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 210فلوس

البحرين وال�سعودية نحو مزيد من التكامل
ولي العهد رئي��س الوزراء :ال�س�عودية تقود حراكا تنمويا لتحقيق �أهداف �س�امية
أكــد صــاحــب السمو الملكي األمير
سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
رئيس مجلس الــوزراء أن العالقات التي
تربط مملكة البحرين والمملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة ع ــاق ــات راس ـخ ــة
تشهد على الــدوام نموا يستند إلــى إرث
تاريخي من المحبة واألخــوة والترابط،
وت ـح ـظــى ب ـكــامــل ال ــدع ــم وال ــرع ــاي ــة من
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
سـلـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز آل س ـعــود ملك
المملكة العربية السعودية ،مشيد ًا سموه
ب ـم ـبــادرات الـسـعــوديــة ال ـتــي ت ـقــود حــراكــا
تـنـمــويــا ف ــي الـمـنـطـقــة وال ـع ــال ــم يلتقي
حــول أه ــداف سامية لخدمة االقتصاد
العالمي وضـمــان األم ــن البيئي ،منوها
سموه بالنجاح الذي حققته قمة مبادرة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط األخ ـ ـضـ ــر وال ـن ـس ـخــة
الـخــامـســة مــن مـنـتــدى م ـبــادرة مستقبل
االستثمار في خلق تجمع دولــي يتطلع
إلى تحقيق األهــداف البيئية ،ومسارات
جديدة للتعاون االقتصادي العالمي.

{ سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بحضور سمو ولي العهد السعودي.
وأش ـ ــار س ـم ــوه إل ــى أه ـم ـيــة مــواصـلــة
البناء على ما تحقق من مستوى متقدم
للتكامل بـيــن المملكتين الشقيقتين
ووضــع المرئيات التي تسهم فــي تقوية
مـنـظــومــة ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي ،م ــؤك ــدا أن

مملكة البحرين تسخر جهودها لتعزيز
العمل المشترك نحو مزيد من التكامل
مع األشقاء بالمملكة العربية السعودية.
ج ــاء ذل ــك ل ــدى ل ـقــاء س ـمــوه أخ ــاه
صــاحــب الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـيــر محمد

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
ال ــدف ــاع بــالـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
الشقيقة.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب ص ــاح ــب الـسـمــو

الن�واب يطالب�ون بوق�ف ف�ص�ل بحرينيي�ن ف�ي «طي�ران الخليج»
أخبار البحرين

هجوم �إلكتروني يعطل محطات الوقود في �إيران
عربية ودولية

ص١٤

الملكي ولــي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية
السعودية الشقيقة عــن شكره وتقديره
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
اهتمام
مجلس الوزراء على ما يوليه من
ٍ
وحـ ـ ــرص ل ـم ــواص ـل ــة ت ــرس ـي ــخ ال ـع ــاق ــات
األخوية المميزة بين البلدين والشعبين
الشقيقين ،متمنيا لمملكة البحرين
دوام االزدهار والنماء.
مــن جهة ثانية أكــد صــاحــب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ول ــي ال ـع ـهــد رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أن
االستثمار في اإلنسانية مرتكزٌ أساسي
لالقتصـادات الناجحـة ،جاء ذلك خالل
مشاركة سموه نيابة عن حضرة صاحب
ال ـج ــال ــة ال ـم ـل ــك ح ـم ــد ب ــن ع ـي ـســى آل
خليفة عاهل البالد المفدى في منتدى
مـبــادرة مستقبل االستثمار فــي نسخته
الخامسة والذي ُيعقد في الرياض.

ال�صحة :الإعداد ل�صرف مكاف�آت  1500متطوع
أخبار البحرين

الحر��س الوطن�ي ينف�ذ تمرين�ا لمكافح�ة
الإرهــ�اب وحـمـايـ�ة مـنـ�شـ��آت الـنـفــ�ط
ن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــذت وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات
ال ـح ــرس الــوط ـنــي صـبــاح
أمس بتوجيه من الفريق
أول ال ــرك ــن س ـمــو الـشـيــخ
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى آل
خ ـل ـي ـفــة رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الوطني التمرين البحري
(كـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاح )1/ل ـم ـك ــاف ـح ــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــآت الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـ ّي ــة
الـ ـحـ ـي ــو ّي ــة ،ف ــي ال ـســاحــل
الشرقي للمملكة ،والذي
يــأتــي اسـتـكـمــاال لسلسلة
{ سمو الشيخ محمد بن عيسى.
ال ـت ـمــاريــن ال ـتــي يجريها
الحرس الوطني بشكل دوري لرفع قدراته البحرية العسكرية.
أج ــري الـتـمــريــن عـلــى إح ــدى الـمـنـشــآت الـنـفـطـ ّيــة الـبـحــر ّيــة في
الـســاحــل الـشــرقــي للمملكة ،لـيـكــون بمثابة تـجــربــة تقييم واخـتـبــار
لقدرات الحرس في أنظمة القيادة والسيطرة والخطط التقدمية
لحماية المنشآت البحرية الحيوية وتأمين مواقعها.
وأكد مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز
بن سعود آل خليفة أن تلك التمارين تتسق مع جهود رئاسة الحرس
الوطني في إطار دعم جميع المؤسسات األمنية ،بما يعزز ركائز األمن
واالسـتـقــرار فــي رب ــوع المملكة والـحـفــاظ على مكتسبات ومنجزات
الوطن.

أخبار البحرين ص2و٣

أخبار البحرين ص4

الأن�صاري« :اال�ستقرار الأ�سري» يت�صدر �أولويات خطة النهو�ض بالمر�أة

ص9

ص٤
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{ هالة األنصاري.

أكــدت هالة األنصاري األمين العام للمجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـم ــرأة أن مـ ـح ــور االسـ ـتـ ـق ــرار األس ـ ــري
والترابط العائلي يتصدر قائمة أولويات الخطة
الوطنية لنهوض الـمــرأة البحرينية ،مشيرة إلى
التجربة البحرينية الخاصة في هذا اإلطار التي
يــديــر عملياتها المجلس األعـلــى لـلـمــرأة بقيادة
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى .وأوضحت
أنـ ــه جـ ــرى تـصـمـيــم خ ـطــط ع ـمــل وم ـ ـبـ ــادرات هــذا
المحور بصورة شمولية ومنهجية علمية تعتمد

ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـم ــؤش ــرات الــوط ـن ـيــة وال ـم ـقــارنــات
ال ــدول ـي ــة وإيـ ـج ــاد ع ــاق ــات تــراب ـط ـيــة ب ـيــن تــأثـيــر
االستقرار األســري على األمن المجتمعي وصوال
إلــى مشاركة متصاعدة للمرأة في الحياة العامة
وفي االقتصاد الوطني.
جاء ذلك خالل مشاركتها كمتحدثة رئيسية
في منتدى األسرة السعودية الذي ينظمه مجلس
شؤون األسرة السعودي.
أخبار البحرين ص4
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{ �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل م�شاركته في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بحضور سمو ولي العهد السعودي.

ً
نيابة عن الملك� ..سموه ي�شارك في منتدى مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار

ولي العهد رئي�س الوزراء :اال�ستثمار في الإن�سانية مرتكز �أ�سا�سي لالقت�صادات الناجحة
م�س��ارات التنمي��ة وخل��ق الفر���ص اال�س��تثمارية الواع��دة ف��ي المنطق��ة تم�ض��ي قدم��ا

»

نجاح���ات ال�س���عودية يع���ود �أثره���ا عل���ى المنطق���ة كاف���ة

أك ـ ـ ــد صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو ال ـم ـل ـكــي
األم ـيــر سـلـمــان بــن حـمــد آل خليفة
ول ــي ال ـع ـهــد رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
أن الـعــاقــات التاريخية بين مملكة
البحرين والمملكة العربية السعودية
الشقيقة آخ ــذة فــي التطور والنماء
تقدما ،ما يعكس
نحو مستويات أكثر
ً
ال ـع ــزم ع ـلــى مــواص ـلــة تــرس ـيــخ اإلرث
األصـ ـي ــل ال ـم ـش ـتــرك ع ـلــى األص ـع ــدة
كـ ــافـ ــة فـ ــي ظـ ــل مـ ــا ت ـح ـظ ــى بـ ــه مــن
رع ــاي ـ ٍـة واه ـت ـمــام مــن حـضــرة صاحب
الجاللة الملك حمد بــن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى وأخيه
خ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الملك
س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز آل س ـعــود
عــاهــل الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،ي ــدع ـم ــه ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق الـمـتـبــادل حــول
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط وال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
مشيرا إلــى أن
والمبادرات الجامعة،
ً
نجاحات المملكة العربية السعودية
يعود أثرها على المنطقة كافة وهي
م ـصــدر ف ـخـ ٍـر واعـ ـت ــزاز دائ ـ ــم ،مـنــوهـ ًا
ب ــاألدوار الحيوية الـتــي تضطلع بها
لتعزيز الـقــدرة التنافسية للمنطقة
مستقبل أفضل
بما يصب في تحقيق
ٍ
للجميع.
وقــال سموه إن مـســارات التنمية
وخلق الفرص االستثمارية الواعدة
في المنطقة تمضي قدم ًا ،مشير ًا إلى

أن الخطط التنموية الطموحة في
المنطقة وتعزيز تنافسيتها يحقق
ال ـخ ـيــر وال ـن ـم ــاء ل ــدول ـه ــا وش ـعــوب ـهــا،
م ـعــرب ـ ًا ع ــن تـطـلـعــه ألن تـحـقــق هــذه
الخطط أهدافها التي ستخلق مزيد ًا
وترسخ التنافسية التي
من الفرص
ّ
يعود أثرها بالنفع على الجميع.
وأش ـ ــار س ـمــوه إل ــى أن الـمـشــاريــع
التنموية التي تشهدها المنطقة في
جـمـيــع ال ـم ـجــاالت سـتـسـهــم ف ــي رفــد
االقتصاد والدفع بعجلة التنمية بما
يلبي التطلعات المنشودة ،الفت ًا إلى

أهـمـيــة أن تحظى م ـب ــادرات التنمية
بتوفير فرص نوعية أكبر الستقطاب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وتـ ـع ــزي ــز ال ـم ـق ــوم ــات
الجاذبة لها ودعمها بأحدث التقنيات
المبتكرة.
جــاء ذلــك لــدى مـشــاركــة صاحب
ال ـس ـمــو الـمـلـكــي األم ـي ــر س ـل ـمــان بن
حـمــد آل خليفة ول ــي الـعـهــد رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ن ـي ــاب ـ ًـة ع ــن حـضــرة
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـج ـ ــال ـ ــة ال ـ ـم ـ ـلـ ــك ح ـمــد
ب ــن عـيـســى آل خـلـيـفــة عــاهــل الـبــاد
المفدى في منتدى مبادرة مستقبل

االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ن ـس ـخ ـتــه ال ـخــام ـســة
الذي ُيعقد في الرياض تحت رعاية
من خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل
المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونـ ــوه س ـمــوه ب ــأن االس ـت ـث ـمــار في
اإلنسانية مرتكزٌ أساسي لالقتصادات
ال ـنــاج ـحــة ،وه ــو م ــا أثـبـتـتــه جــائـحــة
فيروس كورونا «كوفيد »19-العالمية
الـتــي أضــافــت ُب ـعــد ًا جــديــد ًا للتعاون
الــدولــي القائم على تعزيز المبادئ
اإلنسانية ،مشيد ًا سموه بالمبادرات

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـتــي
تقودها المملكة العربية السعودية
ال ـش ـق ـي ـقــة وم ـن ـهــا مـ ـب ــادرة مستقبل
االس ـت ـث ـمــار ف ــي نـسـخـتـهــا الـخــامـســة
التي جــاءت متزامنة مــع مرحلة ما
بعد الجائحة ،وأهمية التنسيق على
المستويات كافة ،للوصول إلى وتيرة
النمو االقتصادي المنشود لمختلف
الدول بما يسهم في تحقيق التعافي
االقتصادي لكل القطاعات ،وتعزيز
االستقرار المالي.
وأضاف سموه أن ما تم طرحه في
النسخة الخامسة من منتدى مبادرة
مستقبل االستثمار يجدد الثقة في
قــوة االقـتـصــاد العالمي ويبعث على
األمــل في إعــادة رســم مالمح تعافيه
عبر مختلف االستثمارات والشراكات
التي تهدف المبادرة إلــى تحقيقها،
منوها بأهمية تحفيز أوجــه اإلبــداع
ً
واالبـ ـتـ ـك ــار ف ــي مـ ـج ــاالت االس ـت ـث ـمــار
لـتـنــويــع اق ـت ـصــادات المنطقة ودعــم
نموها.
وعـ ـ ـ ـ ّب ـ ـ ــر س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ع ـ ـ ــن اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه
بــالـمـشــاركــة إل ــى جــانــب أش ـقــائــه من
الــدول الشقيقة والصديقة في هذه
الـ ـمـ ـب ــادرة الـ ـت ــي ت ـع ـكــس اإلم ـك ــان ــات
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا الـمـنـطـقــة،
متمنيا للمشاركين في منتدى مبادرة
ً
االستثمار كل التوفيق والنجاح في
بلوغ الغايات المنشودة.
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{ �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل مباحثاته مع سمو ولي العهد السعودي.

لدى لقائه ولي العهد ال�سعودي ..ولي العهد رئي�س الوزراء:

م���ب���ادرات ال�����س��ع��ودي��ة ت��ق��ود ح��راك��ا ت��ن��م��وي��ا ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م يلتقي
ح����ول �أه�������داف ���س��ام��ي��ة ل��خ��دم��ة االق ��ت ��� ��ص ��اد ال��ع��ال��م��ي والأم�������ن ال��ب��ي��ئ��ي
أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الــوزراء أن العالقات التي تربط مملكة البحرين والمملكة
العربية السعودية الشقيقة عالقات راسخة تشهد على الدوام نموا يستند
إلــى إرث تاريخي مــن المحبة واألخ ــوة والـتــرابــط ،وتحظى بكامل الدعم
والرعاية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عــاهــل الـبــاد الـمـفــدى وأخـيــه خ ــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ،مشيد ًا سموه
بمبادرات السعودية التي تقود حراكا تنمويا في المنطقة والعالم يلتقي
حول أهداف سامية لخدمة االقتصاد العالمي وضمان األمن البيئي ،منوه ًا
سموه بالنجاح الذي حققته قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر والنسخة

تجمع دولــي
الخامسة مــن منتدى مـبــادرة مستقبل االستثمار فــي خلق
ٍ
يتطلع إلى تحقيق األهداف البيئية ،ومسارات جديدة للتعاون االقتصادي
العالمي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أخاه صاحب السمو الملكي األمير محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ،بحضور الشيخ سلمان
بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني والشيخ عبداهلل بن
عيسى آل خليفة السكرتير الـخــاص لسمو ولــي العهد ،حيث استعرض
سموهما عددا من الموضوعات والمبادرات موضع البحث في قمة مبادرة
الشرق األوســط األخضر والنسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل

االستثمار ومــا تشكله من أهمية في خلق رؤيــة عالمية موحدة لمسارات
التعامل مع التحديات البيئية واالستثمارية ،مشيد ًا سموه بالمبادرات التي
أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالل قمة
مبادرة الشرق األوسط األخضر والتي تؤسس لحقبة خضراء وبنية تحتية
تحمي البيئة وتحافظ عليها ،وأهداف منتدى مبادرة مستقبل االستثمار
التي تسهم في صياغة أفق جديد للتعاون االستثماري العالمي ،مؤكد ًا أن
مملكة البحرين تسخر جهودها لتعزيز العمل المشترك نحو مزيد من
التكامل مع األشقاء بالمملكة العربية السعودية.
وأش ــار صاحب السمو الملكي ولــي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء إلى
أهمية مواصلة البناء على مــا تحقق مــن مستوى متقدم للتكامل بين

المملكتين الشقيقتين ووضــع المرئيات التي تسهم في تقوية منظومة
ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي ،الف ـت ـ ًا س ـمــوه إل ــى أن الـ ــدور الـمــؤثــر للمملكة العربية
السعودية في خدمة قضايا األمتين العربية واإلسالمية محل تقدير من
الجميع ،فالمملكة الشقيقة هي العمق االستراتيجي وعامل االستقرار
إقليم ًيا وعالم ًيا .من جانبه ،أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
على مــا يوليه مــن اهـتـمـ ٍـام وح ــرص لمواصلة ترسيخ الـعــاقــات األخــويــة
المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين ،متمن ًيا لمملكة البحرين دوام
االزدهار والنماء.

{ �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء لدى مغادرته الريا�ض.

ولي العهد رئي�س الوزراء يغادر ال�سعودية ويبعث
برقيت�ي �ش�كر �إل�ى خ�ادم الحرمي�ن وول�ي عه�ده
غ ـ ـ ـ ــادر ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
الـمـلـكــي األم ـي ــر س ـل ـمــان بن
حمد آل خليفة ولــي العهد
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،بـعــد زيـ ــارة شــارك
س ـ ـمـ ــوه خ ــالـ ـه ــا نـ ـي ــاب ــة عــن
ح ـ ـضـ ــرة صـ ــاحـ ــب الـ ـج ــال ــة
ال ـ ـم ـ ـلـ ــك ح ـ ـمـ ــد ب ـ ــن ع ـي ـســى
آل خ ـل ـي ـف ــة عـ ــاهـ ــل الـ ـب ــاد
الـمـفــدى فــي منتدى مـبــادرة
م ـس ـت ـق ـب ــل االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـخ ــام ـس ــة الـ ــذي
ُع ـ ـقـ ــد تـ ـح ــت رع ـ ــاي ـ ــة خ ـ ــادم
الحرمين الشريفين الملك
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل
سعود ملك المملكة العربية
السعودية ،وفــي قمة مبادرة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط األخ ـض ــر
ت ـل ـب ـي ــة ل ـ ــدع ـ ــوة ك ــريـ ـم ــة مــن
أخيه صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن
ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـع ــود ولــي
الـعـهــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة
العربية السعودية.
وقـ ــد ب ـعــث س ـم ــوه بــرقـيــة
ش ـكــر إلـ ــى خ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن
الشريفين الملك سلمان بن
عـبــدالـعــزيــز آل س ـعــود ملك
المملكة العربية السعودية
الشقيقة هذا نصها:
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
الشريفين الملك سلمان بن

عـبــدالـعــزيــز آل سـعــود عاهل
المملكة العربية السعودية
الشقيقة حفظه اهلل ورعاه
الـ ـس ــام ع ـل ـي ـكــم ورح ـمــة
اهلل وبركاته،،،
يسرني وأنــا أغ ــادر بلدي
الـ ـث ــان ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة ال ـتــي
نـ ـك ــن لـ ـه ــا ع ـم ـي ــق ال ـم ـح ـبــة
والتقدير ،أن أعــرب لكم عن
بــالــغ الشكر واالمـتـنــان على
م ــا لـقـيـتــه وال ــوف ــد الـمــرافــق
من حفاوة وحسن استقبال
خـ ـ ــال زيـ ـ ــارتـ ـ ــي ل ـل ـم ـش ــارك ــة
فــي أع ـمــال م ـبــادرة مستقبل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة قـمــة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط األخ ـض ــر،
كما أود أن أعــرب عن اعتزاز
مملكة البحرين بالعالقات
األخوية التاريخية الراسخة
ال ـتــي تــربـطـهــا م ــع المملكة
العربية السعودية الشقيقة.
وإنـ ـن ــي إذ أه ـن ـئ ـكــم على
تتويج جـهــود بلدكم الكريم
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــارات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
وحـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة بــال ـن ـجــاح
ال ـ ــذي ت ـح ـقــق ل ـل ـم ـبــادرت ـيــن،
فإنني ألدعو اهلل أن يحفظكم
ويـمـتـعـكــم ب ـم ــوف ــور الـصـحــة
والعافية وأن يحقق للمملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وشعبها
دوام ال ـت ـقــدم واالزده ـ ـ ــار في
ظل قيادتكم الحكيمة.

ودمتم بعون اهلل سالمين
موفقين
س ـ ـل ـ ـمـ ــان بـ ـ ــن ح ـ ـمـ ــد آل
خليفة
ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء
ك ـمــا ب ـعــث س ـم ــوه بــرقـيــة
ش ـ ـكـ ــر إل ـ ـ ــى أخـ ـ ـي ـ ــه ص ــاح ــب
السمو الملكي األمير محمد
ب ــن س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
آل سـعــود ،ولــي العهد نائب
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
ال ــدف ــاع بــالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة ه ــذا
نصها:
صــاحــب الـسـمــو الملكي
األخ الـعــزيــز األم ـيــر محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود
ول ــي الـعـهــد نــائــب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع
حفظه اهلل
الـ ـس ــام عـلـيـكــم ورح ـمــة
اهلل وبركاته،،،
يسرني وأنــا أغــادر بلدي
ال ـث ــان ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية الشقيقة ،أن أبعث
لكم ببالغ الشكر واالمتنان
على مــا أحطتموني بــه من
حـ ـف ــاوة وح ـس ــن االس ـت ـق ـبــال
وكـ ـ ـ ــرم الـ ـضـ ـي ــاف ــة األص ـي ـل ــة
ال ـ ـ ــذي ق ــوبـ ـل ــت ب ـ ــه والـ ــوفـ ــد
الـمــرافــق أثـنــاء زيــارتـنــا ،كما
أود أن أعـ ــرب لـسـمــوكــم عن

بــالــغ شـكــري وتـقــديــري على
دعوتكم للمشاركة في أعمال
مبادرة قمة الشرق األوسط
األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،وعـ ـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزازي
بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة
مستقبل االسـتـثـمــار ،وإنني
إذ أه ـن ـئ ـكــم ب ـن ـج ــاح هــاتـيــن
ال ـم ـب ــادرت ـي ــن ال ـعــال ـم ـي ـت ـيــن،
ألؤك ـ ــد ل ـكــم بـ ــأن ك ــل إن ـجــاز
يحققه بلدكم الشقيق هو
إن ـج ــاز ل ـنــا جـمـيـعـ ًا وم ـصــدر
فخر واعتزاز دائمين ،سائ ً
ال
اهلل تعالى أن يمدكم بعونه
وتوفيقه بتحقيق مزيد من
الـتـقــدم واالزده ـ ــار للمملكة
العربية الـسـعــوديــة وشعبها
الشقيق.
ودمتم سالمين موفقين
،،،
أخوكــم
س ـ ـل ـ ـمـ ــان بـ ـ ــن ح ـ ـمـ ــد آل
خليفة
ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء
وقد كان في وداع صاحب
الـسـمــو الـمـلـكــي ول ــي العهد
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء لدى
مغادرته مطار الملك خالد
الــدولــي بــالــريــاض ع ــادل بن
أحـمــد الجبير وزي ــر الــدولــة
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة عـضــو
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بالمملكة
العربية السعودية الشقيقة،
وعدد من كبار المسؤولين.

{ �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي�����ش��ي��د ب��ت��ط��ور
ع�ل�اق���ات ال��ب��ح��ري��ن م���ع ال��ج��م��ه��وري��ة الهيلينية
أك ــد صــاحــب الـسـمــو الملكي األمـيــر
سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ال ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة الـتــي تجمع مملكة البحرين
وال ـج ـم ـه ــوري ــة الـهـيـلـيـنـيــة م ـس ـت ـمــرة في
ال ـت ـطــور وال ـن ـمــو بـمــا يـفـتــح آف ـ ً
ـاق ــا أوس ــع
لدعم أوجــه التعاون المشترك على كل
األص ـع ــدة ،مـشـيـ ًـرا إل ــى ح ــرص المملكة
على تعزيز مسارات التنسيق المختلفة
بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
جـ ــاء ذلـ ــك لـ ــدى ل ـق ــاء س ـم ــوه ام ــس،
خـ ــال ال ـن ـس ـخــة ال ـخــام ـســة م ــن مـنـتــدى
مـ ـب ــادرة االس ـت ـث ـم ــار ،ال ـس ـيــد كـيــريــاكــوس

ميتسوتاكيس رئـيــس وزراء الجمهورية
الهيلينية ،بـحـضــور الـشـيــخ سـلـمــان بن
خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد
الــوطـنــي ،وكـمــال بــن أحـمــد محمد وزيــر
ال ـ ـمـ ــواصـ ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،وزايـ ـ ـ ــد بــن
راش ــد الــزيــانــي وزي ــر الـصـنــاعــة والـتـجــارة
والسياحة ،حيث نوه سموه بأهمية البناء
ـاون اق ـت ـصــادي،
ع ـلــى م ــا تـحـقــق م ــن تـ ـع ـ ٍ
واستمرار تعزيز العمل الثنائي في ظل
ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات
تـفــاهــم نـحــو خـلــق ال ـمــزيــد مــن الـفــرص
االستثمارية المشتركة ما يدعم مسارات
هذا التعاون على كل المستويات.

وج ـ ـ ــرى خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء اسـ ـتـ ـع ــراض
الـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام المشترك،
وم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة آخ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ع ـلــى
الساحتين اإلقليمية والــدولـيــة وجهود
ت ـعــزيــز ال ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــرار بالمنطقة
والعالم.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس وزراء
الجمهورية الهيلينية عن شكره وتقديره
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام
بـتـعــزيــز مـسـتــوى ال ـعــاقــات بـيــن مملكة
ال ـب ـحــريــن وال ـج ـم ـهــوريــة الـهـيـلـيـنـيــة في
جميع المجاالت.
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ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ���ش��ك��ر
م������ن ال����رئ����ي���������س ال���م�������ص���ري
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ،وذلك
ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة ذكرى
انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

محمد بن زايد يرحب بتوجه البحرين للو�صول �إلى الحياد ال�صفري الكربوني
رح ــب ول ــي عـهــد أبــوظـبــي
نائب القائد األعـلــى للقوات
المسلحة فــي اإلم ــارات سمو
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـ ـ ــن زاي ـ ـ ــد
بـ ــاألهـ ــداف ال ـط ـمــوحــة ال ـتــي
أعـلـنـتـهــا الـبـحــريــن لـلــوصــول
إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــري

الكربوني.
وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــه
ال ــرسـ ـم ــي بـ ـم ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر»:
نــرحــب ب ــاأله ــداف الطموحة
للوصول إلى الحياد الصفري
ال ـ ـكـ ــربـ ــونـ ــي ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة
والبحرين الشقيقتين ،توجه

اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي يـ ـجـ ـس ــد دور
الـمـنـطـقــة ف ــي إيـ ـج ــاد حـلــول
عملية لتداعيات تغير المناخ،
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـلــى
تـنـسـيــق ال ـم ــواق ــف وال ـج ـهــود
مع األشقاء واألصدقاء لبناء
مستقبل آمن للبشرية.

الحر����س الوطني يجري تمرين���ا لمكافحة الإرهاب وحماية المن�ش����آت النفطية

ال�صحة :العمل على �صرف مكاف�أة لـ  1500متطوع
أك ــدت وزارة الـصـحــة أن الـعـمــل ج ــار لصرف
مكافآت  1500متطوع ،ممن تطوعوا خالل جائحة
فيروس كورونا في دعم الجهود الوطنية للتصدي
للفيروس ،وذلــك بعد استكمال صرف مكافآت لـ
 500متطوع ،ليصل بذلك العدد اإلجمالي إلى
 2000متطوع.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف المكافآت خضع
إلش ـ ــراف لـجـنــة مـخـتـصــة قــامــت بـتـقـيـيــم جميع
قوائم المتطوعين وتحديد االستحقاق بحسب
فترة واستمرارية العمل وكفاءة المتطوع وأدائــه

خالل فترة تطوعه.
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة ف ـخــرهــا بــأب ـنــاء ال ــوط ــن من
المتطوعين وخـصــوصــا العاملين فــي الصفوف
األمامية الذين سطروا أروع أمثلة العطاء لخدمة
الوطن والمواطن خــال جائحة فيروس كورونا،
مـشـيــدة ب ــدور جميع مــن ســاهــم خ ــال الجائحة
للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد ،)19-في سبيل
الـحـفــاظ عـلــى صـحــة وســامــة كــافــة المواطنين
والمقيمين.

لت�صنيفها �ضمن �أف�ضل  %2من العلماء

وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ي��ك��رم رئ��ي�����س��ة ق�����س��م تطوير
ال ��ب ��ح ��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ـ«ال��ت��ع��ل��ي��م ال ��ع ��ال ��ي»
اس ـت ـق ـبــل ال ــدكـ ـت ــور مــاجــد
بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم رئيس مجلس أمناء
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي،
الدكتورة أمينة محمد بوعالي
رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ت ـط ــوي ــر الـبـحــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ب ـ ــاألم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لمجلس التعليم العالي ،حيث
هنأها الوزير بمناسبة تصنيفها
مـ ــن ق ـب ــل ج ــام ـع ــة س ـت ــان ـف ــورد
األمــري ـك ـيــة ض ـمــن أف ـضــل %2
من العلماء الباحثين من أصل
 160أل ــف عــالــم ح ــول الـعــالــم،
مشيد ًا بجهودها البحثية التي
أه ـل ـت ـهــا ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ه ــذا
التكريم الرفيع ،ومتمني ًا لها
دوام التوفيق والنجاح.
الجدير بالذكر أن الدكتورة
أم ـي ـنــة ب ــوع ــاي حــاص ـلــة على
درج ــة الــدك ـتــوراه فــي اإلفـصــاح
المحاسبي عن تقارير التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،والـ ـ ـ ــذي يـعـتـبــر
م ــن أحـ ـ ــدث ال ـت ـخ ـص ـصــات فــي
المحاسبة ،كما سبق لها وأن

{ وزير التربية يكرم د .أمينة بوعالي.
فازت بخمس جوائز بحثية على
مستوى العالم في المحاسبة
واالس ـت ـث ـمــار واالق ـت ـص ــاد ،ولها
مــا يـقــارب ( )40بحث ًا منشور ًا
ف ــي م ـج ــات عــالـمـيــة مصنفة
في قاعدة البيانات (سكوبس)،
وتــم االستشهاد بدراساتها في
أكثر من ( )700مجلة عالمية.

ومـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــراً ،اخ ـ ـت ـ ـيـ ــرت ل ـت ـك ــون
م ـح ـك ـم ـ ًا م ـع ـت ـم ــد ًا ل ـل ــدراس ــات
الـمـمــولــة مــن الـمــركــز الوطني
للعلوم فــي بــولـنــدا ،إلــى جانب
عضويتها كمحكم في أكثر من
( )20مجلة دولية مرموقة في
دور نشر مختلفة في بريطانيا
وأمريكا.

{ سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

بتوجيه مــن الفريق أول الــركــن سمو
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس
ال ـحــرس الــوطـنــي نـفــذت وح ــدات الـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي ال ـت ـم ــري ــن الـ ـبـ ـح ــري «ك ـ ـفـ ــاح»1/
ل ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وح ـم ــاي ــة ال ـم ـن ـشــآت
ال ـن ـف ـط ـ ّيــة ال ـح ـي ــو ّي ــة ،وذلـ ــك ص ـب ــاح امــس
الثالثاء ( 26أكتوبر) في الساحل الشرقي
للمملكة.
وي ــأت ــي ت ـمــريــن «ك ـ ـفـ ــاح »1/اس ـت ـك ـمــا ًال
لسلسلة التمارين الـتــي يجريها الحرس
الوطني بشكل دوري لرفع قدراته البحر ّية
العسكرية ،إذ أجــري التمرين على إحدى
المنشآت النفط ّية البحر ّية فــي الساحل
الـشــرقــي للمملكة ،ليكون بمثابة تجربة

تقييم واختبار لقدرات الحرس في أنظمة
التقدمية
ال ـق ـيــادة والـسـيـطــرة والـخـطــط
ّ
ل ـح ـمــايــة ال ـم ـن ـش ــآت ال ـب ـح ــري ــة ال ـح ـيــويــة
وتأمين مواقعها.
وتفقد اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز
بــن سعود آل خليفة مدير أرك ــان الحرس
الوطني قطاعات التمرين ،مؤكد ًا أن تلك
التمارين تتّسق مع جهود رئاسة الحرس
ال ــوط ـن ــي ف ــي إط ـ ــار دعـ ــم ك ــل ال ـمــؤس ـســات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــزز مـ ــن ركـ ــائـ ــز األمـ ــن
واالس ـت ـقــرار فــي رب ــوع المملكة والحفاظ
على مكتسبات ومنجزات الوطن ،في ظل
الـعـهــد ال ــزاه ــر لـحـضــرة صــاحــب الـجــالــة
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة عاهل

البالد المفدى القائد األعلى.
وأش ــاد بالجهود الـتــي بذلتها قـيــادات
ال ـت ـمــريــن وال ـم ـش ــارك ــون ف ـيــه م ــن وح ــدات
الحرس الوطني ،والتي أسهمت في تنفيذ
م ــراح ــل ال ـت ـمــريــن بــاح ـتــراف ـيــة عــال ـيــة في
تقدير الـمــوقــف والـتـعــامــل مـعــه ،مــا يؤكد
التأهب الدائم لمنتسبي الحرس الوطني
في تلبية نداء الواجب بمختلف الظروف.
وعكست نتائج التمرين التطور المستمر
فــي مـســارات التدريب التي تنضوي تحت
مـنـظــومــة ال ـتــدريــب الـحــديـثــة ال ـتــي تزخر
بها مـيــاديــن الـحــرس الــوطـنــي ،بما يمكّ ن
هــذا الـصــرح العسكري مــن تــأديــة واجباته
بكفاءة واقتدار.
الوطن ّية
ٍ

بتكليف من جاللة الملك..

وزير الديوان الملكي يت�سلم التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان
بتكليف من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك
حـمــد بــن عيسى آل خليفة مـلــك مملكة البحرين
المفدى ،استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي ،المهندس علي أحمد الدرازي
رئـيــس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلن ـســان ،والــذي
رفع إليه التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان.
وع ّبر وزير الديوان الملكي عن تقديره للجهود
التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في
تعزيز وحماية حقوق اإلنـســان في مملكة البحرين
ف ــي ظ ــل ال ـع ـهــد ال ــزاه ــر ل ـجــالــة ال ـم ـلــك ال ـم ـفــدى،
وفــقً ــا للمبادئ الحقوقية ال ــواردة فــي ميثاق العمل
ال ــوط ـن ــي وال ــدسـ ـت ــور وال ـق ــوان ـي ــن وال ـت ـشــري ـعــات ذات
الصلة ،باإلضافة إلى الصكوك والمعاهدات الدولية
واإلقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وتـ ـن ــاول ال ـت ـقــريــر ال ـس ـن ــوي ال ـث ــام ــن لـلـمــؤسـســة
الوطنية لحقوق اإلنسان جهود المؤسسة وأنشطتها
المبذولة فــي مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
بـشـكــل ع ــام ،ورص ــده ــا لـلـجـهــود ال ـتــي بــذلـهــا الـفــريــق

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كــورونــا (كوفيد-
 )19بناء على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء ،والتي اسهمت في تعزيز الحق
فــي الصحة وتـقــديــم الــرعــايــة الصحية للمواطنين
والـمـقـيـمـيــن عـلــى حــد سـ ــواء ،بــاإلضــافــة إل ــى اآلراء
االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان إلى السلطات الدستورية.
ومــن جانبه ،تقدم ال ــدرازي باألصالة عن نفسه
وبالنيابة عن كل أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنـســان بجزيل الشكر واالمتنان
والتقدير إلــى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك
حـمــد بــن عيسى آل خليفة عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى،
على رعايته الدائمة لحقوق اإلنسان ،وعلى توجيهات
جاللته لبذل المزيد من الجهود لالرتقاء بمنظومة
حقوق االنسان وحمايتها وتعزيزها بما يتوافق مع
الطموحات التي تتبناها قيادة جاللة الملك المفدى
ويتمناها جميع أبناء البحرين بما يعزز من مكانة
المملكة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.

{ وزير الديوان الملكي يستقبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

خالل كلمة رئي�سية لها في منتدى الأ�سرة ال�سعودية ..الأنـ�صاري:

اال�ستـقرار الأ�سري يـتـ�صـدر �أولـويـات الـخطـة الوطـنـية لنـهو�ض الـمر�أة الـبحرينـية
أكدت هالة األنصاري األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
أن مـحــور االسـتـقــرار األس ــري والـتــرابــط العائلي يتصدر قائمة
أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ،مشيرة إلى
التجربة البحرينية الخاصة في هذا اإلطار التي يدير عملياتها
المجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى.
وأوض ـحــت أن ــه ج ــرى تصميم
خطط عمل ومبادرات هذا المحور
بصورة شمولية ومنهجية علمية
تـعـتـمــد ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـمــؤشــرات
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـمـ ـق ــارن ــات ال ــدول ـي ــة
وإيجاد عالقات ترابطية بين تأثير
االسـ ـتـ ـق ــرار األسـ ـ ــري ع ـلــى األم ــن
المجتمعي وصـ ــو ًال إل ــى مشاركة
م ـت ـص ــاع ــدة لـ ـلـ ـم ــرأة فـ ــي ال ـح ـيــاة
العامة وفي االقتصاد الوطني.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال مـشــاركـتـهــا
ك ـم ـت ـحــدثــة رئ ـي ـس ـيــة ف ــي مـنـتــدى
األسـ ــرة ال ـس ـعــوديــة ال ــذي ينظمه
مجلس ش ــؤون األس ــرة الـسـعــودي،
وذلـ ـ ــك ف ــي دورت ـ ـ ــه ال ــرابـ ـع ــة ال ـتــي
ت ـت ــزام ــن م ــع الـ ــذكـ ــرى الـخــامـســة
النطالق رؤية المملكة  2030تحت
ع ـنــوان «دور األس ــرة فــي منظومة
التنمية المستدامة ورؤية المملكة
 ،»2030ح ـيــث ن ــوه ــت األنـ ـص ــاري
ب ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـم ـم ـل ـك ــة
العربية السعودية بتقديم كل ما
ه ــو مـسـتـحــق م ــن دع ــم وم ـســانــدة
لمشاركة مؤثرة للمرأة في البناء
الـتـنـمــوي بالنظر إل ــى مــا وصلت
إلـيــه مــن مكانة مــرمــوقــة تجعلها
الـيــوم الشريك الجدير فــي صنع
حاضر ومستقبل وطنها.
وقالت األنصاري إنه من حسن
ال ـطــالــع أن ي ـتــم تـنـظـيــم مـنـتــدى
األس ــرة الـسـعــوديــة ،بــالـتــزامــن مع
الذكرى الخامسة النطالقة رؤية
المملكة العربية السعودية ،2030
وذلك بهدف رسم صيغة متجددة
إلسـ ـه ــام ــات ال ـم ــؤس ـس ــة األس ــري ــة
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى م ـك ــان ـت ـه ــا ودوره ـ ـ ــا
ال ـم ـحــوري ف ــي تـحـقـيــق األهـ ــداف
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ل ـت ـك ــون كـ ـي ــانـ ـ ًا ف ــاع ـ ًـا
ومستوعب ًا لمسؤولياته الوطنية.
تدابير استثنائية
لتاليف آثار اجلائحة
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري أن
مـ ــا أح ــدثـ ـت ــه ج ــائ ـح ــة (ك ــوف ـي ــد-
 )19عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـص ـحــي

واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
ي ـت ـط ـلــب م ــراجـ ـع ــات وم ـعــال ـجــات
متسارعة وذلــك بحسب مــا أشــار
إليه تقرير المجلس االقتصادي
واالج ـت ـمــاعــي للجمعية الـعــامــة
لألمم المتحدة الخاص بتنفيذ
أه ـ ــداف الـسـنــة الــدول ـيــة لــأســرة
لـ ـع ــام  ،2021م ـش ـي ــرة إل ـ ــى ق ـيــام
العديد من الــدول بوضع تدابير
اسـتـثـنــائـيــة الح ـت ــواء الـصـعــوبــات
الحياتية التي تواجهها األســرة،
وتـ ـح ــدي ــد ًا ف ــي مـ ـج ــال ال ـتــوف ـيــق
بين مسؤوليات األســرة والمهنة،
والـتـنـشـئــة االي ـجــاب ـيــة لــأطـفــال
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ــي
االضطالع بالمهام األسرية.
شراكة وطنية
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أشـ ـ ــارت
األن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاري إلـ ـ ـ ـ ــى أن أعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـ ـلـ ـم ــرأة فــي
مملكة البحرين ارتـكــزت بشراكة
وطنية تشمل كــل حلفاء العمل
على ثالثة أســس رئيسية تتمثل
في مراجعة وتطوير التشريعات
وس ــد ال ـف ـجــوات ال ـتــي تــؤثــر على
المراكز القانونية ألفــراد األسرة
وض ـ ـمـ ــان ات ـس ــاق ـه ــا مـ ــع مـ ــا نــص
عليه الــدسـتــور بــإزالــة كــل أشكال
التمييز وال ــوص ــول إل ــى الـعــدالــة
م ــع م ــراع ــاة ال ـخ ـصــوص ـيــة الـتــي
ت ـح ـي ــط بـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات األس ـ ــري ـ ــة،
ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات
واالسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات الـ ـن ــوعـ ـي ــة
لـتـحــويــل ال ـن ـصــوص التشريعية
إل ـ ــى واق ـ ـ ــع م ـ ـعـ ــاش ،ع ـب ــر إدم ـ ــاج
م ـن ـه ـجــي ومـ ـنـ ـظ ــم الح ـت ـي ــاج ــات
األســرة البحرينية ضمن المسار
ال ـت ـن ـم ــوي مـ ــن خـ ـ ــال م ـ ـبـ ــادرات
وب ــرام ــج م ــرك ــزة لتمكين األس ــرة
م ــن األخـ ــذ ب ــزم ــام إدارة شــؤونـهــا
واستقاللية اتخاذ قراراتها ،وبما
ي ـت ـس ــق مـ ــع قـ ـي ــم وغ ـ ــاي ـ ــات رؤيـ ــة
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن االق ـت ـص ــادي ــة
 ،2030إض ــاف ــة إل ــى ال ـع ـمــل على

{ هالة األنصاري تلقي كلمتها خالل منتدى األسرة السعودية.
ربــط جهود مملكة البحرين في
مـجــال تمكين وتـقــدم ال ـمــرأة مع
أهداف التنمية المستدامة.
مالمح من اجلهود البحرينية
لتنمية دور األسرة
وعرضت األنصاري في كلمتها
عددا من األمثلة المادية على ما
اس ـت ـطــاعــت أن تـحـقـقــه الـجـهــود
وال ـم ـســاعــي الــوطـنـيــة ف ــي مـجــال
تنمية دور األسرة البحرينية ورفع
مستويات استقرارها ،مــن خالل
ب ـعــض م ــام ــح ال ـع ـمــل الـمـتـعـلــق
بالحفاظ على استقرار وكينونة
األســرة البحرينية كصدور قانون
األســرة وفصل محاكمه في مبان
م ـس ـت ـق ـلــة م ـ ــراع ـ ــا ًة لـخـصــوصـيــة
ال ـق ـض ــاي ــا األس ـ ــري ـ ــة وال ـت ـس ــري ــع
ف ــي إج ــراءاتـ ـه ــا س ـع ـي ـ ًا لتخفيف
الـ ـضـ ـغ ــط ع ـ ــن تـ ـل ــك ال ـم ـح ــاك ــم،
كـمــا يـسـمــح ال ـقــانــون الـبـحــريـنــي
بالطعن في أحكام محاكم األسرة
ورفـعـهــا إلــى أعـلــى سلطة تقاض
فيها هي محكمة التمييز ،وصدور
قــانــون بــإلــزامـيــة تطبيق الصلح
األس ـ ــري وال ـت ـســويــة ال ــودي ــة قبل
الــوصــول إلــى مرحلة التقاضي،
كما تم مــؤخــر ًا استحداث خدمة
«الوساطة األسرية» بالشراكة مع
ال ـمــؤس ـســات األه ـل ـي ــة وال ـخــاصــة
وم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اإلرش ـ ـ ـ ــاد
األسـ ــري لـلـتــوســط فــي المسائل
األســريــة خ ــارج نـطــاق المحاكم،
وصدور قانون الحماية من العنف
األسري.

كـمــا تـحــدثــت األنـ ـص ــاري في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ع ــن تــوسـيــع مظلة
اس ـت ـفــادة ال ـم ــرأة البحرينية من
الـخــدمــات اإلسـكــانـيــة وخصوص ًا
عند تعرضها لظروف الترمل أو
االن ـف ـص ــال سـ ــواء كــانــت حــاضـنــة
أو غير حاضنة لألبناء ،ويسمح
ل ـغ ـيــر ال ـحــاض ـنــة ض ـمــن ال ـف ـئــات
الـعـمــريــة ال ـتــي ال تنطبق عليها
مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى حــق
التملك أن تستفيد من الخدمات
اإلسـكــانـيــة بــاالنـتـفــاع منها مدى
ال ـح ـيــاة ،بــاإلضــافــة إل ــى إمكانية
اس ـت ـف ــادة الـ ـم ــرأة ال ـحــاض ـنــة من
بــرامــج السكن االجتماعي الــذي
يؤهلها لشراء وحدات سكنية من
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وب ــدع ــم ميسر
من الدولة ،وإنشاء لجان لتكافؤ
الفرص في كل مؤسسات القطاع
ال ـع ــام ال ـتــي تـعـمــل ع ـلــى متابعة
تنفيذ الخدمات المقدمة لألسرة
والـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ــداع ـ ـمـ ــة ل ـت ـقــدم
المرأة البحرينية بما يمكنها من
تحقيق التوازن بين المسؤوليات
الوظيفية والواجبات األسرية من
دون إرباك مسار تقدمها المهني.
مالمح اخلطة الوطنية
القادمة لنهوض املرأة
البحرينية
وأكدت األنصاري في كلمتها
أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أثـ ـبـ ـت ــت ض ـ ـ ــرورة
وأهـمـيــة التخطيط االسـتـبــاقــي
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرف الح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
األس ــرة الـمـعــاصــرة ،وكـشـفــت في
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق عـ ــن أن ت ـحــديــث

ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـنـ ـه ــوض
المرأة البحرينية التي ستنتهي
الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل س ـي ـس ـت ـنــد عـلــى
ع ــدد مــن االع ـت ـب ــارات مــن بينها
انـ ـتـ ـق ــال م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن مــن
مــرحـلــة «الـنـهــوض بــال ـمــرأة» إلــى
«نهوض المرأة» بذاتها والتركيز
ع ـلــى ك ـي ـف ـيــة اسـ ـت ــدام ــة «ت ـق ــدم»
الـمــرأة البحرينية وقياس تأثير
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة
الوطنية ،لتكون هي من تنهض
بنفسها ،وتقرر ما هو مناسب لها
وألسرتها.
محاور املنتدى
وشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى لـ ـلـ ـم ــرأة فــي
منتدى األســرة السعودية بدورته
الرابعة إلى جوار عدد من الوزراء،
ونـخ ـبــة م ــن ال ـخ ـبــراء وال ـق ـيــادات
الوطنية ،والمنظمات اإلقليمية
والـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ــن م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
العالم؛ الذين ناقشوا أهم قضايا
األســرة المعاصرة وسبل تمكينها
وح ـم ــاي ـت ـه ــا ،وت ـض ـم ــن ال ـم ـن ـتــدى
ثــاثــة م ـح ــاور رئـيـســة ه ــي أدوات
تمكين األس ــرة مــن اتـخــاذ قــرارات
م ـس ـت ـن ـيــرة فـ ــي ظـ ــل ال ـم ـت ـغ ـيــرات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
الحالية ،ومسؤولية األســرة تجاه
ال ـب ـي ـئــة وال ـم ـج ـت ـمــع واالق ـت ـص ــاد
ودور األسرة في تنمية رأس المال
البشري ،واألسرة كراع أول للهوية
الثقافية والوطنية للنشء.
وط ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــون ف ــي
المنتدى الـعــوامــل الـمــؤثــرة على
اتخاذ القرارات المستنيرة لألسرة
ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـم ـك ـيــن،
والتشريعات والسياسات الداعمة
لألسرة وشــراكــات وحلول مجلس
األس ــرة لتحقيق أه ــداف التنمية
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ،2030
والمسؤولية المجتمعية لألسرة
كأداة لتحقيق التنمية المستدامة
واستعراض نماذج وتجارب دولية
فاعلة عن دور األســرة في حماية
البيئة ،إضافة إلى األسرة وتشكيل
الهوية الثقافية ودورها في تعزيز
ال ـم ــواط ـن ــة ال ـص ــال ـح ــة وت ـكــريــس
قيمها في نفوس األبناء.
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تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة..

الفريق الم�شترك بين «التربية» و«هيئة الريا�ضة» ي�ستعر�ض م�ستجدات م�شروع المدر�سة الريا�ضية
نفذ الفريق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والهيئة
العامة للرياضة اجتماعه ال ــدوري لمناقشة جميع مستجدات
تطوير الرياضة المدرسية ،وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية
ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،ب ـه ــدف االرت ـ ـقـ ــاء ب ـم ـس ـتــوى ال ــري ــاض ــة ال ـمــدرس ـيــة،
وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومختلف االتحادات
الرياضية ،باإلضافة إلى تنويع األلعاب الرياضية التي يقدمها
المنهج التعليمي بما يعزز اكتشاف وصقل المواهب الرياضية
البحرينية.
وق ــد حـضــر اجـتـمــاع الفريق
كــل مــن الــدك ـتــور مـحـمــد مـبــارك
بــن أحـمــد الـمــديــر ال ـعــام لـشــؤون
المدارس ،والدكتور عبدالرحمن
صادق عسكر الرئيس التنفيذي
للهيئة الـعــامــة لـلــريــاضــة ،ونــوال
إب ــراهـ ـي ــم ال ـخ ــاط ــر وكـ ـي ــل وزارة
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم لـلـسـيــاســات
واالستراتيجيات واألداء ،وكفاية
حبيب العنزور الوكيل المساعد
ل ـل ـخــدمــات الـتـعـلـيـمـيــة ،وع ـب ــادة
الـمــا رئـيــس االت ـحــاد البحريني
للمصارعة ،وعدد من المسؤولين
من كال الجانبين.
وقـ ـ ــد ت ـ ــم خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع
مـ ـن ــاقـ ـش ــة مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات مـ ـش ــروع
الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وآخـ ـ ــر
م ــا ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيــه ب ـيــن فــرق
الـعـمــل الـفــرعـيــة فــي ه ــذا الـشــأن

ل ـت ـح ــدي ــد م ـت ـط ـل ـبــات ال ـمــرح ـلــة
الـقــادمــة لتنفيذ هــذا الـمـشــروع،
ك ـمــا ت ـمــت م ـتــاب ـعــة اسـ ـتـ ـع ــدادات
إدخ ــال ريــاضــة المصارعة ضمن
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــج الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وآخـ ـ ــر
الـتـحـضـيــرات ف ــي ه ــذا الـجــانــب،
بــاإلضــافــة إل ــى مـنــاقـشــة الخطة
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وخـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ب ـي ــن ال ـمــؤس ـســات
المدرسية وأول ـيــاء األم ــور لنشر
ثقافة اللعبة والتعريف بفوائدها
المتعددة في الجانبين السلوكي
والرياضي .وفي هذا الصدد أطلع
الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون ال ـمــدارس
ال ـفــريــق ال ـم ـش ـتــرك ع ـلــى م ــا تم
م ــن إجـ ـ ـ ــراءات إلشـ ـ ــراك مــديــري
المدارس في تعزيز هذه الرياضة
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـم ــدرس ــي مــن
خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تــم

malmahmeed7@gmail.com

{ اجتماع الفريق المشترك بين «التربية» و«هيئة الرياضة».
تنفيذها م ــؤخ ــر ًا مــع ع ــدد كبير
من مديري الـمــدارس ،باإلضافة
إلى الفقرات اإلعالمية التي تم
ن ـشــرهــا م ــؤخ ــر ًا ع ـبــر الـصـحــافــة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة .م ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه أكـ ــد
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

لـلــريــاضــة أن الـفــريــق المشترك
ب ـيــن ال ـ ـ ــوزارة وال ـه ـي ـئــة ق ــد حقق
ـدمــا كـبـيــر ًا فــي خطط تطوير
تـقـ ً
ال ــري ــاض ــة ال ـم ــدرس ـي ــة ،وقـ ــد بــدا
ذل ــك واضـ ًـحــا مــن ق ــدر الحماس
الذي يسود االتحادات الرياضية

التي بدأت تتشجع وتبدي رغبتها
في اإلسهام في تطوير الرياضة
ال ـم ــدرس ـي ــة ع ـبــر طـ ــرح مختلف
الرياضات.
وقد تم خالل االجتماع بحث
إدخ ــال ع ــدد مـتـنــوع مــن األلـعــاب

الرياضية والذهنية ضمن مناهج
وأنشطة المؤسسات المدرسية،
واالتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق عـ ـل ــى وض ـ ـ ــع ج ـ ــدول
زم ـن ــي ل ـم ـنــاق ـشــة هـ ــذه ال ـبــرامــج
التطويرية للرياضة المدرسية
في االجتماعات القادمة.

�ضمن  14تخ�ص�صا طبيا معتمدا من الهيئة ال�سعودية

الخدم���ات الطبية الملكية تن���ال االعتماد الطبي في طب الأطفال والت�ش���ريح
نـ ــالـ ــت ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ـب ـيــة
الملكية االعتماد البرامجي من
الهيئة الـسـعــوديــة للتخصصات
الـطـبـيــة ل ـبــرنــامــج ط ــب اإلقــامــة
فــي طــب األطـفــال وبرنامج طب
اإلق ـ ــام ـ ــة ف ـ ــي ع ـ ـلـ ــوم األمـ ـ ـ ــراض
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــح ،وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ض ـم ــن
استراتيجيات الخدمات الطبية
ال ـم ـل ـك ـيــة ب ـق ــوة دف ـ ــاع الـبـحــريــن
لتعزيز دور الــريــادة فــي القطاع
الصحي لمملكة البحرين.
ويــأتــي هــذا اإلن ـجــاز تماشيا
م ــع االسـتــراتـيـجـيــة الـمــوضــوعــة
من قبل قائد الخدمات الطبية
ال ـم ـل ـك ـيــة ،ال ـ ـلـ ــواء ال ـبــروف ـي ـســور
الشيخ خالد بن علي آل خليفة،
لتعزيز مكانة المؤسسة لتقديم
أفـ ـض ــل س ـب ــل الـ ـت ــدري ــب ال ـط ـبــي
وذل ــك لتقديم أعـلــى مستويات
الــرعــايــة ال ـص ـح ـيــة .وم ــن خــال
اعتماد معايير الهيئة السعودية
للتخصصات الطبية ،ستضمن
بــذلــك تحقيق مـعــايـيــر ال ـجــودة
والتحصيل األكــاديـمــي لألطباء
المنتسبين.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد ال ـف ـنــي
لقائد الخدمات الطبية الملكية
ورئـ ـي ــس ق ـس ــم عـ ـل ــوم األمـ ـ ــراض
والتشريح العميد طبيب عبداهلل
درويــش عن اعتزازه بنيل القسم

{ فريق العمل.
هذا االعتماد البرامجي من قبل
الهيئة السعودية .حيث سيتمكن
االطباء المنتسبون من التدريب
فــي هــذا المجال الحيوي الــذي
يعتبر ركنا أساسيا في تشخيص
المرضى وعالجهم.
ومن جانبها أكدت استشارية
عـ ـ ـل ـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض وال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــح
الطبيبة فـيـنــانــا غ ــراج ب ــأن علم
األم ـ ـ ـ ـ ــراض والـ ـتـ ـش ــري ــح ي ـع ـت ـبــر
رافــدا أساسيا في عملية تقديم
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،ف ـلــذا توفير
التدريب الالزم لألطباء يعتبر ذو

«التوازن بين الجن�سين»..
قراءة �أخرى

أهمية قصوى لتأهيل كادر طبي
متخصص في هذا المجال.
ومـ ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ــد الـطـبـيــب
بــاب ـكــر ح ـســن ،رئ ـيــس ق ـســم طب
األطفال ،بأن البرنامج التدريبي
سيستوفي المعايير األكاديمية
لتعزيز خبرات ومهارات األطباء
في هذا المجال .مضيفا أن طب
األط ـف ــال يـحـتــوي عـلــى الـعــديــد
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة
وسيتمكن الطبيب المتدرب من
دراسـ ـ ــة هـ ــذه ال ـت ـخ ـص ـصــات مما
سيعزز مستوى الرعاية الصحية

ال ـم ـق ــدم ــة .وس ـت ــدي ــر ال ـبــرنــامــج
التدريبي الطبيبة إيمان شاجره،
استشارية طب األطفال والعناية
المركزة لحديثي ال ــوالدة ،حيث
أع ــرب ــت الـطـبـيـبــة ع ــن اع ـتــزازهــا
ل ـتــولــي إدارة ال ـب ــرن ــام ــج وأكـ ــدت
أن العملية التدريبية ستشمل
جميع نواحي التعليم الطبي من
ناحية التدريب العملي والنظري
وتنظيم ورشــات عمل تخصصية
لتأهيل األطباء المنتسبين.
ويأتي هذا االعتماد تكليال

ل ـج ـه ــود ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ب ـمــركــز
ولــي العهد للتدريب والبحوث
الـطـبـيــة ب ـ ــإدارة الـعـقـيــد طبيب
نايف عبدالرحمن لوري ،رئيس
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ـس ـت ـمــر لــأط ـبــاء
وال ـم ـم ـث ــل ال ـن ـظ ــام ــي ل ـل ـشــؤون
األكاديمية ضمن برنامج الهيئة
السعودية للتخصصات الطبية
لـجـمـيــع الـتـخـصـصــات الطبية
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
العسكري .حيث أكدت األستاذة
نور يوسف النهام ،نائبة الممثل
النظامي لـلـشــؤون األكاديمية,

عـلــى أهـمـيــة ه ــذا اإلع ـت ـمــاد في
م ـس ـي ــرة ال ـم ــرك ــز الـ ـ ــذي يـسـعــى
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب الـ ـطـ ـب ــي
لألطباء المنتسبين واالستفادة
ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى م ـ ــن م ـ ــراف ـ ــق م ــرك ــز
ولــي العهد للتدريب والبحوث
الطبية فــي مـجــاالت عــدة منها
تنظيم ورش العمل والمؤتمرات
التخصصية ،التدريب العملي
عـلــى أج ـهــزة الـمـحــاكــاة الطبية
وال ـن ـظــريــة م ــن خ ــال المكتبة
الطبية الشاملة الـتــي يوفرها
المركز.

البحرين تبد�أ اليوم تطعيم الفئة  11-3عاما
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـطـ ـب ــي ل ـل ـت ـصــدي
لفيروس كورونا (كوفيد )19-موافقة أعضاء لجنة
التطعيمات بمملكة البحرين على تطعيم الفئات
العمرية البالغة مــن العمر  11-3عاما فــي مملكة
الـبـحــريــن ،بتطعيم «سـيـنــوفــارم» الـمـضــاد لفيروس
ـدءا مــن ال ـيــوم األرب ـعــاء
كــورونــا بجرعتين ،وذل ــك ب ـ ً
الموافق  27أكتوبر 2021م.
ون ــوه الـفــريــق الــوطـنــي إل ــى أن ــه قــد تــم السماح
ل ـه ــذه ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة ب ـت ـل ـقــي ال ـت ـط ـع ـيــم ب ـع ــد أن
درســت لجنة التطعيمات جميع التوصيات الطبية
ال ـصــادرة المتعلقة بـهــذا الـشــأن مــن أجــل الحفاظ
على صحتهم وسالمتهم عبر اكتساب المناعة ضد
الـفـيــروس ،كما ستتم الموافقة قريبا على تطعيم
(فايزر-بيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين
عاما ،وســوف يتم إعــان ذلك
للفئة العمرية ً 11-5

عبر موقع وزارة الصحة.
وشدد الفريق الوطني الطبي على أهمية تطعيم
الفئة العمرية المذكورة لحمايتهم وحماية أسرهم
ومجتمعهم ،وخــاصــة فــي ظــل ط ــول فـتــرة حضانة
الفيروس لدى األطفال في حال اإلصابة به ،ما يعزز
من انتشار الفيروس ،مضيفً ا أنه باإلمكان التسجيل
ألخ ــذ الـتـطـعـيــم ال ـم ـضــاد ل ـل ـف ـيــروس ع ـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني التابع لــوزارة الصحةhealthalert. :
 ،gov.bhأو عبر تطبيق «مجتمع واعي» من خالل
اختيار «التسجيل» ألخذ التطعيم المضاد لفيروس
كورونا.
ونــوه الفريق الوطني الطبي إلــى أن التسجيل
يـتـطـلــب م ــواف ـق ــة ولـ ــي األم ـ ــر ق ـبــل أخـ ــذ الـتـطـعـيــم
للراغبين من هذه الفئات العمرية المذكورة إضافة
إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

ط������رح م ��ن ��اق ��� ��ص ��ة ال���م���رح���ل���ة الأول�������ى
ل���م�������ش���روع �إن���������ش����اء ح���دي���ق���ة ب����ارب����ار
كشفت الـمـهـنــدســة شوقية
ح ـ ـم ـ ـيـ ــدان الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لـلـخــدمــات الـبـلــديــة الـمـشـتــركــة
أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ط ــرح ــت م ـنــاق ـصــة
ع ــام ــة إلن ـ ـشـ ــاء ح ــدي ـق ــة ب ــارب ــار
بـعــد االن ـت ـهــاء مــن إعـ ــداد أوراق
المناقصة وجاهزية التصاميم
الـخــاصــة بــالـحــديـقــة ،مبينة أن
التراخيص الالزمة تم إنجازها
للبدء في المشروع.
وأكـ ـ ـ ــدت حـ ـمـ ـي ــدان ان ه ــذا
الـ ـمـ ـش ــروع يـ ـن ــدرج ض ـم ــن إط ــار
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة لـ ـ ــزيـ ـ ــادة
وتـ ــوس ـ ـعـ ــة الـ ــرق ـ ـعـ ــة الـ ـخـ ـض ــراء
وااله ـت ـم ــام ب ـت ـطــويــر ال ـســواحــل
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــزهـ ـ ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــدائـ ـ ــق

وذل ـ ــك ف ــي ضـ ــوء اسـتــراتـيـجـيــة
الـ ــوزارة لتوفير مــواقــع ترفيهية
ورياضية وسياحية للمواطنين
والمقيمين.
وبـ ـيـ ـن ــت حـ ـمـ ـي ــدان أن ه ــذا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع يـ ـ ــأتـ ـ ــي ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
استراتيجية الوزارة نحو التوسع
فــي مـشــاريــع التجميل وتوسعة
الــرقـعــة الـخـضــراء ،مــؤكــدة على
متابعة واهتمام الــوزيــر لتنفيذ
مـشــاريــع التجميل والتخضير
ومـبـيـنــة أن الــوكــالــة الـمـســاعــدة
للخدمات البلدية المشتركة قد
وضعت ضمن خطتها للعامين
 2022-2021ع ــددا مــن مشاريع
التجميل والتشجير في مختلف

المناطق.
ويـ ـ ـه ـ ــدف مـ ـ ـش ـ ــروع حــدي ـقــة
باربار إلى زيادة الرقعة الخضراء
في المنطقة من خالل تصميم
الحديقة لتكون متنفسا طبيعيا
ل ـس ـك ــان ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـم ـنــاطــق
ال ـم ـج ــاورة ،حـيــث تـبـلــغ مساحة
الحديقة  8450مترا مربعا.
ويتضمن تصميم الحديقة
ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة أل ـ ـعـ ــاب رئ ـي ـس ـيــة
ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال س ـ ـي ـ ـتـ ــم تـ ــزويـ ــدهـ ــا
باأللعاب الحديثة التي تتوافر
فيها مواصفات األمن والسالمة،
كذلك ستشتمل الحديقة على
م ـم ـش ــى بـ ـط ــول  383.5م ـتــرا
وعرض يبلغ  4.2أمتار.

محميد احملميد

أمام النتائج اإليجابية والمشجعة ،والجهد المهني المتميز
والرفيع ،الذي قام به المجلس األعلى للمرأة في التقرير الوطني
للتوازن بين الجنسين ( ..)2020-2019ثمة قــراءة واجبة ،مغايرة
ومـخـتـلـفــة ،يـسـتـلــزم أن ت ـقــوم بـهــا مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي،
وخاصة اللجان النسائية فيها ،لدراسة ومناقشة نتائج التقرير ،مع
إعادة رسم خططها وبرامجها ،وعند تنفيذ مبادراتها ومشاريعها،
كي تكون أكثر واقعية ،لخدمة الوطن والمواطنين والمستقبل،
ودعم تقدم المرأة البحرينية.
نتائج تقرير ال ـتــوازن بين الجنسين ،وضعت أمــام مؤسسات
المجتمع المدني خارطة طريق وطني ،بالغ األهمية ،ومن الالزم
أن تقوم الجمعيات -خاصة النسائية منها -في التقاط التقرير
ونتائجه ،ومــؤشــراتــه وم ـحــاوره ،واستثمار الـفــرص الذهبية التي
وفــرهــا ،كــي ينطلق عمل الجمعيات مــن خــالـهــا ،وعـبــر مجاالت
حيوية ،لتحقيق تطلعات المرأة البحرينية ،وكي ال تحصر تلك
المؤسسات نفسها في تحقيق مجال واحد للمرأة.
الـتـقــريــر كـشــف أن مــؤشــر عـضــويــة ال ـم ــرأة فــي مـجــالــس إدارة
الجمعيات في مؤسسات المجتمع المدني قد استقر على ()%25
خالل الفترة  ،2020-2017وهذا أول أمر يجب أن تعمل الجمعيات
عـلــى تـقــدمــه وت ـط ــوره ،ألن ــه يشكل تـحــديــا داخـلـيــا فــي عـمــل تلك
المؤسسات.
نتائج التقرير قدمت -وعلى طبق من ذهــب -مسارات العمل
الــوطـنــي ال ــذي يـجــب أن تقتنصه تـلــك الـجـمـعـيــات ،وتـعـمــل على
ضوئه ،وهــو مسار وطني تنموي ،وحـضــاري عصري ،يفيد المرأة
البحرينية ومستقبلها ،كما يفيد الوطن ومستقبله.
التقرير تناول في البعد األول ستة مجاالت وهي« :المشاركة
االق ـت ـص ــادي ــة ،وص ـنــع الـ ـق ــرار ،وال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـص ـح ــة ،واالس ـت ـق ــرار
االجـتـمــاعــي ،والمجتمع الـمــدنــي» ..وفــي البعد الثاني تـنــاول 12
محورا ،وهي« :التوظيف ،والمناصب القيادية ،واألجــور ،والتعليم
والتدريب ،ونظام التطور والـتــدرج المهني ،والتمثيل المؤسسي،
وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل ،والموازنات المستجيبة
الح ـت ـيــاجــات الـ ـم ــرأة ،وإدم ـ ــاج اح ـت ـيــاجــات ال ـم ــرأة ف ــي المنتجات
والخدمات المقدمة ،والدراسات ذات العالقة بالمرأة ،والمشاركة
في الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص،
وااللتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص».
كما عرض التقرير استنتاجات وتوصيات ،استنادا على تحليل
ال ـن ـتــائــج الـ ـ ـ ــواردة ..ول ــو ك ـنــت ع ـضــوا أو م ـس ــؤوال ف ــي أي جمعية
من جمعيات المجتمع المدني ،لطالبت بالدعوة العاجلة لعقد
اجـتـمــاع اسـتـثـنــائــي ،لـمـنــاقـشــة الـتـقــريــر ونـتــائـجــه ،واسـتـنـتــاجــاتــه
وتوصياته ،ووضع الخطط واالستراتيجيات لتنفيذها وتحقيقها،
انطالقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية في المؤسسة ،حتى
وإن تطلب تعديل وتغيير وتطوير أهداف وعمل الجمعية نفسها.
أرقام عديدة ،ومؤشرات كثيرة ،ومجاالت بــارزة ،ومحاور مهمة
ج ــدا ،تـنــاولـهــا الـتـقــريــر ،وعــرضـهــا ل ـلــرأي ال ـعــام الـمـحـلــي ،ويجب
االسـتـفــادة منها إلب ــراز منجزات البحرين فــي النطاق الــدولــي..
ويـتـبـقــى دور مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي فــي الـتـعــامــل األمـثــل،
والتعاطي الفاعل مع التقرير ،وكي تصبح المؤسسات أكثر قربا
والتصاقا وتمثيال وتعبيرا عن هموم وتطلعات المرأة البحرينية.
خـتــامــا ..مــن الــواجــب أن نـتـقــدم بالشكر الـجــزيــل للمجلس
األعلى للمرأة برئاسته الكريمة ،وأمانته العامة الرفيعة ،ولجانه
المجتهدة ،وف ــرق عمله النوعية والمتخصصة ،على مــا بذلوه
مــن جهد وطني رائ ــد ،يستحق اإلش ــادة والتقدير ،كما يستوجب
التجاوب الوطني المسؤول من مؤسسات الدولة عموما ،ومؤسسات
المجتمع المدني خصوصا.

البرلمان العربي يدعو �إلى �سرعة الت�صديق على
النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية لحقوق الإن�سان
القاهرة  -سيد عبدالقادر:
دعا البرلمان العربي إلى سرعة التصديق على النظام األساسي
للمحكمة العربية لحقوق اإلنـســان ،التي جــاءت كمبادرة من صاحب
الـجــالــة الـمـلــك حـمــد بــن عيسى آل خليفة مـلــك مملكة البحرين
بإنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،والتي تعكس حرص واهتمام
جاللته بحقوق اإلنسان وتبرهن على سجلها المشرف في هذا المجال
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
جــاء ذلــك خــال كلمة الـبــرلـمــان الـعــربــي فــي افـتـتــاح دورة حقوق
اإلنـســان العربية «لجنة الميثاق» بجامعة ال ــدول العربية والـتــي أكد
خاللها ض ــرورة ســرعــة انضمام ال ــدول العربية إلــى النظام األســاســي
للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،حتى يرى عملها النور ،باعتبارها
إحدى اآلليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق
اإلنسان.
ولـفــت «الـبــرلـمــان ال ـعــربــي» ،إل ــى أن ق ــرار إن ـشــاء الـمــرصــد العربي
لحقوق اإلنسان ،الذي استحدثه البرلمان العربي كآلية عربية ذاتية
مستقلة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية بأنه
سـيـكــون طــرف ـ ًا عــربـيـ ًا نــزيـهـ ًا فــي عملية تقييم حــالــة حـقــوق اإلنـســان
والــدفــاع عنها ،وذلــك باتباع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها
في إدارة مؤسسات حقوق اإلنسان على المستويين اإلقليمي والدولي،
وسيكون ذك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية ،معرب ًا عن تطلعه أن
يكون هناك تكامل فيما بين الجهود البرلمانية التي يقوم بها المرصد
العربي لحقوق اإلنـســان تجاه هــذا الملف ،والجهود الحكومية التي
تقوم بها لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة الميثاق) ،انطالق ًا من
أن الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية هما جناحان مكمالن لبعضهما
البعض في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه.
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�أمام اللقاء الوزاري للدول المر�سلة والم�ستقبلة للعمالة

وزير العمل ي�ستعر�ض تجربة البحرين لحماية حقوق العمالة الوافدة
ت ــرأس وزي ــر العمل والتنمية
االجتماعية ،رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم سوق العمل ،السيد
جميل بــن محمد علي حميدان
وفــد مملكة البحرين فــي أعمال
اللقاء الوزاري التشاوري السادس
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدول اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـم ــرسـ ـل ــة
وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــة ل ـل ـع ـم ــال ــة «حـ ـ ــوار
أبوظبي  ،»6الــذي يعقد في دبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة
خــال الفترة من  28- 25أكتوبر
الـ ـج ــاري ،وذلـ ــك بـمـشــاركــة وزراء
العمل فــي دول مجلس التعاون
لـ ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة والـ ــدول
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة الـ ـم ــرسـ ـل ــة ل ـل ـع ـمــالــة
الـ ــوافـ ــدة ،إض ــاف ــة ال ــى مـنـظـمــات
دولـ ـ ـي ـ ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة وم ـم ـث ـل ـيــن
ع ــن األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة وع ـ ــدد من
األكــاديـمـيـيــن المتخصصين في
االقتصاد وشؤون الهجرة.
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال
الدورة الحالية بنود ًا لموضوعات
مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد رصـ ـ ــد
المتغيرات المتوقعة فــي أســواق
الـعـمــل وال ـت ـط ــورات االقـتـصــاديــة
وتأثيرها المحتمل على معدالت
ال ـ ـعـ ــرض والـ ـطـ ـل ــب ع ـل ــى ال ـق ــوى
العاملة المؤهلة ،على الصعيد
الوطني واإلقليمي والــدولــي كما
ي ـب ـحــث ال ـم ـش ــارك ــون ال ـت ـغ ـيــر في
أنـ ـم ــاط ال ـع ـمــل نـتـيـجــة ال ـت ـطــور

التكنولوجي في إنجاز األعمال،
وم ــدى تــأثـيــرهــا عـلــى الـمـهــن في
المستقبل ،كما يتم التطرق الى
فـ ــرص ال ـع ـمــل بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـمــرأة
مستقب ًال فــي ظــل تنامي الطلب
عـ ـل ــى وظ ـ ــائ ـ ــف ق ـ ـطـ ــاع ال ــرع ــاي ــة
الصحية واالجتماعية والتعليم.
وي ـن ــاق ــش ال ـم ـش ــارك ــون سـبــل
ت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن الـ ـ ــدول
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع،
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـه ــا ع ـلــى
الـمـسـتــوى ال ــدول ــي فــي القضايا
المتعلقة بعالم العمل والنظم
والـتـشــريـعــات ذات ال ـعــاقــة وبما
يسهم فــي تـعــزيــز حـمــايــة حقوق
القوى العاملة ومكافحة اإلتجار
بــاألش ـخــاص ،إل ــى جــانــب صيانة
حقوق أطراف االنتاج بما يضمن
اس ـت ـقــرار ال ـعــاقــات االجتماعية
وأس ــواق العمل وانـعـكــاســات ذلك
على النظم االقتصادية وتطورها.
ك ـمــا تـبـحــث الـ ـ ــدورة مــوضــوع
قياس وتحديد المهارات المهنية
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،وكيفية تطوير
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــات ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال تـ ـب ــادل
الـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات فـ ــي ه ــذا
المجال ،والتي من شأنها حماية
أس ـ ـ ــواق ال ـع ـم ــل وضـ ـم ــان تــوثـيــق
وتطوير كافة الخبرات والمهارات
ال ـت ــي تـكـتـسـبـهــا ال ـق ــوى الـعــامـلــة
خالل مسارها المهني.

{ وزير العمل خالل اللقاء الوزاري.
وفي كلمة له بالملتقى ،تناول
حميدان تجربة مملكة البحرين
في مجال حماية حقوق العمالة
الوطنية والوافدة على حد سواء،
مشير ًا في هذا السياق إلى إطالق
ال ـب ـحــريــن ل ـع ــدد م ــن ال ـم ـب ــادرات
الهادفة الى ترسيخ هذه الحقوق
من خالل نظم وتشريعات وطنية
ت ـ ـعـ ــزز ع ـ ـ ــدم الـ ـت ـم ـي ـي ــز وضـ ـم ــان
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،وتـطـبـيــق
المبادئ الــواردة في قانون العمل
في القطاع األهلي طبقا لمعايير
ال ـع ـم ــل واالت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ــدول ـي ــة
المعتمدة.
ك ـم ــا تـ ـن ــاول الـ ــوزيـ ــر مـجـمــل
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر ال ـت ــي

ات ـخــذت ـهــا مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن في
رع ــاي ــة ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن
خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا،
حـ ـ ـي ـ ــث أش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة
ال ـش ــرك ــات وال ـع ـم ــال م ــن الـعــديــد
م ـ ــن اإلعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات وال ـت ـس ـه ـي ــات
ال ـت ــي أق ــرت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ،فـضـ ًا
عــن الــدعــم ال ـمــالــي ال ــذي أقــرتــه
الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــات
والمؤسسات واالفــراد في القطاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــاهـ ـ ــم ف ــي
اس ـت ـمــرار ال ـشــركــات والـمــؤسـســات
في أعمالها واحتفاظها بالقوى
ال ـعــام ـلــة ع ــوضـ ـ ًا ع ــن تـســريـحـهــا
خالل هذه الظروف االستثنائية.
وتطرق الوزير إلى استكمال

المرحلتين األول ــى والثانية من
ن ـظ ــام ح ـمــايــة األج ـ ـ ــور ،والـ ـت ــزام
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـسـ ــداد أجـ ــور
العمال في المواعيد المنصوص
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون الـ ـعـ ـم ــل فــي
القطاع األهلي بتحويل األمــوال
إلــى الحسابات البنكية الخاصة
بالعمال في المصارف المحلية،
وهـ ــو اجـ ـ ــراء ي ـع ــزز ال ــرق ــاب ــة على
التزام المنشآت بدفع األجور في
أوقاتها وكذلك االسهام في الحد
من القضايا العمالية المتعلقة
بتسديد األجور.
وأك ــد وزي ــر الـعـمــل والتنمية
االجـتـمــاعـيــة فــي ه ــذا ال ـشــأن ان
الـبـحــريــن أق ــرت كــذلــك برنامج ًا
مـ ـتـ ـك ــامـ ـ ًا ل ـم ـك ــاف ـح ــة االت ـ ـجـ ــار
ب ــاألشـ ـخ ــاص ،ونـ ـف ــذت مـ ـب ــادرات
رائـ ــدة كــإن ـشــاء الـلـجـنــة الوطنية
لمكافحة االتـجــار بالبشر ،الفت ًا
إلى اإلنجاز التي التــزال تحققه
مملكة البحرين باختيارها وللعام
الرابع على التوالي ضمن الفئة
األولى في تقرير وزارة الخارجية
األم ــري ـك ـي ــة ال ـم ـت ـع ـلــق بتصنيف
الدول في مجال مكافحة االتجار
ب ــاألش ـخ ــاص الـ ـص ــادر ف ــي يــونـيــو
الماضي ،نظر ًا الستمرار تطوير
بنيتها القانونية والمؤسساتية
ال ـم ـع ــززة لـبـيـئــة ال ـع ـمــل وحـمــايــة
العمال.

فريق طبي في «حمد الجامعي» ينقذ طفلة ولدت بت�شوه خلقي في المريء
نجح فريق جراحة األطفال
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـمـ ـل ــك ح ـمــد
الجامعي فــي إنـقــاذ حياة طفلة
مصابة بضيق شــديــد فــي أسفل
المريء منذ والدتها االمر الذي
ت ـس ـبــب ف ــي اصــاب ـت ـهــا بــالـضـعــف
الشديد جــدا لعدم قدرتها على
ابـتــاع الطعام السائل والصلب
والقيء المتقطع مما سبب لها
فشال في النمو.
واستقبل مستشفى الملك
ح ـمــد ال ـجــام ـعــي ال ـط ـف ـلــة الـتــي
تبلغ من العمر  14عاما وتزن 16
كلجم ،بعد أن فشلت محاوالت
عالجها فــي أكـثــر مــن مستشفى
م ـن ــذ ط ـف ــول ـت ـه ــا ،وبـ ـع ــد إجـ ـ ــراء
ال ـف ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـيــة لـلـطـفـلــة

ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـمـ ـل ــك ح ـمــد
الـجــامـعــي ،قــد تبين أنـهــا تعاني
م ــن الـضـيــق ال ـشــديــد ف ــي أسـفــل
الـمــريء منذ والدتـهــا ،وعليه تم
عالج الطفلة في مراحل.
بـ ــدأت الـمــرحـلــة األولـ ــى من
الـ ـ ـع ـ ــاج ب ـت ـش ـك ـيــل فـ ــريـ ــق طـبــي
ي ـش ــرف ع ـلــى حــال ـت ـهــا وال ـم ـكــون
من أخصائي التغذية ،أخصائي
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال وأخـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــي ال ـ ـغـ ــدد
ال ـص ـم ــاء ل ــأط ـف ــال ،وذل ـ ــك من
خـ ـ ـ ــال وضـ ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة م ـن ــاس ـب ــة
لمساعدة الطفلة على التغذية
ال ـص ـح ـيــة ،إلـ ــى أن وصـ ــل وزن ـهــا
إلــى  29كلجم فــي غـضــون شهر،
مــن ثــم ب ــدأت الـمــرحـلــة الثانية
مـ ــن ال ـ ـعـ ــاج بـ ـ ــأن قـ ـ ــام ال ـف ــري ــق

الـجــراحــي بــإشــراف البروفيسور
مـ ـ ــارتـ ـ ــن كـ ـ ــوربـ ـ ــالـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
جراحة األطفال في المستشفى
وال ـفــريــق الـمـســاعــد ل ــه ،بــإجــراء
عملية جراحية لها وذلك بإزالة
الجزء السفلي الغير سليم من
ال ـمــريء ورف ــع ج ــزء مــن المعدة
ف ــي الـ ـمـ ـس ــار ال ـط ـب ـي ـعــي وص ــوال
للمريء ،من خالل عملية تسمى
المفاغرة بين المعدة والمريء،
ح ـيــث اس ـت ـغــرقــت الـعـمـلـيــة أكـثــر
من ثالث ساعات ،وتكللت بنجاح
وبدون أي مضاعفات تذكر.
وف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة من
العالج ،قام فريق التخدير وإدارة
األلم والعناية المركزة لألطفال
بمتابعة حثيثة لحالة الطفلة

{ وزير الخارجية ي�ستقبل ال�سفير الجزائري.

وزير الخارجية يودع ال�سفير الجزائري لدى المملكة
اس ـت ـق ـبــل ال ــدكـ ـت ــور ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ب ــن راش ــد
الزياني وزيــر الخارجية ،أمــس الثالثاء الموافق
 26أكـتــوبــر  2021بمقر وزارة الـخــارجـيــة ،السيد
ق ـ ــادري ال ـســايــح سـفـيــر ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـجــزائــريــة
الــديـمـقــراطـيــة الشعبية ل ــدى مملكة البحرين،
سفيرا لبالده
وذلــك بمناسبة انتهاء فترة عمله
ً
لدى المملكة.
وخــال اللقاء ،أشــاد وزيــر الخارجية بمتانة
العالقات األخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة
البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية الشقيقة ،مثمنًا الجهود الحثيثة التي
اضطلع بها السفير خــال فـتــرة عمله مما كان
لــه بــالــغ األث ــر فــي تعزيز وتوطيد أوج ــه التعاون
الثنائي بين البلدين في كافة المجاالت.

مــن جـهـتــه ،عـبــر الـسـيــد قـ ــادري ال ـســايــح عن
خــالــص شـكــره وتـقــديــره لــوزيــر الـخــارجـيــة وكــافــة
المسؤولين في مملكة البحرين على ما لقيه من
تعاون وتجاوب مستمرين أسهما في إنجاح مهام
عمله الدبلوماسي وتوطيد العالقات الثنائية بين
متمنيا لمملكة البحرين
البلدين الشقيقين،
ً
مزيدا من التطور والتقدم واالزدهار.
ً
وق ـ ــدم وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى ال ـس ـيــد قـ ــادري
متمنيا
الـســايــح هــديــة تــذكــاريــة بـهــذه المناسبة،
ً
له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله المقبل.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء ال ــدك ـت ــور ال ـش ـيــخ ع ـب ــداهلل بن
أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون
السياسية ،والسيد أحمد محمد الطريفي رئيس
قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

تعزيز التن�سيق والتعاون الأمني بين البحرين و�أمريكا
استقبل اللواء الركن بحري
عــاء عـبــداهلل سـيــادي قــائــد خفر
السواحل صباح أمس بقيادة خفر
السواحل األدمـيــرال كــارل شولتز
قــائــد خفر الـســواحــل األمريكية،
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وق ـ ـ ـ ـ ــد رح ـ ـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد خ ـف ــر
السواحل باألدميرال كارل شولتز
وال ـ ــوف ـ ــد ال ـ ـمـ ــرافـ ــق لـ ـ ــه ،م ـش ـي ـ ًـرا
إل ــى أه ـم ـيــة م ـثــل ه ــذه ال ــزي ــارات
الـتــي تسهم فــي تـعــزيــز التنسيق
والـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي وخ ــاص ــة فــي
المجال البحري ،وتطوير السبل
الكفيلة بدعمه.
وخ ـ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة تـ ــم ع ــرض
إيـجــاز حــول مهام وواجـبــات خفر
السواحل ودورها في مجال حفظ
األمن والنظام ،إضافة إلى القيام
ب ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـبـ ـح ــث وال ـت ـف ـت ـيــش

{ قائد خفر ال�سواحل ي�ستقبل نظيره الأمريكي.
ومـ ـك ــافـ ـح ــة ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـه ــري ــب
ومخالفة القانون.
كما قام قائد خفر السواحل
االمريكية بزيارة لمركز العمليات

البحرية اطلع خاللها على مهام
المركز ودوره في المحافظة على
األم ــن وال ـســامــة وت ـعــزيــز األم ــن
البحري.

{ الطفلة عقب الجراحة.
إلى أن تماثلت للشفاء وأصبحت
ق ــادرة على اب ـتــاع قطع صغيرة

مـ ــن الـ ـطـ ـع ــام ال ـص ـل ــب ب ـك ـم ـيــات
تزايدية تدريجيا.

بحث تعزيز التعاون بين البحرين و�سلطنة عمان في مجال التعليم العالي
اجتمعت الــدكـتــورة الشيخة
رنـ ـ ــا ب ـن ــت ع ـي ـس ــى بـ ــن دعـ ـي ــج آل
خـلـيـفــة األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لمجلس
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ن ــائ ــب رئ ـيــس
مـجـلــس أم ـن ــاء مـجـلــس التعليم
العالي والوفد المرافق لها خالل
ال ــزي ــارة الـتــي تـقــوم بـهــا لسلطنة
عـ ـم ــان مـ ــع االسـ ـ ـت ـ ــاذة ال ــدكـ ـت ــورة
رحـمــة بنت إبــراهـيــم المحروقية
وزيـ ــرة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي والـبـحــث
العلمي واالبتكار بسلطنة عمان
الـشـقـيـقــة ،وذل ــك بـحـضــور وكــاء
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي والـبـحــث
ال ـع ـل ـم ــي واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار وع ـ ـ ــدد مــن
مديري العموم بسلطنة عمان.
وخ ـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،رح ـبــت
األس ـ ـتـ ــاذة ال ــدك ـت ــورة رح ـم ــة بنت
إبــراه ـيــم الـمـحــروقـيــة بــالــدكـتــورة
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج
آل خ ـل ـي ـفــة وزيـ ــارت ـ ـهـ ــا لـسـلـطـنــة
ع ـمــان ،مــؤكــدة حــرصـهــا عـلــى مد
م ـخ ـت ـلــف ك ــاف ــة جـ ـس ــور ال ـت ـع ــاون

وال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك م ــع مجلس
التعليم العالي بمملكة البحرين.
مــن جــانـبـهــا ،أعــربــت األمـيــن
العام عن سعادتها بزيارة سلطنة
ع ـم ــان ال ـش ـق ـي ـقــة ،وال ـت ــي تعكس
م ـ ـ ــدى ق ـ ـ ــوة وم ـ ـتـ ــانـ ــة الـ ـع ــاق ــات
األخ ــوي ــة الــراس ـخــة ال ـتــي تجمع
بـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن وسلطنة
عمان ،واستمرار العمل المشترك
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ف ــي ك ــل م ــا يـخــدم
مـصــالـحـهـمــا ويـ ـع ــود ب ـمــزيــد من
النفع على شعبيهما الشقيقين،
م ــؤك ــدة أه ـم ـيــة تـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
العلمية والبحثية بين مؤسسات
التعليم العالي في البلدين.
ك ـم ــا اط ـل ـع ــت األمـ ـي ــن ال ـع ــام
وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق مـ ـ ــن خـ ــال
ش ــرح الــدك ـتــور حـمــد ب ــن خلفان
النعماني مدير عام مركز القبول
الـ ـم ــوح ــد ب ـس ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان عـلــى
تجربة السلطنة فــي نظام مركز
القبول الموحد ودوره وآلية عمله

{ وزيرة ال�صحة ت�ستقبل وفد ًا من جمعية الصداقة للمكفوفين.

وزي�رة ال�صح�ة ت�ش�يد ب�دور «ال�صداق�ة للمكفوفين»

{ ال�شيخة رنا بنت عي�سى خالل لقائها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بسلطنة عمان.
فـ ــي قـ ـب ــول ال ـط ـل ـب ــة ب ـمــؤس ـســات
التعليم العالي المختلفة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب الــدك ـتــور

حـمــد ب ــن خـلـفــان الـنـعـمــانــي عن
اع ـ ـتـ ــزازه بـ ــزيـ ــارة األمـ ـي ــن ال ـع ــام،
وتـقــديــره لحرصها على التعاون

المشترك وجهودها الكبيرة في
تطوير مؤسسات التعليم العالي
بمملكة البحرين.

ج ��ام ��ع ��ة ال ��ب ��ح ��ري ��ن ت��ن��اق�����ش  135ورق������ة ع��ل��م��ي��ة ف��ي
ال ��م���ؤت ��م ��ر ال��ع��ال��م��ي االف���ت���را����ض���ي ل��ت��ح��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات
اخـتـتـمــت جــام ـعــة الـبـحــريــن
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـع ــال ـم ــي
االفـ ـت ــراض ــي لـتـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات
م ــن أج ــل االق ـت ـصــاد وال ـص ـنــاعــة،
فــي نسخته الـثــانـيــة ،ال ــذي أقيم
تحت شعار« :طريق إلــى اقتصاد
مستدام» ،بمشاركة  450أكاديمي ًا
وخبير ًا ومهتم ًا من  34دولة حول
العالم ،طرحوا وناقشوا  135ورقة
علمية.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ج ــامـ ـع ــة
الـبـحــريــن الــدك ـتــورة جــواهــر بنت
شاهين المضحكي ،قد افتتحت
أع ـم ــال وف ـعــال ـيــات ال ـمــؤت ـمــر يــوم
االث ـن ـي ــن ( 25أك ـت ــوب ــر 2021م)،
وأك ــدت فــي كلمة لها دور جامعة
الـبـحــريــن ف ــي تـطــويــر االقـتـصــاد
القائم على البيانات في مملكة
ال ـب ـحــريــن ،وذلـ ــك لـتـتـبــوأ مــركــز ًا
ت ـق ـن ـي ـ ًا م ـه ـم ـ ًا ف ــي خ ـطــة تـطــويــر

تكنولوجيا المعلومات الحكومية.
الفتة إلى التزام جامعة البحرين
بدورها كجامعة وطنية في تعزيز
التعاون الدولي لتحقيق اقتصاد
مستقبلي تقني للمملكة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت د .الـ ـمـ ـضـ ـحـ ـك ــي:
«ي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ل ـي ـم ـثــل
طـمــوحـنــا ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن طــرق
مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة الس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار الـ ـتـ ـح ــول
الــرق ـمــي ،العـتـمــاد اقـتـصــاد قائم
عـلــى ال ـب ـي ــان ــات» ،م ــؤك ــدة الطلب
الـعــالـمــي عـلــى االقـتـصــاد القائم
على البيانات ،باعتباره مستقب ًال
واع ـ ـ ـ ـ ــد ًا س ـت ـش ـه ــده ال ـم ــؤس ـس ــات
الدولية .مشيرة إلى أن المؤتمر
ُيسهم في تسريع معارف ومهارات
األكــادي ـم ـي ـيــن وال ـم ـمــارس ـيــن في
االس ـت ـخــدام الـفـعــال للمعلومات
الـمـتــراكـمــة ،الس ـت ـخــاص القيم
والـ ـ ـ ـ ــرؤى ال ـع ـم ـي ـق ــة ال ـم ـســاه ـمــة

{ رئيسة جامعة البحرين.
فـ ــي حـ ــل الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـع ــال ـم ـي ــة،
بــاالعـتـمــاد على الـبـيــانــات ،كونها
م ـيــزة تـنــافـسـيــة عــالـمـيــة ،مشيرة
إلى أن المؤتمر يوفر منصة غنية
للباحثين ،للمشاركة فــي الــرؤى
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة مــن

خالل تحليل البيانات.
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ع ـم ـيــد
الدراسات العليا والبحث العلمي
ف ــي جــام ـعــة ال ـب ـحــريــن الــدك ـتــور
محمد رضا قادر ،اهتمام العمادة
بـتـنـظـيــم ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ــداع ـم ــة

لالقتصاد المستدام ،إيمان ًا منها
بــإم ـكــان ـيــة الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ح ـلــول
قائمة على البيانات االقتصادية.
مـشـيــر ًا إلــى سعي الـعـمــادة لبناء
ب ـي ـئ ــة ب ـح ـث ـي ــة ف ــاعـ ـل ــة ،وتـ ــزويـ ــد
طلبة الدراسات العليا بالحوافز
والـ ـ ـف ـ ــرص ل ـت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــم
البحثية.
وطرحت في اليوم األول من
المؤتمر  135ورقة علمية ،من 34
دولة حول العالم ،وكان النصيب
األكبر من األوراق ( )%21.6من
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،تـلـتـهــا الـهـنــد
( ،)%18.4وت ـب ـع ـت ـه ــا مــال ـيــزيــا
بنحو ( )%12.8من عدد األوراق
اإلجمالي.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــات ط ـل ـبــة
الدراسات العليا  57ورقة علمية،
ف ـي ـم ــا وصـ ـ ــل عـ ـ ــدد الـ ـمـ ـش ــارك ــات
األكاديمية إلى  75ورقة.

اس ـتـق ـب ـلــت وزيـ ـ ــرة الـصـحــة
األسـ ـ ـت ـ ــاذة ف ــائ ـق ــة ب ـن ــت سـعـيــد
ال ـص ــال ــح ف ــي مـكـتـبـهــا ب ــدي ــوان
الوزارة في أبراج الخير بمنطقة
السنابس أمس الثالثاء الموافق
 26أكـ ـت ــوب ــر  2021وف ـ ـ ـ ــد ًا مــن
جمعية الـصــداقــة للمكفوفين
وذلـ ــك بــرئــاســة ال ـس ـيــد حسين
الحليبي وبحضور كل من علي
حاجي مدير الجمعية وفضيلة
ال ـس ـم ــاك أمـ ـي ــن الـ ـس ــر وع ـ ــادل
الحليبي األمين المالي وأحمد
الـ ـ ـش ـ ــاخ ـ ــوري رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
الثقافية بالجمعية.
وف ـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء،
رح ـب ــت ال ــوزي ــرة ب ــوف ــد جمعية
ّ
الصداقة للمكفوفين ،وأشــادت
بـ ـ ــدور وبـ ــرامـ ــج ال ـج ـم ـع ـيــة إل ــى
ج ــان ــب ال ـج ـه ــود واإلسـ ـه ــام ــات
ال ـف ـعــالــة وال ـم ـت ـم ـيــزة لجمعية
ال ـصــداقــة للمكفوفين ودوره ــا
البارز والعريق في خدمة ذوي
اإلعاقة البصرية في المجتمع
البحريني.

ك ـم ــا أثـ ـن ــت ال ـ ــوزي ـ ــرة عـلــى
مستوى األنـشـطــة والفعاليات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا ال ـج ـم ـع ـي ــة
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــرج ــوة
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــزز م ـ ــن م ـس ـيــرت ـهــا
ال ـخ ـيــرة وع ـط ــاءه ــا ف ــي خــدمــة
صــالــح ذوي اإلع ــاق ــة البصرية
والمصابين بضعف البصر.
ك ـم ــا أكـ ـ ــدت الـ ــوزيـ ــرة م ــدى
ال ـح ــرص واإله ـت ـم ــام بـحـصــول
ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ال ـب ـص ــري ــة عـلــى
كافة السبل الممكنة والداعمة
لهم وكــافــة الخدمات الصحية
المتكاملة والـشــامـلــة .مشير ًة
إلى أهمية التركيز على تعزيز
الـ ـب ــرام ــج ال ــوق ــائـ ـي ــة لـلـجـمـيــع
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــز عـ ـ ـل ـ ــى اإللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات الـ ــروت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة
والكشف المبكر.
وم ــن جــان ـبــه ،أش ـ ــاد رئـيــس
ال ـج ـم ـع ـي ــة ح ـس ـي ــن ال ـح ـل ـي ـبــي
بالدعم المتواصل المقدم من
جانب وزارة الصحة وبالتعاون
المثمر والـشــراكــة المجتمعية

الـقــائـمــة بـيــن ال ـ ــوزارة وجمعية
ال ـصــداقــة للمكفوفين ،معرب ًا
ع ــن شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره ل ـل ــوزي ــرة
ل ــرع ــاي ـت ـه ــا ال ـك ــري ـم ــة ألع ـم ــال
الملتقى العربي األول بمناسبة
يـ ـ ــوم الـ ـبـ ـص ــر الـ ـع ــالـ ـم ــي تـحــت
شعار «ببصائرنا نضيء كوننا»
والذي نظمته اللجنة الثقافية
بالجمعية.
كما تقدم رئيس الجمعية
بـجــزيــل الـشـكــر وال ـت ـقــديــر إلــى
وزيـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـح ــة وإل ـ ـ ــى جـمـيــع
الـمـســؤولـيــن فــي وزارة الصحة
عـلــى ال ـت ـعــاون وال ــدع ــم اللذين
تحظيان بهما جمعية الصداقة
للمكفوفين لتحقيق األهــداف
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــودة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة فــي
المجتمع البحريني.
وفي ختام اللقاء قام رئيس
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ج ـم ـع ـي ــة الـ ـص ــداق ــة
ل ـل ـم ـك ـف ــوف ـي ــن ب ـ ــإه ـ ــداء وزيـ ـ ــرة
ال ـص ـحــة درع ـ ـ ـ ًا ت ــذك ــاري ـ ًا وذل ــك
تـ ـق ــدي ــر ًا ل ـج ـه ــوده ــا ال ــداع ـم ــة
لبرامج الجمعية.

«الأطباء» تطلق �شعار يوم الطبيب البحريني لهذا العام
كشفت جمعية األط ـب ــاء البحرينية عــن إطالقها
للوغو بمناسبة يــوم الطبيب البحريني ال ــذي تحتفل
ب ــه مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ف ــي ال ـثــالــث م ــن نــوفـمـبــر ال ـق ــادم
كمناسبة مهمة الحتفاء مملكة البحرين بأبنائها من
األط ـب ــاء الـمـخـلـصـيــن ف ــي خــدمــة وط ـن ـهــم ،واالع ـت ــراف
بفضلهم ودوره ـ ــم اإلن ـســانــي فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى صحة
أفــراد المجتمع .وأوضحت الجمعية أن االحتفال بيوم
الطبيب البحريني هذا العام سيتم تحت شعار «سعادتنا
ف ــي ال ـع ـط ــاء ..وشــرف ـنــا ف ــي خــدمــة ال ــوط ــن» ،م ــؤك ــدة أن
هــذا الشعار ينطلق من لسان حــال األطـبــاء في مملكة
الـبـحــريــن ال ــذي ــن أث ـب ـتــوا عـلــى ال ـ ــدوام تـحـلـيـهــم بأعلى
درجات االلتزام والمسؤولية في حملهم لشرف مهنتهم،
واستعدادهم الدائم للبذل والتضحية في خدمة قيادتهم
ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.
ودعت جمعية األطباء جميع الجهات التي ستحتفل
بيوم الطبيب البحريني هذا العام وتكريم األطباء إلى
تبني كل من اللوغو والشعار المعتمد من قبلها ،وذلك

بهدف توحيد الجهود وتحقيق أكبر أثر ممكن من هذا
االحتفال ،وإبراز مملكة البحرين على الساحة اإلقليمية
والــدولـيــة دولــة تعمل مختلف مؤسساتها كفريق واحــد
بتكامل وتناغم لتحقيق األهداف المنشودة.
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«طيران الخليج» في مرمى نيران النواب
اتهــــامـــات بف�ســـاد �إداراتهـــــا وتـهميــ�ش الكفــــاءات البحــرينيــة

مطالبة الحكومة بوقف �إجراءات ف�صل الطيارين البحرينيين
كتب وليد دياب:
تصوير :عبداألمير السالطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراح برغبة
بصفة االستعجال تقدم به كل من النواب السيد فالح هاشم
وزينب عبداألمير وخالد بوعنق وعبدالنبي سلمان وإبراهيم
النفيعي باقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن إيقاف إجراءات
فصل مجموعة من العاملين البحرينيين في طيران الخليج
وخاصة من فئة الطيارين ،وأحيل إلى الحكومة.
وقـ ــال ال ـنــائــب عـبــدالـنـبــي سـلـمــان ان ال ــوض ــع ف ــي طـيــران
الـخـلـيــج اص ـبــح ال يـمـكــن الـسـكــوت عـنــه بـسـبــب م ـهــازل إداري ــة
حقيقية في حق البحرينيين ،مضيفا ان تلك الشركة ابتليت
بــإدارات فاسدة على حساب العامل البحريني ،وانــه آن األوان
لوضع الحلول لتلك الشركة التي استنزفت موارد الدولة.
وأض ــاف ان تـلــك الـشــركــة تكلف الــدولــة مـئــات الماليين
سنويا وآخر قرارات تلك الشركة هو فصل  11طيارا بحرينينا،
من بينهم كـفــاءات واخــرهــم الطيار الــذي هبط بالطائرة في
الكويت مــؤخــرا بسبب خطأ ال يتحمله وإنـمــا بسبب حمولة

استدعت أن يعمل إنذار الحريق في الطائرة ،ومؤخرا تم أيضا
إقــالــة مساعد الـطـيــار فــي نــوع مــن الـتـحــدي لمجلس الـنــواب
وإرادة الناس.
من جهته قــال النائب خالد بوعنق إن عــددا من النواب
وصلت إليهم كلمة قالها أحد المسؤولين في طيران الخليج
فيها إهانة لمجلس النواب ،مطالبا الحكومة بالتحقيق في
تلك اإلهانة التي وجهت الى المجلس ،مضيفا ان الطيارين
أصبحوا يعيشون في رعب من مسألة اإلقالة التي تتم ،قائال
انــه يجب ان يـكــون هـنــاك حــل ج ــذري لما يـحــدث فــي طيران
الـخـلـيــج .بـ ــدوره ق ــال الـنــائــب ف ــاح هــاشــم إن الـشــركــة رفضت
دخول ممثلين عن العمال للدفاع عن المفصولين في مخالفة
صريحة للقانون ،كما قال النائب إبراهيم النفيعي ان طيران
الخليج تحتفل بمرور  70سنة على إنشائها بها  998أجنبيا
بعقود تتخطى  21مليون دينار ،مطالبا بضرورة ان يكون هناك
وقفة قوية وجا ّدة من مجلس النواب ضد ما يحدث في الشركة
عبر استخدام أدواته الدستورية.
م ــن جـهـتـهــا قــالــت ال ـنــائــب زي ـنــب ع ـبــداألم ـيــر إن مجلس
إدارة طيران الخليج يضيق ويستهدف النقابيين وال السماح

لـهــم بــال ـتــواجــد م ــع ال ـط ـيــاريــن المفصولين
أث ـنــاء التحقيق مـعـهــم ،مضيفة ان معظم
أسباب الفصل شخصية وال يوجد أسباب
تقنية قــد تـكــون سببا فــي تـعــرض الــركــاب
لـلـمـخــاطــر ،وه ـن ــاك عــامــة اسـتـف ـهــام على
فصل  11طيارا في ثالثة أشهر.

طلب ت�شكيل لجنة تحقيق حول �أ�سباب الف�صل في «طيران الخليج»
وقـ ـ ــع كـ ــل مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب «الـ ـسـ ـي ــد ف ــاح
هــاشــم ،وزيـنــب عبداألمير ،وخــالــد بوعنق،
وعبدالنبي سلمان ،وإبراهيم النفيعي» على
طـلــب تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق ح ــول شــركــة
طيران الخليج حول مجموعة من المحاور

تمثلت في التحقيق بشأن إجراءات الفصل
واسـبــابـهــا فــي حــق العاملين البحرينيين
ف ــي ال ـشــركــة بــاإلضــافــة ال ــى م ــن ت ــم قـبــول
استقاالتهم في الفترة األخيرة ،والتحقيق
في األنظمة اإلداريــة واالرش ــادات وتعاميم

المحاسبة لموظفي الشركة واليات التظلم
المتعبة ،والسياسات التدريبية والتطوير
ال ــوظ ـي ـف ــي واح ـ ـ ــال ال ـب ـحــري ـن ـي ـيــن مـحــل
األجــانــب فــي الشركة والتحقق مــن عقود
وسياسات األجور المتبعة.

تخوفات النواب ترجئ املوافقة على قانون ال�سجل التجاري

الحكومـة :ال تفريط في الر�سوم ل�صالح �شركة المقا�صة..
ال�سلوم :البور�صة بحاجة �إلى القانون لمناف�سة البور�صات الخليجية
هل دعم مراكز الرعاية
�سيفيـــد الـمـــواطــن؟
أشــار النائب إبراهيم النفيعي إلــى أن االقتراح
بقانون بشأن إعفاء العاملين في األندية االجتماعية
ودور رعــايــة الــوالــديــن وم ــراك ــز رعــايــة وتــأهـيــل ذوي
اإلعاقة من رسوم سوق العمل قد يفتح الباب أمام
تلك الجهات للتوسع في استقدام العمالة األجنبية
على حساب العمالة الوطنية مطالبا بضرورة التأني
في دراسة هذا االقتراح قبل إقراره.
ب ــدوره قــال الـنــائــب محمد عيسى العباسي انه
في حــال موافقة النواب على هــذا االقـتــراح بقانون
الـ ــذي ي ـهــدف ال ــى تــوف ـيــر رسـ ــوم س ــوق ال ـع ـمــل على
تلك الجهات ،ما العائد المباشر على المواطن من
هذا االقتراح؟ وهل ستقوم تلك الجهات بتخفيض
الــرســوم الـتــي تحصل عليها مــن المواطنين جــراء
الخدمات التي تقدمها؟

أبـ ـ ـ ـ ــدى عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب
ت ـخــوف ـهــم م ــن ال ـم ــواف ـق ــة عـلــى
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ب ـش ــأن الـسـجــل
الـ ـتـ ـج ــاري ،ع ـب ــر إعـ ـط ــاء شــركــة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ل ـل ـم ـق ــاص ــة س ـل ـطــة
الـ ـت ــأشـ ـي ــر ل ـ ـش ــرك ــات م ـســاه ـمــة
مـقـفـلــة ،ب ــأن يمثل ذل ــك تحكم
ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي رس ـ ـ ـ ــوم ال ـس ـج ــل
التجاري وتقليص إيرادات وزارة
الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة والـسـيــاحــة
من تلك الرسوم.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل الـ ـن ــائ ــب مـحـمــد
عيسى العباسي خــال مناقشة
الـ ـمـ ـش ــروع بـ ـق ــان ــون فـ ــي جـلـســة
مجلس الـنــواب أمــس عن حجم
الخسارة المالية التي ستخسرها
الوزارة في حال تطبيق القانون،
وما هي االستفادة التي ستعود
على شركة البحرين للمقاصة
جـ ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدي ــل؟ ف ـي ـمــا
ت ـس ــاءل ال ـنــائــب ف ــاض ــل ال ـس ــواد
قــائــا :هــل السجل الـتـجــاري ال
ي ـقــوم بـ ــدوره ف ــي قـيــد وتسجيل
الشركات المقفلة؟ وما الجدوى
االق ـت ـصــاديــة مــن ه ــذا التعديل
والـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة ل ـل ــدخ ــل
ال ـق ــوم ــي لـلـمـمـلـكــة؟ وهـ ــل نقل
الـ ـص ــاحـ ـي ــات والـ ـسـ ـلـ ـط ــات مــن
وزارة الصناعة الى شركة خاصة
قانوني؟ مضيفا ان موارد شركة

الـبـحــريــن للمقاصة لــن تدخل
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــدول ــة
وبالتالي الدولة ستخسر مصدر
دخـ ــل م ـهــم م ــن خـ ــال ال ــرس ــوم
المفروضة على تلك الشركات،
مـتـعـجـبــا ب ـق ــول ــه« :لـ ـم ــاذا نـقــوم
بتربيح تلك الشركة على حساب
الدولة؟»!.
فـ ــي حـ ـي ــن أوض ـ ـ ــح ال ـن ــائ ــب
أح ـم ــد ال ـس ـل ــوم رئ ـي ــس الـلـجـنــة
ال ـم ــال ـي ــة ان إيـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـ ـ ــوزارة

ل ــن ت ـتــأثــر وأن ال ـ ـ ــوزارة ستظل
ال ـم ـســؤولــة ع ــن تـسـجـيــل القيد
لـ ـلـ ـش ــرك ــات وس ـت ـت ـح ـص ــل عـلــى
ال ــرس ــوم ،وأن ش ــرك ــة الـبـحــريــن
ل ـل ـم ـق ــاص ــة سـ ـتـ ـق ــدم خ ــدم ــات
جديدة للشركات المقفلة التي
ستندرج تحت مظلتها ،مضيفا
أن الهدف األساسي من ذلك هو
العمل على توسيع عمل شركة
البورصة وقدرتها على منافسة
األس ـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة ومـ ــن ثم

العالمية.
ول ـفــت ال ـس ـلــوم ال ــى ان ــه تم
مـنــاقـشــة ال ـم ـشــروع ب ـقــانــون مع
الـ ـغ ــرف ــة الـ ـت ــي ق ــام ــت بـنـقــاشــه
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة سـ ــواء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة او
الجهات ذات العالقة المباشرة
ب ـه ــذا الـ ـق ــان ــون ،وك ـ ــان ال ـ ــرد هو
الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا الـ ـق ــان ــون،
م ـض ـي ـف ــا ان ش ــرك ــة ال ـب ـح ــري ــن
ل ـل ـم ـق ــاص ــة هـ ــي ش ــرك ــة قــائ ـمــة

ولـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــا ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات مـ ـ ــدرجـ ـ ــة،
والتعديل المطلوب هو إضافة
شركات جديدة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه أكـ ـ ـ ـ ــد غـ ــانـ ــم
البوعينين وزيــر المجلسين ان
كل شركة تريد قيدا في السجل
ال ـت ـجــاري هــي مهمة لــن تخرج
عــن اختصاص وزارة الصناعة،
وأن ال ـم ـش ــروع ب ـق ــان ــون يعطي
شــركــة الـمـقــاصــة ح ــق الـتــأشـيــر
فـقــط ول ـكــن اع ـم ــال الـقـيــد من
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال األص ـ ـي ـ ـلـ ــة ل ـل ـس ـجــل
الـتـجــاري .بــدورهــا قــالــت ايمان
الــدوســري وكيل وزارة الصناعة
والـتـجــارة والسياحة إن ال ــوزارة
اث ـنــاء اعـ ــداد ال ـم ـشــروع بـقــانــون
ك ـ ـ ــان ه ــدفـ ـه ــا دع ـ ـ ــم الـ ـش ــرك ــات
المساهمة المقفلة وتمكينها
من زيادة الحصول على التمويل
والسيولة وتحويلها إلى شركات
عامة والمساعدة في دفع عجلة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي وإتـ ــاحـ ــة
الـفــرصــة للمواطن ان يستثمر
فــي األسـهــم ببورصة البحرين،
م ــؤك ــدة أن الـ ــرسـ ــوم ال ـت ــي يـتــم
ت ـح ـص ـي ـل ـه ــا حـ ــال ـ ـيـ ــا هـ ـ ــي ذات
الــرســوم الـتــي سيتم تحصيلها
مستقبال بعد تطبيق القانون،
ولن يكون هناك أي خسارة على
الحكومة.

عبـــدالأميــر ت�شكـــك فـي نـزاهـــة ت�شكيــــل اللجــــان

 ..الــرئي�ســة� :أثبتــي ذلـــك

طــالـبــت الـنــائــب زيـنــب عـبــداألمـيــر بسحب اسـمـهــا مــن لجنة
الشباب والرياضة ،احتجاجا على ما وصفته بالتدخل من قبل
رئـيـســة الـمـجـلــس فــي تشكيل الـلـجــان الـنــوعـيــة ،فيما ردت رئيسة

المجلس فــوزيــة زيـنــل بــأن هــذا كــام مــوجــه لــإعــام ولكنها
تطالبها بدليل واح ــد على تدخلها فــي تشكيل الـلـجــان وإذا
أثبتت ذلك فلها منها اعتذار.

لجنة فل�سطين

«تحرق القلب»
وصـ ــف ال ـن ــائ ــب مـ ـم ــدوح ال ـصــالــح
ترشيح نائبين فقط للجنة مناصرة
الشعب الفلسطيني بأنه أمــر «يحرق
ال ـق ـل ــب» ،وط ــال ــب ال ـنــائــب بـضـمــه الــى
ال ـل ـج ـنــة ب ـعــد أن ت ــم عـ ــرض األس ـم ــاء
المرشحة للجنة ،وهما النائبان احمد
العامر وعيسى القاضي فقط ،بعدها
ط ـل ــب ك ــل م ــن ال ـنــائ ـب ـيــن عـ ـب ــدال ــرزاق
حـطــاب وع ـمــار قمبر االنـضـمــام أيضا
الى اللجنة ليصبح عدد األعضاء .5
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{ جانب من جلسات الورشة الدولية حول العدالة اإلصالحية.

النيابة العامة تختتم ور�شتها الدولية حول العدالة الإ�صالحية للأطفال

النائ���ب العام يوجه بتوثيق  23تو�صية لال�ستر�ش���اد بها في تطبي���ق �أحكام القانون
تعزي���ز الوع���ي المجتمع���ي و�إن�ش���اء �ش���رطة متخ�ص�ص���ة للتعامل م���ع الطف���ل �أب���رز التو�صيات
تغطية إسالم محفوظ:
اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــس ورش ـ ـ ــة
الـعـمــل الــدولـيــة ح ــول الـعــدالــة
االص ــاحـ ـي ــة ل ــأطـ ـف ــال ال ـتــي
نظمتها النيابة الـعــامــة تحت
رعاية النائب العام الدكتور علي
ب ــن ف ـضــل الـبــوعـيـنـيــن الـنــائــب
الـعــام بعنوان (آف ــاق وتحديات
ال ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـفـ ــاعـ ــل ل ـق ــان ــون
العدالة اإلصالحية لألطفال)
بالتعاون مــع معهد الــدراســات
القضائية والقانونية ومكتب
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـم ـخــدرات
والجريمة ،التي جرت فعاليتها
على مدار يومين.
وقد شارك في هذه الورشة
عــدد من السفراء لــدى مملكة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ب ـم ـش ــارك ــة لـفـيــف
م ــن ال ـق ـضــاة وأع ـض ــاء الـنـيــابــة
ال ـعــامــة وال ـخ ـب ــراء الــدول ـي ـيــن،
وقـ ــد اس ـت ـع ــرض ال ـم ـحــاضــرون
م ــن ال ـق ـضــاة وأع ـض ــاء الـنـيــابــة
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء مـ ــن ذوي
االختصاص المحاور القانونية
لـ ـمـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ج ـن ــائـ ـي ـ ًا
وأفـضــل التطبيقات المحققة
لـمـصــالــح ال ـط ـفــل ،ف ـض ـ ًـا عن
م ـن ــاه ــج ح ـم ــاي ـت ــه .وجـ ـ ــرت فــي
إطـ ـ ـ ــار الـ ـجـ ـلـ ـس ــات م ـن ــاق ـش ــات
متعمقة في هــذا الـشــأن ،فيما
انـتـهــت ورش ــة الـعـمــل إل ــى عــدة
ت ــوصـ ـي ــات ل ـض ـم ــان الـتـطـبـيــق
الفعال ألحكام قانون العدالة
االصالحية لألطفال ،ومراعاة
الـمـصــالــح الـفـضـلــى لــأطـفــال
خ ـ ــال االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة
حيالهم ،والــوســائــل القانونية
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـح ـمــاي ـت ـهــم مــن
سوء المعاملة.
ونوه النائب العام الدكتور
علي بــن فضل البوعينين في
كلمته الـتــي ألـقــاهــا فــي ختام
الـفـعــالـيــات إل ــى ال ـفــوائــد التي
تحققت عن الورشة ،وأشار الى
إصــداره توجيهات للمختصين
بالنيابة العامة بتوثيق نتائج
وتــوصـيــات الــورشــة لالسترشاد
بـهــا فــي تطبيق أح ـكــام قــانــون
العدالة االصالحية لألطفال.
أو ًال :ت ــوص ـي ــات ذات صلة
ب ــال ـب ـن ــاء ال ـم ــؤس ـس ــي ل ـل ـعــدالــة
اإلصالحية لألطفال
 -1ضرورة العمل على توفير
الدعم التشريعي واللوجستي
الـ ــازم لـبـنــاء الـمــؤسـســات ذات
الـصـلــة بــال ـعــدالــة اإلصــاحـيــة
سواء من خالل دعم المؤسسات
القائمة أو دمجها أو من خالل
إنشاء مؤسسات جديدة وتأكيد
التنسيق بينها.
 -2بـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات مــن
خالل ضمان توافر التخصص
والـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرات ل ـ ـ ـ ـ ــدى جـ ـمـ ـي ــع
الـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن م ـ ـ ــع الـ ـطـ ـف ــل
المعرض لالنحراف أو الطفل
ال ـم ـخ ــال ــف ألح ـ ـكـ ــام ال ـق ــان ــون
العقابي ،مــع مــا يتطلبه ذلك
من التوصية بما يأتي:
أ -إنشاء شرطة متخصصة
للتعامل مع الطفل.
ب -دعـ ــم وت ـط ــوي ــر قـ ــدرات
وحدات التحقيق المتخصصة
وتــزويــدهــا بالخبرات النفسية
واالجتماعية المتخصصة.
ج -دع ـ ــم ق ـ ـ ــدرات ال ـق ـضــاة
وأع ـضــاء النيابة المتخصصة
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل مـ ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال
وتزويدهم بالخبرات النفسية
واالجتماعية المتخصصة.
د -ال ـت ــوس ــع ف ــي ال ـتــدريــب

الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ب ـ ـكـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم ف ـل ـس ـفــة
الـعــدالــة اإلصــاحـيــة الساعية
إل ــى رأب ال ـصــدع المجتمعي،
وإقـ ـن ــاع ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن في
مؤسسات العدالة الجنائية بأن
ال ـع ـقــاب ال يـعـتـبــر هــدفــا وب ــأن
تـقـيـيــد ح ــري ــة ال ـط ـفــل م ــا هو
إال مــاذ أخير ال يكون إال في
حاالت الضرورة بعد تقديرها.
 -3تأكيد اسـتـقــال وتفرد
إجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـعــامــل الـجـنــائــي
مع األطـفــال مع التركيز على
أهمية:
أ -م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة تـ ـ ـن ـ ــوع طـ ــرق
التعامل مع األطفال.
ب -تقليل حاالت استدعاء
األطفال للمثول أمام مؤسسات
التعامل الجنائي ،باالستعانة
بالمستحدثات الرقمية.
ج  -عدم اللجوء إلى تقييد
الحرية إال كمالذ أخير.
د -ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــام ب ـيــن
األطفال والبالغين.
 -4اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ــالـ ـتـ ـش ــاور
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
التشريعية وكل الجهات المعنية
بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
ال ـعــدالــة الـجـنــائـيــة بشكل عــام
والـ ـع ــدال ــة اإلص ــاح ـي ــة بشكل
خـ ــاص ،م ــا يـسـهــم ف ــي تــوحـيــد
الرؤى واستمرارية التطوير.
 -5تأكيد أهمية اضطالع
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة ب ــدوره ــا
فــي دع ــم ال ـعــدالــة اإلصــاحـيــة
ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال دعـ ــم
ال ـم ـب ــادرات الـتـشــريـعـيــة وإق ــرار
ال ـ ـمـ ــوازنـ ــات الـ ــازمـ ــة لـتـفـعـيــل
وتنفيذ القانون.
 -6ال ـس ـع ــي ل ـع ـمــل دورات
تـقـيـيــم دوري ـ ــة لـضـمــان الـتــأكــد
مــن تحقيق منظومة العدالة
اإلصالحية لألطفال أهدافها
م ــن خ ــال دراسـ ـ ــات إحـصــائـيــة
وتحليلية متعمقة.
 -7استخدام آليات الذكاء
االصطناعي في تحديد أسباب
وحاالت تعرض الطفل للخطر
أو الـتـعــرض ل ـســوء الـمـعــامـلــة،
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزً ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات م ـخ ـت ـلــف
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات عـ ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل
السليم مع األطفال.
 -8الوقوف على خصوصية
اإلجراءات الالزمة للتعامل مع
حــاالت تعرض الطفل للخطر
أو لـســوء الـمـعــامـلــة مــن خــال
مـسـتـحــدثــات الـبـيـئــة الــرقـمـيــة
مهما في
التي أصبحت مكانًا ً
حياة المجتمع المعاصر.
 -9االسـتـفــادة مــن الجهود
الــدولـيــة القائمة على تجارب
ثـ ــم قـ ـي ــاس مـ ـسـ ـت ــوي ــات ن ـجــاح
تـطـبـيـقـهــا ع ـلــى أرض ال ــواق ــع،
إض ــاف ــة إلـ ــى مبادرةISPIRE
 ،ودراس ـ ـ ـ ــات ال ـم ـك ـتــب ال ــدول ــي
لحماية حقوق الطفل.
ثان ًيا :توصيات ذات صلة
بــآلـيــات ومـعــايـيــر الـتـعــامــل مع
األطفال
 -1الـ ـت ــوس ــع ف ـ ــي م ـف ـهــوم
العنف وحاالت سوء المعاملة،
لضمان تغطية كل صور اإليذاء
التي قد يتعرض لها الطفل.
 -2ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي ق ــائ ـم ــة
ال ـم ـط ــال ـب ـي ــن بـ ــرصـ ــد ح ـ ــاالت
ت ـعــرض الـطـفــل لــان ـحــراف أو
حاالت تعرضه لسوء المعاملة
وج ـع ــل عـمـلـيــة اإلبـ ـ ــاغ واج ـبــا
قانونيا.
 -3الـ ـسـ ـع ــي إلـ ـ ــى اخ ـت ـي ــار

وتطبيق تدابير تناسب الطفل
وت ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـطـ ـف ــل
الـفـضـلــى ،وت ـت ــواءم مــع ظــروف
الطفل وعائلته ومجتمعه.
 -4إتــاحــة الـفــرص للطفل
للتعبير عــن نفسه والمشاركة
فــي اختيار التدابير والبرامج
ال ـ ـتـ ــي ي ـخ ـض ــع ل ـ ـهـ ــا ،ل ـض ـمــان
فــاعـلـيــة ون ـجــاح ه ــذه الـتــدابـيــر
والبرامج.
 -5ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والـصـحـيــة وض ـمــان وصولهما
إلى األطفال في كل مكان ،ألن
حماية األطـفــال مــن التعرض
لالنحراف تمثل أولوية.
 -6اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ك ـ ــل م ـ ــا ي ـل ــزم
لضمان التعامل مــع األطفال
ف ــي ك ــل الـ ـم ــراح ــل وذلـ ـ ــك مــن
خالل:
أ -كن حذ ًرا في إعادة إيالم
الطفل الضحية.
ب -ك ــن ســريـ ًـعــا ف ــي إن ـهــاء
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات لـ ـضـ ـم ــان إدراك
الطفل العالقة بين الجريمة
وما يخضع له من إجراءات.
ج -دع ال ـط ـف ــل ي ـع ـبــر عــن
نفسه بكل حــريــة ،وال تتعجل
في الحصول على المعلومات
مـ ــن ذويـ ـ ـ ــه ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـل ـغــة
واألسلوب المناسب.
د -ال تبدأ إال ولديك اطالع
على تقارير الخبراء النفسيين
واالجتماعين.
ه-ك ـ ــن م ــر ًن ــا ف ــي الـتـعــامــل
مع كل فئات األطفال واحرص
على بناء الثقة مع الطفل.
 -7أهمية الفحص البدني
والنفسي واالجتماعي للطفل
مـ ــن ق ـب ــل م ـت ـخ ـص ـص ـيــن ،قـبــل
وأثـ ـن ــاء ال ـخ ـض ــوع ل ــإج ــراءات
الجنائية.
 -8تأكيد خطورة التدابير
الـمـقـيــدة لـلـحــريــة ،وأهـمـيــة أن
تتضمن ف ـتــرة تقييد الـحــريــة
برامج تستهدف إعــادة اإلدماج
تمهيدا لمرحلة ما
المجتمعي،
ً
بعد إطالق الحرية.
 -9اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـم ـت ــاب ـع ــة
للطفل فــي حالة اإلف ــراج عنه
بعد إنهاء فترة تقييد حريته.
 -10أهمية االسـتـفــادة من
م ـم ــارس ــة ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي
ف ــي تـهـيـئــة ال ـط ـفــل اجـتـمــاعـيــا
ونفسيا.
ث ــالـ ـث ــا :ت ــوصـ ـي ــات خــاصــة
برفع وتعزيز الوعي المجتمعي
 -1ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة
والــدعــم القانوني في مختلف
مؤسسات المجتمع المدني.
 -2اشـ ـ ـت ـ ــراك كـ ــل أطـ ـ ــراف
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدن ـ ـ ــي ف ــي
رصـ ــد ح ـ ــاالت سـ ــوء الـمـعــامـلــة
والتعرض لالنحراف ،وممارسة
دور إيجابي في هذا الصدد.
 -3تـعــزيــز وع ــي المجتمع
ب ـ ــأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ودور ال ـ ـ ـعـ ـ ــدالـ ـ ــة
اإلصــاح ـيــة ،وإدراك أن إع ــادة
تــأه ـيــل ودمـ ــج األطـ ـف ــال تمثل
م ـص ـل ـح ــة ك ـ ـبـ ــرى ل ـل ـم ـج ـت ـمــع،
ل ـي ــس ف ـق ــط ل ـص ــال ــح ال ـط ـفــل
والمجتمع ولكن لــرأب الضرر
أيضا.
المجتمعي ً
 -4أهمية دور اإلعالم ليس
ف ـق ــط ح ـي ــن ص ـ ـ ــدور ال ـق ــان ــون
ول ـك ــن ف ــي ال ـم ـتــاب ـعــة الــدائ ـمــة
والمستمرة للتطبيق الفاعل
للقوانين واستغالل كل وسائل
الـ ـت ــواص ــل ال ـم ــرئ ــي واإلذاع ـ ـ ــي
والرقمي.

في اليوم الثاني للور�شة الإقليمية لقانون العدالة الإ�صالحية..

الم�شرع البحريني �ضمن الم�صالح الف�ضلى للطفل ووحد الخدمات المقدمة
أكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــرة آنـ ـ ـ ــا جـ ــوديـ ــس
م ــن مـكـتــب األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة الـمـعـنــي
بــالـمـخــدرات والـجــريـمــة تــدنــي حــاالت
العنف ضد الطفل في مملكة البحرين
مقارنة بــزيــادة معدالت هــذه المشكلة
فــي دول أخــرى حــول العالم ،إذ تعتبر
مملكة البحرين من أدنى الــدول التي
تعاني منها «فالنسبة منخفضة جدا»،
وبينت وجود بليون طفل تعرض لعنف
جسدي أو جنسي أو نفسي خالل العام
الماضي حول العالم ،وهناك  1من كل
 5فتيات تتعرضن لإلساءات الجنسية،
و 1من كل أربعة أوالد يتعرض لإلساءة
ال ـج ـســديــة ،مـبـيـنــة أن ج ــرائ ــم الـقـتــل
تـعـتـبــر ض ـمــن أع ـل ــى خـمـســة مـسـبـبــات
للموت ،وأن  %80من ضحايا القتل هم
من األوالد.
وت ـحــدثــت الـخـبـيــرة آن ــا ف ــي الـيــوم
ال ـث ــان ــي ل ـل ــورش ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـقــانــون
العدالة اإلصالحية عن وجــود أسباب
تـ ــؤدي إل ــى زي ـ ــادة الـعـنــف تـخـتـلــف في
وج ـ ــوده ـ ــا وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا بـ ـي ــن الـ ـ ـ ــدول،
وأوضحت ارتباط العنف ضد األطفال
بالعنف األســري والعنف ضد النساء،
مشيرة إلى وجــود آثــار مباشرة وأخرى
غير مباشرة على الطفل ،وبينت أهمية
التوجه الكامل لحل مشاكل األطفال
الضحايا وضمان صحتهم الجسدية
والصحية والنفسية.
وعـ ـب ــرت ع ــن تـطـلـعـهــا إلـ ــى إي ـجــاد
نـمــوذج منطقي يضمن ال ـتــزام الــدول
في الوقاية من العنف وتعزيز التواصل
بـيــن الـمــؤسـســات ذات الـعــاقــة ،مبينة
وجــود استراتيجيات مختلفة لقياس
األث ـ ــر وفـ ــق ال ـم ـعــاي ـيــر الـعـلـمـيــة منها
تـحــديــد المعايير والـقـيــم الـتــي يجب
تعميمها ،والعمل على الحد من العنف
ض ــد ال ـط ـفــل وإيـ ـج ــاد الـبـيـئــة اآلم ـن ــة،
ودع ــم أول ـيــاء األم ــور وتـقــديــم الرعاية
لهم ،بعيدا عن مبدأ العقوبة بل يكون
ال ـق ـصــد ه ــو اإلصـ ـ ــاح ،وزيـ ـ ــادة الــوعــي
األس ـ ــري ب ــأوج ــه ال ـع ـنــايــة ،وااله ـت ـمــام
بالتعليم والمهارات الحياتية.
وأكـ ــد رئ ـي ــس ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري،
رئ ـي ــس مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز الـعـسـكــريــة
اللواء حقوقي الدكتور يوسف فليفل
أن ق ــان ــون ال ـع ــدال ــة اإلص ــاح ـي ــة يعد
تشريعا متميزا ومتقدما جاء من أجل
الحفاظ على حقوق الطفل وتعزيزه،

األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ــأتـ ــي م ـك ـم ــا لـلـبـنـيــة
التشريعية المتقدمة المعنية بالطفل
فــي مملكة البحرين ،بما يتوافق مع
التوجه العالمي نحو حماية الحقوق
اإلنسانية.
وأضاف أنه من خالل رؤية حضرة
ص ــاح ــب الـ ـج ــال ــة ال ـم ـل ــك ح ـم ــد بــن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظه اهلل ورعاه ،في تطوير المنظومة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة فـ ــي م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن،
نـجــد أن ق ــان ــون ال ـعــدالــة االصــاحـيــة
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
يعتبر لبنة جــديــدة مــن لبنات البناء
الـتـشــريـعــي وال ـق ـضــائــي ال ـع ـصــري في
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ب ـمــا يـتـضـمـنــه من
حماية أشمل وأعمق لحقوق الطفل،
ول ـك ــون ــه جـ ــاء م ـك ـمــا ل ـج ـهــود مملكة
البحرين السابقة المتمثلة في قانون
الطفل لسنة  ،2012وقــانــون الحماية
من العنف األسري لسنة  2015وقانون
األسـ ــرة ع ــام  2017وه ــو أيـضــا يتوافق
مع الجهود المبذولة لتطوير منظومة
العدالة الجنائية المتمثلة في قانون
الـتــدابـيــر والـعـقــوبــات البديلة الـصــادر
عام .2017
وأكد اللواء حقوقي الدكتور يوسف
فليفل أهمية التواصل بين العاملين
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة،
م ــوض ـح ــا أن م ـش ــارك ــة ك ــل م ــن ق ـضــاة
المحاكم العسكرية وأعضاء من النيابة
العسكرية فــي هــذه الــورشــة اإلقليمية
ال ـنــوع ـيــة ،ت ــأت ــي ب ـن ــاء ع ـلــى تــوجـيـهــات
صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع
البحرين وتأكيدا ألهمية القانون ودوره
في تعزيز البنية القانونية والتشريعية
في مملكة البحرين.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه أوض ــح العميد
فــواز الحسن آمــر األكاديمية الملكية
لـلـشــرطــة دور ال ـشــرطــة المتخصصة
في تطبيق قانون العدالة اإلصالحية،
وبـيــن ب ــدء وزارة الــداخـلـيــة ع ــام 2007
في استحداث مكتب خاص للنظر في
القضايا ذات الطابع األسري ،ومن ثم
االهتمام بالطفل تحديدا ،كما تلمست
شــرطــة الـبـحــريــن أهـمـيــة وج ــود مسار
خ ــاص لــوقــائــع األط ـف ــال ،األم ــر الــذي
أسهم فيه إيجاد سلسلة من التطورات
الــاحـقــة الـهــادفــة إلــى حماية الطفل
من الخطر.

وأوض ـ ــح الـعـمـيــد الـحـســن اهـتـمــام
الـشــرطــة وع ـمــل ال ــدوري ــات عـلــى رصــد
أش ـ ـكـ ــال تـ ـع ــرض األطـ ـ ـف ـ ــال ل ـل ـخ ـطــر،
وااله ـت ـمــام بــرصــد أي مـمــارســات تضر
بالطفل مثل التسكع وتسلق األماكن
ال ـخ ـطــرة أو الـتـســريــح م ــن ال ـم ــدارس،
وأي ان ـحــراف قــد يتعرض لــه الطفل،
إضافة إلى تأمين ممرات سير األطفال
فــي ال ـم ــدارس وتــأمـيــن ســامـتـهــم ،مع
االحتفاظ بسجل عــن مــواقــع الخطر
وم ــراق ـب ـت ـه ــا ب ـش ـكــل م ـس ـت ـم ــر ،م ــؤك ــدا
ت ـط ـل ـع ـه ــم إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز دور دوريـ ـ ـ ــات
الشرطة في مراقبة سلوكيات األطفال
ف ــي األح ـ ـيـ ــاء ،والـ ـح ــد م ــن الـمـخــاطــر
االل ـك ـت ــرون ـي ــة أيـ ـض ــا ،م ــؤك ــدا ال ـن ـجــاح
فــي تأهيل عناصر الشرطة النسائية
واالستفادة من فطرة األمومة لديهم
ف ــي فـهــم سـلــوكـيــات األط ـف ــال وتــأمـيــن
مصلحتهم.
وم ــن جــانـبـهــا أوض ـحــت المحامي
الـعــام المستشارة أمينة عيسى وكيل
أول التفتيش القضائي نجاح مملكة
الـ ـبـ ـح ــري ــن فـ ــي اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء ال ـم ـعــاي ـيــر
الـمـنـطـقـيــة والـحـقــوقـيــة لـلـطـفــل ،بما
يـتـمــاشــى م ــع الـمـعــايـيــر ال ــدول ـي ــة ،مع
ضـ ـم ــان إي ـ ـجـ ــاد ال ـع ـق ــوب ــة ال ـم ـنــاس ـبــة
يستلزم ال ـمــرور ب ــاإلج ــراءات الــازمــة،
فالمشرع البحريني نجح في استكمال
ج ــوان ــب الـ ـق ــان ــون وضـ ـم ــان مــاءم ـتــه
مــع احـتـيــاجــات الـطـفــل ،منها احـتــرام
خصوصيتهم وتفهم حداثة السن ،وفي
ضمان المعاملة الجنائية الصحيحة
واخ ـت ـيــار أس ـل ــوب الـحـمــايــة المناسبة
وم ــراع ــاة الـمـصــالــح الـفـضـلــى للطفل
في كل قــرار أو حكم ،مؤكدة أن الغاية
من حماية الطفل هي ضمان تنشئته
التنشئة الصالحة.
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـح ــام ــي الـ ـع ــام أهـمـيــة
التعبير عــن أوج ــه وفـلـسـفــة الـقــانــون،
وإصـ ــدار األح ـكــام واألوامـ ــر القضائية
المبنية على دراسة اجتماعية ونفسية
شــام ـلــة لـلـطـفــل ال ـج ــان ــح ،واس ـت ـي ـفــاء
جميع اإلج ـ ــراءات فــي جميع مــراحــل
الــدعــوى وتنفيذ الـحـكــم بحيث تؤكد
على حقوق الطفل وتضمن االستماع
إليه وفهم ظروفه ومراعاة خصوصيته،
وعدم احتجازه أو سجنه مع البالغين
وغـيــرهــا مــن اإلج ـ ــراءات الـتــي تحسب
لهذا القانون ،مع ضمان حق الطفل

في متابعة تعليمه وعدم إدراج األحكام
في صحيفة األسبقيات الخاصة به.
ومـ ــؤخـ ــرا أكـ ـ ــدت ال ـق ــائ ــم بــأع ـمــال
الــوكـيــل الـمـســاعــد لـلــرعــايــة والـتــأهـيــل
االجتماعي نـجــوى جناحي أن صــدور
ق ــان ــون ال ـع ــدال ــة اإلص ــاح ـي ــة يضمن
ص ــدور أحـكــام وتــدابـيــر تسهم فــي بناء
شخصية الطفل اسـتـنــادا إلــى نظرية
أن الطفل ال يولد كمجرم بل يتشكل
سلوكه متأثرا ببيئته ،موضحة اختالف
ط ــرق الـتـعــامــل مــع الـطـفــل المتطورة
في مركز حماية الطفل وتأمين مكان
آمــن ومـنــاســب للنظر فــي حالته عند
التعرض للخطر .من هنا شكل المركز
منظومة مجتمعية متكاملة في مكان
واحد ،لتوحيد مكان الخدمات من دون
تنقل الطفل بين الـشــرطــة واألط ـبــاء
وال ـم ــراك ــز االجـتـمــاعـيــة األخ ـ ــرى ،كما
يــراعــي الـمــركــز تــوحـيــد هــويــة مقدمي
الخدمة مــن الجهات المختلفة وفي
تـعــامــل إن ـســانــي مـنــاســب لـلـطـفــل ،بما
يـحـقــق الـتـكــامــل فــي تـقــديــم الـخــدمــة
والدعم.
ولفتت جناحي إلى اهتمام المركز
بــرصــد وتـقـيـيــم وم ـبــاشــرة حـ ــاالت من
ي ـت ـعــرض م ــن األطـ ـف ــال لـلـخـطــر ،كما
يوفر خطا ساخنا الستقبال البالغات،
واعتبرت ان قانون العدالة اإلصالحية
هو نقلة نوعية في التعامل مع الطفل،
يتوافق مع فلسفة القانون التي تأتي
مـنـسـجـمــة م ــع ال ـن ـظ ــري ــات ال ـتــربــويــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـط ـفــل ،وخ ـص ــوص ــا فــي
تفسير جريمة الطفل ،وكيفية التعامل
مــع المجني عليه بصفته ضحية لم
يـ ـج ــدوا ال ـب ـي ـئــة ال ـس ـل ـي ـمــة ال ـحــاض ـنــة
لهم ،األمــر الــذي يعتبر فهما قانونيا
متقدما جدا.
واستعرضت جناحي أهداف المركز
الـمـتـعـلـقــة بـحـمــايــة ال ـط ـفــل ومـتــابـعــة
تنفيذ القوانين وإنفاذها ،وبينت أنواع
العنف التي يباشرها المركز ،مؤكدة
اهتمام مملكة البحرين بحق التعليم
لجميع األطفال ،تاله استعراض أهم
المجسات لــرصــد ح ــاالت العنف ضد
األطفال في المجتمع ،مؤكدة فاعلية
أدوار الـجـهــات الـمـتـعــاونــة مــع المركز
من وزارات الدولة المعنية ومنظمات
المجتمع المدني.

�أفريق���ي يقت���ل �صديقه ف���ي ال�س���كن طعنا ث���م يح���اول االنتحار
بــدأت المحكمة الكبرى الجنائية
محاكمة أفــريـقــي متهم بقتل زميله
في السكن والشروع في قتل  6آخرين،
وذل ـ ــك ع ـقــب حـ ـض ــوره إلـ ــى الـبـحــريــن
للعمل حيث شعر المتهم أنــه تعرض
لعملية احتيال مــن صديق لــه أقنعه
بدفع  1600دينار لتوفير فرصة عمل
إال أنــه بمجرد حـضــوره بــدأ يشعر أنه
تعرض لعملية احتيال دفعته للقيام
بالجريمة وحاول بعدها االنتحار عن
طريق طعن نفسه.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة
إنه اتفق مع شخص في بلده على أن
يـعـمــل ف ــي الـبـحــريــن كـســائــق ل ـمــدة 3
أشـهــر ،وذلــك مقابل دفــع مبلغ يناهز
 1600دي ـنــار بـحــريـنــي ،وعـنــدمــا وصــل
إلى المطار ،لم يجد أحدا في انتظاره
ومـ ـك ــث فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة إل ـ ــى أن جـ ــاءه

شخص من الشركة وقام بتوصيله إلى
سكن وطلب منه دفــع  20دينارا قيمة
اإليجار فدفعها.
وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى
الـشــركــة وب ــدأ رحـلــة البحث عنها إلى
أن وص ــل بـعــد مـشـقــة ،وه ـنــاك طلبوا
منه التوقيع على عقد لمدة  3سنوات،
ول ـي ــس  3أش ـه ــر ك ـمــا ات ـف ــق ف ــي ب ـلــده،
كما رفضوا إعطاءه نسخة من العقد،
وأبلغوه بأنه سيسكن في سكن الشركة
وعـلـيــه االن ـت ـقــال إل ــى ه ـنــاك ،وعندما
طــالــب باستعادة مــا دفـعــه فــي السكن
األول رفضوا إعـطــاءه المبلغ ،فتوجه
إلــى سكن الـشــركــة ،ودخ ــل الـغــرفــة مع
المجني عليهم ،لكنهم اعترضوا على
سكنه معهم والقى منهم معاملة سيئة
دون أن يدري سببها.
وأضـ ــاف أن ــه تــوجــه لـلـنــوم ،إال أنــه

شعر بالعطش فحاول الخروج ليشرب
ولكنه ســأل المجني عليه عــن مكان
ت ــواج ــد ال ـم ـيــاه كــونــه اول ي ــوم ل ــه في
السكن ،مدعيا أن المجني عليه قام
بالصراخ عليه ونهض من مكان نومه
وب ــدأ يـتـشــاجــر م ـعــه ،فـشــاهــد المتهم
سكينا فسحبها وقــام بطعن المجني
ع ـل ـي ــه عـ ـ ــدة طـ ـعـ ـن ــات إلـ ـ ــى أن سـقــط
وبعدها حاول طعن نفسه إال أن باقي
المجني عليهم حاولوا ضربه فبدأ في
طـعــن مــن يقابله إل ــى أن خ ــارت قــواه
وسقط مغشيا عليه إلى أن وجد نفسه
في المستشفى.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم
أنـ ــه ف ــي  18م ــاي ــو  ،2021ق ـتــل عـمــدا
المجني عليه األول بــأن عقد العزم
ع ـلــى ق ـتــل م ــن م ـعــه ف ــي غــرف ـتــه ومــا
أن ظـفــر بالمجني عليه األول حتى

وجــه له عــدة ضربات طعنية وقطعية
بــال ـقــوة بــواس ـطــة الـسـكـيــن ف ــي عنقه
وصدره ووجهه قاصدا من ذلك إزهاق
روحه ،فأحدث به اإلصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته.
كما اقترنت هذه الجريمة بجناية
أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان،
شرع عمدا في قتل المجني عليهم «6
أشخاص» بأن قام بطعن المجني عليه
الـثــانــي عــدة ضــربــات طعنية وقطعية
بالقوة بواسطة ذات السكين في بطنه
وخ ـصــره وظ ـهــره قــاصــدا إزه ــاق روحــه
فـ ــأحـ ــدث بـ ــه اإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـم ــوص ــوف ــة
بتقرير الطبيب الـشــرعــي ،وقــد خاب
أث ــر الـجــريـمــة لسبب ال دخ ــل إلرادت ــه
فيه وهو مداركة المجني عليه بالعالج
ومقاومة وفرار باقي المجني عليهم.
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{ استالم شهادة الكوتشينج.

{ في فعالية لجمعية البحرين للتدريب.

{ جلسات الثيتا أون الين.

حا�صلة على الدبلوما الدولية يف تدريب املدربني ..مدربة احلياة ..املعاجلة بتقنية الثيتا� ..أول
بحرينية حتول كتابا مقروءا �إىل م�سموع ومرئي وح�سي� ..شيخة جنيب ال�شوملي لـ«�أخبار اخلليج»:

أجرت احلوار:
هالة كمال الدين

شيخة الـشــومـلــي ،امـ ــرأة صــاحـبــة تـجــربــة مـتـمـيــزة ،مــرت
بالعديد من التجارب الحياتية التي صقلت شخصيتها ،فمن
انكسار وإحباط إلى نجاح وإبــداع ،هكذا تنقلت بها محطات
المشوار ،وقد جاءت انطالقتها من خالل رحلة روحانية إلى
الهند ،دفعتها إلى استخدام التأمل في تغيير حياة اآلخرين،
بــإتـقــان ال ـعــاج بتقنية الثيتا ال ــذي احـتــرفـتــه ووج ــدت فيه
مالذها.
لـقــد ق ــررت أن تتعلم ه ــذه التقنية الـتــي تـعــد ج ــزءا من
الفلسفة الروحية لــأديــان والتي تعود جــذورهــا إلــى العلوم
العصبية ،حيث تقوم بتقديم جلسات عالجية في محاولة
للقضاء على المثبطات الطبيعية والشكوك واالجهاد حتى
يستطيع الفرد أن يشق طريقه نحو التغيير واالبداع.

لــم ي ــأت اهتمامها وتــوجـهـهــا نـحــو ه ــذا الـمـجــال مــن ف ــراغ بل
نبع عن تجربة شخصية بعد أن مرت بفترة عصيبة من االكتئاب
والضعف واالنـكـســار ،دفعتها إلــى البحث عــن ال ــذات وال ـعــودة إلى
مسارها من جديد وبكل قــوة لتترك بصمة خاصة بها في عالم
العطاء واإلنجاز.
في الحوار التالي نلقي الضوء على هذه التجربة اإلنسانية
والعملية المتفردة ،وعلى طبيعة هذه التقنية العالجية التي لفتت
إليها األنظار خالل الفترة األخيرة:
حددت رسالتك في الحياة؟
متى
ِ
حتى يدرك المرء رسالة أي شخص في الحياة ،ال بد أن ينظر
إلى طفولته ،فقد كنت طفلة عاشقة لعملية التدريب منذ الصغر،
وفي مرحلة متقدمة جدا كنت أقوم بالشرح والتدريس لغيري من
األط ـفــال ،وأشـعــر بمتعة شــديــدة فــي ذلــك ،وكنت أهــوى االلتحاق
بدورات تطوير الذات منذ المرحلة اإلعدادية ،وأتابع على وسائل
االتصال كل ما يتعلق بهذا المجال ،حتى أنني أدخر النقود على
مدار العام لاللتحاق بتلك الدورات في فصل الصيف ،وأقدم على
استعارة الكتب في مختلف المجاالت ،واطلع عليها ،وابحث فيها
عن المعلومات في مختلف المجاالت ،وكل ذلك يعطي مؤشرات
عن طبيعة شخصيتي.
وماذا كان اختيارك الدراسي في مرحلة الجامعة؟
لـقــد قـ ــررت ف ــي الـمــرحـلــة ال ـثــانــويــة دراسـ ــة تـخـصــص ال ـم ــوارد
البشرية وساعدني ذلك كثيرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة
ثم حصلت على الماجستير في نفس المجال وشاركت في فترة
الجامعة ببرنامج تــاء الـشـبــاب ،وك ــان لــي دور كبير بــه حيث كنت
م ـســؤولــة ع ــن بــرنــامــج ع ــن ال ـ ـقـ ــراءة ،ك ـمــا ق ـمــت بــإل ـقــاء ع ــدد من
ال ـم ـحــاضــرات ،وكـنــت أول مــن ح ــول كـتــابــا مطبوعا إل ــى األنظمة
التمثيلية ،أي إلى مادة مسموعة وبصرية وحسية ،وترأست حينئذ
فريق كامل.
أول محطة عملية؟
بعد التخرج بدأت في البحث عن وظيفة ،فعملت معلمة للغة
العربية لألجانب ،وكانت أول تجربة للتدريس لــي ،وكنت حينئذ
في سن صغيرة في حين أقــوم بالتعليم ألعمار كبيرة ،ثم عملت
بالحكومة اإللـكـتــرونـيــة ،وهـنــا تــم اكـتـشــاف مـهــارة الـتــدريــب لــدي،
وقمت بتدريب الموظفين على النظام اإللكتروني ،إلى أن ذهبت
في رحلة إلى الهند ،وقد أحدثت نقلة مهمة في حياتي.
وما هي تلك النقلة؟
حين ذهبت في رحلة روحانية للتأمل في الهند ،هنا شعرت
بشيء ما المس روحي ووجداني ،واكتشفت أن هذا العالم هو األقرب
إلى نفسي ،فبدأت في ممارسة التدريب الروحاني للمجموعة التي
اصطحبتني في تلك الرحلة ،بعد أن أبــدوا لي رغبتهم في ذلك،
وبالفعل تمكنت من تدريبهم على كيفية تحقيق أهدافهم ،والقيت
منهم رد فعل إيجابيا للغاية ،األمر الذي شجعني على اتخاذ قرار
بالحصول على شـهــادة فــي التدريب على الحياة مــن مركز إبــراز
معتمدة مــن األكــاديـمـيــة البريطانية للتدريب ،ثــم احترفت هذا
المجال ،ومع ذلك كنت أشعر بأن ثمة شيء ينقصني ،وانطلقت في
رحلة البحث والدراسة في حقل العالج بتقنية الثيتا.
وما هو العالج بتقنية الثيتا؟
تقنية الثيتا علم قديم ،يتم حاليا إعادة اكتشافه ،والعمل به،
وهو شفاء عن طريق تغيير برامج ال دي إن ايه ،باستخدام موجة
الدماغ ثيتا التي يمكنها إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة
االنـســان ،وذلــك من خــال ممارسة التأمل ،إليصال الدماغ لهذه
الـمــوجــة الـتــي ستمكن الـشـخــص مــن تغيير االن ـمــاط الـمـتـكــررة،
وبرامج ال دي ان ايه غير المرغوبة ،سواء كانت ناشئة من تجارب
في الطفولة المبكرة ،أو كانت مــوروثــة أو آتية من زمــن غير هذا
الزمن ،أو محمولة من أزمان وأجيال بعيدة أو على مستوى الروح،
ومــن خــال مجموعة من التقنيات يمكن إعــادة برمجة الحمض
النووي ال ــ«دي ان ايــه» والعقل الباطن الخاص بأي شخص فيما
يتعلق بالمعتقدات والمشاعر التي تساعد على تغيير حياة البعض
إلى األحسن.
وكيف بدأ مشوار االحتراف؟
لقد قمت بدراسة تقنيات معينة على ثالثة مستويات ،حتى
أصبحت معالجة بتقنية الثيتا ،وحصلت على شهادة متخصصة،
ونظرا إلــى أنني أتمتع بحدس قــوي للوصول إلــى روح الشخص،
ً
ولدي خلفية أيضا عن العلوم النفسية ،فقد حققت نجاحا الفتا
في هذا المجال ،وبدأ الوعي به يزداد وكذلك االقبال عليه ،وكانت
الـبــدايــة مــن خــال عقد جلسات مجانية لـلــوقــوف على النتائج،
وللتأكد من فاعلية العالج.
من هم أكثر المقبلين على هذا العالج؟
اغلب المقبلين على عالج الثيتا هم من البنات والشباب ،وأكثر

تـوجـهـ�ي للـعـلاج بتقني�ة الثيت�ا
نـبـ�ع عــ�ن تـجـربـ�ة �شـخـ�صـيـ�ة

مررت بحالة من ال�ضعف واالنك�سار ثم عدت �إلى م�ساري وبقوة
�أمر اليوم بمرحلة نداء الروح و�أعي�ش حالة حب �شديدة لعملي

رحلة روحانية �إلى الهند كانت وراء انطالقي في عالج الثيتا
�إذا �أردت معرفة ر�سالة �أي �شخ�ص في الحياة فانظر �إلى طفولته

الع�لاج بالثيت��ا مكمل للع�لاج النف�س��ي وال يعتمد عل��ى عقاقير
في طفولتي كنت �أدخر نقودي طوال العام لاللتحاق بدورات تطوير الذات

�أكثر حاالت الطالق المبكر اليوم ب�سبب عدم حب الذات �أو تقديرها

الجيل الحالي متحرر ومنف�صل عن الجذور وهي ظاهرة �صحية
مشاكلهم ترتبط بــالـمــرور بـصــدمــات مؤلمة نفسيا فــي فـتــرة من
الفترات ،أو تتعلق بمعتقدات سلبية يؤمنون بها ،أو بعثرات وقفت
حــائــا بينهم وبـيــن اكـمــال مسيرتهم ،وقــد يكونون قــد م ــروا على
الطب النفسي في مرحلة مــا ،وتناولوا بعض العقاقير ،والشيء
المهم في عالجي أنــه يقوم بعالج السبب المرضي من الجذور،
وذلــك من خــال خمس جلسات تقريبا ،ومــن ثم يمكن القول إن
دوري يختلف بالطبع عن دور الطبيب النفسي ،فعالجنا مكمل
لبعضنا البعض.
ما هي مواصفات الشخص الذي يحترف هذا العالج؟
ال بد للمعالج بالثيتا أن تتوافر فيه بعض المواصفات أهمها

أن يكون لديه استعدادات ومنها االلمام بالعلوم النفسية ،والثقة
بالنفس والـقـنــاعــة بـ ــدوره ،وأن ــا شخصيا قــد واج ـهــت فــي البداية
نــوعــا م ــن ال ـم ـقــاومــة والـتـشـكـيــك فـيـمــا أق ــوم ب ــه ،وذل ــك ألن ــه كــان
شيئا مجهوال وجديدا ،ومع الوقت والمناقشة بالمنطق والتجارب
العملية بدأ التقبل والتصديق شيئا فشيئا.
أصعب تجربة؟
لقد مــررت على المستوى اإلنساني بمرحلة ضعف وانكسار،
وشعرت خاللها بأن الدنيا ظالم من حولي ،ولكن لم يستمر ذلك
كثيرا فسرعان ما بدا أمامي نوع من االستنارة ،واألمل والتفاؤل،
حتى عدت إلى مساري الطبيعي من جديد وبكل بقوة ،وفي هذه

{ «أخبار الخليج» تحاور شيخة.

{ شيخة نجيب الشوملي.

األث ـن ــاء قـمــت بتطبيق تـجــربــة ال ـعــاج بالثيتا عـلــى نـفـســي ،وقــد
ساعدني ذلــك على الخروج من هــذه الحالة البائسة ،واستأنفت
مشواري باإلرادة.
ماذا يكسر المرأة؟
المرأة قد تنكسر حين تفتقد الدعم المعنوي من المقربين
منها خــاصــة ،وأن ــا وهلل الحمد وج ــدت كــل الــدعــم مــن أمــي وأهلي
وصديقاتي ،وهذا ما خلق بداخلي اإليمان القوي بنفسي وبقدراتي
بعد أن أشعروني بحجم أكبر من حجمي ،وهو ما دفعني إلى االمام
بكل قوة.
نصيحتك ألي فتاة مقبلة على الزواج؟
أول شــيء أنصح بــه أي فتاة مقبلة على ال ــزواج هــو أن تعالج
مشاعرها أوال ،وتتسامح وتتصالح مع نفسها ،إلــى ان تصل إلى
مرحلة االتــزان ،وهنا يمكن ان يكون اختيارها صحيحا ،حتى لو
مرت بأي نوع من األزمات عليها أن تتخلص من شوائبها أوال وأن
تحكم العقل والمشاعر معا عند اختيار شريك الحياة.
ما هي في رأيك أسباب الطالق المبكر؟
الـطــاق المبكر بين الشباب يحدث فــي غالبيته بسبب عدم
معرفة البعض لقيمة نفسه ،أو االخفاق في تقدير ذاته ،وهو أمر
يقود إلى عشوائية االختيار ،وإلى مواجهة الكثير من المشاكل في
العالقات ،ومن ثم الفشل في االستمرار.
كيف ترين الجيل الجديد؟
أنــا أرى الجيل الجديد على درجــة كبيرة من الوعي والذكاء
واالبتكار ،ومعظم الشباب اليوم ال يسيرون على مقاييس المجتمع
التقليدية ،بل انفصلوا عن جذورهم ،وأصبح لهم عالمهم الخاص،
وهــو شــيء إيـجــابــي ،وليس سلبيا كما يعتقد البعض ،فالموروث
ال يجب اتباعه بشكل أعمى ولكل جيل خصوصياته واحتياجاته
وعلينا أن نراعي ونحترم ذلك وأن نواكب المستجدات من حولنا.
مشروعك الحالي؟
أسـعــى حاليا لتوسع دائ ــرة مـشــروعــي ال ـخــاص بـعــاج الثيتا،
وذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وأتمنى أن أمتلك موقعا
إلكترونيا شهيرا يشهد اقباال كبيرا من الراغبين في هذا العالج،
وأقــدم من خالله دورات متخصصة في تطوير الــذات ،أتمكن عن
طريقها من إحداث نقالت إيجابية في حياة اآلخرين إلى األفضل،
وعموما يمكن القول إنني أعيش اليوم مرحلة نداء الروح ،وأحرص
من خاللها على تخفيف أي ضغوطات أواحباطات قد تصادفني،
حتى لــو كــانــت مــن ج ــراء عملي ،فــاالنـســان يجب أن يهتم بــذاتــه،
ويمنحها حقها في الراحة واالستجمام والمتعة قبل أي شيء.
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«هيئة الربط الكهربائي الخليجي» ت�شارك في م�ؤتمر ومعر�ض كهرباء الخليج
ش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ــربـ ـ ــط
الكهربائي الخليجي فــي مؤتمر
وم ـعــرض كـهــربــاء الخليج ،2021
الذي أقيم افتراضي ًا للعام الثاني
فــي الفترة  27-25أكتوبر ،2021
والــذي تنظمه اللجنة اإلقليمية
لنظم الـطــاقــة الكهربائية بــدول
مجلس التعاون ،وبإشراف اللجنة
ال ـف ـن ـي ــة «لـ ـسـ ـيـ ـج ــري ال ـخ ـل ـي ــج»،
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ــرأس ـ ـهـ ــا عـ ـض ــو م ـج ـلــس
إدارة سيجري الخليج م .أحمد
اإلب ــراهـ ـي ــم ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـهـ ـي ـ ـئ ــة ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــط ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي
الخليجي.
ويعد مؤتمر ومعرض كهرباء
ُ
ال ـخ ـل ـيــج  2021واح ـ ـ ــد ًا م ــن أهــم
ال ـمــؤت ـمــرات الـسـنــويــة فــي مجال
ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة بالمنطقة
كونه يختص بتقنيات إنتاج ونقل
وتــوزيــع الكهرباء ويشهد حضور
عدد كبير من المسؤولين بقطاع
الطاقة في دول مجلس التعاون
الخليجي ،مــن رؤس ــاء الـشــركــات
ال ـعــام ـلــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال على
الـمـسـتــوى اإلقـلـيـمــي والـعــالـمــي،
إض ــاف ــة إل ــى نـخـبــة م ــن الـخـبــراء
وال ـم ـه ـنــدس ـيــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن فــي
مجال الطاقة الكهربائية.
واف ـت ـت ــح ف ـعــال ـيــات الـمــؤتـمــر
خليفة بن سعيد العبري األمين
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
للشؤون االقتصادية والتنموية،
عبر االتصال المرئي.
وهدف المؤتمر إلى مناقشة
أه ـ ــم الـ ـم ــواضـ ـي ــع وهـ ـ ــي ،ت ـطــويــر
صـنــاعــة الـكـهــربــاء بـعــرض أحــدث
ال ـت ـج ــارب وال ـت ـق ـن ـيــات الـعــالـمـيــة
ال ـتــي مــن شــأنـهــا تـطــويــر وت ـبــادل
الخبرات والمعلومات في مجال
إنـ ـ ـت ـ ــاج ،ونـ ـق ــل وت ـ ــوزي ـ ــع ال ـط ــاق ــة
الكهربائية بين المختصين في

{ م .أحمد اإلبراهيم.
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،وارتـ ـك ــز
المؤتمر على استخدام التقنيات
ال ـح ــدي ـث ــة والـ ــربـ ــط ال ـك ـهــربــائــي
اإلقليمي وإنـشــاء أســواق للطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وال ـش ـب ـكــات الــذكـيــة
والـطــاقــة الـمـتـجــددة الـتــي تسهم
ف ــي رفـ ــع مــوثــوق ـيــة وكـ ـف ــاءة أداء
المنظومة الكهربائي ،واكتشاف
أح ــدث منتجات وح ـلــول الطاقة
التي يتم طرحها.
وناقش المؤتمر العديد من
األوراق العلمية حــول التقنيات
الـفـنـيــة ،واسـتــراتـيـجـيــات تطوير
قـطــاع الكهرباء فــي دول مجلس
الـتـعــاون ل ــدول الخليج العربية،
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــرض  80ورق ـ ـ ــة
علمية ،أعدت بواسطة نخبة من
الـبــاحـثـيــن وال ـخ ـب ــراء ف ــي مـجــال
الطاقة الكهربائية.
وشـ ــاركـ ــت ال ـه ـي ـئــة ب ـع ــدد مــن
األوراق ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي تـنــاقــش
الـ ــربـ ــط الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي اإلق ـل ـي ـمــي
واس ـت ـخــدام الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة،
وأطـ ـ ـ ـ ـ ــر رفـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
لـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
الـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة لـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـهــم
ف ــي رفـ ــع مــوثــوق ـيــة وكـ ـف ــاءة أداء

الـمـنـظــومــة الـكـهــربــائـيــة ،وكــذلــك
الـ ـحـ ـم ــاي ــة والـ ـتـ ـحـ ـك ــم ل ـم ـح ـطــة
تـ ـح ــوي ــل ال ـ ــذب ـ ــذب ـ ــة (،)HVDC
وكيفية االسـتـفــادة مــن التجارب
العالمية والتكنولوجيا الحديثة
لتعزيز أمن واعتمادية الشبكات،
وغيرها من المواضيع الحيوية.
وقـ ـ ـ ــدم تـ ـل ــك األوراق ع ـ ـ ــدد مــن
مهندسي الهيئة هــم :المهندس
طــال الشيخ ،والمهندس أحمد
ال ـج ـع ـف ــري ،وال ـم ـه ـن ــدس أح ـمــد
الثقفي ،والـمـهـنــدس جاياكومار
موثوسامي.
وش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ــرب ـ ــط
الكهربائي الخليجي راعيا ماسيا
بـ«مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج
 ،»2021وكـ ــذلـ ــك فـ ــي ال ـم ـعــرض
االفتراضي المصاحب للمؤتمر،
حيث ش ــارك فيه أكـثــر مــن شركة
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ت ـق ــدم تـقـنـيــات
وم ـ ـعـ ــدات ح ــدي ـث ــة فـ ــي م ـج ــاالت
الـمـنـظــومــة الـكـهــربــائـيــة ،وال ــذي
شمل جميع جــوانــب إنـتــاج ونقل
وي ـ ـعـ ــد ه ــذا
وتـ ــوزيـ ــع الـ ـكـ ـه ــرب ــاءُ ،

الـ ـح ــدث ف ــرص ــة م ـثــال ـيــة لـعــرض
أحـ ـ ــدث ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـخ ــدم ــات
المتاحة أم ــام جمهور افتراضي
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص رفـ ـ ـي ـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
م ــن ال ـخ ـب ــراء وال ـم ـســؤول ـيــن من
مـخـتـلــف دول ال ـخ ـل ـيــج وال ـعــالــم
العربي والـعــالــم ،إذ يتيح لـلــزوار
االطالع على أحدث التقنيات من
المصنعين لقطاع الكهرباء.
وذك ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس أح ـ ـمـ ــد
اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم أن ال ـه ـي ـئــة ت ـحــرص
ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـفـعــالـيــات
الكبرى التي يشارك فيها خبراء
دوليون وإقليميون لمناقشة اآلراء
واألفكار والمقترحات والتوصيات
الـ ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي ت ـط ــوي ــر ق ـطــاع
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وت ـ ـسـ ــاعـ ــد عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
حجم التعاون بين دول الخليج
وال ـم ـن ـظ ـمــات الـعــالـمـيــة ف ــي هــذا
ال ـق ـط ــاع ال ـح ـي ــوي ل ـت ـعــزيــز أمــن
الطاقة وزيادة فرص االستثمارات
وتطوير مصادر الطاقة المتجددة،
وكذلك إلبراز الجهود التي هيئة

الــربــط الكهربائي الخليجي في
هذا المجال الحيوي ،والخطط
والمشاريع واالستراتيجيات التي
تنفذها لضمان استدامة الطاقة
وازدهارها.
وأش ـ ـ ـ ــار اإلب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم إلـ ـ ــى أن
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ــربـ ـ ــط الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي
الخليجي ُي َع ُّد من أهم مشروعات
ربـ ـ ــط ال ـب ـن ـي ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
أقــرهــا قــادة دول مجلس التعاون
الخليجي ،محقق ًا أهــم أهــدافــه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فــي
تعزيز أمن الطاقة ورفــع مستوى
ال ـم ــوث ــوق ـي ــة واألمـ ـ ـ ــان لــأنـظـمــة
الكهربائية الخليجية ،ونجاحه
ف ــي تـجـنــب ش ـب ـكــات ك ـهــربــاء دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ألي ان ـق ـطــاع
جــزئــي أو كـلــي بـنـسـبــة  %100من
خـ ــال ت ـقــديــم ال ــدع ــم الـلـحـظــي
ب ـن ـقــل ال ـط ــاق ــة ال ـم ـط ـلــوبــة عـبــر
شـبـكــة الــربــط الـكـهــربــائــي بشكل
م ـبــاشــر ،حـيــث تـمــت م ـســانــدة ما
يقرب من ( )2350حالة دعم منذ
تشغيله وحتى اآلن.

المرحوم عادل بن حميد..
ب�صمـات بـــارزة فــي عــالــم التجــارة
والعمـــــل البــرلمـانــي واالجتمــاعــي
ف ـق ــدت ال ـب ـحــريــن أمـ ــس األول الــوج ـيــه
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ورج ـ ــل االعـ ـم ــال ع ـ ــادل بن
حميد الذي ترك بصمة بارزة سواء في العمل
البرلماني أو عالم التجارة واالعمال ،ليمازج
بحنكة وخبرة بين كونه رجل أعمال ناجحا،
ونائبا فاعال في البرلمان.
ولـ ــد ال ـف ـق ـيــد عـ ــام  ،1956وح ـص ــل على
شهادة الثانوية العامة من مدرسة المنامة
الثانوية عام 1979م .قبل ان يلتحق بــدورات
علمية متعددة في كلية الخليج الصناعية،
ثم معهد سيمبوسيس للغات في بونا بالهند.
ع ــرف ب ــن حـمـيــد بـتــواصـلــه االجـتـمــاعــي
الكبير مــع جميع الـفـئــات .وك ــان لــه حضوره
ال ـم ـم ـيــز ف ــي مـخ ـت ـلــف ال ـم ـحــافــل الــرس ـم ـيــة
واالجتماعات.
ف ــي ع ــام  2014دخ ــل الـعـمــل الـبــرلـمــانــي
بعدما ترشح ممثال عن الــدائــرة الثالثة في
م ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة وف ـ ــاز ف ــي االن ـت ـخــابــات
بنسبة تجاوزت .%65
وفــي المجلس النيابي تــولــى عــدة مهام
م ـن ـه ــا ع ـض ــو فـ ــي ل ـج ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـمــال ـيــة
واالقتصادية بمجلس الـنــواب ،ونائب رئيس
لجنة حقوق االنسان بمجلس النواب ،وكذلك
نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي
قام مجلس النواب بتشكيلها في الفترة من
ديسمبر  2016وحـتــى يونيو  .2017كما كان
ع ـضــوا فــي لـجـنــة التحقيق الـبــرلـمــانـيــة في
بــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة وال ـتــي ق ــام مجلس
النواب بتشكيلها في الفترة من نوفمبر 2017

{ عادل بن حميد.
وحتى مايو .2018
والى جانب عمله البرلماني ،كان الفقيد
رجل أعمال وعقاريا ناجحا ،وعلى مدى أكثر
من أربعة عقود ،أدار الكثير من المؤسسات
والـشــركــات التجارية إلــى جــانــب المؤسسات
المعنية بالعمل االجتماعي.
وهو مالك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة
ال ـف ــردوس لـلـمـقــاوالت وال ـع ـق ــارات ،ومــؤســس
ورئ ـيــس مجلس إدارة شــركــة أمـفــا العقارية،
ومــؤســس ورئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة أمفا
للسيارات.

«الإبداع البحرين» ي�سهم في تطوير �صناعة التمويل الأ�صغر بالعراق

{ د .خالد الغزاوي.

قال الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة اإلبداع
البحرين للتمويل المتناهي الصغر ،إن الشركة بصدد نقل خبرات مملكة
البحرين في مجال التمويل األصغر إلــى القطاع المصرفي العراقي،
وذلك بعد أن وقع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» مذكرة تفاهم
مــع المصرف المركزي العراقي لمساعدة المصرف على تبني مبادئ
الشمول المالي فــي الـعــراق وتطوير صناعة مالية يستفيد منها ذوو
الدخل المحدود.
وأك ــد الــدكـتــور ال ـغــزاوي أن «االبـ ــداع البحرين» على أتــم االستعداد
لتوفير ما يلزم من خبرات واستشارات من أجل دعم صناعة تمويل أصغر
حقيقية في العراق ،وأوضح أن هذه االستشارات تمتد لتشمل ليس فقط
المؤسسات المالية المعنية والمصرف المركزي العراقي ،بل مختلف

الجهات التشريعية والرقابية المختلفة التي تعنى بالتمويل األصغر في
العراق أيضا ،إضافة إلى نشر ثقافة التمويل األصغر في العراق ،وبناء
قدرات العاملين في مجال التمويل األصغر ،وخاصة في ظل محدودية
عدد مؤسسات التمويل األصغر هناك مقابل زيادة الطلب على القروض
التي تقدمها ،والحاجة الماسة إلى تطوير آليات عمل تضمن استدامة
عملها.
وأكد أنه من شأن نشر عدد أكبر من مؤسسات التمويل األصغر في
العراق أن تتيح للعراقيين قنوات اقتراض رسمية داخل القطاع المالي
المنظم ،مع توفير االستشارات حول كيفية استخدام هذه القروض في
إطــاق المشاريع الصغيرة الخاصة واالنتقال بها إلى مشاريع صغيرة
ومتوسطة تنهض باالقتصاد الوطني.

«مــ�ؤ�شر البحــريــن» العــام يغلـــق بانخفـــا�ض
أق ـفــل «م ــؤش ــر ال ـب ـحــريــن الـ ـع ــام» ي ــوم أمــس
ال ـثــاثــاء عـنــد مـسـتــوى  1.735.56بانخفاض
قدره  3.62نقاط ،مقارنة بإقفاله يوم اإلثنين،
ف ــي ح ـيــن أق ـف ــل «م ــؤش ــر ال ـب ـحــريــن اإلس ــام ــي»
عند مستوى  690.10بارتفاع قدره  4.93نقاط
مـقارنة بإقفاله السابق .وقد تداول المستثمرون
في «بورصة البحرين»  5.18ماليين سهم ،بقيمة

إجـمــالـيــة قــدرهــا  1.02مـلـيــون دي ـنــار بحريني،
تــم تنفيذها مــن خــال  116صفقة ،حيث ركز
المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع المال
ال ــذي بلغت قيمة أسـهـمــه الـمـتــداولــة 568.96
ألــف دي ـنــار؛ أي مــا نسبته  %55.84مــن القيمة
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها  4.26ماليين
سهم ،تم تنفيذها من خالل  74صفقة.

الألمنيوم واالرتفاع العالمي في �أ�سعاره
ي ـتــوافــر االل ـم ـن ـيــوم ف ــي الـقـشــرة
األرضية وتبلغ نسبته  %8.1من وزن
الـقـشــرة .وهــو ثالث أعلى نسبة بين
العناصر المكونة لها ويشيع استخدام
األلمنيوم في حياتنا اليومية نظرا
إلــى خصائصه المهمة التي تميزه،
ومن أهمها أنه ال يصدأ ويتكون في
القشرة األرضـيــة على شكل أكاسيد
تسمى البوكسايت .وعرف كمعدن في
عام  1809في مقاطعة لوبر بفرنسا.
ويعتبر خام االلمنيوم ذا مكانة مهمة
في االقتصاد العالمي ،ويعد إنتاجه
وص ـن ــاع ـت ــه م ــن ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة
لبالد كثيرة .وبسبب الطلب المتزايد
عالميا عليه وعلى منتجاته احتلت
تجارة االلمنيوم مكانة متقدمة في
ال ـت ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة ،وي ـس ـهــم بنسبة
تصل الــى  %40مــن إنـتــاجــه العالمي
والـتـجــارة الدولية لاللمنيوم .ومــادة
الـبــوكـســايــت تـخـضــع لـسـيــاســة وكــالــة
ال ـب ــوك ـس ــاي ــت ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي تـهـتــم
بتخصيص حـصــص معينة لإلنتاج
والتصدير من مــادة البوكسايت لكل
دولـ ــة .وق ــد تـكــونــت الــوكــالــة الــدولـيــة
فــي ع ــام  1974مــن كــل مــن استراليا
والدومينيكان وغانا وغينيا وهايتي
وج ــام ــاي ـك ــا وسـ ـي ــرالـ ـي ــون وس ــوريـ ـن ــام
ويوغسالفيا ،وذلك على غرار منظمة
أوبك.
وف ــي المنطقة الـعــربـيــة تــم منذ

عقود اكتشاف مادة البوكسايت وهي
ال ـمــادة األول ـيــة الـتــي يستخرج منها
خــام االلـمـنـيــوم بكميات تـجــاريــة في
كل من المملكة المغربية والسودان
والـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة وهــي
الدولة الوحيدة عربيا التي استغلت
ه ـ ــذا ال ـم ـع ــدن وق ــام ــت ب ــإن ـش ــاء أول
م ـج ـم ــع ل ـص ـن ــاع ــات االلـ ـمـ ـنـ ـي ــوم فــي
الوطن العربي على سواحل الخليج
العربي.
ولحسن الطالع أن كميات مادة
البوكسايت المكتشفة فــي المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة تكفي ألكـثــر من
 50عاما بإنتاج سنوي يصل الى 650
ألــف طــن مــن األلـمـنـيــوم .وقــد حــازت
شــركــة مـعــادن على حــق االستكشاف
ودراسـ ـ ــة جـ ــدوى م ــواق ــع الـبــوكـســايــت
في المملكة .وكانت جمهورية مصر
العربية أول دولة عربية تقيم مصهر
لــأل ـم ـن ـيــوم ب ــال ـم ـش ــارك ــة م ــع روس ـي ــا
وبتكنولوجيا روسية ،وكان ذلك عند
إنشاء السد العالي الذي وفر الطاقة
الكهربائية .ولـكــن هـنــاك الــى جانب
جمهورية مصر العربية دول الخليج
العربي التي أقامت مصاهر ألمنيوم
تـشـتـهــر عــالـمـيــا بـفـضــل مـنـتــوجــاتـهــا
العالية الـجــودة في منطقة الخليج
العربي وكانت مملكة البحرين أولى
الدول التي اقامت مصهرا لأللمنيوم
وأق ـ ـ ــام ـ ـ ــت صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات م ـ ـ ــرادف ـ ـ ــة ل ـهــا

كصناعة إط ــارات الـسـيــارات والـبــودرة
الـتــي تستعمل فــي صـنــاعــة األصـبــاغ
وصناعة األلواح وقطاعات األلمنيوم.
وت ـب ـع ـت ـه ــا بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك كـ ــل مـ ــن دولـ ــة
االمارات العربية المتحدة حتي تبوأ
مجمع اإلمارات لصناعات األلمنيوم
مكانة عالية ليعتبر األكبر واألشهر
ع ــالـ ـمـ ـي ــا .ومـ ـ ــن ث ـ ــم ت ـل ـت ـه ــا ك ـ ــل مــن
سلطنة عمان ودولــة قطر والمملكة
العربية السعودية للولوج في صناعة
االلمنيوم األولي وخالفها.
وق ـ ـ ــد أصـ ـبـ ـح ــت صـ ـن ــاع ــة ص ـهــر
االلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـبـ ـنـ ـتـ ـه ــا دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي كـخـيــار
استراتيجي بعد الصناعات البترولية
وال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــة أص ـب ـحــت مفتاحا
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ال ـم ـس ـتــدامــة ف ــي الـمـنـطـقــة ،ك ـمــا أن
إنـ ـش ــاء م ـصــاهــر ع ــدي ــدة لــألـمـنـيــوم
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة وإنـ ـ ـت ـ ــاج األل ـم ـن ـي ــوم
األولـ ـ ــي س ــاع ــد ع ـلــى إق ــام ــة ال ـعــديــد
مــن الـصـنــاعــات الوسيطة والنهائية
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـعـ ــدن.
ون ـ ـظـ ــرا ل ـق ـي ــام م ـص ــاه ــر االل ـم ـن ـي ــوم
األولـ ـ ـ ــي فـ ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ب ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن م ـت ـط ـل ـب ــات
المنطقة الخليجية مــن األلمنيوم
األول ــي ف ــإن دول المجلس أصبحت
تـعـتـمــد بـ ـص ــورة أس ــاس ـي ــة ع ـلــى تلك
المصاهر لتزوديها بخام االلمنيوم

ال ــازم لصناعة منتجات االلمنيوم
الوسيطة والنهائية ،والـتــي توسعت
وازدهــرت لمواكبة النهضة العمرانية
في المنطقة وأصبحت تستحوذ االن
عـلــى مــا يـقــرب مــن  %12مــن اإلنـتــاج
العالمي من األلمنيوم األولي.
ولـكــن على الــرغــم مــن كــل ذلــك،
ش ـهــد ال ـع ــام ال ـحــالــي  2021ارت ـفــاعــا
م ـل ـحــوظــا وغ ـي ــر طـبـيـعــي ف ــي أس ـعــار
خ ــام األلـمـنـيــوم ال ــذي ي ـقــوم إنـتــاجــه
وبشكل أساسي على مادة البوكسايت
التي تتربع على عرش انتاجه عالميا
دول :استراليا  -الصين  -البرازيل
 غينيا  -الهند ولــم يـحــدث ارتـفــاعفــي أس ـعــار خ ــام االلـمـنـيــوم مـنــذ عــام
 ،2008وكــان االرت ـفــاع فــي أسـعــار خام
االلمنيوم في حــدود  %58منذ بداية
عــام  2021ليقارب سعر الطن 3100
دوالر أمريكي.
باستقراء األحــداث العالمية في
الفترة الماضية والتي واكبت االرتفاع
غ ـيــر الـطـبـيـعــي وغ ـي ــر ال ـم ـتــوقــع في
أسـعــار خــام االلـمـنـيــوم عالميا ،نجد
أن هـنــاك ع ــدة عــوامــل ســاعــدت على
ارتفاع سعر االلمنيوم الخام عالميا
ليصل ال ــى ه ــذا الـمـسـتــوى المرتفع
جــدا فــي عــام  2021وال ــذي لــم يصل
اليه منذ عام  2008ومن هذه العوامل
نوجز التالي:
** السبب الرئيسي لهذه القفزة

فــي األس ـعــار هــو االن ـقــاب العسكري
الـ ـ ــذي ح ـ ــدث ف ــي غ ـي ـن ـيــا رابـ ـ ــع دول ــة
م ــن ح ـيــث إن ـت ــاج مـ ــادة ال ـبــوك ـســايــت،
ك ــون ع ــدم االس ـت ـق ــرار الـ ــذي صــاحــب
االن ـقــاب العسكري ال ــذي حــدث في
غينيا في شهر سبتمبر  2021والذي
أط ــاح بــرئـيــس الــدولــة فـقــد أصبحت
الدولة معه عاجزة عن السيطرة على
األوض ــاع في الـبــاد .وتعد غينيا من
أك ـبــر مـنـتـجــي مـ ــادة ال ـبــوك ـســايــت في
العالم ،وقــد زاد االنـقــاب العسكري
مــن الضغط على اسـعــار االلمنيوم،
حـيــث تمتلك غينيا مــا ي ـقــارب %25
م ــن انـ ـت ــاج ال ـبــوك ـســايــت ف ــي ال ـعــالــم
واكبر احتياطي عالمي بحوالي 7.4
مـ ـلـ ـي ــارات ط ــن م ــن اح ـت ـي ــاط ــي م ــادة
الـبــوكـســايــت ،عـلـمــا ب ــأن قـبــل سـنــوات
كانت جمهورية مصر العربية تدرس
بـجــديــة اق ــام ــة م ـش ــروع مـشـتــرك في
غينيا إلنتاج األلمنيوم األولي لضمان
احتياجات مصهر مصر لأللمنيوم.
** الكلفة العالية إلنتاج كل طن
من األلمنيوم ،حيث يستهلك انتاج
طــن مــن األلمنيوم  14ميغاواط في
الساعة من الطاقة اإلنتاجية .ومع
ارت ـفــاع اسـعــار الـطــاقــة ارتـفـعــت ايضا
كلفة ان ـتــاج األلـمـنـيــوم ،وه ــذا يظهر
أك ـثــر ف ــي الـصـيــن ودول أوروب ـ ــا الـتــي
ت ــواج ــه رس ــوم ــا ك ـهــربــائ ـيــة مــرتـفـعــة
الـكـلـفــة ،والـ ــذي بـ ــدوره زاد مــن كلفة

اإلن ـت ــاج لـخــام األلـمـنـيــوم مـمــا ترتب
عليه زيادة في أسعار المنتج النهائي
لخام األلمنيوم لمواجهة الزيادة في
كلفة اإلنتاج.
** دفــع زيــادة الكلفة في الطاقة
الــى الـخـطــوة الـتــي اتخذتها كــل من
الصين والـ ــدول األوروب ـي ــة لمواجهة
االرتفاع في كلفة اإلنتاج من تقليص
انتاج االلمنيوم الخام ،وكذلك توقف
بعض المصادر عن االنتاج لمواجهة
االرتفاع الشديد في الكلفة.
** ت ــوج ــه ال ـص ـي ــن إل ـ ــى خـفــض
انتاج المعادن الملوثة للبيئة واألكثر
استهالكا للطاقة .حيث تنتج الصين
أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن اج ـم ــال ــي إن ـت ــاج
األلمنيوم عالميا وان ـتــاج االلمنيوم
يـنـتــج أع ـل ــى نـسـبــة ان ـب ـعــاثــات وال ـتــي
تصل إلــى  %4مــن اجـمــالــي انبعاثات
الكربون في الصين.
** عــدم كفاية المنتج مــن مــادة
الـبــوكـســايــت فــي اسـتــرالـيــا والـبــرازيــل
للطلب الـعــالـمــي ،وع ـلــى الــرغــم من
ان ـت ــاج اس ـتــرال ـيــا م ــا ي ـقــرب م ــن 110
مــايـيــن ط ــن ف ــي ع ــام  2020مـقــارنــة
بدولة غينيا التي أنتجت  82مليون
طن من البوكسايت للطلب العالمي
حيث تعتبر الدولتان أستراليا وغينيا
من أكبر مصدري البوكسايت.
** من المتوقع أن يحدث استقرار
في أسعار خام االلمنيوم بعد استقرار

بقلم :محمد علي نقي
رجل أعمال كويتي
أمين سر عربال
األوضاع في دولة غينيا ومعاودة انتاج
خــام الـبــوكـســات ،والـتــي تستثمر فيه
شــركــة االلـمـنـيــوم الــروسـيــة (روس ــال)
الـتــي تنتج نصف إنتاجها مــن مــادة
البوكسايت في غينيا.
** نــأمــل مــن المملكة المغربية
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت االس ـت ـث ـم ــار ف ــي إق ــام ــة
م ـشــاريــع صـنــاعـيــة ثـقـيـلــة ومـتـقــدمــة
م ـثــل ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات وك ــذل ــك ما
يتعلق بصناعة المعلومات نامل لو
تـبــدأ بــاسـتـغــال مــا تكتنزه أراضـيـهــا
مــن م ــادة البوكسايت وكــذلــك الشأن
بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى ج ـم ـه ــوري ــة الـ ـس ــودان
الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األزمـ ـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ،ف ـمــا أس ـه ــل أن تسعى
لــات ـفــاق م ــع مـسـتـثـمــريــن وأص ـحــاب
التكنولوجيا لالستفادة من مخزونها
الطبيعي من مادة البوكسايت.
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«كالم تيليكوم» تفوز بجائزة �أف�ضل ا�ستحواذ ا�ستراتيجي
فــازت «كــام تيليكوم» ،الـمــزود الرائد
لـلـحـلــول التقنية فــي مملكة الـبـحــريــن،
ب ـج ــائ ــزة أف ـض ــل اس ـت ـح ــواذ اس ـتــرات ـي ـجــي
فــي حفل تــوزيــع جــوائــز نــاقــل االتـصــاالت
العالمي السنوي السابع عشر (Global
. )Carrier Awards
وتــأتــي هــذه الـجــائــزة تـقــديــر ًا لعملية
االس ـت ـح ــواذ االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي قــامــت
ب ـهــا «كـ ــام تـيـلـيـكــوم» ع ـلــى شــركــة «زاج ــل
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت» ،وه ـ ــي أقـ ـ ــدم وأك ـ ـبـ ــر مـ ــزود
لخدمات اإلنـتــرنــت فــي دول ــة الـكــويــت ،إذ
أنشأت عملية االستحواذ كيانا مشترك ًا
ت ـف ــوق إيـ ــراداتـ ــه  100م ـل ـيــون دوالر ،مع
مراكز للبيانات في خمس دول ،و 53نقطة
لـتــزويــد اإلنـتــرنــت فــي  25دول ــة ،ومزيجا
فــريــدا مــن الشبكات تحت سطح األرض
والبحر ،تجمع بين ثالث قارات.
وتـمـكــن إضــافــة «زاج ـ ــل» شــركــة «كــام
تيليكوم» من االستفادة من بصمة دولية
م ـش ـتــركــة ،ال سـيـمــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،ل ـتــوس ـيــع
خدماتها بالجملة فــي أنـحــاء المنطقة
وخ ــارجـ ـه ــا ،ح ـيــث خ ـل ـقــت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
االستحواذ قوة للحلول الرقمية المتطورة
في المنطقة وناق ًال دولي ًا مبتكراً.

وتعد عمليات االنــدمــاج واالستحواذ
استراتيجية نمو اتبعتها «كالم» على مدى
ال ـس ـنــوات الـخـمــس ال ـمــاض ـيــة .فـفــي عــام
 ،2018تم االستحواذ على شركة «تواصل
تـيـلـيـكــوم» لـتــوســع بــذلــك ن ـطــاق شبكتها
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء آس ـيــا وأوربـ ـ ــا وال ـشــرق
األوس ــط ،فيما تعد «زاج ــل» راب ــع عملية
اس ـت ـحــواذ تـقــوم بـهــا «كـ ــام» ،الـتــي تعتبر
أعـمــالـهــا بـمـثــابــة عــامــل تمكين إقليميا

رائدا للتحول الرقمي.
وقــال فير بــاســي ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة فــي «ك ــام تيليكوم»« :أود أن
أش ـكــر فــريـقـنــا فــي (ك ــام تـيـلـيـكــوم) على
تنفيذ رؤيتنا للتحول الرقمي في جميع
أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط .إنـ ـن ــي ف ـخــور
بـكــونــي جـ ــزء ًا مــن ه ــذه الــرحـلــة المثيرة
والملهمة الـتــي نحن عليها ،إذ انتقلنا
من كوننا مزود خدمات إنترنت متواضعا

في مملكة البحرين إلى واحــدة من أكبر
ثالثة مزودين لخدمات اإلنترنت في دول
مجلس الـتـعــاون الخليجي ،وه ــو إنـجــاز
م ـهــم ألع ـمــال ـنــا وتــأك ـيــد ل ــرؤي ــة شــركــائـنــا
وفريقنا األشمل».
وتـ ـ ـع ـ ــد جـ ـ ــوائـ ـ ــز ن ـ ــاق ـ ــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
العالمي الحدث األكبر واألهم في مجال
اتـ ـص ــاالت ال ـب ـيــع بــال ـج ـم ـلــة ،إذ تحتفي
بأكبر اإلنجازات في قطاعات االتصاالت
المختلفة على مدى االثني عشرة شهر ًا
الـمــاضـيــة .وش ـهــد حـفــل ه ــذا ال ـعــام منح
 34جائزة ألفضل المؤسسات في مجال
االت ـص ــاالت والـتـكـنــولــوجـيــا وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
للمجموعة« :مع زيادة النمو في عمليات
ال ـت ـب ـنــي ال ــرقـ ـم ــي ،ت ـق ــدم (كـ ـ ــام) ح ـلــوال
تمكّ ن الشركات من التحول الرقمي عبر
األسواق ،إضافة إلى تقديم تجربة واحدة
متسقة في جميع أنحاء المنطقة .إننا
نــوفــر ح ـلــوال أســاسـيــة ل ـعــدد مـتــزايــد من
العمالء في األسواق المحلية ،في جميع
أن ـحــاء منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
إفريقيا وعـلــى الصعيد الـعــالـمــي ،وهــذه
الجائزة خطوة رائعة في مسيرتنا».

اال�ستثمارات البحرينية يف البو�سنة تتجاوز  200مليون دوالر

«ال���������ح���������واج»���� :س���ت�������ش���ه���د ال����ب����ح����ري����ن �����ش����راك����ات
ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن ق ��ط ��اع ��ات الأع����م����ال م���ع «ال��ب��و���س��ن��ة»
أكــدت جمعية البحرين  -البوسنة
والـ ـه ــرس ــك ل ـل ـص ــداق ــة واألعـ ـ ـم ـ ــال ان
الـمــرحـلــة المقبلة مـهـيــأة لفتح آفــاق
جــديــدة عـلــى صعيد الـعـمــل والـتـعــاون
وال ـم ـصــالــح الـمـشـتــركــة بـيــن قـطــاعــات
التجارة والسياحة والعقار والصناعة
وال ـم ــال وال ـم ـص ــارف وري ـ ــادة األع ـم ــال،
وتوقع رئيس الجمعية جواد الحواج ان
تشهد الفترة القريبة المقبلة شراكات
استراتيجية فيما بين العديد من هذه
القطاعات.
وقــد دعــا الحواج اعضاء الجمعية
واصـ ـ ــدقـ ـ ــاءهـ ـ ــا وعـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن اصـ ـح ــاب
األعـمــال والمستثمرين وممثلي عدد
من الشركات والجمعيات والمؤسسات
الــى مــأدبــة عشاء مساء يــوم الخميس
الـمـقـبــل  28اك ـتــوبــر ال ـج ــاري بـحــدائــق
ال ـ ـحـ ــواج فـ ــي اطـ ـ ــار ت ـن ـم ـيــة ال ـت ــواص ــل
والعالقات فيما بين األعضاء من جهة،
وبينهم وقطاعات األعـمــال المختلفة
في البوسنة بما يخدم أهداف الجمعية
على صعيد تنمية العالقات والمصالح
ال ـم ـش ـتــركــة ب ـيــن ال ـب ـحــريــن والـبــوسـنــة

{ جواد الحواج.

والـهــرســك الـتــي يمكن أن تـكــون بوابة
للبحرينيين الــى دول البلقان وبعض
ال ــدول األوروب ـي ــة ،وبــالـقــدر ذات ــه يمكن
أن تكون البحرين جسر عبور للبوسنة
والهرسك إلى منطقة الخليج والعديد
من الــدول العربية ،مع االستفادة من

م ـج ـمــل الـ ـتـ ـط ــورات االي ـج ــاب ـي ــة ال ـتــي
تشهدها بيئة البحرين االستثمارية.
وأشار الحواج إلى أن االستثمارات
الـبـحــريـنـيــة ف ــي ال ـبــوس ـنــة وال ـهــرســك
تقدر بأكثر من  200مليون دوالر وهي
م ــرش ـح ــة ل ـل ـص ـعــود والـ ـتـ ـن ــوع وتـ ـج ــاوز
الـتــركـيــز عـلــى االسـتـثـمــار فــي القطاع
ال ـع ـق ــاري لـيـشـمــل ق ـط ــاع ــات ال ــزراع ــة
والمواد الغذائية بما يتماشى مع سعي
ال ــدول ــة ف ــي تـحـقـيــق األمـ ــن ال ـغــذائــي،
إضافة إلــى قطاعات كل من الصناعة
والـ ـتـ ـع ــدي ــن والـ ـسـ ـي ــاح ــة والـ ـخ ــدم ــات
المالية وغيرها من القطاعات المهمة
والمحورية .واكد أن هناك آفاقا واسعة
فــي كــل تـلــك ال ـم ـجــاالت وغ ـيــرهــا بين
اص ـحــاب األع ـمــال والمستثمرين في
البلدين الصديقين ،وقال إن البحرين
مهيأة لتكون بوابة ألصحاب األعمال
والبوسنيين إلى دول الخليج والمنطقة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه يـمـكــن
للمستثمرين البحرينيين االستفادة
م ــن مــوقــع الـبــوسـنــة ك ـبــوابــة ال ــى دول
البلقان وغيرها من الدول .وكشف جواد

الحواج عن برامج وخطط تسعى اليها
الجمعية فــي الـفـتــرة ال ـقــادمــة ،وقــال
انـنــا نعكف بجدية على تـجــاوز حالة
الـجـمــود الـتــي م ــرت بـهــا كــل األط ــراف
ف ــي داخ ـ ــل وخـ ـ ــارج مـمـلـكــة الـبـحــريــن
التي فرضتها جائحة كورونا وأمامنا
م ـش ــاري ــع م ــن ض ـم ـن ـهــا اق ــام ــة اس ـب ــوع
بحريني في البوسنة للتعريف بالبيئة
االسـتـثـمــاريــة فــي ومــا تــوفــره مــن حزم
جــاذبــة للمستثمرين ،ونهج البحرين
الملتزم بالحرية االقتصادية في جذب
االستثمارات والشركات األجنبية ،وفي
هذا الصدد أشار الحواج الى ان تدفق
االستثمارات األجنبية المباشرة الى
البحرين بلغ  31.7مليار دوالر في عام
 2020وف ـق ـ ًا لـتـقــريــر م ـنــاخ االسـتـثـمــار
العالمي الذي صدر مؤخر ًا عن مؤتمر
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـت ـجــارة والـتـنـمـيــة
«االونـكـتــاد» ،وان غالبية االستثمارات
ت ـ ــرك ـ ــزت عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـخ ــدم ــات
المالية والصناعة والنقليات والتعليم
والرعاية الصحية والعقارات والسياحة
وتقنية المعلومات واالتصاالت.

« »BIBFيح�صـد جائـزة ال�شـرق الأو�سـط لقطـاع الت�أميـن
حصد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
( )BIBFالجائزة المرموقة للمبادرة التعليمية والتدريبية
لعام 2021م ضمن احتفال جائزة الشرق األوسط لقطاع
التأمين الثامنة لعام 2021م.
وت ــم تنظيم ه ــذا االحـتـفــال مــن قـبــل نـشــرة الـشــرق
األوس ـ ــط لـلـتــأمـيــن ،وم ـق ــره س ـن ـغــافــورة ،ال ـتــي ت ـعــد من
المنشورات الرائدة في الشرق األوسط لقطاع التأمين،
حيث تــم ترشيح المشاركين بعد مراجعة أجــريــت من
قبل نخبة من ممثلي قطاع التأمين وتم التدقيق عليها.
وأع ــرب مــديــر ع ــام المعهد الــدكـتــور أحـمــد الشيخ،
«نفخر بالحصول على هــذه الـجــائــزة الـمــرمــوقــة ألنها
تعكس الجهود التي بذلت في توفير التدريب والتطوير
ذات الجودة المتميزة لقطاع التأمين ،حيث يقدم معهد
 BIBFالتدريب المتخصص لتأهيل الثروة البشرية في
قطاع التأمين وتزويدهم بالمهارات الالزمة.

وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ـس ـع ــى دائ ـ ـم ـ ـ ًا ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى ال ـت ــدري ــب
المتخصص في قطاع التأمين ليكون له تأثير إيجابي
لالستمرار في تحقيق النمو المتوقع لهذا القطاع».
وأض ــاف ــت رئ ـيــس مــركــز دراس ـ ــات الـتــأمـيــن فــي معهد
 BIBFمنال مشكور« :يسعدنا الحصول على هذه الجائزة
المرموقة دولـيــا للمرة الرابعة منذ انطالقتها فــي عام
2014م ،األم ــر ال ــذي ي ــدل عـلــى أهـمـيــة ج ــودة الـخــدمــات
الـتــدريـبـيــة الـمـتـمـيــزة ال ـتــي نـقــدمـهــا عـلــى المستويين
المحلي واإلقليمي».
وصــرحــت شـيــا ســوبـيــا ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لنشرة
ال ـشــرق األوس ــط للتأمين« :االب ـت ـكــار والـتـحــول الرقمي
وال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تــركــز عـلــى ال ـع ـمــاء فــي ف ـتــرة الــوبــاء
ومــا بعده كــان لها تمكين مــؤثــر ،ناهيك عــن المنتجات
الـجــديــدة الـتــي تــم إطــاقـهــا لخدمة الـعـمــاء فــي قطاع
التأمين».

د .ميــرزا يرحـب ب�إعـالن ا�ستهـداف و�صـــول
البحــريـن �إلـى الحيــاد ال�صفـري فــي 2060
رف ــع الــدك ـتــور عـبــدالـحـسـيــن عـلــي مـيــرزا
رئ ـي ــس هـيـئــة ال ـط ــاق ــة ال ـم ـس ـتــدامــة خــالــص
التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بــن عيسى آل خليفة
مـلــك ال ـب ــاد ال ـم ـفــدى ،وإلـ ــى م ـقــام صــاحــب
السمو الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد آل
خـلـيـفــة ول ــي ال ـع ـهــد رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وذل ــك
بمناسبة اعــان مملكة البحرين استهداف
الــوصــول الــى الـحـيــاد الـصـفــري بحلول عام
 2060فــي االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة لمواجهة
تـحــديــات التغير المناخي وحـمــايــة البيئة،
مثمن ًا ه ــذه الـخـطــوة الـمـبــاركــة الـتــي أقــرهــا
مجلس ال ــوزراء والتي تأتي لتترجم حرص
القيادة الرشيدة واهتمامهم البالغ بتوفير
حياة افضل وبيئة خضراء نظيفة للمواطنين
والمقيمين واألجيال القادمة.
وقال ميرزا :في هيئة الطاقة المستدامة
نعمل بـجــد واجـتـهــاد عـلــى تــأديــة الــواجـبــات
والــدور الرئيسي المنوط بالهيئة جنب ًا الى
جنب مــع جميع الـقـطــاعــات الحكومية في
الــوصــول إلــى هــذا الهدف ضمن إطــار خطة
عمل الحكومة الـمــوقــرة ،حيث تــم تفويض
هيئة الطاقة المستدامة للعمل على تفعيل
الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة
الوطنية لكفاءة الطاقة وتحقيق األهــداف
ال ـت ــي اق ــره ــا م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ــوق ــر فــي
هاتين الخطتين ،حيث إن زيــادة االستفادة
مـ ــن الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ال ـن ـظ ـي ـفــة س ــوف
تقلل من االنبعاثات الكربونية ،والخطتان
بمثابة نقطة االنـطــاق نحو هــدف الحياد
الصفري الطموح الذي تسعى الى تحقيقه
مملكة البحرين انطالق ًا من اهتمام القيادة
وال ـح ـكــومــة بـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
ال ـش ــام ـل ــة ،وت ـح ـق ـيــق االلـ ـت ــزام ــات ال ــدول ـي ــة

{ د .عبدالحسين ميرزا.
لمملكة البحرين واالهداف األممية للتنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة وب ـ ــاألخ ـ ــص ال ـ ـهـ ــدف ال ـس ــاب ــع
الـمـتـمـثــل ف ــي تــوف ـيــر طــاقــة نـظـيـفــة خــالـيــة
مــن االنـبـعــاثــات الكربونية وصــديـقــة للبيئة
للجميع.
وأض ــاف الدكتور عبدالحسين مـيــرزا أن
مبادرة الشرق األوسط األخضر التي أعلنتها
المملكة العربية السعودية الشقيقة تمت
اإلشــارة فيها إلى أن زيــادة استخدام الطاقة
المتجددة والنظيفة تعتبر إحدى المبادرات
األساسية للحد مــن االنبعاثات الكربونية،
وه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ذات ـ ـ ــه ي ـن ـع ـكــس عـ ـل ــى الـ ـه ــدف
ال ــوط ـن ــي ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـح ـي ــاد ال ـص ـف ــري مــن
االنبعاثات الكربونية ،مؤكد ًا أن هيئة الطاقة
المستدامة سيكون من أولوياتها العمل مع
جميع الجهات المعنية ســواء الحكومية او
الـقـطــاع الـخــاص لتنفيذ طـمــوحــات مملكة
ال ـب ـحــريــن ف ــي ال ــوص ــول ال ــى ه ــدف الـحـيــاد
الصفري وتحقيق األهداف الوطنية للطاقة
المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

«مجمــع ال�سيـف» يعلـن الفـائزة في ال�سحـب
الثالـث عـلى جوائـز حملـة «تخ ّيـل واربـح»
ف ـ ــازت م ــري ــم ال ـع ـق ــاب ب ـس ـي ــارة «تــويــوتــا
أفــالــون» ضمن مــراســم السحب على ثالث
جوائز حملة «تخ ّيل واربــح» لعام  2021في
مجمع السيف – المحرق ،والتي أطلقتها
شركة عقارات السيف في  20أبريل الماضي
وسـتـسـتـمــر إل ــى ال ـثــامــن م ــن ي ـنــايــر .2022
وقــد جــرت مراسم السحب مــؤخــر ًا في مقر
الشركة بحضور ممثلين عن الشركة ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة.
و ص ّرح السيد محمد القائد مدير أول
 إدارة ال ـع ـقــارات بـشــركــة ع ـقــارات السيف:«يسرنا إعالن اسم الفائز الثالث بسحوبات
ال ـح ـم ـلــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ف ــي م ـكــافــأة عـمــائـنــا
الـكــرام من زوار ومــرتــادي مجمعات السيف
على قضائهم أمـتــع األوق ــات فــي مجمعات
السيف ،وسنسعى دائما في عقارات السيف
الـ ــى م ـك ــاف ــأة ع ـمــائ ـنــا ن ـظ ـيــر ث ـق ـت ـهــم بـمــا
نقدمه من إعادة تعريف بقطاعات المراكز
التجارية والتسوق والتجزئة والترفيه على

م ـس ـتــوى الـمـمـلـكــة ،ون ــؤك ــد ال ـتــزام ـنــا ال ـتــام
فــي مواصلة خطى التطوير واالبـتـكــار بما
يـخــدم احـتـيــاجــات وتـطـلـعــات المستهلكين
والمتسوقين من مختلف األعمار واألذواق».
وعبرت الفائزة مريم العقاب عن جزيل
شكرها لشركة عقارات السيف على طرحهم
ح ـم ــات تــروي ـج ـيــة ف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا في
مجمعاتها التجارية ،معبرة في الوقت ذاته
عن سعادتها الغامرة بالفوز بهذه الجائزة
التي أسعدتها وأسعدت كافة أفــراد عائلتها
ال ــذي ــن ي ـع ـت ـبــرون مـجـمــع ال ـس ـيــف خـيــارهــم
األول للتسوق في المملكة.
ويمكن لــزوار مجمع السيف  -المحرق
الدخول في السحوبات الشهرية على هذه
ال ـج ــوائ ــز ال ـق ـ ّي ـمــة م ــن خ ــال إب ـ ــراز فــاتــورة
مشترياتهم وسيحصل المتسوقون الذين
يـنـفـقــون  30ديـ ـن ــار ًا بـحــريـنـيــا أو أك ـث ــر في
مجمعات السيف على فرصة الــدخــول في
السحب على جوائز مميزة كل شهر.

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون المالية ي�شارك في االجتماع ال�سنوي للبنك الآ�سيوي
ش ـ ـ ـ ـ ــارك وك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ي ــوس ــف
عـبــداهلل حـمــود فــي االجتماع
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس لـلـبـنــك
اآلسيوي لالستثمار في البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة الـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد أم ــس
عبر تقنية االتـصــال المرئي،
ب ــاس ـت ـض ــاف ــة دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
العربية المتحدة الشقيقة.
وقد افتتح االجتماع صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مـكـتــوم نــائــب رئ ـيــس دولــة
اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء حاكم
دبــي لمناقشة أبــرز التطورات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بـ ـج ــائـ ـح ــة ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
(كــوف ـيــد )19-وط ــرق التعافي
م ـن ـه ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب ع ـ ــدد مــن
المواضيع ذات الصلة بتمويل
المناخ.

وتم استعراض أبرز السبل
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــزي ــادة االس ـت ـث ـمــار
فــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وتـعــزيــز
ف ـ ـ ــرص ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل األخ ـ ـضـ ــر
ل ـل ـم ـنــاخ ف ــي ض ـ ــوء الـ ـظ ــروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي سـبـبـتـهــا
الجائحة عالمي ًا ،إلــى جانب
استعراض الدور البارز للبنك
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي لـ ـم ــواصـ ـل ــة ك ــاف ــة
الجهود المبذولة التي تصب
فــي صــالــح دعــم االحتياجات
الـتـمــويـلـيــة ل ـل ــدول األع ـضــاء
م ــا يـسـهــم ف ــي ب ـلــوغ الـتـعــافــي
المنشود.
وت ـ ـطـ ــرق االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ــى
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ذات
األولــويــة لــدعــم جـهــود الــدول
األعضاء في مواجهة تغيرات
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ ،وقـ ـ ــد حـ ـ ــدد ال ـب ـنــك
هـ ً
ـوحــا لـلــوصــول إلــى
ـدفــا طـمـ ً
ما ال يقل عن  %50من تمويل

المناخ في تمويالته السنوية
المعتمدة بحلول عــام ،2025
وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع ب ـنــوك

التنمية الـمـتـعــددة األط ــراف
األخ ــرى ،كما سيعمل البنك
عـلــى دع ــم الـتـعــافــي األخـضــر

والنمو االقتصادي المستدام،
ً
إضافة إلى دعم كافة الخطط
والـ ـمـ ـب ــادرات ومــواءم ـت ـهــا بما

يتماشى مــع اتفاقية باريس
للوصول إلى صافي انبعاثات
ص ـ ـفـ ــريـ ــة ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـن ـص ــف

الثاني من هذا القرن.
وج ـ ــرى خـ ــال االج ـت ـمــاع
بحث المواضيع ذات األولوية

وال ـم ـح ــددة ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة
الـبـنــك اآلس ـي ــوي لالستثمار
ف ــي ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـتــي
تــأتــي تـمــاشـيـ ًا مــع التوجهات
الـمـتـعـلـقــة بــالـبـنـيــة التحتية
والتي تم التركيز عليها بشكل
أك ـبــر خ ــال مــرحـلــة التعافي
بما في ذلــك البنية التحتية
ال ـخ ـضــراء ،والـبـنـيــة التحتية
ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
واالتصال والتعاون اإلقليمي.
وباإلشارة إلى دور القطاع
الـ ـخ ــاص ف ــي ت ـح ـف ـيــز عجلة
النمو االقتصادي ،تم التأكيد
عـلــى أهـمـيــة إشـ ــراك الـقـطــاع
ال ـخــاص فــي عملية التنمية
االقتصادية وتعزيز الشراكة
الفاعلة بين القطاع الخاص
والحكومات ،إلى جانب توفير
الـ ــدعـ ــم الـ ـ ـ ــازم ل ـل ـمــؤس ـســات
الصغيرة والمتوسطة.
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�أفغانيات يتظاهرن في كابول احتجاجا على «�صمت» الغرب
كابول ( -أ ف ب) :نزلت قرابة عشر نساء أفغانيات إلى أحد شــوارع كابول أمس الثالثاء للتنديد بـ«صمت»
المجتمع الدولي إزاء «الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي» في أفغانستان ،قبل أن تمنع حركة طالبان
مجددا وسائل اإلعالم من االقتراب من مسيرتهن .وحملت النساء الفتات كتب عليها «لماذا يراقبنا العالم بصمت»
و«الحق في التعليم» و«الحق في العمل» .وكان من المقرر تنظيم التظاهرة أمام مقر بعثة األمم المتحدة في
أفغانستان ،لكن نُقلت في اللحظة األخيرة إلى مدخل «المنطقة الخضراء» السابقة ،حيث توجد مباني العديد
من السفارات الغربية ،علما أن معظمها غادر افغانستان بعد سيطرة طالبان .وقالت وحيدة أميري إحدى منظمات
التحرك لوكالة فرانس برس« :نطلب من األمين العام لألمم المتحدة دعم حقوقنا في التعليم والعمل .نحن
محرومات من كل شيء حاليا» .وهذه التظاهرات ممنوعة وتم إخمادها بعنف منذ تولي طالبان مقاليد الحكم في
أغسطس .وقالت أميري« :ليس لدينا أي شيء ضد طالبان ،فقط نريد التظاهر بسالم».

ا�ستمرار االحتجاجات في ال�سودان ..وعودة رئي�س الوزراء حمدوك �إلى منزله
الـخــرطــوم ( -وك ــاالت األن ـبــاء):
واصـ ــل س ــودان ـي ــون م ــؤي ــدون لـلـقــوى
المدنية امــس الثالثاء احتجاجهم
عـ ـل ــى سـ ـيـ ـط ــرة ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ع ـلــى
ال ـس ـل ـط ــة وإخ ـ ــراجـ ـ ـه ـ ــم ش ــرك ــاءه ــم
الـ ـم ــدنـ ـيـ ـي ــن م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،ب ـع ــدم ــا
ُق ـتــل أرب ـع ــة أش ـخ ــاص وأص ـي ــب أكـثــر
م ــن ثـمــانـيــن ب ـج ــروح ف ــي الـخــرطــوم
بــرصــاص الـجـيــش خ ــال تـظــاهــرات
مناهضة لخطوته.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى ت ـمــت إع ــادة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــودان ــي ال ـم ـقــال
عبداهلل حمدوك مساء أمس الثالثاء
إلــى منزله محاطا بـقــوة أمنية في
الخرطوم غداة اعتقاله يوم االثنين
ال ـمــاضــي م ــن قـبــل ال ـج ـيــش .وأعـيــد
حـ ـم ــدوك إلـ ــى م ـنــزلــه ب ـعــد ســاعــات
من إعــان قائد الجيش عبدالفتاح
البرهان أن حمدوك موجود معه في
منزله .وقد أكد مكتب رئيس الوزراء
السوداني عودة حمدوك إلى منزله.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ع ـس ـك ــري طـلــب
عدم ذكر اسمه لفرانس برس« :تمت
إعادة عبداهلل حمدوك إلى منزله في
كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول
المنزل» .ورفض المسؤول الرد على
سؤال عما إذا كان ذلك يعني اإلفراج
عنه أم وضعه تحت اإلقامة الجبرية.
وف ـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،كـشــف
قائد الجيش السوداني الفريق أول
عـبــدالـفـتــاح ال ـبــرهــان عــن أن رئيس
ال ـ ــوزراء ع ـبــداهلل ح ـمــدوك ال ــذي تم
تــوقـيـفــه االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي وطــالــب
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي بـمـعــرفــة مـكــانــه

واالف ــراج الـفــوري عـنــه ،مــوجــود معه
في منزله.
وقال البرهان في مؤتمر امس
الـ ـث ــاث ــاء «رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــوج ــود
م ـعــي ف ــي ال ـم ـنــزل ول ـيــس ف ــي مـكــان
آخـ ــر  ...خـشـيـنــا أن ي ـح ــدث ل ــه أي
ضــرر» .وتعهد القائد العسكري بأن
ح ـم ــدوك سـيـعــود إل ــى مـنــزلــه «مـتــى
اسـتـقــرت األم ــور وزال ــت الـمـخــاوف».
من جانبه ،دعــا األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو جوتيريش امس
الـ ـث ــاث ــاء إل ـ ــى «اإلفـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري»
عــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ــودان ــي .قــال
جــوتـيــريــش فــي مــؤتـمــر صـحــافــي إن
االنقسامات الجيوسياسية الكبيرة
والـ ــوبـ ــاء وال ـص ـع ــوب ــات االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية تمنع «مجلس األمن
من اتخاذ تدابير قوية».
وك ـ ــان ال ـب ــره ــان أع ـل ــن االث ـن ـيــن
ح ــل م ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــادة وال ـح ـكــومــة
وف ــرض حــالــة ال ـط ــوارئ فــي ال ـبــاد.
وتضمنت قــرارات البرهان ايضا حل
جميع الكيانات النقابية واالتحادات
ال ـم ـه ـن ـيــة ف ــي ال ـ ـس ـ ــودان .واع ـت ــرف
ال ـ ـبـ ــرهـ ــان بـ ـقـ ـي ــام سـ ـلـ ـط ــات األم ـ ــن
السودانية بتوقيف بعض السياسيين
والـ ـ ـ ـ ــوزراء وقـ ـ ــال «ص ـح ـي ــح اعـتـقـلـنــا
البعض وليس كل السياسيين أو كل
ال ـ ــوزراء ،ولـكــن كــل مــن نـشــك فــي أن
وجوده له تأثير على األمن الوطني».
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــرهـ ــان أن ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن
«ملتزمون بانجاز االنتقال بمشاركة
م ــدنـ ـي ــة» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن مـجـلــس
السيادة «سيكون كما هو في الوثيقة

{ البرهان يتحدث في المؤتمر الصحفي وأحد المتاريس بشارع في الخرطوم( .أ ف ب)
الــدس ـتــوريــة ول ـكــن بتمثيل حقيقي
من أقاليم ال ـســودان» .وكانت لجنة
أطباء السودان المركزية التي قادت
االحتجاجات ضد الرئيس السوداني
المخلوع عمر البشير ،أعلنت عبر
موقع فيسبوك مقتل أربعة «ثائرين
بـ ــإطـ ــاق ن ـ ــار مـ ــن ق ـ ــوات ال ـم ـج ـلــس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ،خ ـ ـ ــال احـ ـتـ ـج ــاج ــات
السودانيين ضد قرارات البرهان.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة
الثقافة واالعالم السودانية المنحلة

على مــوقــع فيسبوك بيانا الثالثاء
يفيد بانشقاق سـفــراء ال ـســودان في
فــرنـســا وبـلـجـيـكــا وســوي ـســرا وإع ــان
رفـ ـ ــض اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة.
وأعلنت سفارات السودان لدى فرنسا
وبلجيكا وسويسرا سـفــارات للشعب
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي وث ـ ــورت ـ ــه .وق ـ ــال م ـصــدر
دبـلــومــاســي ان س ـفــراء ال ـس ــودان في
 12دولـ ــة مـنـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
واالم ـ ــارات والـصـيــن وفــرنـســا رفـضــوا
بيان البرهان واجراءاته االستثنائية

ووق ـ ـ ــع ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان أيـ ـض ــا س ـف ــراء
ال ـ ـسـ ــودان لـ ــدى ب ـل ـج ـي ـكــا واالتـ ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ــي وج ـن ـيــف ووك ـ ـ ــاالت تــابـعــة
ل ــام ــم ال ـم ـت ـحــدة وج ـن ــوب أفــريـقـيــا
وق ـط ــر وال ـك ــوي ــت وت ــرك ـي ــا وال ـســويــد
وكـ ـن ــدا .وذك ـ ــر ال ـب ـي ــان أن ال ـس ـف ــراء
ينحازون الــى جانب الشعب .واكــدت
رابطة سفراء الـســودان أنها «ترفض
وبـحــزم أي عمل يهدف إلــى تعطيل
المسيرة االنتقالية لتحقيق الحكم
المدني والديموقراطية في البالد».

وقـطــع متظاهرون فــي بعض أنحاء
ال ـخ ــرط ــوم طــرقــا وأح ــرق ــوا إطـ ــارات
احتجاجا ،وحملوا األعالم السودانية
وهتفوا «ثوار أحرار سنكمل المشوار»،
بينما قـطــع الـجـيــش ج ـســورا تربط
الـخــرطــوم بمناطق مـجــاورة مثل أم
درمان وبحري.
ودان الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،على
رأس ـ ـ ــه األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي واالت ـ ـحـ ــاد االف ــريـ ـق ــي ،ما
ح ــدث فــي ال ـس ــودان وم ــا تــم ات ـخــاذه

«هجوم �سيبراني» وا�سع النطاق يعطل محطات توزيع الوقود في �إيران
طـهــران ( -وك ــاالت األن ـبــاء) :أدى «هـجــوم سيبراني»
واســع النطاق امــس الثالثاء الــى تعطل محطات توزيع
الــوقــود في مختلف أنحاء إي ــران ،وفــق ما أفــادت مصادر
رسمية ،من دون أن تحدد السلطات المسؤولين عنه بعد.
بدأ العطل قرابة منتصف اليوم بالتوقيت المحلي
( 08:30ت ج) ،وكــان مستمرا حتى ســاعــات الـمـســاء ،في
إحـ ــدى أبـ ــرز ال ـه ـج ـمــات االل ـك ـتــرون ـيــة ض ــد الـجـمـهــوريــة
اإلي ــران ـي ــة مـنــذ أعـ ـ ــوام .ون ـقــل الـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي عن
الـمـجـلــس األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي أن ال ـخ ـلــل ن ـتــج عن
«هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود»،
مشيرا الى أن «تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق».
وأفاد التلفزيون عن وقوع الخلل الذي ّ
عطل أنظمة
البطاقة االلكترونية للتزود بالوقود في المحطات ،مشيرا
في بــادئ األمــر الى «خلل في نظام المعلومات» .ونقلت
تسمها «عدم استبعاد» أن
القناة عن مصادر مسؤولة لم ّ
يكون الهجوم السيبراني سببا للخلل ،قبل أن تعود وتؤكد
ذلك في وقت الحق.
واصـطـفــت س ـيــارات ودراج ـ ــات نــاريــة خ ــارج محطات
للوقود في طهران ،وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس
برس .كما بث التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة تشكّ لت
صفوف من السيارات على مقربة منها .وأثار توقف توزيع
الــوقــود فــي المحطات ذهــول السائقين والــدراجـيــن ،في
بــاد تعد مــن الغنية بالنفط ،وتــوفــر مشتقاته بأسعار
مخفّ ضة ومدعومة.
ّ
وعطل الهجوم النظام الذكي المخصص لتشغيل
مضخات الـمـحـطــات ،وال ــذي يعمل بــاسـتـخــدام بطاقات
الكترونية .وتتيح هــذه البطاقات الحصول على حصة
ش ـهــريــة م ــن ال ــوق ــود ال ـم ــدع ــوم ،ع ـلــى أن ي ـتــم دف ــع ثمن
الـكـمـيــة ال ـم ـع ـ ّبــأة (مــدعــومــة كــانــت أم بــالـسـعــر ال ـع ــادي)

ببطاقات مصرفية .وشكا مستخدمون لمواقع التواصل
من اضطرارهم إلى االستغناء عن قيادة سياراتهم بسبب
شح الوقود.
ّ
فضلت عدم ذكر اسمها لفرانس برس
وقالت سيدة ّ
أثناء انتظارها على مقربة من محطة تعبئة« :ال أريد
التحدث ،مزاجي سيئ».
وس ــارع ــت ال ـش ــرك ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ل ـت ــوزي ــع الـمـشـتـقــات
النفطية للبحث عن حلول لتشغيل المحطات في انتظار
عودة نظام التوزيع االلكتروني .وأفادت المتحدثة باسم
الشركة فاطمة كاهي عن «اجتماع طارئ لحل المشكلة»،
وذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي .وأوردت القناة
الحكومية فــي وقــت الحــق أن فنيي وزارة النفط بــدأوا
بفصل النظام االلكتروني فــي بعض المحطات ،بشكل
يتيح لها استئناف تزويد الوقود بانتظار حل المشكلة
التقنية.
وسـعــى وزي ــر الــداخـلـيــة أحـمــد وح ـيــدي ال ــى طمأنة
اإليــران ـي ـيــن ،م ـشــددا فــي تـصــريـحــات أوردهـ ــا التلفزيون
الرسمي على أن الحكومة «ليست لديها أي خطة لزيادة
سعر الوقود وعلى الناس أال يقلقوا».
وش ـك ـلــت إي ـ ــران ف ــي األعـ ـ ــوام ال ـمــاض ـيــة هــدفــا لـعــدد
مــن مـحــاوالت الهجمات المعلوماتية .ففي مايو 2020
تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية عن وقوف
إســرائـيــل خلف هـجــوم معلوماتي طــال أحــد الميناءين
الواقعين في مدينة بندر عباس بجنوب إيران ،وذلك ردا
على ما قالت الصحيفة إنه هجوم الكتروني إيراني على
منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية.
وفــي فبراير مــن الـعــام ذاتــه أعلنت وزارة االتـصــاالت
صد هجوم معلوماتي استهدف
اإليرانية أنها تمكنت من ّ
شــركــات م ــز ّودة لـخــدمــات االنـتــرنــت ،وأدى إلــى اضـطــراب

دربنديخان ( -أ ف ب) :أعرب
مسؤولون عراقيون أمــس الثالثاء
ع ــن قـلـقـهــم إزاء ال ـتــراجــع الكبير
لـمـنـســوب نـهــر س ـي ــروان ف ــي شـمــال
ش ــرق ال ـع ــراق ،بـفـعــل قـلــة األم ـطــار
وسدود خلف الحدود في إيران من
ح ـيــث يـنـبــع ال ـن ـهــر ،م ــا يــؤثــر على
ال ــزراع ــة واإلنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــائــي في
العراق الغارق باألزمات.
ودفـ ـ ـ ــع تـ ــدهـ ــور الـ ــوضـ ــع وزيـ ــر
الـ ـم ــوارد الـمــائـيــة ال ـعــراقــي مـهــدي
ال ـح ـمــدانــي إل ــى الـتـلــويــح بتقديم
ش ـكــوى ضــد ط ـهــران أم ــام محكمة
العدل الدولية ،فيما تتمتع إيران
بنفوذ قوي في العراق الذي يعتمد
عليها لتأمين ثلث استهالكه من
الـ ـغ ــاز والـ ـكـ ـه ــرب ــاء .وي ـش ـكــل ملف
ال ـم ـيــاه ت ـحــدي ـ ًا ك ـب ـيــر ًا ف ــي ال ـعــراق
الغني بالموارد النفطية ،لكن ثلث
سـكــانــه األرب ـع ـيــن مـلـيــونـ ًا يعيشون
تحت خط الفقر ،ويواجه موجات
جفاف تــزداد ســوء ًا عام ًا بعد عام،
وان ـخ ـف ــاض ــا ف ــي مـ ـع ــدالت ه ـطــول
األمـطــار .وتعاني إي ــران كذلك من
جفاف شديد ،فقد عرفت العاصمة

{ محطة وقود معطلة ب�سبب الهجوم ال�سيبراني.
االتصال بالشبكة نحو ساعة.
وفـ ــي أواخـ ـ ــر  2019أع ـل ـنــت ط ـه ــران ت ـع ــرض مــواقــع
حكومية لهجوم «شديد التنظيم» .وأكد وزير االتصاالت
«حددت
محمد جواد آذري جهرمي في حينه أن السلطات ّ
وص ـ ّـدت» التهديد االلكتروني ،مــن دون أن يكشف هوية
المهاجمين أو القطاعات المستهدفة.
وتعود إحدى أبرز الهجمات االلكترونية التي أصابت
إيران الى سبتمبر  ،2010حين ضرب فيروس «ستاكسنت»

منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي ،ما أدى إلى سلسلة
أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
واتّهمت إيران الواليات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء
الـهـجــوم .كما اتـهــم عــدد مــن الـخـبــراء فــي مـجــال األمــن
المعلوماتي أجهزة االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية
بتدبيره .ومنذ فيروس «ستاكسنت» تتبادل إيران من جهة،
وإسرائيل والواليات المتحدة من جهة أخرى ،االتهامات
بتنفيذ هجمات إلكترونية.

{ صورة التقطت أمس تظهر تراجع منسوب المياه في خزان دربنديخان( .أ ف ب)
الـ ـ ــواردات الـمــائـيــة هــو  900مليون
م ـتــر م ـك ـعــب ،ف ــي ح ـيــن أن مـعــدل
إيـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـس ــد ال ـس ـن ــوي ــة» خ ــال
السنوات السابقة «كــان  4مليارات
و 700مليون متر مكعب» .وتسبب
االنخفاض وفق المسؤول بـ«تقليل

دم�شق توقع عقدا مع �شركة �إيرانية
لإعادة ت�أهيل محطة لتوليد الكهرباء
دمـشــق( -أ ف ب) :وقعت الحكومة الـســوريــة أمــس الثالثاء
عقد ًا مع شركة إيرانية إلعادة تأهيل محطة لتوليد الكهرباء في
وسط البالد ،بحسب ما أعلنت وكالة األنباء الرسمية «سانا» ،في
آخر فصول التعاون بين البلدين الحليفين وخصوص ًا في مجال
الكهرباء .وأوردت الوكالة في خبر مقتضب« :وقعت وزارة الكهرباء
(الـيــوم) عقد ًا مع شركة بيمانير اإليرانية إلعــادة تأهيل محطة
محردة باستطاعة  576ميغاوات» .وتبلغ قيمة العقد  99.5مليون
ي ــورو بـمــدة تنفيذ  26ش ـهــراً ،وفــق الـمـصــدر ذات ــه .ووقـعــت دمشق
وط ـهــران فــي سبتمبر  2017مــذكــرة تـفــاهــم «لـلـتـعــاون فــي مجال
القطاع الكهربائي» تتضمن إعــادة تأهيل محطة حلب (شماال)،
وهي من المحطات الرئيسية في البالد خارج الخدمة ،إضافة إلى
إنشاء محطة توليد طاقة في الالذقية (غــرب) وصيانة وتأهيل
قطاعات كهربائية في مناطق أخــرى .وبــدأت أعمال إعــادة تأهيل
في محطة حلب في فبراير بموجب هذا التعاون.

تراج��ع كبي��ر ف��ي من�س��وب نه��ر ف��ي الع��راق ب�س��بب قل��ة الأمط��ار و�س��دود ف��ي �إي��ران
طـ ـه ــران هـ ــذا الـ ـع ــام أسـ ـ ــوأ ج ـفــاف
مـ ـن ــذ نـ ـص ــف قـ ـ ــرن مـ ــع ان ـخ ـف ــاض
نـسـبــة األم ـط ــار  .%97ويـنـبــع نهر
سيروان ،أحد روافد نهر دجلة ،من
إي ــران ويـغــذي سـ ّـد دربـنــديـخــان في
مـحــافـظــة الـسـلـيـمــانـيــة ف ــي إقـلـيــم
كــردس ـتــان ،قـبــل أن يــواصــل مسيره
إلى محافظة ديالى الزراعية ،لكن
مستواه قد انخفض كثيراً.
وق ـ ـ ـ ــال رح ـ ـمـ ــن خـ ــانـ ــي م ــدي ــر
الـســد لـفــرانــس ب ــرس« :هـنــاك فرق
فـ ــي م ـن ـس ــوب الـ ـمـ ـي ــاه ب ـي ــن ال ـع ــام
ال ـم ــاض ــي وهـ ـ ــذا الـ ـع ــام بـ ـح ــدود 7
أمـ ـت ــار و 50س ـن ـت ـي ـم ـت ــراً» ،م ـش ـيــر ًا
إلــى أنــه «انـخـفــاض غير مسبوق».
وأوض ــح أن ذلــك االنـخـفــاض يعود
إل ــى «ق ـل ــة اإليـ ـ ـ ــرادات ال ـمــائ ـيــة من
ال ـم ـصــادر الــرئـيـسـيــة ل ـل ـســد ...من
قلة هطول األمطار والثلوج» ،لكن
أيـ ـضـ ـ ًا «ب ـس ـبــب إنـ ـش ــاء عـ ــدة س ــدود
مــن الـجــانــب اإلي ــران ــي عـلــى رواف ــد
النهر وحجز المياه خلف السدود
االيرانية وتحويل مجرى النهر».
وشرح المسؤول المحلي أن ما
وص ــل إل ــى ال ـس ــد ه ــذا ال ـع ــام «مــن

من قــرارات بواسطة البرهان .ودانت
واشنطن االثنين «بشدة» االعتقاالت
ال ـت ــي ط ــال ــت قـ ــادة مــدن ـي ـيــن ،داع ـيــة
إلــى الـعــودة الفورية للحكم المدني
واإلفراج عن رئيس الوزراء المعتقل،
ك ـمــا ق ـ ــررت تـعـلـيــق م ـس ــاع ــدة مــالـيــة
لـ ـلـ ـس ــودان مـ ــن  700م ـل ـي ــون دوالر
مخصصة لدعم العملية االنتقالية
الــديـمــوقــراطـيــة .م ــن جـهـتـهــا ،دعــت
دول الـتــرويـكــا (ال ــوالي ــات المتحدة
وبريطانيا والنرويج) ،سلطات األمن

فــي ال ـس ــودان إل ــى «اإلف ـ ــراج ال ـفــوري
عمن احتجزتهم بشكل غير قانوني»،
فـ ــي اش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى ح ـ ـمـ ــدوك وب ـع ــض
الـقـيــادات السياسية الـمــدنـيــة .منذ
ص ـب ــاح االث ـن ـي ــن ،ان ـق ـطــع اإلن ـتــرنــت
ب ـش ـكــل واسـ ـ ــع ع ــن ال ـ ـبـ ــاد ،وت ــوج ــد
صـعــوبــة بــالـغــة فــي إج ــراء مكالمات
هاتفية .وحسب مراسل فرانس برس
في الخرطوم ،أغلقت جميع المحال
أب ــوابـ ـه ــا ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،بــاسـتـثـنــاء
المخابز وبعض محال البقالة.

توليد الكهرباء بنسبة  %30مقارنة
بالعام الماضي» ،مضيف ًا أن لذلك
أيض ًا «تأثيرات كبيرة على الرقعة
الــزراع ـيــة فــي مـنــاطــق ديــالــى التي
تعتمد على المياه».
وف ـ ـ ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،انـ ـخـ ـفـ ـض ــت

مـسـتــويــات ال ـب ـح ـيــرات واألح ـ ــواض
الـمــائـيــة فيها إل ــى الـنـصــف بسبب
الـ ـجـ ـف ــاف ال ـ ـقـ ــوي الـ ـ ـ ــذي ي ـض ــرب
الـ ـب ــاد وال ـم ـن ـط ـقــة ،وفـ ــق م ــا أف ــاد
تـقــريــر لــوكــالــة ال ـف ـضــاء اإليــران ـيــة
نقلته وكــالــة «مـهــر» لــأنـبــاء .وقــال

التقرير إن «وكــالــة الـفـضــاء قامت
خالل الفصل األول من هذا العام،
(أي بـيــن  21مـ ــارس و 22سبتمبر
وف ــق الـتـقــويــم اإلي ــران ــي) ،بــدراســة
التغيرات في مستويات المياه في
بحيرات  40س ــد ًا كـبـيــراً ،وتبين أن
نسبة الـمـيــاه فيها انخفضت بين
 %10و.»%70
وب ـ ـ ــات ل ـم ـل ــف الـ ـمـ ـي ــاه أه ـم ـيــة
كبرى فــي الـعــراق وال سيما بسبب
التغير المناخي والجفاف المتكرر
وارتباط األمر بملفات جيوسياسية
متعلقة بتقاسم مياه نهري دجلة
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرات وخ ـ ـصـ ــوص ـ ـ ًا مـ ــع تــرك ـيــا
وسوريا وإيران .وقدمت وزارة الموارد
ال ـمــائ ـيــة ط ـل ـب ـ ًا لـ ـ ــوزارة الـخــارجـيــة
الـعــراقـيــة مــن أج ــل تـقــديــم شكوى
ضد إي ــران ،لمخالفتها «االتفاقية
اإلط ــاري ــة لــأمــم الـمـتـحــدة لألنهر
غ ـيــر ال ـمــاح ـيــة ال ـع ــاب ــرة لـلـحــدود
لسنة  ،»1997وفق المتحدث باسم
وزارة الموارد المائية عون ذياب .في
المقابل ،رفضت وزارة الخارجية،
ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــع ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ــرس،
التعليق على المسألة.

�أح�كام متفاوت�ة بال�س�جن بح�ق 20
متهم�ا ف�ي ق�ضي�ة �إرهابي�ة ف�ي لبنان
بيروت ( -د ب أ) :أصــدرت المحكمة العسكرية الدائمة في
لبنان أمس الثالثاء عقوبات متفاوتة باألشغال الشاقة والمؤبدة
بحق  20متهما ،بينهم سـعــودي وس ــوري فــي القضية المعروفة
باسم «إرهابيو فندق دي روي» .ووفــق «الوكالة الوطنية لإلعالم»
أمــس ،قضت المحكمة بــإنــزال عقوبة األشـغــال الشاقة المؤبدة
بحق عدد من المتهمين وتجريدهم من حقوقهم المدنية بتهمة
االن ـت ـمــاء إل ــى تنظيم «داع ـ ــش» اإلره ــاب ــي ب ـهــدف الـقـيــام بأعمال
إرهابية باستخدام األحزمة الناسفة والمتفجرات.
وعاقبت المحكمة اثنين باألشغال الشاقة مدة عشرين سنة
وتجريدهما من حقوقهما المدنية ،كما عاقبت ثالثة متهمين
باألشغال الشاقة مــدة خمسة ،وثــاثــة ،وعامين وتجريدهم من
حـقــوقـهــم ال ـمــدن ـيــة .وأصـ ـ ــدرت الـمـحـكـمــة ع ـقــوبــة ال ـس ـجــن بحق
شخصين تسعة أشهر وستة أشـهــر ،وألــزمــت سبعة من المحكوم
عليهم بتقديم كــل واحــد منهم بندقية ،ومتهم غــرامــة قــدرهــا 3
ماليين ليرة لبنانية .وتعود وقائع القضية عندما داهمت دورية
مــن األم ــن ال ـعــام فـنــدقــا فــي محلة الــروشــة ع ــام  2014ك ــان يــأوي
مجموعة إرهابيين يخططون للقيام بعملية إرهابية ،وقد تم إلقاء
القبض على عدد منهم أثناء المداهمة.

�سالح الجو الإ�سرائيلي �سيبد�أ العام المقبل
التدريب على مهاجمة برنامج �إيران النووي
تل أبيب ( -د ب ا) :علمت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن
سالح الجو اإلسرائيلي سيبدأ التدرب على توجيه ضربة للبرنامج
النووي اإليراني ابتداء من العام المقبل ،بعد أن خصص التمويل
وقــام بتحديث جــدول تدريبه على المهمة .وقالت الصحيفة في
تقرير لها يوم االثنين إنه في ضوء عدم اليقين المتزايد بشأن
عودة إيران إلى االتفاق النووي لعام  ،2015المعروف باسم خطة
العمل الشاملة المشتركة ،ووســط مفاوضات متوقفة منذ فترة
طويلة مع الواليات المتحدة ،كثف الجيش اإلسرائيلي في األشهر
األخ ـي ــرة مــن ج ـهــوده ل ــإع ــداد لـتـهــديــد عـسـكــري مــوثــوق بــه ضد
منشآت طهران النووية .وفي بداية هذا العام ،أعلن رئيس أركان
الجيش اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،أنه أصدر تعليمات للجيش
بالبدء فــي وضــع خطط هجوم جــديــدة ،وفــي األسـبــوع الماضي،
ترددت تقارير أن الحكومة خصصت مليارات الشواقل لجعل هذه
الخطط قابلة للتطبيق .في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة الشهر الماضي ،أعلن رئيس الــوزراء نفتالي بينيت «لن
نسمح إليران بامتالك سالح نووي» .وعلمت الصحيفة أن بعض
جــوانــب خطة هجوم ســاح الجو اإلسرائيلي ،والـتــي ال تــزال في
مرحلة «مـســودة» ،ويمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية
قصيرة ،في حين أن البعض اآلخر قد يستغرق أكثر من عام ليكون
قاب ًال للتنفيذ بشكل كامل.
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ال���ت���ح���ال���ف ي��ع��ل��ن م��ق��ت��ل  85م���ت���م���ردا ح��وث��ي��ا
ف����ي م���ع���رك���ة م��������أرب ب��ي��ن��ه��م ق����ي����ادات م��ي��دان��ي��ة الدعوات الم�شبوهة �إلى الحوار
ال ــري ــاض « -ال ـع ــرب ـي ــة.ن ــت»
و«وك ــاالت األنـبــاء» :أعلن تحالف
دع ــم الـشــرعـيــة فــي الـيـمــن امــس
الثالثاء مقتل  85متمردا حوثيا
في غــارات جوية خــال الساعات
ال ـ ـ ــ 24ال ـفــائ ـتــة ع ـلــى منطقتين
قرب مدينة مأرب االستراتيجية
حيث تدور معارك بين الحوثيين
وال ـق ــوات الـحـكــومـيــة الـمــدعــومــة
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـع ــرب ــي لــدعــم
الشرعية في اليمن .
وق ـ ـ ــال ال ـت ـح ــال ــف فـ ــي ب ـيــان
نـ ـش ــرت ــه وسـ ــائـ ــل اع ـ ـ ــام رس ـم ـيــة
إن ــه نــفّ ــذ « 21عملية اسـتـهــداف»
فــي منطقتي الـكـســارة على بعد
نـحــو  30كـلــم ش ـمــال غ ــرب مــأرب
والـجــوبــة على بعد نحو  50كلم
جنوب مأرب ،ما أدى إلى «تدمير
 9من اآلليات العسكرية والقضاء
على  85عنصرا إرهابيا».
م ــن جــانـبـهــا  ،أع ـل ـنــت ق ــوات

الجيش اليمني ،امــس الثالثاء،
مـ ـص ــرع وإصـ ــابـ ــة الـ ـعـ ـش ــرات مــن
م ـل ـي ـش ـي ــا الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن ،ب ـي ـن ـهــم
قـ ـي ــادات م ـيــدان ـيــة ج ـنــوب م ــأرب،
شمالي شرق البالد .وقال المركز
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـل ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي،
إن جـ ـن ــود الـ ـجـ ـي ــش ،م ـس ـن ــودون
ب ــالـ ـمـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ورجـ ـ ــال
ال ـ ـق ـ ـبـ ــائـ ــل ،ي ـ ـخـ ــوضـ ــون م ـ ـعـ ــارك
متواصلة ضــد مليشيا الحوثي
اإليرانية جنوب محافظة مأرب.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ـع ــارك الـتــي
دارت خـ ــال ال ـس ــاع ــات الـقـلـيـلــة
ال ـم ــاض ـي ــة أسـ ـف ــرت ع ــن س ـقــوط
الـعـشــرات مــن عناصر المليشيا
بين قتيل وجريح بينهم قيادات
مـ ـي ــدانـ ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب خ ـســائــر
أخرى في العتاد.
وأشار إلى أن المعارك تزامنت
م ـ ــع قـ ـص ــف مـ ـكـ ـ ّث ــف ل ـمــدف ـع ـيــة
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اسـ ـتـ ـه ــدف تـ ـجـ ـمـ ـع ــات

وت ـحــركــات المليشيات وألحقت
ب ـهــا خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ف ــي األرواح
وال ـم ـعــدات ،شملت تــدمـيــر عربة
م ــدرع ــة وأط ـق ــم ب ـمــا عـلـيـهــا من
عتاد .ونشر المركز مقطع فيديو
ل ـج ــان ــب م ــن الـ ـمـ ـع ــارك الـلـيـلـيــة
الـعـنـيـفــة ب ـيــن ال ـج ـيــش الـيـمـنــي
وم ـل ـي ـش ـيــا ال ـح ــوث ــي ف ــي جـبـهــات
جنوب مأرب.
إلى ذلك ،شنت قوات الجيش
اليمني ام ــس ال ـثــاثــاء ،هجوم ًا
عنيف ًا على مواقع تمركز مليشيا
الـحــوثــي فــي ع ــدد مــن الجبهات
ال ـغــرب ـيــة ل ـم ـحــاف ـظــة ت ـعــز.ون ـقــل
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ل ـل ـج ـيــش
اليمني عن مصدر عسكري قوله،
إن ال ـم ـع ــارك ت ــرك ــزت ف ــي جبهة
ال ـع ـن ـيــن ،ع ـلــى أطـ ـ ــراف مــديــريــة
ج ـب ــل ح ـب ـش ــي ،وك ــذل ــك جـبـهـتــي
حــذران والصياحي ،غــرب مدينة
تعز.

وأسـفــرت الـمـعــارك عــن وقــوع
خسائر بشرية ومادية كبيرة في
ص ـفــوف الميليشيات الـحــوثـيــة،
ش ـم ـل ــت م ـ ـصـ ــرع  6مـ ــن ع ـنــاصــر
المليشيا بينهم قيادات ،وإصابة
 8آخـ ــريـ ــن ويـ ـ ـح ـ ــاول ال ـت ـحــالــف
م ـنــع ال ـم ـت ـمــرديــن م ــن ال ــوص ــول
إل ــى مــدي ـنــة م ـ ــأرب ،آخ ــر مـعــاقــل
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـيــا
ف ـ ــي ش ـ ـمـ ــال الـ ـبـ ـل ــد الـ ـ ـغ ـ ــارق فــي
الـ ـح ــرب .وق ــد صـ ّـعــد الـحــوثـيــون
فــي فبراير عملياتهم العسكرية
للسيطرة عليها .وكــان التحالف
أع ـل ــن الـجـمـعــة ال ـمــاض ـيــة أيـضــا
م ـق ـتــل أك ـث ــر م ــن  92حــوث ـيــا في
 31ع ـم ـل ـيــة نـ ـف ــذت فـ ــي جـبـهـتــي
الجوبة والكسارة في مأرب.فيما
تــواصـلــت الـمـعــارك العنيفة بين
ق ــوات الـجـيــش الـيـمـنــي ،مسنودا
بالقبائل وتحالف دعم الشرعية،
وبين مليشيا الحوثي االنقالبية

ال ـم ــدع ــوم ــة إي ــران ـ ًـي ــا ،بمختلف
جـبـهــات مـحــافـظــة مـ ــأرب ،شمال
شــرقــي الـبــاد.وفــي غـضــون ذلــك،
ك ـث ـفــت مـ ـق ــات ــات ت ـح ــال ــف دع ــم
الشرعية ضرباتها الجوية على
مــواقــع وتـعــزيــزات وآلـيــات حوثية
في جبهات جنوبي مأرب.
يــذكــر أن مليشيات الحوثي
ك ـ ــان ـ ــت أط ـ ـل ـ ـقـ ــت م ـ ـنـ ــذ فـ ـب ــراي ــر
ال ـمــاضــي ه ـج ـمــات مـكـثـفــة على
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
والغنية بالنفط ،ضاربة بعرض
الحائط كل الدعوات الدولية الى
وقف التصعيد.
إال أن قوات الجيش والقبائل
استمرت في صد تلك الهجمات
مــا منع المليشيات مــن تحقيق
تـ ـق ــدم ــات تـ ــذكـ ــر.ي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أن
الـمـحــافـظــة تـ ــأوي م ـئــات اآلالف
من النازحين الذين فــروا سابقا
من الحرب الدائرة في البالد.

الأم�����م ال��م��ت��ح��دة ت ��ن ��دد ب���ق���رار �إ� ��س ��رائ ��ي ��ل ت�صنيف
م���ن���ظ���م���ات ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع���ل���ى �أن����ه����ا �إره����اب����ي����ة
ج ـن ـيــف ( -أ ف ب) :اع ـت ـب ــرت م ـف ــوض ــة األم ــم
المتحدة لحقوق اإلنسان أمس الثالثاء قرار إسرائيل
تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على
أنها «منظمات إرهابية» تعسفي ًا ويشكل هجوم ًا على
المدافعين عن حقوق اإلنسان .وقالت ميشيل باشليه
في بيان إن قانون مكافحة اإلرهاب ال ينبغي تطبيقه
على األنشطة المتعلقة بحقوق اإلنسان والمساعدات
اإلنسانية المشروعة.
وش ــددت على أن «المنظمات الـتــي تضم بعض
الشركاء الرئيسيين لمكتب األمم المتحدة لحقوق
اإلن ـس ــان ،تــواجــه عــواقــب وخـيـمــة ج ــراء ه ــذا ال ـقــرار
ال ـت ـع ـس ـفــي ،وك ــذل ــك األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـمــولــونـهــا
ويعملون معها» .وأكدت أن «العمل المهم الذي تقوم
بــه آلالف الفلسطينيين مهدد بالتوقف أو تقييده
بشدة».
واشــارت إلى أن القرار اإلسرائيلي بوضعها على
القائمة «يخالف الحق في حرية تجمع األشخاص
المعنيين ،وعـلــى نـطــاق أش ـمــل ،لــه تأثير رادع على
المدافعين عن حقوق اإلنسان والفضاء المدني».
صـ ّنـفــت إســرائ ـيــل الـجـمـعــة س ـ ّـت مـنـظـمــات غير
حكومية فلسطينية فــي الـضـفــة الـغــربـيــة المحتلة

{ مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

تعمل في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان واألسرى
غطاء لترويج وتمويل
«إرهابية» معتبر ًة أنها تشكل
ً
أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أثـ ـ ـ ـ ــارت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة قـ ـلـ ـق ــا دولـ ـ ـي ـ ــا وغ ـض ــب
الفلسطينيين وبـعــض منظمات المجتمع المدني
اإلســرائـيـلـيــة .وي ــوم االث ـن ـيــن ،دع ــا خ ـبــراء فــي األمــم
المتحدة ،الــدولــة العبرية إلــى التراجع عن قرارها،
واصفين إيــاه بأنه «هجوم مباشر على حركة حقوق
اإلنسان الفلسطينية».
واعتبرت باشليه في البيان أن «المطالبة بالحقوق
أمــام األمــم المتحدة أو أي هيئة دولية أخــرى ليس
عمال إرهابيا ،والدفاع عن حقوق المرأة في األراضي
الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا ،وتقديم المساعدة
القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهابا».
واشار البيان إلى أن إسرائيل لم تقدم «أي دليل» على
اتهاماتها.
مــن جهتها ،قالت الــواليــات المتحدة وهــي أهم
حليف إلسرائيل ،إنها ستسعى للحصول على «مزيد
من المعلومات» حول هذا التصنيف .وأعلنت إسرائيل
االث ـن ـيــن أن ـهــا سـتــوفــد قــريـبــا مـبـعــوثــا ال ــى واشـنـطــن
لتقديم «أدلة» تبرر قرارها.

السيد زهره
ف ــي ت ــون ــس ،وب ـع ــد اإلج ـ ـ ـ ــراءات االسـتـثـنــائـيــة
المعروفة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس
سعيد ،دعت حركة النهضة إلى حوار وطني تشارك
فيه.
وب ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـق ـيــاديــة ف ــي جـمــاعــة
اإلخ ــوان المسلمين المقيمين فــي الـخــارج دعــوا
إلى حوار مع الرئاسة المصرية من دون شروط.
ونتابع أيضا في الفترة الماضية شخصيات
منتمية إلــى الجماعات الطائفية فــي البحرين
تطالب بالحوار.
نـقــول ف ــورا وب ــا ت ــردد كــل ه ــذه ال ــدع ــوات إلــى
الـحــوار مشبوهة ،وليس مــن المصلحة الوطنية
االلتفات إليها.
لماذا هي دعــوات مشبوهة؟ ..ألسباب كثيرة
في مقدمتها ما يلي:
 – 1إن الـ ـق ــوى وال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ــي تـطــالــب
بالحوار هي أصال قوى استبدادية فاشية ال تؤمن
بديمقراطية أو بحوار أو باحترام ألي رأي آخر.
حين وصـلــت بعض هــذه الجماعات إلــى الحكم،
كما حدث في مصر وتونس ،لم يعرف عنها سوى
االستبداد والتنكيل بأي قوى معارضة.
 - 2إن إطــاق هــذه الــدعــوات إلــى الـحــوار في
الــوقــت ال ـحــاضــر وراءه أغـ ــراض مـشـبــوهــة ليست
لها أي عالقة من قريب أو من بعيد بالمصلحة
ال ـعــامــة ،وال ت ـصــدر عــن أي نـيــة وطـنـيــة مخلصة
لتحقيق أي غرض وطني.
كل ما في األمــر ،أن هــذه القوى والجماعات
حين وجدت نفسها منبوذة ومهمشة وتم إقصاؤها،
وحـيــن انكشف أمــرهــا أم ــام الـشـعــوب ،تـصــورت أن
الدعوة إلى الحوار من الممكن أن تكون حيلة أو
وسيلة جديدة قد تنجح في إعادتها إلى الساحة
السياسية بشكل أو بآخر.
 – 3ويـنـبـغــي أال يـغـيــب عــن بــالـنــا جــانــب في
منتهى األهـمـيــة وال ـخ ـطــورة وه ــو أن ه ــذه الـقــوى
والجماعات تطلق اآلن الــدعــوة إلــى الـحــوار بعد
أن ف ـش ـلــت م ـح ــاوالت ـه ــا ف ــي االسـ ـتـ ـق ــواء ب ــال ــدول
والقوى األجنبية ودفعها إلى التدخل في الشؤون

الداخلية لدولنا والضغط عليها بما يتوافق مع
أجندات هذه القوى.
الحقيقة التي بات الكل يدركها هي أن لنا في
الدول العربية تجربة مريرة أشد ما تكون المرارة
مــع هــذه الـقــوى والـجـمــاعــات ،ومــازالــت ماثلة في
األذهان.
نـ ـعـ ـل ــم ج ـم ـي ـع ــا كـ ـي ــف سـ ـع ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـق ــوى
وال ـج ـم ــاع ــات ب ــال ــذات إلـ ــى إثـ ـ ــارة ال ـفــوضــى وإل ــى
تدمير الــدولــة ومؤسساتها وإغ ــراق المجتمع في
االنقسامات والصراعات .كما نعلم كيف أن الهدف
األســاســي لـهــذه ال ـقــوى ك ــان وال ي ــزال هــو السعي
إلقامة نظم سلطوية فاشية .كان هدفها وال يزال
قمع واستئصال أي شكل للديمقراطية وللتعددية
السياسية واالجتماعية.
دفـعــت دولـنــا ثمنا فــادحــا ل ــأدوار التدميرية
التي لعبتها هذه القوى.
هذه القوى والجماعات لم تتخل عن أجنداتها
ومخططاتها التخريبية التدميرية وهــي تنتظر
أي فــرصــة تــراهــا مناسبة أو تعتقد أنـهــا مواتية
إلعادة محاولة تنفيذ هذه المخططات.
كــل هــذه الحقائق وغيرها أصبحت واضحة
للجميع وأصـبـحــت الـشـعــوب الـعــربـيــة عـلــى وعــي
كامل بها.
الشعوب لم يعد من الممكن أن تنخدع بأي
شعارات ترفعها هذه القوى والجماعات ،وال بأي
دع ــوات تطلقها لـلـحــوار ،وال ب ــأي ادع ـ ــاءات حــول
حرص على المصلحة الوطنية العامة.
لهذا لم يكن غريبا أن رفضت وبحسم القوى
الشعبية في تونس مثال دعوة حركة النهضة إلى
الحوار وسخرت منها وكشفت ما وراءها.
ليس معقوال وال مقبوال أال نكون قد تعلمنا
الدروس مما جرى في دولنا ومن مخططات هذه
القوى وتآمرها مع الجهات األجنبية ،وأن ننجر
وراء هذه الدعوات إلى الحوار.
ومــن حسن حظنا أن الــوعــي الشعبي أصبح
اليوم هو حائط الصد األول أمــام هــذه الدعوات
المشبوهة.

ق�����ادة ج���ن���وب ����ش���رق �آ� ��س ��ي ��ا ي��ن��ت��ق��دون م��ج��ل�����س م��ي��ان��م��ار
ال ��ع ��� ��س ��ك ��ري م����ع غ���ي���اب ال����ب��ل�اد ع����ن ق���م���ة �إق��ل��ي��م��ي��ة
ب ـ ـ ـنـ ـ ــدر س ـ ـ ـ ــري ب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــاوان -
(رويترز) :وجه زعماء جنوب شرق
آس ـيــا ان ـت ـقــادات الذع ــة للمجلس
العسكري في ميانمار في افتتاح
قمتهم اإلقليمية أمــس الثالثاء
التي غاب عنها ممثل ميانمار بعد
أن استبعدوا الجنرال مين أونــج
هــاي ـنــج رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ال ــذي
تجاهل خارطة طريق للسالم تم
االت ـف ــاق عليها قـبــل سـتــة أشـهــر.
وق ــال ــت راب ـط ــة دول ج ـنــوب شــرق
اسـيــا «أس ـي ــان» انـهــا تقبل حضور
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مــن
ميانمار لكن المجلس العسكري
رفض ذلك يوم االثنين قائال انه
لــن يقبل ســوى حـضــور رئيسه أو
وزير في الحكومة.
وفــي إجــراء غير مسبوق ضد
زعـ ـي ــم دولـ ـ ــة ع ـض ــو ف ــي ال ــراب ـط ــة
قررت اسيان منع حضور مين أونج
هــايـنــج ال ــذي ق ــاد ان ـقــاب االول
م ــن ف ـب ــراي ــر مـتـسـبـبــا ف ــي انـ ــدالع
ال ـع ـنــف وال ـف ــوض ــى ف ــي مختلف
أنـحــاء الـبــاد وكــذلــك لعدم وقفه
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ورفـ ـ ـض ـ ــه ال ـس ـم ــاح
ب ــدخ ــول ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
والبدء في حوار مع معارضيه بعد
أن تم االتفاق على ذلك في أبريل.
وك ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــرار إهـ ــانـ ــة بــال ـغــة
لجيش مـيــانـمــار وخ ـطــوة جريئة
نـ ــادرة مــن تكتل إقـلـيـمــي مـعــروف
بـمـيـثــاقــه ال ـق ــائ ــم ع ـلــى االج ـم ــاع
وعـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون
الداخلية للدول االعـضــاء .وقال

رئـيــس وزراء كـمـبــوديــا ه ــون سين
الذي سيصبح رئيس الرابطة في
ال ـعــام الـمـقـبــل« :ال ـي ــوم لــم تطرد
أسـ ـي ــان م ـيــان ـمــار م ــن إط ـ ــار عمل
اسيان ..ميانمار تخلت عن حقها»
في الحضور .ومضى قائال« :نحن
االن فــي وضــع اسـيــان إال واحــدة.
هذا ليس بسبب أسيان انما بسبب
ميانمار».
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة خـ ــارج ـ ـيـ ــة
إن ــدون ـي ـس ـي ــا رتـ ـن ــو مـ ــرصـ ــودي ان
اسيان فيها مقعد جاهز لميانمار
لكنها اختارت أال تحضر .وقالت
رتنو في بيان الرئيس اإلندونيسي
جوكو ويدودو إلى زعماء الرابطة
إنــه يأسف «لموقف ميانمار غير
الـمــرحــب بــه» تـجــاه جـهــود أسيان
الدبلوماسية.
ومضت تقول« :أشــار الرئيس
ال ــى أن ــه مــن الـمـهــم بالنسبة لنا
أن نـحـتــرم م ـب ــادئ ع ــدم الـتــدخــل
«فــي الـشــؤون الداخلية» لكن من
الناحية االخ ــرى نحن ملتزمون
بــالـتـمـســك بــال ـم ـبــادئ االخـ ـ ــرى..
مـ ـث ــل ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة وال ـح ـك ــم
الرشيد واحـتــرام حقوق االنسان
وأن تكون هناك حكومة دستورية».
واعـ ـت ــرض ب ـشــدة ج ـيــش مـيــانـمــار
الـ ــذي حـكــم ال ـب ــاد  49عــامــا من
االع ـ ــوام الـسـتـيــن الـمــاضـيــة على
مـ ــوقـ ــف أس ـ ـيـ ــان غـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق
مــن زعـيــم الـبــاد متهما الرابطة
بالتخلي عــن مـبــادئـهــا والـسـمــاح
ل ـن ـف ـس ـهــا ب ــال ــوق ــوع ت ـح ــت تــأث ـيــر

{ ال�شرطة تجري فحو�ص كوفيد في مدخل طريق �سريع�( .أ ف ب)

ال�صي��ن تفر���ض �إغـ�لاقا عل��ى مـ��دينة ع��دد
�س��كانها �أربع��ة ماليي��ن ن�س��مة ب�سبـ��ب كـ��ورونا

{ سلطان بروناي حسن البلقية يشارك في المؤتمر( .أ ف ب)
دول أخـ ــرى م ــن بـيـنـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة.
واتـخــذت اسيان موقفها بعد
أيام من قول مبعوثها الخاص الى
مـيــانـمــار بـعــد أن منعه المجلس
االداري للدولة الحاكم من القيام
بمهامه منها الوصول الى الزعيمة
المنتخبة التي أطاح بها االنقالب
أون ـ ـ ــج س ـ ــان سـ ــو ت ـش ــي ال ـم ـت ـه ـمــة
ب ــارت ـك ــاب ال ـعــديــد م ــن ال ـجــرائــم.
وي ـقــول مـبـعــوثــو االم ــم المتحدة
ان قوات األمن في ميانمار قتلت

أك ـثــر مــن أل ــف شـخــص واعتقلت
آالف ــا اخــريــن تـعــرض كثير منهم
للتعذيب والضرب .ويقولون أيضا
إن هجمات الجيش في المناطق
المدنية تسببت فــي ن ــزوح أعــداد
ضخمة من السكان عن ديارهم.
ورفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت مـ ـ ـي ـ ــانـ ـ ـم ـ ــار ذل ـ ــك
ووصـ ـفـ ـت ــه بـ ــأنـ ــه تـ ـق ــدي ــر م ـن ـحــاز
ومـبــالــغ فيه وبــأنــه مــن مـصــادر ال
ي ـع ــول ع ـل ـي ـهــا .وت ـح ـمــل مـيــانـمــار
مـســؤولـيــة ذل ــك لـمــن ت ـقــول انهم
«إره ــابـ ـي ــون» مــرت ـب ـطــون بحكومة

الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـعـمــل
فـ ــي ال ـ ـظـ ــل .واجـ ـتـ ـم ــع م ـس ـت ـشــار
االمـ ــن ال ـقــومــي االم ــري ـك ــي جــاك
سوليفان يوم االثنين مع ممثلين
لـحـكــومــة ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة وهــي
ائ ـ ـتـ ــاف مـ ـك ــون مـ ــن ال ـج ـم ــاع ــات
الداعية للديمقراطية ومليشيات
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات ع ـس ـك ــري ــة ألق ـل ـي ــات
عــرق ـيــة تـشـكـلــت ب ـعــد االنـ ـق ــاب.
وسيحضر الرئيس االمريكي جو
بايدن جلسة مشتركة لقمة أسيان
عبر الفيديو.

�ضرب�ة جوي�ة �إثيوبي�ة جدي�دة ا�س�تهدفت «مرك�ز تدري�ب» للمتمردي�ن ف�ي تيغراي
نـيــروبــي(-أ ف ب) :شــن الجيش االثـيــوبــي أمــس الـثــاثــاء غــارة
جوية في تيغراي على ما قالت الحكومة إنه مركز تدريب للمتمردين
خ ــارج عاصمة اإلقليم ميكيلي ،فــي ضــربــة هــي التاسعة على هذه
المنطقة فــي األسبوعين األخـيــريــن .وقعت الـغــارة الجوية أمس
الـثــاثــاء فــي مدينة قيها البعيدة خمسة كيلومترات عــن ميكيلي
لجهة الشرق والتي استعادتها جبهة تحرير شعب تيغراي في يونيو.
وقالت متحدثة باسم الحكومة سالماويت كاسا «كــان مركز تدريب
للقوات الخاصة لجبهة تحرير شعب تيغراي هدف الغارة الجوية
اليوم» .وأضافت «كان عدد كبير من العسكريين الموظفين بطريقة
غير شرعية والتابعين للجبهة يقومون بتدريبات عسكرية في هذا

المركز» .وقــال تلفزيون تيغراي-تي في إن طائرات «قــادت محاولة
شـ ّـن غــارة جوية» على ميكيلي دون إعطاء تفاصيل إضافية .شنّت
القوات الجوية الحكومية األسبوع الماضي ثماني غارات استهدفت
مراكز تعتبرها الحكومة مراكز عسكرية ومساعدة لجبهة تحرير
شعب تيغراي .وبعد توترات متصاعدة على مدى أشهر مع السلطات
اإلقليمية االنفصالية التابعة لجبهة تحرير شعب تـيـغــراي ،أمر
رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي أبيي أحمد بــإرســال الجيش الفدرالي إلى
تيغراي (شمال) في الرابع من نوفمبر  2020إلطاحة هذه السلطات.
وبعدما أعلن أبيي النصر في نهاية نوفمبر اثر السيطرة على
عاصمة اإلقليم ميكيلي ،اتّخذت الحرب منعطفا مفاجئا في يونيو

عندما استعادت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي ميكيلي
وانسحب منها القسم األكبر من القوات اإلثيوبية.
وبعد إعــان أبيي وقف إطــاق نار من جانب واحــد بــرره رسميا
بــاعـتـبــارات إنسانية ،وانـسـحــاب الجنود اإلثيوبيين ،واصـلــت جبهة
تحرير شعب تـيـغــراي هجومها شــرقــا بــا ّتـجــاه عفر وجـنــوبــا باتّجاه
أمهرةُ .وقتل ثالثة أطفال وجرح عدة أشخاص في ضربتين جويتين
شنّهما الجيش اإلثيوبي األسبوع الماضي على ميكيلي ،وفق مكتب
األمــم المتحدة لتنسيق الـشــؤون اإلنسانية .وتـشـ ّـدد جبهة تحرير
شعب تيغراي على أن ضربات الحكومة تدلّ على االستهانة بحياة
المدنيين.

بكين ( -وك ــاالت األنـبــاء) :فرضت السلطات
ال ـص ـي ـن ـيــة امـ ــس ال ـث ــاث ــاء إغ ــاق ــا ع ـلــى مــديـنــة
يـقـطـنـهــا أرب ـع ــة مــاي ـيــن ش ـخــص أمــرت ـهــم بـعــدم
مغادرة منازلهم إال للطوارئ ،في مسعى للسيطرة
ع ـل ــى ب ـض ـعــة عـ ـش ــرات م ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـم ــؤك ــدة
بفيروس كورونا.
وفــرضــت بكين ق ـيــودا صــارمــة عـلــى ال ـحــدود
بعدما ُأعـلــن عــن الـفـيــروس أول مــرة فــي الصين
أواخـ ـ ــر الـ ـع ــام  ،2019م ــا أدى إلـ ــى ت ــراج ــع عــدد
اإلصابات بشكل كبير وسمح لالقتصاد بالتعافي.
لكن في وقت رفعت باقي دول العالم القيود وبدأت
البحث عــن سبل للتعايش مــع الــوبــاء ،حافظت
الصين على نهجها القائم على «صفر» إصابات
ففرضت تدابير إغالق مشددة للسيطرة على أي
حاالت تظهر وإن كانت قليلة.
سجلت الصين
وجاءت قيود الثالثاء في وقت ّ
 29إص ــاب ــة مـحـلـيــة ج ــدي ــدة ،بـيـنـهــا س ــت ح ــاالت
فــي النتشو  --عاصمة مقاطعة قانسو (شمال
غ ــرب) .ويــرتـبــط التفشي األخ ـيــر لـلـفـيــروس في
الصين بانتشار المتحورة دلتا األكثر عــدوى إذ
ارتـفـعــت حصيلة اإلصــابــات إلــى  198حــالــة منذ
 17أكـتــوبــر .وسـ ّـجـلــت  39مــن هــذه اإلصــابــات في
النـتـشــو .ذك ــرت السلطات فــي بـيــان أنــه سيتع ّين
على سـكــان المدينة اآلن ال ـتــزام منازلهم فيما
سيتم ضبط «دخول وخروج السكان» بشكل صارم
ليقتصر على جلب األساسيات أو تلقي العالج.
وتــم تعليق خــدمــات الـحــافــات وس ـيــارات األجــرة
في المدينة فيما ذكرت وسائل اإلعــام الرسمية
الثالثاء بــأن محطة النتشو علّقت أكثر من 70
قطارا ،بما في ذلك تلك المتوجهة من وإلى بكين
وشيان .وأفــاد ممثل عن خطوط جنوب الصين
الجوية فرانس برس بأنه تم تعليق كافة رحالت
الشركة من مطار «داشينج» في بكين إلى النتشو
حفاظا على السالمة العامة ،دون تحديد موعد
استئنافها .وحذّ ر مسؤولون صحيون من احتمال
ظهور إصابات جديدة مع تكثيف الفحوص في

األي ــام المقبلة لمكافحة موجة اإلصــابــات التي
قيل إنها على صلة بمجموعة من سياح الداخل
الذين سافروا من شنجهاي إلى مقاطعات أخرى.
وفرضت أوامر العزل المنزلي على عشرات آالف
ال ـس ـكــان ف ــي ش ـم ــال ال ـص ـيــن .وف ــي ب ـك ـيــن ،حيث
سجلت ثالث إصابات جديدة الثالثاء ،تم الحد
ّ
من إمكانية زيارة المواقع السياحية فيما صدرت
تــوج ـي ـهــات ل ـل ـس ـكــان ب ـع ــدم مـ ـغ ــادرة ال ـمــدي ـنــة إال
للضرورة .وصدرت أوامر بنحو  23ألف قاطن في
مجمع سكني في منطقة شانجبينج بالبقاء في
منازلهم بعدما اكتشفت تسع إصابات هناك في
األيام األخيرة ،وفق ما ذكرت شبكة «بكين نيوز».
ورغـ ـ ـ ــم أن أع ـ ـ ـ ــداد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ف ـ ــي ال ـص ـيــن
منخفضة لـلـغــايــة مـقــارنــة بتلك الـمـسـ ّـجـلــة في
مختلف دول العالم ،إال أن السلطات عازمة على
احتواء التفشي األخير مع بقاء مئة يوم لدورة
األلعاب األولمبية الشتوية.
وف ــي إط ــار تطبيق سـيــاســة «ص ـفــر» إصــابــات
بكوفيد الصارمة التي تتبعها الصين ،تجري عادة
إقــالــة األش ـخــاص الــذيــن يفشلون فــي السيطرة
عـلــى كــوفـيــد أو معاقبتهم .وأعـلـنــت وكــالــة أنـبــاء
الصين الـجــديــدة (شينخوا) امــس الـثــاثــاء عن
إقــالــة أمـيــن عــام الـحــزب الـحــاكــم فــي إجـيــن بانر
فــي منطقة منغوليا الــداخـلـيــة (ش ـمــال) «نـظــرا
لـضـعــف أدائ ـ ــه وتـطـبـيـقــه ل ـقــواعــد ضـبــط الــوبــاء
والوقاية منه» .وفرضت المدينة إغالقا على 35
ألف شخص منذ االثنين الماضي.
كما فرض إغالق على نحو  10آالف سائح في
إجين ،وفق وسائل إعالم محلية .كما تمت معاقبة
ستة مسؤولين نظرا «الستجابتهم المتساهلة»
مع تفشي الفيروس مؤخرا ،وفق اإلعالم المحلي،
فيما أقيل نائب مدير مكتب الشرطة المحلية.
وأع ـلــن مكتب األم ــن ال ـعــام فــي العاصمة األحــد
الماضي بأن شرطة بكين فتحت ثالثة تحقيقات
جـنــائـيــة ف ــي ش ـب ـهــات بــان ـت ـهــاك ق ــواع ــد الـســامــة
المرتبطة بكوفيد.
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ت�صنيع الأدوية خليج ًّيا!

عودة تدريجية نحو الحياة الطبيعية
مع التقدم خطوة تلو الخطوة التي يالزمها الحذر
ال ـشــديــد وعـ ــدم االنـ ـخ ــداع بــال ـت ـطــورات اإلي ـجــاب ـيــة التي
حققتها مملكة البحرين في تصديها لجائحة «كورونا»
وتمكنها مــن تسطيح أع ــداد اإلصــابــات بالفيروس على
م ــدى األش ـه ــر الـقـلـيـلــة الـمـنـصــرمــة ،فـقــد لـمـسـنــا ع ــودة
تــدريـجـيــة إل ــى الـحـيــاة الطبيعية وخــاصــة مــع اسـتـقــرار
الــوضــع عـنــد الـمـسـتــوى األخ ـضــر ،فـقــد شـهــدت الساحة
الوطنية عــودة حــذرة ،ولكنها شبه طبيعية للعديد من
األنشطة الترفيهية مثل مهرجان البحرين للموسيقى
وفتح أبواب المدارس والجامعات أمام الحضور الفعلي
للتالميذ والطلبة ،إضافة إلى إعالن تنظيم المهرجانات
السنوية التي كانت متواصلة قبل الجائحة ،مثل معرض
البحرين للحدائق ومؤخرا إعالن عودة سوق المزارعين
البحرينيين إلى نشاطه االعتيادي ،وإن كان تحت محاذير
معينة نظرا إلى بقاء خطر الفيروس قائما حتى اآلن.
ال ـعــودة الـتــدريـجـيــة وال ـح ــذرة إل ــى مــزاولــة األنشطة
االع ـت ـيــاديــة وإق ــام ــة ال ـف ـعــال ـيــات الـمـخـتـلـفــة بــالـحـضــور
المباشر ،وتحت معايير يفرضها الوضع الصحي القائم،
م ــا كـ ــان لـيـتـحـقــق ل ــو ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك إن ـ ـجـ ــازات عملية
ملموسة في التصدي للجائحة وتمكن الفريق الوطني
الطبي من تحقيق منجز عالي النسبة في احتواء خطر
الفيروس نتيجة لعدة أسباب ،يأتي في مقدمتها ارتفاع
نسبة المتلقين للقاحات المضادة من الجرعتين إلى
جانب الجرعة التنشيطية ،يضاف إلى ذلك درجة الوعي
الـعــالـيــة ال ـتــي يتحلى بـهــا أب ـنــاء الـبـحــريــن والمقيمون
وتجاوبهم اإليجابي مع الحملة الوطنية التي يقودها
الفريق الوطني وتحملهم مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا

الوضع غير الطبيعي.
رغم كل هذه التطورات اإليجابية ،في البحرين وفي
غيرها من دول العالم ،فإنه من السابق ألوانه الحديث
عن عودة مبكرة وسريعة للحياة الطبيعية الكاملة وإلى
الوضع الذي كنا وكان اآلخرون عليه قبل انتشار وتفشي
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» ،ذلــك أن مــا سببه هــذا الـفـيــروس من
زل ــزال صحي خطير أدى إلــى وف ــاة ماليين األشـخــاص
في جميع المجتمعات وألحق أضــرارا اقتصادية فادحة
باالقتصاد العالمي وما ترتب على ذلك من توقف بعض
األعـمــال واألنشطة األمــر الــذي نجم عنه خسارة مئات
اآلالف من الموظفين والعاملين وظائفهم ،ليس باألمر
ال ـه ـيــن ،وخ ــاص ــة أن الـخـطــر الـصـحــي الـ ــذي سـبـبــه كــان
مفاجئا للقطاع الصحي والمؤسسات الطبية العلمية
في جميع دول العالم ،لكن الحديث عن عدم عودة سريعة
ليس معناه تراجعا أو استسالما لخطر هذا الفيروس ،بل
على العكس من ذلك ،فإن العودة إلى الحياة التدريجية
وال ـحــذرة واسـتـئـنــاف الـعــديــد مــن األنـشـطــة والفعاليات
االقتصادية والترفيهية والتعليمية والرياضية وغيرها،
يـعـطــي دالل ــة أك ـيــدة أن ـنــا نـسـيــر فــي الـطــريــق الصحيح،
فليس مهما أن نصل إلى الهدف غدا أو بعد غد ،وإنما
المهم هــو أن نـعــرف أنـنــا نسير بثقة وبنجاح نحو هذا
الهدف وسنصله بكل تأكيد ،وربما ،بجهد وبخسائر أقل
بكثير من تلك التي تحملناها جميعا مع بداية انتشار
وتفشي الفيروس ،وخاصة في ظل شح أو انعدام أدوات
مواجهته.
جميعنا عايشنا وطــأة الهجمة الشرسة والمفاجئة
لهذا الفيروس والتي شكلت ما يشبه الصدمة العنيفة

ل ـج ـم ـيــع دول ال ـع ــال ــم ولـ ـك ــل ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والرياضية والتعليمية وغيرها من القطاعات ومختلف
الـفـعــالـيــات ،ونـظــرا إلــى صفة الـمـفــاجــأة ،أدى ذلــك إلى
إحــداث ربكة في عمل مختلف األجـهــزة في جميع دول
الـعــالــم مــع هــذه المستجدات الصحية الـخـطـيــرة ،وما
ضاعف من حجم الخسائر البشرية ،عدم وجود لقاحات
مضادة لمواجهة الفيروس الجديد وتحوالته المتسارعة،
والتي زادت بل وضاعفت من حجم الخطر واألضرار التي
سببها للصحة العامة في دول العالم المختلفة.
لكن رغم ذلك ،دول العالم لم تقف مستسلمة لهذا
الخطر ،بــل اتـخــذت العديد مــن الخطوات واإلج ــراءات
الكفيلة بمواجهته وحققت نجاحات متفاوتة بين دول
وأخرى ،وكان للبحرين وضعها المتميز بين العديد من
الدول ،وما هذه العودة التدريجية والحذرة نحو الحياة
الطبيعية إال نتيجة فعلية لهذه النجاحات.
مــا نـشــاهــده ونلمسه على أرض الــواقــع يــؤكــد نجاح
وص ــواب النهج الــذي اتبعته المملكة فــي معركتها ضد
الـفـيــروس ،س ــواء مــن خــال تحقيق مــا يشبه السيطرة
على انتشار الفيروس وتسطيح أعــداد اإلصابات ،أو من
خالل إعالن استئناف العديد من األنشطة والفعاليات،
فهذه كلها مؤشرات ال تقبل الشك في أننا بدأنا بالفعل
الـخـطــوات الــواثـقــة نحو ال ـعــودة إلــى الحياة الطبيعية،
تــدريـجـيــا بطبيعة ال ـح ــال ،مـثــل ه ــذه ال ـمــؤشــرات يجب
أن نأخذها في االعتبار على أنها بمثابة اختبار لمدى
قدرتنا على الحفاظ على مــا تحقق مــن إن ـجــازات وما
قـطـعـنــاه م ــن ش ــوط كـبـيــر وم ــوف ــق ف ــي ال ـت ـصــدي لخطر
وتهديدات الفيروس.

الجغرافي���ا ال�سيا�س���ية وم�س���تقبل تحال���ف «�أوب���ك بل����س»
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية
مع تزايد الطلب على صــادرات الطاقة بشكل كبير،
كنتيجة للتعافي االقتصادي العالمي من جائحة فيروس
ك ــورون ــا؛ ت ـصــدر تـحــالــف «أوبـ ــك ب ـلــس» ل ـلــدول الـمـصــدرة
للنفط مرة أخرى دائرة االهتمام خالل خريف عام ،2021
حيث ال يــزال هناك استمرار فــي الطلب العالمي على
صادرات الطاقة ،ناهيك عن أزمة نقص الوقود التي باتت
تعاني منها الدول األوروبية.
وفــي ضــوء ذلــك ،عقد «معهد دول الخليج العربي»،
بــواش ـن ـطــن ،نـ ــدوة ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،ب ـع ـنــوان «الـجـغــرافـيــا
السياسية ومستقبل تحالف «أوبك بلس»؛ بهدف التعليق
على اإلج ــراءات الحالية والتوقعات المستقبلية بشأن
مصير المنظمة ،سواء فيما يتعلق بمواجهتها للصدمات
التي خلفها فيروس كورونا ،والتحول المتوقع لالعتماد
عـلــى ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة؛ أداره ـ ــا «وي ـل ـيــام روبـ ـ ــوك» ،نائب
الــرئـيــس التنفيذي بالمعهد ،وش ــارك فيها «ل ــي تشين
سيم» ،من «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» ،و«كارين
يونغ» ،من «معهد الشرق األوســط» ،و«كيت دوري ــان» ،من
«وكالة الطاقة الدولية».
في البداية ،أكد «روبــوك» الحاجة إلى «االنتباه إلى
الـضـغــوط» ،الـتــي يواجهها أعـضــاء «أوب ــك بـلــس» حال ًيا،
متسائال عــن أداء المنظمة خــال أزم ــة كــورونــا ،ومــدى
«ال ـت ـم ــاس ــك» ،الـ ــذي أظ ـهــرتــه لـلـتــأكــد م ــن قــدرت ـهــا على
االستمرار؟ وفي إجابتها ،صرحت «سيم» ،بأنها «فوجئت»
ب ــأن الـمـنـظـمــة« ،ب ـق ـيــت ص ــام ــدة ف ــي ظ ــل ه ــذه األزمـ ــات
ال ـش ــدي ــدة» ،وأن ــه عـنــد تشكيلها ع ــام  2016كــانــت لديها
«شكوك» في استمرارها على المدى الطويل ،لكنها اآلن
جيدا على أرض الواقع  ،وأن «أحد
أداء ً
تُقر بأنها «حققت ً
األسباب الرئيسية وراء ذلك هو «مرونتها إزاء التهديد
المتمثل في النفط الصخري» ،الذي «دفع» كل األعضاء
للتعاون مـ ًـعــا ،كما أن استمرار مشاركة روسـيــا فيها كان
عامال رئيسيا عند تقييم الوضع الحالي لهذا التحالف
بشكل جدي.
من جانبها ،لفتت يونغ ،إلى إعــان إجــراءات إغالق
جديدة في روسيا لمكافحة انتشار موجة أخرى لفيروس
كورونا ،مشيرة إلى أن الوباء لم ينته بعد ،وبالتالي فإن
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ال ي ــزال فــي حــالــة مــن االض ـط ــراب،
قائلة :إننا مدينون «ألوبك بلس» وللسعودية بشكر بالغ
على دور كل منهما خالل هذا الوقت الحرج من حالة عدم
اليقين والتذبذب المتزايد واالضطرابات الطويلة األمد
التي طالت سالسل التوريد باختالفها.
وحـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــدى تـ ـم ــاس ــك ال ـم ـن ـظ ـم ــة ف ـ ــي ال ـح ــاض ــر
والمستقبل؛ أقــرت بأنه على الــرغــم مــن وجــود لحظات
توتر على مدى السنوات الماضية ،فإن الهدف المشترك
المتمثل فــي الـحـصــول المنتظم على حصة أعضائها
مــن اإليـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة ،قــد سـمــح لـهــم بــالــوصــول إلــى
الـكـثـيــر مــن ن ـقــاط ال ـتــوافــق الـمـشـتــركــة ،عـنــد ال ـض ــرورة.
ومــع ذل ــك ،أش ــارت أيـ ًـضــا إلــى كيفية مــواجـهــة المنظمة
ـراعــا ثــاثـ ًيــا ،متمث ًال أو ًال ،فــي قضية تـحــول الطاقة
صـ ً
بعيدا عن استخدام النفط الخام إلى الطاقة الخضراء،
ً
وثانيا ،اضطراب وتهاوي مستوى االستثمار في مشروعات
الطاقة العالمية ،وهو ما قد ينذر بحالة من االضطراب
في كيفية استهالك الطاقة ،وثالثا ،كيف سيكون تأثير
التحوالت الجيوسياسية على منتجي النفط ،مع وجود
إمكانية إلث ــارة منافسة أكبر بين هــؤالء المنتجين في
أسواق نفطية ،مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.
بعد ذل ــك ،ك ــررت دوري ــان تصريحات سيم السابقة،
معترفة بــأن تحالف أوبــك بلس ،فاجأ الكثيرين بمدى
تماسكه ،كما أنه على الرغم من التعاون بين أعضائه ،ال
ينبغي أن ننسى أن انضمام روسيا إلى التحالف جاء بعد
منافسة شرسة على حصة السوق ،حيث تم جلب موسكو
بنجاح إلى هذا التحالف بعد فشل محاوالت سابقة في
إقناعها باالنضمام.
ومــن وجـهــة نـظــرهــا ،فــإن هــذا يعد خـطــوة إيجابية؛
لتشكيل الـتـحــالــف ب ـصــورة أوس ــع ن ـطـ ً
ـاقــا .فـيـمــا أعــربــت
عن وجهة نظر مفادها بأنه قد تكون هناك توترات في
المستقبل بالنظر إلى اختالف التوقعات بشأن مستويات
الطلب العالمية.
وردا على سؤال روبوك ،حول ما إذا كان من المرجح
اسـتـمــرار ال ــزي ــادة اإلضــافـيــة لحصص اإلن ـتــاج الشهرية
الحالية «ألوبك بلس» البالغة  400ألف برميل يوم ًيا ،أو
إذا كانت هناك أي تغييرات تلوح في األفق؛ أصرت يونغ
على أنه ال يوجد مجال لزيادة مستويات اإلنتاج بصورة
أكثر من ذلك ،وخاصة عند االعتراف بحقيقة أن العديد
من البلدان تنتج بالفعل أقل من حصصها المعتادة في

الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالتساؤل عما إذا كان هناك عجز في
العرض حال ًيا ،في ضوء أن المحادثات حول أزمة الطاقة
مؤخرا؛ بينت
زخما في أوروبا
ونقص الوقود ،قد اكتسبت ً
ً
أن هـنــاك الكثير مــن الـعــوامــل الـتــي تفسر سبب رؤيتنا
لهذه األزمة في الوقت الحالي ،حيث إنها ال تتعلق فقط
بنقص المعروض من النفط ،وال مسألة تحول الطاقة،
ولكنها ترجع إلى نقص االستثمار على المدى الطويل
في قطاع الغاز وأنماط وموجات الطقس الفجائية غير
المتوقعة ،والتي أدت إلى تفاقم الوضع الحالي في أوروبا
فيما يتعلق بــأزمــة الــوقــود ،مرجعة أيـ ًـضــا السبب األكبر
ل ـهــذه األزم ـ ــة ،إل ــى االف ـت ـقــار إل ــى الـكـثـيــر مــن التماسك
السياسي ،مــع غياب واضــح للقيادة األمريكية فــي هذا
الـصــدد ،وغـيــاب اإلجـمــاع الحقيقي بين ال ــدول المعنية
حول سياسات الطاقة المتفق عليها ،مثل فكرة تطبيق
ضريبة الـكــربــون ،أو التمويل الميسر لمشروعات إنتاج
الكهرباء النظيفة في األسواق الناشئة.
واستمرا ًرا للمناقشة ،سأل روبوك عن التصور الروسي
إزاء إن ـتــاج الـنـفــط ال ـص ـخــري األمــري ـكــي ،وم ــا إذا كانت
موسكو اآلن أقل قلقً ا بشأن احتمالية فقدان حصتها في
السوق لصالح األمريكيين؛ وفي ردها ،وافقت سيم على
تماما بحالة صناعة
هذا مشيرة إلى أن روسيا مسرورة
ً
النفط الصخري األمريكي ،والصعوبات التي تواجه إنتاج
وضخ هذا النفط في السوق ،موضحة أن خروج روسيا من
«أوبك بلس» بات أمرا غير مرجح في الوقت الحالي على
الرغم من المنافسة الشديدة بين أعضائه ،ولعل السبب
في ذلك هو أن المنظمة هي اآلن إحدى الطرق التي تعزز
بها روسيا نفوذها الدولي ،عبر المكاسب الجيوسياسية
والمالية الرامية إلى دعمها إذا انخفضت أسعار النفط
قلي ًال.
وفــي ســؤال حــول مــا إذا كــان االنخفاض فــي اإلنتاج
يمثل نــذيـ ًـرا لتحول االعـتـمــاد على الطاقة النظيفة؟؛
قللت دوري ــان مــن هــذه الـتــوقـعــات ،مــؤكــدة أن الكثير من
ه ــذا االن ـخ ـفــاض ب ــدأ بــالـفـعــل قـبــل وب ـعــد ان ـت ـشــار تأثير
فـيــروس كــورونــا على الـســوق العالمية ،كما أوضـحــت أن
الحصول على تمويل لمشروعات النفط وال ـغــاز يــزداد
صعوبة مع الوقت ،وبالتالي ،فــإن تكاليف اإلنتاج باتت
ارتفاعا ،مشيرة إلى أن مشاكل الطاقة المتفاقمة
تزداد
ً
سببها اإلرث الناتج عــن ســوء اإلدارة المتعلقة بالتنوع
االقتصادي واالعتماد الكلي على اإليرادات النفطية ،وأن
فشل مصدري النفط حال ًيا في الوفاء بحصص اإلنتاج
الخاصة بهم ،سيؤدي إلى تضررهم بشدة ،إذا لم يتمكنوا
من العثور على طرق لتنويع اقتصاداتهم.
وفيما يتعلق بعالقة «أوب ــك بلس» بــالــدول األخــرى،
واألهمية المتزايدة للصين في أسواق الطاقة العالمية؛
أشارت إلى أن الصين تعمل على بناء وتراكم احتياطياتها
االستراتيجية من النفط الخام لسنوات ،ولكنها قامت
بــإطــاق بعضها مــؤخـ ًـرا لدعم صناعاتها .وبشكل أكبر،
وض ـعــت ه ــذه االح ـت ـيــاطــات الخ ـت ـبــار م ــدى ق ــوة الـنـظــام
ال ــدول ــي فــي اع ـت ـمــاده عـلــى تـلــك االح ـت ـيــاطــات أك ـثــر من
كونها آلية قد تستخدمها لتوجيه دفة األسعار العالمية
مستقب ًال .وتتضمن هذه الخطوة رسالة ضمنية مفادها
بأن الصين أكبر مشتري للنفط ،ولكنها لديها القوة اآلن
للتأثير بشكل ال بــأس بــه على الـســوق العالمية .وعند
حديثها بشكل أوس ــع عــن عــاقــات المنظمة مــع الــدول
األخــرى؛ نصحت منتجي النفط ،بأن يكونوا على دراية
بأن المستهلك لديه عدة خيارات اآلن ،وعلى هذا النحو،
حرصا وحساسية تجاه
سيحتاجون إلى أن يكونوا أكثر
ً
احتياجات المستهلكين.
وفي هذا الصدد ،أكدت سيم ،أن هناك حال ًيا منافسة
ب ـيــن دول الـخـلـيــج وروسـ ـي ــا لــاس ـت ـحــواذ ع ـلــى األسـ ــواق
الناشئة ،وأن هذا االتجاه سيستمر ،مشيرة إلى الجهود
السعودية لشراء أسهم في مصافي التكرير الصينية.
وباإلشارة إلى الخالف الحالي بين موسكو واالتحاد
األوروبي حول إمدادات الطاقة ،أوضحت أن روسيا يجب
أن تخفف من حــدة أزمــة نقص الــوقــود؛ ألن األوروبيين
لديهم بــدائــل عندما يتعلق األم ــر بمتطلبات إم ــدادات
الطاقة الخاصة بهم.
وح ــول ع ــودة إي ــران المحتملة إلــى الـســوق العالمي
إذا تمكنت من التوصل إلــى نسخة جديدة من اتفاقها
النووي ،مع واشنطن؛ أشارت يونغ إلى أنها غير مقتنعة
بإمكانية التوصل إلــى تلك النتيجة ،قائلة :إن طهران
ستستمر فــي إي ـصــال الـنـفــط إل ــى األسـ ــواق عـلــى الــرغــم
مــن العقوبات التي تواجهها ،وفــي الغالب إلــى الصين،
وأن إدارة بايدن تخشى مالحقة أو معاقبة بكين لشرائها
الـنـفــط اإلي ــران ــي؛ بسبب حــاجـتـهــا إل ــى ضـمــان الـتـعــاون
بشأن الكثير مــن القضايا األه ــم .ووافـقــت دوري ــان على
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هــذا الــرأي ،مؤكدة أنــه إذا عــادت إيــران إلــى ســوق الطاقة
العالمية ،فلن تكون قبل النصف األول من عام .2022
وفيما يتعلق بمسألة تحول الطاقة واعتماد الدول
على الطاقة النظيفة وتأثيراتها المحتملة على مستقبل
«أوب ــك ب ـلــس» ،أوض ـحــت يــونــغ ،أن ــه ن ـظـ ًـرا إل ــى أن اإلدارة
األمــريـكـيــة الـحــالـيــة تعتبر ظــاهــرة تغير الـمـنــاخ قضية
إلحاحا ،فإن هناك اهتمامات جدية بشأن التنمية
أكثر
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ،رغـ ــم الـ ـف ــروق ال ــواض ـح ــة ف ــي اإلم ـك ــان ــات
وال ـقــدرات بين االقـتـصــادات المتقدمة والنامية ،والتي
ستتسع بشكل أكبر في السنوات القادمة .وعلق روبوك،
بــأن هناك خطرا قــد يترك الماليين مــن الـنــاس تعاني
نقصا في الوقود ،إذا لم تتم إدارة مسألة تحول الطاقة
ً
بشكل جيد على الصعيد الدولي.
واستكماال لحديثها ،أشــارت إلــى أن شركات النفط
الوطنية في الخليج تركز بشكل أكبر على االنخراط في
أســواق الطاقة المتجددة ،وأن تعزيز العالقات الوثيقة
مع الكثير من البلدان المهتمة بتلك األسواق ،سيكون له
آثار سياسية إيجابية ،كما أثارت إمكانية قيام دول الخليج
بتطوير قــدراتـهــا مــن خــال الـتـعــاون المشترك إلنشاء
شبكات الكهرباء اإلقليمية وتعزيز قدرتها على تصدير
الكهرباء عبر المنطقة ،بما فــي ذلــك الـتـعــاون مــع دول
مثل مصر والعراق ،وبالتالي ستكون أكثر من مجرد مركز
للطاقة ،بين اقتصاديات الشرق األوســط بأكملها .وفي
هذا الصدد ،حددت سيم عنصرين قد يعرقال التفكير في
التحول العالمي الفعلي للطاقة النظيفة ،وهما إمكانية
التنافس المكثف بين المؤسسات المختلفة حول عوائد
أس ــواق انـبـعــاثــات ال ـكــربــون ،وكــذلــك قضية تـخــزيــن تلك
النوعية من الطاقة النظيفة واحتماالت تذبذب أسعارها.
وم ــع ذلـ ــك ،ك ــان رأي دوري ـ ـ ــان ،أن ال ـه ـيــدروكــربــونــات
النفطية من المرجح أن تستمر كمكون مهم في تعزيز
قـطــاع الـطــاقــة فــي المستقبل الـقــريــب حـتــى فــي أحلك
الظروف ،مشيرة إلى أن موارد الطاقة التقليدية ستستمر
كما هي حتى عام  ،2030وأن سوق الطاقة سيظل يعتمد
على مستوى العرض والطلب من اإلم ــدادات ،وبالتالي،
إذا كانت هناك مـحــاوالت لتطبيق هــذا التحول بسرعة
دون إعداد المستهلكين الراغبين في منتجاته ،فسيكون
وردا على
هـنــاك حتما رد فـعــل عنيف يصعب تـقــديــرهً .
ســؤال حول من هو الفائز والخاسر من مسألة التحول
جيدا،
للطاقة النظيفة ،أشارت إلى أن الشركات المدارة ً
حجما،
مثل أرام ـكــو السعودية أصبحت بالفعل أصـغــر
ً
وتـتـصــرف بـكـفــاءة ،مثل الـشــركــات الــدولـيــة ،وأفـضــل من
الشركات التي تديرها الحكومات الوطنية ،مما يجعلها
في وضع أفضل لتحقيق النجاح المستمر حال وقوع هذا
التحول.
أمــا مــا يتعلق بمؤتمر تغير الـمـنــاخ ،الـمـقــرر عقده
في جالسكو نوفمبر  ،2021أشــارت يونغ إلــى أن إجماع
السياسات الدولية المتعلقة بمواجهة تلك الظاهرة ال
يزال بعيد المنال ،ولكن المؤتمر يهتم في المقام األول
بتطوير حالة التوافق في اآلراء بين األطراف المشاركة.
ومــن خــال مناقشة التوقعات الخاصة بــدول الخليج،
أشارت إلى أن لديهم مزايا استثنائية مقارنة بالمنتجين
اآلخرين ،حيث يمكنهم أن يكون مركزً ا للوقود النظيف
نسبيا ،وأن هــذا هــو المستقبل الــذي ننشده .وأضافت
ً
سيم ،أن إحدى العقبات الكبرى أمام مفاوضات المناخ
المستقبلية هــي االسـتـخــدام الطاغي حقً ا للفحم في
آسيا ،وعلى الجانب اآلخــر ،أوضحت دوريــان أن حقيقة
مـشــاركــة الـصـيــن فــي ه ــذا الـمــؤتـمــر تبشر بالخير حــول
مفاوضاته المستقبلية ،ولكن هناك أيـ ًـضــا حاجة إلى
نظرا
وضع شروط ملزمة للمضي ً
قدما لحماية المناخ؛ ً
إلــى أن األهــداف الوطنية الحالية التي تتبناها الــدول
طوعية فقط.
مستفيضا
عـلــى ال ـع ـمــوم ،قــدمــت ال ـن ــدوة تــوضـيـ ًـحــا
ً
للتحديات المستقبلية التي قد تواجه منظمة «أوبــك
ب ـلــس» ،إل ــى جــانــب االع ـت ــراف بــأنـهــا اج ـت ــازت حــالــة من
عدم اليقين والتذبذب التي خلفها وباء فيروس كورونا،
وأصـبــح واضـ ًـحــا أن اسـتـمــرار عضوية روسـيــا بالمنظمة
مثيرا لالهتمام يجب تقييم إيجابياته.
عنصرا
يمثل
ً
ً
وم ــع ذل ــك ،ك ــان اإلج ـمــاع الـســائــد هــو أن الـتـحــالــف بــدا
متماسكا أمام اضطرابات اقتصادية عالمية كبرى ،ولعل
ه ــذا األم ــر هــو دلـيــل ق ــوي إلمـكــانـيــة اس ـت ـمــراره لضمان
حـمــايــة مـصــالــح ال ـ ــدول الـمـعـتـمــدة كـلـ ًـيــا عـلــى إي ـ ــرادات
صادراتها النفطية.
ومع ذلك ،كان هناك تأكيد أن النظرة المستقبلية
ـامــا عــن الـمــاضــي،
للطاقة العالمية بــاتــت مختلفة تـمـ ً
عددا ال يحصى من التغييرات
وأن قطاع الطاقة يواجه ً
الهيكلية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير ال بأس
به على أعضاء «أوبك بلس».

} لعل األمــن الغذائي واألمــن الصحي ومنه
«األمن العالجي والدوائي» هو من أهم مستلزمات
الدول بشكل عام ،ولذلك فإن دول مجلس التعاون
وبوضع استراتيجية جماعية ،مطالبة اليوم أكثر
م ــن قـبــل بــالـعـمــل عـلــى تـنـفـيــذ (خ ـطــة جـمــاعـيــة)
لـتــرسـيــخ أس ــس ه ــذا األمـ ــن وع ـلــى رأسـ ــه تصنيع
األدوية!..
«م ـج ـل ــس ال ـص ـح ــة ال ـخ ـل ـي ـج ــي» الـ ـ ــذي عـقــد
مــؤت ـمــرا صـحـفـيــا ق ـبــل أي ـ ــام ،أشـ ــار إل ــى أن قيمة
األدوي ــة المستوردة تصل إلــى ( 3مـلـيــارات دوالر)
سنويا! هذا المبلغ الكبير وبمعدل سنوي يؤكد أن
«الصرف المالي» على االستيراد في قطاع األدوية
وح ــده ،هــو مبلغ كبير! وبالتالي فــإن «التصورات
النظرية» حــول أهمية تصنيع األدوي ــة باإلمكان
ل ــو تـحـقـقــت اإلرادة الـخـلـيـجـيــة ،أن تـتـحــول إلــى
(تطبيقات عملية مشتركة) ،وخاصة أن اإلمكانيات
المادية قد تزداد في فترة التصنيع األولى ،لكنها
الحـقــا ستوفر الكثير مــن الـمـلـيــارات المصروفة
على االستيراد بعد ذلك!
} فــي كــل مــرة نقرأ الكثير مــن التصريحات
ح ـ ــول اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ــل وال ـت ـن ـس ـي ــق الـخـلـيـجــي
المشترك والبرامج والمشاريع المشتركة بين دول
الخليج ،ولكننا ال نرى على أرض الواقع تحقيق
أهــم تلك المشاريع ومنها (الــدخــول الفعلي في
تـصـنـيــع األدوي ـ ــة والـمـسـتـلــزمــات الـطـبـيــة) بشكل
مـشـتــرك! ولـعــل االسـتـثـمــار الـحـكــومــي الخليجي
في هــذا المشروع هو من الـضــرورة بمكان بحيث
ال تحتاج دولنا إلى استيراد األدوية والسعي خلف
توفيرها من أماكن موثوقة كما نقول ،وال تحتاج
إلى لجنة لتسعير األدوية من جميع دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ،واخ ـت ــاف ــات األس ـع ــار بـسـبــب الـتـخــزيــن
والـتـســويــق ،وتـحـ ّـمــل قيمة اإلع ـفــاء مــن الضريبة
إلــى غير ذلــك مــن آلـيــات االسـتـيــراد! ومــن جانب
آخ ــر ف ــإن تــوفـيــر األدويـ ــة بصناعتها خليجيا هو
داخ ــل فــي (األم ــن الصحي االسـتــراتـيـجــي) حاله
حال «األمن الغذائي» بما يجعل االستثمار فيهما
مــن األولــويــات الملحة فــي بـلــدان الخليج اليوم،

وحيث (اإلمكانيات المادية المشتركة) بإمكانها
تــوفـيــر (الـمـصــانــع الخليجية المتخصصة) في
إن ـت ــاج األدوي ـ ــة وبـشـكــل تـكــامـلــي ،أي أن ك ــل دول ــة
خليجية تصنع أنواعا من األدويــة تمتلك البيئة
واإلمـكــانـيــات وال ـكــوادر الــازمــة لصناعتها! ولعل
السعودية تسير في هذا الدرب منذ زمن ،ولكن في
إطار خاص! وباإلمكان شراء (الخبرات الطبية في
تصنيع األدوية) من دول عربية وأجنبية أخرى إلى
أن تتهيأ األرضية المحلية المالئمة لالستغناء
عن تلك الخبرات بتوفير الفرص لتدريب وتهيئة
الخبرات المحلية!
} نـ ـح ــن ف ـ ــي عـ ــالـ ــم مـ ـت ــداخ ــل وشـ ـ ـ ــرس فــي
معطياته ،وتحوالته خطيرة وانتشار األوبئة فيه
يـتـحــول بـ ــدوره إل ــى «خــانــة الـمـعـتــاد» مــع الــوقــت،
ول ــذل ــك ال ب ــد لـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون أن تـخــرج
بـنـفـسـهــا م ــن صـ ـن ــدوق «ال ـط ـم ــوح ــات ال ـن ـظــريــة»
والتصريحات التطمينية في المؤتمرات والندوات
إلى فضاء (تنفيذ االحتياجات وخطط التصنيع
الخليجية بــدءا مــن الـغــذاء والـ ــدواء) ،فــا يمكن
هدر اإلمكانيات المالية الخليجية في أمــور أقل
أهمية وأولوية من (األمن الغذائي واألمن الدوائي
والصحي) وبتالعبات شركات التصنيع العولمية،
التي قد يكون ما هو موثوق في إنتاجها هو غير
موثوق به في الحقيقة!
} إن مــن ال يمتلك غ ــذاءه ودواءه وملبسه
واحـتـيــاجــاتــه ال ـضــروريــة هــو لـيــس فــي مــأمــن من
الـتــاعـبــات وال ـض ـغــوط وال ـحــاجــة إل ــى االسـتـيــراد
الذي قد يتأثر بطريقة أو بأخرى بجملة عوامل
كثيرة!
ماذا ينقص دول الخليج لكي تقوم بالتصنيع
بدال من االستيراد في مجاالت كثيرة مختلفة؟!
لـمــاذا ال يكون هناك وبتنسيق خليجي مشترك
(اك ـت ـفــاء ذات ــي فــي ال ـغ ــذاء والـ ـ ــدواء) فـيـمــا يمكن
زراعته أو تصنيعه؛ ليقتصر االستيراد بعد ذلك
ع ـلــى م ــا ال يـمـكــن إن ـتــاجــه مـحـلـيــا ف ـق ــط؟! هــذه
مسألة حيوية وأولوية مهمة نتمنى أن تخرج من
صندوق التمنيات إلى أرض الواقع!

التجربة اال�سكندنافية في مواجهة الفقر
فــي  17أك ـتــوبــر مــن كــل عــام
من خالل االستثمار الرأسمالي
ت ـح ـيــي األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ودول
ال ــذي يــرفــع اإلنـتــاجـيــة ويخلق
ال ـع ــال ــم ذك ـ ــرى الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
فـ ـ ــرص عـ ـم ــل ع ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـه ــارة
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى ال ـف ـق ــر واع ـت ـبــر
تـ ـن ــاس ــب خ ــريـ ـج ــي ال ـج ــام ـع ــات
ال ـمــؤس ـســون أن «ال ـف ـقــر ُيـشـكــل
والـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا وال ـم ـه ــارات
انـ ـتـ ـه ــاك ــا لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان».
الفنية العالية مع توفير تدريب
ف ــي خ ـطــاب ـهــا هـ ــذا ال ـع ــام تـقــول
أثناء فترات التعطل.
األم ــم الـمـتـحــدة «يـتـســم العالم
تصدت الدول االسكندنافية
بمستوى لم يسبق له مثيل من
للقضاء على الفقر منذ النصف
التنمية االقتصادية والوسائل
األول م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن
التكنولوجية والـمــوارد المالية،
وحققت مستوى معيشة عاليا
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك ال يـ ـ ــزل ال ـم ــاي ـي ــن
وف ـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس الـ ـ ــوقـ ـ ــت م ـس ـت ــوى
يعيشون في فقر مدقع ويمثلون
بقلم:
م ـن ـخ ـف ـضــا م ــن ع ـ ــدم ال ـم ـس ــاواة
مسألة
عارا أخالقيا» .الفقر ليس
د .محمد عيسى الكويتي اس ـت ـح ــوذ ع ـلــى اه ـت ـم ــام ال ـعــالــم
ظاهرة
اقتصادية فحسب ،بل هو
واع ـت ـب ــره ال ـم ـخ ـت ـصــون نـمــوذجــا
ـص
ـ
ق
ـ
ن
ـل
م ـت ـع ــددة األب ـ ـعـ ــاد ت ـش ـمـ
يـحـتــذى ل ـل ـم ـســاواة فــي الـفــرص
الـ ــدخـ ــل وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات األس ــاسـ ـي ــة
االقـتـصــاديــة فــي وق ــت أصـبـحــت قضية الفجوة
للعيش بكرامة .يعاني الفقراء (وخصوصا في
بين الفقراء واألغنياء قضية سياسية ملتهبة
الدول الغنية بالموارد) من أشكال الحرمان تحد
في الــدول المتقدمة وحــول العالم المتحضر.
من تمتعهم بحقوقهم وتديم فقرهم ،وتعرضهم
وض ـع ــت ه ــذه ال ـ ــدول ن ـظــامــا اق ـت ـصــاديــا (ي ـمــزج
لظروف العمل الخطرة ،وغياب اإلسكان المأمون
الرأسمالية واالشتراكية) مصمم للقضاء على
في دول تكثر فيها مظاهر الثراء.
الـفـقــر ي ـقــوم عـلــى ثــاثــة م ـب ــادئ ،أوال الـعــدالــة
القضاء على الفقر ال يتم تلقائيا بل يتطلب
في التعامل مع المواطنين ككل ،ثانيا شمولية
عزيمة وإرادة سياسية ومجتمعية .بالنسبة إلينا
ال ـخــدمــات بحيث تشمل ال ـخــدمــات المدعومة
في دول الخليج نحتاج إلى إظهار نفس العزيمة
للجميع بـمــا فيها تــوفـيــر الـحـضــانــة ومـســاعــدة
واإلرادة التي أظهرناها في مواجهة جائحة كورونا
األمـهــات العامالت ورعــايــة المسنين ،باإلضافة
وتسخير الموارد لها ووضع السياسات الصارمة
إل ــى ال ـخــدمــات الـصـحـيــة ال ـم ـت ـطــورة والـتـعـلـيــم
في محاربتها وجعلها أولوية وطنية .بهذه الروح
المجاني إلى مستوى الجامعة والتدريب النوعي،
وال ـعــزي ـمــة يـمـكــن الـتـغـلــب عـلــى الـفـقــر النسبي
والضمان االجتماعي الــذي يمثل شبكة حماية
والحرمان الذي يرافقه .يمكن لنا االستفادة من
اجتماعية متطورة ،ونظاما تقاعديا مجزيا لكل
تـجــارب ال ــدول االسكندنافية مثال .هــذه الــدول
المتقاعدين .وتتحمل الــدولــة مسؤولية خلق
وب ــال ــذات ال ـنــرويــج ،واج ـهــت الـفـقــر كـمــا واجـهــت
فرص عمل للمواطنين وتأهيلهم لها وحمايتهم
ال ـغــزو ال ـنــازي ومـحــاولــة تـحــويــل المجتمع إلــى
م ــن الـبـطــالــة إدراك ـ ــا مـنـهــا ب ــأن ال ـش ــاب الـعــاطــل
معسكر نازي ،رفض المجتمع اإلجراءات النازية
عرضة لإلحباط وفـقــدان احـتــرام النفس حتى
وقــاوم ـهــا بـبـســالــة وإص ـ ــرار ق ــدم فـيـهــا تضحيات
كبيرة .هذه التجربة جعلته يؤمن بقدرته على
وإن كان لديه ما يعيش به ،فطول مدة البطالة
القضاء على الفقر بنفس العزيمة واإلص ــرار.
قــد تجعل ال ـشــاب ينقم عـلــى المجتمع ويـكــون
وكذلك نحن إذا أظهرنا نفس العزيمة واإلصرار
عرضة لالنحراف .ثالثا التكاتف المجتمعي في
التي شهدناها في مواجهة جائحة كورونا.
المساهمة في الضرائب وفي األعمال التطوعية
ت ـبــدأ م ـعــركــة ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـف ـقــر بـ ــادراك
وإنـشــاء التعاونيات المختلفة في أرجــاء البالد
أضـ ـ ــراره اإلن ـســان ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة والـسـيــاسـيــة
خلق هذا النظام مجتمعا متماسكا متعاونا ال
واالقتصادية .واإليمان بأن التخلص منه ممكن
يشعر داف ــع الـضــرائــب بــأنــه يــدفــع وال يستفيد،
إذا آم ـنــت األم ــة أن الـفـقــر ظـلــم لـلـفــرد وأســرتــه
وفي الوقت نفسه يضمن النظام مستوى معيشي
وهدر لموارد منتجة ومبدعة يمكن أن تسهم في
مـحـتــرمــا ب ــدون وص ــم أح ــد بــالـفـقــر ك ــون الــدعــم
التقدم والــرخــاء ،باإلضافة إلــى أن وجــوده سمة
والخدمات المتميزة تعم الجميع.
مــن سـمــات الـتـخـلــف .أول ــى خ ـطــوات المواجهة
يقوم هــذا النظام االقـتـصــادي على قيمتي
اإلج ــاب ــة عــن ال ـس ــؤال مـ ــاذا نـعـنــي بــالـفـقــر؟ ومــا
الـ ـح ــري ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة وي ــرتـ ـك ــز ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـب ـنــاء
أسبابه ونتائجه على الفرد وأسرته والمجتمع
االج ـت ـمــاعــي .كـمــا يـعـتـمــد ال ـن ـظــام االق ـت ـصــادي
وكيف نعالج تأثيره؟ كمثال للدول التي نجحت
على رأسمالية السوق الحر وخدمات اجتماعية
نسبيا فــي الـقـضــاء عـلــى الـفـقــر وجـعـلـتــه هدفا
ع ــال ـي ــة ال ـم ـس ـت ــوى ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع .ه ــذه
قــوم ـيــا ه ــي ال ـ ــدول االس ـك ـنــدنــاف ـيــة (ال ــدن ـم ــارك
ال ـم ـســاواة تجعل إمكانية االرت ـقــاء االجتماعي
والسويد والنرويج وآيسالند وفنلندا) أدركت هذه
ل ـل ـف ـقــراء مـمـكـنــة ،وال ـحــريــة كـقـيـمــة مجتمعية
الدول أن مواجهة الفقر تتطلب مواجهة متعددة
تحفز على االبتكار والــريــادة واالستعداد ألخذ
الجوانب تواجه أسبابه المختلفة.
المخاطرة وتجربة فرص تجارية مختلفة .تمول
م ــن أه ــم أس ـب ــاب ال ـف ـقــر ع ــدم ت ـكــافــؤ فــرص
ه ــذه ال ـخــدمــات بـنـظــام ضــريـبــي يـشـمــل ضريبة
التعليم ،حيث يحصل األغنياء على فرص أفضل
دخــل عالية تصل إلــى  %50مــن الناتج المحلي
بكثير ،مما يكرس عدم المساواة في المجتمع.
اإلجمالي ،وضريبة ثروة تصل إلى .%1.5
التعليم الـمـجــانــي ال ـعــام الـعــالــي ال ـجــودة الــذي
خلق هــذا الـنـظــام عقلية تشاركية تثق في
تقدمه هذه الدول عالج هذه القضية ولم يترك
اآلخــريــن وف ــي بــرامــج حكومية تـخــدم الجميع
مجاال للتعليم الخاص ،رافضين عنصر الربحية
وتنفذ بمسؤولية ومساءلة .النتيجة أن المجتمع
في التعليم (النرويج بشكل خاص) ،معتبرين أن
يدفع ضرائب مرتفعة عن رضا وقناعة ،فالدعم
رواج التعليم الخاص يكرس الفوارق االجتماعية
والخدمات المتميزة تصل إلى الجميع ويستفيد
ويقسم المجتمع إلى طبقة فقيرة وأخرى غنية
مـنـهــا ال ـغ ـنــي وال ـف ـق ـيــر بـحـيــث يـضـيــق الـمـجــال
تتوارث مكانتها وامتيازاتها وتقلل فرص االرتقاء
للتعليم الخاص والطب الخاص ويكاد ينعدم،
االج ـت ـم ــاع ــي ألبـ ـن ــاء ال ـط ـب ـقــة ال ـف ـق ـي ــرة .الـيـتــم
من دون الحاجة إلى التأكد من أحقية االستفادة
وفقدان المعيل هو سبب آخر يحتاج إلى معالجة
م ــن ال ـخ ــدم ــات ،أدى ذل ــك إل ــى ارت ـف ــاع مستوى
مــاديــة ونفسية ورعــايــة عائلية بديلة .السياسة
الثقة بين المجتمع ومؤسسات الــدولــة تستند
االقتصادية أو النمط االقتصادي الذي يعتمد
على تاريخ طويل من العمل معا للوصول إلى
على العمالة الرخيصة غير الماهرة هو أحد أهم
تــوافـقــات لمواجهة التحديات االجتماعية في
أسباب تفشي الفقر والبطالة في المجتمعات
ويضغط على ميزانيات الــرعــايــة االجتماعية.
دولة حديثة ديمقراطية.
drmekuwaiti@gmail.com
معالجة ذلــك تحتاج إلــى االرت ـقــاء بالصناعات
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Vacancies Availa ble
QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

JAVED & MALIK HOLDING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13107870 or djavaid@hotmail.com

JURONG ENGINEERING LIMITED - BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35644355 or vsridhar@jml.com.sg

HANNOVER RETAKAFUL B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
ACTUARY
suitably qualified applicants can contact
17214766 or elya.y@hotmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.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

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33743711 or muhammadsaqib759@gmail.com

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE ENGINEER
suitably qualified applicants can contact
17321777 or baslmra@bas.com.bh

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LINESMAN
suitably qualified applicants can contact
17718033 or bhabani.mishra@raymon.com

AL KADEER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33752362 or mohammedgafur750@gmail.com

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17242566 or mh2990m@gmail.com

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17742961 or smswll@batelco.com.bh

MOHAMED ABBAS EBRAHIM YUSUF
ALMAHARI / MARJAAN ALMATOOQ 2241
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
17593545 or bent.alawoi@hotmail.com

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
EQUIPMENT MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17321777 or baslmra@bas.com.bh

JAFFAR KHUDHAIR CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17271196 or aboalikhoudhair@gmail.com

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17678887 or magicshine775@yahoo.com

MAQ MARINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36266658 or maqmarine@gmail.com

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34342810 or abbas307@yahoo.com

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17730091 or sweetloq@yahoo.com

AMOUR 338 RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17745060 or ramy75.gov@gmail.com

PIZZA HUT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17272883 or ssaleh@americana.bh

JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

ARABIAN GULF ELECTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
37767097 or rajesh@arabiangulf-ems.com

ALMOAWDAH CONST
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17400386 or info@almawdah.com

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
39478431 or arjconst70@gmail.com

SHTORA FOR REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP CO.
has a vacancy for the occupation of
RECEPTIONIST
suitably qualified applicants can contact
36788166 or aali@elazzabgroup.com

MACDONALDS
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
17220000 or hr@fakhro.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
MICRO CENTER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GEOGRAPHY INFORMATION ANALYST
suitably qualified applicants can contact
17262535 or microcen@batelco.com.bh
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net
AL KAHF GLASS
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39714747 or mzaya@hotmail.com

SHINE TOWER CLEANING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36617007 or stccontractingbh@gmail.com
MANZAL ALUMINUM FACTORY
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17874244 or almanil5@gmail.com
ASKAR GATE BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
17874606 or allbranch2013@gmail.com
HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

NAJIYA MOHAMMED ABDULLA ALASHAR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
39557333 or ranoosh.ten@gmail.com
TEXAS CHICKEN
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
33629071 or human.resources@binrajab.co
JAN BURGER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
33367167 or janburgerbahrain@gmail.com
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net
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
WASET CONTRUCTINS
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
37219966 or moh.nee.68@gmail.com
NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17786665 or sayed.saeed@nccbahrain.com
VEGA INTERNATIONAL SERVICE WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636333 or m.k.almusalam@gmail.com
ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHIM (NOOR ALMIQAT2/12719)
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
39128221 or bu.isa.haq@hotmail.com
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER/BARTENDER
suitably qualified applicants can contact
17826007 or hrg.bh@rameehotels.com
HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net
MARWANI OPTICAL
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
38847202 or hayaaa220@gmail.com
SHAHEEN GROUP HOLDING B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
17813535 or hrd@shaheengroup.com
LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17877033 or ali_sharbty@hotmail.com
THAILAND GATE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN AIDE
suitably qualified applicants can contact
17641191 or yaseenthai@gmail.com
UNANIME ARCHITECTES GULF WLL
has a vacancy for the occupation of
STRUCTURAL ENGINEER
suitably qualified applicants can contact
17250822 or contact.gulf@unanime.fr
FUTURE POWER ELECTRICAL EQUIPMENTS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39630224 or futurewll.bh@gmail.com
ALSALAM GAS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17401212 or cv@salamgas.com
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@bahsts.com
EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com

AL ZAYANI LEASING S P C
OWNED BY AL ZAYANI INVESTMENTS B S C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17531177 or hrghareeb@gmail.com
PIZZA HUT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17262998 or ssaleh@americana-food.com
RITAJ MINI MARKET
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17788000 or rosehill.mart.bh@gmail.com
DHAWI CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33009600 or alayanibade@yahoo.com
BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17255980 or adeebali@bokhowagroup.com
JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

MARINE MARK CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36593655 or rashidmattar79@outlook.com
BULBOUS BOW LOGISTIC CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
39074567 or majeed@bblcglobal.com
ALTASHREEQ GATE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17342291 or alnajemco@yahoo.com
MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17730437 or office@almezeal.com
ALFA OMEGA TRADING AND SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39171171 or alijaffar1981@hotmail.com
SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
39158777 or sangamconst.est@gmail.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com

UNIQUE POWER SWITCHGEARS UPS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING)
suitably qualified applicants can contact
17826644 or arjuma@uneeco.com

ALSALWA MEAT FACTORY
has a vacancy for the occupation of
BUTCHER (ANIMALS)
suitably qualified applicants can contact
17596656 or it-aa-te@outlook.com

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33444545 or khalid.rahimy23@yahoo.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com

ARAB UNION CONTRACTING CO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17533125 or goldengroupbah@gmail.com

724PARIS PERFUMES
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17490008 or hakh9999@gmail.com

JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(MOTOR-CYCLE)
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or m.vishal@exibah.com

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17458080 or info@maargcms.com

PROTECTS SECURITY SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

PAPA KANAFA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39448689

DANWAY ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING L.L.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17297600 or danbahrain@danwayeme.com

ALJALBOOT FISH RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36363936 or daytona@daytonabh.com

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or m.vishal@exibah.com

JASMIN PARADISE SUPER MARKETS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39988227 or cool_beedo_3@hotmail.com

SHARIF PUBLIC RELATIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66998542 or sharifhoosen123@gmail.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

DIVA HOTEL
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17251444 or buahmed101@hotmail.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

PIZZA HUT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17262998 or ssaleh@americana.bh

BETTER LUCK AC SERVICE PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38410071 or gqs_clearance@hotmail.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39424245 or newcastle51280@gmail.com

CLEANCO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
36699040 or majed@fawazalzayani.com

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@bahsts.com

HASAN ALI HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / ABDULHALIM 3362
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
39846654 or hasan.almehri@customs.gov.bh

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER(LAUNDRY)
suitably qualified applicants can contact
17274427 or majed@fawazalzayani.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net

ALMIZANI AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17000949 or ae.almannai@gmail.com

LANDY AUTO SERVICES CENTRE
has a vacancy for the occupation of
AUTOMOBILES MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17877217 or landroverbh@gmail.com

AJIAL ALUMINUM FACTORY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17233996 or gm@ajial.com.sa

GEEPAS INTERNATIONAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17227206 or geepasbahrain@gmail.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17601873 or naylashakeel.stc@gmail.com

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO.
has a vacancy for the occupation of
CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
suitably qualified applicants can contact
17211211 or aqeel@almoayyed.com.bh

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com

JOSEPH GALLAGHER LIMITED- FOREIGN BRANCH
has a vacancy for the occupation of
SURVEYOR
suitably qualified applicants can contact
17211188 or laylak.haji@josephgallagher.co.uk

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17274427 or majed@fawazalzayani.com

SOFTWARE SWIPE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66677632 or mohamed.alfardan97@gmail.com

SHTIYA BUILDING CONTRACTING & MAINTENANC
has a vacancy for the occupation of
CO-ORDINATOR
suitably qualified applicants can contact
39762224 or shtiyacontracting@gmail.com

MARHABA MART W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17910918 or marhabamart.bh@gmail.com

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843)
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
33978558 or hasan.bh7@gmail.com

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC(DIESEL ENGINES)
suitably qualified applicants can contact
17621168 or neewll@batelco.com.bh

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SERVER
suitably qualified applicants can contact
17722171 or fudds@batelco.com.bh

AATISH SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
37184425 or bhaatish@gmail.com

ASEERI CONSTRUCTIONS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17744122 or aseerico@batelco.com.bh

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17553555 or careers@bh.lulumea.com

KHYBER GENTS SALON CO W L L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33734591 or ibrarbandai@gmail.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

DANWAY ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING L.L.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17297600 or danbahrain@danwayeme.com

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17162244 or hr@devjiaurum.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

MOMINA REPAIRING WORKSHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33733381 or ceo@setupinbahrain.com

HORTI LANDSCAPE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17711333 or hassan@emaar.bh

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or m.vishal@exibah.com

HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

MOHAMED SALAH SAAD
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
34128860 or salahbh44@gmail.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17556665 or careers@bh.lulumea.com

BURGER ZOOM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
17001720 or burgerzoombh@gmail.com

SEVENTIES KARAK
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17578287 or karak1977.bahrain@gmail.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
HEAD, MARKETING
suitably qualified applicants can contact
17564616 or yg@eaglehills.com

GULF LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17672227 or hma.al@hotmail.com

ASHEERA CONTRACTING EST.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17257644 or asheeratrading@gmail.com

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact
17568708 or mohammed.alderazi@huawei.com

B F G INTERNATIONAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TEAM LEADER
suitably qualified applicants can contact
39651165 or taghrid.wanous@bfginternational.com

ALAALI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17566444 or alaalico@batelco.com.bh

HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

SECURI CORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17822228 or hrguards@securicore.bh

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17700047 or noor@emcebh.com

HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
39976476 or srirao@7hills-group.com

MOHAMED SALAH SAAD
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34128860 or salahbh44@gmail.com

ALNEMRAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39456488 or info@alnemranbh.com

ALAMJAD GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
39111155 or alrafeeq.hr@gmail.com

JACKS. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17710271 or mishal@alghalia.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17466776 or tahera@kingodm.bh

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO
has a vacancy for the occupation of
LIGHT VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17700731 or info@bmds.co

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

JBF BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(FORKLIFT)
suitably qualified applicants can contact
17181500 or careers@jbfbah.com.bh

MOTOR CITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh

ALL STARS UNIFORM CENTER
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
17700017 or allstars.uc@gmail.com

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37228185 or amir133hussain@gmail.com

ARAB SWEETS FOR TRADING SWEETS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
34013144 or abood202025@hotmail.com

HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

AUROXA CAREER EDUCATION AND ADVERTISING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
35321234 or affin@affin.in

BAHRAIN & KUWAIT RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17272883 or mhahmed@americana-food.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77305030 or khanptpm1@gmail.com

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
37771467 or majeed@fastflowgroups.com

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17714409 or sumaira.yasmin@bh.g4s.com

ALSALAM GAS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17401212 or cv@salamgas.com

SECURI CORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17822228 or hrguards@securicore.bh

ALSALAM GAS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17401212 or cv@salamgas.com

GOLDEN VISION CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17590026 or alikadhem@live.com

SECCO BY COFFEA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33332028 or ha.behbehani@gmail.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17674319 or duaijmalkhalifa@asry.net

HERTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
36633899 or mohammed.qassim@hertel.com

DAR THAB FASHIOS - PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
33220803 or alhashmiclearing@gmail.com

LOGICS CONSULTING WLL
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact
16678980 or mariam@logics.me

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
36511786 or bahrainframes@gmail.com

NINE BALL CAFE
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
17237717 or nineballcafe@gmail.com

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17324494 or muntasircon@yahoo.com

MANLY BARBER SHOPE AND SPA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
17245222 or alansari@areenagroup.com

WHITE RESTAURANTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39456969 or umzaal1975@gmail.com

ALTAWSEL BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39695511 or husain.nezar@gmail.com

ALSOWAIS COLD STORE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17796436 or heyam508_98@hotmail.com

RED STAR SHINE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33289220 or asma.minhas005@gmail.com

ALDAMAZEEN COLD STORES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39545009 or samaar@batelco.com.bh

SHAMS AL MALIKIYA CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
SHAWARMA WORKER
suitably qualified applicants can contact
39696466 or s.alawi100@gmail.com

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636640 or hanankhalaf84@gmail.com

GIR LINING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17644055 or fatima@gir-group.com

SINGAPORE ROSES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLORIST/FLOWER SETTER
suitably qualified applicants can contact
17505486 or golden_a@hotmail.co.uk

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY TRUCK)
suitably qualified applicants can contact
17343953 or a.alsayed_1988@hotmail.com

HOUSE OF UNIFORMS H.O.U
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
39620862 or uniforms@batelco.com.bh

ALAMEED REPAIR & PAINTING GARAGE
has a vacancy for the occupation of
AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17785099 or alameed_car@hotmail.com

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17621168 or neewll@batelco.com.bh

ALMAHARA CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39736644 or khalid@kbhgroup.com
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Vacancies Availa ble
LANTERNS LOUNGE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17591807 or skapur100@yahoo.com

KHAN HOME CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39456969 or umhesham1947@gmail.com

KHUDHAIR SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
33711769 or mon-1985-moh@hotmail.com

PASTRIES ON THE FLY
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
36774492 or account@mediastorebh.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17700711 or jeong.dongjin.0102@gmail.com

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W. L. L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17717730 or alazzamgroup@yahoo.com

WASHON LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33662622 or khadijaahmad606@gmail.com

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

ICE TOWN JUICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39418444 or umnayaf.mohamed@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net

TREND BUILDING CONSTRCTION
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
13643837 or ssultan973@gmail.com

ALI HUSSAIN ALI EID
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39424449 or eid6911@gmail.com

HAMAD ABDULLATIF SHOWAITER SWEETS CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33149271 or hameedkeyamparampil@gmail.com

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SAFETY OFFICER
suitably qualified applicants can contact
17785335 or hamed_996@hotmail.com

PINK BLOSSOMS SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
39461267 or red_flower848@hotmail.com

KALASH SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or kalashservicesbh@gmail.com

MILTEX POWER CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33990812 or ak4728655@gmail.com

GULF & ARAB WORLD RESTAURANT CO W .L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17262998 or ssaleh@americana.bh

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND
EQUIPMENTS RENTAL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39416687 or star_star2009@hotmail.com

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17583121 or zahramarhoon.zm@gmail.com

SECCO BY COFFEA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
33332028 or ha.behbehani@gmail.com

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17877033 or ali_sharbty@hotmail.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
66393120 or government@mreassociates.com

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17729935 or ahmed@panoramabh.com

ABO-HATIM BUILDING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33608787 or abo-hatim@outlook.com

HIGH CLEAN LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39909951 or m.bucheery@hotmail.com

SAFANAS MARKETING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39118899 or kingszia@gmail.com

MCDONALDS
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
77660133 or hr@fakhro.com

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34668999 or tufail@technogroup.co

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17712303 or corp@dadabai.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net

STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17006170 or jeanshouseskt1@gmail.com

ANWAR ALYUSR BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
77788819 or emad42904@gmail.com

TUXEDO GENTS TAILORING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39931166 or tuxedo2000@gmail.com

ARKAN ITIHAD DEVELOPMENT CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
13300444 or hrofficer@aimsbahrain.com

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND MEDICAL
UNIVERSITY OF BAHRA
has a vacancy for the occupation of
SENIOR LECTURER
suitably qualified applicants can contact
17351450 or visa@rcsi-mub.com

ARKAN ITIHAD DEVELOPMENT CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
13300444 or hrofficer@aimsbahrain.com

QASR ALSHABAB CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33244082 or qamarshb@gmail.com

AL WAJEEHTAWER GYPSON CARVINS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39661808 or alwajih@hotmail.com

ANSAR GALLERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17140000 or pr@ag-bh.com

ICE CREAM HOUSE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36202066 or yousif.alansari@gmail.com

AATMA FOR VEHICLES REPAIR COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED B
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
13363390 or rajeevreghu1984@gmail.com

KRISHNA LAUNDRY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39667592 or jkchaudhary989@gmail.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17700711 or jeong.dongjin.0102@gmail.com

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
THERAPIST
suitably qualified applicants can contact
17813150 or kmrkbh@gmail.com

NEW ISLAND CARPENTRY COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
37777864 or adminc@nicbh.com

DANAT AWAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17300257 or hussain@gpa-bh.com

ALSALWA MEAT FACTORY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17596656 or it-aa-te@outlook.com

VEGA INTERNATIONAL SERVICE WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636333 or m.k.almusalam@gmail.com

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
33533606 or fc@emi-bh.com

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

FINE FOODS CATERING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17729595 or abdulla@hhm-group.com

QASR ALSHABAB CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33244082 or qamarshb@gmail.com

AL FANOOS VILLAGE RESTAUEANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39777572 or fatialmodweb@gmail.com

ALNEMRAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
39456488 or info@alnemranbh.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

WA TECH WATER TECHNOLOGY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN (INSTRUMENT)
suitably qualified applicants can contact
17720180 or contact@watechmena.com

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.
has a vacancy for the occupation of
TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17698500 or alkomed@batelco.com.bh

WHITE WHALE FOR ELECTRIC CARS
has a vacancy for the occupation of
WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP)
suitably qualified applicants can contact
33305499 or habes35367@gmail.com

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST
has a vacancy for the occupation of
AUDITOR
suitably qualified applicants can contact
17535455 or sara.ebrahim@bh.ey.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net

VEDGE CAFE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
38883039 or salehvedge@gmail.com

DERBAY CAFE
has a vacancy for the occupation of
COFFEE SERVER
suitably qualified applicants can contact
17000585 or alanood@alshammarygroup.com

GULF AIR B.S.C. (C)
has a vacancy for the occupation of
LEGAL ADVISOR AFFAIRS
suitably qualified applicants can contact
17337804 or recruitment@gulfair.com

BATAL BROTHERS CARS BUYING AND SELLING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
66921766 or elhajyahay@gmail.com

KUWAITI TEACHER CAR SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33777872 or m_aldkeel1984@icloud.com

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17240138 or mlak525@hotmail.com

ULO MATERIAL STORAGE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33720981 or islamenterprises@gmail.com

GOLDEN BELT SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39932361 or fas.hafeez.ah@gmail.com

MOMIN MACHINERY INSTALLATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
36397073 or mominmiah7073@gmail.com

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36955566 or unni@expertisebahrain.com

OCB OILFIELD SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17570662 or smcilwraith@kuiper-group.com

5 STAR KPK CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39093275 or sadiqkhannyb@gmail.com

MOMIN MACHINERY INSTALLATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36397073 or mominmiah7073@gmail.com

AL MEABAD WOODEN WORK
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
39656080 or malmabad@gmail.com

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17554401 or alnachas33@gmail.com

LEENA STAR CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17721121 or falconplaza@yahoo.com

S N MARKITENG W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or shoaib.bh.pk@gmail.com

PLOVIDIF CONTRACTING EST .
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
37388869 or malmabad@gmail.com

VEGA INTERNATIONAL SERVICE WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636333 or m.k.almusalam@gmail.com

QASR ALSHABAB CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
33244082 or qamarshb@gmail.com

SWEEP 1 FOR LIBRARIES AND ARCHIVES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
66677632 or mohamed.alfardan97@gmail.com

ALYAFA WORKSHOPS.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17216140 or ahmedalyafie83@gmail.com

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact
17830801 or hr@ramsis.com.bh

GHAZWA GENT TAILORING
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
33692238 or mohdhazeem@hotmail.com

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

ALTABREKAAT RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
39651404 or makkifarhan@hotmail.com

HAWAJ KHAIR DIN FOR HERBS AND BEVERAGES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33447225 or hhab65009@gmail.com

DC CONTRACTING CO.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
39941114 or h.salem@dc.bh

ALBAIT ALASEEL RESTAURANT AND CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39829984 or mdalmanea66@gmail.com

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
39464260 or isa_alawadhi_cont@hotmail.com

EASY MOVERS FOR CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP CO.
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
17332429 or josemongeorge83@gmail.com

ANSAR GALLERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17140000 or pr@ag-bh.com

KESHAVJI HARIBHAI. CO
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39749315 or rajusagarone@yahoo.com

KENTUCKY
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17262998 or ssaleh@americana-food.com

WADAH AL NAHAR CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
36677962 or wadahalnaharcont@gmail.com

GOLDEN KRYSTAL BAKERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33244082 or qamarshb@gmail.com

IRIDIUM CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17737822 or makalkhaja@gmail.com

NASEEM ALNOOR PRINTING AND GIFTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39122573 or hassanal3bsi@gmail.com

HAMADA SALON
has a vacancy for the occupation of
HAIRDRESSER
suitably qualified applicants can contact
17555455 or goldenali98@gmail.com

LA COSTURERA FASHION
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
32602040 or alsammak999@hotmail.com

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33115088 or sadad.pipes-spt-@hotmail.com-

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17826007 or hrg.bh@rameehotels.com

FARHANA FOR TOYS AND HOUSEHOLD UTENSILS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39899554 or zahra_h24@hotmail.com

CHICKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17179097 or dpasif@yahoo.com

STEEL FORCE BUILDING MATERIAL CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
suitably qualified applicants can contact
33776617 or ayoobali6631@gmail.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or hrd1@macbh.com

AD GLOBAL TRADING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
39403963 or alm_wshop@yahoo.com

AL SAMRY MARKET
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77229911 or info@awtadi.com

BU ALLAWI FOR SALE TRADE IN WASTE AND SCRAP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33015453 or n_motorcycle@outlook.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

HILTON MADE TO MEASURE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
17245689 or imgeorgee@gmail.com

ASILON CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
16163782 or ikumaran@gmail.com

LANDWAY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
39680228 or ekd434@gmail.com

WASIF AUTO ELECTRICAL REPAIR
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
36076672 or rashidhusain37@gmail.com

AL WAZZAN COLD STORE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17682035 or zizo_30_zizo@hotmail.com

EXCELLENT REAL ESTATE WLL
has a vacancy for the occupation of
OFFICE MANAGER
suitably qualified applicants can contact
17756786 or excellentreal.bh@gmail.com

JOZ CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39602650 or jozgroup@batelco.com.bh

LE CIEL RESTAURANT AND CAFE
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
39000353 or alfawaresaca@gmail.com

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17252256 or aldaleem@hotmail.com

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17877033 or ali_sharbty@hotmail.com

SMARTALK MOBILE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36777703 or zan131@jmail.com

ASRAR ALNAIZAK BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
33506450 or khalid.i.jamaan@gmail.com
DREAM WORLD CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34111999 or sharef.works@gmail.com
NOVEMBER BEVERAGES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39860606 or imtiazclearance.vat@gmail.com
AL ROWAIEI AWTO SPARE PARTS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17491178 or sabugeorge93@yahoo.com
G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33180666 or dt.rasheed@gmail.com
AC MAX W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(COMPUTER)
suitably qualified applicants can contact
33757074 or tm363013@gmail.com
PLAZA HOTEL
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33642816 or starpropertiesspc@gmail.com
BASSLI CAR SERVICES AND SPARE PARTS
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(COMPUTER)
suitably qualified applicants can contact
35458563 or shoaib5722@hotmail.com
BIG BOSS
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
17311146 or bigbossvip911@gmail.com
ALEKHA WELDING AND FABRICATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
39603644 or kamel@nationalgroup-bh.com
THE 6 BEAUTY LOUNGE
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
34388031 or alzayania@gmail.com

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700333 or behzadco@batelco.com.bh
CAVE DU ROI
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17721121 or falconplaza@yahoo.com
ABU HAJER FOR SALES AND REPAIRING PHONES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34439282 or fa.hu25@hotmail.com
TRANS GLOBAL CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17552307 or hnijamudeen@yahoo.com
AL HARMI GROUP CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33367000 or wadyalsil@gmail.com
SECURE SERVICES LIMITED W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17797998 or zainab@secureservices.bh
UNICORP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17730804 or reza@unicorpwll.com
QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

TRILLIONAIRE MINDZ TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33113345 or ivanronald@hotmail.com
ISMAIL MAJEED AASAD QASSIM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13654211 or ismaeel10@icloud.com
TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PURCHASING MANAGER
suitably qualified applicants can contact
35127876 or

MAGIC THREADS TAILORING
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
36352227 or mariam.icici@gmail.com
MONROE HOTEL S P C
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17296699 or almahroos@hotmail.com
MAHDI ALI AHMED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34128860 or mahdialibh9@gmail.com
BASMAT ARAD COLD STORS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17470215 or mfmf11@gmail.com
ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17343953 or a.alsayed_1988@hotmail.com
ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17343953 or a.alsayed_1988@hotmail.com
MEAT COMPANY BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
17742080 or mohameda@themeatco.com
SHOPPER ZONE MARKETING SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
32200563 or shopperzon.bh@gmail.com
MATTAR JEWEL ART
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17212717 or lubna@mattarjewelers.com
ALTAIB HAIRDRESSER
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
17272065 or bassem99@batelco.com.bh
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17708888 or lmra@mmetc.com
BON DIA CAFE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33704184 or lovely.emmanuel@gmail.com
MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17730437 or office@almezeal.com
WIRES INTERNATIONAL CO WLL.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17702700 or hr@unitedenterprises.biz
ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17786828 or yasmeen@altawfeek.net
CAPITAL FABRICATIONS INSTALLATION CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17295455 or bassem@3csbahrain.com
BAHRAIN ELECTROMECHANICAL SERVICES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
39940152 or bemco@batelco.com.bh
RAHMAT COLD STORS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39293346 or zainabm3939@gmail.com
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
ALAM ALPOKEMON 5 ELECTRONICS
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
39222614 or poke378@gmail.com
BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17727676 or basmaho@batelco.com.bh
ROSHAN DIN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34344537 or spearalliancebh@gmail.com
BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
66393120 or government@mreassociates.com
DANAT DAREEN 2 CONTRACTING WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39616667 or fadhelzayer@gmail.com
PARSIAN RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
17811511 or k.hassan56@gmail.com
RIZORY ONLINE TRADING
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
37220124 or bahrain394@yahoo.com
MECHATRONICS SERVICE CENTER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS
MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
35531773 or ramykhalla@gmail.com

YUSUF KHALIFA YUSUF
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
34128860 or yusufkhalifbh@gmail.com
NOMAD URBAN EATERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
17790090 or vibin@onebahrainhospitality.com
FARAH YASMEEN CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
39826438 or nasarwarraich@outlook.com
ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17213003 or jameel@al-fawz.com
BABER GOLD JEWELLERY DESIGN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39292625 or babergold59@gmail.com
ASEERI CONSTRUCTIONS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17744122 or aseerico@batelco.com.bh
SWISS BELRESIDENCES JUFFAIR W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact
17292760 or mohd@hhlari.com
ALSADIQ TRANSPORT
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(BUS)
suitably qualified applicants can contact
17401441 or hr@alsadiqbh.com
ROMANSA FLOWER CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39424492 or sh_amnah@hotmail.com
ALSATER MARKETS WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17692009 or alsater.acts@gmail.com
ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17213003 or jameel@al-fawz.com
MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17730437 or office@almezeal.com
MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17730437 or office@almezeal.com
PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17729935 or ahmed@panoramabh.com
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17708888 or lmra@mmetc.com
MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17730437 or office@almezeal.com
LEILA BAHRAIN RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17711772 or ty@kharafiglobal.com
ALSALAM GAS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
13307772 or hr@salamgas.com
ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17343953 or a.alsayed_1988@hotmail.com
RAHEEQ FLOWERS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17686404 or raheeqflower@hotmail.com
MISTER MACHINE B.S.C C
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com
GIR LINING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17644055 or fatima@gir-group.com
GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL
has a vacancy for the occupation of
WAREHOUSE KEEPER
suitably qualified applicants can contact
17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com
VICTORIA TOUCH CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact
77089192 or victoriatouchcontractingco@gmail.com
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
LEILA BAHRAIN RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17711772 or ty@kharafiglobal.com
GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
MATERIAL CONTROL SPEC
suitably qualified applicants can contact
17312220 or pradeep@rpgroup.ae
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انطالق الجولة ال�ساد�سة
من دوري خالد بن حمد

اقـــرأ
الملحق الرياضي

و�صول فرق عالمية التحمل
ا�ستعدادا ل�سباق بابكو

ص2

في الموقع اإللكتروني

محمد الن�صف يلتقي
مدير الت�ضامن الأولمبي

ص3

ص4

متنى التوفيق للفريق يف موا�صلة حتقيق النتائج الإيجابية

نا�صر بن حمد :و�صول قرطبة �إلى  12مباراة دون خ�سارة ي�ؤكد م�سيرته الناجحة
أكــد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثل جاللة الملك لالعمال اإلنسانية وشئون
الـشـبــاب أن الـمـسـيــرة الـنــاجـحــة لـفــريــق قرطبة
االسـبــانــي بالرئاسة البحرينية فــي المسابقات
االسـبــانـيــة وتسجيله إن ـج ــاز ًا جــديــد ًا فــي أطــول
مـ ـسـ ـي ــرة نـ ـت ــائ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة دون خ ـ ـسـ ــارة ت ــؤك ــد
ما يحظى به الفريق من اهتمام ودعم من إدارة
النادي وداللــة على الجهود البارزة التي يبذلها
الالعبون والجهازان الفني واإلداري للفريق.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
الــى أن وص ــول قرطبة إلــى  12مـبــاراة متواصلة
دون خسارة في المسابقات االسبانية حافز كبير
لالعبين في مواصلة تحقيق النتائج االيجابية
في المرحلة القادمة ،خصوص ًا أن الفريق ُمقبل
على مرحلة مهمة جــد ًا فــي جميع المسابقات
وتتطلب مضاعفة الجهود من أجل تأكيد مكانة
الفريق المتميزة والقدرات العالية التي يمتلكها
من العبين وجهازين فني وإداري.
وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح لـلـفــريــق فــي م ـشــوار الـفــريــق
ال ـق ــادم ومــواص ـلــة تحقيق الـنـتــائــج االيـجــابـيــة.

{ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
واسـ ـتـ ـط ــاع ف ــري ــق ق ــرط ـب ــة ك ـس ــر رقـ ـم ــه ال ـســابــق
فــي أط ــول مـسـيــرة م ـبــاريــات دون خ ـس ــارة ،حيث
وص ــل إلـ ــى  12م ـب ــاراة فــي الـمــوســم الـحــالــي دون
خسارة ،ليكسر رقمه السابق العائد إلــى موسم
 1999/1998والذي كان يشير إلى وصول الفريق
إلى  7مباريات دون خسارة.

{ فريق قرطبة اإلسباني

منتخبنا الأوملبي ي�ست�أنف ا�ستعداداته مل�شوار الت�صفيات الآ�سيوية

{ بوستر البطولة

اللجنة التنظيمية لبطولة
وزارة الداخلية ت�شالنجر
للتن�س تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة التنظيمية لبطولة وزارة
الداخلية تشالنجر للتنس اجتماعها األول
برئاسة العقيد خالد عبدالعزيز الخياط
رئيس االتحاد الرياضي لألمن العام رئيس
ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة ل ـل ـب ـطــولــة ،بـحـضــور
ال ـم ـقــدم جــاســم حـســن جــاســم مــديــر ن ــادي
ضباط األمــن الـعــام نائب رئيس البطولة،
حيث تم مناقشة االستعدادات التنظيمية
الس ـت ـض ــاف ــة وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـنــاف ـســات
البطولة الدولية التي تقام للمرة الثانية
فــي مملكة البحرين خــال الـفـتــرة مــن 20
لغاية  28نوفمبر القادم على مالعب التنس
ب ـن ــادي ض ـب ــاط األمـ ــن ال ـع ــام بــالـقـضـيـبـيــة.
واشار العقيد خالد عبدالعزيز الخياط الى
ان اللجنة بحثت خــال االجـتـمــاع خطط
الـعـمــل ال ـمــوضــوعــة لتطبيقها واسـتـكـمــال
ك ــاف ــة ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ــازم ـ ــة الس ـت ـض ــاف ــة
ال ـب ـط ــول ــة ،ح ـي ــث ت ـس ـت ـمــر جـ ـه ــود الـلـجـنــة
التنظيمية لالنتهاء من كافة التحضيرات
خالل األسابيع المقبلة ،حيث أعدت اللجنة
برنامجا متكامال للبطولة من أجل إنجاح
هذا الحدث الرياضي الدولي.
من جانبه ،أكد مدير البطولة النقيب
محمد الـسـيــد أن ب ــاب التسجيل مفتوح
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ب ـط ــول ــة وزارة الــداخ ـل ـيــة
تشالنجر للتنس ،حيث تـقــدم حتى اآلن
 52الع ـب ـ ًا مــن أب ــرز الــاعـبـيــن فــي جــوالت
 ATP Challengerالعالمية وذلك للمشاركة
ف ــي الـبـطــولــة م ــع تــوق ـعــات ب ــازدي ــاد الـعــدد
خالل األيام القادمة وذلك قبل إغالق باب
التسجيل فــي  2نوفمبر ال ـق ــادم .وأوض ــح
مــديــر الـبـطــولــة أن لـجـنــة اإلعـ ــام عقدت
اجتماعا عبر تقنية االتصال المرئي مع
ات ـح ــاد الـتـنــس لـلـمـحـتــرفـيــن  ATPلــوضــع
الخطة المناسبة من أجل نقل منافسات
الـبـطــولــة عـبــر الـبــث الـمـبــاشــر عـلــى موقع
االتحاد ،حيث سيتم الترتيب لنقل جميع
المباريات المقامة.

ي ـ ـس ـ ـتـ ــأنـ ــف مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـبـ ـح ــري ــن
األولمبي لكرة القدم سلسلة تدريباته
تـ ـحـ ـضـ ـي ــرا لـ ـت ــدشـ ـي ــن مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت
 23عاما  ،2022وذلك ضمن المجموعة
ال ـثــال ـثــة والـ ـت ــي ت ـق ــام مـنــافـســاتـهــا في
البحرين خالل الفترة  31 - 25أكتوبر
الجاري.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـخ ــوض
األولـمـبــي البحريني مواجهته األولــى
ف ــي الـتـصـفـيــات اآلس ـي ــوي ــة (اإلث ـن ـيــن)
الفائت أمام منتخب افغانستان إال أن
بـعـثــة األخ ـيــر لــم تـصــل إل ــى المملكة،
لـيـعـلــن م ــن بـعــدهــا االت ـح ــاد اآلس ـيــوي
رسميا انسحاب منتخب أفغانستان من
منافسات المجموعة.
وب ـهــذا اإلعـ ــان يـنــافــس األولـمـبــي
البحريني على بطاقة التأهل القاري
إلى جانب كل من العراق والمالديف،
حـيــث يلعب المنتخب البحريني مع
الـمــالــديــف ي ــوم الـخـمـيــس  28أكـتــوبــر،
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخـ ـتـ ـت ــم الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ب ـل ـق ــاء
المنتخب العراقي يــوم األحــد المقبل
 31أكتوبر الجاري.
وك ــان ــت مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة قد

{ جانب من تدريبات منتخبنا األولمبي لكرة القدم
انـطـلـقــت ي ــوم أم ــس (اإلث ـن ـي ــن) حيث
تغلب المنتخب الـعــراقــي على نظيره
المالديفي -4صفر في لقاء الفريقين

ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـش ـيــخ ع ـلــي ب ــن مـحـمــد،
وحملت األهداف إمضاء كل من مؤمل
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،وأح ـ ـمـ ــد س ــرت ـي ــب (رك ـل ــة

جزاء) ،وهدفين لوكاع رمضان.
ويـ ـسـ ـع ــى األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي ال ـب ـح ــري ـن ــي
لـتـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ف ــي بــدايــة
مشواره بالتصفيات ،وخاصة أن النقاط
ال ـث ــاث سـتـقــربــه م ــن ب ـلــوغ الـنـهــائـيــات
للمرة الثانية على التوالي بعد تجربة
كأس آسيا التي أقيمت في تايالند العام
الماضي ،إذ يتأهل للنهائيات صاحب
ال ـمــركــز األول ف ــي ك ــل مـجـمــوعــة ،إلــى
جــانــب أفـضــل أربـعــة منتخبات تحصل
على المركز الثاني في المجموعات 11
التي تم اإلعالن عنها.
ويقود األولمبي البحريني المدرب
الـ ــوط ـ ـنـ ــي إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ك ـ ــرام ـ ــي ال ـ ــذي
اس ـتــدعــى قــائـمــة ض ـمــت :سـيــد محمد
أم ـ ـيـ ــن ،وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـخـ ـت ــال ،وي ــون ــس
موسى ،وسعود العسم ،وصالح محمد،
وح ـم ــد ف ـ ـ ــؤاد ،وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـق ـي ــوم،
وع ــدن ــان ف ـ ــواز ،وح ـم ــزة ال ـج ـبــن ،وعـلــي
م ـف ـتــاح ،وع ـب ــداهلل ال ـحــاي ـكــي ،ومحمد
مرهون ،وعمار محمد ،وعبداهلل فريح،
وفيصل عبداهلل ،وفهد جاسم ،وعبداهلل
الـخــاصــي ،وعـبــاس العصفور ،وحمزة
ع ـبــداهلل ،وحسين عبدالكريم ،وحسن
عيسى ،وعبد الرحمن السيد.

توزيع املنا�صب الإدارية بنادي البحرين للتن�س
ع ـق ــد م ـج ـلــس إدارة نـ ـ ــادي ال ـب ـح ــري ــن لـلـتـنــس
اجـتـمــاعــه األول ،وذل ــك بـعــد تزكيته مــن الجمعية
العمومية في  ،2021/10/16وقد خصصت الجلسة
األولـ ـ ــى ل ـتــوزيــع ال ـم ـنــاصــب االداري ـ ـ ــة ع ـلــى أع ـضــاء
ال ـم ـجــاس ،وق ــد ب ــدأ رئـيــس ال ـنــادي خميس محمد
المقلة االجـتـمــاع مهنئا أع ـضــاء المجلس مــؤكــدا
لـهــم أن الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ل ـل ـنــادي ت ـعــول كثيرا
عـلــى ه ــذا الـمـجـلــس ال ــذي ولـلـمــرة األولـ ــى يتشكل
في معظمه من جيل الشباب ،متمنيا لهم ولباقي
أعضاء المجلس كل التوفيق ،ثم قام المقلة بوضع
الـخـطــوط العريضة ألهــم األع ـمــال المطلوبة من
المجلس والمشروعات التي سيقوم بها ،وأوجزها
في تفعيل دور اللجان العاملة وتشجيع االستثمار
لـتـنـمـيــة مـ ـ ــوارد الـ ـن ــادي وت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل االداري،
وزيــادة وتنويع برامج التدريب واألنشطة الرياضية
والبطوالت ،ومشروع النادي الصحي واالجتماعي
وحمام السباحة لتتكامل مرافق النادي ويصبح من
األندية النموذجية في المملكة.
وب ـعــد ذل ــك ت ــم ت ــوزي ــع الـمـنــاصــب عـلــى أعـضــاء
المجلس ،حيث تشكل المجلس على النحو التالي،

خالد بن حمد يرعى م�ؤتمر البحرين الدولي
للذكاء اال�صطناعي في مجال الريا�ضة
تـحــت رع ــاي ــة كريمة
م ــن س ـمــو ال ـش ـيــخ خــالــد
بـ ـ ــن ح ـ ـمـ ــد آل خ ـل ـي ـفــة
الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للرياضة رئـيــس اللجنة
األول ـم ـب ـيــة الـبـحــريـنـيــة،
ت ـن ـظ ــم ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـلــريــاضــة بــال ـت ـعــاون مع
م ــرك ــز ن ــاص ــر ل ـل ـتــدريــب
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــي والـ ـ ـت ـ ــأهـ ـ ـي ـ ــل
وال ـم ـج ـمــوعــة الـعــالـمـيــة
لـ ـل ــذك ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي { ،سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
مؤتمر البحرين الدولي
للذكاء االصطناعي في
الرياضة ،والذي يقام يوم الخميس المقبل عن طريق تقنية
االتصال المرئي «االفتراضي» ،حيث يعد هذا المؤتمر األول
من نوعه على مستوى الشرق األوسط.
وأكــد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن إقامة هذا
المؤتمر هو خطوة لنشر ثقافة الذكاء االصطناعي ،التي تعد
هي التوجه المستقبلي لكافة المجاالت ،كما أنه سيكون مدخال
مهما لبلورة فكرة تطبيق هذه التقنيات في القطاع الرياضي،
واسـتـخــدامـهــا ك ــأداة فاعلة فــي تطوير العمل اإلداري واألداء
الفني على صعيد مختلف األلعاب والتخصصات الرياضية.
وأضاف سموه أن الهيئة العامة للرياضة حريصة على فتح
المجال أمام الرياضيين في مملكة البحرين الكتشاف أفضل
الممارسات العالمية الحديثة المتعلقة بالتطور التقني من
خالل هذا المؤتمر ،وسيتبعها خطوات عملية عبر الشراكات
الذكية التي تربطه بالجهات الرائدة عالمي ًا في هذا المجال،
وذلك لبدء عملية تطبيق هذه الممارسات في النطاق المحلي
بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين .2030

الأولمبية تجري انتخابات لجنة الالعبين اليوم
تـ ـج ــرى ال ـ ـيـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء بـمـقــر
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة
ب ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــف اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
الجمعية العمومية للجنة الالعبين
وانـتـخــابــات رئـيــس وأع ـضــاء اللجنة
الجدد للدورة االنتخابية الجديدة
 .2024 - 2021وي ـت ـض ـمــن جـ ــدول
أعمال الجمعية العمومية تسجيل
ال ـح ـض ــور ي ـل ـيــه اف ـت ـت ــاح الـجـمـعـيــة
الـعـمــومـيــة ث ــم إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات،
وأخيرا ما يستجد من أعمال.
وكانت دائرة االتحادات الرياضية
الرياضية قــد وجـهــت تعميما لكافة
االتحادات الوطنية لترشيح العبيها
األولمبيين الذين شاركوا في إحدى النسخ الثالث األخيرة لدورة
األلـعــاب األولمبية الصيفية أو إحــدى النسخ الـثــاث األخيرة
لدورة األلعاب اآلسيوية الصيفية ،وأن يكون المترشح بحريني
الـجـنـسـيــة وأال يـقــل ع ـمــره عــن  21سـنــة م ـيــاديــة .كـمــا وجـهــت
اللجنة األولمبية الــدعــوة لالتحادات الوطنية أعضاء الجمعية
العمومية الذين شاركوا في إحدى النسخ الثالث األخيرة لدورة
األلعاب األولمبية الصيفية أو إحدى النسخ الثالث األخيرة لدورة
األلـعــاب اآلسيوية الصيفية وهــم كل من اتحاد البولينج ،اتحاد
ألعاب القوى ،اتحاد كرة اليد ،اتحاد السباحة ،اتحاد الترايثلون،
ات ـحــاد الــرمــايــة ،المجلس البحريني لــألـعــاب الـقـتــالـيــة ،اتـحــاد
الرياضات البحرية ،االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة،
اتحاد الــدراجــات الهوائية ،اتحاد كــرة القدم ،اتحاد كــرة الطاولة
لحضور العبيهم إلى اجتماع الجمعية العمومية.

تــشــــــاهــدون الــيــــوم
المباريات

الوقت

الدوري اإلسباني

ريال مايوركا � -إ�شبيلية
رايو فاليكانو  -بر�شلونة
ريال بيتي�س  -فالن�سيا
ريال مدريد � -أو�سا�سونا
الدوري اإليطالي

{ جانب من االجتماع.
خميس محمد المقلة رئيسا لمجلس اإلدارة ،خالد
عبدالرحمن نــاس نائبا للرئيس ،خالد غلوم علي
أمينا ماليا ،محمد عبدعلي بوحسن أمينا للسر
ال ـع ــام ،عـبــدالـلـطـيــف مـحـمــد أح ـمــد رئـيـســا للجنة

20:00
20:00
21:00
22:30

النشاط الرياضي ،صالح محمد رجب النجار رئيسا
للجنة األنشطة والناشئين ،أحمد خالد الخلفان
رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـنــة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة وخ ــال ــد محمد
عبدالقيوم رئيسا للجنة التطوير.

يوفنتو�س � -سا�سولو
�سامبدوريا � -أتالنتا
�أودينيزي  -هيال�س فيرونا
كالياري  -روما
�إمبولي  -انتر ميالن
الت�سيو  -فيورنتينا

19:30
19:30
19:30
21:45
21:45
21:45
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النجمة بالعالمة الكاملة وباربار ب�أكرب عالمة ا�ستفهام

رياضة جمالية

جميل سرحان

انطالق �ساد�س جوالت «دوري خالد بن حمد لكرة اليد»

Local

jameelsarhan@gmail.com

الآ�سيوية ..هدية
الرئي�س الذهبي

{ جانب من مباراة توبلي وباربار

{ جانب من مباراة التضامن واألهلي

الأهـلي ب�أ�صعب اختبار واالتفـــاق والت�ضامن لقفـــزة جــديدة
منتظر �إبراهيم �أفـــ�ضل حــــار�س للمــرة الثانية على التوايل
كتب :حسن بو حسن
تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري خالد بن حمد
لكرة اليد وســط اهتمام واســع وتــرقــب المتابعين لهذه المسابقة لما
سـتــؤول إلـيــه النتائج ومــا يمكن أن تحدثه مــن تغييرات على مستوى
الترتيب العام ،وبحسب البرنامج العام وجدول المباريات فإنه من المقرر
أن تنطلق الجولة السادسة اليوم األربـعــاء في تمام الساعة الخامسة
والنصف مساء بلقاء يجمع فريق نــادي التضامن وفريق نــادي توبلي،
وسيكون هــذا اللقاء بمثابة الفرصة الجيدة للتضامن لمتابعة تميزه
وتفوقه واحتالله مركزا متقدما وذلك بعد انتصاره المثير في الجولة
الـمــاضـيــة عـلــى فــريــق ال ـنــادي األه ـلــي ،وف ــي الـمـقــابــل يسعى تــوبـلــي إلــى
الظهور مجددا بالمستوى الفني الالئق والمضي في تحقيق أول انتصار
له في الدوري.
وفي المباراة الثانية التي تقام اليوم أيضا في الساعة السابعة فهي
تجمع فــريــق ن ــادي االت ـحــاد مــع فــريــق ن ــادي الــديــر ،وتكمن أهمية هذه
المباراة فيما قدمه االتحاد حتى الجولة األخيرة من مشوار ناجح حيث
فوزه في ثالث مباريات وخسارته في واحدة وحرصه الكبير على متابعة
انـتـصــارات بقيادة الـمــدرب الوطني خبير لعبة كــرة اليد عــادل السباع،
وكل ذلك سيكون إلى جانب تطلع الدير القابع في ذيل الترتيب العام
إلى تحقيق أول فوز له ،ومن المتوقع أن نكون أمام لقاء حماسي ومثير
للغاية بفضل ما يمتلكه الفريقان من تاريخ جيد في المسابقة ورغبة
جامحة في تحقيق الفوز المهم جدا لكليهما.
وتواصل لجنة المسابقات في االتحاد البحريني لكرة اليد إقامة
بقية مباريات الجولة السادسة غــدا الخميس بلقاء الساعة الخامسة
والنصف الذي يجمع فريق نادي باربار مع فريق نادي سماهيج ،وفي هذا
اللقاء يبحث باربار الذي يدخل المباراة وعليه أكبر عالمة استفهام في
تاريخه مع اللعبة بعد تعادله المخيب آلمال مسؤوليه وجهازيه اإلداري
والفني وجماهيره وذلك أمام توبلي صاحب الهزائم األربع والظفر بذلك
التعادل الوحيد من وصيف بطل الموسم الماضي ،وعلى نصف الملعب
اآلخــر يبحث سماهيج عــن حقه المشروع فــي تحقيق انتصاره الثاني
وتعزيز موقفه في المسابقة.
وتجمع مباراة الساعة السابعة من مساء الغد فريق نادي االتفاق مع
فريق نادي البحرين ،ويبدو من القراءة األولى لهذه المباراة أن االتفاق
أمام فرصة تحقيق انتصاره الرابع ومتابعة تميزه ونشاطه الالفت بقيادة
مــدربــه المتميز رائ ــد ال ـمــرزوق والـبـقــاء فــي خــانــة المنافسة على لقب
الموسم الجاري  2022-2021وإسعاد جماهيره التي تقف خلفه وتــآزره
بقوة وتمني النفس بمعانقة أول األلقاب ،أما البحرين فيدخل مباراته
الـســادســة مثقال بهزائمه الـثــاث وتـعــادل واح ــد ،إال أنــه يستعيد األمــل
عندما يتذكر أنه تمكن من تحقيق فوز واحد وأنه قادر على تحقيق فوز
آخر مهما كانت مكانة وقوة الفريق المنافس.
وسـيـكــون خـتــام منافسات الـجــولــة الـســادســة بمثابة أصـعــب اختبار
لألهلي والـنـجــاح فيه سيكون قـفــزة عالية على طــريــق تحقيق اللقب
والرسوب فيه تعقيد وابتعاد عن مهمة استعادة اللقب المفقود من زمن
بعيد ،فاألهلي صاحب المجد والتاريخ العريق في لعبة كرة اليد بالقيادة
التونسية سيكون في مواجهة فريق نادي النجمة حامل لقب الموسمين
الماضيين بالقيادة الوطنية ،وتقام المباراة في الساعة السادسة والربع
من مساء الجمعة القادم ،ويدخل النجمة المباراة متصدرا المسابقة
برصيد  15نقطة «عالمة كاملة» حيث فوزه في جميع مبارياته الخمس،

{ منتظر إبراهيم أفضل حارس

{ أمين القالف أفضل مدرب

{ جانب من مباراة االتفاق والشباب
بينما يدخل األهلي المباراة برصيد  12نقطة إثر فوزه في ثالث مباريات
وتعادله في واحدة وخسارته في أخرى ،ويتطلع األهلي إلى االقتراب أكثر
من تحقيق اللقب عن طريق بوابه النجمة التي لن تكون سهلة ولكنها
ممكنة.

وشهدت مباريات الجولة الماضية فوز سماهيج على الدير بنتيجة
 ،25-27وفوز النجمة على البحرين بنتيجة  ،21-37وفوز التضامن على
األهـلــي بنتيجة  ،20-23وتـعــادل بــاربــار مــع توبلي بنتيجة  30-30وفــوز
االتفاق على الشباب بنتيجة  ،24-25وتميزت الجولة الماضية بجوانب
فنية كانت خارج التوقعات حيث أداء التضامن المتميز وفوزه على األهلي
وظهور توبلي بمستوى فني مغاير وإحراج باربار بالتعادل معه في مباراة
شهدت غزارة في األهداف وندية كبيرة من توبلي.
القالف أفضل مدرب
وبعد هذه الجولة المثيرة كشفت اللجنة القائمة على تنظيم دوري
خالد بن حمد لكرة اليد عن أسماء مستحقي الجوائز المالية التقديرية
في الجولة الخامسة ،وحصل مدرب فريق نادي التضامن أمين القالف
على جائزة أفضل مدرب ،واستحق القالف هذه الجائزة بعد قيادة فريقه
التضامن إلى الفوز المهم جدا على فريق األهلي وتقديم فريقه مستوى
فنيا رفيعا جدا.
ومن جديد وللمرة الثانية على التوالي استحق نجم كرة اليد العب
فريق نادي التضامن وحارس مرماه منتظر إبراهيم جائزة أفضل العب
في الجولة الماضية ،واختير منتظر لهذه الجائزة لما ظهر به في مباراة
فريقه أمــام األهـلــي مــن مستوى عــال جــدا فــي حــراســة الـمــرمــى ،ليؤكد
بذلك أنه الحارس رقم واحد القادم في لعبة كرة اليد البحرينية وخليفة
محمد عبدالحسين ،واستحق طاقم التحكيم المكون من أحمد محمد
وميثم العرادي التتويج بجائزة أفضل طاقم تحكيم للمرة الثانية ،وتقدم
الجوائز من المؤسسات والشركات الراعية للمسابقة في مقدمتها البنك
األهلي المتحد.
وتنتظر الفرق المشاركة بــدوري خالد بن حمد لكرة اليد المزيد
من الجوائز التي تنتظر مستحقيها في الجوالت القادمة ،كما أن هناك
الكثير من الجوائز األخــرى التي تنتظر مستحقيها في نهاية الموسم
منها مكافأة بطل الــدوري اتي خصص لها مبلغ  10000دينار ،ومكافأة
صاحب المركز الثاني بقيمة  6000دينار ومكافأة صاحب المركز الثالث
في الدوري وقيمتها  4000دينار.

بـلــوغ الـفــريــق ال ـكــروي األول بـنــادي المحرق
للنهائي اآلس ـيــوي ببطولة ك ــأس االت ـحــاد شكّ ل
مهما فــي مسيرة هــذا ال ـنــادي الكبير،
منعطفا
ّ
ليصبح المحرق في طليعة األندية المحلية التي
حملت على عاتقها طوال سنوات عديدة تشريف
الوطن في المحافل القارية فضال عن العربية
والخليجية ،وه ــي مـسـيــرة مـشـ ّـعــة ونــاصـعــة تبرز
حجم العمل الــافــت لــرؤســاء وأع ـضــاء مجالس
اإلدارات الذين تعاقبوا على الوجود في قمة الهرم
لهذا الصرح الشامخ.
تابعنا من قرب االلتفاف الكبير الذي حظي
به المحرق بداية من القيادة الرياضية ممثلة
في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب
مستشار األمــن الوطني رئيس المجلس األعلى
للشباب والرياضة ،وسمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة
رئ ـيــس الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الـبـحــريـنـيــة ،وكــذلــك
اهتمام رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة
وتعاونهم الملموس في تأجيل مباريات الفريق
بالدوري ،والحضور الرسمي في تدريباته تحضيرا
للمنافسات اآلسيوية في أدوارها المختلفة ،وهو
اهتمام نابع من المسؤولية الوطنية ،والرعاية
السامية التي تحظى بها أنديتنا على اختالفها
عندما يتعلق األمر بتمثيل الوطن.
المحرق استند على دعم استثنائي كبير من
رئـيــس مجلس إدارت ــه الشيخ أحـمــد بــن علي بن
عـبــداهلل آل خليفة ال ــذي حــرص بعد كــل مـبــاراة
أن يوجد في غرف المالبس ،ويساند المجموعة
ويشحذ همم الالعبين ،بل ويعدهم بالمكافآت
المجزية نظير جهودهم الفنية ،وحرصهم على
تـمـثـيــل الـمـمـلـكــة ون ـ ــادي ال ـم ـحــرق خـيــر تمثيل،
وحـضــور الرئيس الــدائــم لــم يكن إال أمــرا اعتاد
ع ـل ـيــه ال ـم ـح ــرق ــاوي ــون ال ــذي ــن عـ ــاصـ ــروا ال ـف ـتــرة
الذهبية الالمعة للرئيس الذهبي ،ونهلوا فيها
الكثير من خــال اإلنـجــازات التي عكست حسن
قيادته للنادي ،والنهوض بمكتسباته الضخمة.
الـ ـمـ ـح ــرق سـ ـيـ ـك ــون أم ـ ـ ــام ل ـح ـظ ــة مـفـصـلـيــة
وتاريخية في مسيرته الكروية المظفّ رة ،وإقامة
ال ـمــواج ـهــة ال ـخ ـتــام ـيــة يـ ــوم ال ـخــامــس م ــن شهر
نوفمبر ال ـقــادم عـلــى ملعب الـمـغـفــور لــه الشيخ
علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق
أجمل هدية حصل عليها جمهور البحرين بشكل
عام وجمهور النادي على وجه الخصوص ،ولكن
الهدية األجمل هي التتويج باللقب اآلسيوي على
حـســاب نــاســاف األوزب ـك ــي ،ومـنــح الــرئـيــس أحمد
بــن عـلــي ه ــذه الـهــديــة تـقــديــرا لـجـهــوده الـجـبــارة
والالفتة ،وتضحياته المستمرة في بناء مسيرة
المحرق المتوهجة ،وكلنا ندعم ممثل الوطن
فــي االسـتـحـقــاق اآلس ـي ــوي ،متمنين لــه النجاح
والظفر باللقب الثاني في تاريخه وبقيادة وطنية
على رأسها الصديق العزيز عيسى السعدون الذي
يشكّ ل امتدادا صريحا للمدرب المجتهد ،الوفي
لوطنه وناديه وجماهيره المخلصة.

ال�ساعي ي�شيد بزيارات خالد بن حمد للأندية وي�ؤكد:

اهـتمــام �ســمـوه مينـح �إدارات الأندية الدافــع الكـبري لتعـــزيز �أدوارهــــا
كتب جميل سرحان:

{ نبيل الساعي

أشاد نبيل بن عبداهلل الساعي رئيس مجلس
إدارة نــادي البحرين سابقا بــزيــارة سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة رئ ـيــس
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ل ــأن ــدي ــة ال ــوط ـن ـي ــة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــادات
الــريــاضـيــة ،مب ّينا أن ه ــذه ال ــزي ــارات لـهــا م ــردود
ضخم على عمل األندية واالتـحــادات وستحقق
األهداف المرجوة منها.

وقال نبيل الساعي في تصريح خاص للملحق
ال ــري ــاض ــي بــأخ ـبــار ال ـخ ـل ـيــج :إن هـ ــذه ال ــزي ــارات
الكريمة تعكس اإلرادة الـصــادقــة لسمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة بتفعيل قنوات التواصل
مع كل المؤسسات الرياضية في المملكة ،وذلك
بـهــدف االرت ـقــاء بالمنظومة الــريــاضـيــة ،وتفقد
العمل داخل األندية الوطنية بما يهيئ األجواء
المثالية أمامها ألداء رسالتها النبيلة.
وأك ــد ال ـســاعــي أن زيـ ــارة سـمــو الـشـيــخ خالد
ب ــن حـمــد آل خـلـيـفــة لــأنــديــة الــريــاض ـيــة تمثل
دلـيــا راسـخــا على االهـتـمــام الـمـتــزايــد مــن قبل

س ـمــوه لــأنــديــة الــوط ـن ـيــة ،والــرغ ـبــة ف ــي تطوير
آليات عملها وصوال إلى تطبيق مبدأ االحتراف
ال ــري ــاض ــي ال ـك ــام ــل ،الـ ــذي يـنـعـكــس ب ـ ــدوره على
الالعب البحريني في المقام األول ،موضحا أن
نــادي البحرين كان واحــدا من األندية المحلية
تشرفت بزيارة سموه ،والنهل من توجيهاته
التي ّ
البناءة لتعزيز كفاءة ومنظومة العمل اإلداري
والرياضي.
وثـ ّـمــن رئـيــس ن ــادي الـبـحــريــن الـســابــق نبيل
الـســاعــي الــدعــم الــام ـحــدود والــرعــايــة الكريمة
التي تحظى بها الحركتان الشبابية والرياضية

من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،منوها بالرؤى
السديدة وال ــدور الكبير الــذي يضطلع بــه سمو
الشيخ ناصر بــن حمد آل خليفة ممثل جاللة
ال ـم ـلــك ل ــأع ـم ــال اإلن ـس ــان ـي ــة وشـ ـ ــؤون ال ـش ـبــاب
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى
للشباب والرياضة في رسم التوجيهات المستمرة
الرامية إلى النهوض بقطاعي الشباب والرياضة
في مملكة البحرين.
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اختالل توازن الأبواب والنوافذ �أحد العالمات..

النهضة العقارية

ت�شققات الجدران..

م�ضاعفة الجهود في القطاع العقاري

قد تكون م�ؤ�شرا خطيرا على �سالمة العقار
تعتبر التشققات التي تظهر في جدران
الـعـقــار أح ــد أب ــرز الـمـشـكــات ال ـتــي يعاني
منها ال ـمــاك .فــإلــى جــانــب مــا قــد تحمله
تلك التشققات من مخاطر -وفقا لنوعها
وحجمها وموقعها -فإنها تعتبر مــن أكثر
األمور التي تشوه المنظر الجمالي للبيت
بعد ان تكبد مالكه الكثير إلظهاره بأفضل
صورة ممكنة.
وف ـ ــي ح ـي ــن ت ـخ ـت ـلــف أن ـ ـ ــواع وم ـخــاطــر
الـ ـش ــروخ وال ـت ـص ــدع ــات ف ــي ال ـم ـبــانــي ،فــإن
النصيحة التي يوجهها الخبراء هنا هي
ال تستهين بالتشققات مهما بدت صغيرة،
فقد تكون نــواة لمشكلة كبيرة قادمة .وقد
يصل االم ــر الــى انهيار الـجــدار او المبنى
في لحظة ما.
بـشـكــل ع ــام تختلف وت ـت ـعــدد األس ـبــاب
الـ ـت ــي تـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ظـ ـه ــور ال ـت ـص ــدع ــات فــي
ال ـم ـب ــان ــي ،ف ـق ــد ي ـع ــود األمـ ـ ــر الـ ــى ع ــوام ــل
طـبـيـعـيــة ،وق ــد ي ـكــون مشكلة فــي عمليات
اإلنشاء والتشييد.
وبــال ـتــالــي يـمـكــن تـقـسـيــم الـتـصــدعــات
والشروخ في المباني الى نوعين أساسيين،
األول هو التشققات التي تعود الى أسباب
انشائية ،واآلخر هو التصدعات والتشققات
التي تعود إلى عوامل أخرى.
** التصدعات اإلنشائية
ت ـع ــود هـ ــذه ال ـت ـش ـق ـقــات وال ـت ـص ــدع ــات
ألسـبــاب عــدة ترتبط بالتنفيذ والتصميم
وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة .وتـ ـتـ ـع ــدد أنـ ـ ــواع
التشققات والـشــروخ التي تصيب الجدران
بسبب المشكالت االنشائية ،وقد تكون هذه
التشققات أفقية تظهر في الجدران بالقرب
من االسقف او االساس ،وقد تكون تشققات
عـمــوديــة وه ــو الـشـكــل األك ـثــر شـيــوعــا حتى
في العقارات الحديثة االنشاء ،لكنها أقل
خـطــورة .وتعود الــى أسباب فنية مثل عدم
معالجة الخرسانة بالمقاييس المطلوبة
او حدوث انكماش في المواد المستخدمة.
وه ـ ـنـ ــاك أيـ ـض ــا ال ـت ـش ـق ـق ــات ال ـم ــائ ـل ــة،
وهــي مــن الشقوق التي يجب الـحــذر منها
واصــاحـهــا فــي اس ــرع وق ــت لمنع تفاقمها
وحدوث ضرر عام في المبنى.
** التصدعات غير اإلنشائية
وهي تحدث لعوامل مختلف قد تكون
طبيعية مـثــل تـصــدع األرض ـي ــات واالم ـطــار
الـ ـغ ــزي ــرة والـ ــرطـ ــوبـ ــة ال ـع ــال ـي ــة والـ ـ ـح ـ ــرارة
ال ـمــرت ـف ـعــة وأشـ ـع ــة ال ـش ـمــس ال ـق ــوي ــة ،الــى
جانب االنكماش الـحــراري وتــآكــل الحديد
المستخدم في البناء ،وغيرها من األسباب.
وبشكل عام يمكن أجمال أسباب ظهور
تشققات الجدران الى عدة عوامل أهمها:
* تـ ـق ــدم ع ـم ــر الـ ـعـ ـق ــار :وت ـظ ـه ــر ه ــذه
التشققات بشكل اكبر على األبواب والنوافذ.
واذا كانت مجرد تشققات سطحية فقد ال
تمثل مشكلة كبيرة .ولكنها اذا كانت عميقة
في الـجــدار فمن األفضل المبادرة بإجراء

قد تكـون الحلول مجرد ت�شطيبات..
وقـد تتطلـب �إعـادة حفـر الأ�سا�س!
صيانة لها تجنبا لمشاكل أكبر.
* البناء الحديث .فبناء عقار جديد ال
يعني انــه محصن من التشققات حتى لو
تم بناؤه وفقا لمقاييس الجودة المطلوبة.
فمن المحتمل أن تالحظ حدوث تشققات
فــي ال ـج ــدران خــاصــة مــع األج ـ ــواء ال ـحــارة
او الــرط ـبــة .وال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك ان ال ـمــواد
الـمـسـتـخــدمــة مـثــل االخ ـش ــاب قــد تحتوي
على كمية عالية من الرطوبة التي سرعان
ما تجف مسببة بعض التشققات الخفيفة
في جدران المنزل .ولكنها تشققات ال تمثل
أي مخاطر او إشكالية على البناء.
* ط ـب ـي ـعــة األجـ ـ ـ ـ ــواء ،ف ــالـ ـعـ ـق ــارات فــي
األجــواء الرطبة مثال أكثر عرضة لحدوث
ال ـت ـش ـق ـقــات .وك ــذل ــك االمـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
تقلب درجة الحرارة بشكل كبير .ومن أنواع
الشقوق هنا ما يسمى بالشروخ السرطانية،
وهي تشققات ال يجب االستهانة بها .وغالبا
م ــا ت ـحــدث بـسـبــب االخ ـت ــاف ف ــي مستوى
الرطوبة؛ حيث تتسبب الرطوبة في ارتفاع
سـمــك المبنى مــن جــانــب وانـخـفــاضــه من
جانب آخر.
وه ـن ــاك م ــا يـسـمــى ب ـش ــروخ االنـكـمــاش
ال ـتــي تـنـتـشــر اك ـثــر بـيــن األب ـ ــواب وال ـنــوافــذ
والتي تحدث بسبب تقلبات الجو.
وهناك أيضا شــروخ التمدد التي تكثر
في المباني التي تتعرض ألشعة الشمس
الـ ـح ــارق ــة مـ ــا ي ـت ـس ـبــب فـ ــي ح ـ ـ ــدوث ت ـمــدد
للمباني.
* تــأثــر الــدعــائــم المستخدمة خاصة
األخـشــاب الهيكلية ،فقد تتعرض لحاالت
تحلل او تـصــدع وبالتالي يــؤثــر ذلــك على
الجدران .كما ان تآكل الحديد المستخدم
ف ــي ال ـب ـن ــاء ي ـ ــؤدي الـ ــى ح ـ ــدوث ت ـصــدعــات

وتشققات ال يستهان بها.
* انكماش في التربة الطينية ،ما يؤثر
مباشرة على الجدران.
* الجدران غير المستقرة .وهنا يجب
م ــاح ـظ ــة ان ال ـم ـش ـك ـلــة ق ــد ال تـ ـك ــون فــي
ال ـج ــدار ال ــذي ح ــدث فـيــه تـشـقـقــات ،وانـمــا
في جدار مجاور له مما اثر عليه .وهذا ما
يستوجب االستعانة بخبير لتحديد مكمن
المشكلة بدل صرف مبالغ على مواقع قد
ال تكون هي السبب الحقيقي للمشكلة.
*مشكالت فــي أس ــس الـبـنــاء .وهـنــا قد
يحدث ما يعرف بشروخ هبوط األساسات.
وتصنف بانها من أخطر أنــواع التشققات.
وقــد ت ــؤدي الــى ان تـكــون أرض ـيــات المباني
مائلة على مستوي غير مالئم تنتج أضرارا
هيكلية خطيرة.
* تــؤثــر م ـصــارف ال ـم ـيــاه تـحــت الـعـقــار
على استقراره وقــوة األســاس القائم عليها
وم ــن ثــم قــد ت ـكــون الـتـشـقـقــات نــاتـجــة عن
أس ـبــاب تـحــت ال ـع ـقــار .وهـنــا قــد يـحــدث ما
يسمى بــالـشــروخ الكيميائية الـتــي تحدث
في أساسات المباني نتيجة لتفاعل المياه
الجوفية وتأثيرها على الخرسانة ،أو نتيجة
مواد كيميائية ضارة مع المياه الجوفية.
* مــوقــع الـبـنــاء .فـتــواجــد البناية على
الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة ق ـب ــال ــة مـ ـ ــرور شــاح ـنــات
ثقيلة أو بجوار سكك حديدية يعتبر من
األسباب الشائعة المؤدية الصابة المباني
بالتصدعات.
ال ـ ـسـ ــؤال هـ ـن ــا ،م ـت ــى ي ـم ـكــن اع ـت ـبــار
التشققات مشكلة يجب التعامل معها
فورا؟
يشير خبراء البناء الى ان التشققات
العادية غالبا ال تمثل مشكلة عدا الجانب

الجمالي .ولـكــن اذا
م ــا تـ ـج ــاوزت حـ ـ ــدودا معينة
فإنها قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة
هيكلية تـسـتــوجــب الـســرعــة فــي عالجها
مهما كانت الكلفة ألن الخسائر قد تكون
اكبر اذا ما اهملت.
ومــن الـحــاالت الـتــي تــدل على وجــود
مشكلة حقيقية هي:
 يكون أحد جانبي الجدار أعلى مناآلخر.
 حـ ـ ــدوث خ ـل ــل ف ــي ت ـ ـ ــوازن األبـ ـ ــوابوال ـنــوافــذ واالط ـ ـ ــارات ،ويـتـضــح ذل ــك من
خالل صعوبة اغالقها او انسيابيتها.
 ع ـن ــدم ــا ي ـت ـج ــاوز عـ ــرض ال ـش ــق اوالتصدع  5ملمترات.
وام ـ ــام ذل ـ ــك ،ي ـجــب ال ـم ـب ــادرة بـعــاج
ه ــذه التشققات مــن خ ــال إج ـ ــراءات قد
تصل الى حفر أجزاء من األساس ،وصب
ال ـخ ــرس ــان ــة ،وقـ ــد يـتـطـلــب االم ـ ــر اخ ــاء
المنزل بالكامل.
واحيانا يمكن استخدام مواد كيماوية
لـمــلء ال ـفــراغــات واألرض الـمـتــأثــرة .وال
تتطلب هذه الطريقة وقتا طويال ولكنها
تحتاج الى شركات تتمتع بخبرة عالية.
ولكن بالمقابل ،فإن اغلب التشققات
ك ـمــا اش ــرن ــا ق ــد ال تـتـطـلــب س ــوى تـعــامــل
بسيط معها مثل السيليكون او الفيلر.
ولكن ينصح الخبراء هنا بــأن تتابع أي
تـشـقــق ف ــي أي جـ ــدار بـمـنــزلــك وان تـبــدأ
بــوضــع ع ــام ــات عـلــى ال ـش ـقــوق لمتابعة
تطورها بمرور الوقت .وهذا ما يساعدك
على معرفة ما اذا كانت تتزايد ام تبقى
ك ـمــا هـ ــي .فــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـش ـق ـقــات قد
تحدث ولكنها ال تتطور مع الوقت.

اال�ستثمار العقاري لي�س حكرا على املقتدرين

هل يمكن اال�ستثمار في العقارات من دون ر�أ�س مال؟
مازلنا نؤكد ان االستثمار في العقار يعد من أكثر
طرق االستثمار نجاحا وامنا وضمانا ،وذلك لما يحققه
من نتائج إيجابية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وتحقيق
األرباح المرضية على المدى البعيد بشكل أفضل وأكثر
امانا مقارنة بالقطاعات األخرى ،ويعود ذلك لعدة أسباب
من أبرزها ان الحاجة الى العقار تعتبر من االحتياجات
االساسية لإلنسان ،وبنفس الوقت فإن البشر في تزايد
مستمر ما يعني ان هذه الحاجة تبقى مستمرة وفي نمو
وتزايد هي األخرى.
ولكن السؤال الــذي نطرحه هنا :هل االستثمار في
العقار حكر على المقتدرين فقط؟ هل يتطلع االستثمار
العقاري إلى مبالغ طائلة كما يتصور الكثيرون؟
وفـقــا للخبير محمد أبــوريــا ،فــإن هـنــاك عــدة طرق
لالستثمار الـعـقــاري ال تتطلب مبالغ كـبـيــرة ،بــل يمكن
ألصحاب المدخرات المنخفضة ان يستثمروا فيه ،وحتى
مــن ليس لــديــه مــدخــرات يمتلك فــرصــا لالستثمار في
العقار .ومن هذه الطرق:
* صناديق االستثمار العقارية:

وه ـ ــي م ــن أسـ ـه ــل ط ـ ــرق االس ـت ـث ـم ــار الـ ـعـ ـق ــاري وال
تـتـطـلــب خ ـب ــرة او م ـج ـهــودا ك ـب ـيــرا ،ح ـيــث ت ـق ــوم شــركــات
متخصصة تمتلك خبراء في االستثمار العقاري بإنشاء
صـنــدوق استثماري يجمع أسهما او مبالغ مــن االف ــراد
ليتم استثمارها فــي ال ـع ـقــارات .وتتميز هــذه الحصص
بانخفاض قيمتها وإمكانية أي شخص ان يسهم فيها.
وفي النهاية يحصل االفراد المشاركون على األرباح وفقا
لحجم مساهمتهم وعدد األسهم التي يمتلكونها.
وقد تعود هذه األرباح الى ايجارات العقارات التي تم
شراؤها واستثماراها في الصندوق ،او من خــال ارتفاع
أسـعــار الـعـقــارات وبيعها لتحقيق أرب ــاح جيدة على راس
المال الذي تم االستثمار فيه.
ومن مميزات هذه الوسيلة االستثمارية ان الصناديق
العقارية يفرض عليها توزيع معظم األرباح ،حيث تعتمد
ع ـلــى ج ـمــع راس الـ ـم ــال واالس ـت ـث ـم ــار ف ـيــه ول ـي ــس على
المنافسة كما هو الحال في باقي أنواع الشركات.
وبالتالي تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق سهولة
وب ـع ــدا ع ــن الـمـشــاكــل للمستثمرين الـمـبـتــدئـيــن بشكل
خاص ،وكذلك ألولئك الذين ال يمتلكون مدخرات كبيرة.
* منصات التمويل العقارية:
ت ـش ـبــه الـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ال ـص ـنــاديــق
االسـتـثـمــاريــة الـعـقــاريــة ،ولـكــن الـفــارق
األس ــاس ــي ه ــو ان ـه ــا ال ت ـك ــون م ــن قبل
ش ــرك ــات مـتـخـصـصــة ،وان ـم ــا م ــن خــال
مـنـصــات مـعــروفــة فــي شبكة االنـتــرنــت.
ح ـيــث ت ـط ــرح هـ ــذه ال ـم ـن ـصــات ال ـفــرص
االستثمارية العقارية المتاحة وتفتح
ال ـم ـج ــال ل ـل ـم ـشــاركــة فـيـهــا ل ـمــن يــرغــب
م ــع ت ـحــديــد ال ـح ـصــص ال ـت ــي غــال ـبــا ما
تـكــون اعـلــى مــن الـحـصــة فــي الصناديق
االستثمارية العقارية.
واالم ــر االخ ــر هـنــا ان المستثمر ال
يـمـكـنــه ب ـيــع األس ـه ــم م ـتــى ش ــاء ك ـمــا هو
الحال في الصناديق االستثمارية .ففي

الغالب يكون هذا االمر محكوما بالشروط المتفق عليها
وبمواعيد محددة ،كما قد تكون هناك رسوم محتسبة من
قبل إدارة المنصة على المعامالت.
* االستثمار في المنزل الخاص :أغلب االفراد يسعون
الى شراء منزل للسكن فيه .في حين يعتبر المنزل هو
أكبر أصل استثماري للكثير من الناس ،بمعنى ان قيمة
ال ـم ـنــزل ه ــي أك ـثــر م ــا يـمـتـلـكــه ال ـف ــرد مـتــوســط الــدخــل.
لذلك يعمد الكثير من االفراد الى متابعة أسعار السوق
واستثمار الفرص إذا ما ارتفعت أسعار العقارات وتطورت
المناطق والـخــدمــات المحيطة ،فيبادر الــى بيع منزله
الخاص لتحقيق أرباح كبيرة .ثم يبدأ بالبحث عن منزل
اخر وقد يعيد الك ّرة مرارا ويحقق أرباحا مرضية في كل
مرة.
* االستثمار في العقارات المؤجرة:
ال يكون الهدف هنا هو البيع او الشراء للعقار وانما
الحصول على عائد ثابت من االيجار ســواء كــان العقار
مــؤجــرا على الـمــدى البعيد او مــن خــال التأجير على
المدى القصير أليــام او اسابيع .وهــذا النوع الثاني من
االيجار يحقق عوائد اعلى بكثير ولكنه يتطلب جهودا
ومتابعة أكبر.
* االستثمار في العقارات عن طريق التقليب:
وهو األسلوب األكثر انتشارا ،حيث يعمد الفرد الى
شــراء عقار بهدف البيع السريع .ويتحين أقــرب وأفضل
فرصة ليبيع العقار ويحقق أرباحا ولو محدودة .ثم يبدأ
في البحث عن عقار اخــر بسعر جيد ليبيعه بعد فترة.
ول ـكــن تتطلب ه ــذه الــوسـيـلــة رأس م ــال مـعـقــول وبعض
الخبرة والمتابعة للسوق الغتنام أفضل الفرص.
وربما كان انسب الخيارات في هذا النوع من االستثمار
هو البحث عن العقارات التي تتطلب الصيانة والترميم،
حـيــث تـكــون أسـعــارهــا منخفضة .ثــم يـجــري المستثمر
عملية الصيانة لترتفع قيمتها السوقية بشكل كبير،
ويبيعها ليحقق أرباحا ال بأس بها.
ختاما ،مهما تعددت وسائل االستثمار وعائداتها ،فإن
العامل المشترك فيها هو (طول البال) والصبر والتأني.

آن االوان لـمـضــاعـفــة ال ـع ـمــل وال ـج ـهــود
المبذولة في القطاع العقاري عبر االستثمار
والـتـســويــق وال ـتــرويــج لـلـمـشــاريــع وال ـع ـقــارات
وتعزيز الـتــداول العقاري بهدف دعــم انشاء
صـ ـ ــروح عـ ـق ــاري ــة م ـت ـم ـيــزة ح ــدي ـث ــة ت ـضــاهــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات والـ ـ ـص ـ ــروح فـ ــي ال ـ ـمـ ــدن وال ـ ـ ــدول
الـمـجــاورة والكثير مــن الـعــواصــم العالمية.
وهذا ما يتطلب نهجا طموحا قائما على بث
الروح االيجابية باألسواق ،ومضاعفة العمل
والجهود من قبل جميع المعنيين بالقطاع
الـعـقــاري .ومــن هنا فــإن ضــخ هــذه الطاقات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ي ـتــم ب ـن ـجــاح إال م ــن خــال
وجــود انسجام وتكامل بين القطاعين العام
والخاص مع ًا .فهو عامل مهم جد ًا من اجل
تحقيق االسـتـمــراريــة والنجاح واالسـتــدامــة.
ويمكن التأكيد بان هذه الميزة متوافرة في
البحرين الــى حد كبير وهلل الحمد .فهناك
ن ـ ــوع مـ ــن ال ـت ـج ــان ــس والـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـج ــد بـيــن
القطاعين الـعــام وال ـخــاص بـهــدف التطوير
ورفع اسم مملكة البحرين.
ال ـع ـقــارات فــي الـبـحــريــن لــديـهــا ن ــوع من
الحصانة ضــد الـخـســارة او تقلبات االسـعــار
والطلب ،ويـعــود ذلــك الــى عــوامــل اقتصادية
عــديــدة منها صغر مساحة المملكة وتــوافــر
خــدمــات البنية التحتية والـكـهــربــاء بجميع
ال ـم ـنــاطــق ووض ـ ــوح قــوان ـيــن ال ـب ـنــاء وسـهــولــة
ال ـت ـق ــدي ــم ل ـط ـل ـبــات ال ـب ـن ــاء وتـ ــوافـ ــر الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ب ـغــال ـب ـيــة ال ـم ـن ــاط ــق ،نــاه ـيــك عن
الــرقــابــة التنظيمية مــن مــؤسـســة التنظيم
ال ـع ـق ــاري ،االم ـ ــر ال ـ ــذي يـمـثــل ع ــام ــا مهما
لـلـنـهــوض ال ـع ـق ــاري ع ـبــر الـتـنـظـيــم اإلداري
للوصول إلى أفضل المراحل بالتجانس مع
باقي العوامل األخرى.
بعد االنحسار التدريجي لجائحة كرونا
«كـ ــوف ـ ـيـ ــد »19-أص ـب ـحــت األس ـ ـ ــواق ال ـع ـقــاريــة
بجميع أنواعها تعيش مرحلة من النهوض
واالن ـ ـت ـ ـعـ ــاش ،وت ـت ـم ـتــع ب ـط ـلــب م ـس ـت ـمــر مــن
المشترين والبائعين .وبنفس الوقت هناك
زيـ ـ ــادة ص ـح ـيــة ف ــي االس ـ ـعـ ــار ب ـس ـبــب الــرغ ـبــة
المستمرة للمستثمرين في التداول العقاري
والربحية السيما في القطاع السكني ،ولكن
ربما ان العقارات التجارية لم تحصل على
نصيبها الصحيح في االرتفاع الصحي فيما
يتعلق بــاألس ـعــار وه ــي تـحـتــاج إلب ــرة إنـعــاش
ت ـشــري ـعــي بــال ـس ـمــاح ل ــأش ـق ــاء الـخـلـيـجـيـيــن
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واألجــانــب باالستثمار المفتوح بالتصانيف
الـتـجــاريــة واالس ـت ـث ـمــاريــة بجميع المناطق
بشكل شامل من دون استثناء في المخططات
والـعـقــارات االستثمارية والتجارية .فارتفاع
ال ـط ـلــب ع ـلــى الـ ـعـ ـق ــارات ال ـت ـج ــاري ــة سـتـكــون
نتائجه ايجابية على االقتصاد الوطني من
خ ــال ف ـتــح أس ـ ــواق ج ــدي ــدة ،وهـ ــذا م ــا يــولــد
ايضا فرص عمل للبحرينيين ويخلق تنافسا
بين الشركات والقطاع االقـتـصــادي لتقديم
األف ـض ــل ،مـمــا يخلق ج ــوا صحيا وايـجــابـيــا
وانتعاشا بــاألســواق .وفــي رايــي أنــه آن األوان
ل ـل ـس ـمــاح لـلـخـلـيـجـيــن واالج ـ ــانـ ــب ب ــال ـش ــراء
واالستثمار في العقارات التجارية والصناعية
واالسـتـثـمــاريــة لضخ رؤوس أم ــوال .وه ــذا ما
يحقق ما بدأنا به حديثنا من نهوض صروح
عقارية مميزة.
مملكتنا الحبيبة بال شك تحقق تقدما
ملحوظا من الجانبين ،الحكومي والقطاع
ال ـ ـخـ ــاص ،وت ـت ــاح ــم م ــع بـعـضـهـمــا الـبـعــض
م ــا أف ـ ــرز ن ــوع ــا م ــن ال ـن ـهــوض ال ـع ـق ــاري غير
المسبوق وقيم تــداوالت تجاوزت مليار دينار
رغم الجائحة.
ومسؤوليتنا اليوم هي مضاعفة الجهود
بهذا القطاع الحيوي لننافس فعال إمــارات
ومدن مجاورة تتميز بنهضة عقارية ملفتة.
وه ــذا مــا سيحصل فــي الـقــريــب الـعــاجــل إن
شاء اهلل.
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قفزات في الطلب على عقارات دبي
انـتـعــاش الـقـطــاع ال ـع ـقــاري فــي االم ــارات
بشكل عام ودبي بشكل خاص يمثل احد اهم
افــرازات انطالق معرض أكسبو دبي العالمي
ال ــذي يتوقع جــذب  25مليون زائ ــر مــن نحو
 190دولة خالل فترة المعرض التي ستنتهي
آخر شهر مارس القادم.
ووفـ ـق ــا لـمـنـصــة زاوي ـ ـ ــة ،فـ ــإن ال ـتــأث ـيــرات
الناجمة عن المعرض باتت ملحوظة ،السيما
فيما يتعلق بارتفاع أسعار وإيجارات العقارات،
خاصة الفلل والتاون هاوس.
وربما ان انتعاش القطاع العقاري سبق
حتى انطالقة المعرض ،فقد سجلت قيمة
المبيعات العقارية في دبي ( 4مليارات دوالر)
خالل شهر يونيو الماضي محققا اعلى قيمة
منذ ديسمبر .2013
وشهدت انطالقة معرض اكسبو ارتفاعا
فــي طـلـبــات االي ـجــار فــي مـنــاطــق كـثـيــرة مثل
داون تاون والمارينا وجزر النخيل والجميرا
وغـيــرهــا .وصــاحــب ذلــك ارت ـفــاع ملحوظ في
أسعار إيجارات المناطق الفارهة.
وبنفس الوقت ،شهد نموذج (بيع الوحدات
قبل بنائها بأسعار أقل من الوحدات المماثلة
الجاهزة) رواجا اكبر ،حيث بات يمثل حوالي

 %50من إجمالي المبيعات العقارية في دبي.
وذكر تقرير نشرته منصة مباشر أن قطاع
دبي العقاري سلك منحنى تصاعدي ًا في سوق
اإليجارات في الربع الثالث من العام ،2021
حيث حقق زيادة بنسبة  %14في اإلسكان ذي
األسعار المعقولة ،وزيادة بلغت  %30في مجال
اإلسكان الفاخر في المناطق المفضلة.
فيما تظهر التقارير الفصلية لسوق
ال ـع ـقــارات فــي دب ــي أن الــربــع الـثــالــث شهد
نشاط ًا متزايد ًا في قرية جميرا الدائرية
وواحة السيليكون دبي ،وديرة ،فيما يتعلق
بالشقق ذات األسعار المعقولة ،في حين أن
المستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة
لــإي ـجــار ق ــد فـضـلــوا دب ــي مــاري ـنــا ،ووس ــط
مدينة دبي ،وجميرا بيتش ريزيدنس.
أمـ ــا م ـنــاطــق م ـ ــردف ،دام ـ ــاك هـيـلــز ،2
 ،JVCوالريم ،ودبي الجنوبية فقد تصدرت
الــرســوم البيانية لفيالت التأجير بأسعار
معقولة.
وظـلــت جـمـيــرا ،وال ـبــرشــاء ،وأم سقيم،
والمرابع العربية ،ودبــي هيلز إستيت من
أف ـضــل األم ــاك ــن بالنسبة إل ــى مستأجري
الفلل الفاخرة.
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عن الإنترفيو والـ«�سي .في»
jafabbas19@gmail.com

جعفر عباس

صار اإلنترفيو (المقابلة الشخصية) وسيلة حاسمة لتحديد
من سيفوز بوظيفة معينة ،ذلك ان االختبارات التحريرية ال تعطي
االنطباع الصحيح عن شخصية الباحث عن الوظيفة للحكم على
م ــدى صــاحـيـتــه للعمل ضـمــن فــريــق او م ـن ـفــردا ،والح ـظــت خــال
مشاركتي في السنوات األخـيــرة في أنشطة اختيار موظفين جدد
أن هناك أشخاص ًا يصلحون لشغل الوظائف المعروضة ولكنهم
يـعـطــون انـطـبــاعــا سـيـئـ ًا عــن أنـفـسـهــم وقــدرات ـهــم خ ــال الـمـقــابــات
الشخصية (اإلنترفيو) :يدخل عليك البعض فتحسبه خارج ًا على
التو من حلبة مصارعة .أو يجلسون أمامك و«يقزقزون» أظافرهم
(أكل وقضم االظافر ليس بالضرورة دليل توتر ،ألنه عادة متأصلة
عند بعض الواثقين من أنفسهم وقدراتهم ولكنها تعطي االنطباع
بالتوتر أثناء المقابالت).
أذهــب إلــى اإلنترفيو مرتدي ًا أفضل ما عندك من ثياب ،ولكن
ذلــك ال يعني أن تعرض نفسك كملك لألناقة (فقد تقول لجنة
المعاينة عنك إنه من الواضح من قيافتك وأناقتك أنك شخص
هــايــف ،ومــن بــره هــا هــا ومــن جــوه خليها على اهلل) .ثــم تذكر أن
عليك أن تفتح فمك في مرحلة ما من المقابلة ،والمهم ليس ما
ستقوله ولكن «كيف ستقوله» .رد على األسلة بثقة وهدوء مستخدم ًا
جم ًال مفيدة ،أي ال تلجأ إلى األجوبة التلغرافية (التلغراف/البرقية
التي كانت حتى قبل  20سنة أســرع وسيلة للتواصل ،كانت عالية
الكلفة ،ومن ثم كان الناس يستخدمون مفردات قليلة فيها ..تلقى
أحــد معارفي برقية تقول :والدكم على «الــوشــك» ..وفهم منها أنه
على فراش الموت ،والحق ًا جاءته برقية أخرى «زوجتك في الوشك»
فعرف أنها أشرفت على الوالدة!) ..يعني بالش من مفردات وتعابير
مثل :بالتأكيد ..أحــاول ..نشوف ..أكيد ..ما في شك ..فإذا سألوك
هل تعتقد أنك قادر على تصريف مهام الوظيفة ،ال تقل إن شاء اهلل
(وتصمت) بل قل :إن شاء اهلل أؤديها على أفضل وجه ألنني أعشق
هذا النوع من العمل ولدي الخبرة الكافية ،ثم إن واجبي هو التقيد
باللوائح السارية ،وفــي معظم المقابالت الشخصية تطرح أسئلة
ذات طابع عام لكسر الجليد :هواياتك وميولك! فكن مستعد ًا لقول
شيء يعطي انطباعا بأنك آدمي سوي .وإذا لم يكن لديك ما تقول
فــي هــذا الـصــدد ،أو ستقول كــامـ ًا مــن شاكلة «مــا عندي هــوايــات»،
فمن المستحسن أال تــذهــب لإلنترفيو .كيف مــا عـنــدك هــوايــات؟
حتى الماعز عنده هوايات ،فهذه تحب النط وتلك تهوى المناطحة
بالقرون!
أنا شخصي ًا ليست عندي هوايات بالمعنى الدارج للكلمة ،مثل
صيد السمك وجمع الطوابع والرياضة او مطالعة النجوم ،وقلت في
إحدى المعاينات ان هوايتي القراءة فاستنكر ذلك عضو في اللجنة
قائال :كل الناس تقرأ ،فــرددت عليه بكل تهذيب :قــراءة عن قــراءة
تفرق ،وأنا أقرأ لـ 3إلى  4ساعات يومي ًا ،ومتعتي الكبرى في الحياة
ووسيلتي الــوحـيــدة لـمــلء وقــت الـفــراغ هــي ال ـقــراءة الـجــادة للكتب
الدسمة ،فنال كالمي استحسانه.
وحاول أثناء المقابلة أن تتكلم بلغة األرقام والتواريخ ألن األرقام
ترمز إلى الدقة ..ويستحسن جمع بعض المعلومات عن جهة العمل
قبل إجراء المقابلة ،ألن ذلك يجعلك تبدو متحمس ًا للعمل لديها.
وعــود على بــدء أذكــر مـجــددا بأهمية الـقــدرة على التعبير السليم
والصحيح بسهولة ويـســر ،فما مــن وظيفة إال وتتطلب الكتابة/
التعبير في سياق ما يسمى إعداد التقارير ،والمؤسف أنه في معظم
بيئات العمل عندنا يكون هناك شخص أو شخصان يتوليان كتابة
التقارير عن كل اإلدارات واألقـســام ،ولهذا فــإن حظ من يحسنون
التعبير عن أنفسهم في الفوز بوظيفة يبقى كبيراً.
وقـبــل كــل ذلــك ال تكتب كــامــا فــارغــا فــي سيرتك الــذاتـيــة من
شــاكـلــة :أري ــد توظيف قــدراتــي وخـبــراتــي فــي وظيفة تشكل إضافة
لمسيرتي المهنية ،بــل اجعل السي فــي (السيرة الــذاتـيــة) قصيرة
ومـكـثـفــة ،وض ــع كــل الـمـعـلــومــات الـمـهـمــة عــن مــؤهــاتــك وقــدراتــك
وخبراتك بشكل مختصر في صدر «السيرة» ،ثم تناولها بشيء من
التفصيل الحقا ،فمعظم من يفرزون طلبات الوظائف ال يقرؤون
إال جــزءا بسيطا من السيرة ومن ثم فإن الحشو فيها ال ُيقدِّ م بل
قد يؤخر.

ال���م���رك���ب���ة ال���م���ت���م���ردة ف����ي ال���ب���ح���ري���ن :ت�����ص��م��ي��م ري���ا����ض���ي ك�لا���س��ي��ك��ي
كتبت :زينب إسماعيل
تصوير -روي ماثيوس
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ــزيـ ــانـ ــي
ل ـل ـس ـيــارات ال ـمــرك ـبــة الــريــاضـيــة
الـمـتـمــردة «إم جــي  ،»GTوالـتــي
ت ــأت ــي ب ـم ـح ـ ّرك س ـع ــة  1.5لـتــر
وآخ ــر سعة  1.5لتر مــع شاحن
تــورب ـي ـنــي .وتـسـتـلـهــم تصميمها
م ـ ــن سـ ـ ـي ـ ــارة  MGBال ــري ــاض ـي ــة
الكالسيكية من بابين.
ويأتي طراز  1.5Tالجديدة
ك ـ ـ ـ ّل ـ ـ ـي ـ ـ ـ ًا مـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّرك رب ـ ــاع ـ ــي
األسطوانات عالي الكفاءة سعة
 1.5ليتر بشاحن توربيني ،وهو
يـتـصــل م ــع عـلـبــة تـ ــروس ،DCT
مما يولّد قـ ّوة قصوى تبلغ 173
ح ـصــان ـ ًا وع ــزم ـ ًا أق ـصــى م ـقــداره
 250نـ ـي ــوت ــن-مـ ـت ــر ،م ـم ــا يـتـيــح
ال ـ ـت ـ ـسـ ــارع مـ ــن ص ـف ــر إلـ ـ ــى 100
كلم/س في غضون  8ثواني.
أمـ ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــارة  1.5Lف ـتــأتــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــز َّودة بـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـ ّرك س ـ ـعـ ــة 1.5
ليتر مــن الـجـيــل الــرابــع يتم ّيز
بفعاليته فــي اسـتـهــاك الــوقــود
وق ّوته البالغة  118حصان ًا ،وهو
يتصل بعلبة تروس  .iCVTويتم
تزويد الطرازين بنظام التحكّ م
الــديـنــامـيـكــي بــاالن ـحــراف ،XDS

مما يعزّز تجربة القيادة أكثر.
ومنحت المقصورة شاسيه
ريــاضــي مـصـنــوع مــن األلـمـنـيــوم
مــن فـئــة ال ـص ـنــاعــات الفضائية
ـدم ـجــة.
وال ـم ـت ـم ـ ّيــز بـبـنـيـتــه ال ـمـ َ
وينفصل الشبك األمامي الكبير
بنمط شكل اللهب الرقمي عن
األضــواء األمامية النحيفة من
نوع .LED
ولـتـكـمـلــة ال ـش ـكــل ال ـج ــريء
الـ ـمـ ـضـ ـغ ــوط ل ــأسـ ـف ــل ل ـغ ـطــاء
الـ ـمـ ـحـ ـ ّرك ،ت ـضــم «إم ج ــي »GT
خلفية بنمط مقلوب األطــراف
قلي ًال ،لتعزيز المظهر الرياضي
أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر .إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ال ـ ـخـ ــط
ال ـكــرومــي م ــن ال ـط ــرف للطرف
بــاإلضــافــة إلــى الكتف العريض
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارة ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـع ـج ــات
الـسـبـيـكـيــة االخ ـت ـي ــاري ــة بنمط
فـ ــأس ال ـت ــوم ــاه ــوك (مـ ــن أنـ ــواع
فــؤوس الهنود الحمر) «إط ــارات
ميشالن».
ك ـ ـمـ ــا غـ ـطـ ـي ــت الـ ـمـ ـقـ ـص ــورة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـل ـ ــون األح ـ ـمـ ــر
ال ـم ـعــاكــس أو األسـ ـ ــود .وتـتـبـ ّنــى
المقاعد تصميم ًا يــأخــذ بعين
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أس ـ ـ ــس االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ال ـسـ ِـلــس الـمـتـنــاغــم م ــع طريقة
عمل الجسم ،مما يمنح الراحة
ال ـم ـث ـلــى ل ـل ـســائــق وم ـ ــزي ـ ــد ًا مــن

�أ�ضـخـ�م تـجـمـ�ع نـ�سائـ�ي مــ�ن
راكب�ي الدراج�ات دعم�ا للم�ر�أة
{ جانب من المعرض.

لت�شجيع الطالبات على الإبداع واالبتكار..

ثانوي�ة غ�ازي الق�صيب�ي تنظ�م معر��ض
فـنـ�ون الـفـيـزيـ�اء الـتـ��شكيلية الأول
«ال يمكن للمادة أن تكون مفيدة ما لم تكن مشوقة ،وال يمكن أن
تكون مشوقة ما لم تكن مبسطة ،وال يمكن أن تكون مفيدة ومشوقة
ومبسطة ما لم يبذل المعلم أضعاف الجهد الذي يبذله الطالب».
بهذه الكلمات عبرت األستاذة خيرية الحايكي معلمة الفيزياء
بمدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات عن أسلوبها في التدريس
الــذي انبثقت منه فكرة إقامتها معرض فنون الفيزياء التشكيلية
األول الذي أعدت لوحاته المميزة كل من الطالبة هيا محمد غانم
والطالبة هاجر أحمد محمد.
وقالت المعلمة إن فكرة المعرض تقوم على استخدام القوانين
الـفـيــزيــائـيــة ف ــي رس ــم ال ـلــوحــات وك ـتــابــة الـكـلـمــات وربـ ــط المفاهيم
الفيزيائية بالفن ،إذ يضم المعرض العديد مــن الـلــوحــات الفنية
المرسومة بطريقة مبتكرة ،باإلضافة إلى العديد من الكلمات التي
تمت كتابتها بطريقة مميزة.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـمـعــرض يـهــدف إل ــى تشجيع الـطــالـبــات على
اإلبــداع واالبتكار وربــط الفيزياء بالفنون التشكيلية وتعزيز القيم
المدرسية مــن خــال ربــط الكميات الفيزيائية بالكلمات وتعريف
المجتمع المدرسي بعلماء الفيزياء وقوانينهم.
وبـيـنــت أن الـمـعــرض يـضــم لــوحــات لـعــدد مــن عـلـمــاء الـفـيــزيــاء،
منهم العالم غاليليو غاليلي والعالم يوهانس كبلر والعالم إسحاق
نيوتن والعالم ألبرت آينشتاين والعالم نيكوال تسال والعالم ليوناردو
دافينشي ،إلــى جــانــب اسـتـخــدام قوانين المتجهات فــي كتابة كلمة
 physicsوكـتــابــة كـلـمــات االح ـت ـكــاك ب ـم ـعــادالت االح ـت ـكــاك السكوني
والحركي والمستوى المائل ورسم مخطط الجسم الحر ومرآة الفن
الفيزيائية ولغز المعرض.

كتبت زينب إسماعيل:
في أضخم تجمع نسائي لراكبات الدراجات اجتمعت  110امرأة على
دراجاتهن الهوائية والنارية يوم الجمعة الماضي ،إذ قطعن مسافة تصل
إلى  10كيلومترات بدءا من مجمع نجيبي في سار حتى مدينة سلمان
ورجوعا إلى مجمع نجيبي.
انطلق الـفــوج النسائي األول مــن نــوعــه فــي البحرين عند الساعة
السادسة صباحا واستمر في المسير حتى الثامنة صباحا.
وارتــدت النساء المشاركات مالبس باللون الــوردي دعما للمرأة في
الـبـحــريــن ،وذل ــك بــالـتــزامــن مــع تخصيص الـعــالــم أج ـمــع شـهــر أكـتــوبــر
للتوعية بمرض سرطان الثدي.
وقالت المدربة البحرينية سارة السماك إن هذا الفوج النسائي يتم
الترتيب له بشكل سنوي من أجل رفع الوعي بمكافحة سرطان الثدي بين
أوساط المجتمع المحلي ،الذي تعاني منه أعداد كبيرة من النساء في
البحرين ودول العالم أجمع .وأضافت سارة قائدة تجمع راكبات الدراجات
الهوائية الوحيد في البحرين« :كان من بين النساء المشاركات صاحبات
قصص ارتبطت بالمرض من قريب أو من بعيد ،إذ أصــر بعضهن على
المشاركة» .وشارك ضمن الفوج نساء من مختلف الجنسيات واألعمار.
ولفتت سارة إلى أن الفوج النسائي الوردي لهذا العام كان هو األكبر
على اإلطالق منذ انطالق الفعالية منذ سنوات .في الوقت الذي ذكرت
أن المسافة التي تم قطعها خالل هذا المسيرة ليست بالطويلة ،وذلك
فقط من أجل التنبيه لضرورة إجراء الفحص الطبي.
وأوضحت« :في كل عام يتم اختيار موقع مختلف من أجل توسيع
مساحة الوعي في المجتمع البحريني» ،مشيرة إلى أن استبدال المواقع
يسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بمواقع لم يستكشفوها من
ذي قبل .وهذه هي ليست المسيرة األولى التي تخرج فيها سارة بمعية
مجموعة من النساء ،إذ سبق ان زرن في وقــت سابق عــددا من المواقع
السياحية والتراثية .وبعد انتهاء المسيرة النسائية من سار إلى مدينة
سلمان اتجهت النساء لعمل الفحوصات الطبية.
وتمارس سارة نفس النشاط بشكل أسبوعي كل جمعة بصحبة نساء
أقل عددا من أجل تدريبهن على قيادة الدراجة الهوائية ،تأكيدا لشغفها
بهواية ركوب الدراجة ،إذ بدأت بممارسة هذه الهواية في سنوات مبكرة
من حياتها وقت أن كانت مقيمة في كندا ،ومن ثم نقلتها إلى البحرين
كرياضة محببة لها ،لتحصد الجوائز اإلقليمية والعالمية عبر المشاركة
في المنافسات النسائية.

الدعم للجسم .جنبا إلى جنب
مع شاشة كبيرة تعمل باللمس
حـ ـج ــم  10بـ ـ ــوصـ ـ ــات ك ـت ـج ـه ـيــز
ق ـيــاســي ،م ــع تـقـنـيـ َتــي Android
 Autoو ،Apple CarPlayمـمــا
يمكّ ن السائقين مــن استخدام
أج ـهــزت ـهــم الــذك ـيــة بـسـهــولــة في
السيارة.
ويضم الطراز نظام التحكّ م
اإللكتروني بثبات الهيكل ،ورادار
 PDCللرجوع للخلف ،باإلضافة
إل ـ ــى نـ ـظ ــام  MG Pilotال ــذك ــي
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ب ــالـ ـقـ ـي ــادة ،ون ـظ ــام
المراقبة المحيطية بنطاق 360
درجـ ــة ،ون ـظــام الـتـحــكّ ــم بسرعة
ال ـمــاحــة ،ون ـظــام الـتـحــذيــر من
ال ـت ـص ــادم األم ــام ــي وغـ ـي ــره من
األنظمة األخرى.

ع�لام��ة ت��ج��اري��ة ج���دي���دة «ل��ل��زي��ان��ي ل��ل�����س��ي��ارات»
أفصح المدير العام لشركة الزياني للسيارات ،أحمد زاكي عن
اسـتـقـطــاب عــامــة تـجــاريــة صينية جــديــدة متخصصة فــي مجال
السيارات خالل الفترة المقبلة ،وتحمل اسم «هونشي» التي تقدم
سيارات من فئات مختلفة بما فيها السيدان والدفع الرباعي.
وأعـلــن افـتـتــاح مـعــرض جــديــد للزياني لـلـسـيــارات فــي منطقة

سلماباد خالل الفترة القادمة ،حيث سيعرض سيارات كل العالمات
التجارية المندرجة تحت مظلة الشركة ،والبالغ عددها  13عالمة
تجارية.
كما ستحافظ الشركة على موقع المعرض الحالي في منطقة
المعامير ،حيث سيقدم نفس العالمات التجارية.
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طفلة اخلليفة

المبادرة التي تقودها اليوم المملكة
العربية الـسـعــوديــة نحو الـشــرق األوســط
األخضر هي نقلة قوية ستسهم في تعزيز
العمل المشترك نحو اتجاهات أكثر أمنا
للبيئة واإلنسان ،ومملكة البحرين ستكون
داعـمــة لـهــذه الـمـبــادرات الـتــي تــم التوافق
عليها خــال قمة مـبــادرة الشرق األوســط
األخضر عبر التزامها بتنفيذ كل ما من
شــأنــه تحقيق األه ـ ــداف الـمـنــاخـيــة التي
تسهم فــي حـمــايــة كــوكــب األرض وضـمــان
م ـس ـت ـق ـبــل أكـ ـث ــر أم ــان ــا وج ـ ـ ــودة لــأج ـيــال
القادمة.
وقـ ـ ــد أكـ ـ ــد ص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو ال ـم ـل ـكــي
األم ـيــر سـلـمــان بــن حـمــد آل خليفة ولــي
العهد رئيس مجلس ال ــوزراء أن المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة الشقيقة هــي العمق
االستراتيجي للمنطقة وتضطلع بكل ما
من شأنه تحقيق النماء واالسـتـقــرار لها
مــن خــال مبادراتها المختلفة الساعية
نحو الرفعة واالزدهار.
وأشــار سموه إلــى أن مملكة البحرين
تــدعــم م ـب ــادرة ال ـشــرق األوسـ ــط األخـضــر،
وت ـحــرص عـلــى ان ت ـكــون ج ــزءا مـهـمــا في
ت ـح ـق ـيــق االم ـ ـ ــن ال ـب ـي ـئ ــي فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
والعالم ،وقد أعلنت البحرين استهدافها
ال ــوص ــول إل ــى ال ـح ـيــاد ال ـص ـفــري ف ــي عــام
2060م.
إن كوكب االرض هو مالذنا جميعا وال
بد للجميع من الحفاظ عليه من أخطار
الـتـغـيــر ال ـم ـنــاخــي ،وق ــد ك ــان ــت الـبـحــريــن
دائما وأبدا محافظة على التزاماتها تجاه
سالمة المنطقة والعالم أجـمــع ،ولذلك
فإنها تؤيد مبادرات الشقيقة السعودية في
هذا المجال وتعمل معها يدا بيد من اجل
الوصول إلى األهداف المرجوة.

{ محمد سعد.

«م��ح��م��د ���س��ع��د» يعلن
م�شاركته في مو�سم الريا�ض
ب��م�����س��رح��ي��ة ك��وم��ي��دي��ة
أع ـل ــن ال ـف ـن ــان ال ـم ـص ــري م ـح ـمــد سعد
م ـشــارك ـتــه ف ــي م ــوس ــم ال ــري ــاض بـمـســرحـيــة
«اللمبي فــي الجاهلية» سيتم عرضها في
شهر نوفمبر المقبل.
ون ـش ــر ال ـبــوس ـتــر ال ــرس ـم ــي لـلـمـســرحـيــة
وعلق عليها وكتب« :مع السالمو عليكو ،إلى
كــل شــاب وكــل فـتــاة انتظروني فــي مهرجان
الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية
من طرف اخوكو اللمبي» ،وذلك بحسب ما
ذكره في حسابه بموقع «إنستغرام».
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه
أطلقت موسم الرياض  2021بأكثر من 7500
يوم فعالية موزعة على  14منطقة للترفيه
في الرياض.

التقت الملكة اليزابيث الثانية
اف ـتــراضـ ًـيــا أم ــس ال ـث ــاث ــاء س ـفــراء
ـددا ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة في
جـ ـ ً
ن ـش ــاط رس ـم ــي ه ــو األول م ـنــذ أن
طـ ـل ــب م ـن ـه ــا األط ـ ـ ـ ّبـ ـ ــاء أن ت ــرت ــاح
وأن تـقـضــي لـيـلــة ف ــي المستشفى
األسـبــوع الماضي .حضرت الملكة
ـامـ ــا
ال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــر  95عـ ـ ً
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ع ـب ــر ال ـف ـي ــدي ــو مــن
قـلـعــة ون ــدس ــور ف ــي ض ــواح ــي لـنــدن
الـتــي أصبحت اآلن مـكــان إقامتها
ال ــرئ ـي ـس ــي ،واس ـت ـم ـع ــت ل ـخ ـطــابــات
اع ـت ـم ــاد سـ ـف ــراء ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
جون كيم وسويسرا ماركوس ليتنر،
بحسب قصر باكنغهام .بدت الملكة
مـبـتـسـمــة وك ــان ــت ت ــرت ــدي فـسـتــا ًنــا
أصفر .وهــو ظهورها العلني األول
م ـن ــذ  19أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،إذ أع ـل ـن ــت فــي
الـيــوم التالي إلـغــاء زي ــارة اليرلندا
الشمالية بعد أن نصحها أط ّباؤها
ب ــأن تــرتــاح .وقـضــت الملكة بعدها
ليلة األربعاء-الخميس الماضيين
في المستشفى  -رسم ًيا  -إلجراء
ف ـح ــوص ــات «أولـ ـ ـي ـ ــة» .تـ ـع ــود ال ـم ــرة
األخيرة لدخولها المستشفى إلى

{ د .هالة زايد.
{ الملكة تتحدث عبر الفيديو.
 2013عندما أمضت فيه  24ساعة
بسبب التهاب في المعدة واألمعاء.

ويـ ـت ــوقّ ــع حـ ـض ــور ال ـم ـل ـك ــة مــؤت ـمــر
األطراف حول المناخ «كوب  »26في

مطلع األسبوع المقبل في غالسكو
(اسكتلندا).

هل تتنازل الدول ال�صناعية عن �أرباحها من �أجل �إنقاذ كوكب الأر�ض؟
بحلول نهاية ال ـقــرن ،كما وصــل غــاز الميثان
أيض ًا إلى ذروة التركيز عام  ،2020و 60بالمائة
من انبعاثاته في الغالف الجوي منشأها بشري
(تربية الحيوانات المجترة وزراعة األرز ،ومقالب القمامة وغيرها) ،وكذلك
أكسيد النيتروجين الــذي يأتي نحو  40بالمائة من انبعاثاته في الغالف
الجوي من أصل بشري (المخصبات والسماد الطبيعي).
طـبـعـ ًا ه ــذه مـعـلــومــات مخيفة ح ـقــا ،ألن ـهــا تتسبب فــي ح ــدوث ك ــوارث
طبيعية هائلة في مختلف دول العالم ،وقد الحظنا في السنوات األخيرة
انها صارت تضرب كل بقاع األرض ،وليس الدول الفقيرة فقط ،وقد اجتاحت
الفيضانات واألمـطــار الغزيرة دو ًال أوروبـيــة متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا
وإيطاليا وبريطانيا وضربت بقوة أكبر في عدة مدن وواليات أمريكية ،تمام ًا
مثلما كان يحدث سنوي ًا في السابق بدول فقيرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا
الالتينية.
إذن ،نتائج المتغيرات المناخية لم تعد محصورة تأثيراتها السلبية في
الدول الفقيرة ،بل تطول حالي ًا دو ًال صناعية متقدمة ،ويعاني شعوبها من
هذه الكوارث تمام ًا مثلما تعاني الشعوب في الهند وباكستان وبنغالديش
وسيرالنكا وفيتنام ودول آسيوية أخرى ..لكن يبقى السؤال :هل إن حكومات
الدول الصناعية المتقدمة مستعدة للتضحية بجزء من أرباحها وثرواتها
التي تجنيها من الصناعات المسببة للتغير المناخي لصالح التحكم في
مسببات هذه الكوارث؟ ..ففي السابق ،وربما ال تزال حالي ًا أيض ًا ،كانت الدول
الصناعية تصدر نفاياتها النووية ومخلفاتها الصناعية من البالستيك
إلــى دول فــي العالم الثالث ،ودول أخــرى فقيرة فيها فساد حكومي نظير
عموالت مالية الستقبال هذه المكبات السامة في أراضها! ولكن اتضح ان
هذه السياسة الجائرة في حق اآلخرين ال تجعل الدول الغربية والصناعية
المتقدمة في مالذ آمن من التلوث المناخي العالمي ،ألن هذه الملوثات ال
تبقى محصورة في تلك الدول الفقيرة ،بل تنتقل إلى الغالف الجوي لكوكب
األرض ،وال يوجد «سياج جوي» يفصل بين الدول في العالم ،وإذا كان وباء
كورونا قد انتشر في العالم في بدايته رغم إغالق المطارات ..فكيف للدول
المتقدمة أن تمنع الحد من المتغيرات المناخية والملوثات وغاز الميثان
وثاني أكسيد الكربون بينما هي تسبح في فضاء واحد لكوكب األرض؟!

م�ن �أج�ل ح�ب حياته�ا ..الأميرة ماك�و ت�ودع �إمبراطورية ال�شم��س
تزوجت األميرة اليابانية ماكو
رجـ ــا م ــن ع ــام ــة ال ـش ـع ــب وف ـق ــدت
مكانتها الملكية ،أمس الثالثاء.
ال ـ ـ ـ ـ ــزواج ت ـس ـب ــب ف ـ ــي ان ـق ـس ــام
بـ ــالـ ــرأي الـ ـع ــام ب ـعــد تــأخ ـيــر دام 3
س ـنــوات بسبب ن ــزاع مــالــي تــورطــت
فيه والدة الزوج .وقالت وكالة رعاية
القصر اإلمبراطوري إن وثيقة زواج
مــاكــو وكــي كــومــورو قدمها مسؤول
بالقصر صباح الثالثاء ،وباتت اآلن
رسمية.
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــد م ـ ــاك ـ ــو مـ ـ ــن أفـ ـ ـ ــراد
العائلة المالكة ،فقد حملت اآلن
لقب زوجها وأصبحت تدعى ماكو
ك ــوم ــورو ،وه ــي ال ـمــرة األولـ ــى التي
ت ـح ـمــل ف ـي ـهــا اسـ ــم ع ــائ ـل ــة أخـ ــرى.
وفقا لتقاليد العائلة اإلمبراطورية
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ي ـح ـم ــل ال ـ ــذك ـ ــور فـقــط

أسماء العائلة ،في حين ال تحمل
اإلناث سوى ألقاب ،ويتعين عليهن
ال ـ ـم ـ ـغـ ــادرة إذا تـ ــزوجـ ــن مـ ــن عــامــة
الشعب.
وتعد هــذه مــن بين السياسات
الـيــابــانـيــة الـتــي ينتقدها كـثـيــرون،
قائلين إنه عفا عليها الزمن.
وقــالــت الــوكــالــة إن الـعــروسـيــن
سيعقدان مؤتمرا صحفيا ،لكنهما
سـيـقــدمــان فـقــط إج ــاب ــات مكتوبة
على األسئلة؛ ألن ماكو أبدت خوفها
وقلقها بشأن أسئلة الصحفيين.
تتعافى ماكو مــن أزمــة نفسية
ع ــان ــت م ـن ـهــا هـ ــذا ال ـش ـه ــر ب ـع ــد أن
ش ــاه ــدت تـغـطـيــة إع ــام ـي ــة سلبية
لــزواجـهــا ،وخــاصــة الهجمات التي
شنت على كومورو.

امر�أة ترتدي مالب�س على �شكل مج�سم ح�صان تثير جدال وا�سعا

{ المرأة المهرة.

أظـهــر مقطع فـيــديــو مـتــداول
عبر مــواقــع التواصل االجتماعي
سيدة ترتدي مالبس غريبة تتشبه
بــال ـح ـيــوانــات ،وتـسـيــر ف ــي ال ـشــارع
وسط تعجب المارة.
وبـ ـي ــن ال ـف ـي ــدي ــو سـ ـي ــدة وه ــي
ترتدي مجسم حصان ،كما ارتدت
ق ـب ـع ــة عـ ـل ــى شـ ـك ــل وجـ ـ ــه ح ـص ــان
وتسير وســط ال ـمــارة فــي الـشــوارع
من دون اكتراث بالمارة.
وأث ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي تــم
تصويره في دولة أوروبية انتقادات
وج ـ ــدال واسـ ـع ــا لـ ــدى رواد مــواقــع
التواصل االجتماعي ،مؤكدين أنه
تصرف غير الئــق ،متسائلين عن
مدى االستفادة من ارتداء مالبس
تتشبه بالحيوانات.

{ الزوجان بعد عقد قرانهما.

ب��ع��د ع�لاج��ه��ا م���ن �أزم�����ة ق��ل��ب��ي��ة ح���ادة
القاهرة  -سيد عبدالقادر:

عبداملنعم إبراهيم

قمة «مـبــادرة الـشــرق األوس ــط األخـضــر» التي افتتحها مــؤخــرا صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي تعتبر
انطالقة ناجحة للتعامل ال ـجــا ّد مــع التغيرات المناخية الخطيرة التي
تجتاح العالم في السنوات األخيرة ،وجاءت مشاركة صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الــوزراء في هذه القمة
في الرياض تأكيدا لمشاركة مملكة البحرين األشقاء في السعودية السعي
إليجاد حلول علمية سليمة إلنقاذ كوكب األرض قبل فــوات األوان ،إذ أكد
سموه« :أن التغير المناخي يعتبر تحديا عالميا مشترك ًا يتطلب تسخير
كل اإلمكانيات من أجــل حماية البيئة لتحقيق مستقبل أفضل لألجيال
ال ـقــادمــة ،وأن مملكة البحرين تــدعــم م ـبــادرة (ال ـشــرق األوس ــط األخـضــر)
مهما في تحقيق األمن البيئي في المنطقة
وتحرص على ان تكون جــزء ًا ّ
والعالم» ،الفت ًا سموه إلى «إعالن مملكة البحرين استهدافها الوصول إلى
الحياد الصفري في عام  2060بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة».
هــذه الجهود الحثيثة التي تبادر إليها الشقيقة السعودية وتشاركها
التطلعات والمساعي مملكة البحرين وبقية المنطقة ..تأتي وسط تحذيرات
عالمية من خطورة التغيرات المناخية في العالم ،والتي أكدتها منظمة
األمم المتحدة في بيان لها صدر مؤخر ًا أشارت فيه« :إلى تحول جزء من
األمــازون من بالوعة كربون إلى مصدر للكربون ..وهو أمر مقلق ومرتبط
بــإزالــة الـغــابــات فــي منطقة األم ـ ــازون ،وان ــه لــم يـكــن للتباطؤ االقـتـصــادي
الناجم عن جائحة كوفيد 19-أي تأثير ملحوظ على نمو معدالت غازات
االحتباس الـحــراري ،وحــذرت األمــم المتحدة في أحــدث تقييم لها من أن
االلـتــزامــات الحالية لخفض انبعاثات االحتباس الـحــراري لما يقرب من
 200دولة ستؤدي إلى ارتفاع حراري كارثي بمقدار  2.7درجة مئوية ،وتأمل
األمم المتحدة أن يتخذ قادة العالم في المؤتمر القادم بمدينة جالسكو في
نوفمبر المقبل إجراءات إلبقاء كوكب األرض على مسار أضرار يمكن تحمله
في السنوات المقبلة ،إذ تظهر البيانات أن مستويات ثاني أكسيد الكربون
استمرت في االرتفاع عام .2021
وأوض ــح بيان األمــم المتحدة «أن ثاني أكسيد الكربون الناتج أساس ًا
مــن احـتــراق الــوقــود االح ـفــوري وإنـتــاج األسمنت هــو إلــى حــد بعيد السبب
الرئيسي لهذا االحـتــرار ،واذا واصلنا استخدام الوقود االحفوري بطريقة
غير مـحــدودة يمكن أن يحصل ارتـفــاع فــي درج ــة ال ـحــرارة بنحو  4درجــات

وزيرة ال�صحة الم�صرية في العناية المركزة

أع ـلــن الـمـتـحــدث الــرس ـمــي ل ـ ــوزارة الـصـحــة الـمـصــريــة أن وزي ــر
الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد قد أصيبت بأزمة قلبية حادة
مساء اإلثنين ،استدعت نقلها فــورا إلــى أحــد المستشفيات ،حيث
خضعت إلجراء قسطرة عالجية ،وأنها تخضع اآلن للعالج في وحدة
الرعاية المركزة.
وق ــال م ـصــدر طـبــي فــي المستشفى :إن وزيـ ــرة الـصـحــة أجــرت
قسطرة قلبية وهــي اآلن تتلقى الــرعــايــة الصحية داخ ــل الرعاية
المركزة.
وأض ــاف الـمـصــدر أن حــالــة الــدكـتــورة هــالــة زاي ــد وزي ــرة الصحة
والسكان مستقرة حتى اآلن.
وكانت الدكتور «هالة زايد» أعلنت قبيل إصابتها باألزمة القلبية
استقبال  250ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا مقدمة من حكومة
المجر ،وذلــك فــي إطــار خطة الــدولــة للتنويع والتوسع فــي توفير
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

{ صاروخ لبلو أوريجن ينطلق نحو الفضاء.

«بـلـو �أوريـجـن» و«�سـيـيـرا �سبـايـ�س»
تعتزمان �إن�شاء محطة ف�ضائية خا�صة
أعـلـنــت شــركـتــا «بـلــو أوري ـج ــن» و«سـيـيــرا سـبــايــس» ،ي ــوم اإلثنين
عزمهما إنشاء محطة فضائية خاصة قادرة على استقبال ما يصل
إل ــى  10أش ـخ ــاص ،عـلــى أن يـتــم ال ـبــدء بتشغيلها خ ــال «الـنـصــف
ال ـثــانــي م ــن ال ـع ـقــد» ال ـح ــال ــي .ووص ـف ــت ال ـشــرك ـتــان ه ــذه المحطة
المسماة «أوربـيـتــل ري ــف» (الحيد ال ـمــداري) بأنها «متنزه تـجــاري»
يمكنه استقبال زبائن مختلفين .وأش ــارت الشركتان في بيان إلى
أن هــذه المحطة المستقبلية «تــوفــر مكانا للجميع ،مــن وكــاالت
ف ـضــاء مـحـنـكــة ،وت ـك ـتــات ش ــرك ــات عــامـلــة ف ــي ق ـطــاع التكنولوجيا
الحديثة ،ودول دون برنامج فضائي ،ووسائل إعالمية ،ووكاالت سفر،
وأصحاب مبادرات ،ومبتكرين مدعومين ،ومستثمرين يتطلعون إلى
المستقبل» .ويشكل هذا المشروع دليال إضافيا على اشتداد السباق
على صعيد المشاريع التجارية فــي ال ـمــدار األرض ــي المنخفض.
ولشركة «بلو أوريجن» التي يرأسها جيف بيزوس ،أنشطة عدة في
قطاع السياحة الفضائية مع صاروخها «نيو شيبرد» .وقال المسؤول
في «بلو أوريجن» برنت شيروود «منذ أكثر من ستة عقود ،طورت ناسا
ووكــاالت فضائية أخــرى رحــات مدارية ومقرا في الفضاء ،ما فتح
البابا أمــام انـطــاق الشركات الخاصة خــال هــذا العقد» .وأضــاف
«سنوسع إمكانات النفاذ ونخفض التكاليف».

وفاة مفاجئة لرجل �أعمال �شاب بعد زفافه الأ�سطوري بقليل
تــوفــي رج ــل األع ـم ــال الـبــريـطــانــي
الـ ـش ــاب فـيـفـيــك ت ـش ــاده ــا ( 33عــامــا)
الـمـعــروف بقطب الـفـنــادق بعد زفافه
بأسابيع.
وتــزوج الشاب الهندي األصــل من
ستوتي تشادها ( 29عاما) قبل أسابيع،
فــي حـفــل أس ـطــوري أقـيــم فــي فـنــدق 5
نجوم في لندن.
وقــالــت أرم ـل ـتــه« :ال تــوجــد كلمات
لوصف ما حــدث ،أنــا في حالة صدمة
ومازلت أحاول فهمها ،لقد تزوجنا منذ
ً
جميل ،اآلن
 8أسابيع فقط وكان األمر
أن ــا مـضـطــرة إل ــى الـتـعــامــل مــع فـقــدان
ح ــب ح ـي ــات ــي ،أنـ ــا م ــذه ــول ــة» ،بحسب
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتشير التقارير إلــى أنــه قد يكون

{ صورة التقطت خالل الزفاف.
هـنــاك تشريح للجثة لمعرفة أسباب
أس ــاس ـي ــة مـ ـع ــروف ــة ،وتـ ـق ــول ال ـم ـصــادر
الـ ــوفـ ــاة ،وبــال ـن ـظــر إلـ ــى ع ـم ــره وأن ـ ــه ال
المقربة من العائلة إن أسباب الوفاة
طبيعية.
يبدو أنه يعاني من أي مشاكل صحية

