلـــى 
ودفـــع  قيادتـــه  رخصـــة  تجديـــد 

رسوم التجديد مرة أخرى. 
وأكـــد المحفوظ لـ “البـــاد” أن هذا 
التعديـــل على القانون ســـيحد من 
استخدام العمالة غير الظامية في 

البحريـــن للطـــرق وممارســـة كثير 
مـــن النشـــاطات التـــي تعتمد على 
المركبـــات ألنـــه بانتهـــاء إقامتهـــم 
ستكون رخصة القيادة قد انتهت. 
القانونـــي  الوضـــع  أثبـــت  وقـــال: 
القائـــم عدم قدرته على محاســـبة 
بعـــض المخالفين األجانـــب الذين 
استغلوا الثغرات القانونية بقانون 

المرور.

“همسة أمل” ينطلق في رمضان 
برعاية رئيس “األعلى للصحة”

نيابة الجرائم اإللكترونية: سباقون 
بدليل أخالقيات الذكاء االصطناعي

المحفوظ: لربط مدة سريان 
“ليسن” األجانب بمدة اإلقامة

رفع الحد األقصى للدخل الشهري للتقدم بطلب مسكن إلى 2500 دينار
المواطن يقبع في قوائم االنتظار لفترات تصل إلى 20 عاماً... مال حسن:

تقدم النائب جميل ما حســـن باقتراح برغبة بشأن زيادة 
الحـــد األقصـــى للدخـــل الشـــهري المحـــدد كشـــرط للتقدم 
بطلب مســـكن عـــن طريق التمليـــك إلـــى 2500 دينار عند 

التخصيص بدالً من 1200 دينار.
وقال ما حسن “تقدمي بهذا االقتراح يأتي بهدف تعزيز 
فـــرص المواطنيـــن فـــى الحصـــول علـــى المســـكن المائم 
وعـــدم إهدار فتـــرات االنتظـــار الطويلة، واحتـــرام حقهم 
المشـــروع في زيادة الدخل ومواجهة األعباء االقتصادية 
التـــى تئنُّ األســـرة البحرينية تحت وطأتهـــا إزاء التضخم 

الذى يلتهم أي زيادة حقيقية فى الدخل.
وفيما يتعلق بمبررات المصلحة العامة التى يســـتند إليها 
االقتـــراح، ذكر أنهـــا تتلخص في “تدعيم حـــق المواطنين 
فـــى الحصـــول علـــى خدمة تمليك مســـكن واحتـــرام مدد 
االنتظـــار بين تقديـــم الطلب وتخصيـــص الخدمة إضافة 
إلـــى مواجهة األعباء التضخمية واحترام حق المواطنين 

فى السعي لزيادة الدخل دون اإلضرار بهم”.

وأضاف “يســـعى كثير من المواطنين إلى امتاك المسكن 
المائـــم عبـــر الخدمـــات اإلســـكانية التـــى تقدمهـــا وزارة 
اإلســـكان علـــى ضـــوء المزايـــا النســـبية ألســـعار الوحدات 
اإلســـكانية مقارنـــة باالرتفاع الفادح ألســـعارها الســـوقية، 
مـــا يضطـــر معه المواطن إلى أن يقبع فـــى قوائم االنتظار 
لفترات باتت تقترب من نحو عشـــرين سنة آماً الحصول 

على مسكن يملكه”.
وذكر “تضمنت المادة الخامسة من القرار 909 لسنة 2015 
تحديـــدًا لســـقف الدخـــل الـــازم لقبول طلب مســـكن عند 
التمليك وتخصيصه، مســـتوجبًا بأال يزيد الدخل الشـــهري 
عند تقديم الطلب على تسعمائة دينار، وأال يزيد على ألف 
ومائتي دينار عند التخصيص، وقد كان هذا التقدير، وإن 
كان تحكميًا، إال أنه كان مائمًا للظروف االقتصادية التى 
صـــدر القـــرار خالها فى العـــام 2015، ومواكبـــًا للتطلعات 
نحـــو تقليـــص الفتـــرة الزمنية بيـــن التقـــدم بالطلب وبين 
تخصيـــص المســـكن، على أن تزايـــد الفجـــوة الزمنية بين 
تاريـــخ التقـــدم بالطلب، وبيـــن تاريخ تخصيص المســـكن 
ووجـــود قوائـــم انتظـــار طويلـــة فـــى أغلـــب المحافظات، 
فضاً عن تزايد األعباء التضخمية على األسرة البحرينية 
أوقـــع كثيرًا مـــن المواطنين فـــى حرج بالـــغ، إذ أن تجاوز 
الدخـــل عن الحد األقصى قبل حصول التخصيص يطيح 
بالطلب كله، وبمدد فترة االنتظار الطويلة، وفي الحقيقة، 
فإنه يطيح بآمال أســـرة بحرينية متوسطة فى الحصول 

على مسكن مائم وفقًا إلمكاناتها”.

النائب جميل مال حسن 

- كانت  لدي وكالة حق التصرف واإلدارة منذ عام 1991 وكنت  مســؤوال عن تأجير منزل والدي بالنيابة عن إخواني، ولكن بســبب نقلي إلى منزلي الجديد، فقدت الوكالة والفريضة 
الشرعية المعمولة من قبل العائلة.

راجعت دائرة التوثيق حاليا وأخبروني أنه ال توجد لديهم نسخة ألن المعلومات المسجلة إلكترونيا بدأت 1991، فمشكلتي الحالية تتلخص في أنني مؤجر منزل العائلة  وال أستطيع 
تجديد العقد باســتخدام الوكالة الممنوحة لي وراجعت إدارة الكهرباء لطلب نســخة، لكن الرد جاء ذاته من قبل إدارة التوثيق، فهل يوجد حل لكي أحصل على نســخة من الفريضة 

الشرعية والوكالة؟

جاسم هجرس نورة المعال

عبدالله الذوادي

طارق الفرساني

النائب جالل المحفوظ 

محمد المعرفي 
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 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

Vacancies Available
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

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

SALWA MOHAMMED AHMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39066092 or SUNILKMR55@GMAIL.COM

ALQTTAN ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39674100 or QATTANJAFFER@GMAIL.COM

SUPER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 32731010 or AN4@GMAIL.COM

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17700047 or NOOR@EMCEBH.COM

ABULHASAN TRDING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17270946 or AMINA.MEFTAH@AL-BUSTANI.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

BU RADI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39690001 or SALMAN@GCCBAH.COM

ALMANARATAIN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33007172 or Almanaratain819@GMAIL.COM

PAKISTAN FALAFEEL AND SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39698080 or khaliljenaid@gmail.com

Alfawasil cold store 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38889558 or Mmarhoon70@gmail.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

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

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

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

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17830909 or info@esmaelylenzohm.com

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

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

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 17262256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

Dolphin Technical Services 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39145155 or Admin@DOLPHINCARGO-BH.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH

AHMED HUSSAIN E. ALMEHRI (SHADI ALKHALEEG-7534) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17263234 or LIVE8099@GMAIL.COM

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

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

BLUE WING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39042284 or ABBASHELAL94@GMAIL.COM

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

 SERVICES HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Bella Pizzeria Italiano 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38780256 or bellapizzeriabah@gmail.com

Fares Alfursan Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17292372 or ALFARESEST.BH@GMAIL.COM

BAB ALMANAMA PRINTERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33756144 or AA.ALSAYED@HOTMAIL.COM

ONLINE TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17401330 or ZANABRM@HOTMAIL.COM

ALIA FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER
, suitably qualified applicants can contact

 17714696 or SEREEN@BATELCO.COM.BH

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17786665 or HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

SAMBOOSA ALBOX 
has a vacancy for the occupation of

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

BEENU WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39622367 or HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM

AL NOORAIN BAKERY EST 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
, suitably qualified applicants can contact
 39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17700544 or TEBODIN@BATELCO.COM.BH

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com

La Costurera Fashion 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 32602040 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM

WADI AL MAAMEER FOR FOOD AND BEVERAGE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

, suitably qualified applicants can contact
 33345110 or FAROOOHA75@GMAIL.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Orange contracting 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39145155 or CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM

RAMSIS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33044440 or ABDULRAZAQALMERBATI@GMAIL.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

ALSAMER GOLD PLATING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36666618 or alamegop@gmail.com

ALLIANCE PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 17535727 or ACE10@BATELCO.COM.BH

ASIAN FLAVOURS RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 17253030 or MOTOROX17@GMAIL.COM

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

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (AUTHENTICATION ON REORGANIZATION PLAN) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(CONTINOUS CASTING MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact

 17731000 or CAREER@GARMCO.COM

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com

Alzayani 66 speed garage 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33251731 or sahed.sen@gmail.com

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 33629071 or human.resources@binrajab.co

AGRO FRESH FISH AND MEAT MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
, suitably qualified applicants can contact
 34443540 or ROYVICTOR92@GMAIL.COM

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

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 32000121 or M.MASHAL@RAJHIHOLDINGS.COM

JALAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36070755 or ISADARI9900@ICLOD.COM

GOLDEN SANDS ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17322148 or AMEER19@GMAIL.COM

KHALIL CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39777649 or AZIZA_R1980@HOTMAIL.COM

MALAIKA MOTER VEHICLES PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36409792 or HA420145@GMAIL.COM

PERFECT CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39444479 or Almansoori66@live.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact
 39996611 or HBADER@RJBADER.COM

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

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

Silver Spoon Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36250023 or RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM

FIITJEE INDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 77155966 or ANIRUDDHA.BARANWAL@FIITJEE.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17345569 or YAMAMAHOUSE1@GMAIL.COM

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact
 39697800 or mannaigr@mannaigroup.net

ALDEEBLE WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36611939 or BUSLoo7@HOTMAIL.COM

PILOT CAR CARE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39905689 or AARA7791@GMAIL.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

Technip france foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
, suitably qualified applicants can contact

 39677780 or issa.dhalous@technipenergies.com

MAGIC YOUTH SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 36464409 or golden707707@gmail.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.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

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 OFFICE BOY / FARRASH

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

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com

GOLDEN ROCK GYM 
has a vacancy for the occupation of

 TRAINER
, suitably qualified applicants can contact

 34199304 or bmax.bh@gmail.com

Abu isa water distillation and electrical equipment 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 36811441 or abbas.alsammak@gmail.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

PETROJANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34688884 or LOAI@PETROJANA.COM

A R A A  STATIONERY AND OFFICE MATERIALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRESS DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact

 17240112 or SAMV.DESILVA@GMAIL.COM

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17162244 or hr@devjiaurum.com

ALTURA ENTERPRISES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17464474 or hello@wooholdings.com

Sarai Alam Gir Auto Spare Parts Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33578663 or almas.ibrahim84@gmail.com

South Riffa For Blacksmith Work Shop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36604949 or SOUTHRIFFACLEANING@GMAIL.COM

NEXTOP RETAILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39641360 or MARGHOOBADIL@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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33346825 or bmc.bahrain111@gmail.com

SAKURA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39409898 or MAHAMALMULLA@HOTMAIL.COM

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33100058 or BOB_200420@HOTMAIL.COM

MUDASSIR KHAN VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33267413 or ABDULREHMANB54@GMAIL.COM

Garage Mansha 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33907097 or SAAMIIR@LIVE.COM

Vista World Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 36144911 or JANETCUERVO002@GMAIL.COM

Kadi One Construction W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact
 33440279 or SINOALAN180@GMAIL.COM

Chilanka construction 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17003340 or goldenlink.bh@GMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 34403380 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

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

 PORTER
, suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17722171 or ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34103333 or ALI.ALI1999BH@GMAIL.COM

MOHAMED ABDUL RAHMAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33495428 or ARAMANBH6@GMAIL.COM

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

 FOREMAN(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17728630 or lazardcontracting@gmail.com

LATAIF JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17820007 or RAFAIZY1984@GMAIL.COM

ABU MUNEEB MAINTENANCE SERVICE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37228185 or AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM

PR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR SALES
, suitably qualified applicants can contact
 77900600 or pramacrecruit@gmail.com

NAIB-TECH INDUSTRIAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77166539 or SPARKLINKBH@GMAIL.COM

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

 MANAGER (MARKETING)
, suitably qualified applicants can contact
 66678966 or buhamad21616@Gmail.com

LA LAND MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR STORES
, suitably qualified applicants can contact
 17000544 or lalandmanpower@gmail.com

SAM PACK COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33737383 or SAMPACKBH@GMAIL.COM

BARBERIA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact
 39303380 or dana@barberiabahrain.com

AL ZAEEM SMART SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39324843 or MASHRAF83@OUTLOOK.COM

THE M SUITE 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 39444614 or IMAGINATION-WORLD@LIVE.COM

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

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 38924587 or BABARMUMTAZKHAN@GMAIL.COM

PRO  KLEEN  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact
 36845820 or PADAM1739@GMAIL.COM

RAJIB GENIUS BUSINESS SUPPORT AND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33989212 or RAJIBHASAN1520@GMAIL.COM

LOVELY SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33732154 or WAHEEDBHATTI2018@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17620600 or INFO@HANIBH.COM

AL YASSIR MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34585391 or YASIRGONDAL45@GMAIL.COM

DOUBLE OBSERVE MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36418103 or DOUBLEMARKETING7@GMAIL.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 34561904 or KHARALBH@GMAIL.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

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact
 36881555 or adeel.hameed@al-aali.com

CAPTIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39661998 or HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17262998 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM

KRISPY KREME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERCIANA.BH

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com

Orienta Intrnational for construction 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33322402 or STE_1@HOTMAIL.COM

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

Doniv Marble W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17785525 or DONIVMAR@BATELCO.COM.BH

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

ABU AWAIS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39675509 or MADSAMCO@HOTMAIL.COM

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

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

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

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact
 36503503 or abdulla.kazim1@gmail.com

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33797932 or GEORGE2099@GMAIL.COM

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39823801 or AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 39411673 or FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

NAWAF SULTAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33495428 or NAWAFSULTANBH@GMAIL.COM

KHALED ALI HUSAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33495428 or KHALEDALIBH1@GMAIL.COM

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 33755623 or ABRAHIM4321@gmail.com

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17226588 or ALI@DELMONFISH.COM

HAMMAD HAMAD RASHED ALDOSERI TILAQI KHAYR / 11034 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 36066609 or HHR82218@HOTMAIL.COM

BADER SAEED ABDULAZIZ ALAAZMI / AIN HAMAD / 10742 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36119902 or ALAAZMIBADER@GMAIL.COM

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17672220 or mahmoodbali@hotmail.com

AHMED NASEEB M. MUBARAK ( THEEB AL ZALLAQ / 5891 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17666666 or JEEHAN.ASHEER@GMAIL.COM

ADEL ABBAS KHALAF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17261094 or ADELKHALAF111@GMAIL.COM

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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

UMER FAROOQ CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33218691 or FAZRASOOL59@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36103555 or IBRAHIMKHAN79130@GMAIL.COM

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17226588 or ALI@DELMONFISH.COM

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

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

YOUSIF ABDULRAHMAN ENGINEER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17257500 or NETTS@ENGINEER.BH

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

 WAREHOUSE KEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.almajed@gulfhotelsgroup.com

HABIB BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WHOLESALE & RETAIL TRADE MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 34453109 or fareed.khan1@hbl.com

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17211211 or AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17742000 or hr2@ramadabahrain.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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 39600924 or info@bmds.co

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

Hardees 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com

GOLDEN SANDS ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
, suitably qualified applicants can contact

 17322148 or AMEER19@GMAIL.COM

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

 CABLE JOINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17490040 or MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

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

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh

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

, suitably qualified applicants can contact
 39611125 or AHMED.ALHAMAR@GMAIL.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

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32070301 or FASALUTPFAZAL@GMAIL.COM
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أهم المسلسالت العربية في رمضان 2023 على المنصات والقنوات
القنـــوات  إلـــى جانـــب  المنصـــات  تعـــرض 
الفضائيـــة العربيـــة والخليجيـــة عـــددا من 
أهـــم األعمـــال الفنيـــة فـــي شـــهر رمضـــان 
المبـــارك، وتتنـــاول العديـــد مـــن القضايـــا 
والكوميديـــة  والسياســـية  االجتماعيـــة 
فـــي  المصريـــة  المسلســـات  لعشـــاق 
التلفزيـــون. هـــذه أهم مسلســـات رمضان 

:2023

تغيير جو

المسلســـل من بطولـــة الفنانة منة شـــلبي، 
وتـــدور القصة حول “شـــريفة” التي تعاني 
من أزمـــات عدة في حياتها، مثل معاناتها 
مـــع والدتها مدمنـــة الكحـــول والمهدئات، 
وبمشـــاركة الفنانـــة الكبيـــرة ميرفت أمين 
بـــدور خالتهـــا، وأيضـــا النجـــم إيـــاد نصار، 

الذي يقدم شخصية دكتور جامعة تجمعه 
عاقـــة مـــع البطلـــة، فـــي إطـــار اجتماعـــي 

تشويقي على شاهد.

سوق الكانتو

عودة نجم األكشـــن المحبـــوب أمير كرارة 
في مسلســـله الجديد “سوق الكانتو“ على 
dmc، وتـــدور أحداثـــه فـــي العـــام 1920 
داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب 
تتحول حياتـــه رأس على عقب بعد عراك 
كبير بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل 

على إثرها المستشفى.

عملة نادرة

النجمة التي ال تغيب عن شاشات رمضان 
”نيللـــي كريـــم“ بـــدور جديد في مسلســـلها 
“عملـــة نادرة“ عبـــر شاشـــة cbc المصرية. 

وتـــدور أحداثـــه، في إطـــار من التشـــويق 
واإلثارة”، حيث تدخل عائلتي عبد الجبار 
وأبـــو عصايـــا فـــي منافســـة شـــديدة على 
األرض والســـلطة والنفـــوذ، وهو ما يعطي 

األحداث سخونة.

اإلمام الشافعي

يقدم الفنان خالد النبوي مسلســـل “اإلمام 
الشافعي” عبر شاشة الحياة، ويتكون من 
15 حلقة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات 
التـــي قضاهـــا اإلمام الشـــافعي فـــي مصر، 
حيـــث حضـــر إليهـــا العـــام 198 هــــ، وألقى 
دروســـه في جامع عمرو بـــن العاص، ونبغ 

على يديه العديد من العلماء المصريين.

العمدة

يقـــدم محمد رمضـــان هذا العام مسلســـل 

العمدة عبر شاشة cbc. وتدور أحداثه في 
إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة 
وهـــو فـــي العقـــد الرابع من عمـــره، متزوج 
بـ 3 ســـيدات، ويمتلك شـــركات للمقاوالت 
ويدخـــل في العديد من الصراعات ســـواء 
فـــي عملـــه أو بعيدًا عـــن العمل، ثـــم يقابل 
خـــال مشـــواره “عايـــدة” )زينـــة( ويتعرف 
عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت 

التي تكشفها األحداث.

الكبير أوي 7

يواصل أحمد مكي نجاحاته مع مسلســـله 
”الكبيـــر أوي“ مـــع جزء ســـابع جديـــد قناة 
يشـــهد  والـــذي  وشـــاهد،  المصريـــة   ON
العمـــل وقـــوع خافـــات ومشـــاكل زوجية 
بيـــن الكبيـــر ومربوحـــة بعـــد مـــرور عـــام 
علـــى زواجهما، فـــي إطار كوميـــدي بقرية 

المزاريطة.

طارق البحار

أصبحت مسيرة النجمة األميركية 
تايلور سويفت وأغنياتها مادًة 

جامعيًة ُتدرس، ليحصل الطاب 
في ختام الفصل الجامعي على 
شهادات في جامعة “ستانفورد”.

وتعّد هذه الدورة جزًءا من دورات 
تعّدها الجامعة بهدف فتح مواضيع 

جديدة أمام الطاب لخوض آفاٍق 
جديدة.

tariq_albahhar

مسلسالت قناة دبي في شهر رمضان... تنوع وحكايات
تحمـــل قنـــاة دبي للمشـــاهدين فـــي شـــهر رمضان، 
مجموعـــة مـــن المسلســـات الخليجيـــة والعربيـــة، 
والتي تقدم مزيجا مـــن الدراما والكوميديا، وهذه 

المسلسات كالتالي:
“عملـــة نادرة” وهو مسلســـل مصـــري، بطولة نيللي 
كريـــم، ومـــن تأليف مدحت العـــدل، وإخراج محمد 
جمـــال العـــدل، ويشـــاركها العمـــل كمـــال أبـــو ريـــة، 
وأحمـــد عيـــد، وجمـــال ســـليمان، وجومانـــا مـــراد، 

وفريدة سيف النصر.
مسلســـل منى زكي “تحت الوصاية” وهو مسلســـل 
مصـــري، ويشـــاركها العمـــل الفنان دياب، ونســـرين 
أمين، ورشـــدى الشـــامي، ومها نصار، وخالد كمال، 
ومحمـــد عبدالعظيـــم، تأليف خالد وشـــيرين دياب، 

وإخراج محمد شاكر خضير.
مسلســـل “قـــرة عينـــك” وهـــو مسلســـل كويتـــي من 
بطولـــة حيـــاة الفهـــد، وبشـــير الغنيم، وســـعاد علي، 
وشـــيماء علـــي، وبثينـــة الرئيســـي، وعبـــد العزيـــز 
النصار، وهو من تأليف علي شمس، وإخراج سعود 

بوعبيد.
مسلســـل “الصفـــارة” وهو مسلســـل مصـــري بطولة 

أحمد أمين، وطه الدسوقي،
ومحمـــود البـــزاوي، وهـــو مـــن تأليـــف أحمـــد أمين، 

وإخراج عاء إسماعيل.
مسلســـل “النار بالنـــار” وهو مسلســـل لبناني بطولة 
عابد فهد، وكاريس بشـــار، وجـــورج خباز، وطوني 

عيســـى، وزينة مكي، وطارق تميم، وهو من تأليف 
رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز.

كويتـــي  مسلســـل  وهـــو  الـــروح”  “عزيـــز  مسلســـل 
بطولـــة محمد المنصور، وحســـين المنصور، وهدى 
الخطيـــب، وفخرية خميس، ولميـــاء طارق، وعبير 

أحمـــد، وهـــو مـــن تأليف عبـــدهللا حافـــظ، وإخراج 
مصطفى رشيد.

“وهـــو  الســـامة  علـــى  حمـــدهللا   1000“ مسلســـل 
مسلسل مصري، بطولة الفنانة يسرا ويشاركها في 
العمل محمد ثروت، وشيماء سيف، ومايان السيد.

يقدم تلفزيون البحرين خالل شهر رمضان المبارك باقة من البرامج  «
والمسلسالت التي تلبي جميع األذواق. ومن المسلسالت التي ستعرض 

مسلسل “الحاج إكس النس” من بطولة الفنان محمد سعد، وتدور أحداثه في 
إطار الكوميديا واألكشن، ويجسد سعد شخصية الحاج الحناوي الذي سبق 

 وقدمها في فيلم “كركر” وسيخوض العديد من المغامرات خالل األحداث.
والمسلسل األخر الذي سيعرض هو “منزل 12” من بطولة الفنان القدير سعد 
الفرج. وتدور أحداثه حول منيرة وزوجها محمد الذي تزوجته قبل 35 سنة، ولم 
تشغلها شاغلة في حياتها قط غير سعادته وراحة باله، زوجها محمد كان أحد 

فرسان المناخ، لكن في أزمة سوق المناخ في الثمانينات الكويت تخسر خسارة 
كبيرة واضطر أن يبيع عماراته وسياراته والقصر الكبير الذي كان يعيش فيه 

مع أسرته ليسدد ديونه، لينتقل إلى بيت قديم متواضع جداً كان يمتلكه ويسكن 
 فيه مع منيرة.

كما سيعرض تلفزيون البحرين أيضًا مسلسل خليجي ثالث بعنوان “حينما 
تعزف الريح” من بطولة الفنان جاسم النبهان، ويطرح العمل عدداً من قضايا 

المجتمع والتي يتعرض لها كثير من الشباب داخل المجتمع الخليجي وعالقة 
الشباب بينهم وبين األهل واألصدقاء.

مسلسالت تلفزيون البحرين في رمضان

تعـــرض “OSN” المسلســـل الرمضاني 
مـــدى  علـــى  عـــرب!”  يـــا  “ســـتاند أب 
30 حلقـــة تســـتعرض مجموعـــة مـــن 
مواهـــب “الســـتاند أب كوميـــدي” في 

العالم العربي.
للمواهـــب  منصـــًة  المسلســـل  يوفـــر 
الكوميدية العربيـــة لتقديم عروضها 
فـــي فن “الســـتاند أب كوميـــدي”، كما 
اكتشـــاف  العـــرب  للمتابعيـــن  يتيـــح 
المواهـــب الكوميديـــة فـــي المنطقة. 
60 مؤديـــًا كوميديـــًا  العمـــل  ويضـــم 
مـــن جميع أنحـــاء العالم العربي، مثل 
شـــيخة الخالـــدي، محمد ماهـــر، عمار 

النجـــار، ســـتيفاني غلبونـــي، عبدهللا 
األنصاري، وغادة صاح.

وتـــم اختيـــار مجموعـــة متنوعـــة من 
المشـــاركين؛ لتســـليط الضـــوء علـــى 
لمنطقـــة  الغنـــي  الثقافـــي  المشـــهد 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
حيث يشـــارك في المسلســـل مواهب 
 12 مـــن  الكوميديـــا  مجـــال  فـــي 
دولـــة مختلفـــة، بمـــا فيها: اإلمـــارات، 
الســـعودية، الكويـــت، ُعمـــان، مصـــر، 

لبنان، األردن وتونس.
ويركز المسلســـل علـــى تقديم فقرات 
“ســـتاند أب كوميدي” مســـتوحاة من 

عـــرض قصـــص ومواقـــف شـــخصية 
مضحكـــة للمشـــاهد العربـــي، يقدمها 
المواهـــب  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
اختيارهـــم  تـــم  الذيـــن  الكوميديـــة 
بعنايـــة، والذين يتحدثـــون مجموعًة 
متنوعة من اللهجات ويروون العديد 
من القصص أمام شريحة واسعة من 

المشاهدين على امتداد المنطقة.

“ستاند أب يا عرب!” منصة مواهب في رمضان
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فلسطين إعالميا
اختتمت قبل أيام الدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم 
العـــرب، حيـــث يجتمع المســـؤولون عن صياغة اإلعـــالم العربي دوريا لمناقشـــة 
مختلف القضايا والتحديات اإلعالمية التي تهم الوطن العربي، ويسعون لوضع 
أفضـــل الحلـــول والتوصيات والرؤى التي قد تســـاهم في رقـــي اإلعالم العربي، 
وقيامه بدوره الحقيقي الذي يتمثل في الدفاع عن الهوية والمرتكزات وأسس 
الوحدة واألمن اإلعالمي العربي، والتصدي لكل من يحاول خلخلة أو تدمير أو 

اإلساءة للعرب من مجتمعات وقيم وتاريخ وأنظمة ونسيج ديني.
وقـــد خرجـــت عدة توصيات وفي مقدمة هذه التوصيات القضية الفلســـطينية، 
وفـــي رأينـــا أن القضيـــة الفلســـطينية لـــم تأخـــذ حقهـــا الكامـــل علـــى المســـتوى 
اإلعالمـــي الحقيقـــي لعـــدة أســـباب، منهـــا أن بعض الفلســـطينيين هم من أســـاء 
للقضيـــة الفلســـطينية كحماس وحركـــة الجهاد اإلســـالمي المواليتيـــن لطهران، 
حيـــث رأينـــا الدعم الكبيـــر من هاتيـــن الحركتين لمـــا تقوم به إيـــران من تدمير 
واحتالل للعواصم األربع، وســـط ســـكوت من قبل هاتين الحركتين عن التنديد 
بمـــا تقوم به طهران ضد األمة العربية، بل رأينا كيف أن هاتين الحركتين رفعتا 
صور المجرم قاســـم ســـليماني في غزة، مع وصفه بالشهيد المدافع عن القضية 
الفلســـطينية، وهـــذا أضعف كثيرا الدعم اإلعالمـــي والمجتمعي والديني العربي 
للقضية الفلســـطينية.. فكيف يدافع العربي عن فلســـطين المحتلة بالوقت الذي 
يقوم به هؤالء الفلســـطينيون من حماس والجهاد بالوقوف واإلشـــادة بطهران 
التي تحتل أربع عواصم عربية، ناهيك أيضا عن أن هاتين الحركتين لم تكتفيا 
بالعمالـــة والـــوالء لطهران، بل شـــقتا وحـــدة القضيـــة الفلســـطينية وخرجتا عن 
كلمـــة الرئيس الشـــرعي لفلســـطين وهو أبو مازن، وقســـمتا فلســـطين الى أرض 
الضفـــة الغربية وكيان غزة اإلخونجي اإليرانـــي، ما أعطى المجتمع العربي قبل 
األنظمة العربية قناعة بأن من أضعف هيبة وقدســـية القضية الفلســـطينية هم 
حركتا حماس والجهاد وبعض الفصائل المسلحة األخرى التي فضلت مصلحتها 

وحزبيتها وعمالتها على القضية الفلسطينية.
وبالتالي فإن الدعم اإلعالمي الحالي والقادم للقضية الفلسطينية ليس كما كان 
بالسابق، لكن سيبقى العرب متمسكين ومخلصين لفلسطين أكبر بمئات المرات 

من هؤالء الفلسطينيين المتحزبين.

*كاتب سعودي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

عن أي استجواب تتحدثون.. ارجعوا إلى األرقام
مـــن الظواهر الملفتـــة للنظر هذا العام على صعيد مجلـــس النواب، والتي لم 
تالحظ بهذه الشـــدة في األعوام السابقة، ظاهرة تعبئة الفراغ بكل األوضاع 
واألشـــكال واأللـــوان، وانطـــالق بعـــض النـــواب مـــن منطلقات خاطئـــة تماما 
واإلســـراف في الســـريالية والبعد عن الواقع. هذا الواقع وما يتبعه من أرقام 
ال يقيمون له وزنا، لهذا وكما قرأنا وقع عدد من النواب على استجواب وزير 
العمل جميل بن محمد حميدان، فيما أطلقوا عليه ملف العاطلين عن العمل.
حين يقرأ اإلنسان العربي كتابا بلغته األم ينحصر مجهوده في فهم المعاني 
التـــي تنقلهـــا العبارات، أما قراءته كتابا أجنبيا فإن ذلك يتطلب منه مجهودا 
مزدوجا، إذ عليه أن يفهم اللفظ والتركيب قبل أن يبدأ في استيعاب المعنى، 
وإذا فشل خرج بمعنى مغلوط أو لم يخرج بشيء، وهذا ما يبدو أنه حصل 
مع السادة النواب، فوزير العمل أكد بـ “العربي” في سبتمبر الماضي “أن خطة 
التعافـــي االقتصادي التي أطلقتها الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، حفظه 
هللا، ســـاهمت في نمو القطاعات االقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل 

وارتفـــاع معـــدالت التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام 2022، حيث تم 
توظيـــف 21,560 مواطنًا، وهو ما يشـــكل نســـبة 107.8 % من إجمالي عدد 
المواطنين المســـتهدف توظيفهم ســـنويًا حتى العـــام 2024، والبالغ 20 ألف 
متوظف، في إطار تنفيذ وزارة العمل أولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل 
المواطـــن الخيـــار األول في ســـوق العمل ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي، 

حيث بلغ متوسط أجور الرواتب للمتوظفين 496 دينارا”.
القضيـــة ال تحتـــاج إلى رحلة شـــاقة فـــي المقدرة على الفهـــم الصحيح، فكل 
شـــيء أمامنا باألرقام، والحكومة الموقرة ذكرت أن نسبة البطالة انخفضت 
مـــن 7.7 % إلـــى 5.7 %، كمـــا أنها تقوم بجهود كبيرة فـــي خلق فرص العمل 
للمواطنين واستثمار الطاقات البحرينية في مختلف القطاعات والمجاالت. 
إذا عـــن أي اســـتجواب وشـــروطه تتحدثـــون، ارجعوا إلى األرقـــام كما يرجع 

الدارس إلى الكتب المرصوصة فوق الرفوف.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

مـــازال الجمهور البحرينـــي متناغًما مع فعاليات وبرامج مهرجـــان “ربيع الثقافة 17” 
الـــذي تنظمـــه هيئـــة البحرين للثقافة واآلثـــار، وهي فعاليات متنوعة مـــا بين الفنون 
والموســـيقى والتـــراث الوطنـــي والعمارة في أماكـــن مختلفة بمملكـــة البحرين. وقد 
حـــرص أهـــل البحريـــن والمقيمون والـــزوار على الحضور لمشـــاهدة هـــذه الفعاليات 
والتمتع بها، ما يؤكد ُحســـن انتقائها وجماليتها وتقنية أدائها، وقد شـــاركت األقطار 
العربيـــة واألجنبيـــة الصديقة في تقديـــم عدد من هذه الفعاليـــات بجانب ما تعرضه 

البحرين من فنون شعبية وتراث ثقافي غني تتمتع به مملكة البحرين.
مـــازال مهرجـــان ربيـــع الثقافـــة البحرينـــي منـــُذ انطالقتـــه األولى وحتـــى اآلن ُيقدم 
مجموعة من الفعاليات والبرامج التي تلتقي مع ذوق الجمهور البحريني والخليجي 
والعربـــي واألجنبـــي، وفـــي ُكل عام يـــزداد حجم المشـــاركة من أقطـــار عربية ودول 
أجنبية بعروضها المتنوعة الشـــيقة، حيث تلتقي ثقافتهم وتراثهم مع ثقافة وتراث 
البحرين، وهي لغة عالمية واحدة مشـــتركة، تتوحد فيها المشـــاعر اإلنســـانية. يقّدم 
مهرجـــان ربيع الثقافة موســـما غنّيـــا يرتقي إلى ذائقة الجمهور مـــن مختلف األعمار، 
ويقـــّدم فـــي كل عـــام فضـــاء حافاًل بالعروض الشـــّيقة التي ُيشـــارك فيهـــا كوكبة من 
ألمع الفنانين الُمتمّيزين من البحرين والخليج العربي والوطن العربي وســـائر أنحاء 

العالم، وتتضّمن الموســـيقى والرقص والغناء، والمســـرح والفن، فضالً عن مجموعة 
من األنشـــطة الثقافية المتنوعة األخرى، ويعمل مهرجان ربيع الثقافة على التعريف 

بثقافة مملكة البحرين وما تكتنزه هذه األرض من عمق تاريخي وحضاري مهم. 
مهرجان ربيع الثقافة البحريني ليس مجرد فعاليات وبرامج، بل هو إضاءة على ما 
تكتنزه البحرين من تراث عميق وثقافة رفيعة، كما أن المهرجان ُيمثل رسالة ثقافية 
وفنية وتراثية لبناء جسر من التواصل الثقافي بين البحرين والدول المشاركة فيه 

التي تمتلك تراًثا غنًيا وثقافة عالية.
علـــى مدى ســـبعة عشـــر عاًما تحـــرص البحريـــن على تنظيـــم مهرجان ربيـــع الثقافة 
كحـــدث ثقافـــي وفني، وإيالئه أهميـــة خاصة من إعداد وتخطيـــط وتنظيم وتنفيذ، 
وعاًما بعد آخر َيشـــهد هذا المهرجان تطـــوًرا ويرتفع تميًزا بثقافة البحرين الوطنية. 
ومن يحرص على حضور هذه الفعاليات الجميلة فإنه سيشاهد أشياء لم ُيشاهدها 

ِمن قبل، وسَيستمتع كثيًرا بوقته.

*كاتب وتربوي بحريني

*عبدعلي الغسرة

ربيع الثقافة البحريني

نعيب زماننا والعيب فينا
شـــهدت العالقات االجتماعية بين األهل واألقارب والجيران فتورًا كبيرًا، حيث 
لـــم يعـــد لها الحضور الذي كانت عليه في الســـابق، وأرجع مختصون هذا الفتور 
ألسباب عدة؛ أهمها الطفرة المادية وما خّلفته من خلل في الحياة االجتماعية، 
إضافـــًة إلى خـــروج الناس من “الحارات القديمة” التـــي تتميز بتقارب أهلها في 
المســـتوى المعيشـــي واالجتماعـــي والثقافـــي؛ وانتقالهم إلى األحيـــاء الحديثة 
المتباعـــدة، إلـــى جانب وجود الكثير من الجنســـيات الوافدة التي جاءت تحمل 
عـــادات بالدها وطبيعة مجتمعاتها، ما انعكس على الحياة في مجتمعنا بشـــكل 
واضـــح فـــي هذا الزمن، إلـــى درجة لم يعد فيهـــا الجار يعرف جـــاره، وربما األخ 

مّرت شهور دون أن يزور أخاه.
والمالحـــظ علـــى العالقة بين أفـــراد المجتمع أنهـــا أصبحت “هشـــة” و”ضعيفة”، 
بـــل إن البعـــض يرى تقويتها “مضيعة للوقت” وليس مـــن األولويات! ما أدى إلى 
تالشـــيها بين الجيـــران واألقارب، إلى درجة أن المعرفـــة أصبحت بين الناس ال 
تظهـــر إالّ في األفـــراح واألتـــراح. إن العالقات بين األقـــارب والجيران أصبحت 
ذابلـــة فـــي ظل انشـــغال النـــاس عن الجوانـــب العاطفيـــة والعالقات اإلنســـانية، 
حتـــى االتصاالت بالهاتف أو “الجوال” للتهنئة بمناســـبة ســـعيدة أو الســـؤال عن 
األحوال لم تعد قائمة، إنما أصبحت رسائل الواتساب هي السائدة بين األقارب 

واألصدقاء.
عالقات اليوم أشـــبه بـ “المتبلدة”؛ ألن كل شـــخص مشـــغول بنفســـه، ما أدى إلى 
ضعف وذبول العالقات بين الجيران، إلى درجة أصبح معها الجار ال يعرف اسم 
جاره، إضافة إلى أن معظم عالقات الناس أصبحت مبنية على المصالح. يقول 
لي بحســـرة أحد األصدقاء إنه أجرى عملية جراحية ومكث في المستشـــفى 4 
أيام، وحتى بعد خروجه من المستشـــفى لم يســـأل عنه إال عدد قليل من األهل 
واألصدقـــاء علـــى الرغم من علمهـــم بذلك! تصـــوروا أننا أصبحنا أناســـا عديمي 
إحســـاس، أصبحنـــا مثـــل اإلنســـان اآللـــي، إذ كيف لنـــا أن نربـــي أبناءنـــا التربية 
الصحيحة ونحن ال نطبقها على أنفســـنا! هللا عز وجل أمر بصلة األرحام وعدم 
قطعها، وبهذا الشـــكل نجد أن صلة األرحام قد تنقطع واألمر يتطور بشـــكل أكبر 

مع األجيال القادمة.
لذلـــك البـــد أن نعلم أبناءنـــا ونربيهم على توطيـــد العالقات األســـرية والعائلية. 

صدق اإلمام الشافعي عندما قال “نعيب زماننا والعيب فينا”.

*كاتب وإعالمي بحريني

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

لـــم تكـــن المئة عام المنصرمـــة كمثلها من األعوام أو الزمـــان، ١٠٠ عام فقط 
غيـــرت الكثير في البشـــرية، فبعـــد الحرب العالمية األولـــى أصبح العالم في 
مـــأزق حقيقي، حيـــث إن الحـــروب خلفت الكثير مـــن القتلـــى والمفقودين، 
وكان البـــد من خـــروج المرأة )في الغرب( للعمل حتى تحفظ قوت أســـرتها، 
وكذلك حتى ال تفلس المصانع التي انخفضت فيها اإلنتاجية بشـــكل مبالغ، 
لقـــد كانت النســـاء قبل ذلـــك في بيوتهن فـــي كل العصور الســـابقة، ال امرأة 
تعمـــل إال مـــن لم يكـــن لها معيـــل أو مصدر للمـــال، وقد كانـــت األعمال التي 
تمارســـها المرأة في نطاق قدراتها وداللها، فكانت تعمل كمربية لألطفال أو 

مسؤولة عن التزيين أو مدبرة للمنزل وال أكثر من ذلك إال فيما ندر.
وخرجت النســـاء بعد الحرب، واكتشـــفن عالما مختلفا، كان من الصعب فيه 
أن تمـــارس العمل بكامل مالبســـها الثقيلة التي كانـــت طبقات فوق طبقات، 
والجدير بالذكر هنا أن الغرب كان محتشـــما جدا في ظاهره ومالبســـه، فال 
تفرق بين نسائهن من حيث الحشمة وغطاء الرأس وبين قريناتهن في بالد 
المســـلمين والعرب، وقد شـــكل ذلك عائقـــا واضحا لهن للعمـــل في المصانع، 
فبـــدأن بتخفيـــف المالبـــس وخلع غطـــاء الرأس ولبـــس )األوفـــارول( للعمل 

بالمصانع ولم يؤثر ذلك في إنتاجيتهن.

فـــي تلـــك األثنـــاء كانت هنـــاك محاوالت جـــادة الســـتخدام وســـائل اتصال 
جماهيري جديدة بدال من الصحف التي كانت تتأخر في االنتقال من الشرق 
إلى الغرب بما يصل إلى أيام، فتصل األخبار متأخرة وباردة وال جدوى منها! 
وبمجرد أن لمســـت البشـــرية تأثير الراديو والتلفزيون ســـرعان ما انتشـــرت 
المعلومات واألخبار والدروس ربما في تقديري غير العادلة أو المغالطة وما 
نتـــج عنها من هوس نحو تقليد الغـــرب في تصويره لنا بالعصرية من خالل 
التحرر من المالبس وإحالل المرأة مكان الرجل، بل واكتفاء المرأة بنفســـها 

وحاليا اكتفاء كل جنس بشري بمثيله كبطوالت واجب اتباعها. 
والســـؤال هنـــا لماذا هـــذا التغافل الكبير عن وضع المرأة المســـلمة وما كانت 
عليه وما وصلت إليه في ظل أعراف وتقاليد ودين يحميها ويكفل حقوقها 
كاملة، لماذا ننســـب أدوار البطولة للغرب، فيما كانت المرأة على مر التاريخ 
وفي اإلســـالم بالتحديد مدللة وصاحبة مكانـــة؟!. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

*كاتبة بحرينية

* د. سمر األبيوكي

أكذوبة الغرب!



أحـــرز الالعـــب أحمـــد حمـــد الهرمـــي 
الكويـــت  ببطولـــة  الثالـــث  المركـــز 
الدوليـــة للدراجـــات المائيـــة الجولـــة 
الرابـــع  المركـــز  أحـــرز  فيمـــا  الثانيـــة، 

بالجولة األولى.
الســـباق  خـــاض  الهرمـــي  أن  يذكـــر 
تعطـــل  بســـبب  التدريـــب  بدراجـــة 

الدراجة األساسية بموسم اإلمارات.

الهرمي ثالثا ببطولة 
الكويت الدولية 

للدراجات المائية
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وحضـــور  برعايـــة 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، أقيمت منافســـات بطولة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
االتحـــاد  نظمهـــا  التـــي  القـــدرة  لســـباقات 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
بدعـــم مـــن شـــركة نفـــط البحريـــن “بابكو” 
وتكنـــو  للمجوهـــرات  البحريـــن  ومركـــز 
الشـــركات  رعايـــة  إلـــى  باإلضافـــة  جيـــم، 
والمؤسســـات للموســـم الجاري، وذلك في 
قريـــة البحريـــن الدولية للقدرة بمشـــاركة 

واسعة من اإلسطبالت والفرسان.
وأقيم ســـباق اإلســـطبالت الخاصـــة الذي 
تـــوج بلقبـــه الفـــارس محمد الهاشـــمي من 
إســـطبل الرفـــاع، فيما فاز الفـــارس عاصم 
بلقـــب  عبدالواحـــد مـــن إســـطبل الزعيـــم 
الســـباق الدولي المفتوح على كأس ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة لمســـافة 

120 كم.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن المستويات البارزة التي 
شـــهدتها مراحـــل الســـباقات تؤكـــد مضي 
القدرة البحرينيـــة على الطريق الصحيح، 
إلـــى أعلـــى  مـــا ينتـــج مواصلـــة ارتقائهـــا 
المســـتويات ويســـهم في تحقيـــق النتائج 
الخارجيـــة،  المشـــاركات  فـــي  اإليجابيـــة 
خصوصا أن الفرســـان ترتفع مســـتوياتهم 
الفنيـــة في البطـــوالت المحليـــة وينعكس 
ذلـــك علـــى المشـــاركات في الخـــارج، وهو 
مـــا كان واضحا طوال الفترة الماضية عبر 
تحقيق سلســـلة مـــن االنجـــازات المتميزة 

للقدرة البحرينية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلـــى أن القـــدرة البحرينيـــة كتبت 
فصال جديـــدا من فصول النجـــاح بانتهاء 
الموســـم 2022 - 2023 بأعلى المستويات 
حيـــث  واإلداريـــة،  والتنظيميـــة  الفنيـــة 
شـــهد الموســـم نجاحا ملحوظـــا من حيث 
الجديـــدة  والوجـــوه  الواســـعة  المشـــاركة 
التـــي أفرزتهـــا بطـــوالت القـــدرة وهو أحد 
األهـــداف التـــي دائمـــا نتطلع للســـير عليها 
برؤية وجوه شـــابة قادرة على حمل لواء 

القدرة البحرينية في الفترة المقبلة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة بالرعاة والداعمين للبطولة، مشيرا 
ســـموه إلـــى أن تقديمهم هـــذا الدعم يؤكد 
تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة  علـــى  حرصهـــم 
النجاح لســـباقات القدرة ويجســـد دعمهم 

للقطاعين الشبابي والرياضي.
وبـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة للفرســـان الفائزيـــن بالمراكز األولى 
في ســـباق اإلســـطبالت الخاصة والسباق 
الدولـــي المفتـــوح، مبينـــا ســـموه أن الفوز 
ثمـــرة جهودهـــم الكبيـــرة في الســـباق في 

جميع المراحل.

متابعة السباق

وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
جميع مراحل السباق، حيث حرص سموه 
على توجيه الفرسان وتقديم كامل الدعم 
لهم مما ســـاهم في إعطاء الفرسان حافزا 

معنويا كبيرا في إنهاء المراحل بنجاح.

تتويج األبطال

وتـــوج ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أبطـــال الســـباق الدولـــي المفتـــوح 

وسباق اإلسطبالت الخاصة.
وحاز على المركز األول في السباق الدولي 
الزعيـــم عاصـــم  فريـــق  فـــارس  المفتـــوح 
عبدالواحـــد بعـــد أن أنهـــى الســـباق بزمـــن 
وقدره )4 ساعات و22 دقيقة و45 ثانية(، 
وزميله في نفس الفريق الفارس جابر بدر 
فاز بالمركز الثاني بزمن وقدره )4 ساعات 
و40 دقيقـــة و27 ثانيـــة(، وفـــارس فريـــق 
فيكتوريوس محمد عبدالحميد الهاشـــمي 
حصـــل على المركز الثالث بزمن وقدره )4 

ساعات و44 دقيقة و55 ثانية(.
أما في ســـباق اإلســـطبالت الخاصة، توج 
الفـــارس محمـــد عبدالحميد الهاشـــمي من 
إسطبل الرفاع بالمركز األول بزمن وقدره 
)4 ســـاعات و44 دقيقـــة و55 ثانيـــة(، فيما 
حافـــز علـــى المركز الثاني محمـــد إبراهيم 
السبيعي من إسطبل آر أم بزمن وقدره )4 

ســـاعات و55 دقيقة و55 ثانيـــة(، والمركز 
مـــن  راديليـــت  مـــاودي  الفارســـة  الثالـــث 
إســـطبل األصايل بزمن وقدره )4 ســـاعات 

و57 دقيقة و28 ثانية(.

 بطل اإلسطبالت الخاصة: تتويج 
لموسم مثالي

أكد الفـــارس محمد عبدالحميد الهاشـــمي 
من إسطبل الرفاع بطل سباق اإلسطبالت 
الخاصـــة أن هذا الفـــوز بالمركز األول جاء 
ثمـــرة لعمـــل دؤوب مـــن اإلســـطبل طـــوال 
الموســـم، مبينا أن المنافســـة علـــى المركز 
األول لم تكن ســـهلة في ظل المســـتويات 
البـــارزة التي شـــهدها الســـباق والمنافســـة 

القوية على المراكز األولى.
وقال “تغمرني الســـعادة الكبيرة بحصولي 
علـــى المركـــز األول، إنـــه شـــرف كبيـــر أن 
أنال لقب بطولة تحمل اســـم ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وهذا التتويج ال 
يحســـب لي فقـــط إنما هو تتويج لموســـم 
مـــن  واألعضـــاء  اإلســـطبل  مـــن  مثالـــي 

الجهازين الفني واإلداري والفرسان”.
وتابع “ســـيكون هـــذا اللقب حافـــزا لنا في 
مواصلـــة تحقيـــق األلقـــاب فـــي الموســـم 
المقبل، لقد كان موسما رائعا شهد منافسة 
قوية ومســـتويات بارزة طـــوال البطوالت 
الســـابقة، نبـــارك لجميع الفائزيـــن باأللقاب 
ونشـــيد بالمســـتوى التنظيمـــي الذي خرج 

عليه الموسم الحالي”.

 بطل السباق المفتوح: سباق قوي 
واستحققنا األول

بطـــل  عبدالواحـــد  عاصـــم  الفـــارس  قـــال 
الســـباق المفتـــوح إن المســـتويات الكبيرة 
التـــي شـــهدها الســـباق الدولـــي المفتـــوح 
تؤكد مكانة القدرة البحرينية ومستوياتها 
المتطـــورة عاما بعد اآلخر، وهو ثمرة دعم 
واهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة الـــذي يقـــدم كامـــل الدعـــم لجميع 
اإلســـطبالت والفرســـان ممـــا ســـاهم فـــي 

تطور هذه الرياضة العريقة.
وأضـــاف “كنـــا علـــى درايـــة بـــأن الســـباق 

ســـيكون صعبـــا، خصوصا أنـــه يأتي كآخر 
بطولـــة فـــي الموســـم، إنـــه شـــعور رائع أن 
نحقـــق اللقـــب فـــي ختـــام الموســـم وفـــي 
بطولة تحمل أســـم سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، والشك أن هذا الفوز جاء 
بتكاتـــف جميع الفريـــق وعملهـــم الدؤوب 
وحرصهم على تحقيق النتائج اإليجابية”.
مـــن جميـــع  رائـــع  “انتهـــى موســـم  وتابـــع 
النواحـــي، المنافســـة كانـــت قويـــة، ورأينا 
مســـتويات رائعة، أقدم الشكر إلى االتحاد 
الملكـــي علـــى التنظيـــم المثالـــي للموســـم، 
الـــذي  الفرســـان  لجميـــع  التهانـــي  وأقـــدم 

حققوا األلقاب في الموسم الحالي”.

 مشاركة من خارج البحرين
وشـــهدت بطولـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة مشـــاركة واسعة من خارج 
مملكة البحرين، حيث شـــارك فرســـان من 
دول عدة مثل المملكة العربية الســـعودية 
األردنيـــة  والمملكـــة  عمـــان  وســـلطنة 
الهاشـــمية والواليات المتحـــدة األميركية 

والدانمارك وسويسرا.

تابع مراحل السباق وسط مشاركة واسعة في قرية القدرة

الخاصــة الرفــاع بطــال لإلســطبالت  وإســطبل  الدولــي..  الســباق  لقــب  الزعيــم يحصــد 

ناصر بن حمد يتوج أبطال بطولة سموه لمسافة 120 كم في ختام موسم القدرة

الليلة حفل تدشين كتاب “جاسم مندي سفير التحكيم البحريني”
تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد المســـلم، 
يقـــام اليوم األحد 19 مارس 2023 حفل تدشـــين 
الكتـــاب التوثيقي” جاســـم مندي ســـفير التحكيم 
البحرينـــي”، فـــي قاعـــة المناســـبات بنـــادي الحـــد 
الثقافي والرياضي في تمام الساعة الثامنة مساء، 
حيث يســـتعرض الكتـــاب تاريخ ومشـــوار الحكم 
البحرينـــي الدولـــي المتقاعـــد جاســـم عبدالرحمن 
منـــدي ومســـيرته التحكيميـــة التـــي كانـــت مليئة 
باإلنجـــازات الكبيـــرة في مختلف البطـــوالت التي 
شـــارك فيها، والذي تمكن من خاللها تمثيل مملكة 
البحرين وحكامها خير تمثيل في جميع المحافل 

التي شارك فيها. 
ومن المقرر أن يشـــمل الحفل العديد من الفقرات، 

وفـــي مقدمهـــا كلمـــات من راعـــي الحفـــل والحكم 
عـــن  وممثلـــي  منـــدي  جاســـم  المتقاعـــد  الدولـــي 
اإلعـــالم الرياضـــي والحـــكام القدامـــى والالعبين 
القدامـــى، باإلضافـــة إلى أنه ســـيتم خـــالل الحفل 
تقديم وتوزيع نسخ من الكتاب لكبار الشخصيات 
الحـــكام  الرياضييـــن،  اإلعالمييـــن  مـــن  ونخبـــة 
المتقاعدين والجـــدد، الالعبين القدامى، المعلقين 
الرياضييـــن، لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة 
القـــدم، ورئيس وأعضـــاء مجلس إدارة نادي الحد 
الرياضـــي باإلضافة إلى تكريـــم أفراد فريق العمل 

القائم على تنظيم حفل التدشين. 
يذكـــر أن الكتـــاب تـــم إعـــداده بإشـــراف الزميـــل 

الكاتب الرياضي محمد لوري.

ــم بـــأفـــضـــل صـــــورة  ــ ــوس ــ ــم ــ ــا ال ــنـ ــمـ ــتـ ــة قــــويــــة وخـ ــسـ ــافـ ــنـ األبــــــطــــــال: مـ



بحضــور ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا بن حمــد آل خليفة وســمو الشــيخ 
ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة وســمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد 
آل خليفــة وســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة بــن حمــد آل خليفــة، نظــم نادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل يوم أمس السباق الختامي لموسم السباقات 
2022/2023 والــذي أقيم على كأس ســمو الشــيخ عبدهللا بــن حمد آل خليفة 
الممثل الشــخصي لجاللة الملك المعظم وكأس ســمو الشــيخ خليفة بن حمد 
آل خليفــة وكأس ســمو الشــيخ ســلطان بــن حمــد آل خليفــة وكأس الشــركة 
العربية لبناء وإصالح السفن )اسري( وكأس مؤسسة األيام للنشر وذلك على 

مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

كما حضر الســـباق عـــدد من أصحاب 
الراعيـــة  الجهـــات  وممثلـــو  الســـمو 
للســـباق وجمهـــور من محبـــي رياضة 
وشـــهد  الخيـــل.  وســـباق  الفروســـية 
الســـباق الختامـــي انتصـــارات مثيرة 
فرضـــت  التـــي  المرشـــحة  للجيـــاد 
تفوقهـــا بتحقيق االنتصـــارات، حيث 
المحمديـــة  أســـطبل  جيـــاد  توجـــت 
تألقها وتفوقها هذا الموســـم بتحقيق 
3 انتصـــارات عبر فـــوز الجياد “مدلل 
– كاســـب – رويـــال ســـيمتار “، لتعـــزز 
المـــاك  لقائمـــة  اإلســـطبل  صـــدارة 
برصيـــد 42 فـــوزًا في الموســـم، فيما 
تقاسمت عدة إسطبات االنتصارات 
بآخـــر كؤوس الموســـم والتي ظفرت 
“مغيـــره”  و   ”1807 “الصقـــاوي  بهـــا 
إلسطبل النايفات، و”الومينيتد “ ملك 
إم كـــي آر ، و”ســـبيد تشـــانس “ ملـــك 
حبيب الجبوري في األشـــواط األول 
والثالث والرابع والخامس والسابع. 

تتويج الفائزين

وتم تتويج الفائزين بكؤوس الســـباق 
حيـــث قـــام ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة بتقديم 

كأس سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة إلى سمو الشيخ سلطان الدين 
بـــن محمد بن ســـلمان آل خليفة، فيما 
قـــدم ســـمو الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
بن حمد آل خليفة كأس ســـمو الشيخ 
خليفـــة بن حمـــد آل خليفة إلى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن علي بن عيســـى آل 
خليفة، فيما قام ســـمو الشـــيخ سلمان 
بن عبدهللا بن حمد آل خليفة بتقديم 
كأس ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن حمد 
آل خليفـــة للشـــوط األول إلى المضمر 
الفائـــز يوســـف البوعينيـــن، كمـــا قـــدم 
ســـموه كأس سمو الشـــيخ سلطان بن 
حمد آل خليفة للشـــوط الســـادس إلى 
سمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان 

آل خليفة.
فيما قدم نجيب يعقوب الحمر رئيس 
مجلـــس إدارة مؤسســـة األيام للنشـــر 
المضمـــر  إلـــى  األيـــام  كأس مؤسســـة 
قـــدم  كمـــا  إبراهيـــم،  حيـــدر  الفائـــز 
رئيـــس تحرير صحيفة األيام عيســـى 
الشـــايجي رئيس كأس الشوط السابع 
إلـــى خالد الهرمس، فيمـــا قدم العضو 
المنتدب لشـــركة أســـري كأس أســـري 
إلـــى ســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين بن 

محمد بن سلمان آل خليفة.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

انتصارات مثيرة للجياد المرشحة بآخر كؤوس الموسم وثالثية لـــ “المحمدية”
أنجال عبداهلل وخليفة بن حمد توَّجوا الفائزين في السباق الختامي

االتحاد البحريني لكرة القدم

خطـــى منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة القـــدم الشـــاطئية خطوة 
كبيرة نحـــو الوصول إلى دور الثمانية لكأس آســـيا 2023 
بتايلنـــد، حينما تخطى منتخب الســـعودية بأربعة أهداف 
مقابل ثاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما، الســـبت، في 
مدينـــة بتايـــا، ضمن منافســـات الجولة الثانيـــة للمجموعة 

األولى. 
وســـجل أهـــداف منتخبنـــا محمـــد يعقـــوب، راشـــد جمال، 

محمد عاشور وسلمان اليعقوبي. 
وحقـــق منتخبنـــا ثانـــي 3 نقـــاط له فـــي البطولـــة؛ ليتصدر 
المجموعـــة برصيـــد 6 نقـــاط، وبقيـــت لـــه مبـــاراة في دور 
المجموعـــات ســـتكون أمـــام منتخـــب تايلند يـــوم اإلثنين 

المقبل. 
وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قال مدرب المنتخب 
صـــادق مرهـــون إنه راض عـــن أداء الاعبين، مشـــيًرا إلى 
أن مجريـــات المباراة أمام المنتخب الســـعودي كانت مثل 
المتوقـــع منهـــا، إذ إن المنتخبيـــن التقيا في 10 مناســـبات 
ســـابقة بيـــن مباريـــات رســـمية ووديـــة، مؤكـــًدا أن العبي 

المنتخبين على علم ببعضهما اآلخر. 

وأوضح مرهون أن المنتخب تمكن من اســـتغال الفرص 
التي سنحت له وحقق فوًزا ثميًنا ووصل للنقطة السادسة، 
مبيًنا أن التركيز سينصب اآلن على مباراة منتخب تايلند 

في الجولة األخيرة لدور المجموعات.

أحمر الشواطئ يكسب السعودية 
“آسيوًيا” ويقترب من ربع النهائي

المنامة - وزارة الداخلية

المجتمعيـــة  الشـــراكة  يـــوم  بمناســـبة 
واالنتمـــاء الوطنـــي “بحريننـــا”، أقامـــت 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
البطولـــة األولى لكرة القدم تحت شـــعار 
“ال للمخدرات” في نادي سترة الرياضي. 
وبهذه المناســـبة، أكد مديـــر عام اإلدارة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة أن 
تنظيـــم مثل هـــذه البطولة جـــاء تنفيذًا 
لتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
منهـــج  المجتمعيـــة  الشـــراكة  بجعـــل 
عمـــل ضمـــن المنظومـــة األمنية لـــوزارة 
الداخلية، وكذلك دعم ومســـاندة رئيس 
األمن العام الفريق طارق حسن الحسن 
لنشـــر الوعـــي المجتمـــع حـــول مكافحة 
آفة المخدرات وُســـبل حمايـــة المجتمع 
مـــن أخطارهـــا وزيـــادة التواصـــل بيـــن 
التجمعـــات الشـــبابية ووزارة الداخليـــة 

بشـــكل عـــام واإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلـــة الجنائيـــة بشـــكل خـــاص، ممـــا 
العمـــل  منظومـــة  نجـــاح  فـــي  ُيســـاهم 

األمني. 
وأشـــار إلـــى أن البطولـــة تتيـــح الفرصة 
للشـــباب لاســـتفادة الُمثلى مـــن أوقات 
الفـــراغ وتعزيـــز روح العمـــل الجماعـــي، 
وتنميـــة العمل بروح الفريق، واكتســـاب 
األخـــاق الرياضيـــة العاليـــة، ممـــا يعـــزز 
واحتـــرام  والتســـامح  الحـــوار  ثقافـــة 

اآلخرين معربًا عن شـــكره وتقديره إلى 
كل الجهـــات التي ســـاهمت فـــي إنجاح 
التـــي  بالصـــورة  وخروجهـــا  البطولـــة 
القـــت استحســـان الجميع وعلى رأســـها 
اإلدارة العامـــة لإلعام والثقافة األمنية 
واالتحـــاد الرياضـــي لألمن العـــام ونادي 

سترة الرياضي.
وقـــد شـــهدت البطولـــة منافســـات قوية 
توزيـــع  وتـــم  المشـــاركة  الفـــرق  بيـــن 

الكؤوس والميداليات على الفائزين.

تحت شعار “ال للمخدرات”

“المباحث واألدلة الجنائية” تنظم بطولة لكرة القدم بنادي سترة
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“اتحاد اليد” يجري تحقيقا في أحداث مباراة النجمة والكويت
أكـــد رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة اليـــد أن االتحاد قـــام بناًء 
علـــى طلب نـــادي النجمـــة بفتح 
تحقيـــق عاجـــل فـــي األحـــداث 
المؤســـفة التـــي شـــهدتها مباراة 
نادي النجمة ونادي الكويت في 
الخليجيـــة  البطولـــة  منافســـات 
التاســـعة والثاثيـــن لكـــرة اليد، 
للوقـــوف علـــى أســـبابها واتخاذ 
اإلجـــراءات والقـــرارات الازمة 
بحـــق مـــن يثبـــت ارتكابـــه مـــن 

الاعبيـــن أو غيرهـــم للمخالفات 
يجـــوز  ال  التـــي  التجـــاوزات  أو 
لنجـــاح  ضماًنـــا  معهـــا  التهـــاون 
التـــي  الخليجيـــة  البطـــوالت 
وجدت من أجل االلتقاء وتعزيز 
بيـــن  والتاحـــم  الترابـــط  روح 
أبنـــاء الخليـــج العربـــي، مشـــيرا 
وأعضـــاء  الشـــديد  العتـــذاره 
األحـــداث  تلـــك  عـــن  االتحـــاد 
فـــي  حـــدث  مـــا  المؤســـفة، ألن 
تلـــك المبـــاراة أمـــٌر مرفوض من 

قبـــل الجميـــع وبعيـــد كل البعـــد 
النبيلـــة  الرياضيـــة  القيـــم  عـــن 
التـــي تقـــام على أساســـها جميع 

البطوالت الخليجية. 
وقال “نرفض رفضا قاطعا مثل 
فالتجمعـــات  التصرفـــات،  هـــذه 
لتوطيـــد  أقيمـــت  الرياضيـــة 
اللقـــاءات  وتعزيـــز  العاقـــات 
القبـــول  يمكـــن  وال  الخليجيـــة 
بتعكيـــر هذه األجـــواء بأي حاٍل 

من األحوال”.

 وأكـــد إســـحاقي أن ما حدث ال 
يمنع مـــن توجيه خالص التهنئة 
الكويـــت  نـــادي  إدارة  لمجلـــس 
والعبيـــه وجماهيـــره  الكويتـــي 
لفوزهم ببطولة الخليج لألندية 
ألول مـــرة، مهنئـــا فـــي الوقـــت 
نـــادي  إدارة  مجلـــس  نفســـه 
النجمـــة على نجاح البطولة وما 
قامت به إدارة النادي من جهود 
بـــارزة فـــي اســـتضافة األشـــقاء 
علي إسحاقيالخليجيين طوال أيام البطولة.
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تجارب فريدة ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة بمشاركة مئات المطاعم وأمهر الطهاة

مهرجان دبي للمأكوالت يحتفي بدورته العاشرة بمجموعة متنوعة من الطعام وفنون الطهو
مـــن  العاشـــرة  الـــدورة  فعاليـــات  تنطلـــق 
االحتفاليـــة  للمأكـــوالت،  دبـــي  مهرجـــان 
األكبـــر فـــي المنطقـــة فـــي مجـــال الطعام 
وفنـــون الطهـــو، فـــي 21 أبريـــل وتســـتمر 
حتـــى 7 مايـــو 2023، تأكيـــًدا لمكانة دبي 
عاصمـــًة عالميًة لهـــذا المجـــال، بما تضمه 
نســـخة هـــذا العام مـــن أنشـــطة وفعاليات 
المطاعـــم  مئـــات  بمشـــاركة  متنوعـــة، 
والمقاهـــي وأمهر الطهـــاة؛ ليقدم للجمهور 
تجـــارب طهـــو فريـــدة ومفاهيـــم محليـــة 
وعالميـــة مبتكرة في مجال إعداد الطعام 

على مدار 17 يوًما.
 يأتـــي هـــذا في الوقت الـــذي تواصل فيه 
دبـــي تعزيـــز مكانتها فـــي مجال ســـياحة 
والمطاعـــم  المأكـــوالت  وقطـــاع  الطعـــام 
عالمًيـــا، حيـــث ســـجل مشـــهد الطعام في 
اإلمـــارة تطـــوًرا الفًتـــا ونمـــوا كبيـــًرا على 
مدار العقد الماضي. وبرز هذا التطور من 
خـــال تضاعـــف عدد المطاعـــم من 5500 
مطعـــم في العـــام 2013 إلـــى أكثر من 13 
ألـــف مطعم في 2023، في مواكبة للطابع 
العالمـــي للمدينـــة التي تحتضـــن جاليات 
أكثر من 200 جنســـية متنّوعـــة الثقافات 

ومتعددة األذواق.

مشـــهد  تطـــور  الماضـــي،  العقـــد  وخـــال 
الطعـــام فـــي دبي، حيث انتشـــرت عربات 
المأكوالت الخفيفة والمطاعم الشـــاطئية، 
إضافـــة إلـــى ظهـــور العديد مـــن المفاهيم 
الجديـــدة والفعاليـــات المرتبطـــة بالطعام 
والوجهـــات االســـتثنائية، باإلضافـــة إلـــى 
تجـــارب الطعام الطـــازج وقاعـــات تناول 
الطعـــام المميـــزة، والتـــي توفـــر تجـــارب 
فريـــدة ومتنوعة، والتي يحرص مهرجان 
دبي للمأكوالت على االحتفاء بها كل عام. 

كذلـــك تحتضـــن دبـــي مواهب بـــارزة في 
مجـــال الطهو نجحـــت في الفـــوز بجوائز 
عالمية، وســـجلت حضورا الفتا في دليل 
ميشـــان، ودليل غولت آنـــد ميلو، إضافة 
إلـــى جوائز أفضـــل 50 مطعًما في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
للمأكـــوالت،  دبـــي  مهرجـــان  ويتضمـــن 
الـــذي تنظمه مؤسســـة دبـــي للمهرجانات 
دائـــرة  مؤسســـات  إحـــدى  والتجزئـــة، 
العديـــد  بدبـــي،  والســـياحة  االقتصـــاد 

مـــن الفعاليـــات ومـــن بينهـــا أســـبوع دبي 
للمطاعـــم، الـــذي انطلقـــت فعالياتـــه فـــي 
العام 2016 ويســـتمر هذا العام في توفير 
فـــي  الطعـــام  لتنـــاول  حصريـــة  تجـــارب 
عدد مـــن أفضل مطاعم اإلمارة وبأســـعار 
تنافســـية. كما حققت المطاعـــم الجديدة 
والناشـــئة نمًوا الفًتا لتســـهم في ترســـيخ 
مكانـــة دبـــي علـــى خارطـــة فنـــون الطهو 
العالميـــة. وتعكـــس هذه التطـــورات مدى 
االزدهـــار الذي حققه قطـــاع المطاعم في 

دبي.
ويدعـــم المهرجان الجهـــود الرامية لجعل 
دبـــي المدينـــة األفضل فـــي العالم للعيش 
قطـــاع  يعـــد  حيـــث  والزيـــارة،  والعمـــل 
المطاعـــم وتجـــارب الطعـــام مـــن العناصر 
المؤثرة في األداء الســـياحي للمدن، فيما 
يســـهم التنوع في خيـــارات الطعام كذلك 
فـــي إرضاء مختلـــف األذواق لـــكل الزوار 
من مختلف أنحاء العالم، وهو ما نجحت 
دبـــي فـــي تحقيقه باســـتقطاب أبرز وأهم 

ساســـل المطاعم العالمية، وأمهر الطهاة، 
ليزيـــد ذلك مـــن التنوع الكبير في مشـــهد 
الطعـــام في اإلمـــارة والذي يمـــزج ما بين 
تجارب الطعام الخليجي والعربي وكذلك 

أشهر المطابخ العالمية.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة دبـــي 
الخاجـــة  أحمـــد  والتجزئـــة  للمهرجانـــات 
“يرّســـخ مهرجان دبـــي للمأكـــوالت مكانة 
المأكـــوالت  قطـــاع  فـــي  العالميـــة  دبـــي 
والمطاعـــم وفنـــون الطهـــو، وتتميز دورة 
العـــام الحالي بأنها األكبر واألفضل، مع ما 
تقدمه مـــن أفضل تجارب تنـــاول الطعام 
في المدينة وبأســـعار مناســـبة، فضًا عن 
إبراز إمكانات وقـــدرات قطاع المأكوالت 
وكذلـــك أفضـــل مواهب فنـــون الطهو في 
الـــدورة العاشـــرة مـــن  اإلمـــارة. وتشـــكل 
مهرجـــان دبي للمأكوالت، بما تتضمنه من 
الفعاليـــات المفضلـــة التقليدية والعروض 
لاحتفـــال  مثاليـــة  فرصـــة  الجديـــدة، 
بمســـيرة المهرجـــان الممتـــدة علـــى مـــدار 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة، واستكشـــاف 
عـــروض الطعـــام المتنوعة فـــي دبي، إلى 
جانـــب تســـليط الضوء على شـــركائنا في 

قطاع المأكوالت والمطاعم”.

نحو ريادة أعمال اجتماعية حديثة
ال يخفــى علــى أحــد تعطش العالــم لمزيد من الحلــول المبتكرة للعديد من المشــكات التي 
نراها حولنا على مختلف األصعدة وســعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة التي 
تعمل على خلق بيئات أفضل، لذا فإن العمل على إنشاء مزيد من مشروعات ريادة األعمال 
االجتماعيــة النوعيــة الناجحــة يمثل ضــورة ملحة وحتمية للتغلب علــى تحديات كالبطالة 

والتلوث وضعف مخرجات التعليم ومحدودية الخدمات الصحة وغيرها.
إن ريــادة األعمــال االجتماعيــة تتمثــل فــي المؤسســات والمنظمــات التــي تقودهــا رؤيــة 
اجتماعيــة أو بيئيــة أو ثقافيــة  محــددة تســعى إلحداث تأثير إيجابي فــي العالم من خال 
تقديم منتجات وخدمات وحلول تفيد المجتمع وتعالج  العديد من القضايا بفعالية، حيث 
يرتكز عملها على خلق مســتقبل أكثر إنصافا واســتدامة، وتســخر عملياتها لحل المشكات 

في مجتمعاتنا بالتزامن مع خلق قيمة اقتصادية في بعض األحيان. 
كمــا أن آخــر اإلحصاءات العالمية تذكر أن عدد مؤسســات ريادة األعمال االجتماعية تصل 
إلــى 11 مليــون مؤسســة حــول العالــم، حيــث تمثــل ما نســبته 3.2 % من عدد المؤسســات 
عالمًيا سواء كانت ناشئة أو في مراحل أكثر نضجا، في حين أن هذه النسبة ترتفع لتصل 

إلى 11 % في الواليات المتحدة وأستراليا. 
وتنقســم مؤسســات ريادة األعمال االجتماعية إلى 3 أنواع وهي المؤسســات غير الربحية 
مثــل الجمعيــات األهليــة والمؤسســات الربحيــة والمختلطــة، وتعتمــد هــذه األخيــرة علــى 
التمويــل الذاتــي لمواصلــة عملياتهــا بحيــث ال يتعــدى ربحهــا هــدف تحقيــق االســتدامة 

واالستقالية المالية.
وخــال هــذا المقــال ســوف نستكشــف كيــف يمكــن أن نخطــو بثبــات نحــو ريــادة أعمــال 

اجتماعية حديثة في مجتمعاتنا.
حيــث يرتكــز هــذا الثبــات علــى مجموعــة مــن األســس التــي ال يصــح البنــاء مــن دونها كي 
يخطــو رائــد األعمــال االجتماعــي بثبات نحو ريــادة أعمــال اجتماعية حديثــة. وعليه فإنه 
يجــب قبــل بــدء أي مشــروع اجتماعــي بالعمــل علــى تحديــد المشــكلة المــراد حلهــا بدقــة 
ودراســة االحتياجــات الحاليــة أو استشــراف االحتياجات المســتقبلية والفجــوات المتوقع 
اتســاعها فــي المســتقبل، أمــا ثانــي هــذه األســس فيكــون أثنــاء ســير العمليات مــن مراعاة 
ترشــيد المصروفــات وتوفيــر الطاقــة إضافــة لاســتهاك الذكــي والمبتكــر للمــوارد والمواد 
المتاحــة مــن أجــل توفيــر خدمة أو منتج أفضل يقوم بســد فجوة فــي المجتمع مع مراعاة 
تقليل المخلفات ألبعد مدى أو تحويلها لموارد يعاد اســتخدامها، ما يؤدي لترشــيد النفقات 
التشــغيلية ورفع الكفاءة بما يحســن المســتوى االقتصادي للمؤسسة ويوسع هامش الربح، 

ما يعزز االستقرار االقتصادي واالجتماعي لهذه المؤسسات ذات األهداف النبيلة.
أمــا ثالــث هــذه األســس فيرتكــز علــى أن تقديــم الحلــول المبتكــرة هــو الهــدف األســاس 
لمؤسســات ريادة األعمال االجتماعية وبالتالي فإن التركيز على الميزة التنافســية والقدرة 
علــى طــرح ما يتناســب مع احتياجات المجتمع بصورة خاقــة يجب أن يكون نصب أعين 

رواد األعمال االجتماعيين بصورة دائمة وديناميكية لمواكبة واستباق التغيرات.
أما األســاس الرابع والذي يضمن النجاح واالســتمرارية وتحقيق األهداف لهذه المؤسسات 
فهــو كســب التفــاف الموظفيــن والمســاهمين حــول أهــداف المؤسســة المرتبطــة بأهــداف 
التنميــة المســتدامة واستشــعارهم أهميةدورهــم الفعــال فــي ســد ثغــرات موجــودة فــي 

مجتمعاتهم وخدمة أوطانهم. 
هــذه الركائــز األربــع تمثــل بعــض النواحــي المهمــة التــي يجــب أن يضعهــا رواد األعمــال 
االجتماعيــون نصــب أعينهــم لتحقيــق االســتدامة لمشــروعاتهم ومؤسســاتهم، التــي تمثل 
مؤشــرا فعــاال وحيويــا يظهــر تقــدم الــدول حيــث يعكــس نضــوج هــذه المؤسســات ووعي 

المجتمعات التي تعمل فيها وتحصرها.

*سارة عابدين

* باحثة في ريادة األعمال االجتماعية

التزاما بمعايير الحوكمة والشفافية

“بابكو” تحيل أحد مهندسيها للتحقيق لالشتباه باستغالل منصبه
البحريـــن  نفـــط   أحالـــت شـــركة 
)بابكـــو(، في إطار الحرص الكبير 
على الشفافية، والتزاًما بتطبيق 
للحوكمـــة  الدقيقـــة  المعاييـــر 
المصالـــح  علـــى  ومحافظـــة 
العليا للشـــركة، أحد المهندســـين 
الجهـــات  إلـــى  لديهـــا  العامليـــن 
الداخليـــة،  وزارة  فـــي  المعنيـــة 
وذلك في أعقـــاب تحقيق إداري 
داخلـــي أجرته الشـــركة توصلت 
من خاله إلى االشتباه باستغال 
بالشـــركة،  وظيفتـــه  المهنـــدس 
وقيامـــه بإفشـــاء أســـرار العمـــل 
الشـــخصية،  لمصالحـــه  تحقيًقـــا 
ومـــن ثم تـــم إحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.
مـــن  التحريـــات  إجـــراء  وبعـــد 
قبـــل الجهات المعنيـــة في وزارة 
الداخلية والنيابة العامة، تم رفع 
قضية غســـيل أموال واســـتغال 
المنصـــب وإفشـــاء أســـرار العمل 
حيـــث  المتهـــم،  المهنـــدس  ضـــد 
تباشـــر المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابعـــة، حالًيـــا، إجـــراءات النظر 
فـــي القضيـــة المذكـــورة، والتـــي 
وأحـــد  المهنـــدس  بهـــا  تـــورط 
أقاربه بعـــد قيامهما مًعا بإنشـــاء 
االحتياجـــات  لتوفيـــر  شـــركة 
إثـــر  “بابكـــو”  لشـــركة  الصناعيـــة 
قيـــام المهنـــدس بالدخـــول إلـــى 
نظـــام المخـــازن واالطـــاع على 
المواد التي تحتاجها الشركة كي 
يتســـنى لـــه توفيرهـــا مـــن خال 
شـــركته الخاصة، ثـــم التأثير بعد 
ذلك على الشركات المتعاقدة مع 
“بابكو” للشـــراء من شركته التي 
سجلها باســـم أحد أقربائه إلبعاد 

الشبهات.
وقد قـــام المهنـــدس المتهم ببيع 
المواد المطلوبة لمقاولي “بابكو” 
خزانـــات  لتصليـــح  المعتمديـــن 
نفط الشـــركة، في عملية غســـيل 
ألمـــوال بلغ مجموعهـــا 445 ألف 

دينار بحريني.
أكـــدت  القضيـــة،  علـــى  وتعليًقـــا 
الشـــركة أن إدارة “بابكـــو” تعمـــل 
وفـــق منهجية ثابتـــة، ُيراعى من 
خالهـــا توفيـــر أقصـــى درجـــات 
والعمـــل  والشـــفافية  الحـــرص 
وفـــق أســـس ومعاييـــر حوكمـــة 

الشركات؛ بهدف تحقيق مصالح 
مـــن  العليـــا، وحمايتهـــا  الشـــركة 
أشـــكاله،  بمختلـــف  االســـتغال 
وضمان المســـاءلة فور االشـــتباه 
بأي خرق لقواعد العمل المتبعة.

تقـــوم  أنهـــا  الشـــركة  وأضافـــت 
كمـــا  مســـتمر،  تدقيـــق  بإجـــراء 
تخضع عملياتها لمراقبة شـــديدة 
للتأكد من تحقيق أقصى درجات 
الكفـــاءة االقتصاديـــة مـــن جهة، 
وضمـــان نزاهـــة العمل مـــن جهة 
أخرى بالحفاظ على ثقة العماء، 
وحمايـــة مـــوارد الشـــركة من أي 

اســـتغال خصوصـــا مع الســـمعة 
الممتازة التي تتمتع بها الشـــركة 
التـــي  العاليـــة  الكفـــاءة  وكذلـــك 
تشـــهدها مختلف عملياتها خال 

المرحلة االنتقالية الحالية.
وأكـــدت شـــركة بابكو أنهـــا تعمل 
جاهـــدة علـــى توجيـــه ومراقبـــة 
مصروفاتهـــا،  أوجـــه  جميـــع 
عمـــل  أي  ردع  علـــى  وتحـــرص 
األمـــر  جهـــة،  أي  مـــن  احتيالـــي 
مـــن  هللا،  بفضـــل  مكنهـــا،  الـــذي 
اكتشـــاف خيـــوط هـــذه القضيـــة 
التـــي تـــورط بهـــا لألســـف أحـــد 
مهندسي الشركة، مشيرة إلى أن 
“بابكو” ترتكز على أســـس قوية، 
وتلتـــزم بسياســـة صارمة بشـــأن 
أي تاعـــب، ولـــن تتـــردد أبًدا في 
الكشـــف عـــن أي خـــرق لقوانيـــن 
وســـتواصل  ونهجهـــا،  الشـــركة 
أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى  العمـــل 
االســـتراتيجية، والحفـــاظ علـــى 
ثقـــة العمـــاء واالمتثـــال الدائـــم 
للقوانين التي تعمـــل “بابكو” في 

إطارها.
وتثمـــن الشـــركة التعـــاون الـــذي 
أبدتـــه مختلف إداراتهـــا في هذا 
فريـــق  بكفـــاءة  منوهـــة  الشـــأن، 
العمل بالشركة وتحليهم بالمهنية 
واألمانـــة وااللتـــزام، مؤكـــدة أنه 
ال يمكـــن لمثـــل هـــذه الحـــوادث 
الفرديـــة أن ُتلحـــق الضرر باســـم 
للعامليـــن  تســـيء  أو  الشـــركة 
ولســـمعتها  فيهـــا  المخلصيـــن 
الناصعـــة واالحتـــرام الكبير الذي 
الجهـــات  مختلـــف  مـــن  تجـــده 
المتعاملة مع الشـــركة سواء في 

داخل المملكة أو خارجها.

Pantone 202c 

Pantone 185c

Pantone Warm Grey 10c

Pantone 401c

شراكات تجارية نسائية بحرينية روسية
رئيسة الرابطة الدولية إلنجازات المرأة لـ “^”:

أشارت رائدة األعمال رئيسة الرابطة 
يلينـــا  المـــرأة  إلنجـــازات  الدوليـــة 
إلـــى أن مشـــاركة روســـيا  ماتفييفـــا 
البحريـــن  معـــرض  فـــي  االتحاديـــة 

الدولي للحدائق تعد األولى.  
وقالت “نحن نطمح لمشاركة واسعة 
حضـــور  وســـط  المقبـــل  العـــام  فـــي 
والمؤسســـات  الشـــركات  مـــن  أكبـــر 
تعزيـــز  ألهميـــة  نظـــرا  الحكوميـــة، 
العاقـــات االقتصادية بيـــن البلدين، 
تنفيـــذ  يهمنـــا  إلينـــا  وبالنســـبة 
قيـــادة  مـــن  الســـامية  التوجيهـــات 
البلدين من خـــال العمل على تعزيز 
االقتصـــادي ورفـــع  التبـــادل  أواصـــر 

حجم التبادل التجاري”.

وذكـــرت ماتفييفـــا خـــال حديثهـــا لـ 
“البـــاد” علـــى هامش المشـــاركة في 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للحدائـــق 
“ألكثـــر من عامين تعاونـــا مع جمعية 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة والتي 
ولدينـــا  جناحـــي  أحـــام  تترأســـها 
تعـــاون وثيق فـــي مختلف المجاالت 
فـــي ســـبيل بنـــاء عاقات مـــع قطاع 
األعمال الروســـي وســـيدات األعمال 
الروســـيات والبحرينيـــات خصوصًا، 
إذ وّقعنـــا اتفاقيـــات تعـــاون مـــا بيـــن 
منظمتنـــا وجمعيـــة ســـيدات األعمال 

البحرينية”.
إلـــى  الجزيـــل  بشـــكرها  وتقدمـــت 
مشـــيدة  المعـــرض،  علـــى  القائميـــن 

التنظيـــم  فـــي  العاليـــة  بالحرفيـــة 
الواســـعة،  والمشـــاركة  والتنســـيق 
المحليـــة  الشـــركات  مـــن  ســـواء 

والدولية.

وأكـــدت أن المعـــرض فتـــح أمامهـــم 
آفاقـــا جديـــدة لتعزيـــز التعـــاون مـــن 
خـــال توقيـــع اتفاقيات مع شـــركات 

بحرينية ودولية.

 يلينا ماتفييفا

منال الشيخ  |  تصوير: رسول الحجيري

 الموظف أفشى أسرار العمل تحقيقا 
لمصالحه الشخصية

المتهم يبيع مواد في عملية غسيل 
أموال بإجمالي 445 ألف دينار



 تحويالت “فوري 
بلس” بلغت في 

شهر واحد نحو 
534 مليون دينار

 المحرر االقتصادي

عقـــدت شـــركة البحريـــن للمقاصـــة، في 
إطار جهودها لتعزيز الوعي حول سوق 
البحرين الخاص، ورشـــة ألعضاء غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن بحضور 40 
مشارك، حيث اســـتعرضت الورشة أبرز 
المزايـــا والخدمـــات التي يقدمها ســـوق 
البحريـــن الخاص للشـــركات المســـاهمة 

المقفلة.
وتم خالل الورشـــة تعريف المشـــاركين 
الخـــاص  البحريـــن  ســـوق  بمنصـــة 
توفرهـــا  التـــي  الخدمـــات  ومجموعـــة 
المنصـــة، كمـــا ســـلطت الورشـــة الضـــوء 
علـــى مزايا االنضمام للمنصـــة باإلضافة 
إلـــى عمليـــة االنضمـــام لســـوق البحرين 

الخاص.
ومـــن جانبـــه، صـــرح الرئيـــس التنفيذي 
للمقاصـــة  البحريـــن  بشـــركة  للعمليـــات 
عبـــدهللا عابديـــن بالقول: يهدف ســـوق 

البحريـــن الخـــاص إلـــى ضمـــان الحفـــظ 
اآلمن لألسهم وهو ما يساهم في توفير 
الشـــفافية للمســـاهمين ويضمـــن فاعلية 
عملية التســـوية. ويوفر ســـوق البحرين 
الخـــاص للشـــركات المســـاهمة المقفلـــة 
مجموعة واسعة من الخدمات اإلضافية 
األربـــاح  توزيعـــات  تتضمـــن  والتـــي 
العموميـــة،  النقديـــة وإدارة الجمعيـــات 
اجتماعات الجمعية العمومية الســـنوية 
االلكترونيـــة، وأســـهم مزايـــا وخدمـــات 

المزايدة، والتصويت االلكتروني.
يذكر أن شركة البحرين للمقاصة أعلنت 
عن إطالق ســـوق البحريـــن الخاص في 
حيـــث   ،2022 أغســـطس  شـــهر  بدايـــة 
أعقـــب اإلعالن عـــددًا من الـــورش التي 
المزايـــا  أهـــم  الســـتعراض  عقدهـــا  تـــم 
والخدمـــات التـــي ســـيتم تقديمهـــا عبـــر 
ســـوق البحريـــن الخـــاص، باإلضافة إلى 
وإدارتهـــا  وربطهـــا  المعامـــالت  إجـــراء 

وتنفيذها عبر المنصة.

خالل ورشة عمل ألعضاء الغرفة

“المقاصة” تستعرض أبرز مزايا وخدمات “سوق البحرين الخاص”
تـــرأس رئيـــس الفريـــق التفاوضـــي الســـعودي رئيـــس 
الفريـــق التفاوضـــي لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربية باإلنابة فريد بن ســـعيد العســـلي أعمال الجولة 
الثالثـــة مـــن مفاوضـــات اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن 
والمملكـــة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
المتحدة. وســـعى الجانبان إلى تعزيز وتنمية عالقتهما 
التجارية واالســـتثمارية، من خالل 32 جلســـة مناقشة 
فنية، وبمشاركة ما يقارب 200 مشارك من المختصين 
فـــي الجولة التفاوضية فـــي عدة مجاالت منها التجارة 
فـــي الســـلع والقطاعـــات الخدميـــة، والتجـــارة الرقمية، 
وتشـــجيع االســـتثمار، ودعم قطاع الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة، فضالً عن تحســـين بيئـــة األعمال، ودعم 
التعاون في مجاالت االبتكار، وتمكين المرأة ومكافحة 
الممارســـات الضارة فـــي التجارة الدوليـــة، وغيرها من 
القطاعـــات ذات االهتمام المشـــترك، وفقـــا لوكالة أنباء 

السعودية “واس”.
تنفيـــًذا  تأتـــي  االتفاقيـــات  أن  إلـــى  العســـلي،  وأشـــار 
لتوجيهـــات قـــادة دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

العربيـــة، نحـــو تعزيـــز مكانـــة المجلس، ودعـــم عالقاته 
االستراتيجية مع شركائه حول العالم.

وأكد أن االتفاقية الجاري التفاوض بشأنها ستسهم في 
تعزيز المكتسبات المشتركة، وتحفيز النمو االقتصادي 
والتجاري واالســـتثماري لـــدول المجلس، وتدعم ريادة 
األعمال وتعزيز قطاعات األعمال بدول المجلس، األمر 
الـــذي ينعكس على دول وشـــعوب المجلـــس بمزيد من 

النمو والرفاهية.

تسهم في تعزيز المكتسبات المشتركة وتحفيز النمو االقتصادي

اختتام ثالث جوالت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين “الخليج” وبريطانيا

أظهرت بيانات مبيعات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية، التي تستخدم على نطاق واسع في البحرين لتسديد قيمة المشتريات والخدمات 
عبــر البطاقــات المصرفيــة وتطبيقــات الدفــع والتجــارة اإللكترونيــة، هبــوط مســتويات اإلنفــاق علــى المطاعــم ومحــات الســوبرماركت 
واالتصــاالت. وأشــارت البيانــات إلــى أن حجم ما أنفقه المســتهلكون في مشــترياتهم مــن المطاعم عبر نقاط الدفع تراجع بنســبة 11.6 % 

في فبراير؛ ليبلغ 35.5 مليون دينار.

ويشـــكل قطاع المطاعـــم ثاني أعلى قطاع 
مـــن حيـــث حجـــم اإلنفـــاق فـــي البحريـــن 
بحســـب بيانـــات نقـــاط الدفـــع. مـــن جانب 
صعيـــد  علـــى  األمـــر  يختلـــف  لـــم  آخـــر، 
محالت الســـوبرماركت، التي تراجع إنفاق 
المســـتهلكين من خاللهـــا أيضا، بنحو 11.8 
% في الشـــهر الماضي. وبلغ حجم اإلنفاق 
علـــى محالت الســـوبرماركت مـــا مجموعه 
29.7 مليـــون دينـــار في فبرايـــر لتحل في 
المرتبـــة الثالثة، حيث تعـــد أكبر القطاعات 
مـــن حيث اإلنفاق عن طريـــق نقاط الدفع. 
وعموما شـــهدت عمليات البيـــع عن طريق 
نقاط البيع في شـــهر فبراير تراجعا شـــهريا 
قـــدره 6.3 % من حيـــث القيمة، لتبلغ 318 
مليون دينار، في حين تراجع عدد عمليات 
البيع بنحو 9.2 %، لتبلغ 13 مليون عملية.

وفيما يتعلق بتحويالت “فوري+” واســـعة 
المشـــتريات  قيمـــة  لتســـديد  االنتشـــار 
األفـــراد  بيـــن  الماليـــة  وللتعامـــالت 
تعامـــالت  ارتفعـــت  فقـــد  والمؤسســـات، 
فـــوري بلـــس بنســـبة 5.39 % على أســـاس 
شـــهري و23.6 % على أســـاس ســـنوي من 
حيـــث القيمـــة. وبلغـــت قيمـــة تحويـــالت 

فوري بلس في شـــهر واحد فقط نحو 534 
مليـــون دينار. أما تحويالت خدمة “فوري” 
التي تســـتخدم لســـداد الرواتـــب أو المبالغ 
واألجـــور  باألفـــراد  المرتبطـــة  المؤسســـية 
والمســـاعدات، فقد ارتفعت بمقدار 1.7 % 
على أساس شـــهري و25.9 % على أساس 
ســـنوي، لتبلـــغ قيمـــة العمليـــات فـــي هـــذه 

الخدمة نحو 1.6 مليار دينار.
واســـتمر تراجع ســـحوبات الصراف اآللي، 
مـــا يؤكـــد نجـــاح مملكـــة البحريـــن وجهود 
تقليـــل  فـــي  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
التعامـــالت  لصالـــح  النقديـــة  التعامـــالت 
قيمـــة  انخفضـــت  حيـــث  اإللكترونيـــة، 
عمليات ســـحوبات الصـــراف بنحو 7.5 % 
علـــى أســـاس شـــهري، ونحـــو 6.7 % علـــى 

أساس سنوي.

انخفاض مبيعات المطاعم ومحالت السوبرماركت في فبراير
بنسبة 11.6 % و11.8 % على التوالي
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احتفاًء بقرب حلول الشهر الفضيل، أعلن بنك البحرين الوطني )NBB( عن عزمه إطاق حملة حصرية لتمويل السيارات، اعتباًرا من 16 مارس الجاري ولغاية 31 مايو 2023. ومن المقرر أن يمنح 
البنــك عمــاءه مــن خــال هــذه الحملــة بفرصــة الحصــول على اســترداد نقدي يصل حتــى 15000 دينار بحريني من تمويل الســيارة الخاصــة عند اعتمادهم حلول تمويل الســيارات مــن بنك البحرين 

الوطني في أي من معارض ووكاالت السيارات الموجودة في مملكة البحرين.

ويأتي إطالق هذه الحملة تماشـــًيا مع التزام البنك 
بتقديـــم المبـــادرات والمكافـــآت المجزيـــة لعمالئه، 
حيث ســـتمنح حملة “تمويل الســـيارات” بنســـختها 
بصـــورة  نقديـــة  بجائـــزة  الفـــوز  فرصـــة  الحديثـــة 
اســـترداد نقـــدي لمبلـــغ تمويـــل الســـيارات الخـــاص 
بالفائـــز المحظوظ. وســـيحظى جميع مســـتخدمي 
حلول تمويل الســـيارات مـــن بنك البحرين الوطني 
خالل الحملة بمعدالت فائدة تنافســـية وإجراءات 

ســـريعة وميســـرة. وســـيتمكن العمـــالء كذلـــك من 
االســـتفادة مـــن هذا المنتج التمويلـــي دون إلزامية 
تحويـــل رواتبهـــم ودون تســـليم أي دفعـــة مقدمة. 
ولتشـــجيع االمتثال بالممارســـات الصديقـــة للبيئة 
وركائـــز االســـتدامة، ســـيتم إعفـــاء مبلـــغ الرســـوم 
اإلدارية على العمالء الراغبين في شراء السيارات 
الهايبـــرد أو الكهربائيـــة، وهـــو مـــا يعكـــس التـــزام 
البنك المســـتمر بتفعيل مبـــادرات الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات.
وفي تعليقه حول هذه الحملة، قال رئيس عالقات 
الزبائـــن لألفـــراد في بنـــك البحريـــن الوطني محمد 
رئيـــس “من عادتنا الســـنوية تقديم عروض خاصة 
علـــى تمويالت الســـيارات تناســـب عمالئنـــا الكرام 
المصرفـــي  كشـــريكهم  اختيارنـــا  علـــى  وتكافئهـــم 
المفضـــل في هذا الشـــهر الكريـــم، متمنيين للجميع 
الســـيارات مـــن  رمضـــان مبـــارك”. وُيتـــاح تمويـــل 

بنـــك البحريـــن الوطنـــي لتملك وشـــراء الســـيارات 
الجديدة والمســـتخدمة، وذلك لكل من المواطنين 
البحرينييـــن والمقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 21 
عاًما. لمعرفة المزيد عن الحلول التمويلية لدى بنك 
البحريـــن الوطني، يمكن زيـــارة الموقع اإللكتروني 
nbbonline.com أو االتصـــال علـــى هاتـــف رقـــم 
17214433 أو زيـــارة أّي مـــن فروع البنك لالطالع 

على الخيارات التمويلية المتوافرة.

“البحريــــن الوطنــــي” يطلــــق حملــــة تمويــــل السيـارات
استرجع مبلغ تمويل السيارة الخاص بك

بالجامعـــة  الهندســـة  كليـــة  عميـــد  أكـــد 
األهليـــة أحمـــد جديـــدي أهميـــة االلتفات 
إلى االبتكارات الهندســـية ومدى تطورها 
واســـتخدامها فـــي العديد مـــن المنتجات 
الهندســـية والتكنولوجيـــة وااللكترونية، 
مشـــدًدا علـــى ضـــرورة اهتمـــام الطـــالب 
واشـــتراكهم في المنظمـــات التي تواكب 
التطورات في عالم الهندسة واالتصاالت 
للتشـــجيع علـــى اختراع أو ابتـــكار أعمال 
وتبـــادل  المعـــارف  وتوســـعة  هندســـية، 
المعلومـــات الكتشـــاف المزيـــد ممـــا هـــو 

جديد في عالم الهندسة واالتصاالت.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش تنظيـــم كليـــة 
الهندســـة بالتعـــاون مـــع طلبـــة الجامعـــة 
الكهربـــاء  مهندســـي  بمعهـــد  األهليـــة 
واإللكترونيـــات )IEEE( لفعاليـــة الذكـــرى 
يســـمى  مـــا  أو  لـ”الترانزســـتور”   75 الــــ 

بـ”المقحـــل/  مقـــاوم النقـــل” والـــذي يعمل 
الكهربائـــي  التيـــار  تدفـــق  تنظيـــم  علـــى 
الدائـــرة  فـــي  اإللكترونيـــة  واإلشـــارات 

الكهربائية.
بأبـــرز  التعريـــف  تـــم  الفعاليـــة  وضمـــن 
تطبيقـــات “الترانزســـتور”، حيـــث تحدث 
باســـل علي من قســـم هندســـة الحاســـب 
اآللي بالجامعة عن استخدام الترانزستور 
فـــي الطباعـــة الحجريـــة الضوئيـــة وفـــي 
تصنيـــع الدوائـــر اإللكترونيـــة المتكاملـــة، 
فيمـــا تحدث عالء الديـــن رمضان رئيس 
قســـم هندســـة الحاســـب حول الترددات 
الالســـلكية بـــدًءا مـــن تصنيـــع المكونـــات 
والتصميـــم،  النمذجـــة  إلـــى  والقيـــاس 
مشـــيرا إلـــى أن متطلبات الطاقـــة العالية 
والتـــردد العالـــي فـــي أنظمـــة االتصـــاالت 
المتقدمة في تزايد مستمر، لذلك تتطلب 

أســـاليب البحث والتطوير الخاصة بهذه 
التكنولوجيا فهًما شامالً لألسس النظرية 

للتكوين والتصنيع الدقيق الفّعال.
وبـــدوره، قـــدم أحمد جديـــدي عرًضا عن 

أنظمة المعالجات المتعددة على شريحة 
التقنيـــة  هـــذه  واتجاهـــات  الكترونيـــة 
للســـنوات العشـــر المقبلة، مؤكًدا أن النمو 
التكنولوجـــي لتكامل الترانزســـتور يصل 

إلـــى أعلـــى مســـتوياته، لذلك فـــإن معدل 
أشـــباه  صناعـــة  دفـــع  العالـــي  التكامـــل 
الموصالت إلى التحـــول من نواة واحدة 
إلى نواة متعددة في شـــريحة الكترونية 

واحدة، وأن أنظمـــة المعالجات المتعددة 
حيـــث  مـــن  خطيـــرة  تحديـــات  تواجـــه 
اســـتهالك الطاقة ووقـــت التنفيذ وتبديد 

الحرارة وتدفق البيانات.

هندسة “األهلية” تنظم فعالية للتعريف بأبرز تطبيقات “الترانزستور”
في الذكرى الـ 75 لـ “مقاوم النقل”



علي محفوظ من رأس الخيمة

علي محفوظ  من رأس الخيمة

الســـياحة  وزيـــر  نائـــب  أكـــدت 
البلغاريـــة ايرينـــا جيورجيفـــا، فـــي 
تصريـــح لــــ ”البـــاد” علـــى هامـــش 
قمـــة العرب للطيران برأس الخيمة 
التـــي أقيمت األربعـــاء الماضي، أن 
“عملية جذب الســـياح إلـــى بلغاريا 
أولويـــات بادهـــا ومـــن  مـــن  هـــي 
خططنا الترويـــج لبلغاريا في دول 
الشـــرق األوســـط بمـــا فيهـــا مملكة 

البحرين”.
وأكـــدت جيورجيفـــا أن التواصـــل 
بيـــن دول الشـــرق األوســـط ودول 
شرق أوروبا أمر مهم للغاية، فحتى 
اآلن العاقة السياحية بين بلغاريا 
والشـــرق األوسط ليســـت متطورة 
لترويـــج  نهـــدف  ولكـــن  عمومـــا، 
بلغاريـــا فـــي هذه المنطقـــة، بلغاريا 
ســـياحية  كوجهـــة  معروفـــة  اآلن 
في الصيف والشـــتاء، ولكن نهدف 
لجعلهـــا وجهة ســـياحية على مدى 

العام.
“أن  إلـــى  جيورجيفـــا  وأشـــارت 
كثيـــرا  بهـــم  مرحـــب  البحرينييـــن 
فـــي بلغاريـــا، ويجـــب علـــى بلغاريا 
أجـــل  مـــن  بالمفاوضـــات  تبـــدأ  أن 
بيـــن  ســـياحي  التفـــاق  الوصـــول 
الدولتين، فبلغاريا تملك الكثير من 
المقومات التي يمكننا عرضها على 
البحرينييـــن للقـــدوم إليها وقضاء 

أوقاتا ممتعة”.
 30 “قبـــل  جيورجيفـــا  وأضافـــت 
عاًما كانت بلغاريـــا تتمتع بعاقات 
ســـياحية قوية بينها وبين الشـــرق 
األوســـط، فقد كانت مشهورة جًدا 
في المنطقة، ولكن بعد ذلك ولربما 
لقلة النشاطات السياحية في فترة 
مـــا تراجعت الســـياحة، ولكننا اآلن 
نملـــك األنشـــطة والمقومـــات التي 
مـــن شـــأنها جلـــب الســـياح مجدًدا 

لبادنا”.

نائب وزير السياحة البلغارية: 
البحرينيون مرحب بهم في بالدنا

الرئيس التنفيذي لـ “العربية للطيران”: نبحث وجهات جديدة هذا العام
طائـــرات  10 بإضافـــة  الجـــوي  أســـطولها  توســـيع  تعتـــزم  الشـــركة 

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعة العربيــة للطيران عادل العلــي، في تصريح 
لوســائل اإلعــام على هامش قمة العــرب للطيران برأس الخيمة التي أقيمت 
فــي يــوم األربعــاء الماضــي، أن قطــاع الســياحة وقطــاع الطيــران مرتبطان 
ببعضهمــا البعض، مشــيًرا إلى أن هذين الســوقين يكبــران مع بعض، وازدهار 

كل صناعة منهما مرتبط بصورة أو أخرى باآلخر.

وشـــدد العلي علـــى أن المنافســـة في هذه 
القطاعـــات أمـــر جيـــد، فشـــركات الطيران 
الجديـــدة تخلـــق وظائـــف أكثر، مـــا يؤدي 
إلـــى توســـع قطـــاع الســـياحة أكثـــر فأكثر، 
فالتنافـــس يخلـــق ســـوقا جديـــدة، وهـــذا 
يدفع كل شـــركة لتقديـــم األفضل للعماء. 
فإنهـــا  للطيـــران”،  “العربيـــة  جانـــب  ومـــن 
تبحث عن وجهات جديدة في هذا العام.

وأشـــار العلـــي إلـــى أن العربيـــة للطيـــران 
اســـتعادة   2021 العـــام  فـــي  اســـتطاعت 
أســـطولها الجـــوي الـــذي توقف فـــي العام 
 10 العربيـــة  شـــراء  إلـــى  مشـــيرا   ،2019

طائرات في العام الماضي إضافة إلى نية 
الشـــركة توسيع أســـطولها الجوي في هذا 
العام إلـــى 10 طائرات أخـــرى، وهذا األمر 
يجعـــل الشـــركة تفكـــر في زيـــادة رحاتها 
الحاليـــة والبحـــث عـــن وجهـــات جديـــدة 

للمنافسة فيها.
وأعـــرب العلي عن شـــكره للجنـــة المنظمة 
لقمـــة العـــرب للطيـــران التي حملت شـــعار 
“االستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم 
الســـفر والســـياحة فـــي العصـــر الحالـــي”، 
مضيًفا أن قطاع المواصات عالميا يخلق 
15 % من االنبعاثـــات عالمًيا، وفقط 2 % 

مـــن هـــذه االنبعاثات تأتـــي مـــن الطيران، 
فاالســـتدامة عمل مشترك بين الحكومات 
وشركات الطيران وشركات صنع الطيران 
وشركات صنع المحركات وشركات النفط 
العالمية والمحلية على العمل والتخطيط 

طويل المدى لحل تلك المشكات.

وأضـــاف العلـــي أنـــه بحلـــول العـــام 2035 

ســـيتحقق نجاح كبير متوقع، مؤكدا “نعد 

العالم بـ 0 % مـــن االنبعاثات بحلول العام 

2050؛ لـــذا يجب علينـــا أن نتقدم في هذا 

األمر حتى لو بخطوات قليلة”.

علي محفوظ من رأس الخيمة

عادل العلي بمعية الزميل علي محفوظ

افتتحــت يــوم األربعــاء الماضي النســخة العاشــرة لقمــة العــرب للطيران في 
مركز الحمراء الدولي للمعارض تحت شعار “االستدامة وتأثيرها على السفر 
والســياحة”، تحــت حضــور ورعاية مــن عضو المجلس األعلــى لاتحاد حاكم 
إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونظمت النسخة العاشرة 
مــن قمــة العــرب للطيــران بالشــراكة مع هيئــة رأس الخيمــة لتنمية الســياحة 
وتحــت رعايــة عــدد مــن المؤسســات العالميــة الكبرى علــى غــرار “آيرباص“ و 

“سي إف إم“ و “كولينز إيروسبيس“ وغيرها من الشركات الرائدة.

وتضمنـــت أجندة القمـــة مجموعة من 
جلســـات الحوار الحّية وورش العمل، 
قطـــاع  قـــادة  مـــن  كوكبـــة  بمشـــاركة 
الطيـــران فـــي حوار فعـــال عـــن تأثير 
الســـفر والســـياحة على البيئة وســـبل 
تقليـــل  عبـــر  اســـتدامة  أكثـــر  جعلهـــا 
االنبعاثـــات فـــي الجـــو وطـــرق إزالـــة 
الكربون واألســـاليب التي تساهم في 

الحفاظ على البيئة في هذا القطاع.
مـــن  العديـــد  القمـــة  فـــي  وشـــاركت 
مجـــال  فـــي  البـــارزة  الشـــخصيات 
الطيـــران، أبرزهـــم المـــازم أول طيار 
الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، 
والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة 
فيليبـــس،  راكـــي  الســـياحة  لتنميـــة 

والرئيـــس التنفيذي لمجموعة العربية 
للطيـــران عـــادل العلـــي، ونائـــب وزير 
الســـياحة البلغارية ايرينا جيورجيفا، 
وغيرهم من الشـــخصيات الفعالة في 

قطاع الطيران والسياحة.
وقدمـــت المـــازم أول طيار الشـــيخة 
مـــوزة بنت مـــروان آل مكتـــوم عرًضا 
تقديمًيـــا يتعلـــق بتمكيـــن النســـاء في 
فيـــه  اســـتعرضت  الطيـــران،  قطـــاع 
النســـاء  وأبـــرز  المهنيـــة  مســـيرتها 
الملهمـــات في مجـــال الطيران؛ بهدف 
علـــى  أكبـــر  بشـــكل  الضـــوء  تســـليط 
النســـاء الناجحـــات فـــي هـــذا القطاع 

وتمكين النساء فيه.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 

رأس الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة راكي 
فيليبس بأن االستدامة ترتبط بتوفير 
البترول وانبعاثات الكربون، والتعاون 
بين شـــركات الطيـــران مطلوب لجعل 
هـــذا األمر ممكًنا في هذا القطاع، وأن 
رأس الخيمة جعلت عنصر االستدامة 
عامـــًا جاذًبا للســـياح، مـــا جعل رأس 
الخيمة من كبرى الوجهات السياحية 

عبر العالم في هذا الشأن.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 

عـــادل  للطيـــران  العربيـــة  لمجموعـــة 
العلي ســـعادته بمثل هـــذه المؤتمرات 
التي تهدف إلى إيصال رســـالة مفيدة 
نافعة، مضيًفا أن الســـياحة والطيران 
أكثر قطاع يوفر وظائف حول العالم، 

فمن الضروري جعله أكثر استدامة.
وقالت نائب وزير الســـياحة البلغارية 
ايرينـــا جيورجيفـــا إن بادهـــا لديهـــا 
باالســـتدامة  تتعلـــق  اســـتراتيجيات 
وأنه يجـــب على الجميـــع التفكير في 

مســـتقبل الكوكب والبحث عن ســـبل 
أفضـــل للحفاظ علـــى البيئـــة، مضيفًة 
أن بلغاريـــا ملتزمـــة بتطوير الســـياحة 
األوســـط؛  الشـــرق  بيـــن  والعاقـــات 
بهـــدف عكس التراث ثقافـــي البلغاري 
بأفضـــل  األوســـط  للشـــرق  وإيصالـــه 

الطرق الممكنة.
يذكـــر أن قمة العـــرب للطيـــران تعتبر 
الطيـــران  لقطـــاع  الرائـــد  الحـــدث 

العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  والســـياحة 
وتحظـــى باهتمـــام إقليمـــي كبيـــر لمـــا 
تملكـــه مـــن تأثيـــر وخصوصيـــة فـــي 
مجـــال الســـياحة والطيران، إذ شـــارك 
فـــي فعالياتهـــا هـــذا العـــام أكثـــر مـــن 
الضـــوء  ســـلطوا  عالمـــي  خبيـــر   600
علـــى مفهوم االســـتدامة فـــي قطاعي 

الطيران والسياحة.

يمر مصرف “كريدي سويس” بأزمة منذ فترة، لكنَّها تفاقمت بنهاية األسبوع، وقد تكون إحدى قطع الدومينو في المصفوفة المعرضة للخطر التي حركها مصرفا “سيلفرغيت” 
و “ســيليكون فالي”. 3 مؤسســات خليجية ضمن أكبر المســتثمرين في البنك السويســري، اثنتان منهما من الســعودية والثالثة قطرية، وبلغت الخســائر الســوقية غير المحققة 
للمؤسســات الثاث ما يصل إلى 7.4 مليار فرنك )8 مليارات دوالر(، وفق حســابات “اقتصاد الشــرق” باالعتماد على متوســط تكلفة شــراء ســهم البنك السويسري، وسعر إغاق 

السهم يوم األربعاء عند 1.69 فرنك.

وبينمـــا يحمـــل البنـــك األهلـــي الســـعودي 
أكبـــر حصـــة فـــي المصـــرف السويســـري؛ 
لكـــنَّ خســـائره غيـــر المحققـــة الناتجة عن 
تراجع ســـعر الســـهم كانت األقـــل بين أكبر 
المســـاهمين الرئيســـين، ووصلت إلى 684 

مليون فرنك، إذ إنَّ متوسط تكلفة اقتناء 
الســـهم بلغـــت 3.38 فرنـــك نظـــرا لحداثـــة 

استثماره في المصرف.
جهـــاز قطـــر لاســـتثمار، وهـــو الصنـــدوق 
السيادي لدولة قطر، ثاني أكبر المساهمين 

لكـــنَّ   ،%  6.8 تبلـــغ  بحصـــة  البنـــك،  فـــي 
خســـائره غير المحققة بلغت 3.172 مليار 

فرنك سويسري.
ومجموعـــة العليان الســـعودية، تســـتحوذ 
علـــى 3.2 % مـــن أســـهم البنـــك، وتصـــل 

قيمة خسائرها السوقية غير المحققة إلى 
3.607 مليار فرنك. 

منـــذ منتصـــف العـــام 2007، فقدت أســـهم 
المصرف السويســـري مـــا يصل إلى 98 % 
مـــن قيمتهـــا، كمـــا خســـر المصـــرف فرصة 

اللحـــاق بالبنـــوك األوروبيـــة األخـــرى فـــي 
االســـتفادة من االنتعاش الـــذي بدأ أواخر 
العـــام الماضـــي، إذ عزز تشـــديد السياســـة 
عـــات الربحيـــة فـــي عمليـــات  النقديـــة توقُّ

اإلقراض.

مصاعب يواجهها البنك

تجّلـــت المصاعـــب التي عاناهـــا البنك في 
نتائـــج العام بأكملـــه، إذ أعلن عن خســـارة 
صافية قدرها 7.3 مليار فرنك سويســـري 

)7.9 مليـــار دوالر( للعام 2022. أداء البنك 
كان بسبب الخسائر المتفاقمة في كل من 
قســـمي إدارة الثروات الرئيســـي والنشاط 

االستثماري.
وســـحب عمـــاء “كريـــدي ســـويس” قـــدرا 
قياســـيا مـــن األمـــوال في الربـــع الرابع من 
العـــام الماضـــي، وســـط تدهـــور الثقـــة في 
البنـــك، الـــذي اختتـــم أســـوأ عـــام لـــه منـــذ 
األزمـــة الماليـــة العالمية بخامس خســـارة 

فصلية على التوالي.

قمة العرب للطيران برأس الخيمة تناقش استدامة البيئة وتقليل االنبعاثات

انهيار “كريدي سويس” يكبد 3 مؤسسات خليجية 8 مليارات دوالر

بحضور ورعاية حاكم اإلمارة

“األهلي السعودي” وجهاز قطر لالستثمار ومجموعة العليان

حاكم إمارة رأس الخيمة لدى افتتاحه قمة الطيران
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 “جيبك” تفوز بالنسخة األولى من درع 
“البالد” للمسؤولية االجتماعية للشركات 2022

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

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد “الحفر الين” إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاوالت، والتي تمارس  «
عملها في أنشطة الهدم وتحضير المواقع ودعم المرافق وتشييد المباني. 

تحرص الشركة على تقديم الدعم لموظفيها من خالل تزويدهم بالمعارف 
العلمية الحرفية وإشراكهم في الدورات التدريبية التي تساهم في صقل 

مهاراتهم الشخصية وخبراتهم االجتماعية.   المساهمة في االرتقاء بمستوى 
البنية التحتية في مملكة البحرين، دعًما ألهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030 

وأهداف التنمية المستدامة.  تؤكد الشركة حضورها في 
مجاالت تمكين المرأة ودعم الشباب عبر المشاركة في 

الفعاليات الرياضية واالجتماعية لألندية ومختلف المؤسسات 
الرسمية واألهلية.  تعمد الشركة إلى تنفيذ المبادرات المعززة 
للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خالل المساهمة 

المجتمعية في إزالة مخلفات البناء والحفاظ على النظافة العامة 

للمملكة، إلى جانب المساهمة في صيانة وترميم بعض 
األندية الرياضية وتأهيل الشوارع، وإزالة األتربة عن الطرقات 

الناتجة عن موجات الغبار المتكررة على المملكة.  تؤمن الشركة 
بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص عبر مشروعات المسؤولية 

االجتماعية، التي تساهم في دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين.

شركة الحفر الين للمقاوالت
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ــول ــان ــث ــي ــم وال ــا  ــوريـ ــيـ والـ ــا  ــيـ ــونـ األمـ ــن  مـ ــن  طـ ــون  ــي ــل م  1.12 صــــــّدرت  الـــشـــركـــة 
حققــت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات أرباحــا قياســية فــي العــام 
2022، حيث تخطت الشركة حاجز الـ 300 مليون دوالر كأرباح صافية بلغت 
303 مليــون دوالر. جــاء ذلــك خالل اجتماع الجمعية العمومية للشــركة الذي 
انعقــد يــوم الخميــس الموافــق 16 مــارس الجــاري بمملكــة البحريــن برئاســة 

رئيس مجلس اإلدارة كمال أحمد. 

وقدم كمـــال أحمد خالص الشـــكر وعظيم 
االمتنـــان إلـــى مقـــام عاهل البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
القابضـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للنفط والغاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، على كل أشـــكال الدعم والمساندة 
والتوجيهـــات الســـديدة المقدمـــة ألعمال 
الشركة التشـــغيلية وبرامجها المجتمعية، 
ما أســـهم فـــي تحقيق مثـــل هـــذه النتائج 
غيـــر المســـبوقة الـــى جانـــب العديـــد مـــن 
اإلنجازات األخرى التي شـــهدتها الشـــركة 

خال العام 2022. 
بالـــغ رضاهـــم  عـــن  المســـاهمون  وأعـــرب 
وتقديرهـــم للمركـــز المالـــي المتميـــز الذي 
وكذلـــك  الشـــركة،  بـــه  تتمتـــع  أصبحـــت 
للمنجزات التي نجحت في تحقيقها على 
جميع الصعد، منوهين بالســـمعة المتميزة 
للشركة محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا، مشيدين 
فـــي الوقت ذاته بدور الشـــركة الفعال في 
الوفاء بمســـؤوليتها المجتمعية على أكمل 

وجه.
للشـــركة  العامـــة  الجمعيـــة  أشـــادت  كمـــا 
بجهود مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية 
وجميـــع العامليـــن بالشـــركة الذيـــن قدموا 
أداًء متميـــًزا خـــال العـــام 2022، وعملـــوا 
بـــكل جد واجتهاد بـــروح الفريـــق الواحد، 

إلنجـــاح  لـــه  حـــدود  ال  التزاًمـــا  مظهريـــن 
عمليات الشركة، ما كان له عظيم األثر في 
تحقيق اإلنجازات واألرباح القياسية التي 

حققتها الشركة خال العام نفسه.
 وبـــدوره، أوضـــح رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
كمـــال أحمد أن الشـــركة واصلت في العام 
2022 مســـيرة منجزاتهـــا المتفردة بفضل 
تضافـــر جهود الجميع، ما نتـــج عنه نجاح 
الشـــركة فـــي تحقيـــق المعادلـــة المتمثلـــة 
فـــي خفـــض اإلنفـــاق وزيادة اإلنتـــاج على 
الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها 
صناعـــة البتروكيماويـــات على المســـتوى 
الماضـــي، مضيًفـــا  العـــام  العالمـــي خـــال 
أن الشـــركة تمكنـــت فـــي الوقـــت ذاته من 
تخطـــي جميع أهـــداف اإلنتاج الموضوعة 

لها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وأشـــاد رئيـــس مجلـــس اإلدارة بالتعـــاون 
الوثيـــق والتنســـيق المســـتمر مـــع الســـادة 
المســـوقين في كل من الشـــركة السعودية 
وشـــركة  )ســـابك(،  األساســـية  للصناعـــات 
بدولـــة  البتروليـــة  الكيماويـــات  صناعـــة 
الكويت، األمر الـــذي كان له انعكاس جلي 
فـــي انســـياب عمليـــات تصديـــر منتجـــات 
الشركة بساســـة ودون أي معوقات تذكر 

إلى جميع األسواق اإلقليمية والعالمية.
وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية 
بلغت فـــي مجموعهـــا 303 ماييـــن دوالر 
عـــن أعمالهـــا للعام 2022، وهـــو أعلى ربح 
صـــاف فـــي تاريخهـــا؛ بفضـــل توجيهـــات 
ودعم مجلـــس اإلدارة، والسياســـات التي 

أداء  فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  انتهجتهـــا 
أعمالها بكل مهنية ومرونة واستدامة.

التنفيـــذي  الرئيـــس  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
للشـــركة ياســـر العباســـي أنـــه وبدعـــم من 
المســـاهين، وتوجيهـــات رئيـــس وأعضاء 
اإلدارة  فريـــق  وجهـــود  اإلدارة،  مجلـــس 
تمكنـــت  العامليـــن،  وجميـــع  التنفيذيـــة 
الشـــركة من تحقيق إنجـــازات جديدة في 
مختلف عمليتها، فقد نجحت الشركة في 
تسجيل أرقام قياسية بعمليات التصدير، 
حيـــث صدرت مـــا مجموعـــه 1.12 مليون 
طـــن مـــن األمونيـــا واليوريـــا والميثانـــول، 
وقد تم بيع ما مجموعه 43814 طنا متريا 
مـــن مـــادة األمونيـــا، و425600 طن متري 
مـــن مادة الميثانـــول و657333 طنا متريا 
من ســـماد اليوريا، وتم تحميل جميع هذه 
الصادرات إلـــى وجهتها النهائية على متن 
55 سفينة، إضافة إلى 871 طنا متريا من 
اليوريـــا المعبـــأة فـــي أكياس تـــم تزويدها 

للسوق المحلية في مملكة البحرين.
وقد اســـتحوذت الهند على أكبر حصة من 
إجمالـــي صـــادرات الشـــركة بنســـبة بلغـــت 
35 % مـــن خـــال تصديـــر نحـــو 397352 
طنـــا متريـــا، علًمـــا أن األســـواق فـــي الهند 
تمثـــل أهمية اســـتراتيجية كبرى بالنســـبة 
لجميـــع المنتجيـــن، يليها بعـــد ذلك كل من 
تايلند وتايوان بنسبة 14 % و13 % على 

التوالي.
وفـــي مجـــال الســـامة والصحـــة المهنيـــة 
والبيئة، تمكنت الشـــركة مـــن تحقيق رقم 
قياســـي جديـــد فيما يتعلق بعدد ســـاعات 
العمـــل دون وقـــوع حـــوادث مقعـــدة عـــن 
العمـــل، إذ بلغـــت مـــا يزيد عـــن 38 مليون 
والمقاوليـــن،  الشـــركة  لعمـــال  ســـاعة 
وحافظت الشركة وبكل فخر على سجلها 
النظيـــف من الحـــوادث المقعدة عن العمل 
منـــذ شـــهر مايـــو 2002، األمر الـــذي يعتبر 

إنجاًزا عالمًيا.

كمـــا نجحـــت الشـــركة فـــي الحفـــاظ على 
كفـــاءة أنظمتهـــا للصيانـــة الوقائيـــة التـــي 
الضروريـــة  التشـــغيلية  الكفـــاءة  تضمـــن 
تأكيـــد  صعيـــد  فعلـــى  وحداتهـــا،  لجميـــع 
كفاءتهـــا،  وزيـــادة  المصانـــع  اعتماديـــة 
نفذت الشـــركة بكل نجـــاح عملية الصيانة 
الدوريـــة الشـــاملة لمصانـــع الشـــركة خال 
الفتـــرة الواقعة بين شـــهري مارس وأبريل 
مـــن العـــام 2022، في ظل ظروف تفشـــي 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، التـــي مـــا تزال 
تبعاتهـــا  مـــن  تعانـــي  العالـــم  دول  جميـــع 
وتحدياتهـــا، حيث واجهت الشـــركة بعض 
ظـــل  فـــي  الشـــأن،  هـــذا  فـــي  التحديـــات 
عـــدم قـــدرة المقاوليـــن المعتمديـــن لـــدى 
الشـــركة مـــن توفيـــر العـــدد المطلـــوب من 
القـــوى العاملة المؤهلـــة لضمان نجاح هذا 

العمليات بالغة األهمية.
وأشـــار العباســـي إلـــى أن الشـــركة ملتزمة 
بخطة عشـــرية يجـــرى تطبيقهـــا من أجل 
للمعـــدات  الـــدوري  أو اإلحـــال  التجديـــد 
حســـب دورة صاحيتها وتقييم فعاليتها، 
مضيًفـــا أنه تم الحرص على تنفيذ متابعة 
خـــال  مـــن  الشـــركة  لمصانـــع  مســـتمرة 
نظام متطـــور ومتقدم للرقابـــة التوزيعية 
ومراقبـــة العمليـــات المتقدمـــة مـــن أجـــل 

تأمين عمل المصانع بكل أمان وكفاءة.
وفيمـــا يتعلـــق بوحـــدة اســـتخاص ثانـــي 
أكســـيد الكربون خال العام الماضي، أكد 
العباســـي اســـتمرارية عمـــل هـــذه الوحدة 
بشـــكل متواصل مما ساعد على تخفيض 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون واإلســـهام 
بالتالـــي في المحافظة على ســـامة البيئة 
وفًقـــا للمعاييـــر المقـــررة من قبـــل حكومة 
مملكـــة البحريـــن بالتنســـيق والمتابعة مع 

المجلس األعلى للبيئة. 
وثّمن مجلس إدارة الشـــركة عالًيا الجوائز 

المحليـــة والعالميـــة التـــي نالتهـــا الشـــركة 
خـــال العـــام 2022 مـــن بينهـــا مـــا حققته 
علـــى صعيد المهنـــة، ومنها ما حققته على 
صعيد العمـــل االجتماعـــي، حيث واصلت 
الشركة تعزيز رسالتها في خدمة المجتمع 
البحرينـــي، منها ما تـــم تحقيقه في مجال 
اجتماعيـــة واضحـــة  رســـالة  عبـــر  البيئـــة 
المامـــح، محـــددة األهـــداف، تســـير وفق 
اســـتراتيجية صيغت لبنـــاء رؤية وضعت 
خدمة المجتمع وتنمية أفراده على قائمة 
هـــذا  الشـــركة  تمكنـــت  وقـــد  األولويـــات. 
العام مـــن الفوز بالنســـخة األولى من درع 
صحيفـــة البـــاد للمســـؤولية االجتماعيـــة 
للشركات للعام 2022، والذي تنافس عليه 

أكثر من 70 شركة محلية.
كمـــا حصلـــت الشـــركة علـــى عامـــة غرفة 
دبي للمســـؤولية االجتماعية للمؤسسات، 
مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  وجائـــزة 
للمســـؤولية  العربيـــة  والجائـــزة  لألعمـــال 
االجتماعية للمؤسسات، إضافة إلى فوزها 
التميـــز  مجـــال  فـــي  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
الصناعـــي من االتحـــاد العالمي لألســـمدة، 
وجائزة المســـئولية المجتمعية للشـــركات 
بالـــدول العربيـــة مـــن الشـــبكة اإلقليميـــة 
للمســـؤولية االجتماعيـــة. أمـــا فـــي مجال 
الســـامة المهنية، فقد نجحت الشركة في 
إحراز جائزتـــي الجمعية الملكيـــة للوقاية 
مـــن الحـــوادث )روســـبا( في الســـامة من 
المملكـــة المتحـــدة، وشـــهادة التميـــز فـــي 
الصيانة، إضافـــة إلى جائزة إدارة مخاطر 

المشتريات.

“جيبك” تحقق أرقاما قياسية في 2022 وبأرباح تصل للمرة األولى لـ 303 ماليين دوالر
كمال أحمد: الشركة تمكنت من تحقيق المعادلة المتمثلة بخفض اإلنفاق وزيادة اإلنتاج

اختتــم الوفد البحريني رفيع المســتوى زيارته الرســمية إلــى جمهورية الهند، 
التــي امتــدت فــي الفتــرة مــا بيــن 14 وحتــى 17 مــارس 2023 فــي مدينتــي 
دلهــي ومومباي، حيث تــم تنظيم الزيارة بدعم من وزارة الصناعة والتجارة 
ومجلــس التنميــة االقتصاديــة في البحرين. وســعى الوفد من خــالل الزيارة 
إلى تســليط الضوء على الفرص االســتثمارية المهمة في مملكة البحرين إلى 
جانــب تعزيــز العالقــات التجاريــة الثنائيــة بيــن البلديــن، حيــث تطــرق الوفد 
إلــى الفرص االســتثمارية والتجارية المتاحة في قطاعــات الخدمات المالية 
اللوجســتية  والخدمــات  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا  والصناعــة 

والسياحة بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي االقتصادي.

وضم الوفد أكثر من 60 ممثاً لمؤسسات 
القطاعيـــن العام والخاص، وعلى رأســـهم 
ومجلـــس  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
التنمية االقتصادية فـــي البحرين وغرفة 
تجارة وصناعـــة البحرين وهيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض وصـــادرات البحرين 

إلـــى جانـــب عـــدد مـــن ممثلـــي قطاعـــات 
األعمـــال البحرينيـــة وجمعيـــات األعمـــال 

البارزة في المملكة.
وشـــهدت الزيـــارة توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم 
بين صـــادرات البحرين واتحـــاد الصناعة 
الهندية، بحضور وزير الصناعة والتجارة 

عبـــدهللا فخـــرو وســـفير مملكـــة البحرين 

لـــدى جمهورية الهنـــد عبدالرحمن القعود، 

إذ ســـيتم من خال هـــذه االتفاقية تعزيز 

العاقة التجارية الثنائية بين الجانبين.

وقـــال الرئيس التنفيـــذي لمجلس التنمية 

االقتصاديـــة في البحرين خالـــد حميدان 

“الهنـــد والبحريـــن شـــريكان تجاريان لهما 

تاريخ طويل من التعاون االســـتراتيجي، 

حيـــث نمت العاقـــة بين بلدينـــا منذ بدء 
العاقات الدبلوماســـية فـــي العام 1971. 
واليوم، تســـتمر التجارة غير النفطية في 
النمـــو بين البلدين، وهـــذه الزيارات مهمة 
حيث نسعى للتركيز على تنمية االستثمار 
في القطاعات الرئيسة القتصاد المملكة”.
مـــن  عقـــد مجموعـــة  الزيـــارة  وتضمنـــت 
الفعاليـــات التـــي احتضنت مشـــاركة عدد 
الهنديـــة  الحكومـــة  مســـؤولي  كبـــار  مـــن 
وممثلـــو قطاعات األعمال والمســـتثمرين 
المحتملين، ومن بينها قمة الشراكة 2023 
بالتعـــاون مع اتحاد الصناعـــة الهندية في 
نيودلهي. وإضافة إلـــى ذلك، حضر الوفد 
حظيتـــا  للتعـــارف،  رئيســـيتن  فعاليتيـــن 
بدعـــم غرفـــة بومبـــاي واتحـــاد الصناعـــة 

الهندية في مومباي.

البحرينيـــة  العاقـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
والهنديـــة تعـــود إلـــى عصـــور ســـالفة مـــع 
بدايـــات تاريخ المملكة، وقد تم تأســـيس 
التمثيل الدبلوماسي بين البحرين والهند 
على مســـتوى الســـفراء منذ العـــام 1971، 
حيـــث تحتفـــظ البحريـــن والهنـــد بروابط 
اقتصاديـــة وتجارية قوية. وقد بلغ حجم 
التجارة بيـــن البلدين 1.4 مليار دوالر في 
2022، فـــي حيـــن وصـــل حجـــم الرصيـــد 
التراكمي لتدفقات االســـتثمارات الهندية 
 1.4 البحريـــن  إلـــى  والـــواردة  المباشـــرة 
مليار دوالر خال الربع الثالث من 2022، 
وهـــو يمثـــل 4 % مـــن الرصيـــد التراكمي 
لاستثمارات المباشرة في البحرين الذي 

يبلغ 33.9 مليار دوالر.

البحرين والهند شريكان تجاريان عبر تاريخ طويل من التعاون االستراتيجي
الوفد البحريني يختتم بنجاح زيارته للهند... الرئيس التنفيذي لـ “التنمية االقتصادية”:
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أعلنت وكالة “ســـتاندرد آند بـــورز” للتصنيف االئتماني، عن 
رفـــع تصنيف الســـعودية إلى “A-1 /A” مع نظرة مســـتقبلية 
“مســـتقرة”. وأكـــدت الوكالة في تقريرهـــا أن زخم اإلصالح 
فـــي الســـنوات الماضيـــة بـــدأ يـــؤدي لتحســـن هيكلـــي فـــي 
اقتصادهـــا وإدارتهـــا للموازنـــة والديـــون. ويعـــد تصنيـــف 
المملكـــة لـــدى الوكالة عند ســـادس أعلى درجـــة، على قدم 
نظـــرة مســـتقبلية  مـــع  وأيســـلندا،  تشـــيلي  مـــع  المســـاواة 

مستقرة، وفق ما أوردته وكالة “بلومبرغ”.
وتســـتند هـــذه الترقيـــة إلـــى زخـــم اإلصـــالح المســـتمر في 

المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة، إلى جانب 
دورها القيادي في أســـواق النفط العالمية. وســـوف يستمر 
االقتصـــاد في االســـتفادة مـــن الـــدور الرائد للمملكـــة كأكبر 
دولـــة مصـــدرة للنفط على مســـتوى العالم. وأشـــارت وكالة 
“ستاندرد آند بورز” إلى إجراءات دفع النمو االقتصادي في 
القطـــاع غير النفطي، بدعم من االســـتثمارات غير النفطية 
التي يقودها الصندوق الســـيادي للدولة، وتوســـيع القاعدة 
الضريبيـــة غيـــر النفطيـــة، فضـــالً عـــن التطـــور االجتماعـــي 

الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب االستهالكي.

“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف السعودية مع نظرة “مستقرة”

“اليونيدو” تدعم 6 آالف رائد عمل بحريني
130 برنامجا للمنظمة األممية في المنامة منذ 2001... حسين:

قال رئيـــس مكتب ترويج االســـتثمار والتكنولوجيا 
التابـــع لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة الصناعية 
)اليونيدو( في مملكة البحرين هاشم حسين إن عدد 
المســـتفيدين من البرامـــج التي قامت بهـــا المنظمة 
بلغ نحو 6000 رائد عمل بحريني منذ 2001. وأشار 
حسين في تصريح لـ “البالد” إلى أن المنظمة الدولية 
قامت بـ 130 برنامجا مختلفا خالل الفترة الماضية.
وبخصوص أنشـــطة المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم 
المتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة “اليونيـــدو” في مملكة 
البحريـــن خـــالل العام الماضـــي، أوضح حســـين أنه 
تـــم عقـــد 7 دورات تدريبيـــة فـــي العـــام 2022، كمـــا 
تـــم تقديـــم الدعم و المســـاندة لعـــدد 250 رائد عمل 

بحرينيا.
ونـــوه حســـين إلـــى أهميـــة مشـــاركة المـــرأة كعنصر 

أساســـي وفعـــال فـــي االقتصـــاد، حيث بلغت نســـبة 
مشـــاركة المـــرأة مـــن األنشـــطة التدريبيـــة المختلفة 

التي تقوم به مكتب منظمة نحو 53 %.
وتطـــرق حســـين إلـــى الفعاليـــات المقبلـــة للمنظمـــة، 
حيث من المقرر تنظيم “قمة استثمار رواد األعمال: 
واألفارقـــة”  العـــرب  األعمـــال  رواد  فـــي  االســـتثمار 
التـــي ســـتعقد تحـــت رعايـــة األميـــن العـــام لجامعة 
الـــدول العربيـــة أحمـــد أبـــو الغيـــط، كجـــزء ال يتجزأ 
مـــن االجتماع الســـنوي لالســـتثمار في العـــام 2023 
فـــي الفترة من 8 إلـــى 10 مايو من العام الجاري في 

العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وســـتعقد منظمـــة “اليونيـــدو” بالتعـــاون مـــع اتحـــاد 
الغرف العربية والمصرف العربي للتنمية االقتصادية 
فـــي إفريقيـــا ومـــع عـــدد مـــن الشـــركاء اإلقليمييـــن 

والدولييـــن هـــذه القمة من أجل التنســـيق والتعاون 
بشـــكل فعال فـــي حل تحديـــات المشـــاريع متناهية 
التحديـــات  تلـــك  والمتوســـطة،  والصغيـــرة  الصغـــر 
المرتبطـــة بالحصول على التمويـــل وتنمية القدرات 

وفرص السوق. 
وأكد رئيس مكتب ترويج االســـتثمار والتكنولوجيا 
التابـــع لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة الصناعية 
)اليونيـــدو( فـــي المملكـــة أن الهدف الرئيســـي للقمة 
هـــو مناقشـــة كيفيـــة تأمين تنميـــة القطـــاع الخاص 
مـــن خالل تعزيـــز الروابط واالســـتثمارات التعاونية 
وتيسير التجارة بين رواد األعمال العرب واألفارقة 
والشـــركاء العالميين والشـــركات الصغرى والصغيرة 
والمتوســـطة مـــن أجـــل تحقيـــق الرخـــاء المشـــترك 

للجميع.

علي الفردان

7 دورات تدريبية أقيمت 
في العام 2022

تنظيم قمة االستثمار 
في رواد األعمال العرب 

واألفارقة في مايو 
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أحـبك

١٠ فـــــائـــــزيــــن
بســــاعـة فـــخـمـة و بــــاقـة الـــعـطــور الـــــكـبــرى

اشــتري هــدية عـيد ا�م

تــخفيضــات ضــخمة
و احـصـل عـلـى فـرصـة لـتـكـون أحـد
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األحد
18 مارس 2023 - 27 شعبان 1444

16 مارس 2023

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.045

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.200

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.050

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.560

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.123

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.392

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.160

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.318

بنك السالم 
SALAM BD 0.104

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.260

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.340

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.395

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.083

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.502

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.527

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.249

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.040

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.090

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.656

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.258

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.190

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.320

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.460

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.092

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.064

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.77

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

هاشم حسين

اســـــتـــــبـــــدلـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
العمالقة  الصينية  “هـــواوي” 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا آالفـــــــا مــن 
ــانـــت  مـــكـــونـــاتـــهـــا الــــتــــي كـ
ــل عـــلـــيـــهـــا مــن  ــصـ ــحـ ــتـ ــسـ تـ
الواليات المتحدة، بمكّونات 
صينية الصنع، وفق ما أعلن 

مؤسسها في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي.
ــد لــمــعــدات االتــصــاالت  ــ وكــانــت “هــــــواوي”، وهـــي مــــورد رائ
هدفا  الــمــتــطــورة،  الــمــعــدات  مــن  وغيرها  الذكية  والــهــواتــف 
األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  متكرر  بشكل  واشنطن  النــتــقــادات 

بسبب مخاوف تتعلق باألمن السيبراني والتجسس.
الشركات  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس  إدارة  وحــظــرت 
األميركية من التعامل مع المجموعة، في حين فرض خلفه 
جو بايدن عقوبات إضافية شملت حظر بيع معدات جديدة 

لـ “هواوي” في الواليات المتحدة.
جديدة  إمــداد  قنوات  تجد  أن  الشركة  على  كــان  وبالتالي، 
لتشغيل  ضــروريــة  مكونات  تعتبر  التي  الموصالت  ألشباه 

الهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية األخرى.
وأّكد مؤسسها رن تشنغ فاي أن “هواوي” استبدلت أكثر من 
الماضية  الثالث  السنوات  بنسخ صينية في  ألف قطعة   13
تونغ في شنغهاي. وأضاف  نشرته جامعة جياو  لنص  وفقا 
رن في خطابه الذي ألقاه يوم 24 فبراير، أن الشركة طورت 

أيضا أكثر من أربعة آالف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها.
وأوضح “حاليا، استقر إنتاجنا من لوحات الدوائر الكهربائية 
دون  من  محليا”  منتجة  مكونات  من  احتياطيا  نملك  ألننا 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
تزال  “مــا  إنــه  قــال رن  المستفسرين،  أحــد  وردا على ســؤال 
الدقيقة  اإللكترونية  الــرقــائــق  تصنيع  فــي  صعوبات  هــنــاك 
لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى  الصين،  المتقدمة في 

لّلحاق )بالواليات المتحدة( على هذا الصعيد”.
وأشار إلى أن “هواوي” أنفقت 23,8 مليار دوالر على البحث 
في  أكثر  ستستثمر  الشركة  وأن   2022 العام  في  والتطوير 

السنوات المقبلة بفضل زيادة في األرباح.

“هواوي” تستبدل آالف 
المكونات األميركية بنسخ 

صينية في أجهزتها


