24

العدد ( - )15952السنة السادسة واألربعون  -الخميس  20ربيع اآلخر 1443هـ  25 -نوفمبر 2021م { )Akhbar Alkhaleej - Thu 25 Nov 2021 - No. (15952

 210فلوس

(www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103

م�ش�اريع تنموية كبرى ب�أكثر من  30مليار دوالر
خـمـ��س مـ�دن جـديـ�دة تـزيـ�د الـمـ�سـاحـ�ة التعـمـيـريـ�ة %60

خالد بن عبداهلل 20 :م�ش�روعا تد�ش�ن مرحل�ة جديدة من البناء
{ جاللة الملك خالل استقبال رئيس هيئة األركان الباكستاني.

كتب وليد دياب:
أعـ ـل ــن الـ ـف ــري ــق ال ـح ـك ــوم ــي أم ــس
تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى
ض ـم ــن خ ـط ــة ال ـت ـع ــاف ــي االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـمـ ـق ــدرة ب ـق ـي ـمــة ت ـت ـج ــاوز  30مـلـيــار
دوالر أمــري ـكــي ،ال ـتــي تـتـضـمــن إع ــداد
ال ـم ـخ ـط ـطــات ال ـع ــام ــة ل ـخ ـمــس م ــدن
ج ــدي ــدة وأك ـث ــر م ــن  20م ـش ــروع ــا ،في
ت ـط ــوي ــر قـ ـط ــاع ــات ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
واالتـ ـص ــاالت ،والـسـيــاحــة ،والـصـنــاعــة،
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،والـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،واإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان،
والشباب والرياضة.
وأكــد الشيخ خالد بن عبداهلل آل
خليفة نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة لـلـمـشــاريــع
التنموية والـبـنـيــة التحتية أن خطة
التعافي االقتصادي هي بداية مرحلة
ج ــدي ــدة ل ـل ـب ـنــاء ع ـلــى م ــا ت ـح ـقــق من
م ـن ـج ــزات ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـح ـضــاري
وال ـت ـن ـم ــوي ،ال ـت ــي ه ــي ل ـي ـســت ول ـيــدة
عمل جماعي
عمل فــردي ،وإنما نتاج
ٍ
ٍ
وبروح الفريق الواحد «فريق البحرين»
فــي كــل ق ـطــاع ،األم ــر ال ــذي أسـهــم في
تـحـقـيــق ن ـق ــات نــوع ـيــة ف ــي مختلف
ال ـم ـجــاالت ،مضيفا أن تـلــك الحزمة
من المشاريع ستسهم في تعزيز مكانة
الـبـحــريــن االق ـت ـصــاديــة وتـنــافـسـيـتـهــا،
ـرص ن ــوع ـي ــة واع ـ ـ ــدة ألب ـن ــاء
وخـ ـل ــق فـ ـ ـ ٍ
ال ــوط ــن ،وتـحـقـيــق نـمــو م ـس ـتــدام وفــق
رؤية البحرين االقتصادية .2030

الـمـلـك يـ�شـيـد بعمق العالقات
التاريخية الوطيدة مع باك�ستان

{ الفريق الحكومي خالل إعالن حزمة المشاريع الجديدة.

وزير المالية :الأولوية خلق فر�ص عمل واعدة للمواطنين
واستعرض وزير المالية واالقتصاد
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل
خليفة مشروع تخطيط لخمس مدن
جديدة يجري العمل حاليا على إعداد
مخططاتها العامة في مناطق فشت
الجارم ،وجزيرة سهيلة ،وفشت العظم،
وخليج البحرين ،وجزر حوار ،مضيفا
أن تلك المدن الخمس ستزيد مساحة

المناطق التعميرية لمملكة البحرين
بنسبة تفوق .%60
وأشار وزير المالية في تصريحات
ص ـح ـف ـي ــة أن ك ـ ــل م ــديـ ـن ــة م ـ ــن ت ـلــك
المدن ستركز على أنشطة وقطاعات
محددة ،فهناك مدن ستكون إسكانية
وأخــرى ستكون سياحية أو لوجستية
وصناعية ،ومن ثم كل مدينة سيكون

لها طابع وشكل معين.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر أن ك ـ ـ ــل خ ـط ــط
التنمية االقتصادية الـمــردود الفعلي
واألســاســي منها هــو خلق فــرص عمل
واعــدة للمواطنين وفــرص استثمارية
ل ـل ـشــاب وال ـش ــاب ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،وه ــذه
هــي األول ــوي ــة وال ـهــدف األس ـمــى الــذي
ي ـتــم بــال ـشــراكــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص

والسلطة التشريعية باعتبارهم شركاء
في جميع الخطط التنموية للمملكة،
مضيفا أن تمويل هذه المشاريع تتم
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ــع ال ـق ـط ــاع
الخاص.

أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى الـقــائــد األع ـلــى ،بعمق الـعــاقــات التاريخية
الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية باكستان اإلسالمية
الشقيقة وما تشهده من نمو وتقدم متواصل على جميع المستويات،
وخاصة على صعيد التعاون الدفاعي والعسكري.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اسـتـقـبــال جــالـتــه ،أم ــس ،فــي قـصــر الصافرية
الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة
بجمهورية باكستان اإلسالمية ،بمناسبة زيارته للمملكة ،حيث نقل
إل ــى جــالـتــه تـحـيــات وت ـقــديــر فـخــامــة الــرئ ـيــس ع ــارف ع ـلــوي رئيس
جمهورية باكستان اإلسالمية ،ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء،
وأخلص تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور
والرقي.
وأع ـ ــرب جــالـتــه ع ــن ت ـقــديــره لـلـمــواقــف الـمـشــرفــة ال ـتــي تقفها
دائم ًا جمهورية باكستان اإلسالمية في تعزيز األمن واالستقرار في
المنطقة .كما جرى خالل اللقاء بحث أبرز التطورات والمستجدات
اإلقليمية والدولية إضافة إلى القضايا موضع االهتمام المشترك.
أخبار البحرين
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أخبار البحرين ص٤و٥

انـطـلاق �أعـمـ�ال المنـ�تدى الـوطـنـ�ي لـمـناقـ�شـ�ة
تـو�صـيـ�ات تـقـريـ�ر الـتـ�وازن بـيــ�ن الـجـنـ�سـيــ�ن

{ سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد خالل افتتاح المسجد.

ن��ا���ص��ر ب���ن ح��م��د ي��ف��ت��ت��ح م�����س��ج��د ال��م��غ��ف��ور
ل����ه ف��ي�����ص��ل ب����ن ح���م���د ف����ي م���دي���ن���ة ح��م��د
تخليدا لــذكــراه الـعـطــرة افـتـتــح سـمــو الشيخ
نــاصــر بــن حـمــد آل خليفة ممثل جــالــة الملك
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب ،بحضور سمو
الـشـيــخ خــالــد بــن حـمــد آل خليفة الـنــائــب األول
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية ،مسجد المغفور لــه ب ــإذن اهلل تعالى
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب اهلل
ثراه في مدينة حمد.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ع ــن ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره ل ـح ـضــرة ص ــاح ــب ال ـجــالــة
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة عــاهــل البالد

ال ـم ـف ــدى ع ـلــى حـ ــرص جــال ـتــه ع ـلــى تــوف ـيــر دور
العبادة للمواطنين والمقيمين في المملكة ،وهو
ما يعكس رؤيــة جاللته في رعاية شعب البحرين
والمقيمين لجميع األديان والمذاهب والطوائف.
وأشــار سموه إلى أن مسجد المغفور له بإذن
اهلل تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة
يــأتــي ف ــي إطـ ــار ال ـتــوج ـي ـهــات الـمـلـكـيــة وال ـحــرص
واالهتمام بإعمار بيوت اهلل لتؤدي رسالتها النبيلة
فــي نـشــر قـيــم وتـعــالـيــم اإلسـ ــام وت ـعــزيــز اللحمة
الوطنية والترابط المجتمعي.
أخبار البحرين ص3

أكد الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد
ال ــوطـ ـن ــي أن مـ ــا ب ـل ـغ ـتــه الـ ـم ــرأة
البحرينية الـيــوم مــن مستويات
م ـت ـقــدمــة أص ـب ــح واقـ ـع ــا تـنـفـيــذا
لـلـتــوجـيـهــات الـمـلـكـيــة الـســامـيــة
لحضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
ال ـ ـبـ ــاد ،ودعـ ـ ــم ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد
آل خ ـل ـي ـفــة ول ـ ــي ال ـع ـه ــد رئ ـيــس
الوزراء ،والقيادة المتميزة للعمل
النسائي لصاحبة السمو الملكي
األمـيــرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس األعلى
للمرأة.
وأشاد خالل افتتاح المجلس
األعلى للمرأة المنتدى الوطني
لعرض نتائج ومناقشة توصيات
تـقــريــر مملكة الـبـحــريــن الثاني
لـ ـلـ ـت ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن ب ــدور
ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـل ـم ــرأة على
م ـ ــا يـ ـب ــذل ــه م ـ ــن ج ـ ـهـ ــود ف ــاع ـل ــة
ومتواصلة من أجل إبراز المكانة
والـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ــرئـ ـيـ ـس ــي والـ ـ ــريـ ـ ــادي
ال ــذي ت ـتــواله ال ـمــرأة البحرينية
الـ ـي ــوم ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت
واألصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدة ،لـ ـتـ ـك ــون ال ـش ــري ــك
ال ـ ـم ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي مـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـن ــاء
والتطوير واإلس ـهــام الـفــاعــل في

{ سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

{ وزير المالية وهالة األنصاري خالل فعاليات المنتدى.
التخطيط االستراتيجي ومتابعة
رفد المسيرة التنموية للمملكة
ب ـمــا يـحـقــق م ــزي ــدا م ــن الـتـقــدم
األداء الـ ـع ــام لـتـحـقـيــق ال ـمــزيــد
واالزدهار.
مــن الـمـنـجــزات السـتــدامــة تقدم
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا أشـ ـ ـ ــارت هــالــة
الـ ـم ــرأة ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،وأوض ـح ــت
األنصاري األمين العام للمجلس
أن م ـخــرجــات الـتـقــريــر الــوطـنــي
األعـلــى للمرأة إلــى أن الحكومة
أوض ـحــت تحسنا ملحوظا على
أخ ـ ــذت ع ـلــى عــات ـق ـهــا مـســؤولـيــة
ً
مقارنة بإصداره
صعيد نتائجه
ت ـف ـع ـيــل أه ـ ــم ع ـن ــاص ــر ال ـن ـم ــوذج
األول ،س ــواء فــي شـقــه المتعلق
الوطني للتوازن بين الجنسين،
ب ـ ـ ـ ـ ــاألداء الـ ـم ــؤسـ ـس ــي أو ض ـمــن
ال ـم ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد آلـ ـي ــات
الـمـجــاالت الرئيسية المرتبطة
وط ـن ـي ــة ،كــال ـت ـقــريــر ل ـق ـيــاس أثــر
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ف ـ ــي الـ ـش ــأن
وف ـعــال ـيــة ال ـس ـي ــاس ــات وال ـب ــرام ــج
التنموي.
المخصصة لتقليص الفجوات
بين الجنسين ،من منطلق تعزيز
أخبار البحرين ص٧
ال ــرق ــاب ــة وال ـش ـفــاف ـيــة وتـحـسـيــن

افتت�اح معر��ض الخلي�ج للعق�ار و 100ملي�ون دوالر قيم�ة المعرو�ضات
كتبت نوال عباس:
أك ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـه ـي ـئــة ال ـب ـحــريــن
للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي أهمية
معرض الخليج للعقار القتصاد البحرين ،حيث إن
اإلقبال الكبير من الجمهور يؤكد نجاح المعارض،
مشيرا إلى أن إجمالي ميزانية المشاريع السياحية
في البحرين تصل الى  130مليون دينار.
وقال إن هيئة السياحة تركز حاليا على إقامة
المعارض إذ إنها تعمل على االنتهاء مــن إنشاء
مــركــز ال ـم ـعــارض ال ـجــديــد ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع من
الـعــام ال ـقــادم ،وهــو يعتبر أكـبــر مــركــز مـعــارض في
الشرق األوســط ،وتعمل الهيئة مع شركات داخل
البحرين وخارجها للترويج والتسويق للمعارض
وال ـم ــؤت ـم ــرات ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل .وعـ ــن ال ـم ـشــاريــع
القادمة قال قائدي إن هناك عدة مشاريع ،منها
م ـشــروع قــالــي ال ــذي ب ــدأ الـعـمــل فـيــه هــذ ال ـعــام،
ومـ ـش ــروع خ ـل ـيــج ال ـب ـح ــري ــن ،مــوض ـحــا أنـ ــه سيتم
االنتهاء مــن المشاريع السالفة الــذكــر فــي الربع

الرابع من العام القادم باإلضافة الى إقامة عدة
مشاريع وفعاليات ومرافق لالستثمار فيها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اف ـت ـتــاحــه م ـعــرض الخليج
لـلـعـقــار الـ ــذي ب ــدأ أم ــس بــرعــايــة وزيـ ــر الـصـنــاعــة
والتجارة والسياحة.
من جانبه توقع جبران عبدالرحمن المدير
التنفيذي لشركة الهالل للمؤتمرات والمعارض
المنظمة للمعرض عــودة السوق العقاري بشكل
جيد فــي الفترة الـقــادمــة مــع إب ــرام عــدة صفقات
خ ــال األي ـ ــام ال ـق ــادم ــة بـنــوعـيــة وج ـ ــودة مـتـمـيــزة،
الفتا إلــى ان مملكة البحرين بحاجة إلــى مركز
المعارض الجديد ،الذي يعتبر نقلة نوعية للبالد
ألنه سيساعد على إقامة معارض كبيرة ستساعد
المنظمين المحليين على تنظيم معارض كبيرة
متنوعة ،مشيرا إلى ان قيمة المعروضات للمعرض
تصل إلى  100مليون دوالر.
ملحق خاص عن المعرض

ص ١٣و١٤و١٥

{ جانب من افتتاح معرض الخليج للعقار.

بـقـرار من ولـي الـعـهـد رئي�س الوزراء..
التعوي��ض ع�ن الأرا�ض�ي الم�س�تملكة عيني�ا
ص ــدر عــن صــاحــب الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـيــر سـلـمــان بــن حـمــد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء بشأن قواعد وأحكام توزيع
أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم االستمالك
مــن أجـلــه ،تضمن أن يكون التعويض عــن االستمالك فــي المناطق
واألراض ــي ألغــراض التخطيط أو إعــادة التخطيط عينا بقطع من
أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم االستمالك
مــن أجـلــه ،طبقا للثمن األســاســي الـمـقــدر مــن لجنة التثمين لكل
قطعة .واستثنى القرار من التعويض العيني عدم كفاية عدد قطع
أراضــي المشروع أو المخطط للتوزيع على الراغبين في التعويض
العيني ممن تم استمالك عقاراتهم ،ويكون التعويض نقدا أو عينا
ـأراض في مناطق أخــرى أو بكليهما طبقا للثمن األساسي المقدر
بـ ٍ
مــن لجنة التثمين ،على أال يقل التعويض عــن قيمة الـعـقــار قبل
التخطيط أو إعادة التخطيط ،كما يستثنى تعذر التعويض العيني
ألي سبب من األسباب.
أخبار البحرين

ص2

تقري�ر بريطان�ي ي�ش�يد بقان�ون العدال�ة الإ�صالحي�ة
للطف�ل ونـهـ�ج الـبـحـ�رين ف�ي �إدارة �آث�ار كورون�ا
أص ــدرت الـحـكــومــة البريطانية
تقريرا حول أولويات حقوق اإلنسان
في عدد من الدول ،وتضمن التقرير
رص ـ ــدا لـ ــأوضـ ــاع ف ــي  31دول ـ ــة في
العالم ،من بينها مملكة البحرين
ل ـل ـف ـتــرة ي ـنــايــر  -يــون ـيــو م ــن ال ـعــام
الجاري.
وأشـ ــاد الـتـقــريــر بـجـهــود مملكة
الـبـحــريــن لحماية حـقــوق اإلنـســان
خـ ــال جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،ح ـيــث ذكــر
التقرير أن المملكة «واصلت اتباع
نهج استباقي إلدارة اآلثار المترتبة
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،19-م ـ ـثـ ــل ت ــوف ـي ــر
الرعاية الصحية المجانية للعمال
المقيمين ،واإلعـفــاء مــن التأشيرة
ألول ـئــك الــذيــن يـفـقــدون وظائفهم
وتقديم المساعدة المالية ألولئك
الذين ال يستطيعون العمل» .وأبدى

التقرير البريطاني اهتمامه بإقرار
المملكة قانون العدالة اإلصالحية
للطفل ،وذكــر« :يمكن رؤيــة عالمات
التقدم فــي تصديق البحرين على
قانون العدالة اإلصالحية للطفل،
الـ ــذي ي ـهــدف إل ــى تـحـسـيــن حماية
القاصرين من خالل إصدار النائب
الـعــام مـبــادئ توجيهية تتطلب من
ال ـق ـض ــاة االمـ ـتـ ـث ــال ل ـل ـق ــان ــون قـبــل
دخــولــه حيز التنفيذ فــي أغسطس
.»2021
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر« :ع ـم ـل ـن ــا فــي
شراكة وثيقة مع اآلخرين ،بما في
ذل ــك الـهـيـئــات الــدول ـيــة مـثــل األمــم
الـمـتـحــدة ،واسـتـمــررنــا فــي التركيز
عـلــى إك ـمــال خـطــة الـعـمــل الوطنية
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ف ـ ــي ال ـب ـح ــري ــن
وتنفيذها الحق ًا».
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المل���ك المف���دى ي�س���تقبل رئي����س هيئ���ة الأركان الم�ش���تركة الباك�س���تاني
جاللت���ه يع���رب ع���ن تقدي���ره لمواق���ف باك�س���تان الم�ش���رفة ف���ي تعزي���ز �أم���ن وا�س���تقرار المنطق���ة
أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بــن عيسى آل خليفة ،عــاهــل ال ـبــاد المفدى
ال ـقــائــد األع ـل ــى ،بـعـمــق ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة
الـ ــوط ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط م ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن
ب ـج ـم ـهــوريــة بــاك ـس ـتــان اإلس ــامـ ـي ــة الـشـقـيـقــة
ومــا تشهده من نمو وتقدم متواصل على كل
الـمـسـتــويــات ،وب ـخــاصــة عـلــى صـعـيــد الـتـعــاون
الدفاعي والعسكري.
جــاء ذلــك خــال استقبال جاللته ،أمس،
فــي قـصــر الـصــافــريــة الـفــريــق أول نــديــم رضــا،
رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة
بجمهورية باكستان اإلسالمية ،بمناسبة زيارته
للمملكة ،حيث نقل إلى جاللته تحيات وتقدير
فخامة الرئيس عارف علوي ،رئيس جمهورية

{ جاللة الملك خالل لقاء رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستاني.

باكستان اإلسالمية ،ودولة السيد عمران خان،
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ،وأخ ـلــص تمنياتهما لمملكة
البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي.
ورحـ ـ ــب ص ــاح ــب ال ـج ــال ــة ب ــرئ ـي ــس هـيـئــة
األرك ــان المشتركة الباكستاني ،وأبلغه بنقل
تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ورئيس
وزرائه وتمنياته الطيبة لشعب باكستان بدوام
الــرفـعــة والـتـقــدم ،مـعــر ًبــا جاللته عــن اعـتــزازه
بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العالقات
منوها بمثل هذه
البحرينية  -الباكستانية،
ً
الزيارات التي تأتي في إطار الحرص المتبادل
عـلــى تــوثـيــق ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق الـمـثـمــر بما
مشيدا
يحقق المصالح المشتركة للبلدين،
ً
جاللته بــإسـهــامــات الجالية الباكستانية في

مملكة الـبـحــريــن فــي التنمية والـتـطــويــر في
المجاالت كافة.
وأع ـ ـ ــرب ج ــال ـت ــه ع ــن ت ـق ــدي ــره ل ـل ـمــواقــف
دائما جمهورية باكستان
المشرفة التي تقفها ً
اإلســام ـيــة فــي تـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـقــرار في
المنطقة ،كما جــرى خــال اللقاء بحث أبــرز
التطورات والمستجدات اإلقليمية والدولية،
إضافة إلى القضايا موضع االهتمام المشترك.
وم ــن جــان ـبــه أعـ ــرب رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ــان
ال ـم ـش ـت ــرك ــة لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـج ـم ـهــوريــة
باكستان اإلسالمية عن شكره وتقديره لجاللة
الـمـلــك وح ــرص جــالـتــه عـلــى تـطــويــر وتعزيز
العالقات بين البلدين الشقيقين لكل ما فيه
خير وصالح البلدين والشعبين.

ول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء ي�ص��در ق��رارا ب�ش���أن قواع��د و�أح��كام قط��ع �أرا�ض��ي
م�ش��روع التخطي��ط �أو �إع��ادة التخطي��ط ال��ذي يت��م اال�س��تمالك م��ن �أجل��ه
ص ـ ــدر ع ــن ص ــاح ــب الـسـمــو
الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خـلـيـفــة ولـ ــي ال ـع ـهــد رئـيــس
مجلس الـ ــوزراء ق ــرار رقــم ()64
لسنة  2021بشأن قواعد وأحكام

توزيع أراضي مشروع التخطيط
أو إع ــادة التخطيط ال ــذي يتم
االستمالك من أجله ،جاء فيه:
المادة األولى:
يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــويـ ـ ــض ع ــن

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلق�ى
برقي��ة �ش��كر م��ن �س��لطان عم��ان
تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء ،برقية شكر جوابية من حضرة
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة،
وذلك رد ًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لسلطان عمان،
بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان.
وأعــرب سلطان عمان في البرقية عن خالص شكره وتقديره
لصاحب السمو الملكي ولــي العهد رئـيــس مجلس الـ ــوزراء على
مشاعره األخوية النبيلة ودعواته الصادقة ،متمني ًا لسموه موفور
الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من
التقدم واالزدهار.

االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاك ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق
واألراض ــي ألغ ــراض التخطيط
أو إعادة التخطيط عين ًا بقطع
مــن أراض ــي م ـشــروع التخطيط
أو إع ــادة التخطيط ال ــذي يتم
االسـ ـتـ ـم ــاك م ــن أجـ ـل ــه ،طـبـقـ ًا
لـلـثـمــن األس ــاس ــي ال ـم ـق ــدر من
لجنة التثمين لكل قطعة.
وي ـس ـت ـث ـنــى مـ ــن ال ـت ـعــويــض
العيني الحاالت اآلتية:
أ -عـ ــدم ك ـف ــاي ــة عـ ــدد قـطــع
أراضـ ــي ال ـم ـشــروع أو المخطط
ل ـل ـت ــوزي ــع ،ع ـل ــى ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
الـ ـتـ ـع ــوي ــض ال ـع ـي ـن ــي مـ ـم ــن تــم
اسـ ـتـ ـم ــاك عـ ـق ــاراتـ ـه ــم ،وي ـك ــون
ـأراض
التعويض نقد ًا أو عين ًا بـ ٍ
ف ــي مـنــاطــق أخـ ــرى أو بكليهما
طبق ًا للثمن األســاســي المقدر
من لجنة التثمين ،على أال يقل
التعويض عن قيمة العقار قبل
التخطيط أو إعادة التخطيط.
ب -تعذر التعويض العيني
ألي سـ ـب ــب مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب بـمــا
فــي ذل ــك ع ــدم اسـتـيـفــاء العقار

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـمـ ـل ــك الـ ـ ـح ـ ــد األدنـ ـ ـ ــى
ل ـم ـس ــاح ــة الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ال ـ ـ ـ ــواردة
ف ــي الـ ـم ــادة ( )13م ــن الــائـحــة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
( )3لـسـنــة  1994ب ـشــأن تقسيم
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــدة ل ـل ـت ـع ـم ـيــر
والـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـص ـ ــادرة ب ــال ـق ــرار
رق ــم ( )56لـسـنــة  ،2009ويـكــون
ال ـت ـع ــوي ــض ع ـن ـه ــا نـ ـ ـق ـ ــداً ،عـلــى
أال ي ـقــل ال ـت ـعــويــض ع ــن قيمة
العقار قبل التخطيط أو إعادة
التخطيط.
المادة الثانية:
ي ـك ــون ت ــوزي ــع ق ـطــع أراضـ ــي
م ـ ـشـ ــروع ال ـت ـخ ـط ـيــط أو إع ـ ــادة
التخطيط الذي يتم االستمالك
من أجله ،وفق ًا للقواعد اآلتية:
 -1لمالك العقار الواقع في
الـمـنـطـقــة ال ـتــي تــم استمالكها
حـ ــق األول ـ ــوي ـ ــة فـ ــي ال ـت ـعــويــض
بـ ـقـ ـطـ ـع ــة أرض أو أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
ال ـم ـخ ـط ــط الـ ـج ــدي ــد بــال ـث ـمــن
األساسي المقدر بمعرفة لجنة
التثمين لكل قطعة.

 -2األخذ في االعتبار موقع
العقار قبل التخطيط أو إعادة
التخطيط ومدى اتصاله بشبكة
الطرق.
 -3األخ ـ ـ ـ ــذ فـ ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار
تصنيف العقار قبل التخطيط
أو إعادة التخطيط.
 -4االل ـ ـتـ ــزام قـ ــدر اإلم ـك ــان
بأن ال تتجاوز نسبة الفرق بين
المساحة للعقار البديل والعقار
المنزوعة ملكيته (.)%30
 -5االل ـ ـتـ ــزام قـ ــدر اإلم ـك ــان
بالتعويض بقطعة أرض أو أكثر
في موقع العقار المستملك أو
محيطه.
 -6أال ت ـق ــل ق ـي ـم ــة قـطـعــة
األرض التي يتم التعويض بها
عن قيمة العقار قبل التخطيط
أو إعادة التخطيط.
المادة الثالثة:
يـ ـج ــوز ال ـت ـع ــوي ــض الـعـيـنــي
ب ــأك ـث ــر مـ ــن أرض م ـج ـت ـم ـعــة أو
متفرقة في المخطط الجديد
ب ـح ـســب ال ـث ـمــن األس ــاس ــي لكل
قطعة.
المادة الرابعة:
ف ــي حـ ــال وج ـ ــود مـجـمــوعــة
ع ـق ــارات وقـفـيــة (وقـ ــف خـيــري)
ال ت ـس ـت ــوف ــي ك ـل ـه ــا أو بـعـضـهــا
الحد األدنى لمساحة العقارات
ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ـ ـمـ ــادة ( )13مــن
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـمــرســوم
ب ـق ــان ــون رقـ ــم ( )3ل ـس ـنــة 1994
بـشــأن تقسيم األراض ــي المعدة
لـلـتـعـمـيــر وال ـت ـط ــوي ــر الـ ـص ــادرة
بــالـقــرار رقــم ( )56لسنة ،2009
ُيسمح بدمج التعويض بقطعة
أو أكثر شريطة أن يتم التسجيل

بنظام الملكية الشائعة طبق ًا
للثمن األساسي لكل قطعة ،وأن
تـكــون ال ـع ـقــارات جميعها تحت
إدارة جهة وقف واحدة.
المادة الخامسة:
فــي حــال التعويض بقطعة
أرض تزيد قيمتها عن التعويض
المقرر للعقار المستملك ،يجب
على المستفيد أن يؤدي الفرق
ف ـ ــي ال ـق ـي ـم ــة ب ـ ــإح ـ ــدى الـ ـط ــرق
اآلتية:
 -1ســداد كامل مبلغ الفرق
دفعة واحدة بأحد قنوات الدفع
الـمـعـتـمــدة ل ــدى وزارة الـمــالـيــة
واالق ـت ـصــاد الــوط ـنــي ،وف ــي هــذه
الحالة ُيمنح المالك تخفيض ًا
قدره ( )%20من قيمة الفرق.
 -2توقيع إقــرار بالمديونية
أم ـ ــام ك ــات ــب ال ـع ــدل ف ــي ال ـ ــوزارة
المعنية بشئون الـعــدل ،ويجوز
أن ي ـت ـض ـمــن اإلق ـ ـ ـ ــرار تـقـسـيــط
مـبـلــغ ال ـف ــرق ،عـلــى أال تـتـجــاوز
مدة التقسيط أربــع سنوات من
تــاريــخ تــوقـيــع اإلقـ ـ ــرار ،وبـشــرط
تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات ال ـك ــاف ـي ــة
ل ـ ـسـ ــداد األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط ،وفـ ـ ــي ه ــذه
ال ـحــالــة ال تـتــم ال ـمــواف ـقــة على
استكمال إجــراءات التسجيل أو
إصــدار أيــة تراخيص بالبناء أو
اسـتـغــال الـعـقــار إال بـعــد ســداد
كامل المبلغ.
المادة السادسة:
على وزي ــر األش ـغــال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني
والمعنيين ٌ -
كل فيما يخصه -
ويعمل
القرار،
هذا
تنفيذ أحكام
ُ
نش ِره
به من اليوم التالي لتاريخ ْ
في الجريدة الرسمية.

{ الرئي�س الم�صري خالل ا�ستقبال م�ست�شار الملك لل�ش�ؤون الدبلوما�سية.

الملك يبعث ر�سالة خطية �إلى الرئي�س
الم�صري تتعلق بالعالقات الثنائية
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
جمهورية مصر العربية الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية بين البلدين
والشعبين الشقيقين وتطورات ومستجدات األوضاع في المنطقة ،وقام بنقل
الرسالة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جاللة الملك
للشؤون الدبلوماسية.
جاء ذلك خالل استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشار
جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية في القاهرة ،حيث نقل الشيخ خالد
بــن أحـمــد بــن محمد آل خليفة تـحـيــات حـضــرة صــاحــب الـجــالــة عاهل
البالد المفدى إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنيات جاللته
لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم واالزدهار.
من جانبه؛ كلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشار الملك
بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،وتمنياته لمملكة البحرين المزيد من التطور والرقي
مؤكدا فخامته عمق ومتانة العالقات األخوية التي تجمع بين
والرخاء،
ً
منوها بالمواقف األخوية لمملكة البحرين الداعمة
البلدين الشقيقين،
ً
على الدوام لجمهورية مصر العربية.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة
البحرين بما يربطها مــن عــاقــات أخــويــة وطـيــدة وراسـخــة مــع جمهورية
مصر العربية على المستويات كافة ،وما تشهده من تطور وتقدم مستمرين
يعكس مدى اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على المضي بكل
أوجه التعاون والتنسيق المشترك إلى آفاق أرحب بما يعزز مصالح البلدين
مشيدا بالدور االستراتيجي والمحوري لجمهورية
والشعبين الشقيقين،
ً
مصر العربية بـقـيــادة فخامة الــرئـيــس عبدالفتاح السيسي فــي االرتـقــاء
بالعمل العربي المشترك وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.
وخالل اللقاء تم استعراض تطورات األوضاع في المنطقة إضافة إلى
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ي�����س��ت��ق��ب��ل ال��م��م��ث��ل
ال�������ش���خ�������ص���ي ل����ج��ل�ال����ة ال���م���ل���ك
استقبل المشير الــركــن الشيخ خليفة بــن أحـمــد آل خليفة
القائد العام لقوة دفــاع البحرين في القيادة العامة صباح أمس
األربعاء  24نوفمبر 2021م ،سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى رئيس المجلس األعلى
للبيئة.
وخــال اللقاء رحــب القائد العام لقوة دفــاع البحرين بسمو
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى رئيس المجلس األعلى
للبيئة.

{ القائد العام خالل لقاء الممثل ال�شخ�صي لجاللة الملك.

وزير الداخلية ي�شيد بالرعاية الملكية للريا�ضة البحرينية ودعم الريا�ضيين
اسـتـقـبــل ال ـفــريــق أول الـشـيــخ
راش ــد بــن ع ـبــداهلل آل خليفة وزيــر
الــداخـلـيــة ،أم ــس ،بـحـضــور الفريق
طارق بن حسن الحسن رئيس األمن
الـ ـع ــام ،الـعـقـيــد خ ــال ــد عـبــدالـعــزيــز
الـخـيــاط رئـيــس االت ـحــاد الرياضي
لــأمــن ال ـع ــام ،والـ ــذي ق ــدم لـلــوزيــر
الـنـقـيــب الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن سـعــود
آل خليفة مــن قــوة األمــن الخاصة
الع ــب فــريــق وزارة الــداخـلـيــة الــذي
حقق المركز األول ضمن منتخب
الـ ـبـ ـح ــري ــن ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ال ـن ـف ــس
(الجوجيتسو) في بطولة أبوظبي
الدولية لمحترفي الجوجيتسو في
فئة الحزام البنفسجي ،وعلي سينا
منفردي العب فريق وزارة الداخلية
الـفــائــز بالمركز األول والميدالية
الــذهـبـيــة ضـمــن منتخب البحرين
ال ــوط ـن ــي ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـفــس في
بـ ـط ــول ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـل ـج ــوج ـي ـت ـس ــو،
وبطولة أبوظبي الدولية لمحترفي
الـجــوجـيـتـســو ،الـتــي أقـيـمــت بــدولــة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
الشقيقة.
في مستهل اللقاء ،عبر الوزير
عــن فخره واع ـتــزازه برعاية حضرة
صــاحــب الـجــالــة الـمـلــك حـمــد بن
ع ـي ـســى آل خ ـل ـي ـفــة ع ــاه ــل ال ـب ــاد
الـ ـمـ ـف ــدى لـ ـل ــري ــاض ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة
ودعمه للرياضيين في العديد من

{ وزير الداخلية خالل اللقاء.
المحافل والـبـطــوالت ،مما كــان له
األث ــر الـبــالــغ فــي إح ــراز الـبـطــوالت
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األل ـ ـع ـ ــاب الـ ـف ــردي ــة
والجماعية ،وتبوء مراكز متقدمة
وتحقيق إن ـجــازات ريــاضـيــة نوعية،
مثمنا اهتمام ومتابعة سمو الشيخ
نــاصــر ب ــن حـمــد آل خـلـيـفــة ممثل
جــالــة الملك لــأعـمــال اإلنسانية
وش ـ ــؤون ال ـش ـبــاب رئ ـي ــس الـمـجـلــس
األعلى للشباب والرياضة ،ومبادرات
سموه اإلبــداعـيــة التي ساهمت في
توفير البيئة المواتية لتحقيق هذه
اإلنجازات الرياضية.
وأعرب الوزير عن تقديره لألداء

والـمـسـتــوى المتميز ال ــذي يقدمه
الع ـبــو ال ـفــرق الــريــاضـيــة ب ــال ــوزارة،
والـ ـ ــذي يـعـكــس ك ـف ــاءة واس ـت ـع ــدادا
وجاهزية عالية ،وإخالصا وتفانيا
لـتـحـقـيــق ن ـتــائــج م ـش ـ ّرف ــة ،مـشـيــدا
بمتابعة رئيس األمن العام وبجهود
رئيس االتحاد الرياضي لألمن العام
في صقل مهارات الفرق الرياضية
بالوزارة ،بحيث أصبحت قادرة على
المنافسة واعتالء منصات التتويج.
وه ـن ــأ ال ــوزي ــر الـنـقـيــب الـشـيــخ
محمد بن سعود آل خليفة والالعب
عـلــي مـنـفــردي بـهــذا اإلن ـجــاز الــذي
يعكس ما يتمتعان به من انضباط

ومهنية وتفوق في األداء الرياضي،
ما أهلهما للفوز بهذين المركزين
المتقدمين وتشريفهما البحرين
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـح ــاف ــل ال ــري ــاضـ ـي ــة
الــدولـيــة ،متمنيا للجميع المزيد
م ــن ال ـتــوف ـيــق وال ـن ـج ــاح ومــواص ـلــة
اإلنجازات.
وقـ ـ ــد أع ـ ـ ــرب ال ـن ـق ـي ــب ال ـش ـيــخ
محمد بن سعود آل خليفة والالعب
علي منفردي عــن بــالــغ تقديرهما
وامـتـنــانـهـمــا لــوزيــر الــداخـلـيــة على
ه ــذه الـلـفـتــة الـكــريـمــة ،ال ـتــي تمثل
دافـ ـع ــا ل ـمــواص ـلــة م ـس ـيــرة ال ـع ـطــاء
وتحقيق اإلنجازات الرياضية.
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{ سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل افتتاح المسجد بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد ورئيس األوقاف السنية ومحافظ الشمالية.

نا�صر بن حمد يفتتح م�سجد المغفور له في�صل بن حمد في مدينة حمد..
وي�ؤك�د :جالل�ة المل�ك يحر��ص عل�ى توفي�ر دور العب�ادة للمواطني�ن والمقيمي�ن ف�ي المملك�ة
تخليدا لذكراه العطرة افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشــؤون الشباب،
بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة
رئيس اللجنة االولمبية البحرينية مسجد المغفور له بإذن اهلل
تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة -طيب اهلل ثراه -في
مدينة حمد.
كما شهد االفتتاح الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري
رئيس مجلس األوقاف السنية والسيد علي بن الشيخ عبدالحسين
العصفور محافظ المحافظة الشمالية.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أعـ ــرب
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ب ــن حـمــد
آل خليفة عــن ش ـكــره وتـقــديــره
لحضرة صاحب الجاللة الملك
حـ ـم ــد ب ـ ــن ع ـي ـس ــى آل خـلـيـفــة
عـ ــاهـ ــل الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـمـ ـف ــدى عـلــى
حــرص جاللته على توفير دور
العبادة للمواطنين والمقيمين
ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ،وهـ ــو م ــا يعكس
رؤيـ ــة جــال ـتــه ف ــي رع ــاي ــة شعب
الـبـحــريــن والـمـقـيـمـيــن لجميع
األديان والمذاهب والطوائف.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة إلــى أن مسجد

ال ـم ـغ ـف ــور ل ــه بـ ـ ــإذن اهلل تـعــالــى
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل
خليفة يأتي في إطار التوجيهات
الـمـلـكـيــة والـ ـح ــرص وااله ـت ـمــام
بإعمار بيوت اهلل لتؤدي رسالتها
الـنـبـيـلــة فــي نـشــر قـيــم وتعاليم
اإلسالم وتعزيز اللحمة الوطنية
والترابط المجتمعي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح س ـ ـ ـمـ ـ ــو ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
نــاصــر ب ــن ح ـمــد آل خـلـيـفــة أن
دعـ ــم واه ـت ـم ــام ص ــاح ــب الـسـمــو
الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خـلـيـفــة ولـ ــي ال ـع ـهــد رئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ي ــؤك ــد ح ــرص

سـ ـم ــوه ال ـ ــدائ ـ ــم ع ـل ــى م ــواص ـل ــة
إعمار بيوت اهلل وانتشارها بشكل
واس ـ ــع ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة لـيـتـنــاســب
م ـ ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين عـلــى أرض مملكة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،وت ــوفـ ـي ــر ك ـ ــل سـبــل
الراحة والطمأنينة للمصلين.
وأعـ ــرب سـمــو الـشـيــخ ناصر
بن حمد آل خليفة عن تقديره
لكل من ساهم في دعــم وإنجاز

المشروع.
ورفـ ـ ــع س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
بن حمد آل خليفة الستار عن
ل ــوح ــة اف ـت ـتــاح ال ـم ـس ـجــد ،وق ــام
سموه بجولة في مرافق مسجد
ال ـم ـغ ـف ــور ل ــه بـ ـ ــإذن اهلل تـعــالــى
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل
خليفة طيب اهلل ثراه.
ويـحــاكــي تصميم المسجد
ف ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة االسـ ــام ـ ـيـ ــة مــن

حـ ـ ـي ـ ــث الـ ـ ـ ـ ــزخـ ـ ـ ـ ــارف والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــآذن
ال ـمــرت ـف ـعــة ل ـي ـكــون م ـع ـل ـم ـ ًا من
معالم مدينة حمد والمملكة،
ويحتوي المسجد ،الــذي يضم
مصلى لـلــرجــال وال ـن ـســاء ،على
الـعــديــد مــن الـمــرافــق ،منها دار
القرآن ومراكز ثقافية للندوات
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،ك ـ ـمـ ــا أن ال ـم ـس ـج ــد
ت ــم ت ــزوي ــده ب ــأح ــدث الـتـقـنـيــات
الصوتية والمستلزمات الالزمة

وزي�ر الخـارجـ�ية يـتـ�ر�أ�س اجتم�اع مجل��س �أكاديمي�ة
م��ح��م��د ب��ن م��ب��ارك ل��ل��درا���س��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأس الـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــور
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف ب ـ ـ ــن راش ـ ـ ــد
الـــزيـــانـــي ،وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع م ـ ـج ـ ـلـ ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء
أكــاديـمـيــة محمد بــن مـبــارك
آل خ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،الـ ـ ــذي عـقــد
أمـــس األرب ــعـــاء ال ـم ــواف ــق 24
نــوفـمـبــر 2021م ،وذلـ ــك عبر
االتصال اإللكتروني المرئي،

بحضور أعضاء المجلس.
وفي بداية االجتماع ،نوه
وزير الخارجية بالدور المهم
الــذي تضطلع فيه أكاديمية
محمد بن مبارك آل خليفة
ل ـلــدراســات الدبلوماسية في
النهوض بالكادر الدبلوماسي
لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،م ـش ـيـ ًـدا
بـ ــدور األكــادي ـم ـيــة ف ــي تعزيز
الـتـعــاون فــي مـجــال التدريب

م ــع ال ـم ـعــاهــد واألكــادي ـم ـيــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي مختلف
أنحاء العالم.
وجـ ــرى خ ــال االج ـت ـمــاع،
بحث الموضوعات المدرجة
عـلــى جـ ــدول األعـ ـم ــال ،حيث
اسـتـعــرضــت الــدك ـتــورة منيرة
بنت خليفة آل خليفة ،مدير
عام األكاديمية ،أبرز البرامج
التدريبية الـتــي تــم إنجازها

�إ�ضافة جديدة للمكتبة البحرينية والعربية..

«الحكمة للمتقاعدين» ت�صدر كتاب «ال�شيخ
عبداهلل بن خالد الداعية وال ُمفكر وال ُم�ؤرخ»
{ اجتماع مجلس أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية.
ف ــي عـ ــام  ،2021م ـش ـيــرة إلــى
خـطــط األكــادي ـم ـيــة لتطوير

الـ ـت ــدري ــب ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي في
العام المقبل.

خالل اجتماعه مع �أحمد �أبو الغيط

م�ست�شار الملك لل�ش�ؤون الدبلوما�سية ي�ؤكد حر�ص الملك على تعزيز العمل العربي الم�شترك

{ الشيخ خالد بن أحمد.

{ أحمد أبو الغيط.

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد
آل خليفة ،مستشار جاللة الملك للشؤون
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ح ـ ــرص حـ ـض ــرة صــاحــب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عاهل الـبــاد الـمـفــدى ،على تعزيز العمل
ال ـعــربــي الـمـشـتــرك بـكــافــة أطـ ــره وآل ـيــاتــه،
وتنسيق المواقف بين الــدول العربية إزاء
مـخـتـلــف الـقـضــايــا وب ـمــا يـضـمــن مــواجـهــة
الـتـحــديــات الـمـشـتــركــة وتـحـقـيــق تطلعات
وآمال الدول والشعوب العربية في المزيد
من االستقرار والرخاء واالزدهار.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــر عـ ــاهـ ــل الـ ـب ــاد

المفدى ومملكة البحرين للجهود الدؤوبة
التي يقوم بها أحمد أبو الغيط ،أمين عام
جامعة ال ــدول العربية ،فــي االرتـقــاء بــدور
الجامعة على مختلف المستويات ،ولما
فـيــه خـيــر وصــالــح ال ــدول الـعــربـيــة ،منوه ًا
إلــى دعــم مملكة البحرين لكافة األهــداف
النبيلة لـجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة والعمل
على تنمية دورها في جميع المجاالت.
جاء ذلك خالل اجتماع الشيخ خالد
بن أحمد بن محمد آل خليفة في القاهرة
بـجـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة مــع أح ـمــد أبــو
ال ـغ ـي ــط ،ح ـيــث ت ــم ب ـحــث آخ ــر ال ـت ـط ــورات

وال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي الـمـنـطـقــة ،وعـ ــدد من
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وخ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع؛ ع ـب ــر أح ـم ــد أب ــو
الـغـيــط عــن عميق تـقــديــره لـجـهــود عاهل
الـبــاد المفدى فــي تطوير العمل العربي
وتعزيز المصالح العربية المشتركة ،ودعم
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا جــام ـعــة الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة ف ــي مـعــالـجــة مـخـتـلــف الـقـضــايــا
العربية ودفــع المساعي والجهود الرامية
لـتـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـق ــرار فــي المنطقة
وبما يحقق التقدم والنماء لجميع دولها
وشعوبها.

برعاية م�ست�شار الملك ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة

«الإر�س��الية الأمريكي��ة» يطل��ق حمل��ة ال�صح��ة ف��ي م��كان العم��ل
كتبت :زينب علي
تصوير :محمود بابا
أط ـ ـلـ ــق م ـس ـت ـش ـف ــى اإلرس ــالـ ـي ــة
األمــريـكـيــة حملة الصحة فــي مكان
ال ـع ـم ــل ،وذلـ ـ ــك ب ــرع ــاي ــة ص ــال ــح بــن
عيسى بــن هندي المناعي مستشار
جـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـلـ ــك ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
وال ــري ــاض ــة ،خ ــال حـفــل أق ـيــم أمــس
األربـعــاء  24نوفمبر  2021في فندق
انتركونتيننتال ريجنسي.
وعبر صالح بن عيسى بن هندي
المناعي عــن بــالــغ دعـمــه لمثل هذه
الحمالت إذ قــال« :نفخر بدعم مثل

هــذه الـحـمــات الـتــي تصب جهودها
في مصلحة الوطن ســواء من خالل
مــؤس ـســات ال ـش ـبــاب و ال ــري ــاض ــة إلــى
جانب التعليم والثقافة» .وأكــد« :إن
مثل هذه الفحوصات مهمة».
وقـ ــال الـسـفـيــر ال ـبــري ـطــانــي في
مملكة الـبـحــريــن رودريـ ــك درومــونــد
أثناء وجــوده في الحفل« :ستستفيد
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن ه ــذه
التقييمات الصحية لموظفيها ،وإن
الصحة في مكان العمل ضرورية ألي
صــاحــب عـمــل مـسـتـنـيــر ،وأع ـت ـقــد أن
مثل هذه الفحوصات مهمة بالنسبة
إل ــى األف ـ ــراد ال ــذي ــن ي ـحــرصــون على

أخ ــذ مــوقــف م ـســؤول حـيــال وضعهم
الصحي» .وأضاف« :وتسهم مثل هذه
الفحوصات بتجنب األف ــراد لبعض
األمراض التي قد تصيبهم من خالل
أخذهم طرق العالج المناسبة».
وب ـي ـنــت جــول ـيــا ت ــوف ــي الــرئ ـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات لـ ــدى
م ـس ـت ـش ـفــى اإلرسـ ــال ـ ـيـ ــة األم ــري ـك ـي ــة
«ت ــم إط ــاق ه ــذه الـحـمـلــة بــالـتـعــاون
مــع شــركــة س ــوزا للصحة بالمملكة
ال ـم ـت ـحــدة ،ونـتـطـلــع م ــن خ ــال هــذا
التعاون المشترك لتقديم تقييمات
ال ـص ـحــة ال ـتــي سـتـســاعــد ف ــي تـعــزيــز
الصحة الوقائية للفرد والمجتمع».

ب ـمــا س ـيــوفــر ل ـس ـكــان الـمـنـطـقــة
والمواطنين والمقيمين ظروف
أداء الشعائر اإلسالمية في كافة
فصولها.
ورفــع الشيخ الدكتور راشد
بـ ــن م ـح ـم ــد ال ـ ـهـ ــاجـ ــري رئ ـيــس
مـجـلــس األوقـ ـ ــاف ال ـس ـن ـيــة ،في
كـلـمــة أل ـقــاهــا ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة،
ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر إلـ ــى حـضــرة
صــاحــب الـجــالــة الـمـلــك حمد
ب ــن عـيـســى آل خـلـيـفــة الـعــاهــل

ال ـم ـفــدى ع ـلــى تــوج ـيــه جاللته
بـ ـبـ ـن ــاء الـ ـمـ ـسـ ـج ــد والـ ـ ـ ــى س ـمــو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
عـ ـل ــى ت ـف ـض ــل سـ ـم ــوه بــاف ـت ـتــاح
مـسـجــد ال ـم ـغ ـفــور ل ــه بـ ــإذن اهلل
تـعــالــى سـمــو الـشـيــخ فيصل بن
حمد آل خليفة طيب اهلل ثراه.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ الـ ــدك ـ ـتـ ــور
راشـ ـ ـ ــد ب ـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـه ــاج ــري
ببناء مسجد المغفور له بإذن
اهلل تعالى سمو الشيخ فيصل

بــن حـمــد آل خليفة طـيــب اهلل
ثــراه هــذا العمل الجليل ،حيث
إن ب ـنــاء ال ـم ـســاجــد م ــن أفـضــل
الـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــات إل ـ ـ ــى اهلل س ـب ـحــانــه
وتعالى.
وأوض ـ ــح أن ب ـنــاء المسجد
أج ــره عظيم عند اهلل سبحانه
وتـعــالــى ،ســائ ـ ً
ا ان يـكــون ذخ ــر ًا
ل ـل ـم ـغ ـفــور ل ــه ب ـ ــإذن اهلل تـعــالــى
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل
خليفة طيب اهلل ثراه.

{ مستشار الملك لشؤون الشباب والرياضة خالل إطالق الحملة.

اسـتـقـبـلــت الـمـكـتـبــة الـبـحــريـنـيــة مــؤخــرا
ك ـتــابــا ج ــدي ــدا ب ـع ـن ــوان «ال ـش ـي ــخ عـ ـب ــداهلل بن
والمؤرخ»،
والمفكر ُ
خالد آل خليفة ..الداعية ُ
الحكمة للمتقاعدين
الــذي أصــدرتــه جمعية ِ
بـمـنــاسـبــة تــدش ـيــن (م ــرك ــز ع ـب ــداهلل ب ــن خــالــد
لرعاية الوالدين) .ويتألف الكتاب من خمسة
ف ـصــول ف ــي ح ــوال ــي  240صـفـحــة ،وه ــو زاخ ــر
ب ـصــور الـفـقـيــد الـعــزيــز فــي مـنــاسـبــات عــديــدة
شـمـلــت م ـج ــاالت ال ـع ـمــل الــوط ـنــي وال ـخ ـيــري
والـتـطــوعــي ،والـعــديــد مــن الـصــور مــع القيادة
الحكيمة فــي البحرين ومــع بعض ق ــادة دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وف ــي مـنــاسـبــات
دينية وفكرية واجتماعية.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق قـ ــال ال ــدك ـت ــور سعيد
السماك الرئيس التنفيذي لـ(مؤسسة مركز
عـبــداهلل بــن خالد لرعاية الــوالــديــن)« :نشعر
لصدور هذا الكتاب التاريخي
بالسعادة البالغة ُ
والتوثيقي لفقيدنا العزيز تغمده اهلل بواسع
رحمته وأسكنه فسيح الجنان مع الصديقين
وال ـش ـهــداء ،ونـحــن إذ نـصــدر ه ــذا الـكـتــاب في
سـيــرة رجــل أعـطــى لـبــاده فــي مسيرة مباركة
استمرت تسعة عقود من الزمان ،كان فيها األخ
والــوالــد واألسـتــاذ والشيخ والداعية والمفكر
والمؤسس ،فإننا نبارك للجميع صــدور هذا
الـكـتــاب لما فيه مــن معلومات قيمة ستكون
في متناول الباحثين والمفكرين والمهتمين
بتاريخ العمل الوطني واإلنساني وتأثيره في
عملية التنمية المستدامة التي نسعى جميعا
لتحقيقها كأهداف كونية ملحة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :أسـ ـه ــم ال ـف ـق ـيــد ف ــي االرتـ ـق ــاء
بمملكة البحرين في كل الجوانب بال استثناء،
الحكمة
ونحن مــن خــال عملنا فــي جمعية ِ
للمتقاعدين ومــركــز رعــايــة الــوالــديــن نعمل
على اقتفاء أثــره في ميادين العمل الوطني
ويرسخ
واإلنساني بشكل عام ،كما كان يعلمنا
ّ
فينا حب العمل والتفاني لمملكتنا الغالية
ول ـق ـيــادت ـنــا ال ــرش ـي ــدة حـفـظـهــم اهلل ورع ــاه ــم.
إن الفقيد وضــع بصماته الخيرة والمباركة
ف ــي م ـيــاديــن ك ـث ـيــرة ،وق ــد أس ــس ال ـعــديــد من
ال ـمــؤس ـســات ورسـ ــخ الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـمــارســات
الطيبة والمباركة التي نحسب أنها ستكون في
ميزان حسناته ،صدقة جارية إلى يوم الدين».
وأش ــار الــدكـتــور الـسـمــاك إلــى أن «الكتاب
يعتبر إضــافــة حقيقية للمكتبة البحرينية
والخليجية والعربية وتوثيقا حيا إلنجازات

ال ـف ـق ـي ــد ب ـح ـي ــث ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ـن ــه ال ـب ــاح ـث ــون
والطالب ومحبو المعرفة والمهتمون بالتوثيق
اإلعالمي والتأريخي ،وخاصة أن سمو الشيخ
ع ـبــداهلل بــن خــالــد آل خليفة طـيــب اهلل ثــراه
كان داعية ومؤرخا ومفكرا وله إسهامات كبيرة
ال تـخـطـئـهــا ال ـع ـيــن ف ــي ح ـفــظ ت ــاري ــخ وت ــراث
الـبـحــريــن ،وق ــدم مـســاهـمــات جليلة ج ــدا في
م ـحــراب الـعـمــل اإلنـســانــي مــن خ ــال جمعية
الحكمة وال ـهــال األحـمــر وفــي رعــايـتــه لبناء
وإن ـشــاء دور الـعـبــادة ودوره الكبير فــي خدمة
القرآن الكريم بشتى الصور والمجاالت».
ولفت إلى الكثير من األفكار التي يعملون
عـلـيـهــا ف ــي جـمـعـيــة ال ـح ـك ـمــة لـلـمـتـقــاعــديــن
لتخليد سيرة الفقيد حتى تتناقلها األجيال،
مـضـيـفــا« :ب ـ ــدأت أولـ ــى ال ـث ـمــار ب ـص ــدور األم ــر
السامي مــن حضرة صاحب الجاللة الملك
ح ـم ــد ب ــن ع ـي ـســى آل خ ـل ـي ـفــة ع ــاه ــل ال ـب ــاد
المفدى رقم ( )55لسنة  2018بإنشاء وتنظيم
كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية،
التي نعتقد أنها ستكون منارة فكرية ومعرفية
سامقة كما كان فقيدنا العزيز .هذا المرسوم
أثلج صــدورنــا؛ ذلــك ألن إنـشــاء وتنظيم كلية
عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية سيكون
له تأثيره الكبير في ربط المجتمع البحريني
بتراثه وثقافته العربية واإلسالمية وتعريفه
بالثقافات األخرى».
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{ الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة خالل إعالن عن المشاريع التنموية.

الحكومة تعلن م�شاريع تنموية كبرى بقيمة تتجاوز  30مليار دوالر
�إعداد مخططات خم�س مدن جديدة تزيد الم�ساحة التعميرية للمملكة بن�سبة %60

خ���ال���د ب����ن ع����ب����داهلل :ب�����دء م���رح���ل���ة ج���دي���دة
ل���ل���ب���ن���اء ع����ل����ى م�����ا ت���ح���ق���ق م�����ن م���ن���ج���زات
أك ــد ال ـش ـيــخ خــالــد ب ــن ع ـب ــداهلل آل خليفة
ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء رئ ـي ــس الـلـجـنــة
الــوزاريــة للمشاريع التنموية والبنية التحتية
أن مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ب ـق ـيــادة ح ـض ــرة صــاحــب
ال ـجــالــة ال ـم ـلــك ح ـمــد ب ــن عـيـســى آل خليفة
عاهل البالد المفدى عاقدة العزم على مواصلة
نهجها الـطـمــوح لتنفيذ مختلف المتطلبات
التنموية بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم
ـرص نوعية واعــدة ألبنائها ،وأضاف
في خلق فـ ٍ
أن ــه بـمــوافـقــة مجلس ال ـ ــوزراء بــرئــاســة صاحب
ال ـس ـمــو ال ـم ـل ـكــي األمـ ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن ح ـمــد آل
جاء ذلك خالل إعالن تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة
التعافي االقتصادي الذي عقده كل من الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء رئيس اللجنة الــوزاريــة للمشاريع التنموية
والـبـنـيــة التحتية ،والـشـيــخ سـلـمــان بــن خليفة آل خليفة وزي ــر المالية
واالقـتـصــاد الــوطـنــي ،والمهندس عصام بــن عـبــداهلل خلف وزيــر األشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وجميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية ،والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير
المواصالت واالتصاالت ،وباسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان ،وخالد بن
عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين ،والمهندس
أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل ال ــوزارة لشؤون األشغال بــوزارة األشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،والدكتورة مريم عذبي الجالهمة
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
والــدكـتــورة جــواهــر المضحكي رئيسة جامعة البحرين ،وعـلــي المديفع
المدير التنفيذي الستقطاب االستثمارات بمجلس التنمية االقتصادية.
ون ــوه الـشـيــخ خــالــد بــن ع ـبــداهلل آل خليفة إل ــى أن مملكة البحرين
أطلقت عــام  2015حزمة من المشاريع التنموية الحيوية بقيمة تفوق
 32.5مليار دوالر أمــريـكــي ،ومــن أب ــرز مــا تــم إن ـجــازه منها مـشــروع مبنى
المسافرين الجديد في مطار البحرين الــدولــي ،وخــط الصهر السادس
في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ،ومنصة استيراد الغاز المسال ،وخط
األنابيب النفطي (أ – ب) ،وإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة ،هي مدينة
سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق سترة ومدينة شرق الحد وضاحية
الرملي ،إلى جانب مشاريع بنية تحتية متعددة ،منها إنشاء شبكة كهرباء
ـال بمستوى  400كليوفولت ألول مــرة في البحرين مكونة من
بضغط عـ ٍ
عدة محطات وخطوط ،عالوة على أعمال التطوير التي شهدتها مختلف
الشوارع والتقاطعات الرئيسة.
واستعرض الــوزراء والمسؤولون أبــرز مالمح أولوية تنفيذ المشاريع
الـتـنـمــويــة الـك ـبــرى ،وال ـتــي تــأتــي جـنـبـ ًا إل ــى جـنــب مــع األول ــوي ــات األخ ــرى
لخطة التعافي االقتصادي ،والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة وجعل
الـمــواطــن الـخـيــار األول فــي ســوق الـعـمــل ،وتسهيل اإلجـ ــراءات التجارية
وزيــادة فعاليتها ،وتنمية القطاعات الــواعــدة ،وتعزيز االستدامة المالية
واالستقرار االقتصادي ،كالتالي:
تخطيط خمس مدن جديدة
يجري العمل حال ًيا على إعداد مخططاتها العامة ،وستزيد مساحة
المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة تفوق  ،%60وبدأ التخطيط
بإنشاء مدن جديدة في المناطق التالية :منطقة فشت الجارم ،ومنطقة
جزيرة سهيلة ،ومنطقة فشت العظم ،ومنطقة خليج البحرين ،ومنطقة
جزر حوار.
مخطط منطقة فشت الجارم :جزيرة مساحتها  182كم مربع محاطة
بالقنوات المائية ومركزها المطار المستقبلي ،تهدف إلى خلق مشاريع
متعددة االستخدام ،وتروج المدينة لمبدأ التنقل المتكامل والمستدام،
كما أن المخطط يضمن اتصال الجزيرة الجديدة ويتوافق مع الوضع
الطبيعي للمنطقة.
مخطط منطقة جــزيــرة سهيلة :تــم تخطيط الـجــزيــرة شـمــال غرب
مشروعا سياح ًيا وسكن ًيا ،إلى جانب
المملكة بمساحة  62كم مربع لتكون
ً
توفير مناطق متعددة االستخدام ،واستعماالت األراض ــي تخلق مناطق
سكنية وفــرصــا استثمارية وسياحية مميزة تجذب المستثمرين وتعزز
السياحة ،وستكون االستخدامات الرئيسية للمنطقة سياحية ولوجستية
وسكنية.
م ـخ ـطــط مـنـطـقــة ف ـشــت ال ـع ـظ ــم :ي ـت ـكــون ال ـم ـخ ـطــط م ــن عـ ــدد من
الجزر بمساحة تفوق  100كيلومتر مربع بالتركيز على مناطق صناعية
ولوجستية تضم مجمعات سكنية ولوجستية ،ومناطق استثمارية ،وتهدف
إلــى خلق فــرص استثمارية للصناعة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة
والطاقة المستدامة.
مخطط منطقة خليج البحرين :يتكون المخطط من عدد من الجزر
طابع طبيعي من حيث الشكل ،وتعزز نمو أشجار القرم ،كما تسهم في
ذات
ٍ
خلق فرص استثمارية وسياحية.
مخطط منطقة جزر حــوار :مشروع سياحي يضم فنادق ومنتجعات
ومناطق متعددة االستخدام ،وتم تخطيط الجزيرة مع مراعاة الطبيعة
البيئية الخاصة بها ،كما تم تقسيم منطقة التطوير إلى  4مناطق تشمل
محميات طبيعية ،ومنتجعات مطلة على الواجهة البحرية ،ومساحات

مفتوحة ومماشي.
مشاريع البنية التحتية واالتصاالت
تهدف هذه المشاريع إلى دعم مسارات التنمية االقتصادية بما يسهم
في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية  ،2030وهذه المشاريع هي:
مشروع جسر امللك حمد
جسر الملك حمد سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية الشقيقة وسيكون على طول  25كيلومترا ،ويتكون المشروع من
 4مسارات للمركبات كما سيتضمن جزءا من مسار للسكة الحديدية التي
تمتد بطول  57كم .تكمن أهمية المشروع في تقوية العمق االستراتيجي
السياسي واالقتصادي والثقافي بين مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية ،كما يهدف مشروع جسر الملك حمد إلى توسيع شبكة النقل
ووسائل الربط بين المملكتين وباقي دول مجلس التعاون ،وتعزيز كفاءة
نقل األفراد والبضائع ،لتعزيز النمو االقتصادي للمنطقة.
مشروع مترو البحرين
سيتم إنشاء شبكة مترو تغطي كافة مناطق مملكة البحرين بطول
 109كيلومترات ،وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع
ال ـخــاص ،مــن خ ــال نـظــام االسـتـثـمــار ( )BOTالـبـنــاء والتشغيل وإع ــادة
الملكية .ستتضمن المرحلة األول ــى مــن المشروع إنـشــاء خطين بطول
 29كيلومترا تتخللهما  20محطة توقف ،ويربط الخط األول بين مطار
البحرين الدولي وضاحية السيف ،في حين أن الخط اآلخر سيربط بين
منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.
مشاريع شبكة األلياف البصرية الدولية املستقبلية
ستزيد مشاريع الجيل القادم من شبكة االتصاالت الدولية والحوسبة
السحابية من القدرة التنافسية لمملكة البحرين في قطاع االتصاالت
والتكنولوجيا ،مــن خــال توفير البنى التحتية المطلوبة لتعزيز ربط
المملكة بشبكة االنترنت إقليم ًيا ودول ًيا ،وتوفير أحدث التقنيات لتغطي
كافة مناطق المملكة ،وتوفير خدمات الحوسبة السحابية لكبار الشركات
العالمية.
يأتي ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع،
منها االنتهاء من إنشاء شبكة النطاق العريض في كافة مناطق البحرين،
ومشروع خطوط األلياف البصرية الدولية البرية والبحرية ،وإنشاء عدد
من مراكز البيانات للحوسبة السحابية.
مشروع الشارع الشمالي
يأتي استكماال لتطوير شبكة الطرق وبالتوازي مع زيــادة المشاريع
التنموية لمواكبة التوسع العمراني في المملكة ،وسيوفر المشروع ممرات
للنقل على طول المحيط الشمالي لمملكة البحرين والذي سيعزز من
الــربــط بين المشاريع االستراتيجية واإلسكانية ،ويبلغ طــول المشروع
حوالي  22.5كم مع أربعة مسارات.
مشاريع قطاع السياحة
أو ًال :مشروع تطوير بالج الجزائر:
أطلق عليه اسم المدينة السياحية في جنوب غرب مملكة البحرين،
ويعتبر أحد أهم المشاريع التي تعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة
السياحة العالمية .وتشتمل المرحلة األولى على شواطئ عامة وممشى
بطول  1.2كيلومتر ،إلــى جانب عناصر حيوية على الصعيد الترفيهي
والسكني والسياحي.
سيحتضن الـمـشــروع فندقي «أفــانــي» و«تـيـفــولــي» ،كما حــاز المشروع
جــائــزة (أفـضــل مـشــروع فــي قـطــاع الترفيه فــي الـبـحــريــن) ،وتــم ترشيحه
لجائزة (أفضل مشروع في قطاع الترفيه في المنطقة العربية).
ثاني ًا :مشروع منتجع جميرا خليج البحرين:
سيتم افتتاحه خالل الربع الثاني من العام القادم ويقع على الساحل
الجنوبي الغربي لمملكة البحرين ،وسيضم المنتجع  207غرف وشاطئين،
وخمسة حمامات سباحة ونادي ًا صحي ًا (سبا) ،وقناة مائية باإلضافة إلى
ألعاب ترفيهية ،باإلضافة إلــى العديد من المطاعم والمقاهي وسيوفر
كذلك لزواره عوامل جذب أخرى.
ثالث ًا :مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد:
أكبر مدينة مـعــارض ومــؤتـمــرات فــي الـشــرق األوس ــط ،وسيشكل أحد
أهــم المشاريع االستراتيجية والحيوية الـتــي تـعــزز ق ــدرة المملكة على
استقطاب الفعاليات الكبرى .سيضم المركز  10قاعات للمعارض مجهزة
بــأحــدث الـخــدمــات ،كما سيضم مــركــزً ا للمؤتمرات مجهزا بأكثر وسائل

خليفة ولــي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء على
خـطــة الـتـعــافــي االق ـت ـصــادي ال ـتــي سـبــق إعــان
محدداتها الرئيسة ،فإن ذلك ِأذن ببدء مرحلة
جديدة للبناء على ما تحقق من منجزات على
الصعيد الحضاري والتنموي ،والتي هي ليست
عمل جماعي وبروح
عمل فردي ،إنما نتاج ٍ
وليدة ٍ
الفريق الواحد ،فريق البحرين ،في كل قطاع،
األمر الذي أسهم في تحقيق نقالت نوعية في
مختلف المجاالت.
وأوضح أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية
الـكـبــرى تتضمن إط ــاق حــزمــة مــن المشاريع

االستراتيجية بقيمة تـتـجــاوز  30مليار دوالر
أمــريـكــي ،وستسهم هــذه الـحــزمــة ،المكونة من
العمل على إعــداد المخططات العامة لخمس
م ــدن جــديــدة وقــائـمــة مـكــونــة مــن أك ـثــر مــن 20
مشروعا ،في تطوير قطاعات البنية التحتية
واالت ـصــاالت ،والسياحة ،والصناعة ،والتعليم،
والـصـحــة ،واإلس ـك ــان ،والـشـبــاب والــريــاضــة ،في
تعزيز مكانة البحرين االقتصادية وتنافسيتها،
ـرص ن ــوع ـي ــة واع ـ ـ ــدة ألبـ ـن ــاء ال ــوط ــن،
وخـ ـل ــق فـ ـ ـ ٍ
وت ـح ـق ـيــق ن ـمــو م ـس ـت ــدام وفـ ــق رؤي ـ ــة الـبـحــريــن
االقتصادية .2030

وزير المالية في ت�صريحات �صحفية:

ه��دف��ن��ا الأ����س���ا����س���ي م���ن ك���ل خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة
خ���ل���ق ف����ر�����ص ع���م���ل واع��������دة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن
كتب وليد دياب:
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـش ـيــخ
سلمان بن خليفة ال خليفة ان
كل خطط التنمية االقتصادية
المردود الفعلي واالساسي منها
هـ ــو خ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل واع ـ ــدة
للمواطنين وفــرص استثمارية
لـلـشــاب وال ـشــابــة البحرينيين،
وهـ ـ ــذه ه ــي االول ـ ــوي ـ ــة والـ ـه ــدف
األس ـم ــى الـ ــذي ي ـتــم بــالـشــراكــة
مــع القطاع الـخــاص والسلطة
التشريعية بــاعـتـبــارهــم شــركــاء
فــي جميع الـخـطــط التنموية
للمملكة.
وقال الوزير في تصريحات
صـحـفـيــة عـقــب إعـ ــان الـفــريــق
الحكومي المشاريع التنموية
الـ ـكـ ـب ــرى ان ك ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــروع مــن
تلك المشاريع له خطة زمنية
مختلفة ،مضيفا ان تمويل كل
ه ــذه الـمـشــاريــع يـتــم مــن خــال
المشاركة مع القطاع الخاص،
مشيرا الى ان مملكة البحرين
تعتبر مركزا ماليا عالميا ،وأن
أي مشروع فيه جدية اقتصادية
س ـن ـجــد ال ـت ـم ــوي ــات م ــوج ــودة،
والـبـحــريــن تمتلك الكثير من
ت ـلــك ال ـم ـشــاريــع ذات ال ـجــدوى
االقتصادية.
وبـ ـ ـش ـ ــأن اخـ ـ ـت ـ ــاف أسـ ـع ــار
النفط ومــدى تأثير ذلــك على
ك ـل ـفــة انـ ـش ــاء ت ـل ــك ال ـم ـشــاريــع
ذك ــر ال ــوزي ــر ان اخ ـتــاف أسـعــار
الـ ـنـ ـف ــط م ـ ــن وق ـ ـ ــت ال ـ ـ ــى آخ ــر
ي ــؤخ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـبــان وخــاصــة
م ــع ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي تـتــم على
المديين المتوسط والطويل،

{ وزير المالية واالقتصاد الوطني.
وفيما يخص التشريعات التي
تـتـطـلـبـهــا ال ـم ــرح ـل ــة م ــن اج ــل
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ت ـن ـف ـيــذ خـطــة
ال ـت ـع ــاف ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،أشـ ــار
ال ــوزي ــر الـ ــى ان ه ـن ــاك الـكـثـيــر
مــن األم ــور الـتــي تسهل العمل
واإلجراءات واألنظمة المتعلقة
باالستثمار ،الفـتــا الــى انــه في
ح ـ ــال وجـ ـ ــود ضـ ـ ـ ــرورة ل ـت ـعــديــل
تـشــريـعــي يـتــم االم ــر بــالـشــراكــة
مع السلطة التشريعية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة
التشريعية شــريــك فــي إيـصــال
الــرســائــل واألولــويــات كممثلين
للشعب وكـخـبــراء فــي مجالهم
وأيضا لالستفادة من خبراتهم
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا ان ـ ــه
باإلضافة الى ما تم إعالنه من
مشاريع فهناك مشاريع كثيرة
أخــرى يتم اضافتها إلى قائمة
المشاريع المعلنة.
وأكد ان الشركات الصغيرة

العرض تطورا ،ويتسع لما يقارب  4000شخص ،ومن المتوقع االنتهاء من
المشروع في الربع األخير من .2022
رابع ًا :مشروع المدينة الجنوبية:
يقع في جنوب شرق مملكة البحرين ،وسيكون المشروع على مساحة
تقدر بحوالي  5.7ماليين متر مــربــع .سيضم الـمـشــروع فندق  5نجوم،
كما سيضم أول مجمع تجاري ( )outletفي مملكة البحرين ومدينة
ترفيهية متكاملة ،باإلضافة إلى وحدات سكنية ومرافق عالية الجودة تلبي
احتياجات العائلة.

والمتوسطة تعد رافــدا أساسيا
ل ـح ــرك ــة وع ـج ـل ــة ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
مملكة البحرين ،منوها بوجود
قاعدة قوية من الدعم من قبل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات فــي
المملكة التي تساند الشركات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،مثل
ص ـن ــدوق ال ـع ـمــل تـمـكـيــن ال ــذي
يعد مــن أكـبــر الـبــرامــج مقارنة
بـحـجــم االق ـت ـصــاد ف ــي الـعــالــم،
وأي ـض ــا وجـ ــود جـمـعـيــات تــدعــم
عـ ـم ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة حتى من الناحية
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـمـ ـص ــارف،
بــاإلضــافــة الــى ام ـتــاك مملكة
ال ـب ـحــريــن ل ـل ـش ـبــاب وال ـش ــاب ــات
ال ـم ــوه ــوب ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـ ـبـ ــادرون
بتأسيس تلك الشركات.
من جهته أكد النائب أحمد
السلوم رئيس اللجنة المالية
واالقتصادية بمجلس النواب ان
التواصل مستمر بين السلطتين

التنفيذية والتشريعية من اجل
انـجــاز التشريعات الـتــي تخدم
االقتصاد البحريني ،مؤكدا ان
مـجـلــس الـ ـن ــواب يـعـطــي دائ ـمــا
األول ــوي ــة فــي عـمـلــه للمشاريع
الحكومية وخاصة ما له عالقة
ب ـخ ـطــة ال ـت ـع ــاف ــي االق ـت ـص ــادي
مـ ــن اجـ ـ ــل انـ ـه ــائـ ـه ــا ب ــال ـس ــرع ــة
المطلوبة ،الفتا الى ان من اهم
المشروعات بقوانين أيضا هو
تعديل قانون السجل التجاري
المتعلق بتخصيص ع ــدد من
الخدمات ضمن شركة البحرين
للبورصة ،الذي يعتبر أيضا من
ابــرز األمــور التي ستضيف إلى
خطة التعافي االقتصادي عبر
جعل بورصة البحرين ان تكون
منصة الستقطاب االستثمارات
وم ـ ـ ـحـ ـ ــط ان ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
األج ـن ـب ـي ــة ،ك ــاش ـف ــا ع ــن وج ــود
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــي
تعمل الـحـكــومــة عـلــى اعــدادهــا
حاليا من احالتها إلى مجلس
النواب خالل المرحلة القادمة.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروه أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خـ ـ ــالـ ـ ــد
الـ ـمـ ـسـ ـطـ ـق ــي رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
المالية واالقتصادية بمجلس
الـشــورى إلــى ان خطة التعافي
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي هـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
لخطة النمو االقـتـصــادي ومن
ثــم هــي فــي حــاجــة ال ــى تطوير
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات ،م ـ ــؤك ـ ــدا وج ـ ــود
تنسيق وتفاهم بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية من اجل
إعـ ــادة الـنـظــر ب ـصــورة مستمرة
ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات وال ـع ـمــل على
تحديثها من اجل الوصول الى
الـتـطـلـعــات الـمـشـتــركــة إليـجــاد
فرص عمل للمواطنين.

خامس ًا :فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز:
عبارة عن فندق وشقق فندقية فاخرة تحتوي على كافة التجهيزات
العصرية التي توفر أعلى مستويات وسبل الرفاهية ،على مقربة من عدد
مــن الـمـحــات الـتـجــاريــة الفخمة ،والـمـطــاعــم المميزة بــإطــالــة بحرية
خالبة ،وسيتم افتتاح المشروع في فبراير .2022
ويـحـتــوي الـفـنــدق على  10طــوابــق و 117غــرفــة بما فيها  20جناحا
فاخرا ،باإلضافة إلى مرافق األعمال وسبا ومركز رياضي وبرك
سباحة ومنطقة ألعاب ،ويضم العنوان رزيدنسز مجمعا تجاريا

»
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�أك���ث���ر م���ن  20م�����ش��روع��ا ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��ب��ح��ري��ن
االق���ت�������ص���ادي���ة وخ���ل���ق ف���ر����ص واع�������دة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن
وواجـهــة مائية وممشى واسـعــا ،وتتكون المرافق السكنية من  10طوابق
و 155مسكنا ،وهو متصل بشكل مباشر بمراسي جاليريا.
سادس ًا :فندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز:
يقع الفندق بجوار الواجهة البحرية ،وصمم بطريقة عصرية مبتكرة
ليشكل مركزا حضريا للجيل القادم لإلقامة والترفيه والتواصل ،فيما
تتميز الشقق الفندقية بديكورات داخلية أنيقة ووسائل راحــة متنوعة،
ويتضمن المنتجع  157غــرفــة فيما تضم الشقق الفندقية  145شقة،
بــاإلضــافــة إل ــى ع ــدد مــن الـمـطــاعــم ال ـفــاخــرة ،ومـنـتـجــع ص ـحــي ،ومسبح
خــارجــي ،كما تتصل بـمــراســي جاليريا وعـلــى بعد خـطــوات مــن المرافق
الـمـتـعــددة لـمـشــروع مــراســي الـبـحــريــن ،إذ مــن الـمـقــرر افـتـتــاحــه فــي شهر
ديسمبر المقبل.
سابع ًا :مراسي جاليريا:
يمتد ه ــذا الـمـشــروع عـلــى مـســاحــة  200أل ــف مـتــر مــربــع عـلــى موقع
استراتيجي داخــل مشروع مراسي البحرين ،والــذي من المخطط له أن
يضم تشكيلة واسـعــة مــن العالمات التجارية العالمية ال ـبــارزة ،وهــو أول
مجمع تجاري بإطاللة استثنائية على البحر على مستوى دول المنطقة،
وسـيـتـيــح ل ـل ــزوار ال ــوص ــول الـمـبــاشــر لـكــل مــن الـشــاطــئ ومـنـتــزه الــواجـهــة
البحرية.
تتضمن أق ـســام الـمـجـمــع ش ــارع ه ــاي سـتــريــت ،وقـســم ب ــازا الـعــائـلــة،
ومنطقة للمطاعم بواجهة بحرية ساحرة ،وقسم الكورت يارد الفاخر ،ومن
المقرر أن يتم افتتاح المشروع في سبتمبر .2022
مشاريع قطاع الصناعة
منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم:
سيتم إنشاء منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم ،والتي ستحتضن
مشاريع الصناعات التحويلية ،بالقرب من مصنع ألبا والمصانع الداعمة
لصناعة األلمنيوم .ستسهم في جــذب االستثمارات المحلية واألجنبية
في قطاع األلمنيوم وتنمية الصادرات من هذا القطاع الحيوي ،وستدعم
زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل عام وقطاع الصناعات
التحويلية بشكل خاص في الناتج المحلي اإلجمالي ،كما ستعزز إيجاد
فــرص العمل النوعية أمــام المواطنين في مجال الصناعات التحويلية
لأللمنيوم.
مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»:
تم وضع حجر األســاس له في مارس  2019ويعد المشروع الصناعي
األكبر في تاريخ مملكة البحرين ،ويهدف المشروع إلــى رفــع اإلنتاجية،
ورفع القدرة التنافسية للمصفاة في السوق العالمية ،كما أنه من المؤمل
أن يسهم برنامج تحديث المصفاة في زيادة طاقة المصفاة من  267ألف
إلى  380ألف برميل يومي ًا.
إنشاء منطقة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية:
تــم توقيع مــذكــرة تفاهم بين مملكة البحرين والــواليــات المتحدة
األمريكية بهدف إنشاء منطقة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية،
وستكون المنطقة التجارية مركز ًا إقليم ًيا للتجارة والتصنيع والخدمات
اللوجستية والتوزيع ،كما ستفتح ً
آفاقا أوسع للتعاون المشترك والعالقات
التجارية بين البلدين ،وستعزز التعاون االقتصادي والتجاري والصناعي
وسـتــدفــع بعجلة الـتـجــارة الثنائية بـيــن الـبـحــريــن وأمــري ـكــا ،إضــافــة إلــى
مساهمتها في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين في قطاعات الصناعة
والتجارة والخدمات المساندة.
مشاريع قطاع التعليم
مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية:
مجمع للرعاية الصحية يضم مرافق أكاديمية وطبية ،كما سيضم
المجمع أيض ًا مراكز لألبحاث المتخصصة في دراسة األمراض السائدة
في المنطقة ،بما في ذلك مرضى السرطان والسكري والسمنة ،وسوف يتم
تنفيذ المشروع على مرحلتين.
المرحلة األولى سيتم خاللها تنفيذ قسم تعليمي يتكون من  8طوابق
بسعة  300ســريــر ،ومـخـتـبــرات حــديـثــة ،ومــركــز للتصوير اإلشـعــاعــي ،أما
المرحلة الثانية من التنفيذ فتهدف إلى التوسع إلى  500سعة سريرية،
وإنشاء مركز بحث وتطوير ،وقاعة للمؤتمرات.
مشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين:
يأتي المشروع ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي تندرج ضمن
خطة التعافي االقـتـصــادي ،ويـحــرص القائمون على الـمـشــروع أن يكون
التصميم على أعلى مستويات الجودة وصديقً ا للبيئة ووفق أفضل الحلول
اإلنشائية والكهروميكانيكية مع ضمان توفير الطاقة .وسيضم المشروع
مباني جــديــدة لقسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية
وال ـمــدن ـيــة لـتـكــون مــواك ـبــة لتعليم الـتـقـنـيــات ال ـحــدي ـثــة ،وق ـســم للعمارة
والتصميم الداخلي.
كما سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم فــي إث ــراء البحث العلمي
وتـطــويــر التقنيات الهندسية لخدمة الـقـطــاعــات المحلية واإلقليمية،
ومــواك ـبــة مـتـطـلـبــات الـمـسـتـقـبــل ف ــي م ـجــال ع ـلــوم ال ـف ـضــاء والـصـنــاعــات
المستدامة وإعداد الكوادر المتخصصة في المجاالت الهندسية المختلفة
لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة في
المملكة.
مشاريع القطاع الصحي
مشروع مجمع دلمونيا للخدمات الصحية:
سيكون مجمع خدمات وعيادة طبية في مختلف التخصصات الطبية
الـنــوعـيــة بـجــزيــرة دلـمــونـيــا ،حـيــث تــم تخصيص أرض لــه يـقــدر حجمها
بحوالي  16.665مترا مربعا.
مستشفى الملك حمد : AMH
جــار تنفيذه بمنطقة عــالــي شــامــا كــل التخصصات الطبية ،وتبلغ
طاقته االستيعابية  125ســريــراً ،لتقديم خدمات طبية مختلفة تعتمد
أح ــدث الـتـقـنـيــات فــي مختلف الـتـخـصـصــات ،حـيــث يـحـتــوي عـلــى غرفة
عمليات بتقنية عالية للعمليات الجراحية الدقيقة ،ومن المؤمل أن يتم
تركيب ألواح للطاقة الشمسية في المستشفى عند اكتمال المشروع ،ليتم
االعتماد عليها كمصدر للطاقة بنسبة .%75
مشاريع قطاع اإلسكان
تنفيذ ًا للتوجيهات الملكية السامية بتوفير  40ألــف وحــدة سكنية
فــإن الحكومة بالشراكة مــع القطاع الـخــاص قامت بإنشاء خمس مدن
إسكانية جديدة إلــى جانب المشاريع اإلسكانية األخــرى بهدف تحقيق

هذا التوجيه ،ومازال العمل جاريا من أجل تنفيذ وحدات سكنية جديدة،
لتقديم أفضل الخدمات السكنية النموذجية للمواطنين.
كما تم إنشاء مدينة سلمان لتكون مدينة متكاملة تضم ما يقارب
 12.000وحــدة سكنية ،ومدينة شــرق الحد لتضم ما يقارب  5000وحدة
سكنية ،وما يقارب  3500وحدة سكنية في مدينة شرق سترة ،وما يقارب
 4500وحدة سكنية في مدينة خليفة ،في حين تم االنتهاء من إنشاء ما
يقارب  4000وحدة سكنية ضمن مشروع ضاحية الرملي.
جانب آخر ،تم إطالق برنامج «شراكة» الذي يتيح المزايدة على
من
ٍ
حقوق تطوير األراضي الحكومية من قبل مطوري القطاع الخاص ،حيث
قامت وزارة اإلسكان بهذا المشروع في منطقة اللوزي الــذي يتكون من
 132منزال.
كما سيتم التوسع في البرنامج خالل السنوات القادمة ليشمل أكثر
من  16.000وحدة سكنية ،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم
في توفير وحدات سكنية بجودة عالية.
قطاع الشباب والرياضة
مشروع المدينة الرياضية:
وتسهم في دعم قطاع الشباب والرياضة وتوفير البيئة التي تحفز

على اإلبداع والتميز في هذا القطاع ،وتشتمل المدينة الرياضية على
ملعب رياضي متكامل سيكون األكبر على مستوى مملكة البحرين،
أيضا
كما ستشتمل على صالة متعددة االستخدام .وستحتوي المدينة ً
على مالعب مصممة بمعايير دولية ومسارات أللعاب القوى وصاالت
متعددة االستخدامات ،وكذلك ستضم المدينة مجمعا تجاريا وفنادق.
«المنصة االستثمارية»:
تستهدف تسهيل االستثمار في مملكة البحرين ودعم المشاريع
التنموية واالستراتيجية بالمملكة ،حيث إن المنصة االستثمارية هي
منصة إلكترونية للترويج للفرص االستثمارية المتاحة في المملكة،
وذل ــك تحت إش ــراف مباشر مــن مجلس التنمية االقـتـصــاديــة ،حيث
يمكن للمستثمرين عبر هذه المنصة الحصول على معلومات متكاملة
حول المشاريع التنموية واالستراتيجية المتاحة لالستثمار ،ويمكنهم
أيض ًا التواصل مع الجهات المسؤولة عن المشروع في حال وجود أي
استفسارات أو طلب إيضاحات بشأن المشروع ،وسيتم اإلعــان قريب ًا
عن إطالق المنصة وطريقة استخدامها.
وأكــد الفريق الحكومي في الختام أن خطة التعافي االقتصادي
أتت لمواصلة الحفاظ على مسار النمو االقتصادي وخلق فرص عمل

واعــدة وجعل المواطن الخيار األول في ســوق العمل عبر جملة من
المبادرات التي تم تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها بإذن اهلل
مشيرا إلى أن الجهود متواصلة
وفق ما ُوضع لها من أولويات وبرامج،
ً
وف ــق الـتــوجـيـهــات الملكية الـســامـيــة لـجــالــة عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى،
والمتابعة المستمرة مــن صــاحــب السمو الملكي ولــي العهد رئيس
مجلس الوزراء.
وذكر الفريق الحكومي أن هذه الجهود تصب في تحقيق أهداف
خـطــة الـتـعــافــي االق ـت ـصــادي عـبــر تكثيف مـســاعــي تحقيق أولــويــاتـهــا
ال ـخ ـمــس ،وت ـعــزيــز االس ـت ـق ــرار ال ـمــالــي م ــن أج ــل خ ـلــق ف ــرص نــوعـيــة
لـلـمــواطـنـيــن بـمــا ي ـعــود بــالـنـفــع وال ـن ـمــاء عـلــى الـجـمـيــع ،مـضـيــفً ــا أن
المشاريع المدرجة ضمن أولويات خطة التعافي االقتصادي تركز على
خلق فرص عمل واعدة للمواطنين لتعزيز مكانة البحرين التنافسية
فــي كــافــة الـمـجــاالت بما يــرفــد الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة ،كما ستسهم
في استقطاب المزيد من المشاريع االستثمارية المولّدة للوظائف،
والعمل على تعزيز استقرار ســوق العمل ،واستقرار الـكــوادر الوطنية
مزيد من
في وظائفها وخلق المزيد من الفرص النوعية أمامها نحو
ٍ
االبتكار واإلبداع.
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محاف�ظ الجنوبي�ة :المحافظ�ة حري�ص�ة عل�ى
رعاي�ة مختل�ف البرام�ج والفعالي�ات الهادف�ة
ضمن الجهود المبذولة في تعزيز أطــر التواصل بين
المحافظة واالهالي ،التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن
خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ،عبر تقنية
االت ـصــال الـمــرئــي مــن خــال «المجلس االف ـتــراضــي» ،بعدد
من األهــالــي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة،
بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ ،وعدد
من الضباط والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وف ــي مستهل الـلـقــاء رح ــب سـمــو الـمـحــافــظ بــاألهــالــي
والـحـضــور ،مــؤكــد ًا ان المحافظة مستمرة فــي ترسيخ نهج
التواصل المستمر مــع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم،
وذلك تنفيذ ًا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة عــاهــل الـبــاد المفدى،
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس الوزراء.
وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية ،بقرار مجلس
الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الــوزراء ،بشأن اعتبار الخامس
والعشرين من مــارس من كل عــام يوم ًا للشباب البحريني،
الذي يحظى بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

{ سمو محافظ الجنوبية خالل اللقاء.

ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية ،لإلرتقاء بالطاقات الشبابية الواعدة ،والمضي
قــدم ـ ًا نـحــو تحقيق االن ـج ــازات فــي كــل ال ـم ـجــاالت بمملكة
البحرين.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أك ــد سـمــو الـمـحــافــظ أن المحافظة
حريصة على رعــايــة مختلف البرامج والفعاليات الهادفة
الـتــي تتناسب مــع مختلف شــرائــح المجتمع مــن األهــالــي
وال ـمــواط ـن ـيــن ،ب ـهــدف تــرسـيــخ م ـبــدأ ال ـشــراكــة المجتمعية
وتعزيز االنتماء الوطني من خــال التعاون والتنسيق مع
الجهات األمنية والحكومية ،ومؤسسات المجتمع المدني
في نطاق المحافظة.
وفي ختام المجلس االفتراضي ،عبر الحضور من أهالي
المحافظة عــن شكرهم وتـقــديــرهــم على الـتــواصــل الــدائــم
الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع األهالي
مــن خــال المجلس االفـتــراضــي وال ـحــرص الـمـتــواصــل في
تفعيل القنوات اإللكترونية المختلفة ،مثمنين دور سموه في
الوقوف على احتياجاتهم وتحقيقها بالشكل الــذي يرتقي
الى تطلعاتهم الهادفة.

«التنمي�ة ال�سيا�س�ية» يطل�ق المح�ور الثال�ث
م�ن المرحل�ة ال�ش�املة لبرنام�ج «د ّرب »2
ب ـعــد اإلقـ ـب ــال ال ــاف ــت ع ـلــى ال ـم ـحــوريــن
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي
لالنتخابات النيابية والبلدية «د ّرب »2أعلن
معهد البحرين للتنمية السياسية استعداده
إلطالق المحور الثالث من المرحلة الشاملة
مــن الـبــرنــامــج ،والـمـخـصـصــة لـلــراغـبـيــن في
ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة وال ـب ـلــديــة
ال ـم ـق ـب ـلــة ومـ ــديـ ــري ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
وال ـف ــرق الـعــامـلــة ،حـيــث تنطلق ي ــوم األحــد
المقبل  28نوفمبر الجاري ،أولــى فعالياته،
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ي ــؤك ــد ال ـم ـع ـهــد إل ـ ــى أن
الفرصة ال تزال متاحة للراغبين بالتسجيل
في المحور الثالث عبر الدخول إلــى موقع
المعهد (.)bipd.org
وسيتضمن المحور الثالث من المرحلة
الـشــامـلــة مجموعة مــن ال ـ ــدورات التدريبية
المتخصصة وال ـهــادفــة إل ــى تنمية مـهــارات
المشاركين اإلعالمية وتعزيز آليات التواصل
وال ـت ـفــاعــل م ــع ال ـج ـم ـهــور ،سـ ــواء بــاالت ـصــال
المباشر أو عبر وســائــل اإلع ــام المختلفة،
ض ـمــن م ـح ــاور م ـت ـعــددة يـقــدمـهــا نـخـبــة من
األكاديميين والمختصين.
وس ـي ـب ــدأ هـ ــذا ال ـم ـح ــور بـ ـ ــدورة تــدريـبـيــة
بعنوان« :مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم»

يـقــدمـهــا مــديــر إدارة األخ ـب ــار ب ـ ــوزارة شــؤون
اإلع ـ ـ ــام ،األسـ ـت ــاذ ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـمــدفــع،
وي ـق ــدم مــديــر إدارة وس ــائ ــل اإلع ـ ــام بـ ــوزارة
شــؤون اإلعــام ،الدكتور يوسف محمد ،دورة
«م ـ ـهـ ــارات ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـمــواط ـن ـيــن» ،كما
الفعال،
يقدم المدرب المختص بالتواصل
ّ
األس ـت ــاذ عـلــي ال ــري ــس ،دورة «م ـه ــارات إلـقــاء
الخطاب السياسي والجماهيري».
أم ــا الـ ــدورة الـتــدريـبـيــة الــرابـعــة فستركز
على مواقع التواصل االجتماعي عبر دورة
«ص ـن ــاع ــة ال ـم ـح ـتــوى اإلع ــام ــي ف ــي وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـم ــاع ــي» وي ـقــدم ـهــا خبير
اإلع ـ ـ ــام االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ـس ــوي ــق الــرق ـمــي
األستاذ علي سبكار ،فيما سيختتم المحور
الثالث من المرحلة الشاملة بدورة «مهارات
ال ـبــروتــوكــول وال ـمــراســم واإلت ـي ـك ـيــت» ،والـتــي
ستقدمها المدربة المعتمدة في البروتوكول
والمراسم ،األستاذة منى الزايد.
وكان معهد البحرين للتنمية السياسية
قد اختتم ،يوم أمس األربعاء ،المحور الثاني
مــن الـمــرحـلــة الـشــامـلــة بـمـشــاركــة مجموعة
مـ ــن ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـ ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
المقبلة والمهتمين بالعملية االنتخابية من
النشطاء والمراقبين واإلعالميين.

{ محافظ المحرق خالل تدشين البانوش سمحان.

�أكد �أهمية المحافظة على التراث ..المحافظ:

المحرق تعتز بمهنها القديمة ومعالمها التراثية
أكد محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى
بن هندي المناعي أن التوجيهات السامية من لدن
حضرة صاحب الجاللة عاهل الـبــاد المفدى تؤكد
أهمية الـحـفــاظ على تــاريــخ وت ــراث اآلب ــاء واألج ــداد
وإي ـصــالــه إل ــى األج ـي ــال ال ـقــادمــة لـكــي تـعـتــز وتفخر
بـمــاضـيـهــا ال ـعــريــق ،مـشـيــرا إل ــى ارت ـب ــاط المحافظة
وأهاليها الكرام منذ القدم بالبحر ،باعتباره المورد
األساسي في حقبة تعد من أجمل حقب التاريخ التي
عاشها آبــاؤنــا وأجــدادنــا ،مــؤكــدا أن المحافظة تزخر
وتعتز بمواقعها التراثية ومهنها القديمة التي تدعونا
إلى ضرورة الحفاظ على التراث والقيم األصيلة التي
تعتز بها المملكة.
جــاء ذلــك خــال تدشين الـبــانــوش سمحان (بن
هندي) الذي يعتبر نسخة طبق األصل لبانوش عائلة
بــن هندي الــذي كــان يستخدم فــي صيد اللؤلؤ قبل
عشرات السنين ،حيث تم التدشين بحضور مستشار
جــالــة الـمـلــك ال ـم ـفــدى ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب والــريــاضــة

صالح بن عيسى بن هندي المناعي والمحافظ وعدد
من وجهاء وأعـيــان ورج ــاالت المحرق وأبـنــاء نواخذة
المحرق بموقع صناعة السفن بالمحافظة ،حيث تم
االلتقاء بعدد من القالليف الذين ســاروا على نهج
اآلبــاء واألجــداد وحافظوا على هذه المهنة التراثية
للمملكة بشكل عــام والـمـحــرق بشكل خ ــاص ،والتي
اشـتـهــرت فــي قــديــم الــزمــان بصيد الـلــؤلــؤ واألسـمــاك
وصناعة السفن والـعــديــد مــن المهن التراثية التي
كانت تمثل مصدر دخل للكثير من العوائل في حقبة
من الزمن ،بل كانت تمثل الشريان الرئيسي لمصدر
الدخل في القرن الماضي ،قبل اكتشاف النفط.
وأكــد المحافظ خــال تدشين البانوش سمحان
(بــن هـنــدي) أهمية أن تتبنى هيئة السياحة ب ــوزارة
الصناعة والـتـجــارة والـسـيــاحــة توفير أرض ساحلية
تستخدم في صناعة البوانيش وتكون مــزارا ومعلما
لألهالي وللزوار والسياح القادمين إلى المملكة من
مختلف دول العالم.

عن العنف
النف�سي �ضد المر�أة
malmahmeed7@gmail.com

محميد احملميد

أول السطر:
مــع إع ــان ع ــدد مــن ال ـ ــدول ،وخــاصــة األوروبـ ـي ــة ،تــزايــد حــاالت
اإلصــابــة بفيروس كــورونــا فيها ..أليس مــن األفـضــل أن تـبــادر وزارة
الصحة وسفاراتنا بالخارج إلــى توعية المواطنين بشأن األوضــاع
واإلجراءات الوقائية المطلوبة.
عن العنف النفسي ضد املرأة:
ال ـيــوم الخميس ال ـمــوافــق  25نــوفـمـبــر ،يحتفل الـعــالــم باليوم
الــدولــي للقضاء على العنف ضد الـمــرأة ،تحت شعار «لننه العنف
ضد المرأة اآلن» ..ولعله من الواجب أن ينتهي عندنا ملف الزوجات
المعنفات والمعلقات والمطلقات في المحاكم الشرعية ،وخاصة
الجعفرية ..بعض األزواج يمارسون العنف السلبي ضد الزوجات،
ليس بالضرب واالعتداء ،ولكن باإلهمال واالنشغال عن األسرة ،وهذا
عنف نفسي ،تأثيره أكبر وأطول.
حزن المرأة كبير ومضاعف ،وله آثار نفسية وأسرية ،عليها وعلى
أبنائها ،وهــذا مــا حــذر منه الـقــرآن الكريم والسنة النبوية ،بشكل
خاص ومحدد ،لخطورته وتداعياته وانتقاله إلى محيط أكبر في
يعد نوعا من أنواع العنف
األسرة ،لذلك فإن التسبب في حزن المرأة ّ
ضد المرأة ،الواجب مناهضته والقضاء عليه.
إهمال شؤون المرأة «الزوجة أو البنت أو األم أو األخــت» ،وعدم
مراعاة ظروفها واحتياجاتها ومصادرة حقوقها حينما تكون موظفة
أو عــامـلــة أو م ــرؤوس ــة ،ي ـعـ ّـد عنفا أي ـضــا ضــد ال ـم ــرأة يـجــب إن ـهــاؤه،
ومـحــاسـبــة مــن ي ـقــوم بــه وي ـمــارســه ضــد الـ ـم ــرأة ..فـكــم مــن موظفة
ابتالها اهلل بمسؤول ال يستوعب احتياجات المرأة ،ويكون عنيفا فظا
غليظا في التعامل ،ويتفنن في الخصومات والعقوبات ،والتهديدات
اإلدارية ،والوشاية واالفتراء ،والمحاباة والتحرش ،وممارسة التعسف
الوظيفي ..فهو كذلك عنف ضد المرأة يجب أن ينتهي اآلن فورا.
بعض أزواج ومسؤولين يتفننون في العنف النفسي ضد المرأة،
وخاصة إذا كانت ذات شخصية مسالمة هادئة ،أو كما نقول« :كافة
عافة في حالها» ،فتجد الــزوج أو األخ أو األب أو المسؤول يتعامل
معها بأسلوب غير صحي ،تارة بالتطنيش واإلهمال ،وتــارة بالعنف
والـصــراخ ،وحتى بالتقليل من دوره ــا ،وتقزيم أعمالها ،والسخرية
مـنـهــا ،وتقريعها أم ــام أبـنــائـهــا وزمــائ ـهــا ،وال ـحــط مــن شخصيتها،
ناهيك عن البخل في األمــوال ،والبخل في المشاعر ،مهما أنجزت
من أعمال ،ولبست وتعطرت ،فال يقول لها كلمة جميلة واحدة ،في
حين أن عيونه «تتطاير ألف متر» إن شاهد امرأة أخرى في الطريق
أو المطعم.
بالتأكيد هناك قوانين وأنظمة ،وتعليمات وإجراءات ،تحاسب كل
من يمارس العنف ضد المرأة ،إال أن العنف النفسي ضد المرأة ال
توجد له قوانين وال أنظمة وال تعليمات وال إجراءات.
لـطــالـمــا ســألـنــي بـعــض ال ــزم ــاء :ل ـمــاذا ن ــراك تــرفــق كـثـيــرا في
تعاملك مع الزميالت تحديدا؟ فتكون إجابتي دائما :إن لدي أبناء
وبنات ،وأســأل اهلل أن يسخر لهم من يحسن معاملتهم ،كما أحسن
تعاملي مع بنات الناس ،وال أريد أن ُأسيء التعامل مع الزميالت ،كي
ال يسلط اهلل على أبنائي وبناتي مسؤوال ال يحسن التعامل معهم
ذات ي ــوم ..فهكذا هــي الــدنـيــا ..وجميعنا يحفظ اآليــة الكريمة في
يم ْي ِن ِفي ال َْم ِدين َِة َوكَا َن
سورة الكهفَ « :وأَ َّما ال ِْج َدا ُر َفكَا َن ِلغُ َ
الم ْي ِن َي ِت َ
وه َما َص ِال ًحا َف ـأَ َرا َد َر ُّبـ َ
ـك أَ ْن َي ْب ُلغَا أَ ُش َّد ُه َما
ت َْح َتهُ َك ْنزٌ َل ُه َما َو َكــا َن أَ ُب ُ
َ
َو َي ْست َْخ ِر َجا َك ْنز َُه َما َر ْح َم ًة ِم ْن َر ِّبك».
آخر السطر:
نتمنى على شــركــة سينما البحرين وغـيــرهــا مــن دور السينما
عرض فيلم «الكمين» ،وهو من إنتاج دولة اإلمارات العربية المتحدة
الشقيقة ،ويوثق قصة الشهداء واألبطال والرجال البواسل ،ضمن
قوات التحالف العربي ،في الحفاظ على أمن المنطقة ،من اإلرهاب
الحوثي المدعوم من إيران.

�إح����������ال����������ة م�����ت�����ه�����م ب�������زراع�������ة
ال���م���خ���درات ب��م�����س��ك��ن��ه �إل����ى ال��م��ح��اك��م��ة
eslammahfoouz@hotmail.com

تقدمي:إسـالم مـحفوظ

في جل�سة حامية �أخرى في ق�ضية �إف�شاء �أ�سرار �شركة بترول..

�ش�اهد نف�ي ي�رد عل�ى ع�ش�رات الأ�س�ئلة م�ن الدف�اع والنياب�ة مدة �س�اعة
المحكم��ة ق��ررت الت�أجي��ل �إل��ى  2دي�س��مبر للمرافع��ة بع��د اال�س��تماع ل�ش��هود الواقع��ة
واص ـل ــت الـمـحـكـمــة ال ـك ـبــرى الـجـنــائـيــة
ن ـظــر قـضـيــة الـمـتـهـمـيــن بـيـنـهــم (أج ـن ـبــي –
هـ ــارب) بـشــركــة لـلـخــدمــات الـنـفـطـيــة أفـشــوا
أسـ ـ ــرارا ت ـخــص ال ـشــركــة تـتـعـلــق ب ــاإلي ــرادات
وكميات اإلنتاج وعالقات الشركة وتعاقداتها
الخارجية ،كما زور المتهمان األول والثاني
م ـس ـت ـنــدا ل ـل ـق ــدرة ال ـم ــال ـي ــة ل ـش ــرك ــة تـخــص
المتهم الثاني ،حيث نسبا صــدور المستند
ألحـ ــد ال ـب ـن ــوك األج ـن ـب ـيــة خ ـ ــارج الـبـحــريــن
وك ــان بقيمة  20مليار دوالر أمــريـكــي ،وكانا
يـعــدا المستند لتقديمه للجهات المعنية
في البحرين للدخول في مناقصات لبعض
ال ـم ـشــروعــات إال أن إدارة مـكــافـحــة الـفـســاد
أحبطت عملهما ،حيث استمعت المحكمة
لشاهد النفي ال ــذي قــدمــه دف ــاع المتهمين
الثاني والثالث وهو أحد المديرين بالشركة
ح ـيــث اس ـت ـمــر م ــدة ق ــارب ــت س ــاع ــة ي ــرد على

األسئلة الموجهة إليه من دفــاع المتهمين
ورئـيــس النيابة والمتهمين أنفسهم وذلــك
بـعــد أن سـمــح لـهــم رئ ـيــس هـيـئــة المحاكمة
بسؤال الشاهد.
حـيــث أف ــاد ال ـشــاهــد ب ــأن ه ـنــاك الكثير
من المعلومات عن الشركة تتعلق بالتقارير
المالية وما إلى ذلك متوافرة على الموقع
االلـكـتــرونــي للشركة بــاإلضــافــة إلــى أن تلك
المعلومات المتداولة لم تكن سرية ومتوافرة
عـلــى لــوحــات اإلع ــان ــات الـخــاصــة بالشركة
وب ـع ــض ت ـلــك ال ـت ـق ــاري ــر تـنـشــر ع ـلــى مــواقــع
اقتصادية عالمية ،موضحا أنه ليس هناك
آل ـيــة تـمـنــع الـمــوظـفـيــن مــن نـشــر معلومات
معينة ول ـكــن األم ــر يتعلق ب ـقــواعــد سلوك
ال ـع ـمــل الــوظ ـي ـفــي ،إال أن ــه أك ــد ف ــي الــوقــت
نفسه أن ــه لــم يطلع عـلــى بـنــود االتـفــاقـيــات
التي أبرمتها الشركة مع الجهات الخارجية

وهــي محل الــوقــائــع محل االت ـهــام ،موضحا
أن ــه ال يعلم اذا كــانــت ب ـنــود ه ــذه االتـفــاقـيــة
تتضمن بـنــودا ســريــة مــن عــدمــه ،ومــع ختام
الجلسة كــانــت المحكمة قــد استمعت إلــى
شـ ـه ــود االث ـ ـبـ ــات والـ ـنـ ـف ــي ف ــأم ــرت بـتــأجـيــل
الجلسة القادمة إلى  2ديسمبر لتقديم دفاع
المتهمين مرافعته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلــى تلقي إدارة
مـكــافـحــة ج ــرائ ــم ال ـف ـســاد م ـع ـلــومــات ســريــة
تفيد قيام المتهم األول بصفته مسؤوال في
الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني وهو
صديقه ويعمل مديرا الحدى الشركات التي
تتعاون مع شركة البترول حيث قام األخير
بـ ــدوره بـنـقــل تـلــك الـمـعـلــومــات إل ــى المتهم
الثالث (أجنبي الجنسية) والذي كان يعمل
مستشارا سابقا في الشركة حيث كان يستغل
تلك المعلومات لتحقيق منافع لــه بينما

تضر بعمل الشركة.
وكشفت التحريات أن تلك المعلومات
تتعلق بإنتاج الشركة والحقول التي تعمل
بـهــا ون ـتــائــج االج ـت ـمــاعــات واألم ـ ــور الـمــالـيــة
وال ـم ـي ــزان ـي ــة وعـ ــاقـ ــات ال ـش ــرك ــة بــال ـج ـهــات
المتعاقدة معها ،كما تبين أن تلك المعلومات
تخص تعاقدات مستقبلة للشركة مع شركات
أجنبية تتعلق بأمور تخص عمليات اإلنتاج،
وأكــدت التحريات أن تلك المعلومات سرية
وال ي ـج ــوز ت ــداول ـه ــا خ ـ ــارج ال ـش ــرك ــة خــاصــة
ألشخاص انتهت عالقة عملهم بالشركة وهو
المتهم الثالث ،فيما برر المتهم األول قيامه
بــإفـشــاء االسـ ــرار للمتهم الـثــالــث الـمــوجــود
فــي ال ـخــارج بــأنــه ك ــان يستفيد مــن خبراته
كـ ــون ال ـم ـت ـهــم ال ـث ــال ــث ل ــدي ــه خ ـب ــرات كـبـيــرة
فــي م ـجــاالت الـعـمــل الـبـتــرولــي وكـيـفـيــة حل
المشاكل التي تواجه العمل.

���� 5س���ن���وات ���س��ج��ن��ا ل�������ش���اب ي������روج ل��ل��م��ي��ت��اف��ي��ت��ام��ي��ن
قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن شــاب 5
سـنــوات بعد إدانـتــه بترويج الـمــواد المخدرة وتقديمها
بــاإلضــافــة إل ــى تغريمه  3آالف دي ـنــار ،وت ـعــود تفاصيل
الــواقـعــة إلــى تلقي إدارة مكافحة الـمـخــدرات معلومات
تفيد بحيازة المتهم المواد المخدرة بقصد الترويج،
وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة
الحشيش الـمـخــدرة ومــا لبث أن اتصل بالمتهم األول
هاتفي ًا تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما
قيمته  30ديـنــارا ،وعلى أثــر ذلــك انتقل المصدر رفقة

شرطي إلــى منطقة اللوزي وهــو المكان المتفق عليه،
والتقى المصدر المتهم وقــام المتهم بتسليم المصدر
المؤثر العقلي ،إال انــه وفــي تلك األثـنــاء شعر المتهم
بتواجد أفراد الشرطة فحاول الهرب إال أنه تم القبض
عليه.
واعـ ـت ــرف ال ـم ـت ـهــم ف ــي تـحـقـيـقــات ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
بحيازته للمادة المضبوطة بقصد تعاطيها باإلضافة
إلــى تقديمها وبيعها من حين لآلخر وأنــه يــوم الواقعة
اتـفــق مــع الـمـصــدر على أن يبيعه الـمــؤثــر العقلي بما

قيمته  30دي ـنــارا ،وفــي الموعد المحدد سلم المصدر
المادة المخدرة التي تحصل عليها من آسيوي ال يعرفه
ويتحصل على المادة المخدرة عن طريق إرسالها لها في
أماكن معينة ويستلمها ويضع مقابلها.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون
 ،2021أوال :قدم بمقابل مــادة مخدرة «الميتافيتامين»
للتعاطي في غير األحــوال المرخص بها قانون ًا ،ثانيا:
حاز وأحرز مادة الميتافيتامين المخدرة بقصد التعاطي
وذلك في غير األحوال المصرح بها قانونا.

صرح رئيس نيابة محافظة
ال ـم ـحــرق ب ــأن ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
قـ ــد أن ـ ـجـ ــزت ت ـح ـق ـي ـقــات ـهــا فــي
واقـ ـع ــة زراعـ ـ ــة وحـ ـي ــازة وإح ـ ــراز
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرة وحـ ـ ـي ـ ــازة
واح ــراز مــؤثــرات عقلية بقصد
االت ـجــار والـتـعــاطــي وتقديمها
للتعاطي بــدون مقابل ،وأمــرت
بإحالة المتهم إلى المحاكمة
الجنائية.
وتـ ـع ــود ت ـفــاص ـيــل الــواق ـعــة
الـ ـ ــى ورود مـ ـعـ ـل ــوم ــات إلدارة
م ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات اكــدت ـهــا
التحريات والتي تضمنت قيام
المتهم بزراعة المواد المخدرة
بمسكنه وحيازة وإحــراز المواد
المخدرة بقصد االتجار ،وبعد
اس ـت ـص ــدار االذن م ــن الـنـيــابــة
العامة تم ضبطه بمسكنه كما
تــم الـعـثــور عـلــى أدوات زراع ـيــة

ونباتات وبذور المواد المخدرة
كما ضبط لديه مؤثرات عقلية
اخرى.
وقد باشرت النيابة العامة
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ال ــواق ـع ــة حيث
ندبت خبراء المختبر الجنائي
لـ ـفـ ـح ــص الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـبـ ــوطـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـب ـي ــن
ان ـهــا ع ـب ــارة ع ــن ن ـبــاتــات وب ــذور

المريجوانا والحشيش ،فض ًال
عـ ــن م ـ ــؤث ـ ــرات ع ـق ـل ـيــة تـمـثـلــت
فــي م ــواد الشبو والكلونازيبام
وال ـبــري ـغــاب ـل ـيــن ،ك ـمــا استمعت
الى شهادة الشهود واستجوبت
الـ ـمـ ـتـ ـه ــم وواج ـ ـه ـ ـتـ ــه ب ــال ــدال ــة
القائمة ضــده وأم ــرت بإحالته
محبوس ًا للمحكمة الجنائية
الكبرى.

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى م��ت��ه��م ب��ان��ت��ح��ال �صفة
رج�����ل �أم�������ن وال�������س���رق���ة ب�����الإك�����راه
ت ـم ـك ـن ــت م ــدي ــري ــة ش ــرط ــة
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة مــن
القبض على شخص ( 30عاما)
إثــر قيامه بانتحال صفة رجل
أمـ ــن ،واالع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى آس ـيــوي

وسرقته باإلكراه.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ــدي ــري ــة أن ــه
ف ــور تلقي ال ـبــاغ مــن المجني
عليه ،باشرت شرطة المديرية
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـبـ ـح ــث والـ ـتـ ـح ــري

التي أسفرت عن تحديد هوية
المذكور والقبض عليه ،مشير ًة
إل ــى أن ــه ت ــم ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
الالزمة تمهيد ًا إلحالة القضية
إلى النيابة العامة.

الأم�����ن الإذاع������ي ي��ن��اق�����ش دور م��ك��ات��ب حماية
الأ����س���رة ف��ي ���ض��م��ان ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ورع��اي��ت��ه
يناقش برنامج «األم ــن» اإلذاع ــي ال ــذي تعده
وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية
بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إذاع ـ ـ ــة مـمـلـكــة
البحرين ويبث على الهواء مباشرة كل خميس في
تمام الساعة  1.30ظهر ًا على الموجة FM102.3
مــوضــوع دور مـكــاتــب حـمــايــة األس ــرة والـطـفــل في
ضـمــان حـقــوق الطفل ورعــايـتــه ،حيث يستضيف
ال ـبــرنــامــج الـنـقـيــب ري ــم وح ـي ــد فـلـيـفــل الـضــابــط

ال ـم ـش ــرف ع ـلــى م ـك ـتــب ح ـمــايــة األسـ ـ ــرة وال ـط ـفــل
بمديرية شرطة محافظة المحرق.
كما يتخلل البرنامج تقديم عدد من الفقرات
والمحاور األمنية والتثقيفية والتوعوية ،ويقدم
حلقة هذا األسبوع كل من الرائد جاسم عيد آدم
وشيخة الزياني ،وفــي اإلخ ــراج الـمــازم أول مروة
حمد المعراج ،ومساعد مــازم ثاني عبدالرحمن
البطي.
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ان����ط��ل�اق �أع�����م�����ال ال���م���ن���ت���دى ال���وط���ن���ي ل��م��ن��اق�����ش��ة
ت���و����ص���ي���ات ت���ق���ري���ر ال������ت������وازن ب���ي���ن ال��ج��ن�����س��ي��ن
افتتح المجلس األعلى للمرأة في مقره بالرفاع صباح أمس المنتدى الوطني لعرض نتائج ومناقشة
توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين ،وذلك بمشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل
خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني ،واألستاذة هالة األنصاري األمين العام للمجلس ،وبحضور عدد
من المسئولين في القطاع العام ،وممثلين عن السلطة التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني،
وممثلين عن مركز الـتــوازن بين الجنسين في المملكة العربية السعودية الشقيقة ،ومركز اإلحصاء
الخليجي ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،ولجنة المرأة باألسكوا ،وفريق خبراء البنك الدولي.
ويـهــدف المنتدى ال ــذي يـقــام على مــدى يومين إلــى مناقشة نتائج التقرير الوطني لـلـتــوازن بين
الجنسين على المستوى المؤسسي وفي المجاالت الرئيسية المؤثرة في التنمية الوطنية ،الذي شهدت
نتائجه تقدما ملحوظا بالمقارنة مع التقرير األول الصادر قبل عامين .وأطلع المشاركون في المنتدى
على أبرز المبادرات وأفضل الممارسات ،التي رصدها التقرير ،والتي ساهمت في تطوير مؤشرات التوازن
بين الجنسين على المستوى الوطني ،باإلضافة إلى فرص التحسين المرجوة في المجاالت التنموية
المختلفة.
كما تناولت جلسات المنتدى المقترحات التي مــن شأنها أن تسهم فــي تجويد مخرجات التقرير
الوطني ،خصوص ًا ما تعلق منها بسبل األخذ بتوصياته وأوجه تنفيذها بحسب أولويات العمل القادمة ،أو
منهجيات تطوير بعض المؤشرات لتقديم المزيد من القراءات الموضوعية لواقع التوازن بين الجنسين.

وزي��ر المالي��ة واالقت�ص��اد الوطني� :سيا�س��ات الحكومة ت�س��اند خطة نهو���ض المر�أة
هال�ة الأن�ص�اري :تح�س�ن ملح�وظ عل�ى �صعي�د نتائ�ج الن�س�خة الثاني�ة م�ن التقري�ر
سياسات احلكومة
وف ــي مستهل الكلمة الـتــي ألـقــاهــا وزيــر
المالية واالقـتـصــاد الوطني خــال الجلسة
الرئيسية للمنتدى ،أكد أن ما بلغته المرأة
الـبـحــريـنـيــة ال ـي ــوم م ــن م ـس ـتــويــات مـتـقــدمــة
اصبحت واقـعـ ًا تنفيذا للتوجيهات الملكية
الـســامـيــة لـحـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك
ح ـمــد ب ــن ع ـي ـســى آل خـلـيـفــة ع ــاه ــل ال ـبــاد
ال ـم ـفــدى حـفـظــه اهلل ورعـ ـ ــاه ،ودعـ ــم صــاحــب
الـسـمــو الملكي األم ـيــر سـلـمــان بــن حـمــد آل
خـلـيـفــة ول ــي ال ـع ـهــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
حفظه اهلل ،والقيادة المتميزة للعمل النسائي
لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى
للمرأة.
وأع ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ش ـ ـكـ ــره وتـ ـق ــدي ــره
للمجلس األعلى للمرأة على ما يبذله من
جهود فاعلة ومتواصلة من أجل إبراز المكانة
والدور الرئيسي والريادي الذي تتواله المرأة
الـبـحــريـنـيــة ال ـي ــوم ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت
واألصعدة ،لتكون الشريك المهم في مواصلة
الـبـنــاء والـتـطــويــر واإلس ـهــام الـفــاعــل فــي رفد
المسيرة التنموية للمملكة بما يحقق مزيد ًا
مــن الـتـقــدم واالزده ـ ـ ــار ،مـشـيـ ًـرا إل ــى أن نهج
الحكومة المساند والمنسجم مــع الخطة
الــوطـنـيــة لـلـنـهــوض بــال ـمــرأة الـبـحــريـنـيــة قد
وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل تبتعد
في مضمونها عن صيغة التمكين التقليدي
المتمثل في «النهوض بالمرأة» ،وصــو ًال إلى
صـيـغــة م ـت ـجــددة تــركــز عـلــى «ن ـهــوض ال ـمــرأة
بنفسها» وبمجتمعها وبما يعزز من استدامة
تقدمها ،وهو ما يتجسد اليوم في حضورها
القوي في مجاالت العمل وتبوئها المناصب
القيادية ضمن المؤسسات الحكومية كما في
القطاع الخاص.

وق ــال إن إعـ ــداد وإص ـ ــدار ه ــذا ال ـنــوع من
التقارير الوطنية لقياس تنافسية المرأة في
التنمية الوطنية وفاعلية تأثير السياسات
والـتـشــريـعــات فــي تحقيق الـخـطــة الوطنية
للنهوض بالمرأة البحرينية ،يثري التجربة
الــوطـنـيــة ويــؤهـلـهــا لـتـكــون ن ـمــوذج ـ ًا يحتذى
بــه ومــرجـعـ ًا للخبرات وال ـت ـجــارب فــي مجال
تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وأش ـ ــار ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أن ن ـتــائــج الـتـقــريــر
بينت تقليص الفجوة بين المرأة والرجل في
الكثير من المجاالت مقارنة بنتائج التقرير
األول ،وأن التقرير يعد منهاج ًا ودلي ً
ال وطني ًا
لرصد ومتابعة أداء الجهات والمؤسسات في
مجاالت إدماج احتياجات المرأة في التنمية
عـلــى الـنـحــو ال ــذي يعكس الـسـيــاســة العامة
لمملكة البحرين.
وهـنــأ وزي ــر الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاد الوطني
أداء متقدم ًا
الجهات الخمس التي حققت ً
مــن بين  45جهة ،وهــي هيئة جــودة التعليم
والتدريب ،والجهاز الوطني لإليرادات ،ووزارة

م���ن���اق�������ش���ة �أول�������وي�������ات ع���م���ل ال�����س��ل��ط��ة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ق��ري��ر
وخ ــال الجلسة النقاشية المعنية بالسلطة التنفيذية الـتــي أدارت ـهــا األس ـتــاذة آمنة
الرميحي وكـيــل الـ ــوزارة لالقتصاد الــوطـنــي ب ــوزارة المالية واالقـتـصــاد الــوطـنــي ،وبحضور
المعنيين من المسئولين بالمؤسسات الرسمية والحكومية ورؤســاء لجان تكافؤ الفرص،
استعرضت الجلسة أولويات عمل السلطة التنفيذية في تنفيذ توصيات التقرير التي تناولت
عدة جوانب ،كرفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل وفي مواقع صنع واتخاذ
القرار في بعض القطاعات ،ورفــع نسبة الملتحقات بالتعليم الفني والمهني ،واستحداث
تخصصات فنية ومهنية وصناعية للطالبات ،وااللتزام بتفعيل نظام الموازنات المستجيبة
الحتياجات المرأة ،ورفع كفاءة الخدمات االجتماعية المقدمة لها.
كما بحث المشاركون في الجلسة أهم أولويات العمل القادمة عبر التوافق على آليات
وضع خطة العمل القادمة لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير ،مع اقتراح تطوير بعض مؤشرات
التقرير التي ستسهم في تحليل الوضع الحالي لوضع الحلول المناسبة ،مع التأكيد على
ضرورة أن تكون تلك الحلول مبتكرة ومرنة لتقديم معالجات واقعية.

الـصـحــة ،والـهـيـئــة الــوطـنـيــة لتنظيم المهن
والخدمات الصحية ،وهيئة البحرين للثقافة
واآلثـ ـ ــار .الف ـت ـ ًا ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد إل ــى أهمية
تعميم تجارب هذه الجهات وتوثيق الخطوات
والمبادرات التي قامت بها من أجل تحقيق
ـوهــا ب ــأن تـجــربــة مملكة
أف ـضــل الـنـتــائــج ،م ـنـ ً
البحرين في تبني منهجية «التقييم الذاتي»
على صعيد قياس العائد من مشاركة المرأة
فــي الـتـنـمـيــة ،تـعـكــس أهـمـيــة إدارة الـبـيــانــات
والـمـعـلــومــات واإلح ـ ـصـ ــاءات ،حـيــث أصبحت
البيانات هي األصــول والموارد الفعلية التي
تساهم فــي رســم الخطط واالستراتيجيات
وتنفيذها أخذ ًا بعين االعتبار كل المعطيات
والمعايير كونها الوسيلة األكثر ثقة لقياس
األداء ومدى فعاليته.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ،أعـ ـ ـ ــرب وزيـ ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة
واالق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي ع ــن تـطـلـعــه ب ــأن تـكــون
مـخــرجــات الـمـنـتــدى منصبة لـصــالــح عــرض
ومناقشة نتائج التقرير واالطــاع على أبرز
ال ـم ـبــادرات المتميزة وال ـهــادفــة إل ــى تحقيق

ال ـ ـتـ ــوازن ب ـيــن ال ـج ـن ـس ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـ ـعـ ــام ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
المقترحات والـتــوصـيــات الـتــي ج ــاءت ضمن
ال ـت ـقــريــر وذل ـ ــك ب ـه ــدف ت ـحــديــد األول ــوي ــات
ورسم خطط المرحلة القادمة ،وبما يساهم
فــي تنفيذ خطة التعافي االقـتـصــادي التي
أعلنتها الحكومة مــؤخــر ًا مــن أجــل مواصلة
الحفاظ على مستويات النمو ،وخلق فرص
عمل واع ــدة للمواطنين ،وجعل المواطنات
والمواطنين الـخـيــار األول فــي ســوق العمل
ومــن خــال تعزيز الـشــراكــة بين القطاعين
ال ـعــام وال ـخ ــاص ،متمني ًا معاليه للمجلس
األعلى للمرأة دوام التوفيق والسداد.
حتسن ملحوظ
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا أعـ ــربـ ــت األسـ ـ ـت ـ ــاذة هــالــة
األنـ ـص ــاري األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
للمرأة عن تقدير المجلس لجهود الحكومة
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ،التي أخذت على عاتقها
مسؤولية تفعيل أهم عناصر النموذج الوطني

�إطالق برنامج «توازن» التدريبي
وخ ــال الـجـلـســة الــرئـيـسـيــة ،أط ـلــق الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـمــرأة
بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة برنامج «تــوازن» التدريبي ،وذلك
بهدف بناء وتنمية قــدرات لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع
العام والجهات ذات العالقة بمتابعة تنفيذ النموذج الوطني للتوازن
بين الجنسين وآلياته.
وق ــال الــدك ـتــور رائ ــد بــن شـمــس ال ـمــديــر ال ـعــام لمعهد اإلدارة
العامة ،إن هــذا البرنامج سيعمل على التركيز على رفــع القدرات
وإل ـقــاء ال ـضــوء عـلــى أب ــرز الـمـمــارســات فــي مـجــال تـحــديــد أولــويــات
المؤسسة بما يحقق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية،
والـمـســاعــدة فــي إع ــداد الخطة التشغيلية للجنة تكافؤ الـفــرص،
وتــوظـيــف م ــؤش ــرات األداء عـنــد تنفيذ ال ـبــرامــج ،ووض ــع الـتـقــاريــر
المساندة لعمل اللجنة بناء على اختصاصاتها ،باإلضافة إلى إعداد
الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة في التنمية الوطنية بما
يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة.

للتوازن بين الجنسين ،والمتمثل في اعتماد
آليات وطنية ،كالتقرير ،لقياس أثر وفعالية
الـسـيــاســات وال ـبــرامــج المخصصة لتقليص
الفجوات بين الجنسين ،من منطلق تعزيز
ال ــرق ــاب ــة وال ـش ـفــاف ـيــة وتـحـسـيــن الـتـخـطـيــط
االستراتيجي ومتابعة األداء العام لتحقيق
المزيد من المنجزات الستدامة تقدم المرأة
البحرينية.
وق ــال ــت األنـ ـص ــاري ف ــي كـلـمــة ل ـهــا خــال
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى «ت ـت ـف ـض ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـم ــوق ــرة
بالتنسيق مع المجلس باعتماد ونشر نتائج
التقرير والعمل على متابعة مخرجاته من
خالل مثل هذه المنصات التشاورية الهامة
بـيــن أص ـحــاب الـمـصـلـحــة ،والـ ــذي يـعــد خير
دل ـيــل عـلــى م ــا تـحـظــى ب ــه أع ـم ــال المجلس
األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي
قــري ـنــة ال ـعــاهــل ال ـم ـفــدى حـفـظـهــا اهلل ،من
مساندة كبيرة من قبل السلطة التنفيذية،
وت ـشــارك ـهــا ف ــي ذل ــك ال ـمــؤس ـســة الـتـشــريـعـيــة
وجميع شركاء العمل الوطني في القطاعين

الخاص واألهلي».
وذك ـ ــرت أن م ـخــرجــات الـتـقــريــر الــوطـنــي
أوض ـ ـحـ ــت ت ـح ـس ـن ـ ًا م ـل ـح ــوظ ـ ًا ع ـل ــى صـعـيــد
نـتــائـجــه م ـقــارنـ ًـة ب ــإص ــداره األول ،س ــواء في
شـقــه المتعلق ب ـ ــاألداء الـمــؤسـســي أو ضمن
ال ـم ـج ــاالت الــرئـيـسـيــة الـمــرتـبـطــة بـمـشــاركــة
المرأة في الشأن التنموي،
وأشــارت األنصاري إلى أن نتائج التقرير
جـ ـ ــاءت م ـج ـس ــدة اله ـت ـم ــام ج ـم ـيــع ال ـج ـهــات
المشاركة على تطوير تجربة مملكة البحرين
فــي مجال حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص
والـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن ،وال ـم ـت ـم ـثــل فــي
التزام  45مؤسسة في القطاع العام بتقديم
الـمـعـلــومــات واإلح ـصــائ ـيــات ال ـتــي يحتسبها
التقرير ،وخصوص ًا ما تعلق منها بمعالجات
الدولة لتداعيات الجائحة وسبل احتوائها،
ومـ ـج ــاالت اس ـت ــدام ــة الـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة
واالق ـت ـصــاديــة ،وال ـتــي تـسـتــدعــي الـمــزيــد من
االب ـت ـكــار والـتـجــديــد فــي وض ــع الـحـلــول ذات
األولوية لرفع مستويات التنافسية الوطنية.

الزاي�د :التقري�ر مرج�ع وطن�ي ال�س�تدامة تق�دم المر�أة
وف ــي الـجـلـســة ال ـن ـقــاش ـيــة ال ـخــاصــة بــالـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة
لمناقشة واالطالع على التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين،
أكدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
األسـتــاذة دالل الــزايــد أن هــذا التقرير يمثل مرجعا وطنيا أمام
جـمـيــع مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،وشـ ــددت عـلــى ضـ ــرورة وف ــائ ــدة األخــذ
بمنهجية وتوصيات هــذا التقرير واإلحصائيات التي تضمنها،
وذلــك من أجــل وضــع الحلول الواقعية التي ستضمن استدامة
تقدم المرأة البحرينية.
وقالت إن أهمية هذا التقرير تنبع من أنه نتاج عمل دؤوب
للمجلس األعلى للمرأة الذي بات بيت خبرة محليا وإقليميا ،بل
ودوليا في مختلف قضايا المرأة ،وهو المؤسسة الوطنية المعنية
بالمرأة بموجب األمر الملكي السامي بإنشائه ،ويراعي في مجمل
أنشطته وخططه ومبادراته وتقاريره المصلحة العليا للدولة.

فيما أكدت المداخالت التي تقدم بها عدد كبير من النواب
والشوريين خالل الجلسة الدعم الكامل لجهود المجلس األعلى
لـلـمــرأة فــي تنفيذ تــوصـيــات هــذا الـتـقــريــر ،واالس ـت ـعــداد لتعديل
التشريعات القائمة وســن تشريعات جــديــدة تـخــدم تنفيذ هذه
التوصيات.
ون ــاقـ ـش ــت ال ـج ـل ـس ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
أثــر التشريعات والـقــوانـيــن المتضمنة لتوجهات ال ـتــوازن بين
الـجـنـسـيــن وتـكــافــؤ ال ـفــرص عـلــى نـتــائــج الـتـقــريــر ،وال ـعــائــد من
استثمار الدور الرقابي للسلطة التشريعية على تطبيق وتحقيق
التوازن بين الجنسين ،ودور السلطة التشريعية في دعم نتائج
مملكة البحرين فــي التقارير الــدولـيــة ،إضــافــة إلــى التوصيات
ذات العالقة بالفجوات التشريعية المرصودة وتحديد األولويات
القادمة.
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التحالف بقيادة ال�سعودية يق�صف مواقع طائرات م�سيرة في �صنعاء
القاهرة ( -رويترز) :قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أمس األربعاء انه شن ضربات جوية
على مواقع متصلة بنشاط الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء في ثاني غارة من نوعها
بعد يوم من استهداف التحالف للقدرات الصاروخية للحركة المتحالفة مع ايران .وقالت وسائل إعالم رسمية
سعودية ان التحالف قصف مبنى قيد اإلنشاء كان يستخدم «كمصنع سري» للطائرات المسيرة وانه يحث
المدنيين على االبتعاد عن المناطق التي تضم أهدافا عسكرية «مشروعة».
وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على تويتر ان مدنيين اثنين قتال وأصيب اثنان اخران في غارة
على مبنى قيد اإلنشاء قالت القناة انه تابع لمستشفى اليتيم في مديرية معين .وقال سكان انه ال يوجد
مستشفى في محيط المنطقة المستهدفة .ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير الذي
يشير إلى سقوط ضحايا.

م����وف����د �أم����ري����ك����ي :وا����ش���ن���ط���ن ل����ن ت���ق���ف «م��ك��ت��وف��ة
الأي�������دي» �إذا ا���س��ت��ن��زف��ت �إي������ران ال��م��ح��ادث��ات ال��ن��ووي��ة
واشـنـطــن – ال ــوك ــاالت :أك ــد الـمـبـعــوث األمــريـكــي
ال ـم ـك ـ ّلــف بــالـمـلــف اإلي ــران ــي أن واش ـن ـطــن ل ــن تقف
«مـكـتــوفــة األي ـ ــدي» إن لــم تـعـمــل إيـ ــران ســريـعــا على
العودة إلى طاولة المحادثات حول برنامجها النووي
التي تستأنف األسبوع المقبل.
وفي تصريح أدلــى به الثالثاء لإلذاعة الوطنية
قال روب مالي إنه «إذا قرروا عدم العودة إلى االتفاق،
سـيـتـعـيــن عـلـيـنــا أن نـنـظــر ف ــي وس ــائ ــل دبـلــومــاسـيــة
أخـ ـ ــرى» م ــؤك ــدا أن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة «لـ ــن تـكــون
مستعدة للوقوف مكتوفة األيدي» إذا استنزفت إيران
المحادثات في فيينا.
تُستأنف اإلثنين في فيينا المحادثات بين إيران
والــدول الكبرى سعيا إلى إحياء االتفاق المبرم مع
طهران حول برنامجها النووي بعد ت ّوقف دام خمسة
أشهر إثر انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي
رئيسا إليران.
وكــانــت إدارة الــرئـيــس األمــري ـكــي جــو بــايــدن قد
شــاركــت بشكل غير مباشر فــي الـمـحــادثــات فــي وقت
سابق من العام الحالي على أمل إعادة إحيائه بعدما
كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد سحب واشنطن
مـنــه .لـكــن مـســاعــي اإلدارة األمــريـكـيــة للتوصل إلــى
تفاهم مع إيران لم تثمر إلى اآلن.
وق ــال مــالــي «نـحــن جــاهــزون لـلـعــودة إلــى التق ّيد
ببنود االتفاق ورفع كل العقوبات التي تتعارض معه.
إذا أرادت إي ــران ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق لديها المجال
لذلك».
وتابع «إذا كانت إيران ال تريد العودة إلى االتفاق،

وإذا واصلت ما يبدو أنها تفعله حاليا أي استنزاف
المحادثات الدبلوماسية حول النووي وس ّرعت وتيرة
برنامجها النووي ،إذا اختارت هذا المسار ،سيتعين
علينا أن نرد وفقا لذلك».
والمحادثات تجرى بشكل غير مباشر إذ يتولى
مــوفــد االتـحــاد األوروب ــي الـتــواصــل مــع كــل مــن مالي
والــوفــد اإليــرانــي الــذي يرفض لقاء ممثل الواليات
المتحدة وجها لوجه.
وتـطــالــب إي ــران بــرفــع كــل الـعـقــوبــات المفروضة
عليها ،لكن إدارة بايدن تصر على أنها تبحث حصرا
ف ــي رفـ ــع ال ـتــداب ـيــر ال ـت ــي فــرض ـهــا ت ــرام ــب ف ــي إط ــار
انـسـحــاب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن االت ـف ــاق ،بـمــا في
ذلــك الحظر األمريكي الشامل على بيع الـصــادرات
النفطية اإليرانية.
وتشن إسرائيل التي عارضت االتفاق المبرم في
عام  2015في عهد الرئيس األمريكي األسبق باراك
أوباما حملة ضد إيران وتهدد بضربة عسكرية إليران.
وسبق أن تط ّرق وزير الخارجية األمريكية أنتوني
بلينكن إلــى «خ ـيــارات بــديـلــة» ،إال أن مــالــي شــدد في
المقابلة الثالثاء على أن الخيارات المطروحة في
المقام األول هي الضغوط االقتصادية.
وأمس عاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية رافاييل جروسي من زيارة إليران أعلن إثرها
ع ــدم إحـ ــراز ت ـقـ ّـدم فــي ال ـم ـحــادثــات ح ــول الـخــافــات
الدائرة بشأن البرنامج النووي اإليراني.
ك ــان جــروســي يــأمــل فــي إحـ ــراز ت ـقــدم ح ــول عــدة
مواضيع خالفية.

{ روبرت مالي :سنرد إذا سرعت إيران وتيرة برنامجها النووي.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من القيود
الـمـفــروضــة عـلــى عـمــل المفتشين مـنــذ فـبــرايــر من
قبل الحكومة اإليرانية «مــا يعرقل بجدية» أنشطة
التحقق التي تقوم بها ،بحسب تقرير صدر أخيرا.
هـنــاك مـســألــة أخ ــرى عــالـقــة ،وتتمثل فــي وضــع
أربعة مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية ،ما
يطرح مشكلة أيضا.
وبحسب الــوكــالــة فــإن معاملة المفتشين تثير

قلقا أيضا حيث تعرض عدد منهم «لتفتيش مبالغ
به من قبل عناصر أمن».
وقال جروسي إن كلّ
قانونيا «بحماية
د
تتعه
دولة
ّ
ً
ع ـن ــاص ــر األمـ ـ ــن م ــن أي تـ ـخ ــوي ــف ...ل ـك ــن زم ــاءن ــا
اإلي ــران ـي ـي ــن ا ّتـ ـخ ــذوا سـلـسـلــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تتعارض ببساطة مع هذا».
وأش ــار إلــى أن «ال ـمــوضــوع قــد تـ ّـم الـتـطــرق إليه»
متمنيا «أال تتك ّرر حوادث شبيهة».
ً

غ�ضب دولي بعد �إعدام ايران �شابا مدانا بجريمة قتل ارتكبت حين كان قا�صرا
باريس ( -أ ف ب) :اتهمت منظمات
حقوقية واألمم المتحدة أمس األربعاء
اي ــران باالستهزاء بالتزاماتها الدولية
ب ـعــد تـنـفـيــذهــا ح ـكــم اإلعـ ـ ــدام بشخص
مدان بجريمة قتل اتهم بارتكابها حين
كان قاصرا .ونُفذ حكم اإلعــدام بآرمان
عبد العالي ( 25عاما) فجرا في سجن
رجائي شهر قرب طهران بموجب «قانون
القصاص» إلدانته بقتل صديقته ،كما
أف ــاد مــوقــع السلطة القضائية «مـيــزان
اون ــاي ــن» .وكــان إع ــدام عبدالعالي قد
أرج ـ ــئ م ـ ــرات عـ ــدة عـ ــام  ،2020ث ــم في
أكتوبر ونوفمبر  ،2021بعد احتجاجات
لمنظمات دولـيــة .وقــال محمود اميري
مقدم رئيس منظمة حقوق االنسان في
اي ــران ومقرها فــي أوسـلــو والـتــي تراقب
االعدامات في الجمهورية االسالمية إن
«إعــدام آرمــان عبدالعالي يشكل جريمة
دولية».
وأضاف «الى جانب إعدامه بجريمة
مــزعــومــة ارت ـك ـبــت حـيــن ك ــان تـحــت سن
 18عـ ــامـ ــا ،مـ ــا ي ـع ــد ان ـت ـه ــاك ــا ل ـل ـقــانــون
الدولي ،فقد حكم على آرمــان بالسجن
اس ـت ـن ــادا الـ ــى اعـ ـت ــراف ــات ان ـت ــزع ــت منه
تحت التعذيب وب ــدون محاكمة عادلة
او اتباع لإلجراءات القانونية الواجبة».
واعـتـبــرت متحدثة بــاســم مكتب األمــم
المتحدة لحقوق االنـســان أن «المضي

{ منظمة حقوقية :إعدام القاصر يشكل جريمة دولية.
قدما باإلعدام على الرغم من تدخالت
أطـ ـ ــراف م ـت ـع ــددة أمـ ــر م ـق ـلــق ل ـل ـغــايــة»،
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـج ـه ــود ل ــوق ــف تنفيذ
اإلعـ ــدام شملت ات ـصــاالت مـبــاشــرة بين
األمم المتحدة وإيران.

وق ــال ــت «ن ــأس ــف أي ـض ــا ألنـ ــه خ ــال
الشهرين الماضيين نُقل عبدالعالي الى
السجن االنفرادي ست مرات قبل موعد
إعدامه المقرر ،وفي كل مناسبة كان يتم
ارجـ ــاء اإلع ـ ــدام قـبــل الـمـضــي قــدمــا في

تنفيذه» .ولفت مقدم أيضا الى أن «نقله
المتكرر لتنفيذ حكم اإلعدام ثم إعادته
بــدون تقديم ايضاحات» يشكل «تعذيبا
نفسيا».
وط ــال ــب بتحميل ابــراه ـيــم رئيسي

ال ـ ــذي كـ ــان ي ـ ــرأس ال ـس ـل ـطــة الـقـضــائـيــة
قـبــل انـتـخــابــه رئـيـســا الي ــران ه ــذا الـعــام
مسؤولية إعدام عبد العالي ومحاسبته.
وقالت منظمة حقوق اإلنسان في ايران
إن عبد العالي اعترف بارتكاب الجريمة
عند اعتقاله ،لكن لم يتم العثور على
جثة وهــو تراجع الحقا عن اعترافاته،
مشيرة الــى أنــه كــان يبلغ  17عاما عند
حصول جريمة القتل.
وأضــافــت أن عـبــد الـعــالــي ُنـقــل الــى
السجن االنـفــرادي الساعة  8من مساء
الثالثاء قبل إعدامه ،ولم ُيمنح فرصة
ل ـقــاء أخ ـيــر مــع أس ــرت ــه .ون ـفــذت اي ــران،
ثــانــي دول ــة فــي الـعــالــم بـعــد الـصـيــن في
عدد اإلعدامات المنفذة ،حكم اإلعدام
في  246محكوما بحسب منظمة العفو
ال ــدول ـي ــة .وت ـن ــدد الـمـفــوضـيــة الـســامـيــة
لحقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة
ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام
بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها
عـ ـن ــدم ــا كـ ــانـ ــوا قـ ــاصـ ــريـ ــن ،مـ ــا يـنـتـهــك
المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي
ص ــادق ــت عـلـيـهــا إيـ ـ ــران .وتـنـتـقــد إي ــران
ال ـت ـقــاريــر ال ـت ــي ت ـصــدرهــا بـشـكــل دوري
األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات مـعـنـيــة
بالدفاع عن حقوق اإلنسان وتتهم فيها
ط ـهــران بـســوء إدارة الـسـجــون ومعاملة
الموقوفين.

�أ�ستراليا ت�صنف حزب اهلل «منظمة �إرهابية»
سيدني  -الــوكــاالت :صنّفت
اسـتــرالـيــا أمــس حــزب اهلل بأسره
«منظمة إرهــابـيــة» لتوسع بذلك
نطاق العقوبات التي كانت تشمل
حصر ًا الجناح العسكري للحزب
ومؤسساته
إلى جناحه السياسي
ّ
المدنية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة كـ ــاريـ ــن أن ـ ـ ـ ــدروز إنّ
الـ ـح ــزب ال ـم ـس ـ ّلــح ال ـم ــدع ــوم من
إي ـ ـ ــران «يـ ــواصـ ــل ال ـت ـه ــدي ــد ب ـشـ ّـن
هجمات إرهــابـيــة وتقديم الدعم
للتنظيمات اإلره ــاب ـي ــة» ويـشــكّ ــل
تـهــديــد ًا «حقيقي ًا» و«مــوثــوقـ ًا به»
ألستراليا.
وبموجب القرار بات محظور ًا
في أستراليا حيث تعيش جالية
لبنانية كبيرة االنتماء إلى حزب
اهلل أو تمويله.
رح ـ ـ ـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار
وش ـكــر «صــدي ـقــه» رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
األسترالي سكوت موريسون على
ه ــذه الـخـطــوة .وكـتــب بينيت في
تغريدة «حزب اهلل منظمة إرهابية
م ــدع ــوم ــة م ــن إيـ ـ ــران ف ــي لـبـنــان،
ومسؤولة عن هجمات ال تحصى
في إسرائيل وفي العالم».

وق ــال ال ـم ـســؤول الـســابــق في
الخزانة األمريكية ماثيو ليفيت
وهو حاليا خبير في شؤون الشرق
األوس ــط لوكالة فــرانــس بــرس إن
هذا القرار «كان منتظرا منذ فترة
طويلة».
في يونيو قال في إفــادة أمام
البرلمان األسترالي إن التنصيف
السابق لحزب اهلل كان «غير كاف»
م ـض ـي ـفــا أن «ح ـ ـ ــزب اهلل مـنـظــم
ويعمل كمنظمة فردية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،شـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت الئ ـ ـحـ ــة
ل ـم ـخ ـط ـطــات إره ــابـ ـي ــة وأن ـش ـطــة
مالية غير مـشــروعــة لـحــزب اهلل،
مــواط ـن ـيــن أس ـتــرال ـي ـيــن وأنـشـطــة
على األراضي األسترالية».
ف ـ ـ ــي دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر  2018قـ ــرر
رئيس ال ــوزراء األسـتــرالــي سكوت
م ــوريـ ـس ــون االعـ ـ ـت ـ ــراف بــال ـقــدس
الغربية عاصمة إلسرائيل.
وك ـ ـ ــان قـ ــد تـ ـح ــدث عـ ــن ه ــذا
األمـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ق ـبــل
أيـ ــام م ــن ان ـت ـخــابــات فــرعـيــة لكن
م ـه ـمــة لـغــالـبـيـتــه ال ـض ـي ـقــة على
أم ــل اج ـت ــذاب ال ـقــاعــدة الـنــاخـبــة
اليهودية.
ورحبت السفارة اإلسرائيلية

فــي كــانـبـيــرا أم ــس بــإعــان وزي ــرة
الــداخـلـيــة األسـتــرالـيــة مــؤكــدة أن
«ليس هناك انقسام بين الجناح
ال ـع ـس ـكــري وال ـس ـي ــاس ــي لتنظيم
حزب اهلل اإلرهابي».
وأضــافــت أن «ه ــذا االعـتــراف
ضروري لمحاربة تهديد اإلرهاب
الدائم».
م ـن ــذ وقـ ـ ــت طـ ــويـ ــل ،ت ـص ـ ّنــف
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وإس ــرائ ـي ــل
ـاح ـي ــه مـنـظـمــة
حـ ـ ــزب اهلل ب ـج ـن ـ َ
إره ــابـ ـي ــة خـ ــاف ـ ـ ًا ل ـم ــا هـ ــو عـلـيــه
وضـ ـع ــه فـ ــي دول أخـ ـ ــرى اك ـت ـفــت
ب ـ ـ ــإدراج ج ـنــاحــه ال ـع ـس ـكــري على
قــوائـمـهــا للتنظيمات اإلرهــابـيــة
وأب ـق ــت جـنــاحــه الـسـيــاســي خ ــارج
إط ـ ــار ال ـع ـق ــوب ــات ،وذل ـ ــك خشية
منها أن تعقّ د مثل هذه الخطوة
صالتها بالسلطات اللبنانية.
وكــانــت واشـنـطــن دعــت األمــم
المتحدة إلى ضــرورة إدراج حزب
اهلل اللبناني بجناحيه السياسي
والعسكري على قــوائــم اإلره ــاب،
كما دعــا المشرعون األمريكيون
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لـلـعـمــل على
إص ــدار ق ــرار بتصنيف ح ــزب اهلل
منظمة إرهابية بالكامل.
وحظرت النمسا نشاط حزب

ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة الإي ��ران ��ي
ي��ج��ري م ��ح ��ادث ��ات ف���ي الإم������ارات
دبي ( -رويترز) :ذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن علي باقري كني
نائب وزير الخارجية اإليراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين
الـنــوويـيــن التقى باثنين مــن كـبــار المسؤولين اإلمــاراتـيـيــن أمس
األربـعــاء خــال زيــارة نــادرة لتلك الدولة الخليجية بينما تتحرك
أبوظبي لخفض حدة التوتر مع طهران .وأضافت الوكالة أن كني
التقى بأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس بحضور خليفة
شاهين المرر وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقالت الوكالة إن المناقشات ركزت على أهمية تقوية العالقات
«على أساس حسن الجوار واالحترام المتبادل في إطار المصالح
المشتركة والعمل على تحقيق المزيد مــن االسـتـقــرار واالزده ــار
في المنطقة وتنمية العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين
ال ـجــاريــن» .وتــأتــي الــزيــارة قبل استئناف متوقع للمحادثات بين
القوى العالمية وإيــران في فيينا يوم االثنين في محاولة إلحياء
االتـفــاق الـنــووي الموقع عــام  2015وال ــذي انتقدته دول خليجية
عربية لعدم اشتماله على بنود تتصدى لبرنامج إيران الصاروخي
والجماعات الموالية لها في المنطقة .وقال قرقاش هذا الشهر إن
اإلمارات تتخذ خطوات لخفض التوتر مع إيران.

مو�سكو� :أمريكا تدربت هذا ال�شهر
على توجيه �ضربة نووية �إلى رو�سيا
موسكو -واشنطن ( -رويـتــرز) :قال وزيــر الدفاع الروسي أمس
الثالثاء ان قاذفات أمريكية تدربت على توجيه ضربة نووية الى
روسيا من اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا الشهر ،وشكا من
أن الطائرات اقتربت مسافة  20كيلومترا من الحدود الروسية ،لكن
وزارة الدفاع األمريكية (البنتاجون) قالت ان تدريباتها أعلنت في
حينها وجرى خاللها االلتزام بالبروتوكوالت الدولية.
يأتي هــذا االتـهــام في وقــت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن
وموسكو حول أوكرانيا .ويعبر مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من
هجوم محتمل من روسيا على جارتها الجنوبية .وينفي الكرملين
هذه المخاوف ويصفها بأنها ال أساس لها.
من جهتها تتهم موسكو الــواليــات المتحدة وحلف األطلسي
وأوكرانيا بارتكاب تصرفات استفزازية وغير مسؤولة مشيرة إلى
إمــدادات األسلحة األمريكية الوكرانيا واستخدام كييف لطائرات
تركية مسيرة ضد االنفصاليين المدعومين من روسيا في شرق
أوكرانيا عالوة على التدريبات العسكرية لحلف األطلسي بالقرب
من حدودها.
وقــال وزيــر الــدفــاع سيرجي شويجو ان موسكو الحظت زيــادة
كبيرة في نشاط القاذفات االستراتيجية األمريكية التي قال انها
نفذت  30طلعة جوية بالقرب من روسيا هــذا الشهر .وأضــاف أن
هــذا العدد يزيد بمعدل مرتين ونصف مقارنة بنفس الفترة من
العام الماضي .وأبــدى شويجو استياءه على وجه الخصوص مما
قــال انــه محاكاة لضربة نووية أمريكية ضد روسيا في وقــت سابق
من هذا الشهر.

طالبان ت�أمل �أن تفتح محادثات الدوحة
«�صفحة جديدة» مع الواليات المتحدة
ك ــاب ــول ( -أ ف ب) :قــالــت حــركــة طــال ـبــان أم ــس األربـ ـع ــاء إن
محادثاتها األسـبــوع المقبل مع الــواليــات المتحدة في الــدوحــة -
وهي ثاني اجتماع من نوعه منذ استيالء اإلسالميين على السلطة
 ستفتح «صفحة جديدة» في العالقات السياسية بين الجانبين.وذكرت واشنطن يوم الثالثاء أنها ستواصل المحادثات مع طالبان
بعد اجتماع بين الجانبين في العاصمة القطرية عقد في  9و10
أكتوبر.
وكـتـبــت طــالـبــان عـلــى حسابها الــرسـمــي بالعربية عـلــى تويتر
«س ـت ـبــدأ مــرحـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـم ـفــاوضــات األس ـب ــوع الـمـقـبــل بين
أفغانستان وأمريكا في قطر» .وأضافت أن المحادثات ستتناول «في
هذه المرحلة فتح فصل جديد في العالقات السياسية بين البلدين
وحل القضايا االقتصادية وتنفيذ بنود اتفاق الدوحة السابق» .قالت
وزارة الخارجية األمريكية إن األسبوعين المقترحين للمفاوضات
س ـي ـت ـنــاوالن ق ـضــايــا ع ــدة م ـثــل م ـحــاربــة ت ـهــديــد تـنـظـيـمــي الــدولــة
اإلســامـيــة والـقــاعــدة ،فضال عــن المساعدات اإلنسانية .وستركز
أيضا على طريقة توفير ممر آمن إلى خارج أفغانستان
المحادثات ً
للمواطنين األمريكيين واألفغان الذين عملوا مع واشنطن خالل
عاما.
الحرب التي استمرت ً 20

خ���م�������س���ة ق���ت���ل���ى ج��������راء ق�����ص��ف
�إ���س��رائ��ي��ل��ي ف��ج� ً�را ع��ل��ى و���س��ط �سوريا

{ مسيرة لمقاتلي حزب اهلل في بعلبك ( أ ف ب )
اهلل الـلـبـنــانــي واعـتـبــرتــه منظمة
إره ــابـ ـي ــة ،ب ـج ـنــاح ـيــه ال ـس ـيــاســي
وال ـع ـس ـكــري ،م ـت ـج ــاوزة ف ــي ذلــك
سـيــاســة االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي الـتــي
تكتفي بحظر ال ــذراع العسكرية
فقط.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ال ـن ـم ـس ــاوي أل ـك ـس ـنــدر شــالـنـبــرج
إن «ه ـ ــذه ال ـخ ـطــوة تـعـكــس واق ــع

الجماعة نفسها التي ال تميز بين
الذراع العسكرية والسياسية».
وفي يناير عام  ،2020صنفت
وزارة الـخــزانــة البريطانية حزب
اهلل ب ـج ـم ـيــع أج ـن ـح ـت ــه ج ـمــاعــة
إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ـم ــا قـ ـ ـ ــررت ت ـج ـم ـيــد
أرص ـ ــدت ـ ــه ،ول ـ ــم ت ـق ــف بــري ـطــان ـيــا
وحــدهــا فــي خــط الـمــواجـهــة مع
ش ـب ـك ــات ح ـ ــزب اهلل فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا،

حيث اتخذت الداخلية األلمانية
ق ـ ــرارا بـحـظــر ال ـح ــزب بجناحيه
العسكري والسياسي.
لـكــن هــول ـنــدا تـعــد أول دول ــة
أوروبـ ـي ــة تـحـظــر ح ــزب اهلل ،ففي
عام  ،2004أعلنت أمستردام حظر
أنـشـطــة ح ــزب اهلل بــالـكــامــل على
أراضيها ،لتصبح أول دولة أوروبية
تتخذ هذه القرار.

بيروت ( -أ ف ب)ُ :قتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان على
األقل ،جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر أمس األربعاء مناطق
في وسط سوريا ،وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان في
حصيلة جــديــدة .وذكــر المرصد أن القصف اإلسرائيلي استهدف
محيط ثالث قرى في ريف حمص الغربي ،حيث يتواجد مقاتلون
ســوريــون مــوالــون لـحــزب اهلل اللبناني .وأسـفــر القصف عــن مقتل
خمسة أش ـخــاص ،اثـنــان منهم مــدنـيــان مــن الـمــوالـيــن لـحــزب اهلل،
إضــافــة إلــى ثالثة جنود ســوريـيــن .وكــانــت حصيلة أولـيــة للمرصد
أفادت عن مقتل أربعة أشخاص.
مــن جـهـتــه ،أح ـصــى م ـصــدر عـسـكــري س ــوري ف ـجـ ًـرا «اسـتـشـهــاد
مدنيين اثنين وإصــابــة مــدنــي آخــر بـجــروح خطيرة وإصــابــة ستة
جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية» .وأورد المصدر وفق ما
نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية «سانا» أنه «حوالي الساعة 1.26
من فجر اليوم ( 23.26بتوقيت جرينتش) ،نفذ العدو اإلسرائيلي
عدوانًا جو ًيا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت
ً
مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى».
وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري «تصدت ..لصواريخ
ال ـع ــدوان وأسـقـطــت مـعـظـمـهــا» .ول ــم ي ـصــدر أي تعليق رس ـمــي من
إسرائيل حول القصف .وقال متحدث عسكري «ال نعلق على تقارير
ترد في وسائل إعالم أجنبية».
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ا����س���ت���ي���اء رو�����س����ي و���ص��ي��ن��ي م����ن دع������وة ب���اي���دن
�إل������ى ق���م���ة اف���ت���را����ض���ي���ة ح�����ول ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
بـ ـكـ ـي ــن ( -أ ف ب) :أثـ ـ ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس
األمريكي جو بايدن أمس األربعاء استياء
روسـيــا والصين غير المدعوتين إلــى قمة
اف ـتــراض ـيــة ح ــول الــدي ـم ـقــراط ـيــة دع ــا إلــى
عقدها في ديسمبر بمشاركة نحو  110دول
ومناطق .وقــال المتحدث باسم الكرملين
ديـمـتــري بيسكوف فــي مــؤتـمــر صحفي إن
تفضل خلق خطوط
«ال ــوالي ــات المتحدة
ّ
تـقـسـيــم ج ــدي ــدة ،تـفــريــق الـ ــدول بـيــن تلك
الج ّيدة بحسب رأيها ،وأخرى سيئة».
وأعربت بكين عن «معارضتها الشديدة»
لدعوة تايوان إلى هذه القمة االفتراضية.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
الصينية تشاو ليجيان إنــه «ليس لتايوان
م ـكــانــة أخ ـ ــرى ف ــي ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي غير
مكانتها كجزء ال يتجزأ من الصين» .في
الوقت نفسه تقريبا شكرت سلطات تايوان
الرئيس األمريكي على قراره دعوة الجزيرة.
وقــال المتحدث باسم مكتب الرئاسة
ال ـتــايــوان ـيــة كــزاف ـي ـيــه ت ـشــانــغ ف ــي تـصــريــح
ل ـل ـص ـح ـف ـي ـيــن« :م ـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـق ـم ــة،
يمكن لـتــايــوان أن تـتـشــارك قصة نجاحها
ف ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» .وت ـغ ـي ــب ع ــن قــائـمــة
ال ــدول الـمــدعــوة الـتــي ُنـشــرت يــوم الثالثاء
ك ــلّ م ــن روس ـي ــا وال ـص ـيــن ،وه ـمــا ال ـعــد ّوتــان
الجيوسياسيتان األساسيتان لواشنطن.
وال تعترف الواليات المتحدة بتايوان
كـ ــدولـ ــة م ـس ـت ـق ـلــة بـ ــل ت ـع ـت ـب ــره ــا ن ـم ــوذج ــا
ديمقراط ًيا يحتذى فــي مواجهة العمالق

{ جو بايدن.
اآلس ـي ــوي الـ ــذي يـعـتـبــر ال ـجــزيــرة جـ ــزءا ال
ضمها
يتجزّأ مــن أراضـيــه
ّ
ويتعهد بــإعــادة ّ
يوم ًا ما وبالقوة إذا لزم األمر .وفي األسابيع
الماضية تكثف تبادل االنتقادات بين بكين
وواشنطن حول مصير تايوان التي تحظى
بنظام ديمقراطي ولديها حكومة وعملة
وجيش.
ومـنــذ وصــولــه إلــى البيت األبـيــض في
يناير لــم يـخـ ِـف الــرئـيــس الديمقراطي أنّ

سياسته الـخــارجـيــة تـقــوم على ص ــراع بين
ـزع ـم ـهــا ب ـ ــاده و«أن ـظ ـمــة
دي ـم ـق ــراط ـي ــات ت ـتـ ّ
استبدادية» خير من يمثّلها في نظره الصين
«قمة الديمقراطية» هذه
وروسيا ،ال بل إنّ ّ
هي أحد وعود حملته االنتخابية وقد ق ّرر
عقد هــذه النسخة األولــى منها افتراضيا
يومي  9و 10ديسمبر المقبل بسبب جائحة
كوفيد 19-على أن تعقد النسخة الثانية في
نهاية العام المقبل حضوري ًا.

القمة الهند التي إن كانت
وستشارك في ّ
تلقّ ب بـ«أضخم ديمقراطية في العالم» فإنّ
رئيس وزرائها الهندوسي القومي ناريندرا
مــودي موضع انـتـقــادات شــديــدة مــن جانب
منظمات تــدافــع عــن حـقــوق اإلن ـســان .كما
القمة باكستان على ال ّرغم من
ستشارك في ّ
العالقة المتقل ّبة التي تربط بينها وبين
الواليات المتّحدة .وتركيا حليفة واشنطن
ف ــي ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ل ــم ت ـ ــد َع إلــى
القمة ،وهــو أمــر غير مفاجئ نظر ًا إلــى أنّ
بــايــدن سبق لــه أن وصــف الــرئـيــس التركي
ـ«المستبد».
رجب طيب أردوجان ب
ّ
ضمت الالئحة
ـط،
ـ
س
ومــن الـشــرق األو
ّ
فقط إسرائيل والـعــراق .ولم تــد َع إلى هذه
أي م ــن ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة الحليفة
ال ـقـ ّـمــة ّ
تقليدي ًا للواليات المتّحدة .بالمقابل فقد
القمة البرازيل ،على ال ّرغم
دعا بايدن إلى
ّ
من أنّ الدولة األمريكية الالتينية العمالقة
متشدد مثير للجدل
يقودها رئيس يميني
ّ
هو جايير بولسونارو.
ومـ ـ ــن أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ضـ ـ ّـمـ ــت ق ــائـ ـم ــة الـ ـ ــدول
القمة بولندا التي
المدع ّوة للمشاركة في
ّ
يـ ّتـهـمـهــا االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ب ـعــدم اح ـتــرام
دول ــة ال ـقــانــون ،لكنّها خـلــت بالمقابل من
ال ـم ـجــر ال ـت ــي ي ـقــودهــا رئ ـي ــس وزراء مثير
للجدل كـثـيــر ًا هــو فيكتور أوربـ ــان .أمــا من
ضمت قائمة الدول المدع ّوة
افريقيا ،فقد ّ
ك ًال من جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو
الديمقراطية ونيجيريا والنيجر.

اح���ت���ج���اج ف���ي ال���ن���روي���ج ب��ع��د ت��وق��ي��ف ���ص��ح��ف��ي��ي��ن ف���ي قطر
أوسـلــو – الــوكــاالت :احتجت
األوسـ ــاط السياسية والرياضية
في النرويج أمس على االحتجاز
الـ ـم ــؤق ــت فـ ــي ق ـط ــر ل ـمــراس ـ َل ـيــن
ت ـل ـفــزيــون ـ َي ـيــن ن ــروي ـج ـ َي ـي ــن وث ـقــا
االسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـم ـث ـيــرة لـلـجــدل
السـتـضــافــة مــونــديــال ك ــرة الـقــدم
في اإلمارة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــاة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
النرويجية إن هــالـفــور إيكيالند
ول ـق ـمــان غــربــانــي أوق ـفــا مــن دون
إبداء أسباب قبل وقت قصير من
مـغــادرتـهـمــا الــدوحــة ليلة األحــد
تماما من
إلى االثنين ،قبل سنة
ً
انطالق المونديال.
أف ـ ــرج ع ــن ال ـمــراس ـل ـيــن بعد
نحو  30ساعة دون توجيه أي تهم
إليهما ووصــا إلــى أوسـلــو صباح
أمس.
وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
النرويجي يوناس يار ستور قائ ًال
«إن توقيف مراس َلي القناة العامة
في قطر غير مقبول».
وك ـ ـ ـتـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر «إن
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة
لــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــاع ـل ــة» ق ــائ ــا إن

هـ ــذا ي ــؤك ــد أه ـم ـيــة ج ــائ ــزة نــوبــل
لـلـســام ال ـتــي ُمـنـحــت ه ــذا الـعــام
لبطلين فــي حــريــة الـمـعـلــومــات،
الفيليبينية ماريا ريسا والروسي
دميتري موراتوف.
ف ــي ق ـط ــر ،ق ــال ــت ال ـس ـل ـطــات
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا إن ـ ـ ــه ُوجـ ـ ـه ـ ــت إل ــى
الصحف َيين تهمة الــدخــول غير
المصرح به إلى ممتلكات خاصة.
وقــالــت فــي بيان صحفي إنه
ُس ـمــح لـلـفــريــق بــالـتـصــويــر أينما
أراد في قطر وحصل على جميع
ت ـصــاريــح الـتـصــويــر ال ـتــي طلبها
قـبــل وصــولــه ،لكنه «انـتـهــك» عن
سابق تصور أحكام القانون.
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدت دول ال ـ ـش ـ ـمـ ــال
األوروب ـ ـيـ ــة تـنـظـيــم كـ ــأس الـعــالــم
لـكــرة ال ـقــدم فــي قـطــر وكــانــت في
طليعة الـضـغــوط الــدول ـيــة التي
تهدف إلى تحسين ظروف العمل
للعمال المهاجرين في اإلمارة.
وتتهم منظمات غير حكومية
قطر باستغالل العمالة الــوافــدة
العاملة خاصة في بناء المالعب
الخاصة بكأس العالم المقبل.
لكن قطر ترفض بشدة هذه

ال ــرب ــاط – الـ ــوكـ ــاالت :وقــع
المغرب وإســرائـيــل أمــس اتفاقا
لـلـتـعــاون األم ـنــي «غـيــر مسبوق»
في المنطقة خالل زيارة تاريخية
لــوزيــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي بيني
جــانـتــس إل ــى المملكة ،فــي ظل
ت ــوت ــر الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـم ـغــرب
وجارته الجزائر.
يــرســم االت ـفــاق ،ال ــذي وقعه
جـ ــان ـ ـتـ ــس وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـت ــدب
المكلف ب ــإدارة الــدفــاع المغربي
عـبــدالـلـطـيــف ل ــودي ــي ،ال ـت ـعــاون
األمني بين الجانبين «بمختلف
أشكاله» في مواجهة «التهديدات
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ــرف ـه ــا
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،ب ـح ـس ــب ال ـج ــان ــب
اإلسرائيلي.
وأوضح بيان للقيادة العامة
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة الـمـلـكـيــة أن
الـجــانـبـيــن وق ـعــا «ات ـفــاقــا يتعلق
بحماية الـمـعـلــومــات فــي مجال
الــدفــاع ،ومذكرة تفاهم للتعاون
في مجال األمن السيبراني».
وأض ــاف أن مــذكــرة التفاهم
«ت ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب
والـخـبــرات ،ونـقــل التكنولوجيا،
والـ ـتـ ـك ــوي ــن ،وكـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون فــي
مجال الصناعة الدفاعية».
سيتيح هذا االتفاق للمغرب
إم ـكــان ـيــة اق ـت ـنــاء م ـع ــدات أمـنـيــة
إســرائـيـلـيــة عــالـيــة التكنولوجيا
بسهولة ،إضافة إلى التعاون في
التخطيط العملياتي والبحث
والتطوير .وهــو األول من نوعه
بين إسرائيل ودولــة عربية ،وفق
اإلسرائيليين.
يأتي التوقيع عليه بعد عام
من تطبيع الجانبين عالقاتهما
بمقتضى ات ـفــاق ثــاثــي تعترف
ب ـم ــوج ـب ــه ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمريكية بسيادة المغرب على
الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ،ال ـم ـت ـنــازع
عـلـيـهــا م ــع جـبـهــة الـبــولـيـســاريــو
المدعومة من الجزائر.
ووص ـ ـ ــف ج ــانـ ـت ــس االتـ ـف ــاق

السيد زهره
«حــوار المنامة» أصبح على امتداد السنوات
الماضية ملتقى سنويا مهما تحتضنه البحرين
لبحث قضايا وأزمــات المنطقة والتحاور حولها،
وال ـت ـع ــرف ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـم ــواق ــف وال ـس ـيــاســات
والرؤى العالمية ازاءها.
ومن المفهوم ان أحد األهداف الكبرى لحوار
المنامة هو أن يكون وما يجري فيه من حــوارات
مناسبة لـلــدول العربية كــي تبني استراتيجيتها
وت ـح ــدد سـيــاســاتـهــا وخ ـطــوات ـهــا الـعـمـلـيــة حــاضــرا
ومستقبال لضمان مصالحها وامنها واستقراها
وتحديد مواقفها من مختلف القضايا المتصلة
بكل هذا.
هــذا الـهــدف ال يمكن ان يتحقق مــا لــم تكن
ال ـفــرصــة مـتــاحــة عـبــر ال ـح ــوار لـلـتـعــرف عـلــى كل
الرؤى والمواقف العالمية ،وما لم تكن كل القوى
العالمية المؤثرة في عالم اليوم ممثلة في الحوار
ويعبر ممثلوها عن رؤاها.
ن ـقــول ه ــذا بـمـنــاسـبــة مــا الح ـظ ـنــاه فــي حــوار
المنامة األخير.
الحـظـنــا ان وجـهــة الـنـظــر وال ــرؤي ــة العالمية
لقضايا وأزمــات المنطقة المطروحة على مائدة
الحوار هي تقريبا الــرؤى الغربية فقط .نتحدث
عن الرؤى العالمية ال عن العربية التي تم طرحها.
الحـظـنــا بـعـبــارة ادق وأوض ــح غـيــاب أي طــرح
ل ـمــواقــف ورؤى قـ ــوى عــال ـم ـيــة ك ـب ــرى تـلـعــب دورا
حاسما في عالم اليوم وباألخص روسيا والصين.
وأيضا لم يكن هناك مجال لنتعرف بشكل واف
وواضــح على رؤى قــوى عالمية أخــرى في أمريكا
الالتينية مثال او افريقيا.
من وجهة نظر المصالح العربية ،يبدو هذا
األمر غريبا .لماذا؟
نـ ـ ـح ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـعـ ـ ــرف بـ ـ ـ ـ ـ ــأدق الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
استراتيجيات ومخططات أمريكا والغرب عموما
تجاه دولنا ودفعنا ثمنها فادحا.
ل ـيــس ام ـ ــرا ج ــدي ــدا الـ ـق ــول إن ـن ــا ف ــي الـ ــدول
العربية لدينا أصال مشكلة ،بل ازمــة ،مع أمريكا
والـ ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة ع ـم ــوم ــا ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ـهــا
وسياساتها ومواقفها العملية من قضايانا وأزمات
منطقتنا .هــذه الــدول الغربية هي أكبر من هدد
امننا واستقرارنا وسعى الى تقويض دولنا العربية

وتقسيمها واغــراقـهــا فــي الــدمــار والفوضى وهــدد
وجودها ذاته .وما أحداث  2011عنا ببعيد.
بعبارة أخرى ،نحن بحاجة الى ان نخرج من
أسر الرؤى واالستراتيجيات والمخططات الغربية
في منطقتنا .نحن بحاجة أصال الى استراتيجية
لمواجهة مخططات الغرب .نحن بحاجة الى ان
ننفتح على القوى العالمية األخرى غير الغربية
ونوثق عالقاتنا معها على كل المستويات.
ولهذا من األهمية بمكان بالطبع ،عبر حوار
مـهــم مـثــل ح ــوار الـمـنــامــة ،ان نـعــرف مــا هــي رؤى
القوى العالمية غير الغربية واستراتيجياتها تجاه
قضايانا وأزماتنا ..نحن بحاجة الى ان نعرف مثال
ما هي رؤيتها لقضايا األمــن واالستقرار وكيفية
تـحـقـيـقــه؟ ..م ــا ه ــو مــوقـفـهــا م ــن قـضـيــة الخطر
اإلي ــران ــي عـلــى دولـ ـن ــا؟ ..م ــا ه ــي رؤي ـت ـهــا لقضية
فلسطين؟ ..وهكذا.
بعبارة اخــرى من المهم ان نعرف هل تملك
ه ــذه الـ ــدول وال ـق ــوى رؤى اسـتــراتـيـجـيــة مختلفة
جذريا عن الــرؤى الغربية ام ال ،ومــا هي الحدود
التي يجب ان نذهب اليها في عالقاتنا المستقبلية
معها؟
عـلــى ض ــوء ه ــذا ك ــان مـسـتـغــربــا تغييب طــرح
رؤى ومواقف القوى الكبرى غير الغربية في حوار
المنامة.
وكمجرد استفسار فقط ،نتساءل عن أسباب
هذا التغييب ومن المسؤول عنه.
نـ ـ ـع ـ ــرف ان الـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي ل ـنــدن يـنـظــم حـ ــوار الـمـنــامــة
بالتعاون مع حكومة البحرين .ومن المفهوم ان
الـمـعـهــد مهتم بصفة أســاسـيــة بــالـتــرويــج لـلــرؤى
والمواقف الغربية ومنحاز لها.
لكن هــذا الحوار تنظمه وتموله وتستضيفه
حكومة البحرين وهــي المسؤولة عنه بالكامل.
لـهــذا لـيــس مـفــروضــا ان يـكــون المعهد هــو الــذي
يحدد أساسا اجندة الحوار ومن يدعى اليه ومن
يتحدثون فيه .البحرين هي التي يجب ان تحدد
ه ــذا أس ــاس ــا م ــن وج ـهــة نـظــر الـمـصــالــح الـعــربـيــة
العامة بالطبع.
نقول هذا على سبيل التنبيه كي يتم تدارك
هذا األمر في حوار المنامة القادم.

الأم�����م ال��م��ت��ح��دة ت��ح��ث الأط�������راف ال��م��ت��ح��ارب��ة
ف����ي ال ��ي ��م ��ن ع ��ل ��ى «خ ��ف ��� ��ض ت�����ص��ع��ي��د ال��ع��ن��ف»
{ ترحيب بال�صحفيين اللذين احتجزتهما قطر لدى و�صولهما �إلى النرويج�( .أ ف ب)
االن ـت ـقــادات ،مــؤكــدة أنـهــا أدخـلــت
إصـ ــاحـ ــات ع ـل ــى ق ــان ــون ال ـع ـمــل
حدا أدنى لألجور.
واعتمدت ً
وص ـ ـ ـفـ ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة

األولمبية النرويجية بيريت كيول
الـمـعـلــومــات الـمـتـعـلـقــة بتوقيف
المراسلين بأنها «صــادمــة وغير
مـقـبــولــة عـلــى اإلطـ ـ ــاق» .وقــالــت

في بيان «يجب وضع حد إلسناد
تـنـظـيــم ال ـم ـنــاف ـســات الــريــاض ـيــة
ال ـك ـبــرى لـ ــدول ال ت ـح ـتــرم حــريــة
الصحافة وحرية التعبير».

المغ�رب و�إ�س�رائيل يوقع�ان اتفاق�ا �أمني�ا غي�ر م�س�بوق ف�ي المنطق�ة
بــأنــه «أم ــر مـهــم جـ ـ ًـدا ،سيمكننا
من تبادل اآلراء وإطالق مشاريع
م ـش ـت ــرك ــة وت ـح ـف ـي ــز الـ ـ ـص ـ ــادرات
اإلسرائيلية» إلى المغرب.
وقــال مـســؤول ب ــوزارة الدفاع
اإلســرائ ـي ـل ـيــة إن «ال ـع ــاق ــات مع
الـ ـمـ ـغ ــرب ال ت ـن ـب ـن ــي عـ ـل ــى بـيــع
األسـ ـلـ ـح ــة ،وإن ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ت ـقــويــة
عــاقــاتـنــا ف ــي الـمـنـطـقــة ،والـتــي
تـ ـع ــد الـ ـحـ ـج ــر األسـ ـ ـ ـ ــاس ألم ــن
إسرائيل».
أشـ ــار ب ـيــان ال ـق ـيــادة الـعــامــة
للجيش المغربي أيـضــا إلــى أن
وزيـ ــري دف ــاع الـجــانـبـيــن تباحثا
ح ــول قـضــايــا ذات طــابــع ثنائي
وإقليمي.
بـعــد ذل ــك استقبل جانتس
من طرف المفتش العام للقوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـج ـن ــرال
ف ــاروق بلخير .ون ــوه المسؤوالن
«بتعاون واعد على مستوى تبادل
الخبرات ،والسيما في مجاالت
التكوين وتـعــزيــز ق ــدرات الــدفــاع
ونقل التكنولوجيا».
سـ ـ ـب ـ ــق أن أق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب
وإس ــرائ ـي ــل ع ــاق ــات دبـلــومــاسـيــة
إث ــر تــوقـيــع اتـفــاقــات أوس ـلــو بين
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وم ـن ـظ ـم ــة ال ـت ـحــريــر
الفلسطينية ال ـعــام  ،1993قبل
أن تقطعها الــربــاط بسبب قمع
االنتفاضة الفلسطينية الثانية
التي انطلقت عام .2000
وعشية وصــول جانتس إلى
الـ ــربـ ــاط ج ـ ــدد وزي ـ ـ ــرا خــارج ـيــة
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أن ـت ــون ــي
بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـكـ ـي ــن وال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــرب ن ــاص ــر
بوريطة ،خالل لقائهما االثنين
بواشنطن ،التأكيد على أهمية
«التعميق المستمر» للعالقات
بين المغرب وإسرائيل.
تـ ــأتـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة ج ــانـ ـت ــس إل ــى
المملكة في سياق إقليمي متوتر
مع إعالن الجزائر في أغسطس
قطع عالقاتها مع الرباط بسبب
«أعمال عدائية» .وأعرب المغرب

حوار المنامة ..مجرد ا�ستف�سار

{ الجانبان المغربي والإ�سرائيلي خالل توقيع االتفاق الأمني في الرباط�( .أ ف ب)
عن أسفه للقرار ورفض «مبرراته
ال ــزائ ـف ــة» .كــذلــك أعـلـنــت جبهة
البوليساريو الجمعة «تكثيف»
عملياتها العسكرية ضد القوات
المغربية في الصحراء الغربية.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة جـ ـ ــان ـ ـ ـتـ ـ ــس،
الـ ــذي ك ــان ق ــائ ــد أرك ـ ــان ال ـحــرب
اإلسرائيلية خــال الحرب على
غ ــزة ال ـع ــام  ،2014أث ـ ــارت أيـضــا
ت ـنــديــد ال ـن ـش ـطــاء ال ـم ـنــاصــريــن
للقضية الفلسطينية الرافضين
للتطبيع مع إسرائيل.
ودع ـ ــت «ال ـج ـب ـهــة الـمـغــربـيــة
لدعم فلسطين وضد التطبيع»،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـض ــم ت ـ ـ ـيـ ـ ــارات يـ ـس ــاري ــة
وإســام ـيــة ،إل ــى الـتـظــاهــر أمــس
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى «قـ ـ ــدوم م ـجــرم
الحرب» جانتس إلى المغرب.
ك ـمــا ان ـت ـش ــرت ع ـلــى وســائــل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي دعـ ــوات
مماثلة تحت وسوم من مثل «ال
مرحبا بالقاتل جانتس».

دبـ ـ ــي ( -أ ف ب) :حـثــت
األم ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة األط ـ ـ ـ ــراف
ال ـم ـت ـح ــارب ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن عـلــى
«خـفــض تصعيد الـعـنــف» أمس
األربـ ـع ــاء ،بـعــد ي ــوم م ــن تقرير
قــدر أن تتس ّبب الحرب بحلول
ن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي بمقتل
 377ألف شخص بشكل مباشر
وغير مباشر .بــدأت الحرب في
الـيـمــن ع ــام  2014حـيــن سيطر
الـ ـمـ ـتـ ـم ــردون ال ـح ــوث ـي ــون عـلــى
ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء ،وتـ ـ ــاه فــي
الـ ـع ــام ال ـت ــال ــي ت ــدخ ــل تـحــالــف
عسكري بقيادة السعودية دعما
للحكومة.
وأكــد المبعوث األممي إلى
اليمن هانز غــرونــدبــرغ بحسب
بيان أنه «ال يوجد حلّ عسكري
م ـس ـت ــدام ل ـل ـن ــزاع ف ــي ال ـي ـمــن».
وقال المبعوث األممي في ختام
زيـ ـ ــارة قـ ــام ب ـهــا إلـ ــى الـعــاصـمــة
ال ـم ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة ف ــي إط ــار
ج ــول ــة إق ـل ـي ـم ـيــة «عـ ـل ــى جـمـيــع
األط ـ ـ ــراف ال ـم ـت ـحــاربــة خفض
تصعيد العنف وإعطاء األولوية
لـمـصــالــح الـمــدنـيـيــن بـ ــد ًال من
تحقيق المكاسب العسكرية».
وب ـح ـســب غ ــرون ــدب ــرغ فــإنــه
«لـ ــن ت ـ ــؤدي ال ـح ـل ــول الـجــزئـيــة
إل ـ ــى ح ـ ــلّ مـ ـسـ ـت ــدام .ي ـج ــب أن
يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ــرك ـ ـيـ ــز ب ـش ـكــل
متساو على األولويات العاجلة
ٍ
الــرامـيــة لتخفيف أث ــر الـحــرب
على المدنيين ،وعلى القضايا
طــويـلــة ال ـم ــدى الـمـطـلــوبــة من
التوصل إلى حلّ مستدام
أجل
ّ

وعادل للنزاع».
وي ــأت ــي ه ـ ــذا ب ـع ــد أن ج ــاء
فــي تـقــريــر لـبــرنــامــج المتحدة
اإلن ـم ــائ ــي صـ ــدر يـ ــوم ال ـثــاثــاء
أنـ ـ ــه بـ ـع ــد سـ ـب ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ع ـلــى
اندالعه «وجدنا أنّه عند نهاية
ع ـ ــام  ،2021س ـي ـك ــون الـ ـص ــراع
ف ــي ال ـي ـم ــن ق ــد أدى إل ـ ــى 377
ألــف وفــاة ،ما يقرب من  60في
المئة منها (نحو  )226200غير
م ـبــاشــرة» .والــوف ـيــات المباشرة
هـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـب ــب ب ـهــا
ال ـق ـت ــال ،ونـسـبـتـهــا أربـ ـع ــون في
المئة من الحصيلة ،بما يعني
أن عددها .150800
أ ّدت ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فـ ـ ــي أفـ ـق ــر
دول ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة
إلـ ــى تــدم ـيــر ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
وانـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ووضـ ـ ــع
ماليين األشـخــاص على حافة
المجاعة ،وسط عجز دولي عن
وقف آلة الحرب رغم المساعي
الدبلوماسية المستمرة .وأكد
غروندبرغ أن «الهجوم المستمر
عـلــى م ــأرب تـسـ ّبــب بالفعل في
ت ــداع ـي ــات م ـتــوال ـيــة ف ــي جميع
أنحاء اليمن ،كما يستمر هذا
الـ ـهـ ـج ــوم فـ ــي ت ـق ــوي ــض ف ــرص
الــوصــول إلــى تسوية تفاوضية
للنزاع».
وإلى ذلك أفادت المنظمة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـهـ ـج ــرة ال ـت ــاب ـع ــة
لألمم المتحدة أمس األربعاء
أنّ أك ـث ــر م ــن  45أل ــف شخص
نــزحــوا بسبب الـقـتــال العنيف
في محافظة مــأرب في اليمن،

م ــع الـ ـتـ ـط ــورات ع ـل ــى الـجـبـهــة
ال ـت ــي أ ّدت إلـ ــى تـغـيـيــر مــواقــع
الجبهات والخطوط األمامية.
ويقاتل المتمردون الحوثيون
منذ فـبــرايــر الـمــاضــي بشراسة
ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ــوال ـي ــة لـلـحـكــومــة
التي تسيطر على مدينة مأرب،
مــركــز المحافظة الـتــي تحمل
االسـ ــم ذاتـ ــه ،م ــا سـيـسـمــح لهم
بوضع يدهم على كامل الشمال
اليمني.
وأك ــدت المنظمة فــي بيان
«ت ـغ ـ ّي ــرت ال ـخ ـط ــوط األمــام ـيــة
الـ ـ ـنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــري ـ ــن
الـمــاضـيـيــن أك ـثــر م ــن أي وقــت
مضى فــي هــذا الـعــام» .وتابعت
«ت ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــدد األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
الــذيــن ُأجـبــروا على الـفــرار من
مـنــازلـهــم فــي م ــأرب -ح ـيــث فر
العديد منهم للمرة الرابعة أو
الـخــامـســة  -إل ــى أك ـثــر م ــن 45
ألف نازح منذ سبتمبر».
ولطالما اعتُ برت المدينة
بـ ـمـ ـث ــاب ــة مـ ـلـ ـج ــأ ل ـل ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـن ــازح ـي ــن ال ــذي ــن ف ـ ــروا هــربــا
مــن ال ـم ـعــارك أو أم ـلــوا ببداية
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ظ ـل ــت
م ـس ـت ـق ــرة ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ول ـك ـن ـهــم
أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوا اآلن ف ـ ـ ــي م ــرم ــى
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــران ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل تـ ـص ــاع ــد
القتال للسيطرة عليها .وتشير
الحكومة إلــى وجــود نحو 139
مـخـ ّيـمــا لـلـنــازحـيــن فــي مدينة
مــأرب والمحافظة التي تحمل
االسم ذاته ،وقد استقبلت نحو
 2,2مليون نازح.

ن������واب �أردن�����ي�����ون ي���ط���ال���ب���ون ب��ع��ق��د ج��ل�����س��ة «م�����س��ت��ع��ج��ل��ة»
ل��م��ن��اق�����ش��ة �إع����ل���ان ال����ن����واي����ا ل���ل���ت���ع���اون م����ع �إ����س���رائ���ي���ل
عمان ( -أ ف ب) :طالب نحو  70نائبا أردنيا أمس األربعاء
بعقد جلسة «مستعجلة» لمجلس النواب األردني لمناقشة إعالن
النوايا الذي وقعه األردن وإسرائيل للتعاون في إنتاج الكهرباء
من الطاقة الشمسية وتحلية المياه .و ّقع األردن وإسرائيل في
دبي يوم االثنين إعالن النوايا في خطوة جديدة من شأنها أن
تحسن العالقات بين البلدين .تبدأ دراس ــات جــدوى المشروع
العام المقبل ،وستشارك اإلمــارات العربية في تمويل التعاون،
بينما رعت الواليات المتحدة التوقيع .وتنص االتفاقية على أن
يعمل األردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح
إســرائ ـيــل ،بينما ستعمل الــدولــة الـعـبــريــة عـلــى تحلية المياه
لـصــالــح األردن ال ــذي يـعــانــي مــن الـجـفــاف .وج ــاء فــي الـمــذكــرة
النيابية التي وقعها نحو  70نائبا من أصل  130ونشرتها وسائل
اإلع ــام المحلية ،والموجهة إلــى رئيس المجلس عبدالكريم
الــدغـمــي« ،نـحــن ال ـنــواب الـمــوقـعــون أدن ــاه نـطــالــب بعقد جلسة

مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة
بوزير المياه مع العدو الصهيوني واإلمــارات بشكل مستعجل».
تبنى المذكرة النيابية النائب حسن الرياطي من كتلة اإلصالح
الــوط ـنــي اإلســام ـيــة ال ـتــي تـضــم  16نــائ ـبــا .وق ــال وزي ــر الـمـيــاه
وال ــري األردن ــي محمد الـنـجــار فــي تصريحات يــوم الـثــاثــاء إن
«مــا تم هو عبارة عن إعــان نوايا للبدء بــدراســة جــدوى لهذين
الـمـشــروعـيــن الـمـتــازمـيــن ...إذا كــانــت النتيجة مـجــديــة ســوف
ندخل في مفاوضات لتوقيع االتفاقيات» .وتابع« :لن نوقع أي
اتفاقية بأي شكل من األشكال إال بعد أن نعلنها لمجلس النواب
واألعـيــان والمواطنين وللصحافة واإلع ــام» .واألردن من أكثر
ال ــدول التي تعاني نقصا فــي المياه ،إذ يــواجــه مــوجــات جفاف
شديدة .وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة
السالم الموقعة في  .1994كذلك تعاني إسرائيل من الجفاف.
إال أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.

ويرى خبراء أن التعاون بين إسرائيل واألردن في مجال الموارد
الـمــائـيــة ينتعش تـحــت ضـغــط التغير الـمـنــاخــي ال ــذي يتسبب
بموجات جفاف تزداد حدة ،ما قد يلعب دورا أيضا في تحسين
العالقات بين البلدين على صعد أخرى.
و ّقــع اإلعــان في معرض «اكسبو دبــي  »2020وزيــرة الطاقة
اإلسرائيلية كارين الـحــرار ووزيــر المياه والــري األردن ــي محمد
النجار ،في حضور الموفد األميركي للمناخ جون كيري والمبعوث
اإلمــاراتــي للمناخ سلطان الجابر ،وفــق ما أفــادت وكالة األنباء
اإلماراتية الحكومية .ومن المق ّرر أن تقوم شركة إماراتية ببناء
محطة الطاقة الشمسية في األردن لتوليد الكهرباء إلسرائيل.
ولــم تكشف األط ــراف المعنية باالتفاقية عــن كلفة المشروع.
وبحسب بيان مشترك ،ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200
ميغاوات من الكهرباء إلسرائيل ،فيما ستز ّود إسرائيل األردن بما
يصل إلى  200مليون متر مكعب من المياه سنويا.
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خالل «م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لأ�سبوع ال�صحة وال�سالمة والبيئة واال�ستدامة» ..وزير النفط:

العن�ص�ر الب�ش�ري ي�ش�كل ع�ص�ب نمو قط�اع الطاق�ة وتطوره
تحت الرعاية المشتركة بين الشيخ
محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط
والــدك ـتــور عـبــدالـحـسـيــن بــن عـلــي مـيــرزا
رئيس هيئة الطاقة المستدامة انطلقت
ع ـبــر تـقـنـيــة االتـ ـص ــال ال ـمــرئــي ع ــن بعد
فـعــالـيــات الـنـسـخــة الــراب ـعــة مــن «مــؤتـمــر
الشرق األوسط ألسبوع الصحة والسالمة
والبيئة واالستدامة  ،»2021وذلك خالل
الفترة  24 - 22نوفمبر  .2021بمشاركة
ع ــددي ــة م ــن الـمـتـخـصـصـيــن والـفـنـيـيــن
واألك ــادي ـم ـي ـي ــن وك ـب ــار ال ـش ـخ ـص ـيــات من
مختلف الشركات والمؤسسات المحلية
والعالمية بهدف مناقشة أهــم القضايا
المتعلقة بــاالس ـتــدامــة وإزال ـ ــة الـكــربــون
واالبتكارات للحد من االنبعاثات الضارة
باإلضافة إلى مواضيع الصحة والسالمة
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وآخـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـع ـل ـم ـيــة
والتكنولوجية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة ،أعرب الشيخ محمد
بــن خليفة آل خليفة فــي مشاركته عن
خالص سعادته وترحيبه بإقامة فعاليات
ه ــذا الـمــؤتـمــر الـمـهــم مــن تنظيم معهد
الطاقة ( ،)EIوالــذي ينعقد عن ُبعد في
نسخته الحالية في ظل جائحة كورونا،
بما يشكل فرصة لتسليط الضوء على
الـنـجــاحــات الـتــي حققها قـطــاع الطاقة
في مملكة البحرين في التعامل مع هذه
ال ـظ ــروف ال ـطــارئــة مــن خ ــال مجموعة

م ــن ال ـخ ـطــط واإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
الصحية والتنظيمية لضمان استدامة
منظومة العمل فــي الـقـطــاع والحفاظ
على متطلبات الصحة والسالمة المهنية
في مختلف المواقع اإلدارية واإلنتاجية.
وأشاد في هذا الصدد بجهود صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وقيادة سموه الحكيمة لفريق البحرين
الوطني ،وهــو ما أسهم في نجاح جهود
الحكومة الموقرة في التصدي للجائحة
وتقليل تداعياتها السلبية في مختلف
الـ ـم ــواق ــع والـ ـجـ ـه ــات ،ون ــال ــت ال ـب ـحــريــن
ب ـف ـض ـل ـه ــا إشـ ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
وال ـم ـن ـظ ـمــات الـمـتـخـصـصــة بــاعـتـبــارهــا
نموذجا رائ ــدا فــي التعامل مــع األزم ــات
والطوارئ.
وأكد وزير النفط أن العنصر البشري
يشكل عصب نمو قطاع الطاقة وتطوره
فــي المملكة ،وأن االهـتـمــام بتوفير كل
ما يضمن سالمته صحيا ومهنيا يشكل
أولوية في جميع برامج واستراتيجيات
القطاع ،مشيدا معاليه بما أبداه جميع
م ــوظ ـف ــي ال ـق ـط ــاع م ــن ح ـ ــرص والـ ـت ــزام
ف ــي تـنـفـيــذ اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة ومــا
أظ ـهــروه مــن كـفــاءة فــي ضـمــان استدامة
العمل بمختلف الـمــواقــع وال سيما في
المشاريع الضخمة مثل مشروع مصفاة

{ وزير النفط.
شركة بابكو الذي يعد من أكبر المشاريع
االستراتيجية في المملكة.
وقــد تطرق الوزير في مشاركته إلى
أن العالم ما زال بحاجة إلى االستثمار
في الطاقة األحفورية ويأتي ذلك بسبب
الطلب المتزايد المستمر على النفط
والغاز والذي نتج عنه ارتفاع في األسعار
رغ ــم تــوج ـهــات دول ال ـعــالــم إل ــى تنفيذ
مـ ـب ــادرات بـيـئـيــة لـلـحــد م ــن االن ـب ـعــاثــات
ال ـك ــرب ــون ـي ــة م ــن خ ـ ــال إزال ـ ـ ــة ال ـك ــرب ــون
ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة
ومـضــاعـفــة م ـصــادر الـطــاقــة الـمـتـجــددة،
م ـش ـيـ ًـرا إل ــى أن مملكة الـبـحــريــن أكــدت

ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ال ـح ـيــاد
ال ـ ـص ـ ـفـ ــري بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام  2060ال ـ ــذي
يعتبر مــن أكـبــر التحديات الـتــي تحتاج
إلـ ــى كـ ـ ــوادر ق ـي ــادي ــة م ـت ـم ـيــزة ذات خـبــرة
ق ــادرة على إيـجــاد حـلــول وط ــرق مبتكرة
ومـبــدعــة لـلــوصــول إل ــى مـصــافــي الصفر
مع االستمرار في نفس الوقت للحفاظ
على المستوى المطلوب من االستثمار
وت ـل ـب ـيــه ال ـط ـلــب ال ـم ـت ــزاي ــد م ــن الـنـفــط
والغاز في األســواق النفطية ،مضيفا أن
الكربون ليس غازا ساما ولكنه يسهم في
االحتباس الحراري وأن االلتزام للوصول
إلى الحياد الصفري يعتبر تحديا كبيرا
لتحقيق ذلك اقتصاديا.
وب ـ َّي ــن ال ــوزي ــر أن مـمـلـكــة الـبـحــريــن
قــامــت فعال بتنفيذ عــدد مــن الـمـبــادرات
والمشاريع البيئية واالستدامة بالتعاون
م ــع ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة
مـثــل ال ـص ـنــدوق األخ ـضــر لتغير المناخ
ال ــذي تــم الـتــوقـيــع معهم فــي ع ــام 2018
اتفاقية تمويل وتعاون في مجال تعزيز
مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين
الـ ـت ــي ي ـ ـنـ ــدرج ت ـح ـت ـهــا م ـ ـشـ ــروع ن ـمــذجــة
تأثيرات تغير المناخ على مــوارد المياه
الـعــذبــة ،وم ـشــروع االسـتـفــادة مــن المياه
ال ــرم ــادي ــة ،ومـ ـش ــروع ال ـتــدق ـيــق الـشــامــل
عـلــى إدارة واس ـت ـخ ــدام ال ـم ـيــاه وم ـشــروع
حـصــاد مـيــاه األم ـطــار وم ـشــروع معالجة

الصرف الصحي باإلضافة إلى استخدام
الطاقة المتجددة في عدد من المنشآت
والـ ـمـ ـص ــان ــع والـ ـمـ ـب ــان ــي ،ت ـع ــزي ــز األمـ ــن
الغذائي من خالل دعم مشروع االستزراع
ال ـس ـم ـكــي ،اق ـت ـص ــاد ال ـك ــرب ــون ال ــدائ ــري،
اصـطـيــاد واس ـت ـخــدام وتـخــزيــن الـكــربــون
وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مــدى األي ــام الثالثة للمؤتمر
جـ ـ ـم ـ ــع بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة واألوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
األكــاديـمـيــة والمنظمين واالستشاريين
والـمـفـكــريــن ومـقــدمــي الـحـلــول للصحة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة واالسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة فــي
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،الـ ــذي نــاقــش الـعــديــد
مــن الـمــوضــوعــات ،مـنـهــا :استراتيجيات
إلدارة الصحة والسالمة والبيئة ،تحسين
ص ـح ــة ورف ــاهـ ـي ــة الـ ـع ــام ــل وال ـم ـج ـت ـمــع،
إدارة ال ـم ـخــاطــر ال ـتــي يـمـكــن أن تسبب
حوادث كبيرة والسيطرة على المخاطر،
تحسين األداء الـبـشــري والـعـمــل بــأمــان،
استراتيجيات وسياسات لدفع االستدامة
وإزال ــة الـكــربــون ،أبــرز ال ــرؤى واالبـتـكــارات
فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،ال ـن ـف ـقــات
التشغيلية والـبـصـمــة الـكــربــونـيــة ،إدارة
مــوارد دورة الحياة ،وعمليات التخفيف
مــن اآلثـ ــار الـبـيـئـيــة ،واسـتـكـشــاف أحــدث
التطورات التكنولوجية في االقتصادات
المستدامة.

وزير التجارة ي�شارك في اجتماع مراجعة
ال�سيا�س�ات التجاري�ة الرابع�ة للمملك�ة
تـ ــرأس وزيـ ــر الـصـنــاعــة وال ـت ـج ــارة وال ـس ـيــاحــة زايـ ــد ب ــن راش ــد
الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع مراجعة
الـسـيــاســات الـتـجــاريــة الــرابـعــة لمملكة البحرين ال ــذي يـقــام في
منظمة التجارة العالمية ،وذلك خالل الفترة  26-24نوفمبر 2021
والمنعقدة أعماله في مدينة جيف السويسرية ،بمشاركة السفير
الــدكـتــور يــوســف عبدالكريم بــو جـيــري الـمـنــدوب الــدائــم لمملكة
البحرين لدى األمم المتحدة ،والوكيل المساعد للتجارة المحلية
والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
وت ـهــدف الـمــراجـعــة إل ــى تــأكـيــد مـبــدأ الـشـفــافـيــة بـيــن أعـضــاء
المنظمة ومناقشة التطورات في السياسات التجارية التي أقدمت
عليها الــدولــة الـعـضــو خ ــال فـتــرة الـمــراجـعــة حـيــث تـعــد مملكة
البحرين أحد األعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في
عام  1995وقد مرت المملكة خالل فترة المراجعة بالعديد من
التطورات على مستوى السياسات التجارية.
وخ ــال أع ـم ــال االج ـت ـمــاع اس ـت ـعــرض ال ــوزي ــر ف ــي كـلـمـتــه عن
المراجعة الــرابـعــة للسياسة االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة فــي مملكة
البحرين ،حيث أشار إلى المكانة التجارية التي اشتهرت بها على
المستوى اإلقليمي والعالمي القائمة على مبدأ االنفتاح وجذب
رؤوس األموال واالستثمارات العالمية.
كما تطرق الوزير إلى أهم اإلج ــراءات والسياسات المتعلقة
بالحفاظ على المكتسبات التجارية واالقـتـصــاديــة خــال فترة
الجائحة التي عصفت بالعالم وغـيــرت مــن القواعد التقليدية
لالقتصاديات العالمية.

«ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي» ي��ع��ل��ن ال��ف��ائ��زة ب��ال��ج��ائ��زة «ال���ب���ح���ري���ن وال����ك����وي����ت» ي����دع����م �إط���ل��اق
ال��ك��ب��رى ف���ي ���س��ح��ب «ل��ب�����ش��ارة» ل�����ش��ه��ر �أك��ت��وب��ر ق��ام��و���س «ج��م��ع��ي��ة ال��م�����ص��ارف» ل��ل��غ��ة الإ����ش���ارة
أعلن بيت التمويل الكويتي
 ال ـب ـحــريــن فـ ــوز ه ـجــر حليمبالجائزة الشهرية الكبرى التي
تبلغ قيمتها  $100.000دوالر
أمــري ـكــي ضـمــن سـحــب حـســاب
«لبشارة» التوفير االستثماري
المتوافق مــع أحـكــام الشريعة
اإلسالمية ،وذلك لشهر أكتوبر
.2021
و ُأق ـي ـم ــت م ــراس ــم الـسـحــب
على جــوائــز «لـبـشــارة» عــن ُبعد
يوم الثالثاء الموافق  16أكتوبر
وذلك بالتماشي مع التوجيهات
الرسمية الصادرة من ِقبل وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة،
وتـ ــم إع ـ ــان أسـ ـم ــاء ال ـفــائــزيــن
ب ــالـ ـج ــوائ ــز الـ ـشـ ـه ــري ــة ،وال ـت ــي
ت ـض ـم ـنــت :الـ ـج ــائ ــزة الـشـهــريــة
الكبرى بقيمة  $100.000دوالر
أم ــريـ ـك ــي ،و 20ج ــائ ــزة بقيمة
 $1.000دوالر أم ــري ـك ــي لكل
فائز ،باإلضافة إلــى  50جائزة

{ حامد مشعل.

م ــن ف ـئــات «ل ـب ـش ــارة» الـخــاصــة،
بقيمة  $500دوالر أمريكي لكل
فائز.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،صـ ـ ّـرح
حامد مشعل ،رئيس الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد ف ــي بيت
التمويل الكويتي  -البحرين
ق ــائـ ـ ً
ا« :أود ب ــداي ــة أن أت ـقــدم

بــالـتـهـنـئــة إلـ ــى ال ـس ـي ــدة هجر
ح ـ ـل ـ ـيـ ــم وج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن
ب ـس ـحــب ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر .2021
نحن فخورون أن جوائز حساب
«لبشارة» التوفير االستثماري
ق ـ ــد س ــاهـ ـم ــت ب ـت ـغ ـي ـي ــر ح ـي ــاة
اآلالف وذلـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـنـ ــذ بـ ــدايـ ــة
البرنامج وحتى الـيــوم .ونحن
نؤكد استمرارنا على هذا النهج
ل ـم ـض ــاع ـف ــة ف ـ ـ ــرص ال ـج ـم ـيــع
للفوز في السحوبات القادمة.
كما إنـنــا نشجع الجميع على
زيادة مبلغ ومدة استثمارهم».
وم ــن جـهـتـهــا ،ع ـبــرت هجر
عن سعادتها بهذا الفوز بقولها:
«أحـمــد اهلل عــز وجــل أو ًال على
ف ـ ـ ـ ــوزي بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة ال ـش ـه ــري ــة
الـكـبــرى .وأود فــي هــذا السياق
أن أشـكــر جميع منتسبي بيت
التمويل الكويتي  -البحرين
المضنية لتقديم
على جهودهم ُ
أف ـضــل ال ـخــدمــات والمنتجات

ال ـم ـصــرف ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة عـلــى
الـصـعـيــد ال ـم ـح ـلــي .ك ـمــا أدع ــو
الجميع إلى االدخار في حساب
«لـ ـبـ ـش ــارة» م ــع ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي  -البحرين لينضموا
إلى قائمة الفائزين».
الجدير بالذكر أن هنالك
ال ـعــديــد م ــن ال ـجــوائــز القيمة
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن سـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوب ـ ـ ــات حـ ـ ـس ـ ــاب
«لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة» ،ح ـ ـيـ ــث مـ ـ ــا زالـ ـ ــت
الفرصة متاحة للفوز بجائزة
شـ ـه ــري ــة ب ـق ـي ـم ــة $100.000
دوالر أمــري ـكــي ،بــاإلضــافــة إلــى
 20جائزة نقدية شهرية بقيمة
 $1.000دوالر أم ــري ـك ــي و50
ج ــائ ــزة ش ـهــريــة أخ ـ ــرى بقيمة
 $500دوالر ،وذلك ضمن فئات
«نساؤنا» و«عيالنا» و«مدخرونا»
و«بطاقاتنا» ،إلى جانب جوائز
«جــزيــل» المخصصة للعمالء
ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـف ـتــح حـســابــي
«لبشارة» و«جزيل».

وف���د«رج���ال الأع���م���ال» ي��ب��ح��ث ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
االق��ت�����ص��ادي م���ع ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ال��م�����ص��ري��ة
أكد أحمد عبداهلل بن هندي
رئـيــس جمعية رج ــال األعـمــال
الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـع ــزي ــز
الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــي
تـجـمــع ب ـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة مـ ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة
الـشـقـيـقــة ف ــي إطـ ــار الـسـيــاســة
الحكيمة التي ينتهجها حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد
ب ــن عـيـســى آل خـلـيـفــة وأخ ـيــه
ف ـخــامــة ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـه ــوري ــة
مصر العربية الشقيقة معر ًبا
عــن إعـجــابــه بما تشهده مصر
في الفترة األخـيــرة من نهضة
تنموية وعمرانية مشهودة على
مختلف األصعدة.
جــاء ذلــك خــال االجتماع
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــع ال ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـمـ ــع ب ـيــن
وفـ ــد ج ـم ـع ـيــة رج ـ ــال األع ـم ــال
الـبـحــريـنـيــة الـ ــذي يـ ــزور مصر
حــالـ ًـيــا مــع الــرئـيــس التنفيذي
ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار
وال ـم ـنــاطــق ال ـحــرة بجمهورية
م ـ ـصـ ــر ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار
مـحـمــد ع ـب ــدال ــوه ــاب ف ــي مقر
الهيئة بالقاهرة من أجل بحث
آليات تعزيز التعاون المشترك
فـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات
االقتصادية والعمل على زيادة
االستثمارات المشتركة وحجم
التبادل التجاري بين البلدين
الشقيقين.

أع ـل ـنــت جـمـعـيــة مـ ـص ــارف الـبـحــريــن
دع ــم بـنــك الـبـحــريــن وال ـكــويــت لـمـشــروع
«الـ ـ ـق ـ ــام ـ ــوس ال ـ ـمـ ــوحـ ــد ل ـل ـم ـص ـط ـل ـحــات
المصرفية بلغة اإلشارة» ،والذي أطلقته
الجمعية بـهــدف تــوحـيــد المصطلحات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـفـ ـئ ــة ال ـ ـصـ ــم،
وت ـم ـك ـي ـن ـهــم مـ ــن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـب ـنــوك
ب ــوض ــوح وي ـس ــر وس ـه ــول ــة ،وت ـع ــزي ــز أم ــان
وسرية وموثوقية عملياتهم المصرفية.
وأعــربــت جمعية م ـصــارف البحرين
ع ــن ش ـكــرهــا لـبـنــك ال ـب ـحــريــن وال ـكــويــت
إزاء هـ ــذا ال ــدع ــم ال ـ ــذي ي ــأت ــي ف ــي إط ــار
حرص البنك على دعم مشاريع الجمعية
وكذلك النهوض بمسؤوليته االجتماعية
تجاه المجتمع البحريني والشرائح التي
تحتاج إلــى اهتمام خــاص بما فــي ذلك
شــريـحــة الـصــم وال ـب ـكــم ،وبـمــا يــؤكــد مــرة
أخ ــرى أن بنك البحرين والـكــويــت يأتي
في مقدمة الجهات المشتغلة على دعم
وتنمية المجتمع البحريني مــن خالل
أوجه عديدة من بينها تقديم التبرعات
وتبني المبادرات االجتماعية واإلنسانية.
وي ـ ــأت ـ ــي إط ـ ـ ـ ــاق ج ـم ـع ـي ــة م ـ ـصـ ــارف
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــن ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــامـ ـ ــوس الـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــد
ل ـل ـم ـص ـط ـل ـح ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ب ـتــوج ـيــه
م ــن م ـصــرف الـبـحــريــن ال ـمــركــزي ضمن
جـهــوده لتعزيز مفهوم الـشـمــول المالي
الــذي يعني تمكين جميع الـشــرائــح من
استخدام الخدمات المصرفية ،بما في
ذل ــك ف ـئــة ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة،
وحفظ حقوقها القانونية ،وضمان سرية
معلوماتها المصرفية ،حالها كحال أي
عميل مؤسسة مصرفية.
وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إط ـ ـ ـ ــاق ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــامـ ــوس
إل ـ ــى ت ـم ـك ـيــن عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــوك م ــن ذوي

االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،ومــن بينهم فئة
الـ ـص ــم ،م ــن ال ـن ـف ــاذ إلـ ــى ك ــل ال ـخــدمــات
المصرفية والمالية التي تقدمها البنوك
وش ــرك ــات ال ـت ـمــويــل ،وي ـض ـمــن ال ـقــامــوس
لـفـئــة ال ـصــم حـقـهــم ف ــي ال ـح ـصــول على
الخدمات المصرفية على قدم المساواة
مــع اآلخــريــن باستخدام طــرق االتـصــال
الـمـنــاسـبــة وال ـت ــي تـضـمــن تـهـيـئــة البيئة
المؤهلة وفق احتياجاتهم.
وقــد تـعــاونــت الجمعية مــع جمعية
ال ـ ـصـ ــم الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــداد ه ــذا
ال ـ ـقـ ــامـ ــوس ال ـ ـ ــذي ي ـش ـم ــل ال ـ ـم ـ ـفـ ــردات
والـ ـعـ ـب ــارات ال ـتــي ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــا األص ــم
مــن أجــل فتح حساب مصرفي بأنواعه
المختلفة ،وعمليات اإلي ــداع والسحب
وال ـت ـح ــوي ــل ،وب ــرام ــج االس ـت ـث ـمــار الـتــي
تقدمها البنوك ،وغير ذلك ،منوها في
ه ــذا اإلطـ ــار بـجـهــود م ـصــرف البحرين

ال ـمــركــزي فــي إل ـحــاق مــوظـفــي البنوك
وشـ ــركـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل بـ ـب ــرام ــج تــدري ـب ـيــة
فــي كيفية الـتـعــامــل مــع ال ـع ـمــاء ذوي
االحتياجات الخاصة بجميع أشكالها
ومع كبار السن.
وثـ ـم ــن أعـ ـض ــاء وم ـن ـت ـس ـبــو جـمـعـيــة
الصم البحرينية مبادرة إصدار القاموس
اإلشاري المصرفي الذي تم تنفيذه من
قـبــل جـمـعـيــة ال ـصــم الـبـحــريـنـيــة بــدعــم
ك ــري ــم م ــن جـمـعـيــة مـ ـص ــارف الـبـحــريــن
وب ـ ـنـ ــك الـ ـبـ ـح ــري ــن والـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت .وبـ ـه ــذه
المناسبة يتقدم السيد عقيل علي رئيس
الـجـمـعـيــة ورئ ـي ــس لـجـنــة المترجمين
السيد حسن الغريفي وأعضاء جمعية
الصم البحرينية بالشكر إلى وجمعية
م ـصــارف الـبـحــريــن عـلــى ه ــذه الـمـبــادرة
لتسهيل مـعــامــات الـصــم فــي المجال
المالي والمصرفي.

«البنك الأهلي المتحد» يدعم الحملة الوطنية للت�شجير

وتناول اللقاء تبادل الرؤى
ح ـ ــول ال ـ ـفـ ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
ال ـ ــواع ـ ــدة فـ ــي كـ ــا ال ـجــان ـب ـيــن
مؤكدين أن الشراكة التجارية
بين البلدين تاريخية وراسخة
حيث إن مملكة البحرين تعد
بــوابــة رئـيـسـيــة لــدخــول أس ــواق
دول مجلس التعاون الخليجي
وأن جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة
بـ ــوابـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ــدخ ــول
األس ـ ـ ـ ــواق اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة ،وات ـف ــق
ال ـطــرفــان عـلــى أهـمـيــة تكثيف
الــزيــارات المتبادلة بين قطاع
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـح ــدي ــد
الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـتــي
تحظى بــاألولــويــة فــي خــارطــة
ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة فــي كال
البلدين.

من جانبه أشار المستشار
م ـح ـمــد عـ ـب ــدال ــوه ــاب إل ـ ــى أن
بالده تسعى إلى جذب المزيد
مــن االس ـت ـث ـمــارات البحرينية
إل ــى م ـصــر م ــن خ ــال تكثيف
ال ـتــواصــل م ــع ق ـطــاع األع ـمــال
ً
مستعرضا حوافز
في المملكة
وضمانات االستثمار في مصر
وآخر ما تم إنجازه من مشاريع
قــوم ـيــة كـ ـب ــرى ،داع ـ ًـي ــا أع ـضــاء
الـ ـ ــوفـ ـ ــد إل ـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ـ ــة ق ـصــص
نـ ـج ــاح الـ ـش ــرك ــات الـخـلـيـجـيــة
العاملة في مصر والتي تمثل
دلـ ـ ـي ـ ـ ًـا واض ـ ـ ًـح ـ ــا عـ ـل ــى كـ ـف ــاءة
ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي مـصــر
ومــؤكـ ًـدا أهمية تعزيز التعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن
ليرتقي إلــى مستوى الــروابــط

ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ت ــرب ــط بين
الشعبين الشقيقين.
ي ـ ــذك ـ ــر أن وفـ ـ ـ ــد ج ـم ـع ـيــة
رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـب ـحــري ـن ـيــة
إل ــى جـمـهــوريــة مـصــر العربية
ي ـضــم  22م ــن رؤسـ ـ ــاء وم ـ ــدراء
ك ـبــرى ال ـمــؤس ـســات وال ـشــركــات
التجارية البحرينية العاملة
ف ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
التجارية والمهتمة باالستثمار
فــي مـصــر ،وأن حـجــم الـتـبــادل
التجاري بين مملكة البحرين
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة مـ ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة
تــراجــع حــوالــي  %8ليبلغ 432
مليون دوالر أمريكي في العام
الماضي مقارنة بحوالي 471
مليون دوالر أمريكي فــي سنة
2019م.

أسهم البنك األهلي المتحد
فــي الحملة الــوطـنـيــة للتشجير
« ُدمـ ِـت خضراء» من خــال الدعم
الكريم المقدم للمبادرة الوطنية
لتنمية الـقـطــاع ال ــزراع ــي ،وذلــك
ضمن برامجه المستمرة لتعزيز
المسؤولية االجـتـمــاعـيــة ،وجــرى
ذلـ ـ ــك ب ـت ـس ـل ــم س ـ ـعـ ــادة ال ـش ـي ـخــة
م ـ ـ ــرام ب ـن ــت ع ـي ـس ــى آل خ ـل ـي ـفــة،
األمين العام للمبادرة ،في المقر
الرئيسي للبنك بمنطقة السيف.
وبهذه المناسبة ،أكــدت إدارة
البنك األهلي المتحد «التزامها
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـم ـج ـت ـم ــع،
وامتنانها للقائمين على المبادرة
ولـمـخـتـلــف ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
والـ ـخ ــاص ــة ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــرص ال ـتــي
ت ــوف ــره ــا ل ـت ــوج ـي ــه هـ ـ ــذا ال ــدع ــم
بالشكل المطلوب ،وتمتع المبادرة
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
بــالـمــوثــوقـيــة وال ـب ــاع الـطــويــل في
هذا المجال».
كما عبرت اإلدارة عن اعتزازها
ب ــال ـش ــراك ــة ال ـق ــوي ــة م ــع ال ـق ـطــاع
الحكومي والخاص واألهلي على
مدى سنوات من العمل التطوعي
في خدمة المملكة.
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن ال ـم ـبــادرة

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
قد انطلقت في عام  ،2010وذلك
ب ـهــدف تـنـمـيــة ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي
ع ـبــر تــوس ـعــة ال ــرق ـع ــة ال ـخ ـضــراء
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة .وب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
وزارة األشـغــال وش ــؤون البلديات
والتخطيط العمراني ،وأطلقت
ابتداء من
المبادرة حملة تشجير
ً
شهر أكتوبر من هــذا العام تحت
شعار «دمت خضراء» .وتدعم هذه

المبادرة جهود الحكومة الموقرة
ف ــي زراعـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــوارع وال ـح ــدائ ــق
وال ـ ـ ـسـ ـ ــواحـ ـ ــل وال ـ ـم ـ ـمـ ــاشـ ــي ل ـمــا
لــذلــك مــن أث ــر كبير عـلــى صحة
األف ـ ــراد وح ـمــايــة الـبـيـئــة والـحــد
من األضــرار الناجمة عن التغير
المناخي.
وتـ ـحـ ـظ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ب ــدع ــم
واهتمام مباشر من لدن صاحبة
الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـي ــرة سبيكة

بـنــت إبــراه ـيــم آل خـلـيـفــة قرينة
ع ــاه ــل الـ ـب ــاد ال ـم ـف ــدى رئـيـســة
الـمـجـلــس االس ـت ـشــاري لـلـمـبــادرة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــي ،وب ـ ـف ـ ـضـ ــل الـ ــرعـ ــايـ ــة
والـمـتــابـعــة الـشـخـصـيــة مــن لــدن
حـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك
ال ـم ـف ــدى لـمـخـتـلــف ال ـس ـيــاســات
واالسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بالتنمية الزراعية في البالد.
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«ب��ت��ل��ك��و» ت��ط��ل��ق خ��دم��ة ع��ب��ور ب���روت���وك���ول الإن��ت��رن��ت
ع���ل���ى م��ن�����ص��ة «ال���م���ن���ام���ة ل���ت���ب���ادل الإن����ت����رن����ت»
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة بـتـلـكــو تــدش ـيــن خــدمــة
«ع ـبــور بــروتــوكــول اإلن ـتــرنــت» IP Transit -
عـلــى منصة الـمـنــامــة لـتـبــادل حــركــة مــرور
اإلنـتــرنــت ( ،)Manama-IXالتي تتخذ من
مملكة البحرين مـقـ ًـرا لها وتعمل كحلقة
وص ــل ب ـيــن ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت الـعــالـمـيــة
ومـشـغـلــي االت ـص ــاالت مـحـلـ ًّيــا ودولـ ـ ًّي ــا ،بما
ف ــي ذل ـ ــك م ـ ـ ــزودو ال ـم ـح ـت ــوى وال ـخ ــدم ــات
الـسـحــابـيــة ،وم ــن ضمنهم شــركــات أم ــازون
وجوجل ومايكروسوفت.
ت ِّ
ُوفر خدمة «عبور بروتوكول اإلنترنت»
  IP Transitالـ ُـمـقـ َّـدمــة مــن شــركــة بتلكو،مخصصا لمزودي خدمات اإلنترنت
اتصا ًال
ً
وللجهات والـشــركــات األخ ــرى ،حيث تتيح
لـ ـه ــم وص ـ ـ ــوال أق ـ ـ ــوى إلـ ـ ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت عـبــر
الشبكات المحلية والدولية.
وسـيـسـتـفـيــد أع ـض ــاء مـنـصــة الـمـنــامــة
( )MN-IXمـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ،ح ـيــث
س ـت ـم ـن ـح ـه ــم م ـ ـيـ ــزة الـ ـ ــوصـ ـ ــول ال ـت ـل ـق ــائ ــي
إل ــى ال ـعــديــد م ــن م ـ ــزودي ال ـم ـح ـتــوى على
اإلنترنت ،وذلك عبر مجموعة متنوعة من
خطوط االتصاالت الدولية.
وبفضل الـحـلــول الـجــديــدة المتوافرة
على منصة المنامة لتبادل اإلنترنت (MN-
 ،)IXوعن طريق االتصال عبر منفذ واحد،

سيحصل الزبائن على وصول واسع النطاق
ل ــإن ـت ــرن ــت ،وس ـي ـح ـظ ــون ك ــذل ــك بــات ـصــال
ُمـبــاشــر وأكـثــر موثوقية بالشبكة .وتتمتع
ـوس ــع ،لتلبية
هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة بـقــابـلـيــة الـ ـت ـ ُّ
االحتياجات المتغيرة للزبائن .وتُوفّ ر شركة
بتلكو دعـ ًـمــا تقن ًّيا على م ــدار الـســاعــة ،ما
يعزز راحة واطمئنان الزبائن من الحصول

على الــدعــم ال ــازم لحل أي مشكلة تطرأ
بأي وقت.
وفي حديثه حول هذه المناسبة ،صرح
هاني عسكر المدير العام لألعمال العالمية
فــي بتلكو قــائـ ًا« :نعتز جـ ًـدا بطرح خدمة
«ع ـبــور بــروتــوكــول اإلن ـتــرنــت» – IP Transit
على منصة المنامة ( ،)Manama-IXوهي

تعد خدمة أولــى مــن نوعها وتتيح وصــول
الزبائن إلى إحدى خدمات عبور بروتوكول
اإلنترنت الــرائــدة على مستوى المنطقة،
بما يلبي االحتياجات المتعلقة بالمحتوى
وب ـن ـقــل ال ـم ـح ـتــوى ال ــدول ــي .وم ــن منطلق
حــرصـنــا عـلــى تـعــزيــز راحـ ــة وث ـقــة الــزبــائــن
ال ـكــرامُ ،نــوفّ ــر فــي بتلكو مـســارات اتـصــاالت
دولية تضم كابالت أرضية وبحرية ،وذلك
لمواكبة حجم الطلب في القطاع ،ولنعزز
مكانة بتلكو كـمــزود إقليمي رائ ــد لخدمة
عبور بروتوكول اإلنترنت».
وأضاف عسكر بقوله« :سابقً ا ،كان من
واجب الزبائن الذين يحتاجون إلى خدمات
عبور بروتوكول اإلنترنت أن يحصلوا على
رواب ـط ـه ــم ال ـف ــردي ــة ل ـلــوصــول إل ــى م ــزودي
الـخــدمــة الـعــالـمـيـيــن ،أم ــا اآلن مــع إطــاق
بتلكو لخدمة عبور بروتوكول اإلنترنت على
منصة المنامة ،تم إلغاء هذه الخطوة مع
منح أعضاء المنصة ميزة الوصول الفوري
والـسـلــس إل ــى الـخــدمــة وبــأس ـعــار تنافسية
جدا».
ً
وتلتزم بتلكو بتقديم خدمات إنترنت
ع ــال ـي ــة األداء وب ـن ـط ــاق ع ــال ـم ــي ،وت ـه ــدف
إلــى تلبية كــل احتياجات الزبائن وضمان
حصولهم على تجارب وحلول استثنائية.

د .م����ي����رزا ي ��ع ��ر� ��ض �أب�������رز م�لام��ح
ق����ط����اع ال����ط����اق����ة ال���م�������س���ت���دام���ة
استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
رئ ـيــس هـيـئــة الـطــاقــة الـمـسـتــدامــة بمكتبه بمرفأ
ال ـب ـحــريــن ال ـمــالــي ج ــاك مـيـشـيــل رئ ـي ــس مجلس
إدارة بـنــك «ب ــي إن بــي ب ــاري ـب ــاس» .وخ ــال الـلـقــاء
س ـل ــط م ـ ـيـ ــرزا ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى أبـ ـ ــرز م ــام ــح ق ـطــاع
الـطــاقــة الـمـسـتــدامــة وت ـنــاول فـيــه األب ـعــاد المهمة
لرؤية الهيئة ورسالتها ،ومن ثم قدم لمحة عامة
عــن م ـب ــادرات الـطــاقــة الـمـتـجــددة وك ـف ــاءة الطاقة
المتضمنة فــي كــل مــن الخطة الوطنية للطاقة
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة اللتين
تعتبران الـمــرجــع األســاســي للخطط والمشاريع
االستثمارية في هذا القطاع ،وذلــك بتجسيدهما
الـ ــرؤى واأله ـ ــداف المتعلقة بــالـطــاقــة المتجددة

وكفاءة الطاقة لمملكة البحرين.
ومــن جانبه أش ــاد جــاك ميشيل بجهود هيئة
الـطــاقــة الـمـسـتــدامــة بـقـيــادة الــدكـتــور م ـيــرزا التي
أسفرت عن إنـجــازات وتـطــورات ملموسة في قطاع
الطاقة فــي مملكة البحرين ،مــؤكــدا رغبة البنك
ف ــي تــأس ـيــس ع ــاق ــة تـ ـع ــاون م ـش ـتــرك م ــع الـهـيـئــة
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـخ ـط ــط وال ـ ـ ـ ــرؤى ال ـت ـن ـم ــوي ــة ل ـق ـطــاع
ال ـطــاقــة الـمـسـتــدامــة ف ــي الـمـمـلـكــة ،وت ــم مناقشة
مختلف األف ـكــار الممكنة وال ـتــي ستمكن البنك
مــن خـفــض كلفة الـفــواتـيــر الكهربائية وتحسين
كفاءة استهالك الطاقة وخفض البصمة الكربونية
للبنك وعملياته ،وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق
األهداف الوطنية في التنمية الشاملة المستدامة.

انطالق منتدى «طرق التحول نحو االقت�صاد الرقمي» في «�إك�سبو»
نـ ـ ـظ ـ ــم م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
االقتصادية البحرين بالشراكة
م ــع «اال يـكــونــومـيـســت» مـنـتــدى
ب ـع ـن ــوان «ال ـت ـط ـلــع إلـ ــى األم ـ ــام:
طـ ــرق ال ـت ـحــول ن ـحــو االق ـت ـصــاد
ال ــرقـ ـم ــي» وذل ـ ــك ض ـمــن أس ـبــوع
البحرين الوطني الذي انطلقت
فعالياته في «إكسبو 2020دبــي»،
حيث سعى المنتدى إلى تسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى واقـ ـ ــع االق ـت ـص ــاد
ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة وس ـبــل
تطوير عملية التحول الرقمي
للبنية التحتية.
وتـضـمــن الـمـنـتــدى مـشــاركــة
مجموعة مــن المتحدثين من
بينهم مسؤولون رفيعو المستوى
م ــن مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن وخ ـب ــراء
عــال ـم ـيــون وهـ ــم خ ــال ــد إبــراه ـيــم
ح ـم ـي ــدان ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمجلس التنمية االقـتـصــاديــة،
والـشـيــخ ع ـبــداهلل بــن خليفة آل

خليفة رئيس مجلس إدارة شركة
الـبـحــريــن لــات ـصــاالت السلكية
والالسلكية «بتلكو» ،وعبدالواحد
ال ـج ـنــاحــي الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لشركة «بنفت» البحرين ،وأريانا

هــافـنـغـتــون ال ـمــؤســس والــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ــ«ثــرايــف ج ـلــوبــال»،
وم ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــوس إي ـ ـ ـسـ ـ ــت الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي الرقمي لـ«تي موبايل»
وعدد من أبرز الشخصيات التي

تـمـثــل ش ــرك ــات «ج ــوج ــل كـ ــاود»،
و«كــي بي أم جــي» ،و«ماستركارد»
وغيرهم.
وتـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون فــي
ال ـم ـن ـت ــدى ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـ ــدور

الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ال ـت ـش ــري ـع ــات
وحــوكـمــة الـبـيــانــات فــي التحول
الرقمي ،إلــى جانب رأس المال
الـ ـبـ ـش ــري وخ ـ ـلـ ــق ب ـي ـئ ــة داعـ ـم ــة
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـق ـن ـيــات ال ـص ــاع ــدة،
كـمــا اط ـل ـعــوا عـلــى مــا تتميز به
البحرين من بنية تحتية رقمية
تواكب المعايير العالمية وتوفر
الكفاءات المحلية المؤهلة في
المجاالت الرقمية والتي كانت
عــامــا رئيس ًّيا فــي إط ــاق مركز
مؤخرا.
«سيتي» للتكنولوجيا
ً
ك ـمــا وفـ ــر ال ـم ـن ـتــدى منصة
ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـب ـ ــارزة
ل ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة واق ـ ـ ـ ـ ـ ــع األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
ال ـم ـس ـت ـن ــدة فـ ــي ن ـشــاط ـهــا عـلــى
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
س ـبــل زي ـ ــادة أع ـمــال ـهــم ف ــي ســوق
المنطقة الذي يبلغ حجمه 1.4
تــريـلـيــون دوالر أمــري ـكــي وتمثل
البحرين بوابة له.

«التنمية االقت�صادية» ينظم ور�شة قانونية
نـظـمــت ال ــدائ ــرة الـقــانــونـيــة
بمجلس التنمية االقـتـصــاديــة
ورشــة امتدت على مــدى يومين
ل ـع ــرض وم ـنــاق ـشــة ال ـت ـعــديــات
الرئيسية الـتــي أدخـلــت مــؤخـ ًـرا
على القانون المدني الفرنسي
وذل ـ ـ ــك بـ ـغ ــرض االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
التجارب الدولية واالستفادة من
خبراتها القانونية والتشريعية،

شارك فيها مختصون قانونيون
مــن القطاعين الـعــام والخاص
وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة فــي
المملكة.
ج ــاء تـنـظـيــم ه ــذه ال ــورش ــة
ب ـه ــدف اس ـت ـع ــراض الـتـعــديــات
ال ــواردة على القانون الفرنسي
وآث ــاره ــا وأب ـعــادهــا المستقبلية
عـلــى ال ـم ـعــامــات واالل ـت ــزام ــات

م���ؤت��م��ر ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة ي��وا���ص��ل ف��ع��ال��ي��ات��ه ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي
ت ــواصـ ـل ــت ف ـع ــال ـي ــات ال ـي ــوم
الـ ـث ــان ــي مـ ــن م ــؤتـ ـم ــر الـ ـتـ ـج ــارة
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة 2021
برعاية كريمة من زايد بن راشد
الزياني وزير الصناعة والتجارة
والسياحة ،تحت شعار «التحول
الرقمي للمؤسسات التجارية»،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق أم ـ ـ ـ ــس األول
ال ـثــاثــاء ال ـمــوافــق  23نوفمبر
 2021ويـسـتـمــر حـتــى ال ـيــوم 25
نوفمبر  2021من الساعة 9:00
صباح ًا حتى  11:00ظهرا وذلك
فــي مركز البحرين للمؤتمرات

بفندق ك ــراون ب ــازا ،وبمشاركة
مختلف الـمــؤسـســات الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ورواد األعـ ـم ــال
وذلك إما عبر الحضور الفعلي
للفعالية أو الحضور إلكتروني ًا
عبر منصة زووم (.)ZOOM
وبحضور الوكيل المساعد
ل ـلــرقــابــة وال ـ ـمـ ــوارد عـبــدالـعــزيــز
مـ ـحـ ـم ــد األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ان ـط ـل ـق ــت
الـ ـحـ ـلـ ـق ــة الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة
مـ ــن س ـل ـس ـلــة أع ـ ـمـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
بـعـنــوان «الـمـتــاجــر اإللكترونية
واألسـ ـ ـ ــواق اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة» الـتــي
رك ــزت عـلــى ال ـخ ـطــوات الـفـ ّـعــالــة

ل ـب ـنــاء مـتـجــر إل ـك ـتــرونــي نــاجــح
وكيفية االنضمام إلــى األســواق
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وهـ ــذا م ــا أش ــارت
إل ـيــه ال ـس ـيــدة ن ــدى ع ـلــوي شبر
ال ـم ــؤس ــس وال ـم ــدي ــر اإلب ــداع ــي
ب ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدى ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
اإللكترونية مــن خــال عرضها
رحـ ـل ــة ت ــأسـ ـي ــس ش ــرك ــة الـ ـن ــدى
بـمـجــال ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة.
إل ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك قـ ــد طــرحــت
ه ــومـ ـي ــز ب ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــورم ت ـجــرب ـت ـهــا
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـتـ ـج ــارة
الــرقـمـيــة ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن
من خالل عرض إبراهيم خليل

إب ــراه ـي ــم ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة م ـن ـصــة ه ــوم ـي ــز .ك ـم ــا تــم
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ق ـ ـصـ ــص وتـ ـ ـج ـ ــارب
النجاح المتميزة محلي ًا بهذا
المجال ،من أبرزها قصة شركة
طـ ـلـ ـب ــات الـ ـت ــي ق ــدمـ ـه ــا ال ـس ـيــد
أحمد عبد الرسول صالح رئيس
قسم المبيعات من شركة طلبات
للخدمات .بينما السيدة نهلة
م ـح ـم ــود ال ـم ـح ـم ــود ال ـمــؤســس
والمدير العام لشركة الال بيال
للفعاليات والــزهــور قد عرضت
مـ ــوضـ ــوع الـ ـشـ ـف ــرة األولـ ـ ـ ــى فــي
التجارة اإللكترونية.

التعاقدية ،وعقد حــوار مفتوح
م ـ ــع ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن وال ـم ـه ـت ـم ـي ــن
م ــن الـمـسـتـشــاريــن الـقــانــونـيـيــن
واألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ح ـ ـ ـ ــول ت ـل ــك
التعديالت.
يــذكــر أن ال ـقــانــون الـمــدنــي
البحريني ال ـصــادر لسنة 2001
يـتـخــذ م ــن ال ـق ــان ــون الـفــرنـســي
م ـ ـصـ ــد ًرا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي إع ـ ـ ــداده،
وينظم القانون سائر المعامالت
ال ـم ــدن ـي ــة ف ـض ـ ًـا ع ــن تـنـظـيـمــه
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ـق ــود الـمـهـمــة
كعقد البيع واإليجار والتأمين
والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاول ـ ــة وال ـ ـك ـ ـفـ ــالـ ــة ك ـمــا
يـنـظــم حــق الـمـلـكـيــة والـحـقــوق
الـمـتـفــرعــة عـنـهــا حــق االنـتـفــاع
واالستعمال وحق السكنى.
وتـكـمــن أهـمـيــة الـتـعــديــات
ال ـ ـتـ ــي أجـ ــريـ ــت عـ ـل ــى الـ ـق ــان ــون
الـمــدنــي الـفــرنـســي فــي توسعها
ف ــي دائـ ـ ــرة تـنـقـيــح ال ـع ــدي ــد من
المفاهيم التقليدية والراسخة
ف ــي ال ـق ــان ــون ال ـمــدنــي كنظرية
ال ـع ـق ــد ومـ ـ ـص ـ ــادر االلـ ـت ــزام ــات
وأحكامه فض ًال عن إلغاء العديد
مــن المسائل القانونية كركني
ال ـم ـحــل وال ـس ـب ــب ف ــي ال ـع ـقــود،
واستحداث بعض الموضوعات
الجديدة كفسخ العقد بــاإلرادة
المنفردة والعقود اإلطارية.

 78مليار دوالر قيمة ال�صفقات املوقعة واملعلنة على هام�ش املعر�ض

«معر�ض دبي للطيران» يعزز تعافي ونمو قطاعي الطيران والف�ضاء العالميين
كشف معرض دبي للطيران  .2021النسخة
األضـ ـخ ــم م ـن ــذ ان ـط ــاق ــه ف ــي عـ ــام  .1989عــن
تسجيل صفقات على هــامــش الـمـعــرض بلغت
قيمتها نحو  78مليار دوالر أمريكي ،معززًا من
مكانته كواحد من المنصات الدولية الرئيسية
ال ـت ــي ت ـس ـ ّرع عـمـلـيــة ت ـعــافــي ق ـطــاعــي ال ـط ـيــران
والفضاء عقب أزمة كوفيد.19-
و ُتـ ـع ــد ن ـس ـخــة ه ـ ــذا الـ ـع ــام أضـ ـخ ــم بـكـثـيــر
م ــن نـسـخــة ع ــام  2019م ــن نــاحـيــة ع ــدد الـ ــزوار
والـصـفـقــات المعلنة ،حيث استقبل المعرض
أكـثــر مــن  104آالف زائ ــر خ ــال األس ـبــوع الــذي
أقيم فيه ،وبــزيــادة حوالي  %50من زوار بغرض
العمل ،وبمشاركة مجموعة من أبرز المسؤولين
التنفيذيين وقادة القطاعات المشاركة ،يمثلون
مهما لقطاعي
 148دولــة ،وهو ما يمثل إنجازًا ً
مجموعة
الدفاع والفضاء اللذين شهدا إعالن
ٍ
من الصفقات واالتفاقيات.
وأعلنت إيرباص تلقيها طلبات لشراء 408
طائرات ( 269طلبا مؤكدا و 139طلبا مبدئيا)
خالل معرض دبي للطيران .وشملت االتفاقيات
ً
مجموعة كاملة
الموقعة على هامش المعرض
من فئات الطائرات التجارية ،بما فيها أول طلب
مبدئي لـشــراء طــائــرة شحن مــن طــراز .A350F
وأطلقت إيرباص خالل فعالية سابقة للمعرض
تقريرها األخير حول توقعات السوق العالمية،
الذي ب ّين تحول الطلب في قطاع النقل الجوي
من توسيع األسطول إلى تسريع إحالة الطائرات
القديمة واألقل كفاءة في استهالك الوقود إلى

التقاعد ،ما يقود إلــى الحاجة إلــى حوالي 39
ألف طائرة جديدة لنقل المسافرين والبضائع،
من بينها  15250طائرة بديلة بنسبة .%40
وقدمت شركة إنديجو بارتنرز في اليوم األول
من المعرض طل ًبا مؤكدا لشراء  255طائرة من
طـ ــراز  ،A321neoب ـمــا فـيـهــا  29ط ــائ ــرة ،XLR
وشمل الطلب 102 :طائرة لصالح شركة ويز إير
( 75طائرة  A321neoو 27طائرة ،)A321XLR

و 91طــائــرة لـصــالــح شــركــة فــرونـتـيــر (م ــن طــراز
 ،)A321neoو 39طائرة لصالح شركة فوالريس
(من طراز  ،)A321neoو 23طائرة لصالح شركة
جـيــت س ـمــارت ( 21طــائــرة مــن ط ــراز A321neo
وطائرتين من طراز .))A321XLR
جديدا
وأعلنت شركة بوينج تلقيها طل ًبا
ً
لشراء  72طائرة من طراز  MAX 737من قبل
شركة أكسا إير الهندية .كما كشفت الشركة عن

طلبات لشراء  11طائرة شحن من طراز
تلقيها
ٍ
 800BCF-737من شركة تأجير الطائرات آيس
ليس ،وطلب من شركة دي إتش إل لتحويل تسع
طائرات  300BCF-767إل طائرات شحن ،وطلب
لـشــراء طائرتي شحن المسافات الطويلة من
طراز  F 777من شركة اإلمارات للشحن الجوي.
وتلقت الشركة األمريكية أربعة طلبات لشراء
طــائــرات مخصصة للركاب والشحن من شركة
الخطوط الجوية التنزانية ،وثالث طائرات من
ط ــراز  300-777الــواسـعــة مــن شــركــة سـكــاي ون،
مزود خدمات الطيران في اإلمارات.
ووقـ ـع ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة خ ــال
المعرض عقو ًدا بقيمة  22.5مليار درهم إماراتي
مع شركات ومزودي خدمات الطيران من أوروبا
وأمــريـكــا وآسـيــا .كذلك منحت الـقــوات الجوية
عقدا
والدفاع الجوي اإلماراتي في يوم االفتتاح ً
بـقـيـمــة  11م ـل ـيــار درهـ ــم إم ــارات ــي ل ـشــركــة جــال
التابعة لمجموعة إي ــدج ،المجموعة التقنية
المتطورة في أبوظبي ،إلجــراء أعمال الصيانة
واإلص ـ ـ ــاح وال ـع ـم ــرة وت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات الــدعــم
االختصاصي لصالح الـقــوات الجوية والــدفــاع
الجوي اإلماراتي.
وبـ ــدوره ،وق ــع مجلس ال ـت ــوازن االقـتـصــادي
مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص األوروبية لبحث
فــرص تأسيس مــرافــق لها فــي أبــوظـبــي ،وذلــك
فــي إطــار سعي ت ــوازن الــدائــم لتعزيز الشراكات
طويلة األمــد مــع الشركات العالمية العمالقة
في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء .وأعلن

ت ــوازن عقد صفقة لـشــراء  100طــائــرة عمودية
 500VRTم ـت ـع ــددة االس ـت ـخ ــدام ــات م ــن شــركــة
إيروتير بقيمة  216.9مليون يورو.
ووقــع معرض دبــي للطيران مــذكــرة تفاهم
مع وكالة اإلمارات للفضاء في اليوم الثاني من
الـمـعــرض ،يـتـعــاون الـطــرفــان بموجبها لتعزيز
مكانة معرض دبي للطيران ليكون ً
قبلة رئيسية
لـلـشــركــات والـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ق ـطــاع الـفـضــاء.
وي ـت ـيــح ه ــذا ال ـت ـع ــاون ال ـم ـجــال أمـ ــام ال ـشــركــات
الساعية إلى ترسيخ حضورها في معرض دبي
للطيران بنسخه القادمة ،كما من شأنه تعزيز
اس ـت ـف ــادة ش ــرك ــات ال ـف ـضــاء م ــن مـشــاركـتـهــا في
الـمـعــرض ومـشــاركــة الـجـهــات األخ ــرى وتشبيك
ال ـعــاقــات واالت ـفــاق ـيــات الـتــي تتخلله .وتـهــدف
االتفاقية إلــى رفــع مستوى التركيز على قطاع
الفضاء ،إضافة إلى تسليط الضوء على النمو
والتطور المستمرين لقطاع الفضاء في جميع
أنحاء العالم.
وتعليقً ا على هــذا الموضوع ،قــال تيموثي
ه ــاوز ،المدير اإلداري لشركة تــارســوس الشرق
األوسط ،الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران
« :2021حقق المعرض مستويات استثنائية من
حيث الصفقات والحضور والجهات العارضة،
ليعكس مقومات المرونة والقوة والتكيف التي
تتميز بـهــا قـطــاعــات الـطـيــران والـفـضــاء والـتــي
ساعدتها على تجاوز أزمة كوفيد.»19-
وأض ـ ـ ــاف ه ـ ـ ــاوز« :ش ـه ــدن ــا ف ــي ن ـس ـخــة ه ــذا
ـوع ــا
الـ ـع ــام م ــن ال ـم ـع ــرض تـ ـح ــوال ك ـب ـي ـ ًـرا م ــدف ـ ً

باالبتكار والتقدم التقني والتحول الرقمي ،ال
سيما مــع إقـبــال العديد مــن الجهات العارضة
لتقديم حلولها الجديدة بالكامل ضمن هذه
الـ ـمـ ـج ــاالت .وت ـخ ـلــل ال ـم ـع ــرض اه ـت ـم ــام أوس ــع
مــن الجهات المشاركة فــي مجالي االستدامة
وال ـح ــد م ــن ان ـب ـعــاثــات ال ـكــربــون ال ـتــي ُت ـعــد من
القضايا الـجــوهــريــة فــي جميع أنـحــاء العالم.
ـوق فــي أعــداد
كــذلــك شهدنا ارتـفـ ً
ـاعــا غير مـسـبـ ٍ
المسؤولين التنفيذيين البارزين الذين قدموا
إلى المعرض من مختلف القطاعات».
وتابع هــاوز« :نتقدم بجزيل الشكر للقيادة
الــرش ـيــدة فــي اإلم ـ ــارات عـلــى دعـمـهــا المستمر
وثـقـتـهــا وتــوجـيـهــاتـهــا ال ـتــي أث ـم ــرت ع ــن إقــامــة
أضخم معرض من نوعه في العالم لهذا العام.
ومع تجاوز قيمة الصفقات المعقودة لعتبة 78
مليار دوالر أمريكي ،يمكننا أن نتوقع ازده ــا ًرا
كبيرا فــي مستقبل قـطــاع الـطـيــران ،قــائــم على
ً
الـتـعــاون وال ـشــراكــة والـعـمــل الـمـشـتــرك ،إذ بــات
م ـع ــرض دب ــي ل ـل ـط ـيــران ال ـي ــوم م ـن ـصـ ًـة عــالـمـيــة
الـمـسـتــوى تـتــولــى رس ــم مــامــح مستقبل قطاع
الفضاء ،ونحن بدورنا نتوجه بالشكر إلى جميع
القائمين على نجاح وتميز نسخة هذا العام».
وي ـقــام مـعــرض دب ــي لـلـطـيــران تـحــت رعــايــة
كــريـمــة مــن صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بن
راشـ ــد آل م ـك ـتــوم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة رئـيــس
مجلس ال ــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه اهلل؛ في حين
س ُيقام معرض دبي للطيران  2023في دبي ورلد
سنترال (مطار آل مكتوم الدولي).
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انطالق فعاليات معر�ض اخلليج للعقار مبجمع الأفنيوز..

د .نا�صر قائدي 130 :مليون دينار �إجمالي ميزانية الم�شاريع ال�سياحية
جتهيـــ�ز �أكبـــ�ر مــركــ�ز معــ�ار�ض يف ال�شــ�رق الأو�ســ�ط يف الــربـــ�ع الأخيـــ�ر مـ�ن 2022
ت ـحــت رع ــاي ــة وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـج ــارة
والسياحة زاي ــد بــن راش ــد الــزيــانــي افتتحت
امس فعاليات معرض الخليج للعقار ،التي
تعتبر أول فعالية عقارية متخصصة تقام في
المملكة خالل السنتين الماضيتين ،وذلك
ف ــي مـجـمــع األف ـن ـيــوز الـبـحــريــن ف ــي الـفـتــرة
 27-24نوفمبر الجاري.
وأناب وزير الصناعة والتجارة والسياحة
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة
وال ـم ـعــارض الــدكـتــور نــاصــر قــائــدي الفتتاح
معرض الخليج للعقار.
وأك ـ ـ ـ ــد دكـ ـ ـت ـ ــور ن ــاص ــر
قائدي الرئيس التنفيذي
لهيئة البحرين للسياحة
والمعارض بهذه المناسبة
اهمية المعرض العقاري
القتصاد البحرين ،حيث
انـ ــه كـ ــان يـنـظــم ك ــل سنة
وان ـ ـق ـ ـطـ ــع ب ـ ــس ج ــائ ـح ــة
كورونا ،مشيرا الى نجاح
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض مـ ـ ــن خـ ــال
مــاح ـظــة زي ـ ــادة االق ـبــال
مـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ،وهـ ـ ــذا
م ـ ــا لـ ـمـ ـس ــه م ـ ــن حـ ـض ــور
معرض الجواهر مؤخرا
ال ـ ــذي ش ـهــد اق ـب ــاال أكـثــر
م ـ ــن  ،2019حـ ـي ــث ي ــدل
ذل ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ــوة قـ ـط ــاع
ال ـم ـعــارض وال ـمــؤت ـمــرات،
الف ـ ـ ـتـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــى ان ه ـي ـئ ــة
ال ـس ـيــاحــة م ــرك ــزة حــالـيــا
عـ ـل ــى إقـ ــامـ ــة الـ ـمـ ـع ــارض
ح ـي ــث انـ ـه ــا ت ـع ـم ــل عـلــى
ان ـ ـهـ ــاء م ــرك ــز ال ـم ـع ــارض

ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ــذي س ـي ـتــم
االنتهاء منه العام القادم
فــي الــربــع ال ــراب ــع ،الــذي
يعتبر اكبر مركز معارض
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق االوس ـ ـ ـ ــط
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ـهـ ــم القـ ـتـ ـص ــاد
مملكة البحرين ،لذلك
تعمل الهيئة مع شركات
داخ ـ ــل وخـ ـ ــارج الـبـحــريــن
لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــروي ـ ــج وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق
ل ـل ـم ـعــارض وال ـمــؤت ـمــرات
في المستقبل.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة قـ ـ ــال قـ ــائـ ــدي:
هناك عدة مشاريع قادمة
منها مشروع قاللي الذي
ب ـ ــدأن ـ ــا فـ ـي ــه ه ـ ــذ ال ـ ـعـ ــام،
ومشروع خليج البحرين،
ومركز المعارض الجديد،
مـ ـ ــوض ـ ـ ـحـ ـ ــا ان ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم
االن ـت ـه ــاء م ــن الـمـشــاريــع
السالفة الذكر في الربع
الــرابــع مــن ال ـعــام الـقــادم

جربان عبدالرحمن:

100ملي���ون دوالر قيم���ة م�ش���اريع معر����ض الخلي���ج للعق���ار
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى إق ــام ــة
ع ــدة م ـشــاريــع وفـعــالـيــات
ومـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــق ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
فـ ـيـ ـه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى ان
الهيئة تعمل للترخيص
للمطاعم في عدة فنادق.
وكذلك هناك مشاريع
مع شاطئ الجميرا ،وعدد
من الفنادق في مراسي،
وهي تعتبر مشاريع مهمة
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل وكـ ـلـ ـه ــا فــي
مراحل تمهيدية ،وسيتم
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـنـ ـه ــا الـ ـع ــام
القادم مع دراسة مشاريع
ع ـ ـمـ ــل مـ ـ ــع ل ـ ـج ـ ـنـ ــة بـ ــاب

البحرين وســوق المنامة
القديم ،وإدامة ومشاريع
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
ويـصــل اجمالي ميزانية
المشاريع السياحية إلى
 130مليون دينار ،تشمل
السواحل والمعارض.
وعـ ـ ــن ع ـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة
بعد الجائحة والتعافي
االقتصادي وتأثيره على
القطاع السياحي يقول
ق ــائ ــدي :سـنـنـظــم كـثـيــرا
من الفعاليات واالنشطة
في الفترة القادمة؛ منها
فعاليات في عطلة رأس

السنة ،والعيد الوطني،
وم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام،
وإقامة عدة معارض منها
مـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـجـ ــوهـ ــرات
والمعرض العقاري العام
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ،كـ ــذلـ ــك نـعـمــل
كثيرا على إقامة العديد
من األنشطة في القطاع
الـ ـخ ــاص ل ـل ـعــام الـ ـق ــادم،
ك ــذل ــك هـ ـن ــاك ف ـعــال ـيــات
عـ ــودة س ـيــاحــة االعـ ــراس
في الربع األول من العام
ال ـ ـقـ ــادم م ـن ـهــا االعـ ـ ــراس
الهندية ،مشيرا الــى ان
هناك نية لدخول السوق

السعودي.
من جانبه علق جبران
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـم ــدي ــر
التنفيذي لشركة الهالل
لـلـمــؤتـمــرات وال ـم ـعــارض
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـل ـم ـع ــرض:
«ن ـش ـك ــر وزيـ ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
والتجارة والسياحة زايد
ب ــن راشـ ــد ال ــزي ــان ــي على
رعــايـتــه مـعــرض الخليج
لـلـعـقــار االف ـن ـيــوز ،2021
والــدك ـتــور نــاصــر قــائــدي
ع ـلــى اف ـت ـتــاح ال ـم ـعــرض،
ون ـ ـحـ ــن س ـ ـع ـ ـيـ ــدون ج ــدا
ب ــانـ ـط ــاق اول م ـعــرض

ع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ب ـ ـعـ ــد احـ ـ ـت ـ ــواء
جائحة كورونا في مملكة
ال ـب ـح ــري ــن مـ ــع االقـ ـب ــال
ال ـك ـب ـي ــر ،ووجـ ـ ـ ــود ك ـبــرى
الشركات العقارية».
وت ــوق ــع جـ ـب ــران ع ــودة
ال ـس ــوق ال ـع ـقــاري بشكل
جيد في الفترة القادمة
م ــع اب ـ ــرام ع ــدة صفقات
خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام الـ ـق ــادم ــة
بنوعية وج ــودة متميزة،
وه ـ ــذا م ــا ت ــم مــاحـظـتــه
م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال االقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى مـ ـع ــرض
ال ـم ـج ــوه ــرات ،م ــع اب ــرام

ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات
وال ـم ـب ـي ـع ــات ال ـنــاج ـحــة،
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى ان م ـم ـل ـكــة
ال ـب ـح ــري ــن ب ـح ــاج ــة ال ــى
مركز المعارض الجديد،
الــذي يعتبر نقلة نوعية
لـ ـلـ ـب ــاد ألنـ ـ ــه س ـي ـســاعــد
على إقامة معارض كبيرة
سـ ـتـ ـس ــاع ــد ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن
المحليين عـلــى تنظيم
مـعــارض كبيرة متنوعة،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى ان ق ـي ـمــة
ال ـم ـع ــروض ــات لـلـمـعــرض
ت ـص ــل ال ـ ــى  ١٠٠م ـل ـيــون
دوالر.
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�أكثـر من  122وحدة مت بيعها يف اليوم الأول من الطرح

«فونتانا �إنفينيتي العقارية» ..تقدم مفهوما جديدا لل�سكن

مي مرزوق :ن�سبة الإ�شغال عالية جدا ولم تت�أثر في فترة الجائحة
ت ـشــارك شــركــة فــونـتــانــا إنفينيتي الـعـقــاريــة ه ــذا ال ـعــام فــي معرض
الخليج للعقار للترويج لبرج «ب» من مشروع فونتانا إنفينيتي والذي تم
ً
واسعا لما يتميز به من مستوى
اقبال
طرحه مؤخرا والذي اليزال يشهد
ً
تطوير عقاري ومرافق خدماتية عالية.
وقالت مي مرزوق مديرة تسويق وتطوير األعمال «يسعدنا المشاركة
في معرض الخليج العقاري لما له من قوة تعزيز للمنتج العقاري».
وأكـ ــدت ان ع ــودة ال ـم ـعــارض مــن جــديــد تـشـكــل ع ــودة حــركــة الـســوق
الطبيعية وهذه العودة تشجع على طرح مشاريع عقارية جديدة.
وتابعت «طرحنا األسبوع الماضي فونتانا إنفينيتي برج «ب» وشهد
اقباال واسعا من المشترين وحقق نسبة بيع تفوق الـ  122وحدة في أول
يوم تم فيه طرحه».

ولفتت الــى ان أبــرز مــا يميز الـبــرج «ب» هــو تصنيفه ضمن الشقق
السكنية الفخمة واحتواء البرج على مرافق خدماتية ومستوى عقاري
عــال فهو يشكل خـيــارا استثماريا جـيــدا وفــرصــة لمن يبحث عــن عقار
استثماري مميز.
وتبدأ أسعار الشقق السكنية لالستيديو بـ  43ألفا ،وغرفة واحدة 50
ألف ،وغرفة واحدة رويال  69ألفا ،وغرفتين  89ألفا وهناك خطط مرنة
مع بنك البركة تمتد الى ثماني سنوات بمقدم حوالي  %25فقط وسيكون
متاحا للبحرينيين من دون حاجة لتحويل راتب.
وأضافت مي المرزوق انه يتكون مشروع فونتانا إنفينيتي من برجين
يضمان  850وحدة سكنية وتم بيع أكثر من  %26من برج «ب».
واكــدت ان ما يميز شقق برج «ب» السكنية هي المرافق الخدماتية

الفخمة والمنتجعات السياحية حيث يحتوي على أول
شاطئ صناعي ونادي صحي متكامل ونهر جار وقوارب
وحديقة استوائية تضم أكثر من  22نوعا من النباتات،
صــالــة م ـت ـعــددة االس ـت ـع ـمــاالت مـخـصـصــة ل ـمــاك الـشـقــق
كحفالت الزواج وحفالت استقبال المواليد.
واضــافــت ال ـم ــرزوق «قــدمـنــا فــي فــونـتــانــا إنفينيتي مفهوما جــديــدا
«لـلـمـكــاتــب الـمـشـتــركــة» وال ـتــي تــم تصميمها مــن أج ــل ان تـتـمــاشــى مع
احتياجات المقيمين والمستأجرين وألجل ان تستوعب جميع حاجات
المالك الذين يفضلون العمل من المنزل «عن بعد» حيث يحتوي على
خدمات االنترنت وقاعة اجتماعات والقى هذا النوع من المشروع اعجاب
المالك وتناسب مع احتياجات طالب الجامعات والمدارس والموظفين

الذين يعملون من المنزل».
وتابعت مي مرزوق ان نسبة اإلشغال لم تتأثر في فونتانا إنفينيتي
وحتى في فترة الجائحة كانت نسبة اإلشـغــال عالية جــدا بسبب تغ ّير
مفهوم السكن لــدى العمالء حيث أصبح المستأجرون وعــامــة الناس
ينظرون للسكن مع متطلبات يعتبرونها أساسية كاإلطاللة البحرية
الرائعة وجمالية السكن وتصميمه والـمــرافــق العديدة التي يحتويها
ونسعى في فونتانا الى تحقيق جميع حاجات العمالء.

املناعي :اقتن�صوا الفر�ص العقارية اال�ستثمارية بعائد عال

نمو مبيعات «جي �إف �إت�ش العقارية»  %20في �آخر � 3أ�شهر
تشارك «جي إف إتش» العقارية المطور الرئيسي لمشروع
هاربور رو الحائز جوائز تقديرية في معرض الخليج للعقار
في مجمع األفنيوز المنامة لمدة  4أيام متواصلة ابتداء من
تاريخ  24نوفمبر حتى  27نوفمبر.
وصرحت إيمان المناعي مدير إدارة المبيعات لدى شركة
جــي اف ات ــش الـعـقــاريــة قــائـلــة :تمثل ع ــودة مـعــرض الخليج
للعقار بمثابة عودة الحياة الطبيعية بالتدريج ،وتستمر «جي
اف اتــش» فــي استعراض مشاريعها المتميزة فــي المعرض.
وتابعت المناعي :تتمتع «جي إف إتش» بمحفظة سكنية تبلغ
قيمتها  1.8مليار دوالر.
وأكــدت المناعي قائلة« :نشارك اآلن باستعراض أضخم

مشروعين تابعين لمجموعة جــي اف اتــش الـعـقــاريــة ،وهما
مـشــروعــا «هــاربــر هــايـتــس» و«ه ــارب ــور رو» ال ـلــذان لقيا إعجاب
الكثير من مستثمري العالم والمملكة ،الفتة الى أنه يتملّك
المشروعين حتى اآلن أكثر من  21جنسية ،وتسكن  122عائلة
في الشقق ،وتبقى القليل من مجموع الشقق الكبيرة».
وأضــافــت المناعي عن جاهزية المشروع قائلة« :ان هذا
المشروع عبارة عن مدينة مصغ ّرة مكونة من مبنيين بــإدارة
شقق خدماتية وتضم  65متجرا باإلضافة الى شقق سكنية
وعيادات صحية وأفخم مرسى لليخوت بين المشاريع».
وتدعو المناعي المواطنين والمقيمين وزوار المعرض
إل ــى اق ـت ـنــاص ال ـف ــرص ال ـع ـقــاريــة االس ـت ـث ـمــاريــة ب ـعــائــد عــال

وبــال ـخ ـصــوص الـطـلـبــة الـجــامـعـيـيــن ..ولـفـتــت الـمـنــاعــي الــى
ان تصميم الـشـقــق وال ـم ـشــروع ال ـع ـقــاري ج ــاء ليتناسب مع
حاجات الطلبة والموظفين العاملين بطريقة مرنة تسمح
لـلـمـسـتــأجــريــن وال ـم ـش ـتــريــن م ــن طـلـبــة ال ـجــام ـعــة بــإمـكــانـيــة
التسديد طيلة فترة السكن مدة اربع سنوات أو خمس سنوات
مع تملّك العقار ومن ثم بيعه واالستثمار فيه.
وتابعت ان أزمة فيروس كورونا أدت الى التركيز اإللكتروني
ال ـع ـقــاري م ــن خ ــال الـمـنـصــات الــرق ـم ـيــة ،وبــال ـخ ـصــوص مع
المستثمرين من خارج مملكة البحرين مما ساهم في التدرج
في منحى إيجابي أدى الــى ارتفاع المبيعات بنسبة  %20في
آخر  3أشهر منذ حلول الجائحة.

�إقبال كبري من ال�سعوديني على �شراء الأرا�ضي وال�شقق يف البحرين

«االتحاد العقارية» ..مار�س المقبل �شهر الم�شاريع الكبرى
ت ـس ـعــى ش ــرك ــة االت ـ ـحـ ــاد ب ـق ـيــادة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي أح ـمــد مـنـصــور
لتطوير الــواقــع الـعـقــاري مــن خالل
المصداقية في التعامل وتقدير دور
حكومة مملكة البحرين في التطوير
العمراني ودعم المجال العقاري من
خالل بعض المشاريع كمشروع مزايا
والمشاريع األخرى .
شــركــة االت ـح ــاد لـلـعـقــارات شركة
بحرينية ذات مسؤولية محدودة وقد
اتــاحــت لـنــا فــرصــة مـعــرفــة خدماتها
المميزة في مجال استثمار العقارات
وخ ــدم ــات الـتـطــويــر ال ـع ـقــاري حيث
أن ـ ـهـ ــا واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أه ـ ـ ــم الـ ـش ــرك ــات
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال فـ ـم ــن خ ــال
الكفاءات البحرينية بالشركة والتي
ت ـب ـلــغ نـسـبـتـهــا  %98س ـعــت لتحقيق
ال ـح ـلــم وج ـع ـلــه واق ـ ًـع ــا مـلـمــوســا من
خــال تميزها فــي تقديم الخدمات
وخـلــق الــوعــي فــي األس ــواق المحلية
والـخـلـيـجـيــة وت ـب ــادل الـمـنـفـعــة ومــن
خالل منصتهم المصغرة في معرض
ال ـع ـق ــارات ص ـ ّـرح ــت ل ـنــا سـ ــارة أحـمــد
«إستشاري عقاري» بأن سوق العقارات

قد تأثر خالل الفترة الماضية كبقية
القطاعات األخــرى بسبب جائحة (
كوفيد .)19-ورغم تلك الظروف فإن
ال ـش ــرك ــة ع ـم ـلــت ب ـكــل ج ـهــد صــامــدة
لتحقيق نسبة أرباح عالية.
وان ش ــرك ــة االت ـ ـحـ ــاد ت ـع ـمــل فــي
مجال العقارات منذ عام  2006مما
جـعـلـهــا م ــن ال ـشــركــات ذات السمعة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة فـ ـ ــي س ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات،
واوضـحــت أن معرض الـعـقــارات هذا
بمثابة فرصة كبيرة لتبادل األفكار
وتطوير الفرص المتاحة وأنه خالل
ال ـش ـه ــر الـ ـ ـق ـ ــادم سـ ـ ــوف ي ـت ــم إعـ ــان
م ـخ ـط ـطــات ع ـق ــاري ــة سـكـنـيــة كـبـيــرة
وجديدة وبمواصفات حديثة ضمن
تصنيفات واشـتــراطــات التعمير في
مملكة الـبـحــريــن فــي شـتــى مناطق
ال ـب ـح ــري ــن ك ـم ـخ ـطــط الـ ـح ــد «س ـكــن
خــاص» وســوف يبدأ سعر القدم فيه
 25دي ـ ـنـ ــا ًرا ،يـيـنـمــا مـخـطــط عسكر
«صناعي» سوف يبدأ سعر القدم فيه
 11دي ـنــارا ،أمــا مخطط عــراد «سكن
خــاص» فسعر القدم فيه  28ديـنــا ًرا،
واالس ـت ـقــال «ت ـجــاري» فسعر القدم

فيه يبدأ من  45ديـنــا ًرا ،فباإلضافة
للخدمات العقارية في البيع والشراء
واالستشارات ودراسات الجدوى فإنها
أيـضــا قــد اعـتـمــدت خــدمــة التثمين
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ف ـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـق ـط ــاع ــات
العقارية والتجارية والصناعية فهي

ثالث شركة بحرينية تعمل في مجال
التثمين العقاري .
كـمــا أوض ـحــت «سـ ــارة أح ـمــد» أن
الشركة تسعى لمساعدة المواطنين
من حيث األمــور القانونية والبنوك
وال ـب ـح ــث ع ــن ال ـع ـق ــار األنـ ـس ــب لكل

مـشـتـ ٍـر بـمــا يـتـنــاســب م ــع الـمـيــزانـيــة
المتاحة لديه ،كما افادت بأن هناك
إقباال كبيرا من ِقبل المستثمرون من
المملكة العربية الـسـعــوديــة لشراء
العقارات والشقق بمملكة البحرين
للقيام باستثمارها وتأجيرها.
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ت�شكل نقلة نوعية لأ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرين..

«�إدامة» تبهر رواد المعر�ض بم�شاريعها
اس ـت ـضــاف م ـعــرض الخليج
المقام في مجمع «أفنيوز
للعقار ُ
البحرين» شركة «إدامة» للعقارات
وهي شركة بحرينية تأسست منذ
 15سنة وكانت بداياتها في العمل
عـلــى تــوسـيــع ع ــدد مــن الـعـقــارات
المتنوعة ،واسـتـطــاعــت «إدام ــة»
إثبات مكانتها العقارية كواحدة
مــن أكـبــر الـشــركــات فــي مجال
التطوير الـعـقــاري والحفاظ
عـلــى تــرسـيــخ ج ــودة الخدمة
الـ ـمـ ـق ــدم ــة وال ـ ـك ـ ـف ـ ــاءة فــي
الــوقــت ذات ــه ،فطموح إدامــة
ال ي ـ ـقـ ــف ع ـ ـنـ ــد حــد
م ـع ـي ــن بـ ــل إن ـهــا
تسعى جاهدة
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع

العقاري وتنويعه ،وقد سعت إدامة
لـجـعــل مـشــاريـعـهــا المستقبلية
ت ـح ـظــى بــال ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـتــرف ـيــه
وال ـت ـس ـل ـيــة ل ـخ ـلــق روح الـتـغـيـيــر
وجذب األنظار الحالمة بالمتعة
والرفاهية ،والمستثمرين الذين
يسعون للتميز .
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة ش ـ ـي ـ ـمـ ــاء نـ ــور
الــديــن المتحدث الرسمي نيابة
عــن الـمــديــر الـتـنـفـيــذي صرحت
ل ــ«أخ ـب ــار الـخـلـيــج» ب ــأن مـعــارض
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ت ـش ـكــل ن ـق ـلــة نــوع ـيــة
ألصحاب األعمال والمستثمرين
ب ـعــد ف ـت ــرة طــوي ـلــة م ــن اإلغـ ــاق
بسبب جائحة كورونا في الفترة
الماضية ،وأن اختيار قاعة مجمع
«األفـنـيــوز» إلقامة هــذا المعرض
جدا ومميزة لخلق
فكرة مناسبة ً

روح ال ـت ـغ ـي ـي ــر ول ـ ـجـ ــذب أنـ ـظ ــار
مرتادي المجمع في الوقت ذاته،
وأف ــادت «ن ــور الــديــن» بــأن مشروع
سعادة كان من المشاريع المميزة
للشركة ومشروع تيرمينال .
وقد صرحت بأن مشرع بالج
الـجــزائــر هــو أضـخــم م ـشــروع في
الــوقــت الــراهــن لـلـشــركــة .وقــامــت
«إدامـ ـ ـ ــة» ب ـت ـطــويــر ش ــاط ــئ «ب ــاج
الجزائر» لجعله وجهة سياحية
ـرصـ ــا إضــاف ـيــة
رئ ـي ـس ـي ــة ت ــوف ــر فـ ـ ً
لـ ــإقـ ــامـ ــة ،وأنـ ـشـ ـط ــة تــرف ـي ـه ـيــة،
وم ـ ـحـ ــات تـ ـج ــاري ــة م ـس ـت ــدام ــة،
ومــرافــق وخــدمــات عصرية تخدم
ع ـمــوم الـمــواطـنـيــن م ــن مــرتــادي
الساحل.
وق ـ ـ ــد ت ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح ــه خ ــال
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي وأوضـ ـح ــت

أنـ ـ ــه قـ ــد ل ــوح ــظ إق ـ ـبـ ــال ش ــدي ــد
عـلــى ال ـم ـشــروع م ــن الـ ـ ــزوار ،وتــم
وضع مطاعم صغيرة في الوقت
الـحــالــي ،وف ــي الــوقــت ذات ــه تقوم
ال ـشــركــة ع ـلــى تـصـمـيــم فندقين
وثالثة مبان سكنية وناد يحتوي
على مطاعم مطلة على البحر
مـ ـب ــاش ــرة ،وسـ ـ ــوف ت ـت ــم م ـبــاشــرة
ال ـع ـم ــل خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـ ُـم ـق ـب ــل،
وأفـ ـ ــادت ب ــأن ه ــذا ال ـم ـش ــروع هو
األض ـ ـخـ ــم ،وس ـ ـ ــوف ي ـع ـم ــل عـلــى
ت ـطــويــر مـنـطـقــة بـ ــاج ال ـجــزائــر
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ل ـ ـج ـ ــذب أن ـ ـظـ ــار
المستثمرين ومرتادي المنطقة،
وص ـ ــرح ـ ــت أي ـ ـضـ ــا ب ـ ـ ــأن مـ ـش ــروع
«الـ ـس ــاح ــل» ال ـ ــذي ت ــم اف ـت ـتــاحــه
خـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي فــي
الـجـمـيــرا ُي ـعـ ّـد مــن أجـمــل وأكـبــر
المشاريع ،ويشبه «جميرا دبي»،
إذ يتميز هذا المشروع بإحاطته
ب ــال ـم ـي ــاه وب ـ ـ ــرك ال ـس ـب ــاح ــة مــن
ك ــل ج ــان ــب ،وق ـ ــد ت ـم ــت هـنــدســة
المشروع بصورة مبهرة إلضافة
المزيد من الراحة واالستجمام،
وسـ ـ ــوف يـ ـك ــون ق ــابـ ـ ًا لــاف ـت ـتــاح
خ ــال مـنـتـصــف ال ـع ــام الـمـقـبــل،
كما صرحت بأن إدامة قد شارفت
على االنتهاء مــن إع ــادة هندسة
وتصميم فندق «مانتيس جزيرة
حوار».
ك ـمــا ت ــم وضـ ــع ك ـبــائــن حــول
مياه البحر بشكل جميل والفت
للغاية .كما أف ــادت بــأن الشركة
ت ـس ـعــى ل ـج ـعــل أك ـث ــر مـشــاريـعـهــا
مفتوحة ومطلة على المياه.

مفاج�آت ح�صرية للمواطنني وامل�ستثمرين خالل الربع الأول من العام املقبل

 %98من الكفاءات لدى «بوابة الجنبية» بحرينية

رحب معرض الخليج للعقار بمشاركة
شركة بوابة الجنبية ,والذي أقيم في مجمع
األفـنـيــوز بمملكة البحرين ,هــذا الحدث
ال ــذي طــالـمــا انـتـظــره أص ـحــاب الـعـقــارات
والمستثمرون في مملكة البحرين وباقي
الدول ،بعد انقطاع دام فترة طويلة جراء
جائحة كوفيد_. 19
بداية التقينا بمدير عام شركة بوابة
ال ـج ـن ـب ـيــة م ـح ـمــد ف ـت ـيــل والـ ـ ـ ــذي ح ــرص
فـ ــي م ـط ـل ــع كـ ــامـ ــه عـ ـل ــى ت ــوجـ ـي ــه ش ـك ــره
الـجــزيــل للحكومة الــرش ـيــدة عـلــى إتــاحــة

ه ــذه ال ـفــرصــة م ـج ــددا ب ـعــد ف ـتــرة طويلة
مــن االنـقـطــاع بسبب جائحة كــورونــا وقد
أعرب عن سعادته بعودة الحياة الطبيعية
ـددا
وعـ ـ ــودة ال ـم ــؤت ـم ــرات والـ ـمـ ـع ــارض م ـج ـ ً
إلتاحة الفرص أمــام المواطنين لإلطالع
عـلــى م ــا يـتــم عــرضــه ف ــي س ــوق ال ـع ـقــارات
أيضا أمــام المستثمرين
وإتــاحــة الفرصة ً
الـمـحـلـيـيــن ومـسـتـثـمــري ال ـ ــدول األخ ــرى
لتوسعة نطاق السوق العقاري بشكل أكبر
أيضا ألصحاب المشاريع
وإتاحة الفرصة ً
ال ـع ـقــاريــة ل ـع ــرض أف ـك ــاره ــم ومـشــاريـعـهــم

وتـطـلـعــاتـهــم ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي ت ـعــزيــز قــوة
الـفــرص وجعلها فــي أق ــوى صــورهــا تصب
في مصلحة الجميع .
تتميز شــركــة ع ـقــارات بــوابــة الجنبية
وم ـنــذ تــأسـيـسـهــا بـحــرصـهــا عـلــى توظيف
الكفاءات المحلية البحرينية وتقوم على
تأسيسهم وتأهيلهم وبناء أعلى مستويات
المهنية لديهم لخلق المزيد من اإلبداع
والتميز .
وقـ ــد صـ ــرح م ـح ـمــد ف ـت ـيــل بــأن ـهــم قد
قــامــوا بــوضــع خـطــة ل ـعــدد مــن الـمـشــاريــع

لعام 2021م وعام 2022م
وفيما يتعلق بالخطة التي تم وضعها
لـعــام  2021فإنها قــد تكللت بالنجاح في
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق ال ـب ـح ــري ــن وكـ ـ ــان آخ ــر
المشاريع المنجزة في منطقة عراد.
ك ـم ــا أنـ ـه ــم قـ ــد قـ ــامـ ــوا ب ــوض ــع خـطــة
عقارية ســوف تكون بمثابة مفاجأة كبرى
للمواطنين والمستثمرين وهي عبارة عن
مـجـمــوعــة ف ـلــل ف ــي م ـنــاطــق ومـحــافـظــات
مختلفة في مملكة البحرين وسوف تكون
تلك الفلل بـمــواصـفــات مميزة وحصرية
لعقارات بوابة الجنبية وسوف يتم اإلعالن
عنها في الوقت المناسب الحــقً ــا ،كما أن
هناك مخططين ألراض بمساحات كبيرة
ج ــدا وهـ ــذا ك ـلــه س ــوف ي ـتــم اإلع ـ ــان عنه
خالل الربع األول من العام المقبل .
كما صــرح بــأن «بــوابــة الجنبية» تعمل
على جميع أنــواع العقارات واالستثمارات
وبسبب جائحة كورونا فإن تركيز الشركة
حاليا يرتكز على العقارات السكنية وذلك
ً
حسب حاجة السوق لذلك.
وأضــاف بــأن رأسـمــال الشركة يؤهلهم
للقيام بمشاريع سياحية مستقبال كما أن
لديه ما يقارب  %98من الكفاءات المحلية
ال ـقــادرة على فــرض وجــودهــا فــي مختلف
أنواع المشاريع العقارية والسياحية .
اخ ـت ـت ــم «ف ـت ـي ــل» ح ــدي ـث ــه بـ ــأن «ب ــواب ــة
الجنبية» للعقارات ومنذ تأسيسها حرصت
على خلق الفرص العقارية وجعلها تساهم
في بناء عالقات مثمرة مع المستثمرين
والـ ـعـ ـم ــاء ل ـخ ـلــق شـ ــراكـ ــات ت ـس ـت ـمــر على
المدى الطويل.

«رفاع فيوز» ..بيع  %90من الم�شروع

ي ـشــارك رف ــاع ف ـيــوز فــي مـعــر ض الـخـلـيــج للعقار
الذي أقيم أمس في مجمع األفنيوز وهو يعد مشروعا
مـتـكــامــا للسكن الـعــائـلــي والـ ــذي يتميز بمساحاته
الخضراء واحتوائه على مرافق ووسائل راحة للزبون.
وأك ـ ــد ع ـبــد ال ــرح ـي ــم ح ــاج ــي م ــدي ــر إدارة تـطــويــر
األعمال أن عودة المعرض بعد انقطاع سنتين فرصة
جيدة للشركات العقارية للمشاركة وعرض مشاريعها،
مشيرا إلى أن وجود الشركة في المعرض دعم للسوق
ال ـع ـقــاري ،وه ــو يعتبر بــدايــة خـيــر لـلـقـطــاع الـعـقــاري،
وتـمـنــى أن تــرجــع األوضـ ــاع الطبيعية  ،وش ـكــر فريق
البحرين على جهودهم.
وأض ـ ــاف «ه ـن ــاك زي ـ ــادة ف ــي اإلقـ ـب ــال م ــن ال ـعــوائــل
البحرينية للسكن في رفاع فيوز ،وقد وقعنا عدة عقود
سنعلنها الحقا ،وتم بيع مجموعة من الفلل السكنية
من أصل  154وحدة سكنية ،أي ما يعادل أكثر من %90
أكثرها للعوائل البحرينية.
وأشـ ـ ــار ح ــاج ــي أن جــائ ـحــة ك ــورون ــا ك ــان ــت بـمـثــابــة
فرصة لزيادة اإلقبال على المشروع فرب ضارة نافعة
وذلــك بسبب جلوس الناس في المنازل ورغبتهم في
ممارسة رياضة المشي في المساحات الخضراء ،ما
جعل العائالت واألهالي ينبهرون بالمناطق الخضراء
الجميلة لرفاع فيوز وزيادة المبيعات في فترة كورونا.

خالل م�شاركة ن�سيج يف معر�ض اخلليج للعقار

زيادة الإقبال بن�سبة %40

شاركت شركة نسيج العقارية في معرض
الخليج للعقار فــي االفـنـيــوز بـعــرض مشروع
ك ـنــال فـيــو فــي قـلــب جــزيــرة دلـمــونـيــا ،وال ــذي
يـعـتـبــر أح ــدث إض ــاف ــة ف ــي مـحـفـظــة مـشــاريــع
مبان تضم في مجملها
الشركة ،ويتكون من ٍ 4
 246شـقــة مـطـلــة عـلــى ق ـنــاة مــائ ـيــة ،لتشكل
أيقونة عقارية متعددة االستخدامات تجمع
بين الرفاهية واإلطاللة البحرية.
ورعى الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة،
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء رئ ـيــس اللجنة
الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية,
األس ـب ــوع الماضي ,حـفــل االف ـت ـتــاح الــرسـمــي
لمشروع كـنــال فيو بحضور الشيخ حمد بن
محمد آل خليفة ،رئيس مجلس إدارة شركة
نسيج ،وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
المسؤولين في الشركة.
ويتزامن التدشين الرسمي لكنال فيو مع
مؤخرا بـ  3جوائز مرموقة ضمن
فوز المشروع
ً
ج ــوائ ــز ال ـع ـق ــارات ال ـعــرب ـيــة ف ــي المنطقتين
العربية واالفريقية  2022-2021والتي تمنحها
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة ل ـج ــوائ ــز الـ ـعـ ـق ــارات في
مقاطعة إيسيكس بالمملكة المتحدة ،حيث
حصد مشروع «كنال فيو» جائزة أفضل تطوير
عقاري متعدد االستخدامات ،وجائزة أفضل
مشروع تجزئة ،وجائزة أفضل تصميم داخلي
للشقق السكنية .وكان مشروع «كنال فيو» قد
فاز في نسخة جوائز العقارات العربية العام
الماضي بجائزة أفضل مشروع سكني تطويري
في البحرين ،وجائزة أفضل شقة سكنية في
البحرين  ،2021-2020وتـحــدثــت امــا شريف
م ــدي ــراول  -عــاقــات مؤسسية لـشــركــة نسيج
العقارية عن المشروع «تعرض الشركة شققا
سكنية فاخرة متاحة للتملك الحر ،ومطلة

على مراكز ضيافة من مطاعم ومتاجر مزينة
بـمـنـظــر مـبـهــر لـلـشــال ال ـمــائــي ،إض ــاف ــة إلــى
المساحات الخضراء والشاسعة التي ستشكل
أجمل إطالالت لسكان وزوار كنال فيو ،وتتنوع
الـشـقــق فــي «ك ـنــال ف ـيــو» لتشمل االس ـتــوديــو،
غرفة نــوم ،غرفتي نــوم 3 ،غرف نــوم ،و 4غرف
صممت بأرقى تصاميم وتتميز بمرافق
نــومّ ،
فاخرة كالمسبح الداخلي والخارجي ،صالة
ريــاضـيــة خــاصــة ،صــالــة اجتماعية ،وحديقة
خــاصــة ،لتقدم لمقيميها مزيج ًا استثنائ ّي ًا
مــن االسـتـجـمــام والـسـكــن ال ـفــاخــر .وسيمثل
ممشى القناة المائية في «كنال فيو» الواجهة
البحرية الرئيسة في المشروع ،إذ يبلغ طول
مـســاره حــوالــي  1.6كـلــم ،وبـعــرض ي ـتــراوح ما
بين  15و 35م ـتـ ًـرا ،ليتيح للمقيمين فرصة
ال ـت ـنــزه ب ـم ـح ــاذاة ال ـق ـنــاة ال ـمــائ ـيــة م ــن جـهــة،
والمتاجر والمقاهي ومراكز البيع بالتجزئة
على الجهة األخرى .كما ستتوافر العديد من
األنشطة المائية الخفيفة في القناة الرئيسة
لتشمل التجديف وق ــوارب الـكــايــاك وغيرها
من الرياضات لجميع أفراد العائلة» .وأضافت
«يرتبط ممشى القناة بجسور المشاة التي
تــربــط م ـشــروع «ك ـنــال فـيــو» بمجمع دلمونيا
التجاري الجديد والحديقة الرئيسية ،حيث
ستقدم جـســور الـمـشــاة فــي الـمـشــروع تجربة
فريدة مع وجود شالل بطول  4أمتار ،وبإمكان
القاطنين في «كنال فيو» التنزه أسفل الشالل
ليكون واحد ًا من أرقى وأجمل جسور المشاة
على اإلطالق على مستوى المملكة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ش ــري ــف ال ـ ــى ان اإلق ـ ـبـ ــال زاد
بعد مرحلة التعافي مــن كــورونــا حيث زادت
الحجوزات بنسبة  %40للبحرينيين واألجانب،
لمختلف الشقق».

 %50من ال�شقق يف الربج اجلديد �أو�شكت على النفاد

«�أبراج كاتاماران..

موقع ا�ستراتيجي ورفاهية عالية»
ش ــارك ــت الـ ـي ــال ال ـع ـق ــاري ــة ال ـم ـط ــورة
لـمـشــروع أب ــراج كــاتــامــاران هــذا الـعــام في
مـعــرض الخليج للعقار ال ــذي يـقــام في
مجمع األفـنـيــوز فــي الـعــاصـمــة المنامة
مدة أربعة أيام في الفترة  27-24نوفمبر.
وصرحت حنان صوفي مدير المبيعات
لشركة اليال العقارية قائلة« :تقع أبراج
كـ ــاتـ ــامـ ــاران ف ــي م ــوق ــع اس ـتــرات ـي ـجــي في
ضــاح ـيــة ال ـس ـيــف وت ـش ـمــل بــرج ـيــن ت ــوأم
احدهما برج مختص بالبيع وتم بيع %90
من الشقق فيه منذ  3سنوات ،ومتبق فيه
اآلن عــدد بسيط مــن الشقق فــي األدوار
العليا ،والبرج اآلخر خاص باإليجار وتم
افتتاحه منذ  6أشهر».
وأضافت مدير المبيعات حنان« :تم
بيع حوالي  %50من البرج الثاني ،وقد لقي
استحسانا كبيرا من قبل المستأجرين
نـظــر ًا إلــى موقعه االستراتيجي المميز
المحيط بجميع المجمعات التجارية
وال ـم ـط ــاع ــم ودور الـ ـخ ــدم ــات وال ـ ـشـ ــوارع
السهلة الوصول.
وقــالــت ح ـنــان :تـضــم األبـ ــراج صــاالت

رياضية ،وسبا خاصا للسيدات ،وسونا،
وغـ ــرف ب ـخــار ،وبــرك ـتــي سـبــاحــة خــارجـيــة
وداخـلـيــة مــع إمكانية التحكم بالحرارة
لـكـلـتـيـهـمــا ،وم ـل ـعــب أطـ ـف ــال ،بــاإلضــافــة
إلـ ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـطــاعــم والـمـقــاهــي
واألسـ ــواق وكــذلــك تضم األب ــراج صالونا
نسائيا ومـحــل غسيل مــابــس ،وتـتــوافــر
 3م ـس ـتــويــات ل ـم ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات لكال
البرجين مع ما يقارب  600موقف.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت حـ ـ ـن ـ ــان :ت ـت ـم ـي ــز األبـ ـ ـ ــراج
بالتصميم الداخلي المذهل ،والجدير
بالذكر انها صممت لتتناسب مع األفراد
ال ــذي ــن ي ـب ـح ـثــون ع ــن م ـس ـكــن ذي ج ــودة
عالية يحظى بإطاللة بحرية أو بإطاللة
ع ـلــى ال ـمــدي ـنــة ،وت ــوف ــر أب ـ ــراج كــاتــامــاران
ف ــي جـمـيــع ال ــوح ــدات م ـطــابــخ متكاملة
وتـجـهـيــزات أوروب ـي ــة جــذابــة مــا يمنحها
منظرا معاصرا.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ح ـ ـ ـنـ ـ ــان« :ن ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـلــى
إيجاد المرافق المتطورة وإيجاد جميع
الـضــروريــات المتاحة تحت سقف واحــد
سواء كانت ذا طابع عائلي أو تجاري.

16

العدد ( - )15952السنة السادسة واألربعون  -الخميس  20ربيع اآلخر 1443هـ  25 -نوفمبر 2021م

اف�������ت�������راءات ب���ع�������ض ال�����ن�����واب الأوروب�����ي�����ي�����ن
والأم���ري���ك���ي���ي���ن� ..أك����اذي����ب ت��ك�����ش��ف��ه��ا ال��ح��ق��ائ��ق
ال ش ــك أن م ــن ي ـت ــاب ــع رس ــائ ــل ق ـل ــة مــن
الـنــواب الغربيين -بريطانيا مثاال -إلــى وزراء
خارجيتهم أو العرائض التي يتقدمون بها إلى
برلماناتهم ضد بعض الــدول ،يجد فيها ليس
فقط التحيز الصارخ وعــدم اللياقة والتعالي
وال ـغــرور فــي المخاطبة والـنـقــد والـتـجــاوز في
المسؤولية والصالحيات والواجبات ،واإلساءة
إلى عالقات دولهم بالدول األخرى؛ والسطحية
والجهل في تناول الموضوعات ،بل ُيشتم منه
رائحة الفساد واإلفساد.
وفي حقيقة األمر ،ليس من حق أي نائب
من أية دولة كانت كبيرة أو صغيرة التدخل في
شؤون أي دولة أخرى ،أو التطاول على رموزها،
أو إم ــاء مــا ُيـمـلــى عليه مــن جـهــات معارضة
لكن
أو معادية أو منحازة ألغ ــراض سياسية؛ ّ
مهمته األســاسـيــة هــي خــدمــة ناخبيه فــي رفع
م ـس ـت ــوى مـعـيـشـتـهــم ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـص ـحــة
والـسـكــن والـعـمــل ،وتحسين حياتهم وتحقيق
رفاهيتهم ،والتنسيق والـتـعــاون مــع برلمانات
دول أخرى في العالم.
وتشترط مدونة السلوك التي على النائب
في مجلس العموم البريطاني اتباعها ،والتي
هي نفسها تقري ًبا المتبعة في كل من الواليات
المتحدة ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإيطاليا وغيرها
مــن الـ ــدول ،أو تـلــك المطبقة فــي المنظمات
مـتـعــددة الـجـنـسـيــات ،مـثــل االت ـحــاد األوروبـ ــي؛
الـعـمــل مــن أج ــل المصلحة الــوطـنـيــة وخــدمــة
الـمــواطـنـيــن ،والـتـحـلــي بــالـنــزاهــة والـشـفــافـيــة
والـمـصــداقـيــة والـمـهـنـيــة ،حـيــث ال ي ـجــوز ألي
عضو اتـخــاذ أي موقف أو إج ــراء مــن شأنه أن
يتسبب في ضــرر لمجلسه أو لسمعة وسالمة
ب ــاده أو مـصـلـحــة الـمــواطـنـيــن ،كـمــا أن عليه
أيضا تبني سياسة ومــواقــف دولـتــه ،بعيدا عن
الـمـصـلـحــة الـشـخـصـيــة أو الـمـنـفـعــة ال ـمــاديــة،
وفوق هذا وذاك ،أن تكون مرجعيته مؤسساته
الــوطـنـيــة ،خــاصــة وزارة خــارجـيـتــه أو سـفــارتــه
أو مركز البحوث والــدراســات التابع لمجلسه
النيابي.
وتبرز الــداللــة األكثر أهمية ،في أنــه على
الرغم من توافر حصانة للنواب من مسؤولية
مــا يـفـعـلــون أو مــا ي ـصــدر عـنـهــم ،فــإنــه يتعين
عليهم االلـتــزام بمدونة السلوك التي تحثهم
ع ـل ــى ال ـت ـص ــرف ب ـم ـه ـن ـيــة وأم ـ ــان ـ ــة .ورغـ ـ ــم أن ــه
ال تــوجــد ق ـيــود ف ــي م ــدون ــة ال ـس ـلــوك ع ـلــى ما
يمكن ألعـضــاء البرلمان التعليق عليه بشأن
ال ـح ـك ــوم ــات األج ـن ـب ـي ــة ،إال أن ال ـم ـت ــوق ــع هــو
ت ـنــاول قـضــايــا ال تـتـعــارض مــع سـيــاســة الــدولــة
ومصلحتها السياسية واالقتصادية واألمنية.
مناسبة هــذا المقال هي الفضيحة التي
وقعت في مجلس العموم البريطاني مؤخرا،
ب ـت ـقــاضــي ع ـض ــوي ــن ه ـم ــا «ل ـي ـل ــى مـ ـ ـ ــوران» مــن
ح ــزب الــديـمـقــراطـيـيــن األحـ ــرار  3آالف جنيه
إس ـت ــرل ـي ـن ــي ،و«ك ــري ـس ـب ـي ــن ب ــان ــت» م ــن ح ــزب
المحافظين  6آالف جنيه ،مقابل استخدام
مكتبيهما فــي مجلس الـعـمــوم للمشاركة في
ندوة تنتقد أوضاع السجون والسجناء وحقوق
اإلن ـســان فــي المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة في
نوفمبر  .2017رغم أن مدونة السلوك ال تجيز
استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل
غير برلماني ،األمــر الــذي وضعهما في موقع
المساءلة من قبل لجنة المعايير البرلمانية،
وهى مسألة خطيرة وخاصة حينما يكون الدفع
تجاه قضايا حساسة مثل حقوق اإلنسان ،حيث
يعطي هــذا سمعة سيئة للنواب ولمجلسهم،
بحيث إن أي عــدو أو مـعــارض ألي بلد يمكن
أن يـسـتـخــدم نــائ ـبــا إذا ك ــان مـسـتـعــدا لـقـبــول
الثمن .وإدراكــا منه لخطورة هذا األمر ،طالب
رئـيــس الـ ــوزراء «بــوريــس جــونـســون» ،فــي جلسة
التحقيق الـخــاصــة بـهــذه الفضيحة ،بتعديل
مــدونــة الـسـلــوك البرلمانية لمنع ال ـنــواب من
الحصول على أجــور عــن عملهم كمستشارين
سياسيين في مجال الترويج ،ودعاهم إلى عدم

بقلم:
د .عمر احلسن
الـتــورط في سياسات خارجية مدفوعة األجر
من جماعات الضغط.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ن ــذك ــر أن «م ـ ـ ـ ــوران»
ال ـم ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
الحزب الديمقراطي الليبرالي ،والتي حصلت
بــاع ـتــراف ـهــا ع ـلــى أمـ ـ ــوال م ــن ش ــرك ــة م ـحــامــاة
مقابل اشتراكها فــي الـنــدوة -الـســابــق اإلشــارة
إليها -من أجل مهاجمة السعودية في قضايا
تتعلق بـحـقــوق اإلن ـس ــان؛ هــي نفسها النائبة
ال ـتــي وج ـهــت خ ــال ه ــذا ال ـع ــام -وم ـع ـهــا ن ــواب
ولوردات آخرون -انتقادات واتهامات إلى الملف
الحقوقي في البحرين ،مستندين إلى ما تقوله
الـمـعــارضــة كمصدر وحـيــد ،متجاهلين الــرأي
اآلخ ــر بـمــا فــي ذل ــك ردودنـ ــا عـلــى جميع تلك
االنتقادات واالتهامات ،حيث بلغت انتقاداتها
خالل العام  8مرات ،ومن حزب العمال« ،براندن
أوهارا» 30 ،مرة ،و«أندروا جوين» 16 ،مرة ،و«بوال
ب ــارك ــر» 7 ،مـ ــرات ،وم ــن ح ــزب الــديـمـقــراطـيـيــن
األحــرار ،اللورد «اسكريفن» 13 ،مــرة ،و«اليستر
كارميكل» 7 ،مــرات ،و«البارونة بينت» من حزب
الخضر  6مرات .وقد تضمنت هذه االنتقادات
واالت ـه ــام ــات خــروجــا عـمــا نـصــت عـلـيــه قــواعــد
م ــدون ــة ال ـس ـل ــوك ،ح ـيــث ل ـج ــأوا ف ــي كـثـيــر من
ال ـح ــاالت إل ــى الـتـحــريــف واالف ـت ــراء واالبـتـعــاد
عــن المهنية؛ بـهــدف تشويه سمعة البحرين،
وشيطنتها ،وهو ما قام المركز بتفنيده بالرد
المباشر عليهم ،وإشعار زعماء أحزابهم ورؤساء
بــرلـمــانــاتـهــم بــالـحـقــائــق واألرق ـ ــام ،س ــواء كــانــوا
أوروبيين أو أمريكيين.
ولدحض افتراءاتهم ضمنت ردودي العديد
من اإلشادات الدولية بالبحرين أذكر منها:
 إشـ ــادة تـقــريــر ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـصــادرعن الخارجية البريطانية ،في  7يوليو .2021
باإلجراءات التي تتبعها المملكة للتحقيق في
مــزاعــم انتهاكات حـقــوق اإلن ـســان ،ومصداقية
وش ـف ــاف ـي ــة وحـ ـي ــادي ــة أج ـه ــزت ـه ــا ومــؤس ـســات ـهــا
الــوطـنـيــة الـمـشــاركــة فــي التحقيق فــي مــزاعــم
سوء المعاملة .فضال عن إشادته أيضا بقانون
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـب ــدي ـل ــة ،وب ـج ـه ــود ال ـب ـحــريــن في
مكافحة فيروس كورونا ،وإجراءاتها ومبادراتها
االقتصادية والصحية ،والتي كانت موجهة إلى
جميع المواطنين والمقيمين فــي المملكة،
وإش ــادت ــه كــذلــك بـمـسـتــوى الــرعــايــة الـمـقــدمــة
للمعتقلين والـسـجـنــاء وتـلـبـيــة احتياجاتهم
وضمان سالمتهم وحقوقهم .وأخيرا اإلشــادة،
ب ـم ـبــادرة الـبـحــريــن لــوضــع خـطــة عـمــل وطنية
م ـت ـكــام ـلــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،وال ـ ـتـ ــي سـيـتــم
مـنــاقـشـتـهــا م ــن قـبــل مـجـلــس ح ـقــوق اإلن ـســان
التابع لألمم المتحدة في جنيف قريبا.
 تــرحـيــب األم ــم الـمـتـحــدة فــي أغسطس .2021بـقــانــون الـعــدالــة اإلصــاحـيــة لألطفال
وح ـمــاي ـت ـهــم م ــن سـ ــوء ال ـم ـعــام ـلــة ،والـ ـ ــذي تم
ص ـيــاغ ـتــه ب ـم ـســاعــدة مـكـتــب األم ـ ــم الـمـتـحــدة
وخ ـب ــراء دول ـي ـيــن ف ــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـس ــان،

والـ ــذي دخ ــل حـيــز الـتـنـفـيــذ فــي  18أغسطس
 .2021حـيــث وص ــف الـمـنـســق الـمـقـيــم لــأمــم
المتحدة في البحرين هذا القانون بأنه «خطوة
مهمة» لحماية حقوق اإلنسان في البالد ،كما
أقر الممثل اإلقليمي للمفوضية العليا لحقوق
اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،بأن الخطوة
اإلصــاحـيــة هــذه «تــأخــذ فــي االعـتـبــار مصالح
األطفال قبل كل شيء».
 إش ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األم ــريـ ـكـ ـي ــة فـ ــي 17س ـب ـت ـم ـب ــر .2021ب ــال ـم ــرس ــوم ال ـم ـل ـكــي ال ـص ــادر
لـلـتــوســع فــي تطبيق أح ـكــام قــانــون الـعـقــوبــات
وال ـت ــداب ـي ــر ال ـب ــدي ـل ــة ،وت ــأك ـي ــد واش ـن ـط ــن دعــم
الجهود المستمرة للبحرين لتعزيز إجراءاتها
القضائية.
 اح ـت ــال ال ـب ـحــريــن ل ـل ـعــام ال ـثــانــي علىال ـتــوالــي الـمــرتـبــة األولـ ــى عــرب ـ ًّيــا فــي مكافحة
جــرائــم غسل األم ــوال وتـمــويــل اإلرهـ ــاب ،وفقا
لمؤشر «ب ــازل» ،لمكافحة غسل األم ــوال ،لعام
.2020
 إشـ ــادة تـقــريــر «ال ـخــارج ـيــة األمــريـكـيــة»،«االتجار بالبشر» لعام  .2021بمملكة البحرين
لكونها الــدولــة الــوحـيــدة فــي الـشــرق األوس ــط،
التي ُصنفت ضمن الــدول التي حافظت على
مركزها في الفئة األولــى (التي تشمل الــدول
األكثر التزاما بمكافحة االتجار بالبشر).
 وفــقً ــا لمؤشر «بـلــومـبــرج» لـلــدول األكثرأم ــا ًن ــا ل ـع ــام  .2020ف ـقــد ح ـلــت ال ـب ـحــريــن في
المراتب األولــى عرب ًّيا والمركز  22عالم ًّيا في
مؤشر الدول األكثر أمانًا بالعالم في .2020
 تصنيف تقرير التنمية البشرية لعام .2020ال ـص ــادر ع ــن بــرنــامــج األمـ ــم الـمـتـحــدة
اإلن ـمــائــي ،الـبـحــريــن ضـمــن أك ـثــر دول الـعــالــم
تقدما (المرتبة  45عالم ًّيا).
 سجلت البحرين أدنى معدالت الجريمةفــي العالم وفــقً ــا لمؤشر الجريمة لـعــام 2020
( )NUMBEOوجاءت في المرتبة الـ 22عالميا.
 وفقً ا لتصنيف مؤشر «بلومبيرج» لعام .2019ف ــإن الـبـحــريــن ه ــي األك ـث ــر تـقــدمــا في
مجال الصحة في العالم العربي.
وك ــان نسقا متبعا فــي كــل هــذه ال ــردود أن
أذكر بعض المالحظات المتعلقة بمنهجيتها
وإلث ـبــات مجافاتها لـلــواقــع والحقيقة والـتــي
منها:
 أن الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــةل ــدول ــة أخـ ــرى وتــوج ـيــه ات ـه ــام ــات بــاط ـلــة بـنــاء
ع ـلــى م ـع ـلــومــات مـتـحـيــزة وع ــدائ ـي ــة ومـضـلـلــة،
أمــر مرفوض وال يجوز مهن ًّيا وال قانون ًّيا وال
أخالق ًّيا.
 الـبـحــريــن تستحق إشـ ــادة ال ـن ــواب عندالنظر بموضوعية للجهود الحثيثة لها والتي
تـقــرن األقـ ــوال بــاألف ـعــال فــي مـجــال الـقــوانـيــن
والتشريعات الصادرة في مجال تطوير حقوق
اإلنـ ـس ــان ،وب ـش ــأن تـطـبـيــق األحـ ـك ــام الـبــديـلــة،
وال ـ ـعـ ــدالـ ــة اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـس ـج ــون
ال ـم ـف ـتــوحــة ،وم ـح ــارب ــة االتـ ـج ــار بــاألش ـخــاص
والـفـكــر المتطرف ،وتعميم مـشــروع المدرسة
ال ـم ـعــززة لـلـمــواطـنــة وح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي كل
مـ ــدارس ال ـب ـحــريــن ،فـضــا ع ــن ت ــدري ــس منهج
حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي،
وتقدم المنظومة الرقابية والرعاية المسؤولة
للسجناء والمحكومين ،وما يتوافر إليهم من
ضـمــانــات قــانــونـيــة وحـقــوقـيــة تـحــت رعــايــة من
القضاء البحريني الحامي للحقوق والحريات
وفقً ا للدستور.
أيضا أن تدخل دولهم في الشؤون
 وبينت ًالداخلية في العراق وليبيا وأفغانستان وغيرها
أحيانا بدعوى الديمقراطية وحقوق اإلنسان،
وأحيانا أخرى بوجود أسلحة دمار شامل ،أضر
بقضايا حقوق اإلن ـســان ،وصنع دوال فاشلة،
وهو ما اعترف به الرئيس الفرنسي« ،إيمانويل
مــاكــرون» بعد  10سنوات من أن بــاده ارتكبت
خطأ بتدخلها العسكري في ليبيا عام .2011

فــأحــال ـهــا إل ــى دولـ ــة فــاش ـلــة ومـقـسـمــة يـعــانــي
شعبها القتل والتشريد والتهجير والتدخالت
األجـنـبـيــة ،فيما أصـبـحــت م ــاذا لإلرهابيين
والمهاجرين غير الشرعيين.
وم ـث ـل ـمــا ف ـع ـلــت ف ــرن ـس ــا وح ـل ـف ــاؤه ــا فــي
لـيـبـيــا ،فـعـلــت م ــن قـبـلـهــا أمــري ـكــا وبــريـطــانـيــا
وحلفاؤهما فــي ال ـعــراق حينما قــامــوا بغزوه
من دون قرار من مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة عــام - 2003أي دون شرعية دولية-
وهو القرار الذي ُبني على أكاذيب وافتراءات
بــوجــود أسـلـحــة دم ــار شــامــل ،تبين فيما بعد
ع ــدم صحتها .ومـنــذ ذل ــك الـتــاريــخ -أي بعد
 18سـنــة -م ــازال الـشـعــب الـعــراقــي يـعــانــي من
القتل والتدمير والخراب على يد المليشيات
اإليرانية المسلحة ويدفع الثمن باهظا ،ما
تسبب فــي تشريد  5ماليين نــازح و 4ماليين
مهاجر وقتل  150ألفا ،وجــرح وإعاقة نحو 3
ماليين ،ووقــوع  10ماليين تحت خط الفقر،
واعتقال  43ألفا وممارسة التعذيب بحقهم
فيما ُعرف بسجن «أبو غريب» ،هذا إلى جانب
أن العراق يفتقد منذ غــزوه وحتى اليوم إلى
الـمــاء والكهرباء وال ــدواء والتعليم واألم ــن..
والسؤال هنا من يحاسب الرئيس األمريكي،
«بـ ــوش» االبـ ــن ،ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء« ،تــونــي بلير»
وحكومتيهما عـلــى الـجــرائــم الـتــي ارتـكـبــت؟،
ومن يعوض هذا الشعب عما حل به من خراب
ودمار؟ ..ولنتساءل مرة أخرى هل حققت هذه
التدخالت فــي نهاية المطاف الديمقراطية
واحترام حقوق اإلنسان.
 وب ـي ـن ــت أيـ ـ ًـضـ ــا أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أنيتبع الـنــواب األص ــول المهنية فــي الحصول
عـلــى الـمـعـلــومــة ،وذل ــك بــالـلـجــوء إل ــى أجـهــزة
م ـخــابــرات ـهــم ،أو وحـ ــدة ال ــدراس ــات والـبـحــوث
فــي بــرلـمــانــاتـهــم ،أو إل ــى وزارة خارجيتهم أو
سفاراتهم في البحرين؛ أو االستشهاد بوجهة
نظرنا إذا كانوا يحترمون الرأي والرأي اآلخر
للتحقق من صحة تقاريرهم؛ ليكون التقييم
مهن ًّيا وعلم ًّيا وأخالق ًّيا.
 وذ ّك ــرت هــؤالء الـنــواب أن البحرين هيمـفـتــاح أم ــن الـخـلـيــج ،وأن أي زعــزعــة ألمنها
واستقرارها -ال سمح اهلل -ستكون له تداعيات
خ ـط ـيــرة ع ـلــى ب ــاق ــي دول ال ـخ ـل ـيــج س ـيــاس ـ ًّيــا
واجتماع ًّيا واقتصاد ًّيا وأمن ًّيا ،وبالتالي على
االقتصاد العالمي ،حيث إن  %45من الطاقة
العالمية تأتي من الخليج.
عـلــى ال ـع ـمــوم ،إن مــا تضمنته انـتـقــادات
واتهامات النواب ،أظهرت جهال وربما تجاهال
ب ـمــا حـقـقـتــه ال ـب ـحــريــن م ــن إنـ ـج ــازات تفخر
بـهــا أم ــام الـعــالــم ،حـيــث ال يمكن تـصــديــق أن
األعـ ـض ــاء ف ــي مـجـلـســي ال ـع ـم ــوم وال ـ ـلـ ــوردات
بـ ـك ــوادرهـ ـم ــا اإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـف ـن ـي ــة ال ي ـعــرفــون
حقيقة كل ما حققته البحرين من إنجازات
سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة وحقوقية
خ ــال عـقــديــن مــن ال ــزم ــن ،وال أعـتـقــد أيـ ًـضــا
أنهم ال يعرفون حجم التحديات والتهديدات
الداخلية والخارجية التي تواجهها ،غير أن
اعتماد هؤالء النواب في تقاريرهم وعرائضهم
ع ـلــى م ـن ـظ ـمــات م ـع ــارض ــة ت ـن ـفــذ مـخـطـطــات
إيرانية إرهابية وتخريبية؛ يبقى قضية أخرى
تقدح في مصداقيتهم ومهنيتهم ،ويتسبب في
ضرر لمجالسهم أو لسمعة بالدهم.
وع ـل ـي ــه ،أخ ـت ــم بـ ـس ــؤال ،ه ــو ك ـي ــف وص ــل
هذا العمل المنظم المدفوع األجــر لشيطنة
البحرين إلى الساحات البرلمانية األوروبية،
واألمريكية بهذا المستوى؟ ..وهل يتم تقديم
المعارضة في الخارج بوصفها حركة معارضة
تـتـحــرك ب ــدواف ــع ذات ـي ــة ،أم أن ـهــا م ـجــرد دمــى
تحركها إي ــران وجـهــات مـعــاديــة أخ ــرى؟ ،وهل
هــذا الـكــم مــن الــرســائــل والـعــرائــض الـتــي يتم
إعدادها ضد البحرين مدفوعة األجر؟
األيام القادمة ستحمل في طياتها الكثير
والكثير بكشف ما يجري في الخفاء.

خ ��ط ��ة ال ��ت ��ع ��اف ��ي االق����ت���������ص����ادي ..م ��رح ��ل ��ة ج ��دي ��دة
ع����ل����ى ط�����ري�����ق ال�����ب�����ن�����اء وال����ن����ه���������ض����ة ()3
اس ـت ـهــدفــت خ ـطــة ال ـت ـعــافــي االق ـت ـص ــادي
التي أطلقها مجلس ال ــوزراء برئاسة صاحب
ال ـس ـمــو الـمـلـكــي األم ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن ح ـمــد آل
خ ـل ـي ـفــة ح ـف ـظ ــه اهلل ورعـ ـ ـ ــاه ت ـح ـق ـيــق خـمــس
أولــويــات أولـهــا خلق فــرص عمل واع ــدة وجعل
الـمــواطــن الخيار األول فــي ســوق العمل ،وقد
تعرضنا لها بالتحليل فــي المقالة السابقة،
واألولوية الثانية تسهيل اإلجــراءات التجارية
وزيــادة فعاليتها الستقطاب استثمارات بقيمة
تفوق ( )2.5مليار دوالر أمريكي بحلول عام
 .2023وتـضــم ه ــذه األول ــوي ــة ( )7بــرامــج وهــي
تطوير نظام سجالت وتسريع إصدار التصاريح
وال ـمــواف ـقــات الـحـكــومـيــة لـلـشــركــات وال ـتــي من
خــالـهــا سـيـتــم إط ــاق الـنـسـخــة ال ـم ـطــورة من
نظام سجالت المطور (سجالت  )3.0مع نهاية
الــربــع األول مــن عــام  .2022وال ريــب أن ذلك
سيتيح فرصا الستقطاب المستثمرين أينما
كــانــوا ،ويـيـســر إجـ ــراءات ب ــدء الـعـمــل ويختصر
الزمن والتكاليف ،حيث تتم جميع اإلجراءات
عبر اإلنترنت.
واألمــر نفسه ينطبق على سعي الحكومة
إلط ــاق نـظــام إلكتروني للخدمات المتعلقة
بــال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـم ــران ــي وال ـ ـ ــذي م ــن خــالــه
سـيـتــم إطـ ــاق ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى م ــن الـنـظــام
اإلل ـك ـت ــرون ــي ب ـح ـلــول دي ـس ـم ـبــر  .2021فضال
عــن إط ــاق منصة األراضـ ــي الحكومية حيث
سيتم مــن خاللها حصر األراض ــي الحكومية
الـمـتــاحــة لالستثمار وتـحــديــد األهـ ــداف ونــوع
االستثمار المطلوب لكل منها بحلول النصف
األول م ــن ع ــام  2022األمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي إلــى
تطوير خدمات التخطيط العمراني المقدمة
للمواطنين والمقيمين والمستثمرين ويفتح
الـ ـمـ ـج ــال أم ــامـ ـه ــم ل ـت ـق ــدي ــم ط ـل ـب ــات ـه ــم بـكــل
شفافية وعــدالــة ،كما سيتم توثيق الخدمات
الـحـكــومـيــة ووض ــع اتـفــاقـيــة مـسـتــوى الـخــدمــة
( )SLAألك ـث ــر م ــن ( )1300خ ــدم ــة حـكــومـيــة
لتسهيل الـتـعــرف على اإلجـ ــراءات الحكومية
واتفاقيات مستويات الخدمة في موقع يسهل

الوصول إليه بحلول بداية عام  .2022إضافة
إل ــى بــرنــامــج تـحــديــث الـقــوانـيــن والـتـشــريـعــات
لمواكبة متطلبات التنمية ومالحقة التطورات
فــي الـبـنـيــة الـتـشــريـعـيــة ال ـحــافــزة لــاسـتـثـمــار،
حـيــث سيتم مــواصـلــة الـتـعــاون والـتـنـسـيــق مع
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ل ـت ـح ــدي ــث ال ـق ــوان ـي ــن
وال ـت ـشــري ـعــات ل ـض ـمــان مــواك ـب ـت ـهــا لمتطلبات
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة وط ـمــأنــة المستثمرين
وجعل بيئة االستثمار في المملكة خيارا أمثل
للمستثمر األجـنـبــي ،وكــذلــك تعزيز التكامل
االق ـت ـص ــادي ع ـبــر تـسـهـيــل حــركــة الـمـســافــريــن
والبضائع التي تهدف إلــى التوسع في توقيع
االت ـف ــاق ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـت ـع ــددة ومـنـهــا
ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة وات ـف ــاق ـي ــات تجنب
االزدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع
االس ـت ـث ـمــار خ ــال الـعــامـيــن ال ـقــادم ـيــن ع ــاوة
على منح المستثمرين األجــانــب مزايا أخرى
تعزز استقرار استثماراتهم داخل المملكة مثل
مـنــح إق ــام ــات دائ ـم ــة للمستثمرين وأص ـحــاب
ال ـمــواهــب حـيــث سـيـتــم ط ــرح إقــامــة ألصـحــاب
ال ـمــواهــب والـمـخـتـصـيــن بـحـلــول الــربــع األول
م ــن  .2022وحـيـنـمــا نـنـظــر إل ــى مـجـمــل هــذه
المبادرات في هذا المجال نجد أنها ضرورية
فــي ظــل التسابق والتنافس اإلقليمي لجذب
االسـتـثـمــارات األجنبية ،وضـمــان فتح المزيد
من المكاتب اإلقليمية في البحرين للشركات
األجنبية العاملة في منطقة الخليج العربي
والـشــرق األوســط عموما ،وإن هــذه اإلج ــراءات
سـتـسـهــم ب ـش ـكــل م ـبــاشــر ف ــي اس ـت ــدام ــة تــدفــق
االسـتـثـمــارات األجنبية الـتــي تصب فــي اتجاه
ت ـنــويــع مـ ـص ــادر دخـ ــل االق ـت ـص ــاد ال ـب ـحــري ـنــي،
وتطوير القدرات الوطنية في مجال صناعات
المستقبل ،وتسريع تنميته وفقا لما رسمته
أهـ ـ ــداف رؤي ـ ــة ال ـب ـحــريــن االق ـت ـص ــادي ــة .2030
وعلى أهمية وضــرورة استقطاب االستثمارات
األجنبية نتطلع إلــى النظر لهذه االمتيازات
والـحــوافــز فــي إطــار شمولي ،نمنح مــن خالله
المستثمر الـبـحــريـنــي وال ـمــواطــن البحريني

بقلم:
أ .د .أسعد حمود السعدون {
الذي هو غاية الحكومة ووسيلتها فرصا ومزايا
ومحفزات واحتضانا غير مـحــدود ،منطلقين
مــن توجيهات صــاحــب السمو الملكي األمير
سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى «أن ال ـم ــواط ــن سيبقى
نصب أعيننا ،فهو أســاس التنمية ،ومصلحته
أول ـ ــوي ـ ــة ق ـ ـصـ ــوى وم ـ ـحـ ــرك رئـ ـيـ ـس ــي لـجـمـيــع
المبادرات والخطط والمشاريع ،وسنعمل معا
م ــن أج ــل تـحـقـيــق تـطـلـعــاتــه ع ـبــر ت ـطــويــع كل
التحديات متكاتفين يــدا بيد لتحويلها إلى
ف ــرص نــوعـيــة واعـ ــدة أمــامــه مــن أج ــل تحقيق
الخير له ولمملكتنا الغالية» على الرغم من
أنــه يحصل على الكثير فــي الــوقــت الحاضر،
إال أن تنمية وتــوسـيــع الـحــوافــز للمستثمرين
الـبـحــريـنـيـيــن وال سـيـمــا ال ـش ـبــاب مـنـهــم ،وفــي
المجاالت الريادية واإلبداعية بحيث يتجاوز
م ــا نـمـنـحــه للمستثمر األج ـن ـبــي بـكـثـيــر ،وأن
نصيغ نظما ونصوصا تشريعية ملزمة لوزارات
الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمنح األولوية
في عقودها ومشترياتها واستشاراتها للشركات

وال ـمــؤس ـســات الـبـحــريـنـيــة ،واخ ـت ـيــار قـطــاعــات
م ـحــددة يـكــون االسـتـثـمــار فيها مـقـصــورا على
المواطن البحريني وال سيما تلك القطاعات
التي ترتبط باألمن االقتصادي والمجتمعي.
سيما وأن األزمــات بأشكالها المتعددة علمتنا
أن األجنبي يجمد استثماراته أو يرحل حينما
تـتـعــاظــم ال ـم ـخــاطــر ،أم ــا ال ـم ــواط ــن فمصيره
مرهون ببالده ،لذا ينبغي حصر االستثمار في
القطاعات التي تتميز بــالـقــدرة على التجدد
والنمو ،وفــي نفس الوقت يتوافر لها القاعدة
ال ـمــاديــة وال ـب ـشــريــة الـمـنــاسـبــة ،وم ـت ـجــذرة في
ارتباطها بالبيئة المعاشة بالمواطن البحريني
وال ـخ ـل ـي ـجــي ،األمـ ــر الـ ــذي يـتـيــح م ــرون ــة أكـبــر
للتعامل مــع األزم ــات التي قــد تصيب أيــا من
قطاعاته ،وتحجيم وتدنية أضرارها ،والحفاظ
على مسيرة االقتصاد واتجاهات نموه مستقرة
إن لـ ــم تـ ـك ــن مـ ـتـ ـص ــاع ــدة دائـ ـ ـم ـ ــا ،فـ ـض ــا عــن
ض ــرورة وض ــع سـقــوف دنـيــا لحجم االستثمار
األجـنـبــي ال ـمــرغــوب فـيـهــا ،بـحـيــث ال يـقــل عن
نصف مليون دينار بحريني ،وأن يكون تمويله
م ــن خ ــارج ال ـب ــاد ،وب ـم ـشــروعــات تـحـقــق قيمة
مضافة عالية للمملكة وتشغل عــددا مناسبا
من األيدي العاملة البحرينية ،وتستثمر نسبة
جـيــدة مــن الـمــدخــات المحلية وبـمـشــروعــات
ج ــدي ــدة وم ـب ـت ـكــرة وذات تـقـنـيــات عــال ـيــة ،وأال
يـ ــزاحـ ــم الـ ـم ــواط ــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ـم ـش ــروع ــات
الصغيرة ومتناهية الصغر ،وأن يخضع لدراسة
وتمحيص في الــوزارة المعنية بنشاطه بحيث
ال ي ــؤدي إل ــى قـتــل م ـشــروعــات وطـنـيــة قــائـمــة،
وإنما يتكامل معها ،ويفتح آفاقا واسعة لتطوير
االقتصاد الوطني ،وزيادة الصادرات ،وبما يؤدي
إل ــى زيـ ــادة الــرفــاهـيــة االق ـت ـصــاديــة للمجتمع،
وتعظيم ال ـحــراك االقـتـصــادي ،وخـلــق المزيد
من القيمة المضافة .حفظ اهلل قيادة البحرين
الرشيدة نموذجا للقيادة التي تسعى جاهدة
إلى نهضة شعبها حرا كريما معطاء.
{ أكاديمي وخبير اقتصادي

فوزية رشيد

ت�سا�ؤالت «تركي الفي�صل» ال�ساخنة!
{ في الجلسة الختامية لحوار المنامة طرح سمو
األمير تركي الفيصل رئيس االستخبارات السعودية
السابق ،عــدة تساؤالت تم وصفها بـ«الساخنة» على
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي «د .إيال هولياتا»
مشيرا
ومسؤولين من الــواليــات المتحدة وألمانيا،
ً
إلــى أن الـصــواريــخ الـتــي تطلق على «إســرائـيــل» تتم
من أجل تحرير فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي،
متسائال( :لماذا ال تقبلون بالمبادرة العربية للسالم
للتخلص مــن ه ــذه ال ـت ـهــديــدات؟) طــارحــا عــامــات
االستفهام الكثيرة حول التزام الحكومة اإلسرائيلية
بحل الدولتين ،مضيفا سؤاال آخر عن (أسباب عدم
التخلص من الصواريخ اإلسرائيلية النووية طالما
يطالب الجميع بالتخلص مــن ال ـقــدرات اإليرانية
الـنــوويــة مــن أج ــل الــوصــول إل ــى منطقة خــالـيــة من
موضحا أن هذا هو السبيل
أسلحة الدمار الشامل)
ً
لقطع الطريق على أي طموحات نووية في المنطقة!
معتبرا أن خطة العمل المشتركة فتحت الباب أمام
طهران لتخصيب اليورانيوم.
{ تـلــك األسـئـلــة الـتــي طــرحـهــا تــركــي الفيصل
هي من األسئلة ليس فقط الساخنة وإنما الشفيفة
والـ ـت ــي ت ــوج ــز م ـع ـض ـلــة ع ـ ــدم ت ـح ـق ـيــق الـ ـس ــام فــي
المنطقة منذ عقود طويلة أي منذ أن تم اغتصاب
فلسطين ع ــام  1948وقــامــت عـلــى أســاســه القضية
الفلسطينية ومعه تهديد الكيان الصهيوني للعرب
وج ــودي ــا وق ــد دخ ـلــوا ع ــدة ح ــروب ك ــان آخــرهــا حــرب
 .73وبسبب تنامي الـقــوة اإلسرائيلية وتوسعها في
ع ــام  .67وابـتــاعـهــا ال ـمــزيــد مــن األراض ـ ــي العربية
استنادا على دعــم الـقــوى الكبرى وخــاصــة الــواليــات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا ،فإن التعنت اإلسرائيلي
بقي مستمرا رغــم طــرح الـمـبــادرة العربية للسالم،
الـتــي اقترحتها الـسـعــوديــة وتبنتها ال ــدول العربية
ولـكــن منطق ال ـقــوة ك ــان دائ ـمــا يغلب ق ــوة المنطق
ويتحايل على الحق العربي في فلسطين! ولذلك
ورغــم االتفاق اإلبراهيمي الــذي يعول عليه الطرف

اإلسرائيلي كثيرا بإبعاد القضية الفلسطينية عن
محيطها العربي وعن كونها إشكالية كبرى مستمرة
فــي المنطقة فــإن استنتاج تــركــي الفيصل كــان في
مكانه بــأن الصواريخ التي تطلق على إسرائيل هي
لتحرير فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي وخاصة
مع رفض االحتالل مبادرة السالم العربية ،وتجاهل
النوايا العربية تجاه السالم في االتفاق اإلبراهيمي!
فلماذا ال تقبل بحل الدولتين؟! ولماذا ال تتخلص
من صواريخها النووية للوصول إلى مناطق خالية
م ــن أس ـل ـح ــة الـ ــدمـ ــار الـ ـش ــام ــل؟! ول ـ ـمـ ــاذا ال ـجــانــب
األمريكي يتناقض في مواقفه من إيــران وهي على
العتبة النووية؟! أم أن البحث عن األمن واالستقرار
سيكون بال ثمن؟!
{ هي أسئلة مباشرة تضع النقاط على الحروب
ولكن مستشار األمــن القومي «اإلسرائيلي» ،لم يرد
على تلك األسـئـلــة بــل تقصد الـتــوهــان فــي إجــابــات
فضفاضة وخارج السياق!
عقدة انـعــدام األمــن واالسـتـقــرار فــي المنطقة،
س ـت ـب ـق ــى م ـ ــازم ـ ــة لـ ـه ــا ب ـس ـب ــب تـ ـل ــك ال ـس ـل ــوك ـي ــات
«اإلسرائيلية» ودعم القوى الكبرى لها وعدم تحقيق
العدالة للوصول إلى حل سلمي شامل ،وطالما بقيت
القضية الفلسطينية مــن دون حــل لــن يكون هناك
اسـتـقــرار فــي المنطقة ،والـطــريــف أن ه ــذا مــا قاله
«إيال هولياتا» نفسه وهو يرد بشكل مموه على أسئلة
الفيصل وما قاله هو (إن بالده محبة لالستقرار ومن
دون حل للقضية الفلسطينية ال مجال لالستقرار)!
أما من يعيق ذلك الحل فبالطبع هو بلده نفسه كما
وصـفــه! لتبقى األسئلة ذاتـهــا تتكرر فــي كــل منتدى
ومحفل من دون أن تجد اإلجابة الحقيقية لها ،ليس
فقط من خالل التزام الكيان الصهيوني بها وإن من
خــال ال ـتــزام الـقــوى الـكـبــرى واألم ــم المتحدة بكل
الـقــرارات الدولية واألممية التي تم إصــدارهــا لحل
القضية الفلسطينية!

ه�ل توف�ر الجامع�ات جمي�ع التخ�ص�ص�ات
ال���م���ط���ل���وب���ة ف����ي �����س����وق ال ��ع ��م ��ل؟
إن م ــن ال ـم ـهــام الــرئـيـسـيــة
في اآلونة األخيرة ،الحظنا زيادة
للجامعات في دعمها لالقتصاد
ع ــدد م ــزارع اس ـت ــزراع الـسـمــك ما
الــوطـنــي هــو تــوفـيــر ق ــوة عاملة
يبشر بنجاح هذا القطاع .عندما
ك ـف ــوءة .ولــذلــك ك ــان الـتــدريــس
ق ــاب ـل ـن ــا ال ـم ـش ــرف ـي ــن عـ ـل ــى ه ــذه
ذات أهمية قـصــوى فــي تخريج
الـ ـم ــزارع «الـ ـخ ــاص ــة» ،وجــدنــاهــم
الـ ـق ــوة ال ـع ــام ـل ــة ال ـ ـقـ ــادرة عـلــى
يعتمدون على متخصصين غير
الـنـهــوض بــاألعـمــال المختلفة
بحرينيين ،وال نمانع فــي ذلــك،
في كل القطاعات.
ولكن وجــدنــا اسـتــزراع نــوع معين
ول ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ـ ــو« :م ــا
م ــن ال ـس ـم ــك الـ ـ ــذي ي ـش ـت ـهــر فــي
ال ـت ـخ ـص ـص ــات األك ـ ـثـ ــر أه ـم ـيــة
تلك الــدول .ال نختلف على نوع
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع» ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ــوفـ ــر
السمك ،ولكن بطبيعة الماء في
مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي كل
البحرين ،نتوقع أن نرى استزراعا
أنـ ــواع الـتـخـصـصــات المطلوبة
ل ـس ـمــك «الـ ـه ــام ــور» و«الـ ـشـ ـع ــري»
ف ــي سـ ــوق ال ـع ـم ــل؟ وهـ ــل تـقــدم
و«الينم» .أعني أنه مع االستعانة
بقلم:
الجامعات األكاديمية حاجات
بـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن م ــن
سوق العمل األكاديمية فقط ،أم
المناطق الـمـجــاورة ،وجــب علينا
د .بسام احلمد {
تعنى بالتخصصات التطبيقية
العمل على تخريج متخصصين
وال ـف ـن ـيــة وهـ ــي ب ـ ــذات األه ـم ـيــة
ف ــي تـنـمـيــة ال ـث ــروة الـسـمـكـيــة في
لسوق العمل.
البحرين.
قــرأت في إحــدى الصفحات الرسمية األمريكية
كلنا نعرف الشركة العربية وبناء السفن (أسري)،
عــن الـقـطــاعــات المختلفة فــي س ــوق الـعـمــل والـتــي
والتي تقدم الخدمات البحرية ،مثل خدمات اإلصالح
تمثل  75قطاعا ،وفوجئت بــوجــود تلك المعلومات
البحرية وتـحــويــل الـبــارجــة ومــد األنــابـيــب ،وتصنيع
على صفحات اإلنترنت لمن أراد أن يقوم بتحليلها
الـ ـف ــوالذ ،وت ـص ـن ـيــع األن ــاب ـي ــب ،والـ ـط ــاء والـتـفـجـيــر
من المعنيين في مؤسسات التعليم العالي .تضمنت
ال ـم ــائ ــي ،واإلصـ ــاحـ ــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة واإلل ـك ـتــرون ـيــة
التفاصيل نسبة المتخرجين في الجامعات والذين
واألجهزة والمنشآت المتعلقة بالبيئة البحرية .وهل
يعملون فــي نفس مـجــال التخصص الـمـتــوافــق مع
تلك الخدمات إال من صميم عمل تخصص الهندسة
مجال القطاع .كما وجــدت معلومات عــن نسبة من
البحرية!
يعملون بشهادة متعلقة بالتخصص بشكل رئيسي
ق ــد ي ـعــارض ـنــي ال ـب ـعــض ب ــأن ه ــذه الـتـخـصـصــات
أو فــرعــي أو جــزئــي .ثــم وج ــدت ذكــر حــاجــة كــل قطاع
ال ت ـح ـتــاج إال إل ــى ال ـع ــدد الـقـلـيــل م ــن الـخــريـجـيــن
ب ــاألع ــداد التفصيلية ،ونـســب الـبـطــالــة ،والـشـهــادات
البحرينيين ما يعني أن ليست هناك حاجة إلى فتح
التخصصية التي ستغذي هذا القطاع .مع جمال ما
بــرامــج أكــاديـمـيــة لتلك التخصصات .أحـتــرم وجهة
قرأت ،إال أنه آلمني عدم وجود استراتيجية تفصيلية
النظر الموضوعية ،ولكن أختلف في أن هذه النظرة
لحاجة ســوق العمل من الناحية الكمية والنوعية.
ال تمثل النظرة االستراتيجية المستقبلية ألهمية
كما يؤلمني أن أرى قطاعات مهمة غير مدرجة من
هذا القطاع ووضع الخطط في توسيع نطاق عمله
ضمن التخصصات في الجامعات .والسؤال هنا :هل
اعـتـمــادا على ك ــوادر بحرينية متخصصة .إن وجــود
تــوفــر جامعاتنا جميع التخصصات المطلوبة في
البرامج األكاديمية المتخصصة ال تعني وجود طلبة
سوق العمل؟
وخريجين فقط ،ولكنها ستوجد أساتذة أكاديميين
قطاعات
عن
أمثلة
عدة
المقال
هذا
في
سنطرح
يدرسون في هذا المجال وينشرون أبحاثا تطبيقية
تخصص
أي
ضمن
مدرجة
وغير
البحرين
مهمة في
تسهم في تنمية هذا المجال .كما أننا نستطيع إدارة
ـة.
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البرامج األكاديمية بحيث نحدد أعــداد المقبولين
التخصصات
هذه
مجال
يمتهن
أن
أراد
لمن
يضطر
والخريجين نسبة وتناسبا مــع حجم ســوق العمل
أن يـ ــدرس خـ ــارج ال ـب ـحــريــن .ن ـب ــدأ ب ـق ـطــاع م ـهــم في
لهذا التخصص.
البحرين وهو قطاع الزراعة .كانت وما زالت الزراعة
أنتقل في حديثي من التخصصات األكاديمية
مهما ،حيث يتم إنتاج
في البحرين تاريخ ًّيا
ً
قطاعا ًّ
إلــى التخصصات التطبيقية ،حيث أسـتـغــرب لعدم
تـمــور كــافـيــة لــاسـتـهــاك المحلي والـتـصــديــر .يــزرع
وج ـ ــود ال ـب ــرام ــج األك ــادي ـم ـي ــة ال ـت ــي ت ـض ـمــن تـخــريــج
نوعا من التمور ،كما
ما ال يقل عن ثالثة وعشرين ً
مهنيين وفـنـيـيــن ف ــي م ـج ــاالت ال ـس ـي ــارات ،والـلـحــام
تُستخدم أوراق وأغصان وبراعم وأزهــار نخيل التمر
والفبركة ،والتشغيل المكني ،والتبريد والتكييف،
على نطاق واسع في الصناعات المحلية .لألسف في
وال ـك ـه ــرب ــاء ،واإلل ـك ـت ــرون ـي ــات ،وص ـي ــان ــة ال ـح ــاس ــوب،
اآلونــة األخـيــرة قد أدت زيــادة ملوحة طبقات المياه
والـسـبــاكــة ،إل ــخ .قــد اجتهدت المؤسسات التدريبية
الجوفية الـتــي كــانــت م ـصــدرا لـلــري ،إلــى انخفاض
فــي بناء بــرامــج أكاديمية فــي هــذه الـمـجــاالت ،إال أن
تدريجي في زراعة التمور .وتسبب ذلك في استبدال
غياب االستراتيجية لتخريج تخصصات نوعية في
ع ــدد كبير مــن بساتين النخيل بــأنــواع جــديــدة من
هذه المجاالت يسبب فجوة بين التخصصات الفنية
األنشطة الزراعية ،بما في ذلك حدائق الخضروات،
أو الـتـقـنـيــة وسـ ــوق ال ـع ـمــل .ل ــن أشـ ــرح التخصصات
ومشاتل األشجار والــزهــور ،وإنتاج الــدواجــن ،ومــزارع
التطبيقية الضرورية في البحرين ،ألن الحديث في
األلـ ـب ــان .وه ـن ــا ن ـت ـس ــاءل ه ــل لــدي ـنــا م ـه ـنــدســون في
ذلك يطول .ولكن كلنا يعلم أن الكثير منا يستعين
تخصص الزراعة ليقوموا بمعالجة هذه المشكلة؟
بــالـعـمــالــة ال ــواف ــدة فــي م ـجــاالت ال ــزراع ــة أو تصليح
وهــل لدينا مــن المهندسين الزراعيين مــن يعملون
السيارات أو السباكة أو إصالحات الكهرباء ،إلخ.
استراتيجيا في تنمية هذا القطاع؟
في مقارنة سريعة ،تمثل الجامعات األكاديمية
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ل ـيــس ه ـن ــاك أي تخصص
ب ــأل ـم ــان ـي ــا  %27مـ ــن م ـج ـم ــوع م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم
فــي مـجــال تدجين الـحـيــوانــات فــي الـبـحــريــن .تعمل
العالي .أمــا الجامعات التطبيقية والفنية (األدبية
معظم المزارع في البحرين على استيراد الحيوانات
والصناعية والتقنية الـهـنــدسـيــة) ،فهي تغطي %73
من دون التفكير بشكل جدي في اإلنتاج الحيواني.
من مجموع مؤسسات التعليم العالي .أما البحرين،
تشرف البحرين على معارض متخصصة في المجال
فنالحظ أن نسبة الجامعات من مجموع مؤسسات
ال ــزراع ــي وال ـح ـيــوانــي م ــا ي ــدل عـلــى االه ـت ـمــام بـهــذا
التعليم العالي تتعدى  .%70كل هذا يعطينا مؤشرا
الـقـطــاع ،ولـكــن مــا أرم ــي إلـيــه هــو نقل االهـتـمــام في
على خلل عام في تغذية سوق العمل في التخصصات
هذا المجال إلى التخطيط االستراتيجي بما يحقق
التطبيقية والفنية.
نماء في االقتصاد وأمــن في الغذاء .أرجــع متسائال
أخ ـتــم بــذكــر أه ـم ـيــة وجـ ــود خ ـطــة اسـتــراتـيـجـيــة
أين دور الجامعات في تخريج متخصصين في مجال
بتعاون مشترك بين جميع المعنيين ،وخاصة مجلس
اإلنتاج الزراعي والحيواني؟ تخيلوا معي نجاح بعض
التعليم الـعــالــي ،وهيئة تنظيم ســوق العمل ،ووزارة
الـ ــدول ال ـم ـجــاورة فــي مـضــاعـفــة ح ـصــاد الـتـمــور إلــى
العمل ،ووزارة التربية والتعليم ،وهيئة المعلومات
مرتين أو ثالث مــرات في السنة .تخيلوا معي نجاح
وال ـح ـك ــوم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .إن ال ـت ـكــامــل ف ــي تــوفـيــر
دول كثيرة في بناء مصانع خاصة لأللبان من خالل
المعلومات يحقق التجانس والـتــوافــق المطلوبين
اإلنتاج الحيواني.
ل ـض ـم ــان وجـ ـ ــود خ ــري ـج ـي ــن ك ـم ــا ون ــوع ــا ف ــي جـمـيــع
هناك قطاع آخر مهم بحيث تم تخصيص إدارة
االخـتـصــاصــات فــي البلد ،وخــاصــة فــي التخصصات
خــاصــة لمتابعة هــذا الـقـطــاع وهــي ال ـثــروة البحرية
التي تمس محو ًرا اقتصاد ًّيا أو أمن ًّيا.
أو الـثــروة السمكية .مــع أهمية هــذا القطاع ،إال أنه
ال يوجد تخصص بالجامعات يغذي هــذا المجال.
{ الخبير الدولي في جودة التعليم العالي
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Vacancies Availa ble
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

ALMASHAT SALON
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
36852221 or sameeralfayez99@hotmail.com

JML (UAE) LLC ( BRANCH OF FOREIGN COMPANY)
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36273516 or neemish.santosh@jmlfacades.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

THE WAREHOUSE TRADING
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17602184 or md@uniongroup.cc

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

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com

MARIA STATIONERY AND PHOTOCOPY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17404626 or rajujose71@gmail.com

BAHRAIN INTERNATIONAL HOTEL W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAITER (HOTEL)
suitably qualified applicants can contact
33500974 or rilwan25@gmail.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
suitably qualified applicants can contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

FINE LAND AUTO PARTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39051550 or aljo.joe@yahoo.com

ELYA LAND CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33088558 or elyalandcontracting@gmail.com

MARRIOTT RESIDENCE INN WLL
has a vacancy for the occupation of
HOUSEKEEPER
suitably qualified applicants can contact
17790090 or itico@batelco.com.bh

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

TECHNO FIRE SYSTEMS AND SAFETY CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34017408 or gqs_clearance@hotmail.com

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

DIAMOND SHINE LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33265898 or dawoodrao111@gmail.com

BLACK BOX RECORDS CO W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
suitably qualified applicants can contact
39529961 or vennash2014@gmail.com

BAHRAIN RECTANGLE FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17879134 or brf.jalal@gmail.com

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

TRANS GLOBAL CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
17552307 or hnijamudeen@yahoo.com

ALWARDI CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact
17730626 or turki_alwardi@hotmail.com

GREEN OASIS FOR FRUITS AND VEGETABLES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39456969 or umzaal1975@gmail.com

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
77132211 or jobcfmbah@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

BDO SPECIALIZED PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
SENIOR AUDITOR
suitably qualified applicants can contact
17530077 or jawad.habib@bdo.bh

SHAHI CARPENTRY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33612244 or shahiiman@hotmail.com

BEST LINE CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39596805 or bestlineconstruction19@gmail.com

SEA STAR MARINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CAPTAIN(FISHING BOAT)
suitably qualified applicants can contact
16034487 or ali@seastarmarinebh.com

YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17553459 or yousifshowaiter@yahoo.com

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

AL GAILANI PALACE CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33312593 or alnahham173@yahoo.com

MAHMOOD GATE COLDSTORES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33261144 or abbas-86@hotmail.com

WHITE FISHES FOR FRESH FISHES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39442151 or rsharaf76@hotmail.com

REALPACK TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
39435445 or fardheesh@gmail.com

ALHASHIR CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33567813 or al.hashir.construction@gmail.com

SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@gmail.com

DAR ALKRAM TRADING & CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39108091 or daralkaram77@gmail.com

OPTICAL PLUS
has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
17827278 or afakhro@businessplus.bh

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com

PHOIBOS TRADING & CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17431145 or info@ptacwll.com

AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17784584 or info@amjassim.com

ABU JASSIM SANDWICHES
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
39462946 or 68mkma@gmail.com

MOHAMED ALSAYED AHMED MOHAMED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37737739 or md@mhcwll.com

GULF FIBERGLASS FACTORY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)
suitably qualified applicants can contact
17731285 or gfgf@batelco.com.bh

ESCON EXPRESS LIFTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
17554808 or nooh1916@gmail.com

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39158777 or sangamconst.est@gmail.com

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17293388 or awalho@batelco.com.bh

SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@gmail.com

RAMADA HOTEL AND SUITES AMWAJ W. L. L
has a vacancy for the occupation of
TRAINEE
suitably qualified applicants can contact
13600111 or mohammed@panoramabh.com

NOOR ALZAHRAA MARKET
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
77005528 or nooralzahraamarket_123@yahoo.com

PHOIBOS TRADING & CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17431145 or info@ptacwll.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

SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@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

RAMADA HOTEL AND SUITES AMWAJ W. L. L
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER
suitably qualified applicants can contact
13600111 or mohammed@panoramabh.com

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
77132211 or jobcfmbah@gmail.com

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY
has a vacancy for the occupation of
SHOVEL OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17550011 or azizbr@gmail.com

ALSATER SANDWICH & FALAFEL
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
33344414 or m.m.alhamad@gmail.com

NYLE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39864040 or ebrahimkhalil9098@gmail.com

AL MONASAQ BAKARY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33758965 or alqahtani-7@hotmail.com

ADILO TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33975511 or christoalex@gmail.com

STYLE BUSINESS SUPPORT SERVICES. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33001198 or stylecafe_fastfoodrestaurant@yahoo.com

WALLSTEIN CONTRACTING BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33305589 or j.rana@wallstein.de

NIKAPOL EXPRESS CARGO W L L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13112414 or ali.masnoor@nikapol-express.com

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

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17729935 or ahmed@panoramabh.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

ARABIAN HOUSES CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17740545 or don.sebin@gmail.com

REEM STAR LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39836099 or 68mkma@gmail.com

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS
has a vacancy for the occupation of
MACHINE MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
33990991 or mdasaldoy@gmail.com

AHEAD CONSULTANCY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ENGINEER(MECHANICAL)
suitably qualified applicants can contact
17006728 or al.hareth.chakfeh@gmail.com

GOLDEN MAXSTAR UNIFORM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
38267447 or faizinc@yahoo.co.in

SAMI ALAALI ENGINERING
has a vacancy for the occupation of
DRAFTSMAN
suitably qualified applicants can contact
17600447 or sami_alaali@hotmail.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

PERFECT CAR SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39444479 or almansoori66@live.com

JEHLUM CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38398065 or shabangujjar3002@gmail.com

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17293388 or awalho@batelco.com.bh

DEPAG JEWELLERY
has a vacancy for the occupation of
DESIGNER(JEWELLERY)
suitably qualified applicants can contact
17255163 or shaker@depaj.com

GREEN CITY SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36022682 or info@gcs.bh

GREEN CITY SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36022682 or info@gcs.bh

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77061717 or ykhalfan@gmail.com

CLAY HOUSE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
36344460 or naveedullah274@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

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN
has a vacancy for the occupation of
SENIOR PROGRAMMER
suitably qualified applicants can contact
17536222 or firoz.p@tcs.com

DADABHAI CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17255209 or hrd@dadabhaiconstruction.com

MANAKISH ALSHAMEYA RESTAURANT S P C
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
34640000 or roozy86@hotmail.com

HASAN ISA HASAN CONTRACTING EST.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252195 or hihcon@gmail.com

ALOUNACK W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
17100150 or eltazj@hotmail.com

SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@gmail.com

WHITE HAND CLEANING CO PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17672227 or hayki62@hotmail.com

ROSHAN DIN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34344537 or spearalliancebh@gmail.com

AWAL RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
33197844 or haris528@gmail.com

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

GREEN OASIS FOR FRUITS AND VEGETABLES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39456969 or umzaal1975@gmail.com

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17213958 or info@sst-ndt.com

WALKMAN CLEANING COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13691113 or sabt001@gmail.com

GMEDCO MEDICAL COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CUSTOMER SERVICES AGENT
suitably qualified applicants can contact
17270286 or ghassan@gmedco.com

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
77061717 or ykhalfan@gmail.com

STAR GROUP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed@stargroupbh.com

AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17784584 or info@amjassim.com

K GRILL RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39978899 or sh_amnah@hotmail.com

SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@gmail.com

CARE 4 CAR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17000350 or imran@care4car.biz

MACHADO RADIATOR & SIGNBOARD MAINTENANCE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
39888058 or daiton.workshop@gmail.com

MEETC ELEVATORS
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
32248000 or medrees@meetc.co

SAVILLS MIDDLE EAST CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GENERAL SUPERVISOR
(RESIDENTIAL AFFAIRS)
suitably qualified applicants can contact
17562860 or debbie.cochrane@savills.me

MARHABA MART W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17610618 or marhabamart.bh@gmail.com

D S D CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33728455 or dali55161@gmail.com

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39441385 or sajeev@batelco.com.bh

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

HASSAN TARAQ CARGO HANDLING AND CARGO CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
13109933 or james_xsavier2002@yahoo.com

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17213958 or info@sst-ndt.com

WARF CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
33355009 or warfce@gmail.com

CHINA SKYSCRAPERS CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
suitably qualified applicants can contact
35050200 or csc.2004@hotmail.com

PARADISE HOUSE MARKET
has a vacancy for the occupation of
DATA ENTRY OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
34457060 or markbest.trading.bh@gmail.com

TOWN HOUSE CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66334411 or alqallaf.abdulla@gmail.com

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36633480 or essatowers@gmail.com

RAMEE GRAND HOTEL & SPA
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17111999 or hrg.bh@rameehotels.com

BAKER STREET
has a vacancy for the occupation of
WORKER(KEBAB)
suitably qualified applicants can contact
39939974 or samialmulla15@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

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COORDINATOR
(MATERIAL INVENTORY CONTROL)
suitably qualified applicants can contact
39448544 or aljawad75@hotmail.com

DEVES GATE CAR WASH MANUAL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39464585 or ykhalfan@gmail.com

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact
17300013 or ahmed.alsaigal@hotmail.com

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38702609 or aqeel.rawalia@gmail.com

AHMED MOHAMMED JASSIM CONSTRUCTION CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17784584 or info@amjassim.com
NIDHAL DECORATION & GYPSUM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17344292 or qassim.8@hotmail.com

ZEDO TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34069977 or mbtfruitsandvegetables@gmail.com

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39458212 or abdulazizjaber4455@hotmail.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com

ALSALAM FURNITURE
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17722333 or mohd@alghanah.com

VOLTECH SERVICES CO. WLL
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
33882097 or mezmezline@gmail.com

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17838129 or adel.jabber@wphome.com

ALSHAMA MARKETS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39442496 or haniaqeel@gmail.com

COOL VAPE TOBACCO TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36665566 or drwejdam@gmail.com

SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@gmail.com

BAHRAIN DOWN SYNDROME SOCIETY
has a vacancy for the occupation of
SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17825300 or ahmed.alali@bdssbh.org

MILLENIUM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17536881 or redha@arceit.org

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

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

CITY SPACES FACILITY SUPPORT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
38005566 or spaceswll@gmail.com

DADABHAI CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17255209 or hrd@dadabhaiconstruction.com

SHAMEL AL GHAD TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36329925 or ysf197615@gmail.com

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17514166 or abunajid@gmail.com

AL ABDALI FRESH FISH CENTRE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39460682 or hanansammak@outlook.com

ALAHMED COLD STORES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17008636 or jamal.ala7med@gmail.com

CLARIZ MY UNIFORM TAILORING AND EMBLOIDERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39683809 or myuniforms@yahoo.com

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

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

MARIAM ISMAIL ABDULRAHMAN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345118 or bakhtu750@gmail.com

AL TURKI FOR LOADING AND STEVEDORING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39883437 or aawahmad12345@gmail.com

KARAM ALHUSAIN FOR SPORTING EQUIPMENT
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39890343 or rasmiya6800@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

AL ZAYANI LEASING S P C
OWNED BY AL ZAYANI INVESTMENTS B S C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
PANEL BEATER
suitably qualified applicants can contact
17531177 or hrghareeb@gmail.com

MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17251444 or lijupeter@yahoo.com
SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or silvercitycontracting@gmail.com

UM HABIB FOR VEGETABLES AND FRUITS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17410598 or simsimsales@gmail.com

FAB MASTER . W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
33526667 or mailboxgb1@gmail.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

ORIENTAL PRESS B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17501000 or oriental@orientalpress.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33367000 or info@wadialsailgate.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

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

BLAZE RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER
suitably qualified applicants can contact
66666081 or info@dividendagatecapital.com

ALGHANAH GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.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

MULTI LEVEL ASSEMBLING TOURS CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING EXECUTIVE
suitably qualified applicants can contact
35082787 or khurramchaudhry999@gmail.com

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

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17822218 or info@circle.bh

GREEN CITY SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36022682 or info@gcs.bh

3LINES RESTAURANT S P C
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
39555554 or sadeq.hasan@gnj-group.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

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
suitably qualified applicants can contact
77454545 or redxhr@redxindustries.com

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

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17777777 or hash2h2@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

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

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17729935 or ahmed@panoramabh.com

AL DAHREEZ CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17735486 or alsayed_76@hotmail.com

BATSCO CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17783886 or info@batsco.net

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17224545 or cct@cct-bh.com

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

PURE GLASS & ALUMINIUM CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33373383 or s.husain@puregroup.bh

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

BINT SUHAILBEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
17642117 or bintsehail@hotmail.com

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17293388 or hr1@gulfstarbh.com

MY CONSTRACTION CLEANING CONTRACTS WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39455770 or mylaundry.bahrain@gmail.com

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL FITTER
suitably qualified applicants can contact
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

ZADA CAR SERVICE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33449151 or sasi_kumar_0208@yahoo.com
AL SAHAB PHONE & ELECTRONICS
has a vacancy for the occupation of
TELEPHONE TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39122210 or othayijaisal@gmail.com
GENIUS TRAVEL TOURISM AND DOCUMENT CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
38873842 or ebtesamsayed685@gmail.com
PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33270307 or shrawanpurohit@yahoo.com
ITTEFAQ SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or breezestarbh@gmail.com
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Vacancies Availa ble
ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39602882 or alsiddiqi@adliyagroupbh.com

HASAN MAHMOOD CENTER
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17877033 or sharbty23@gmail.com

SULTANAH SCRAP CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33122600 or sultanahwll@gmail.com

S.JAWAD S.MOHSIN ALGHATAM
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN WORKER
suitably qualified applicants can contact
17274728 or qatam999@hotmail.com

NASS SCAFFORM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17774645 or imaad_kk@yahoo.com

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39881145 or bujassim398@yahoo.com

S T M C MARKETING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36445749 or yahia91010@gmail.com

JML (UAE) LLC ( BRANCH OF FOREIGN COMPANY)
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36273516 or neemish.santosh@jmlfacades.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR (FORKLIFT)
suitably qualified applicants can contact
17786500 or careers@kcbahrain.com

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17612293 or crystal_cit@yahoo.com

UM REEM RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39071916 or umali3060@gmail.com

JAHECON W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17244111 or jahecon@batelco.com.bh

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

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17540777 or shb.alkhalifa@gmail.com

SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM) FOREIGN BRANCH
has a vacancy for the occupation of
SR DESALINATION PLANT OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
16632842 or ziad.bouars@veolia.com

SALEEM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33084061 or mhrsleem1122@gmail.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

USMANS NEW LOOK SALON
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33704554 or usman_dc@yahoo.com

AL GHADDER SECRETS FOODSTUFF
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
39433755 or sayedjaffarinfo@gmail.com

M I CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17009161 or m.i.75@hotmail.com

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
suitably qualified applicants can contact
17708888 or lmra@mmetc.com

HOUSE BOAT RESTERANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
16010324 or mohammed@houseboatbh.com

PRINTER SQUARE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17323951 or francisacme@gmail.com

AL MOOSA BUILDING EQUIPMENT HIRING
has a vacancy for the occupation of
CLERK(INCOMING & OUTGOING)
suitably qualified applicants can contact
33225002 or almoosa.hiring@gmail.com

DAR ALBAHAR TECHNOLOGY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33404808 or bilalzahid13@gmail.com

MINDO SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
36240595 or mindoservices91@gmail.com

ALGHANAH GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17877246 or abomohmad71@hotmail.com

MAHAMEYAT AL AREEN RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17332201 or abukamal66@hotmail.com

CAFETERIA BABA BOTAMBA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17771715 or ka3259@hotmail.com

DIAMOND SQUARE CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
36990555 or buhiji1024@hotmail.com

EASTERN NETWORKS (FOREIGN BRANCH)
has a vacancy for the occupation of
CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS)
suitably qualified applicants can contact
17531581 or mrmontesines@eastnets.com

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17786336 or abdulla@koohejitechnical.com

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17005554 or fastwaybah@gmail.com

SHAWARMA PARK W.L.L
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER
suitably qualified applicants can contact
17600114 or marijane@gnj-group.com

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17877246 or abomohmad71@hotmail.com

ALGHANAH GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com

AL SHAGAEQ CARPENTRY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17412655 or air.alrasafi@hotmail.com

SWIMCON CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17006400 or info@swimcon.co

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

NAWAAB PAKISTANI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39199354 or ahmedr33.sultan@gmail.com

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

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

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17007771 or hr@issbh.com

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

S T M C FOR GENERAL TRADE
has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact
36445749 or yahia91010@gmail.com

NEPTON ALUMINUM FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39222086 or abrar.almajed@live.com

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
38700027 or salwa@al-abraaj.com

WALD ALBALAD SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
33364447 or darkman81darkman@gmail.com

NAREES ELECTRONICS EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33617729 or jaleelhejaz@gmail.com

BLUE STREAM CONTRACTING AND CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33043118 or foryou.bh@gmail.com

RAED ALI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33748881 or raedali74@gmail.com

BEROA ABU OBAID INDUSTRIAL INSULATION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700204 or abuobaidgroub@gmail.com

ARABIAN MARKS FACTORY FOR TEXTILES & CLOTHES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
34391428 or gemygo2020@yahoo.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
39602882 or alsiddiqi@adliyagroupbh.com

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

MARCO POLO HOTEL
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION)
suitably qualified applicants can contact
17251444 or namalco@batelco.com.bh

MARKWELL INTERNATIONAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
17300186 or bscargo@batelco.com.bh

CARPETS PARIS CANTER
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17790076 or alwardah@batelco.com.bh

ADAA BUILDING SOLUTIONS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17210147 or adaa.bahrain@gmail.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

NINO
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17711772 or ty@kharafiglobal.com

IHOME GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
33475366 or jasim.tarada@gmail.com

HAVELOCK ONE INTERIORS WLL
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz

I CLEAN SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh

ABU ALBANAT SWEETS & PICKLES FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
17292919 or salah.mohd.mahmood@gmail.com

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

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
66727555 or golddust.bh@gmail.com

BLAZE RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER
suitably qualified applicants can contact
66666081 or info@dividendagatecapital.com

PHOENICIA DECOR B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact
39823408 or pro@asiajewelers.com

MAZALI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17292662 or layalibahrain@gmail.com

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17000011 or hr@alsaadoon.com

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

LEADER AL ESKANDAR AL AKBAR MARKET
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33331571 or khhs69@hotmail.com

BAKER & SPICE
has a vacancy for the occupation of
SERVER
suitably qualified applicants can contact
17711772 or ty@kharafiglobal.com

NAWAF AUTO REPAIRING BODY WORK
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34177711 or nawafhusain33@gmail.com

WALLSTEIN CONTRACTING BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
33305589 or j.rana@wallstein.de

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17422260 or alshaima.star@gmail.com

KAMAL CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
17210949 or welma.kamal@hotmail.com

JANA MART
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
34495593 or m.yousif.buti@gmail.com

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
17786500 or careers@kcbahrain.com

BAWAB CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact
17290170 or qbawab2002@hotmail.com

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17701711 or lmra@kecc.me

BOMI SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33878746 or alaska.ccb@gmail.com

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

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
DRIVER/OPERATOR
(EARTH DRILLING MACHINE)
suitably qualified applicants can contact
17831000 or akjcont@batelco.com.bh

ABDUL RAHMAN ALI AL SAAD POWER PROJECTS CO W L L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17273330 or beena.b@alsaadprojects.com

ARAB UNION CONTRACTING CO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17533125 or goldengroupbahrain@gmail.com
BAHRAIN PUBLIC TRANSPORT COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(PUBLIC TRANSPORT)
suitably qualified applicants can contact
17265555 or adeel.hameed@al-aali.com
WIRES INTERNATIONAL CO WLL.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17702700 or hr@unitedenterprises.biz
SMALCO CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33040002 or smalco.bh@hotmail.com
GOLDEN TRINITY CONTRACTING WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345520 or goldentrinitycontracting2017@gmail.com
U M CARGO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34507686 or umairulhaqgujjar123@gmail.com
SATAISH FOR BUILDING MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17717305 or hshabani902@gmail.com
GULF ALUMINIUM ROLLING MILL
has a vacancy for the occupation of
EQUIPMENTS OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17731000 or yousif.alkhaja@garmco.com
M I CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17009161 or m.i.75@hotmail.com

GULF CITY CLEANING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com
PRAXIS TRANSPORTING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(BUS)
suitably qualified applicants can contact
13609933 or praxis.group@yahoo.com
I CLEAN SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh
ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SHIFT LEADER
suitably qualified applicants can contact
17382228 or mustafa@elitefmc.com
ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TEAM LEADER
suitably qualified applicants can contact
17722333 or mohd@alghanah.com
MISTER MACHINE B.S.C C
has a vacancy for the occupation of
SHOVEL OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com
MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com
ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17382228 or mustafa@elitefmc.com

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

BASPA BAHRAIN AUTOMOTIVE SERVICES,SPARE PARTS &
ACCESSORIES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CAR WASHER/CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17005343 or waleedpa@gmail.com

NASS SCAFFORM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
17403304 or lmra@ajmkooheji.com
ADONISS FASHIONS & TAILORING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants
can contact 33441665
QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh
MUST BE GENERAL TRADE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
13678841 or aljabriya2016@gmail.com
ALKULLAJ SWEETS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39219223 or alyousifeee@gmail.com
AL GHADAM GATE CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
33303930 or pacman169@gmail.com
INTECO MANAGEMENT COMPANY WLL
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
38082434 or inteco@inteco.sg
FRUITFUL FOR TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
39547156 or hturki4@hotmail.com
AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
PHYSIOTHERAPIST
suitably qualified applicants can contact
17344700 or hrd@alhilalhealthcare.com
ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES & COSMETICS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
17112727 or ali.ateya@chalhoub.com
JUST BAKED CAFE
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
36676160 or mohammed.alqaed@gmail.com
THE HOUSE OF J AND H FOR CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
33748915 or hussainhesabi@gmail.com
JATT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39005310 or taqwa95.bh@gmail.com
TOYOTA EXPRESS LUBE B.S.C. CLOSED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh
AL BANDRH GENTS TAILORING
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
39828148 or ahmedha.nasser65@gmail.com
D4 INSIGHT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
32233187 or harigopaldasa@d4insight.com
NEAR ME BH PROMOTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35989667 or fareed.farooq1982@gmail.com
CAPABLE MEN TAILORING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39238077 or 87aqeel87@gmail.com
DAVAO COLDSTORES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35571478 or modefu8811@yahoo.com
JIDDALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
34551553 or sageer91189@gmail.com
LOST BURGER RESTURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
39119913 or yousifk2828@gmail.com
HORIZONS SCIENCE CENTER
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17794262 or hamran@live.com
I CLEAN SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh
NASS SCAFFORM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net
NASS SCAFFORM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

THE NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36443034 or a.helal@nadec.com.sa
KINGDOM DETERGENTS FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17790076 or alwardah@batelco.com.bh
BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@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

GOLD GULF CONTACTING COMPANY PARTNERSHIP
OWNED BY HASAN ABDULRE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33100058 or bob_200420@hotmail.com
BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700333 or behzadco@batelco.com.bh
B.R.C.( WELDMESH )GULF W.L.L
has a vacancy for the occupation of
BLACKSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17728222 or abdulla-2111@hotmail.com
ALSARHANI JEWELLERS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33982567 or jsarhan123@gmail.com

AREESH FOOD CLUB W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
16002600 or mohammadalhadidi@gmail.com

CRIB CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36636333 or cribc.bh@gmail.com
ALNAKHWAH MARKAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33105010 or mrifty.bh@gmail.com
MODERN AGE CARPENTRY
has a vacancy for the occupation of
PAINTER(FURNITURE)
suitably qualified applicants can contact
39468478 or shawqi.essa@gmail.com
HUSSAIN ALOWAINATI HOLDING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17626977 or hso.alowainati1977@gmail.com
AL MAKEENA AUTO SERVICES & SPARE PARTS COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
37745987 or gigojmampilly@gmail.com

UNIVERSAL FOUNDATIONS
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN(BUILDINGS)
suitably qualified applicants can contact
17620673 or skdgrpco@batelco.com.bh

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
GRADER OPERATOR & DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17877246 or abomohmad71@hotmail.com

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17300186 or aharies04@gmail.com

TALAL BIN MOHAMED AHMED ALGHATAM
has a vacancy for the occupation of
SECURITY MAN
suitably qualified applicants can contact
39693332 or talalhunter@gmail.com

STUDENTS REST PLACE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17761452 or jabirkoroth16@gmail.com

CLEAN AND CLEAR WATER SYSTEM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35622634 or mirzayousaf747@gmail.com

SEHLAT CLEARING & TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
33332028 or accounts@dthree.co

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33071383 or aharies04@gmail.com

UMREHAM BANQUET
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33546738 or blue_ahmed2006@hotmail.com

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

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

HYDROTECH CENTER FOR
HEAVY MACHINERY MAINTENANCE AND REPAIRING
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
77199016 or buyasaf75@gmail.com

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17403548 or info@7hills-group.com

AAB PROPERTIES AND SECURITIES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WATCHMAN / GUARD
suitably qualified applicants can contact
39633033 or buhajeeh1958@gmail.com

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
33226221 or jassimshamlooh@gmail.com

NASIMI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33177717 or dr.jamshir.ali@outlook.com

AL WAHADAT BULDING CONTRACTING>
has a vacancy for the occupation of
WORKER(CONSTRUCTION)
suitably qualified applicants can contact
36656647 or alwahadat.bh@gmail.com

WALLSTEIN CONTRACTING BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33305589 or j.rana@wallstein.de

KARAZ AL ARAB GROCERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
33983679 or sajilsaniyas@gmail.com

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17213003 or jameel@al-fawz.com

MUNICH RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17623625 or admin@newriffa.com

TATA MARKETING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33660482 or sarwarbh7@gmail.com

ALMOAYYED SECURITY
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17270140 or alialtmimi@yahoo.com

BLUE LADDER CONTRACTING
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
39537648 or 20blueladder@gmail.com

ZAFAR DOCUMENT CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39859292 or rajazafariqbal92@gmail.com

AL HELWEEN PALACE BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17413265 or sirajpayyoli3@gmail.com

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17838129 or adel.jabber@wphome.com

DAR ALDALLAL ABAYAT
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
36202303 or alameerdalal@gmail.com

UP & DOWN TRAMPOLINE PARK
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
36626361

ALMUGAHWI SALON GENTS SHAVING
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
34191108 or khalifa.11837@gmail.com

MAZALI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17292662 or layalibahrain@gmail.com

INK AND PAPER STATIONERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34089625 or ysubaie@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

SHRIMPLUS RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33660552 or jaffer.alsari@gmail.com

11STARS TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
39074600 or aflamol786@gmail.com

BRODAN CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17749111 or dr.menonks@gmail.com
INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
17730701 or info@iws-e.net

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700333 or behzadco@batelco.com.bh
SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com
MOON STAR RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17250321 or nrosintan@yahoo.com
BAHRAIN STANDARD CLASSIC CO.
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33183917 or bscontracting16@gmail.com
ZENON BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33100058 or bob_200420@hotmail.com
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اقـــرأ
الملحق الرياضي

البحرين يح�سم القمة
ل�صالحه في مناف�سات الطاولة

مناف�سات بطولة االتحاد
الدولي لنا�شئي التن�س
ص3

في الموقع اإللكتروني

انطالق ال�سباق ال�ساد�س
في نادي را�شد للفرو�سية

ص4

ص5

حقق اللقب بجدارة وا�ستحقاق بعد فوزه على جويخويلو يف النهائي

نا�صر بن حمد� :إجناز قرطبة لقب ك�أ�س االحتاد
الإ�سباين تتويج لدعم الفريق و�إدارة النادي

{ فريق قرطبة االسباني لكرة القدم متوجا بكأس االتحاد اإلسباني

{ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
أك ــد س ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ب ــن ح ـمــد آل خـلـيـفــة ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب أن تتويج
فريق قرطبة االسباني لكرة القدم بكأس االتحاد اإلسباني
بعد فــوزه على جويخويلو (/1صفر) في المباراة النهائية
يعتبر تتويجا للدعم الكبير الــذي يحظى به الفريق من
إدارة النادي بالرئاسة البحرينية ويؤكد المسيرة الناجحة
للفريق فــي الموسم الـحــالــي ،مبين ًا سموه أن هــذا اللقب
سيكون حــافــز ًا كبير ًا للفريق لمواصلة العطاء في الفترة
القادمة.
وأش ــار سمو الشيخ نــاصــر بــن حمد آل خليفة إلــى أن
الظروف التي تهيأت للفريق االسباني لعبت دور ًا مؤثر ًا في
تهيئة األجواء المثالية للفريق طوال مشواره في البطولة
ليكتب صـفـحــة ن ـجــاح وق ـصــة ذهـبـيــة لـلـتــاريــخ سيتذكرها
األجيال القادمة للنادي.
وقــال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة« :حرصنا

على تقديم كامل الــدعــم للفريق االسـبــانــي طــوال الفترة
الماضية ،ونحن سعداء بروح األسرة الواحدة التي يعيشها
ال ـفــريــق م ــن العـبـيــن وج ـهــازيــن فـنــي وإداري ودعـ ــم إلدارة
النادي ،حيث حرص الجميع على كتابة النجاح وأن يؤكد
الفريق دائم ًا جدارته في تحقيق االنتصارات».
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة« :تابعنا
باهتمام مشوار الفريق طــوال الفترة الماضية ،وكنا على
ثقة كبيرة بقدرات الالعبين بأن يقدموا أفضل المستويات
في المباراة النهائية ،وأن الروح العالية التي يتمتع بها أفراد
الفريق كان لها الدور البارز في تحقيق االنتصار والتتويج
باللقب».
وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة« :إن حصول
قرطبة االسباني على كأس االتحاد سيكون عام ًال إيجابي ًا
ومــؤثــر ًا على مـشــوار الفريق فــي الفترة الـقــادمــة والمضي
قدم ًا بمواصلة تحقيق النتائج االيجابية والسعي الدائم

لمواصلة كتابة قصة النجاح التي يعيشها الفريق».
وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني إلى
إدارة نادي قرطبة وإلى الجهازين الفني واإلداري والالعبين
وجـمــاهـيــر ال ـن ــادي ،متمني ًا سـمــوه الـمــزيــد مــن النجاحات
للفريق في الفترة القادمة.
وتمكن فريق قرطبة االسباني من الفوز بكأس االتحاد
اإلسباني للمرة األولى بعد فوزه على جويخويلو (/1صفر)،
حـيــث سـجــل ال ـهــدف الــاعــب جــافــي فـلــوريــس فــي الـمـبــاراة
النهائية التي شهدت مؤازرة جماهيرية للفريق وقدم فيها
مستوى مميزا ،وحقق اللقب بـجــدارة واستحقاق ليكتب
اسمه في لوحة الشرف للفرق الفائزة باللقب.
يذكر أنه في موسم ُ 62-61تــوج النادي كبطل للدرجة
الثانية بعد فــوزه في المجموعة الفرعية الجنوبية ولعب
المباراة النهائية ضد ديبورتيفو الكورونيا .واللقب هو أول
كأس يرفعه قرطبة في ملعبه.

{ جانب من اللقاء

خالد بن حمد ي�ستعر�ض �سبل
تطوير املنظومة الريا�ضية البحرينية
استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى
ل ـل ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية،
ب ـم ـك ـتــب سـ ـم ــوه ب ـق ـص ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوادي ،ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـهـيـئــة ال ـم ـع ـلــومــات وال ـح ـكــومــة
اإللكترونية محمد علي القائد .وقد حضر
ال ـل ـقــاء سـمــو الـشـيــخ سـلـمــان ب ــن مـحـمــد آل
خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة،
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة
د .عبدالرحمن صادق عسكر.
وفي البداية رحب سمو الشيخ خالد بن
حمد آل خليفة بالرئيس التنفيذي لهيئة
المعلومات والحكومة اإللكترونية ،حيث نقل
سموه تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك
ح ـمــد ب ــن ع ـي ـســى آل خـلـيـفــة ع ــاه ــل ال ـبــاد
المفدى ،وتمنيات جاللته لمنتسبي الهيئة
كل التوفيق والنجاح .بعدها استعرض سموه
م ــع الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـهـيـئــة الـمـعـلــومــات
والحكومة اإللكترونية خطط الهيئة العامة
للرياضة لدعم الجهات الرياضية ،بالشكل

ال ــذي يـسـهــم فــي تنفيذ أهـ ــداف وتـطـلـعــات سموه
لترجمة توجيهات عاهل البالد المفدى للنهوض
بالقطاع الرياضي.
وناقش سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
مع رئيس الهيئة عددا من الموضوعات المتعلقة
بمشاريع الهيئة الخاصة بتعزيز الدعم وسياسات
الربط اإللكتروني في تنفيذ اإلج ــراءات اإلداريــة،
بما يضمن تحقيق التطلعات نحو تعزيز نظام
الحوكمة ،والذي يدعم تطبيق االحتراف واالنتقال
بــالــريــاضــة إل ــى مــرحـلــة الـصـنــاعــة ،ب ـهــدف جعلها
رافــدا من الروافد األساسية لتحقيق أهــداف رؤية
البحرين .2030
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الــرئـيــس التنفيذي لهيئة
الـمـعـلــومــات والـحـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة محمد علي
ال ـقــائــد ع ــن ش ـكــره وت ـقــديــره لـسـمــو الـشـيــخ خــالــد
بن حمد آل خليفة ،على الجهود المتميزة التي
يـبــذلـهــا س ـم ــوه وال ـت ــي أس ـه ـمــت ف ــي ارتـ ـق ــاء قـطــاع
الــريــاضــة ،مــؤكــدا أن هيئة المعلومات والحكومة
اإللكترونية ترحب بتعزيز الشراكة والتعاون مع
الهيئة العامة للرياضة ،للدفع بعجلة التطوير
والتقدم في المجال الرياضي بالمملكة.

اجلولة ( )6من دوري عي�سى بن را�شد للكرة الطائرة

الأهلي �سواها ..والعنيد �ض ّيعها ..والن�صر ينت�صر
كتب :علي ميرزا
تصوير  -عبداألمير السالطنة

{ جانب من زيارة سموه لمنافسات الدوري البحريني للترايثلون

خالد بن حمد :الرتايثلون البحرينية ق�صة من ق�ص�ص النجاح التي نعتز بها
شـهــد سـمــو الـشـيــخ خــالــد بــن حـمــد آل
خـلـيـفــة ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس الـمـجـلــس
األع ـلــى لـلـشـبــاب والــريــاضــة رئـيــس الهيئة
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية ،حفل ختام منافسات الــدوري
البحريني للترايثلون للموسم الرياضي
 .2022 -2021الـ ـ ـ ــذي نـ ـظـ ـم ــه االت ـ ـحـ ــاد
البحريني لـلـتــرايـثـلــون فــي س ــوق الـبــراحــة
بـ«ديار المحرق».
قــد حضر الحفل الــرئـيــس التنفيذي
ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــري ــاض ــة سـ ـ ـع ـ ــادة د.
عبدالرحمن صادق عسكر ،ورئيس االتحاد
البحريني للترايثلون سعادة السيد عبداهلل
عبدالرحيم عبدالسالم ،والرئيس التنفيذي
لشركة ديار المحرق المهندس أحمد علي
العمادي وممثلي الفرق والشركات الراعية

وعدد من المدعوين.
وبهذه المناسبة ،قال سموه« :إن رياضة
الـتــرايـثـلــون الـبـحــريـنـيــة قـصــة مــن قصص
ال ـن ـج ــاح ال ـت ــي ن ـع ـتــز ب ـهــا والـ ـت ــي شـهــدتـهــا
الــريــاضــة فــي مملكة الـبـحــريــن ،بفضل ما
حظيت به هذه الرياضة من رعاية ودعم من
لدن سيدي الوالد حضرة صاحب الجاللة
الـمـلــك حـمــد بــن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى حفظه اهلل ورعــاه ،واهتمام
صاحب السمو الملكي األمـيــر سلمان بن
حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس الــوزراء
حـفـظــه اهلل ،وال ـت ــي أث ـم ــرت ف ــي أن تـتـبــوأ
البحرين مكانة متقدمة على صعيد هذه
الرياضة».
وتــابــع سمو الشيخ خالد بــن حمد آل
خليفة« :إن الجهود المتميزة التي بذلها

س ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ب ــن ح ـمــد آل خليفة
ممثل جــالــة الـمـلــك لــأعـمــال اإلنسانية
وشـ ــؤون ال ـش ـبــاب رئ ـيــس الـمـجـلــس األعـلــى
للشباب والــريــاضــة ،أســس لـقــاعــدة متينة،
ونجح في أن تحجز مملكة البحرين مقعدا
بـيــن ال ــدول المتقدمة فــي ه ــذه الــريــاضــة،
مــن خ ــال مـشــاركــة سـمــوه وقـيــادتــه لفريق
الـبـحــريــن للتحمل  .13والـ ــذي أس ـهــم في
تحقيق الـعــديــد مــن اإلن ـج ــازات المشرفة،
وتوجيه سموه باستضافة وتنظيم البطوالت
ال ــدول ـي ــة أب ــرزه ــا ب ـطــولــة ال ـش ــرق األوس ــط
للترايثلون  .70.3والتي القت رواجا كبيرا
وســاه ـمــت فــي تـعــزيــز ال ـح ـضــور البحريني
على صعيد هذه الرياضة العالمية».
وأضـ ــاف س ـمــوه« :حــري ـصــون أن تصوغ
هــذه الــريــاضــة الـمــزيــد مــن الـنـجــاحــات من

خالل مواصلة الدعم التحاد اللعبة لتنفيذ
الخطط والبرامج التي ترتقي بمستوياتها
مــن أجــل االسـتـمــرار فــي الـظـهــور المشرف
وإح ـ ـ ــراز اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي ت ـض ــاف لسجل
الرياضة البحرينية» ،مشيدا سموه بجهود
االتحاد البحريني للترايثلون برئاسة سعادة
الـسـيــد ع ـب ــداهلل عـبــدالــرحـيــم عـبــدالـســام،
فــي تنظيم هــذه المسابقة بـصــورة مميزة
على الشكل الذي يدفع رياضة الترايثلون
نحو التقدم إلــى مستويات أفضل ،مشيدا
بالمستويات الفنية الـتــي قدمتها الفرق
المشاركة في هذه البطولة ،والتي عكست
تـحـضـيــراتـهــا الـكـبـيــرة ل ـخــوض مـنــافـســات،
مـهـنـئــا س ـمــوه ال ـفــائــزيــن بــال ـمــراكــز األول ــى
ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية الفرق في
المشاركات القادمة.

ع ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـنـ ـس ــر
األهالوي من بعيد ليح ّول
تخلفه بشوطين نظيفين
إلى تحقيق فوزه الخامس
والمثير على حساب عنيد
دار كليب بـثــاثــة أش ــواط
م ـقــابــل شــوط ـيــن ،25-20
،25-27 ،21-25 ،25-15
 11-15ف ـ ــي الـ ـم ــواجـ ـه ــة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
اسـتـقـبـلـتـهــا أمـ ــس صــالــة
عيسى بن راشد في الرفاع
ضـمــن مـنــافـســات الـجــولــة
السادسة من دوري عيسى
بــن راش ــد ألنــديــة الــدرجــة
األول ـ ـ ــى ل ـل ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة،
وق ــاده ــا بـنـجــاح الــدول ـيــان
جعفر المعلم (أول) وعلي
مكي الشيخ (ثــان) ليرفع
األهـ ـل ــي رصـ ـي ــده إل ـ ــى 14
نقطة ،ودار كليب رصيده
إلى  11نقطة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق عـ ـل ــي
ال ـص ـي ــرف ــي ق ــائ ــد األه ـل ــي
أنـ ـه ــم ال ي ـن ـك ـس ــرون رغ ــم
أنـ ـ ـه ـ ــم كـ ـ ــانـ ـ ــوا فـ ـ ــي أسـ ـ ــوأ
حاالتهم وكادت أخطاؤهم
ال ـم ـبــاشــرة ( )59تكلفهم
الـثـمــن غــال ـيــا ،واح ـتــاجــوا
للمرة الثانية إلى خسارة
شوطين حتى يعودوا الى
ج ـ ـ ّو الـ ـمـ ـب ــاراة ،وت ــأ ّك ــد أنّ
العبيه يفتقدون التناغم
مع المعد عماد سلمان.
ع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخ ــر
ف ـ ّوت رف ــاق محمود حسن
ق ـ ــائ ـ ــد عـ ـنـ ـي ــد دار ك ـل ـيــب
وأي فـ ــرصـ ــة كــي
فـ ــرصـ ــة ّ
يخرجوا بفوز عــريــض ،إذ
ق ــدم ــوا ش ــوط ـي ــن أول ـي ـيــن
رائـ ـعـ ـي ــن ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم وال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم

{ األهلي يعود من بعيد ويكسب دار كليب

{ النصر يتفوق على النبيه صالح
والــدفــاع ،غير أنّ عــدوى الوقوع
مطب األخطاء المباشرة 47
في
ّ
خطأ قد ح ّرمتهم من االنتصار
ال ــراب ــع ،زد عـلــى ذل ــك اإلن ـهــاك
البدني الذي طال الثنائي علي
إب ــراه ـي ــم وم ـح ـمــد ي ـع ـقــوب في
توقيت حرج.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة رفــع
ف ــري ــق ال ـن ـصــر رصـ ـي ــده إلـ ــى 10
نـقــاط بـعــد ف ــوزه عـلــى منافسه
ف ـ ــري ـ ــق الـ ـنـ ـبـ ـي ــه ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ــذي
اس ـت ـق ـب ــل خـ ـس ــارت ــه ال ـخــام ـســة
ب ـثــاثــة أشـ ـ ــواط م ـقــابــل شــوط
،22-25 ،18-25 ،22-25 ،25-23
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ــادهـ ــا
الدوليان خالد الشوملي (أول)

وس ــام ــي س ــوي ــد (ثـ ـ ـ ــان) ،وب ـه ــذه
ال ـن ـت ـي ـجــة ب ـق ــي الـ ـخ ــاس ــر عـلــى
نقاطه الثالث ،وجــاءت المباراة
متكافئة إذ لعب النبيه صالح
بندية وقدم أفضل عروضه.
وتقام اليوم مباراتان ضمن
اس ـت ـك ـمــال ال ـج ــول ــة ن ـف ـس ـهــا ،إذ
ي ـل ـعــب فـ ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
مساء فريقا النجمة  13نقطة
مع المحرق  9نقاط بعد سحب
نقاط مباراته أمــام بني جمرة،
ويتقابل فريقا بني جـمــرة مع
عالي ،ويملك كالهما  3نقاط،
فــي الـســاعــة الـســابـعــة والنصف
مساء في صالة عيسى بن راشد
في الرفاع.
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متوفرة بخيارات عدة

«الوجب���ات الخفيف���ة» ج���زء م���ن النظ���ام الغذائ���ي ال�صح���ي
تسهم الوجبات الخفيفة عند تناولها
كـ ـج ــزء مـ ــن نـ ـظ ــام غـ ــذائـ ــي مـ ـ ـت ـ ــوازن يـضــم
ال ــوج ـب ــات ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة ،ف ــي دعـ ــم الـعـنــاصــر
المغذية التي نحصل عليها ،على المستوى
الـيــومــي واإلجـمــالــي على حــد س ــواء .وســوء
اختيار الوجبات الخفيفة قد يمنح الجسم
كميات كبيرة من الدهون ،ويــؤدي إلى زيادة
ال ــوزن ،واتـبــاع نظام غــذائــي ال يضم كميات
كافية من العناصر المغذية الدقيقة.
وت ـس ــاع ــد ال ــوج ـب ــات الـخـفـيـفــة الــذك ـيــة
على ملء الفجوات الغذائية الموجودة في
البرنامج الغذائي اليومي ،وتزويد الجسم
بمصادر جيدة من الفيتامينات ،والمعادن،
واألل ـ ـ ـيـ ـ ــاف ،وال ـ ـكـ ــربـ ــوه ـ ـيـ ــدرات ،والـ ـط ــاق ــة.
وتختلف حاجة األشخاص الى هذه الوجبات
فالبعض يحتاج إلى وجبة واحدة في اليوم
بينما يحتاج البعض اآلخر من وجبتين إلى
ثالث وجبات في اليوم.
وجبات مهمة
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـشـ ـي ــف آالء الـ ـصـ ـف ــار ال ــى
ضرورة االهتمام بتواجد الوجبات الخفيفة
(ال ـس ـنــاك) بـيــن الــوجـبــات إذ قــالــت« :يعتبر

{ آالء الصفار.
تــواجــد الــوج ـبــات الخفيفة ضـمــن نظامنا
ال ـغــذائــي الـيــومــي مــن األمـ ــور الـهــامــة ج ــداً،
حـيــث يـبــذل األفـ ــراد بطبيعة ال ـحــال خــال

نـشــاطــاتـهــم الـيــومـيــة طــاقــاتـهــم ول ـهــذا البــد
أن يـعــوضــوا هــذا الـنـشــاط بــوجـبــات خفيفة
بـمـعــدل مــن  2إل ــى  3وج ـبــات خفيفة حتى
تعينهم على القيام بأعمالهم وانشغاالتهم».
وذكـ ـ ــرت« :تـخـتـلــف ح ــاج ــة األفـ ـ ــراد الــى
ال ــوج ـب ــات ال ـخ ـف ـي ـفــة ،ف ــاألش ـخ ــاص الــذيــن
يعتمدون نظاما غذائيا إلزال ــة ال ــوزن البد
من إلغاء الوجبات الخفيفة ضمن غذائهم
الـيــومــي أو تقليلها بحسب الـحــاجــة ،التي
ترتبط بالوضع الصحي للشخص ونشاطه
اليومي».
وأكــدت« :أفضل إعداد هذه الوجبات في
المنزل حتى أقدمها بأسلوب صحي لعائلتي
مثل :الفواكه المقطعة ،السلطات إلى جانب
الحلويات التي تحتوي على كميات قليلة
م ــن ال ـس ـكــر وال ـغ ـن ـيــة ب ــاألل ـي ــاف م ـثــل كعكة
التمر ،كعكة الجزر وغيرها» .وأضافت وفي
بعض األحيان أقوم بشراء الشيبس الصحي
أو أعــد شيبس الكيل والخضار الثانية إلى
جــانــب تـقــديــم وج ـبــات خفيفة غـيــر صحية
بهدف التغيير مثل :الشوكالته وغيرها».
معرفة جديدة ومهمة

وق ـ ــال ـ ــت زه ـ ـ ـ ــراء سـ ـعـ ـي ــد« :فـ ـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخيرة ازدادت المعرفة العلمية بـالوجبات
الخفيفة (السناك) وعلى وجــه الخصوص
خاصة السناك الصحي ،كما كثر االهتمام
بالوجبات الصحية التي عرفت من خاللها
أهمية الــوجـبــات الخفيفة لتسيير النظام
الصحي باشتراطات معينة حتى ال تجعل
النتيجة عكسية».
وأضافت« :بالنسبة لي هو وجبة مهمة
ج ــدا ،كــونـهــا تـمــد الـجـســم بــالـطــاقــة وتــدعــم
الجسم بالعناصر الغذائية الناقصة ،حيث
إن النظام الغذائي يسير وفق خطة معينة،
مــن  3وجـبــات وتــأتــي وجـبــة الـسـنــاك لتكون
عنصرا مهما للجهاز الهضمي مــن ناحية
وإشباع حاجيات االنسان من ناحية أخرى».
وع ــن مـفـضــاتـهــا ق ــال ــت« :أحـ ــرص على
ت ـنــاول الـفــواكــه بجميع أنــواعـهــا والـخـضــار،
ح ـيــث أق ـ ــوم ب ـش ــراء أنـ ـ ــواع مـخـتـلـفــة بـهــدف
التغيير ،كما أحرص على تناول المكسرات
ل ـك ــون ـه ــا غ ـن ـي ــة ب ــال ــده ــون وال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات
ال ـم ـف ـيــدة ل ـل ـج ـســم» .وتــاب ـعــت «أق ـ ــوم ب ـشــراء
المقرمشات المباعة فــي مـحــات األغــذيــة

الصحية ولكونها باهظة الثمن فإني أكتفي
بالقليل منها».
وبينت« :أحرص على االبتعاد عن شراء

الــوج ـبــات الخفيفة الـغـيــر صحية لكونني
أحـ ـ ــرص ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ن ـظ ــام ــي ال ـغ ــذائ ــي
صحي ًا».

يوفر جميع �أنواع املنتجات ال�شامية

«ف����ور�����س����ي����زون����ز» ي�����س��ت�����ض��ي��ف ال���ع���دي���د
م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات خ��ل��ال م���و����س���م الأع����ي����اد
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدق
فــورسـيــزونــز خليج البحرين
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
المتنوعة الستقبال ضيوفه
خــال مــوســم األع ـيــاد والــذي
سيبدأ فعالياته منذ  9ديسمبر
العام الجاري وحتى  8يناير
ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـق ـب ــل .وسـيـتـمـكــن
زوار الـفـنــدق مــن االستمتاع
بــالـفـعــالـيــات المتنوعة التي
س ـي ـق ــدم ـه ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــدق ،حـيــث
سـ ـيـ ـت ــم ت ـ ـقـ ــديـ ــم شـ ـ ـ ــاي ب ـعــد
ال ـظ ـه ـي ــرة ال ـم ـس ـت ــوح ــى مــن
مدينة العجائب ،برانش عيد
ال ـم ـيــاد ف ــي مـطـعــم الشيف
ولفغانغ بــاك والــذي يمتلك
باعا طويال في هذا المجال
وطريقة تقديمه المبتكرة.
وبالتزامن مع هذا الحدث
ستقدم كافة مطاعم الفندق
أجــواء استثنائية .كما يمكن
للزبائن إحـيــاء عيد الميالد
في منازلهم من خالل الطلب
المسبق لوليمة عيد الميالد
من الفندق .وسيقدم مطعم
«كت» للشيف وولفغانغ أجواء
م ــوس ـي ـق ـي ــة حـ ـي ــة وأص ـ ـنـ ــاف

الطعام المميزة ذات الطعم
االستثنائي من إعداد الفريق
الـخــاص ،كما يقدم المطعم
ق ــائـ ـم ــة طـ ـع ــام خ ــاص ــة عـلــى
أطباق مميزة مثل :الكافيار
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ط ـلــب
ت ـج ــرب ــة الـ ـطـ ـع ــام مـ ــن خ ــال
قــائـمــة انتقائية قـبــل القيام
بطلبه.
ولعشاق البرانشات ،يقدم
م ـط ـعــم ب ـحــريــن بـ ــاي ِكـتـشــن
ول ـي ـم ــة ش ـه ـيــة ال م ـث ـيــل لـهــا
بمناسبة يوم الشكر مع أطباق

خــاصــة مثل الـتــركــي وجميع
اإلض ــاف ــات الـكــاسـيـكـيــة إلــى
جــانــب أص ـن ــاف م ـت ـعــددة من
ال ـح ـلــويــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،كما
س ـ ـي ـ ـقـ ــدم الـ ـمـ ـطـ ـع ــم أجـ ـ ـ ــواء
موسيقية وزيارة خاصة لبابا
نــويــل وزيـنــة يــوم الـمـيــاد في
ردهة الفندق والمزيد.
ويـضـيــف ال ـف ـنــدق لمسة
مبتكرة لشاي بعد الظهيرة
التقليدي والمستوحى من
بـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـجـ ــائـ ــب ،وس ـي ـق ــدم
كــل مــن مـطـعــم بـحــريــن بــاي

كـ ـتـ ـش ــن ومـ ـطـ ـع ــم ري آس ـي ــا
احتفا ً
ال خاص ًا بــرأس السنة
فــي أجـ ــواء ال مثيل لـهــا إلــى
جانب تقديمهم ألطباق عدة
تم تصميمها وإعــداداهــا من
قبل فريق مختص.
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل فـ ـن ــدق
فــورسـيــزونــز خليج البحرين
السنة الـجــديــدة مــع عــروض
رائعة وموسيقى حية وألعاب
نــاريــة بــاإلضــافــة إلــى تجارب
ط ـ ـهـ ــي فـ ـ ــريـ ـ ــدة فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
مطاعم الفندق.

وي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـلـ ـ ــزبـ ـ ــائـ ـ ــن
االستمتاع بأوقاتهم الخاصة
مع العائلة واألصدقاء حيث
سيتعاون الشيف التنفيذي
ل ـيــونــاردو مــع فــريـقــه إلع ــداد
وليمة العيد مـيــاد ،وسيتم
تـ ــوص ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إل ـ ــى
الـ ـمـ ـن ــزل .وس ـي ـح ــي ال ـف ـنــدق
حفلة رأس السنة الجديدة
ذات الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع ذي ال ـ ـلـ ــون
األســود والذهبي مع إطاللة
عـلــى مــديـنــة الـمـنــامــة وســط
مختلف أنواع الترفيه.

«ح������دائ������ق ب������ي������روت» ي��ف��ت��ت��ح
ف ��رع ��ه الأول ب��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��دل��ي��ة
تصوير-محمود بابا
افتتح متجر حــدائــق بـيــروت فرعه األول في
منطقة الـعــدلـيــة ،ويعتبر المتجر مــن المتاجر
الـمـتـخـصـصــة بـتــوفـيــر مـنـتـجــات ب ــاد ال ـش ــام في
البحرين ،إلى جانب المنتجات المحلية األخرى.
كـمــا يـضــم المتجر قـسـمـ ًا خــاص ـ ًا لــزيــت الــزيـتــون
السوري ،الفلسطيني واللبناني وغيرها.
من جانبه قال السيد أحمد اليوسف ،الرئيس
التنفيذي للمتجر «نسعى من خالل متجر حدائق
بيروت لتأكيد ثقتنا بزبائننا ،كوننا نقدم ما هو
األفضل من المنتجات الشامية عبر قائمة طويلة
مــن المنتجات الحصرية ،ع ــاوة على مساعينا
لتوفير تجربة ممتعة ومتميزة لزبائننا».
وأضـ ــاف ال ـيــوســف «ن ـهــدف إل ــى االن ـت ـشــار في
جميع مناطق المملكة حتى تصل خدماتنا إلى

جـمـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن .وب ـي ــن« :ي ـقــدم
المتجر مجموعة فريدة وحصرية من المنتجات
الشامية التي يتم استيرادها بشكل أسبوعي وذلك
لضمان بقائها طازجة».
ويـ ـض ــم ق ـس ـم ـ ًا خ ــاصـ ـ ًا ب ــاألجـ ـب ــان ال ـشــام ـيــة
والزيتون بأنواعه المختلفة وبخلطات مبتكرة
م ــن «حـ ــدائـ ــق ب ـ ـيـ ــروت» إلـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـك ـســرات،
وال ـمــربــى ،والـحـلــويــات ال ـســوريــة ال ـطــازجــة مثل:
الملبن ،السمسمية ،نوقا وغيرها من الحلويات
األخرى.
وي ــوف ــر ال ـم ـت ـجــر ق ـس ـمــا خ ــاص ــا لـلـمـجـمــدات
م ــن األط ـ ـبـ ــاق ال ـش ــام ـي ــة ،م ـثــل ال ـك ـبــة وال ـش ـيــش
برك المعدة بحرفية وإتقان .أما للباحثين عن
الجميد الذي يعد من أهم المنتجات الشامية،
فيوفر المتجر أجود أنواع الجميد الذي يستخدم
في إعداد المنسف األردني.
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جيل ال�شياب
والو�صاية على ال�شباب
jafabbas19@gmail.com

جعفر عباس

كان أبي رحمه اهلل يملك جهاز راديو أثريا ،ينتمي إلى عصر ما
قبل الكهرباء ،ويعمل ببطارية في حجم بطارية السيارة ،وال أعرف
لماذا حرص على اقتنائه فلم يكن معنيا بالسياسة ،وال احسب أنه
كان يعرف أغنية واحدة تتردد عبر اإلذاعة السودانية ،المهم انني
كنت أالحظ انه يبقي على الراديو مفتوحا طوال ساعات صحوه،
من دون ان يتابع فعال ما يقوله المذيعون ،وفي ذلك الزمان كان
أهــم مــا يبثه الــراديــو فــي نظر جيل ابــي فــي ال ـســودان هــو أسماء
المتوفين فقد كانت هناك نشرة أخـبــار محلية فــي الثامنة من
مساء كل يــوم وختامها أسماء من ماتوا ومواعيد الدفن وأماكن
تلقي العزاء ،ولكن الراديو كان أداة الترفيه الوحيدة المتاحة لنا
نحن عياله ،وكنا نجلس أمــام الجهاز نتابع أحــوال ذلــك الكائن
الخرافي المسمى «الحكومة» ونستمع إلى األغاني ،نعم نجلس
أمامه مباشرة أي في الواجهة التي فيها المفاتيح وكأن الجلوس
في موقع غير ذلك سيؤدي الى خلل في السمع او تفويت فقرة ما.
ثــم ظهر مـطــرب اسـمــه إبــراهـيــم ع ــوض ،وك ــان وسيما وشديد
الـتــأنــق واالع ـت ـنــاء بـمـظـهــره ،وكـثـيــر الـتـهــذيــب وج ــم األدب ،ولكن
مشكلته مع جيل آبائنا كانت في أنه طلع بأغان سريعة اإليقاع،
بسيطة الكلمات مثلت نقلة من رتابة األغاني القديمة وإيقاعها
الـبـطــيء ،وص ــارت أغــانـيــه على ألسنة جيل الـشـبــاب ،وت ـتــردد عبر
أجهزة تسجيل فيليبس وغرونديغ في المقاهي ،وكان «الصعاليك»
يرقصون في األفراح على إيقاع تلك األغنيات ،ولهذا قرر والدي أن
غناء إبراهيم عوض مزعج وفاسد ،ومن ثم «ممنوع» ،وألن غناءه
كــان متميزا عن الغناء السائد فقد كــان والــدي قــادرا على تمييز
صوته ويغلق الراديو بمجرد سماعه إياه ،وينهانا عن االستماع إليه
مستخدما عبارة «خلي الزفت دا يسكت» ،ولضمان نفوري منه قال
لي إنه سمع ان إبراهيم عوض شيوعي.
ودارت األيام وصرت أبا ،وظهر نوع جديد من الغناء اصطلح
الـنــاس على تسميته «الـشـبــابــي» ،وتـصــدى لــه أبـنــاء جيلي الذين
ص ــاروا آب ــاء ،وبــاتــوا يصفونه بـكــل س ــوء ،ويـتــرحـمــون عـلــى الغناء
القديم :أيــن هــؤالء من أم كلثوم وفريد األطــرش ووديــع الصافي
وفيروز؟ وصار جيل الشياب يبدي أسفه على غناء الشباب الهابط
(اموت وأعرف معلومة عن الغناء الصاعد!!) وهكذا فإن كل جيل
يحاول ممارسة التسلط على الجيل الذي يليه ،وهكذا فإن جيلنا
سعى إللغاء عمرو دياب وحكيم والزغبي والساهر .وأقر وأعترف
بأنني ال أستطيع التمييز بين صــوت عمرو ديــاب وصــوت محمد
الهنيدي ،ولم استمع ألي أغنية لنوال أو منال أو سعال أو إسهال
عمدا ،فمؤشر راديــو السيارة عندي ثابت عند محطات أخبارية
بالعربية واإلنجليزية ،وقد يستخدم غيري سيارتي ويحرك مؤشر
الــراديــو وعـنــدمــا أقــودهــا تتسرب منه أحـيــانــا أغـنـيــات للمذكورات
أع ــاه ،ولكنها ال تلفت انـتـبــاهــي ،لـعــدة أس ـبــاب أهمها أنـنــي مش
فاضي ،وأن ذوقــي الموسيقي وطني شوفيني ،وال تهزني عــادة إال
الموسيقى السودانية وما شابهها من إثيوبية وموريتانية وإفريقية
عـمــومــا ،ومــا يشدنا نحن السودانيين إلــى الـغـنــاء الخليجي هو
كثافة إيـقــاعــات الطبول والــدفــوف فـيــه ،ولكنني ال أعـطــي نفسي
حق القول إن الغناء الشبابي تافه فقط ألنني ال أستسيغه ،وال
أفهم كما أسلفت ما هو الغناء الهابط ومــا هو الغناء الصاعد،
وإذا كان المعيار هنا لكلمات األغاني فيا ما هناك أغنيات نصفها
بــ«الـخــالــدة» فيها كــام يكسف حتى روبــي اللي مــا تتكسفش! بل
أذهــب إلــى أبعد من هــذا وأقــول إنني ال اعتبر الشاب الــذي تبدو
قصة شعر رأسه وكأن مدحلة أو وابور زلط دهسه بينما كان نائما
في شــارع مسفلت ..ال اعتبره جانحا أو سيئ األدب ،على الرغم
من أنني أود لو أقشر فروة رأسه بقطعة زجاج ،وينسى أبناء جيلي
أنهم كانوا يوما ما «متمردين» ..وكان لبس البنطلون في القرية
على عهود صبانا كــان ضربا مــن التمرد بــل والخنوثة ،وكــان من
يستخدم النيفيا أو أي دهــان لترطيب الجسم يعتبر « ُنــص كُ ــم»،
ومن يطيل شعر رأسه أكثر من سنتيمتر واحد كان يعتبر صعلوكا
فالتا «فتجنبوه».

مركز عي�س�ى الثقافي يد�ش�ن كتابا حول �س�يرة القا�ضي الراحل ال�ش�يخ يو�س�ف ال�صديقي
دش ــن مــركــز عـيـســى الـثـقــافــي ك ـتــاب «الـقــاضــي
األديــب الشيخ يوسف بن احمد الصديقي :قاضي
الـبـحــريــن  ،»2009-1962م ــن تــألـيــف عـبــدالـنــاصــر
محمد الصديقي ،حيث يــوثــق الكتاب سـيــرة أحد
أبــرز علماء البحرين المعاصرين .وذلــك بحضور
عـلــي بــن صــالــح الـصــالــح رئ ـيــس مـجـلــس ال ـشــورى،
وخليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب
األسـبــق ،وعلي بن عبدالرحمن آل هاشم مستشار
الشؤون القضائية والدينية بــوزارة شــؤون الرئاسة
بدولة اإلم ــارات العربية المتحدة الشقيقة ،وعدد
مــن رج ــال الــديــن والـشــرع والـمــؤرخـيــن والمهتمين
وأفراد من عائلة الصديقي.
وقال د .الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب
رئـيــس مجلس االم ـنــاء الـمــديــر التنفيذي لمركز
عيسى الـثـقــافــي فــي كلمته الترحيبية ان إص ــدار
إدارة مركز الوثائق التاريخية بالمركز لهذا الكتاب
ينطلق من حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوثيق
سير أعــام المملكة وتخليد إنجازاتهم الوطنية،

مشيرا الى لقائه مع مؤلف الكتاب بجاللة العاهل
المفدى في مطلع سبتمبر الماضي ،وتسلم جاللته
وثيقة «روزنامة الزبارة والبحرين» ،حيث كانت هذه
الوثيقة القيمة من أبرز مقتنيات مكتبته رحمه اهلل
الدينية والتاريخية.
وأضاف الشيخ خالد بأن جاللة العاهل المفدى
استذكر خالل اللقاء مناقب الفقيد الشيخ يوسف
ال ـصــدي ـقــي رح ـم ــه اهلل وح ــرص ــه ع ـلــى ح ـفــظ هــذه
الوثائق التاريخية الهامة ،كما أثنى على دوره في
العلوم الشرعية والدينية والوعظ واإلرشاد ،منوه ًا
الــى ان المركز أخــذ على عاتقه توثيق سيرة هذه
الشخصية الوطنية.
من جانبه ،قدم مؤلف الكتاب السيد عبدالناصر
الصديقي عرضا حول ما تضمنه الكتاب من فصول
حول السيرة الذاتية للشيخ يوسف الصديقي رحمه
اهلل ،ورح ـل ـتــه فــي طـلــب الـعـلــم وال ـم ـعــرفــة ،وشغفه
بــالـشـعــر واألدب ،ف ـض ـ ًا عــن جــوانــب اهـتـمــامــه في
حفظ الـتــاريــخ وال ـتــراث مما تضمنته مكتبته من

وثــائــق ومـخـطــوطــات تـمـثــل خــزيـنــة علمية قيمة.
وذلــك باإلضافة إلــى منهجه فــي الــوعــظ واالرش ــاد
الديني وخبرته في مجال القضاء الشرعي ،حيث
تميز رحمه اهلل بالوسطية واالعـتــدال في طرحه،
مما أكسبه قبوال واحتراما وتقديرا بين مختلف
الفئات من المجتمع.
كما اوضح مؤلف الكتاب خالل عرضه عالقات
الشيخ الصديقي رحمه اهلل بحكام البحرين بدءا
بصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
طيب اهلل ثراه وصوال الى صاحب الجاللة الملك
المفدى ،مبينا بأن الكتاب تضمن ايضا مشاركاته
رحمه اهلل في مختلف الفعاليات المحلية والدولية
وعالقاته بالعديد من العلماء واألعيان في البحرين
وخارجها.
واستعرض المؤلف عددا من مقتنياته والوثائق
والمخطوطات النادرة من مكتبة الشيخ الصديقي
رحمه اهلل ،والتي تضمنها الكتاب بين فصوله ،وقد
تم عرضها في المعرض المقام على هامش الحفل.

بالتعاون مع ال�سفارة الأملانية لدى البحرين

ال�صالة الثقافية ت�ست�ضيف حفال يحتفي بمو�سيقى ال�ساك�سفون اليوم
تستضيف الصالة الثقافية
الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ح ـف ـ ًـا لـفــرقــة
رباعي أركيس للساكسفون ،وذلك
ـاء.
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة  8:00م ـسـ ً
وتـقــام هــذه الفعالية بتعاون ما
ب ـيــن ه ـي ـئــة ال ـب ـحــريــن لـلـثـقــافــة
واآلثــار والسفارة األلمانية لدى
مملكة البحرين.
وتـ ـتـ ـك ــون ه ـ ــذه الـ ـف ــرق ــة مــن
أرب ـع ــة مــوسـيـقـيـيــن يــافـعـيــن من
مدينة ميونخ األلـمــانـيــة ،حيث
سيقومون مــن خــال حضورهم
ال ـمــذهــل عـلــى خـشـبــة الـمـســرح،
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم أمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ال ت ـن ـس ــى
ل ـل ـج ـم ـهــور ت ـح ـت ـفــي بـمــوسـيـقــى
الساكسفون التي تعد نوع ًا نادر ًا
من موسيقى الحجرة.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـف ـس ـي ــرات ـه ــم
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وع ـ ــزفـ ـ ـه ـ ــم ال ـم ـت ـق ــن
للغاية ،يستكشف رباعي أركيس
للساكسفون العالقة بين القدرة
على التعبير الشخصي واللمسة
ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــازف وال ـ ـ ـجـ ـ ــودة

ظـهـ�ور �آخـ�ر نـجـ�وم الـو�ســ�م
«نج�م الزبان�ا» ف�ي فج�ر �أم��س
كتب محمد القصاص:

المتأصلة في موسيقى الحجرة،
وبناء على ذلك ستأخذ الفرقة

الـمـسـتـمـعـيــن ف ــي رح ـل ــة بــرفـقــة
األخ ـ ـ ـ ــاذ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــزف الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي ّ

والـعـمــق ال ــذي يصنعه التعبير
الذاتي.

�ضمن  1900م�شارك يف م�سابقة «ال�شارقة»

معلمة بحرينية كفيفة تح�صد المركز الأول في القر�آن
{ فاطمة الياس.

املدر�سة �صقلت كتابتها الإبداعية

«فاطم�ة» تف�وز بجائ�زة المق�ال
ف�ي الم�س�ابقة البيئي�ة الإقليمي�ة
ف ــازت الـطــالـبــة فــاطـمــة ال ـيــاس ع ـبــداهلل مــن مــدرســة الـحــد الثانوية
للبنات بجائزة المقال ضمن مسابقة يوم البيئة اإلقليمي لعام 2021م،
والتي نظمتها المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية ،وذلك تتويج ًا
لجهودها في مجال الكتابة اإلبداعية ،في ظل دعم ومساندة مدرستها،
في سياق اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلبة الموهوبين والمبدعين.
ً
«إضافة إلى إنجاز الجائزة ،تمكنت واهلل الحمد من
وتقول فاطمة:
لفت انتباه الكثيرين بمشاركتي بقصة رقمية مــن تأليفي وتصميمي
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية ،ضمن مشاركات مدارس
مملكة البحرين المنتسبة لليونسكو ،كما زار مدرستنا وفــد مــن دولــة
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ،وأشاد بمشاركتي».
وتضيف« :بدأت منذ صغري بكتابة يومياتي ،ثم انتقلت إلى الخواطر
والمقاالت القصيرة ،وكــل ذلــك بدعم والــدي ووالــدتــي ومعلماتي ،حيث
ساهموا فــي تطويري على صعيد ال ـقــراءة والكتابة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،من خالل توفير الكتب والقصص المناسبة ،هذا إلى جانب
إشراكي في المعارض والندوات والمسابقات على مــدار العام الدراسي،
مع االستفادة من الرحالت المدرسية إلى المكتبات ومعارض الكتاب،
بإشراف وزارة التربية والتعليم».
وتختتم حديثها باإلشارة إلى حلمها في أن تكون كاتبة عالمية ترفع
اسم مملكة البحرين في أهم المحافل الدولية.

ومن جانب آخر قدم فضيلة الشيخ د .إبراهيم
بن راشد المريخي قاضي محكمة التمييز تعقيبه
موضحا بــأن المؤلف اح ــاط بكثير
حــول الـكـتــاب،
ً
مــن التفاصيل الشيقة حــول سيرة الشيخ يوسف
الصديقي رحمه اهلل ،مشيرا إلى أن الكتاب تضمن
مـعـلــومــات تـلـخــص مـنـهــاجــه الـعـلـمــي وجــزال ـتــه في
الشعر واألدب ،مختتم ًا كلمته بأبيات مــن الشعر
ثناء على الكتاب ومؤلفه وصاحب السيرة.
ً
كـمــا اسـتــذكــر عـلــي آل هــاشــم عــاقـتــه بالشيخ
يوسف الصديقي رحمه اهلل ،وما تميز به من خصال
حـمـيــدة ونـبـيـلــة جـعـلـتــه ب ــاب ـ ًا رح ـب ـ ًا م ــن الـسـمــاحــة
والطيبة ،مثمنا جهود حكام البحرين في تشجيع
العلماء على طلب العلم.
هذا وقد قام مؤلف الكتاب بمعية د .عبداللطيف
ابن الشيخ يوسف الصديقي بتقديم هدية تذكارية
للمركز ،ثم قام المؤلف بتوقيع وإهداء نسخ الكتاب
للضيوف والجمهور الحاضرين.

ف ــي إن ـج ــاز م ـش ــرف جــديــد
ألب ـنــاء مملكة الـبـحــريــن فــازت
الـمـعـلـمــة بــالـمـعـهــد ال ـس ـعــودي
البحريني للمكفوفين حورية
الـ ـع ــال ــي ب ــالـ ـم ــرك ــز األول فــي
مـســابـقــة «أب ـن ــاؤن ــا ق ــراؤن ــا» في
دورتـهــا الثانية لعام  ،2021عن
فئة ذوي االحتياجات الخاصة،
وذلـ ــك بـتـنـظـيــم إذاع ـ ــة ال ـقــرآن
الـكــريــم بــإمــارة الـشــارقــة بدولة
اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـحــدة
الشقيقة ،بالتعاون مع مؤسسة
الشارقة للقرآن الكريم والسنة
ال ـن ـبــويــة ،وب ـم ـشــاركــة أك ـثــر من
 1900متسابق من جميع أنحاء
العالم.
وشهدت المسابقة تنافس
المشاركين على تالوة كتاب اهلل
في مقاطع مرئية تم تحكيمها
مـ ــن ق ـب ــل ل ـج ـن ــة م ـت ـخ ـص ـصــة،
وإعالن أسماء الفائزين األوائل
ضمن كل فئة.
وتـ ـحـ ـم ــل ح ـ ــوري ـ ــة شـ ـه ــادة
بـ ـك ــال ــوري ــوس ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
والترجمة من جامعة البحرين،
وشهادة التالوة وعلم التجويد
م ـ ــن وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل والـ ـ ـش ـ ــؤون
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة واألوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،وه ــي
طــالـبــة دراسـ ــات عليا فــي كلية
البحرين للمعلمين.
وحـ ـ ـ ــول إن ـ ـجـ ــازهـ ــا تـ ـق ــول:
«ت ـ ـطـ ــورت قـ ــدراتـ ــي فـ ــي م ـجــال
ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرآن الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــم ب ـ ـس ـ ـمـ ــاع
ال ـك ــاس ـي ـت ــات ال ـم ـس ـج ـلــة ال ـتــي
ي ـح ــرص والـ ـ ــدي ع ـلــى شــرائـهــا
ل ـ ـ ــي ل ـ ـح ـ ـفـ ــظ ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــور ،وك ـ ـ ــان

ـداي يحرصان كــل الحرص
وال ـ ّ
عـلــى مـتــابـعــة م ــا أحـفـظــه منذ
الصغر ،حتى تــم تسجيلي في
م ـس ــاب ـق ــة ال ـب ـح ــري ــن ال ـك ـب ــرى،
ألمـ ـ ـث ـ ــل الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ال ـب ـحــري ـنــي لـلـمـكـفــوفـيــن عــدة
م ـ ـ ـ ــرات ،ف ـت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن حـصــد
المركز الثاني في المرحلتين
االبتدائية واإلعــداديــة ،وكذلك
ش ــارك ــت ب ـ ـتـ ــاوات ف ــي اإلذاع ـ ــة
ال ـمــدرس ـيــة ،وب ـت ــاوة ف ــي حفل
التخرج بحضور وزي ــر التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم وكـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
بالوزارة».
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك تــم
تسجيلي لدراسة علم التجويد

في مركز ال َع َل َمين التابع لوزارة
الـ ـع ــدل والـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
واألوق ـ ـ ـ ــاف ،فـتـمـكـنــت م ــن نيل
شهادة الـتــاوة وعلم التجويد،
وأصبحت اآلن طالبة في مساق
حفظ ال ـقــرآن الـكــريــم ،أحفظ
خـمـســة ع ـشــر ج ـ ــزء ًا م ــن كـتــاب
اهلل».
وتسترسل قــائـلــة« :شــاركــت
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـســاب ـقــات
المحلية والــدول ـيــة ،مــن بينها
جـ ـ ــائـ ـ ــزة الـ ـبـ ـح ــري ــن الـ ـكـ ـب ــرى،
وم ـســاب ـقــة اقـ ــرأ ال ـت ــي تطلقها
جمعية اقرأ لعلوم القرآن ،التي
حصدت فيها المركز األول في
فرع حفظ القرآن الكريم عامي

 2016و2019م ،والمركز الثاني
فــي فــرع ال ـتــاوة وحـســن األداء
ل ـعــام 2021م ،وال ـمــركــز الـثــانــي
فــي فــرع ال ـتــاوة وحـســن األداء
فــي مـســابـقــة ال ـكــوثــر الـقــرآنـيــة
ال ـ ـن ـ ـسـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا
م ــدرس ــة ال ـ ـقـ ــرآن ال ـك ــري ــم ع ــام
2017م ،وكــذلــك مشاركاتي في
مسابقة جمعية الذكر الحكيم،
ومـســابـقــة حـلـيــة ال ـمــاهــر الـتــي
أطلقتها وزارة ش ــؤون اإلع ــام
عبر أثير إذاعة البحرين للقرآن
الكريم».
وأك ــدت حــوريــة أنها بفضل
اهلل وتوفيقه ثم بفضل متابعة
والــديـهــا ومعلماتها الـقــديــرات
لــم تــواجــه أي صعوبة فــي هذا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــوار ،فـ ــال ـ ـقـ ــرآن ال ـك ــري ــم
يـسـهــل م ــا نـ ــراه ص ـع ـبــا ،ويــزيــل
العقبات أمــام مــن يتمسك به،
كما أهــدت هــذا الفوز واإلنجاز
ال ـم ـش ــرف إلـ ــى وال ــديـ ـه ــا وإل ــى
ال ـق ـيــادة الحكيمة وإل ــى شعب
الـ ـبـ ـح ــري ــن ب ــأكـ ـمـ ـل ــه ،م ـث ـم ـنـ ًـة
دع ــم وزارة ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم
والمعهد الـسـعــودي البحريني
للمكفوفين.
الجدير بالذكر أن حورية
تعد من النماذج المضيئة التي
رعتها وزارة التربية والتعليم
ضمن سياسة دمج ذوي العزيمة
في المدارس الحكومية ،حيث
تدرجت في الصفوف الدراسية،
ح ـت ــى ت ـخ ــرج ــت ،وأتـ ــاحـ ــت لـهــا
الـ ـ ــوزارة فــرصــة م ـمــارســة مهنة
التدريس.

ذكر موقع (أوال ويذر) أن نجم (الزبانا) وهو آخر نجوم الوسم
قد ظهر فجر يوم األربعاء في حوالي الساعة  5:24وسوف يستمر 13
يوما ويعقبه طالع اإلكليل وهو أول مربعانية الشتاء.
ً
وقال إن نجم الزبانا يمتاز بهبوب الرياح الباردة والغيث (المطر)
فيه نافع جدا للتربة وقد يكون هو األكثر فائدة طوال العام وكانت
العرب تسمي المطر في فترة نجم الزبانا الصيب النافع.
وبسبب ب ــرودة الجو فيه فــإن الرغبة لشرب الـمــاء تقل وتقول
العرب عنه (إذا طلعت الزبانا أحدثت لكل ذي عيال شانا ولكل ماشية
هوانا وقــالــوا كانا وكانا فاسع ألهلك وال تــوانــا) ،وتهب فيه هبايب
تعرف بـ(جويرد) عند العرب المعاصرين ،وسمي بهذا االســم ألنه
يجرد النباتات من أوراقها وألنه ال ُي َس ِلّم األرض للمربعانية حتى
يجرد عهدته عليها.
والـجــديــر ذك ــره ان الــرطــوبــة ترتفع فــي طــالــع الــزبــانــا ويتشكل
الضباب الخفيف والمتوسط والكثيف ويجتاح المناطق البرية ،كما
تظهر في طالع هذا النجم أسماك الشعم والفسكر والميد والجنم
والعنفوز والكنعد.

«�أول ت�و وي�ل» لـتـايـلـ�ور �سويـفـ�ت �أط�ول
�أغني�ة تت�ص�در �س�باق الأغني�ات الأمريك�ي
أص ـب ـح ــت أغ ـن ـي ــة «أول
ت ــو ول» ( )All Too Well
الـضــاربــة الـجــديــدة لتايلور
سويفت أطــول عمل غنائي
يـ ـتـ ـص ــدر سـ ـب ــاق األغـ ـنـ ـي ــات
األمريكي ،إذ تمتد األغنية
عـلــى  10دقــائــق و 13ثانية،
مـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــة تـ ــال ـ ـيـ ــا أغ ـن ـي ــة
«أم ـي ــري ـك ــن ب ـ ــاي» الـشـهـيــرة
الـ ـت ــي ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ه ــذا
اللقب لنصف قرن تقريبا.
{ تايلور سويفت.
فـ ـق ــد خ ـ ـسـ ــرت أغـ ـنـ ـي ــة دون
ماكلين الممتدة على  8دقائق و 42ثانية ،اللقب أمام النسخة الجديدة
من أغنية تايلور سويفت الضاربة «أول تو ول (تايلورز فرجن)» التي تربعت
هذا األسبوع على صدارة سباق األغنيات «هوت  »100الذي تنشره مجلة
«بيلبورد» المتخصصة .هذه األغنية جزء من «ريد (تايلورز فرجن)» وهو
تسجيل جديد أللبوم شهير أصدرته المغنية األمريكية بنسخته األولى
سنة .2012
وقدمت تايلور سويفت نسختين من «أول تو ول» ،تمتد ثانيهما على
ّ
حوالي خمس دقائق .وبحسب قواعد «بيلبورد» ،تُحتسب النسختان عم ًال
سهل على تايلور سويفت تاليا تحقيق هذا
واحــد ًا ضمن المنافسة ،ما ّ
الرقم القياسي .وكتبت تايلور سويفت لمتابعيها الذين يفوق عددهم 186
مليونا على إنستجرام «لقد سمحتم ألغنية مدتها عشر دقائق بأن تحتل
المرتبة األول ــى ألول مــرة فــي الـتــاريــخ» .وحققت سويفت نجاحا كبيرا
عبر التزامها بوعدها إعــادة تسجيل ألبوماتها الستة األولــى لتستعيد
السيطرة على حقوقها .فإضافة إلى «ريد» ،طرحت المغنية نسخة جديدة
من ألبوم «فيرلس» منذ السماح لها بالبدء بهذا المسار في نوفمبر .2020
هذه التسجيالت الجديدة مرفقة بأغنيات غير منشورة سابقا ،بينها
نسخة «أول تو ول» الممتدة على عشر دقائق .ويأتي ذلك بعد المواجهة
العلنية التي خاضتها تايلور سويفت مع قطب اإلنتاج الموسيقي سكوتر
براون الذي كان يملك أكثرية حقوق تسجيالت ألبومات المغنية الستة
األول ـ ــى ،وال ـتــي أع ـيــد بيعها م ــذاك إل ــى شــركــة «ش ــارم ــروك هولدينجز»
االستثمارية .وقــد أثــار قــرار تايلور سويفت نقاشا بشأن ملكية أعمال
الفنانين والشروط التي يوقّ ع عليها الموسيقيون الجدد في عقودهم.
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تـحـصــل ال ـمــوضــة ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة على
جــرعــات مــن الـجــرأة المفرطة فــي بعض األحـيــان،
فـ ـص ــار الـ ــرجـ ــال ي ـس ـت ـع ـم ـلــون ال ـم ـك ـي ــاج ب ـح ـثــا عــن
الجاذبية وخفة الظل ،حتى أن بعضهم يوافق على
طالء أظافره للحصول على طلعة بهية.
ومنذ عــدة أعــوام أكــد مصمم األزي ــاء اإليطالي
الشهير جياني فيرساتشي أن الرجال الذين يضعون
طالء األظافر يتمتعون «بالجاذبية وخفة الظل».
كــان هــذا رد فيرساتشي عــام  1994على ســؤال
ي ـق ــول «مـ ــن ال ـش ـخــص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـس ـيــر في
الطريق متشبها بأولئك العارضين» ،الذين كانوا
يـقــدمــون عــرضــا ل ــأزي ــاء فــي مــديـنــة مـيــانــو ،وهــم
يرتدون تنورات قصيرة فوق سراويلهم ،وقد تزينوا
بــوضــع ط ــاء أحـمــر زاه عـلــى شـفــاهـهــم ،ويضيفون
لمسات جمالية خاصة بوضع طالء على أظافرهم.
وبعد مــرور ثالثين عاما على هــذه الواقعة ،ال
نجد أن كل الشباب يضعون الطالء على أظافرهم،
ول ـكــن بـعـضـهــم يـفـعــل ذلـ ــك ،وه ــم غــالـبــا يتمتعون
“بالجاذبية وخفة الظل” كما قال فيرساتشي.
مصمم األزيــاء األمريكي مــارك جاكوبس
وقــال
ّ
م ـنــذ بـضـعــة أعـ ـ ــوام إن طـ ــاء األظ ــاف ــر ه ــو أفـضــل

طفلة اخلليفة

تـشـهــد الـبـحــريــن ه ــذه األيـ ــام كـثــافــة في
الـ ـمـ ـع ــارض ال ـت ــي ت ـق ــام ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا ،وكـلـهــا
مـ ـع ــارض ل ـهــا أه ـم ـي ـت ـهــا وث ـق ـل ـهــا ال ـك ـب ـيــر في
حـجـمـهــا وأه ـم ـي ــة ال ـم ـشــارك ـيــن ف ـي ـهــا ،فبعد
معرض المجوهرات جاء معرض العقار الذي
يتمتع بمكانة راسخة يجتمع خالله أصحاب
العقارات والمستثمرون وكل المعنيين بشؤون
العقارات.
وان ه ــذه ال ـك ـثــافــة ف ــي إق ــام ــة ال ـم ـعــارض
والـفـعــالـيــات الـمــرتـبـطــة بـهــا تـبـشــر بــاسـتـعــادة
القطاع السياحي عافيته كما يرى الكثير من
العقاريين ،وقد نجح المعرض في جذب نخبة
من الجهات الراعية الرفيعة المستوى.
ويسلط معرض الخليج للعقارات الضوء
ع ـلــى أب ـ ــرز الـ ـتـ ـط ــورات ال ـحــال ـيــة وال ـم ـشــاريــع
المستقبلية فــي المملكة ومنطقة الخليج
ضمن مجالي الـعـقــارات والتطوير العقاري،
ويعد المعرض فرصة ذهبية للترويج لألصول
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي ال ـب ـحــريــن وم ـن ـط ـقــة الـخـلـيــج
والعالم إلى جانب التعرف على أفضل السبل
وف ـ ــرص االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات الـسـكـنـيــة
والتجارية والفنادق والمنتجعات والوحدات
الصناعية وغيرها .ويشارك في هذا المعرض
ه ـ ــذا الـ ـع ــام ن ـخ ـبــة م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـقــاريــة
المرموقة ،وقد هنأ الرئيس التنفيذي لهيئة
البحرين للسياحة والمعارض القائمين على
شــركــة ال ـهــال لـلـمــؤتـمــرات عـلــى نجاحها في
تنظيم المعرض.
إن هذه الجهود التي يبذلها رجال األعمال
البحرينيون وكذلك المسؤولون البحرينيون
عــن مـجــاالت السياحة وتنظيم الـمـعــارض ال
شك سيكون لها دورهــا في استعادة البحرين
وضعها السابق للجائحة وتنامي اقتصادها
وتقدمه.

{ المنزل الذي حول إلى فندق.

منزل مانديال في جوهان�سبرغ
حُ ���� ّول ف��ن��دق��ا يت�سم مثله
ب��ـ«ال��ت��وا���ض��ع والأن���اق���ة»
ُح ـ ّول منزل في جوهانسبرغ أقــام فيه أول
رئيس أسود لجنوب إفريقيا نلسون مانديال بعد
خروجه من السجن إلى فندق أنيق يضم مطعما
يقدم األطباق المفضلة لدى الزعيم الذي نجح
ّ
في وضــع حد لنظام الفصل العنصري ،ومنها
طـبــق ذي ــل ال ـث ــور ال ـم ـط ـهــو .ول ــم يـبــق م ــن هــذا
المبنى القديم المشمس بفضل تعدد مناوره
ونــوافــذه الكبيرة ،والــواقــع في منطقة ثرية في
جــوهــان ـس ـبــرغ ،س ــوى واج ـه ـتــه ال ـب ـي ـضــاء فـقــط،
ف ــي حـيــن أع ـيــد تـصـمـيــم ال ـج ــزء الــداخ ـلــي من
األرضـيــة إلــى السقف ،بعدما خ ّربه من شغلوه
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة .وأق ــام مــانــديــا فــي هذا
المنزل بعد وقت قصير من إطالق سراحه من
الـسـجــن ع ــام  ،1990ومـكــث فـيــه ثـمــانــي سـنــوات
قبل أن ينتقل إلى شارع آخر مع زوجته األخيرة
غراسا ميشيل .ويــروي مدير الفندق ديميتري
مــاري ـتــز أن مــانــديــا «راح ل ــدى وص ــول ــه يـطــرق
أبـ ــواب ال ـج ـيــران م ـع ـ ّرف ـ ًا بنفسه ويــدعــوهــم إلــى
شــرب الـشــاي» .ويضيف «لــم يتعرف عليه أحد
الجيران الصينيين فـطــرده ،وعندما أدرك أنه
أغـلــق الـبــاب فــي وجــه مــانــديــا ،مــا كــان منه إال
أن ترك منزله وانتقل لإلقامة في مكان آخر!»
واختير «سانكتشويري مانديال» اسم ًا للفندق،
وافــتُ ـ ِـتــح فــي سبتمبر الـفــائــت الـجـنــاح الرئاسي
مكان غرفة نوم الزعيم التاريخي ،فيما أطلقت
على بعض الغرف تسمية ماديبا أو تاتا ،وهما
لقبا التحبب للراحل.

اللمسات األخيرة للرجال الذين يسعون للحصول
على الطلة المثالية.
وقد يعتقد البعض أنه من السخف أن يغطوا
أظ ــاف ــره ــم بـ ـم ــواد ك ـي ـم ـيــائ ـيــة ،بـيـنـمــا يـ ــرى آخـ ــرون
أن ال ـطــاء يضفي لـمـســات جــذابــة لـلـغــايــة ،ونجد
على سبيل الـمـثــال أن نجم كــرة الـقــدم البرتغالي
كريستيانو رونالدو معروف باستخدامه طالء أظافر
ألصابع قدميه.
بينما اتخذ مغنّي الــراب األمريكي ليل ياشتي
خ ـط ــوة أب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،ح ـيــث دش ــن خ ـطــا إلن ـتــاج
طــاء لألظافر للرجال ،ومــع ذلــك كانت مجموعة
«نيجاتفز  »001لطالء األظافر التي دشنها ياشتي
م ـتــاحــة ف ــي ال ـب ــداي ــة ب ـظ ــال م ــن ال ـل ــون ال ــرم ــادي
الذي يشبه لون اإلسمنت ،وكذلك باللون األبيض
الشاحب واألسود الداكن .ووصف الممثل األلماني
الرس إيدينجر الطالء بأنه «مستوى من الجمال
أسـمــح بــه لـنـفـســي» ،وق ــال إن وض ــع ط ــاء األظــافــر
ليس إعالنا عن وضع الرجل ،وليس إشارة إلى أنه
يرغب في أن يكون امرأة.
وتنشر منصة إنستغرام اآلالف من الصور حول
هذا االتجاه الجديد.

عبداملنعم إبراهيم

«مربط الفر�س» في خطط التعافي االقت�صادي والم�شاريع اال�ستثمارية
ٌ
ٌ
ٌ
حركة
تشهدها البحرين هذه األيام ،وهي
واسعة
حركة اقتصاد َّي ٌة
هناك
ُ
ُ
ِّ
جائحة
ظروف
التراجع التي فرضتها
مرحلة
بعد
واالنتعاش
بالخير
تبش ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
االنتعاش
مالحظة أن حرك َة
كورونا العالمية في العامين الماضيين ،ويمكنُ
ِ
االقتصادي األخيرة ،ســواء على المستوى الرسمي أو في القطاع الخاص
إطالق (خطة التعافي االقتصادي) بتوجيهات من جاللة الملك
جاءت بعد
ِ
المفدى عاهل البالد -حفظه اهلل -وأعلنها صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد رئـيــس مجلس الـ ــوزراء فــي مطلع
للتنمية الشاملة،
مبادرات كبرى
مجلس الوزراء
نوفمبر الجاري ،إذ اعتم َد
ِ
ٍ
ُ
ُ
توظيف  20ألـ َ
ـف بحريني ،وتــدريـ ُـب  10آالف سنويا حتى عــام ،2024
منها
الناتج
استثمارات مباشرة بأكثر من  5?2مليار دوالر ،وزياد ُة نمو
واستقطاب
ُ
ٍ
ِ
ُ
استراتيجية بقيمة
وإقامة مشاري َع
المحلي غير النفطي بنسبة  5في المائة،
ٍ
 30مليا َر دوالر أمريكي.
جسد هذه التوجيهات على أرض الواقع الشيخ خالد بن عبداهلل
وقد َّ
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مجلس إدارة شركة (ممتلكات)
البحرين القابضة أثناء افتتاح ساحل بالج الجزائر للعامة اعتبارا من يوم
ُ
ـال المرحلة األول ــى لتطوير
السبت  13نوفمبر الحالي ،وبلغت
كلفة أعـمـ ِ
واستصالح الساحل  5ماليين دينار بحريني ،وقال الشيخ خالد بن عبداهلل
حينها للصحفيين المرافقين« :البحرين عاقدة العزم على مواصل تجاوز
تحديات الجائحة وتحويلها إلى فرص لالستثمار» .كما أعلن افتتاح منتجع
(جـمـيــرا خليج الـبـحــريــن ع ــام  ،2022وال ــذي يـقــع عـلــى الـســاحــل الجنوبي
– الـغــربــي لمملكة الـبـحــريــن ،ويـحـتــوي عـلــى  207غ ــرف ،ومــرافــق رياضية
وترفيهية ،وواجـهــة بحرية ،فضال عما ستشهده جــزر حــوار عــام  2023من
افتتاح لفندقها المرتقب ..ثم جاء افتتاح الشيخ خالد بن عبداهلل لمشروع
(كنال فيو) خير مثال على تعزيز التطوير العقاري في المملكة واجتذاب
المستثمرين).
المشاريع االقتصادية لتعود إلى وضعها الطبيعي في البحرين،
ثم تتالت
ُ
فوجدنا إقبا ًال كبير ًا من الجمهور والزوار ورجال األعمال أثناء افتتاح سمو
الـشـيــخ عـلــي بــن خليفة آل خليفة نــائــب رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء (مـعــرض
الجواهر العربية) بمشاركة  550عارضا من  35دولــة ،وأكــد سموه( :حرص
مملكة البحرين على تبني المبادرات التي تعزز قدرتها التنافسية في صناعة
المعارض والمؤتمرات لتكون وجهة مثالية الستضافة وتنظيم المحافل

الدولية االقتصادية) ..ومن جهة أخرى كشف
وزي ــر الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة والـسـيــاحــة زاي ــد بن
راشـ ــد ال ــزي ــان ــي ع ــن تـفــاصـيــل االسـتــراتـيـجـيــة
السياحية ( )2026 – 2022والتي سيلغ إنفاق السياحة الــوافــدة عــام 2026
مبلغ  2مليار دينار .وأن القطاع السياحي سيسهم بنسبة  11.4في المائة في
متوقعا الوزير (الزياني) أن يتم استقطاب أكثر من
الناتج اإلجمالي المحلي
ً
 14مليون زائر إلى البحرين لغرض السياحة خالل تلك الفترة ،وأن هناك 9
مشاريع كبرى قادمة وفتح أسواق جديدة في المملكة.
وقـ ــام وزيـ ــر الـصـنــاعــة ي ــوم أم ــس األربـ ـع ــاء بــافـتـتــاح فـعــالـيــات (مـعــرض
الخليج للعقار) في مجمع (األفينوز) خالل الفترة  27-24نوفمبر الجاري،
والــذي يتمتع بمكانة راسخة باعتباره نقطة االلتقاء بين قطاع العقارات
والمستثمرين المحتملين والتي قال عنها (جبران عبدالرحمن) المدير
التنفيذي لشركة الهالل للمؤتمرات والمعارض المنظمة للمعرض« :إنه
بالرغم مــن عــدم إقــامــة معرض الخليج للعقار على مــدى سنتين (بسبب
برواج كبير لدى المطورين والمستثمرين
الجائحة) ،إال أنه مازال يحظى
ٍ
على حد ســواء ،وأن قــدرة المعرض على جذب رعاية رفيعة المستوى تعد
خير دليل على الثقة الغالية التي أولتها لنا نخبة مرموقة من مطوري
العقار في البحرين».
ُ
نشاط تجاري واقتصادي وسياحي ،وفندقي كبير عاد
حركة
إذن هناك
ٍ
مـجــدد ًا إلــى الـســوق فــي البحرين ،وفــي مـجــاالت وأنشطة مختلفة ،وتبقى
هنا المسألة األهــم فــي كــل ذلــك النشاط المتدفق ،وهــي ض ــرورة انعكاس
ذلــك الـنـشــاط على نمو المستوى المعيشي واالقـتـصــادي على المواطن
البحريني بالدرجة األولى ،بمعنى أن كل هذه األنشطة يجب أن توفر فرص
عمل ووظائف للمواطنين ،وإذا لم نضع هذه المسألة بعين االعتبار أثناء
تنفيذها ،والتي تُقدر ميزانياتها بمليارات الدوالرات ،فإن المواطن سيشعر
باإلحباط ،وهــذا طبعا ما ال تريده الحكومة ،لــذا ال بد من وضــع شروط
نسبة (البحرنة) في تشغيل كل هذه المشاريع ،وأن تكون األولوية له قبل
العامل والموظف األجنبي ،فهذه المشاريع رائدة ورائعة في تحريك عجلة
االقتصاد بعد ركود عامين بسبب جائحة كورونا ،لكن مقياس نجاحها في
عين المواطن هي بقدر ما توفره من فرص عمل جيدة ورواتب مجزية أيض ًا
آلالف الخريجين في الجامعات كل عام ..وهذا هو (مربط الفرس).

م�سل�س�ل ك�وري جدي�د يزي�ح «لعب�ة الحب�ار» ع�ن قم�ة «نتفلك��س»
بعد أشهر من تصدره قائمة المسلسالت األكثر
مشاهدة على منصة «نتفلكس» ،أزاح عمل جديد
مسلسل «لعبة الحبار» الـكــوري الجنوبي من على
الـقـمــة .كــانــت «نـتـفـلـكــس» قــد شـهــدت زي ــادة كبيرة
في االشتراكات العام الماضي حين أبقت جائحة
كورونا المشاهدين في منازلهم ،لكن النمو توقف
ف ــي ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ،وف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه زادت
الـخــدمــات المنافسة مثل «ديــزنــي ب ــاس» التابعة
لشركة «والت ديزني» ،و«إتش بي أو ماكس» وغيرهما،
مــن إنـتــاجـهــا ال ـم ـعــروض .ثــم ج ــاء مسلسل «لعبة
الحبار» في  17سبتمبر وفاجأ مسؤولي الشركة بأنه
أصبح األكثر مشاهدة من بين اإلنتاج األصلي ،في
شهره األول.
وقــالــت «نتفليكس» فــي أكتوبر إن  142مليون
أسرة شاهدت العمل التلفزيوني الكوري الجنوبي،
ال ــذي يـتـنــاول أشـخــاصــا يتنافسون فــي أل ـعــاب لها
تبعات مميتة سعيا للحصول على جــائــزة مالية
تمكنهم من سداد ديونهم .لكن اآلن ،أزاح مسلسل
ك ــوري جـنــوبــي آخ ــر بـعـنــوان «هـيــل ب ــاون ــد» ،أو «إلــى
الـهــاك» ،مسلسل «لعبة الحبار» عــن عــرشــه ،كونه
المسلسل األعلى مشاهدة على «نتفلكس» .وتدور
قصة مسلسل الــرعــب الخيالي «هيل بــاونــد» حول

{ لقطة من مسلسل «هيل باوند» الجديد.
شـيــاطـيــن ي ـص ـطــادون الـمــذنـبـيــن ويــرسـلــونـهــم إلــى
الجحيم ،فــي عــالــم م ــواز ي ــدار مــن قبل الــوحــوش.
وم ـنــذ  20نــوفـمـبــر ال ـج ــاري أص ـبــح مـسـلـســل «هـيــل
باوند» األعلى مشاهدة على المنصة ،ليزيح «لعبة

روبــــوتـــــ�ات مــ�صــغـــــ�رة �أدوات تــربــــويـــــــ�ة
تـجـريـبـيـ�ة فـ�ي ريـ�ا�ض الأطـفـ�ال فـ�ي �سـيـــــ�ول
أطـلـقــت س ـيــول م ـشــروعــا ي ـقــوم عـلــى اس ـت ـخــدام روبــوتــات
مصغرة ك ــأدوات تربوية فــي ريــاض األطـفــال ،مــا يساعد وفق
سلطات العاصمة الكورية الجنوبية على إعداد جيل مستقبلي
متقدم تقنيا .ويمكن للروبوت «ألفا ميني» البالغ طوله 24,5
سنتيمترا أن يرقص ويتلو القصص ويدير حفالت غناء على
طريقة كاراوكي وحتى تعليم األطفال حركات رياضة كونغ-فو
القتالية .وأكد المد ّرس لي غا-يون لوكالة فرانس برس خالل
زيــارة إلــى دار حضانة «مــارو» المفعمة بالحياة والنشاط في
سـيــول أن «ال ــروب ــوت تـحــفّ ــز اإلبـ ــداع ل ــدى األطـ ـف ــال» .ويمكن
للروبوت الغمز كما يتمدد البؤبؤ في عينيه ليصبح على شكل
قلب عند إجراء محادثة معه .كما أن الروبوت مز ّود بكاميرا
على خوذته يلتقط من خاللها صــورا تُرسل فــورا إلــى جهاز

لوحي ما يتيح رؤيتها وتحليلها .وقال هان دونغ-سيونغ من
هيئة رعاية األطفال في حكومة سيول لوكالة فرانس برس إن
«معرفة طريقة إدارة الذكاء االصطناعي واألدوات المرتبطة
به سترتدي أهمية كبيرة في المستقبل» .وتخضع الروبوتات
للتجربة حاليا في  300روضة ،وهي مؤسسات تستقبل عموما
األطـفــال بين ســن الثالثة والـســادســة ،فــي العاصمة الكورية
الجنوبية سـيــول .وأش ــار هــان إلــى أن هــذه التجربة «سيكون
لها أثر مستدام» طوال حياة األطفال .واعتُ مد الروبوت «الفا
ميني» كجزء من المنهج الدراسي اليومي في صف األطفال
بين سن الرابعة والخامسة في مارو .وقالت الطفلة لي غا-يون
البالغة خمس سـنــوات «عندما أطـلــب منه الـغـنــاء ،هــو يغني
جيدا .أطلب منه الرقص ونتشارك الرقصة معا».

الحبار» الذي تصدر مدة  46يوما متتالية.
ويعتبر «هيل باوند» العمل األحــدث في طفرة
الترفيه الكورية الجنوبية ،التي اخترقت السوق
الغربية واكتسبت شعبية عالمية.

نـا�سـا تـطـلـق مـهـمة لحَ رف م�سار
كويكب في محاولة لحماية الب�شرية
مهمة
بدأت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» ليل الثالثاء األربعاء ّ
غير مسبوقة عبر إطالق مركبة فضائية بسرعة  24ألف كيلومتر في
الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى َحرف مساره،
ويمكن أن تتيح مثيالتها للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية
بكوكب األرض مستقب ًال .وأطلقت على المركبة تسمية «دارت» ،وهي
كلمة تعني باإلنجليزية «السهم الصغير» ،مك ّونة في هذه الحالة من
األحــرف األولــى لعبارة «دابــل أستيرويد ريدايركشن تست» (اختبار
إعــادة توجيه كويكب م ــزدوج) ،وقــد أقلعت من كاليفورنيا محمولة
على صاروخ «فالكون  »9من شركة «سبايس إكس» عند الساعة 22,21
بالتوقيت المحلي ( 06,21بتوقيت جرينتش األربعاء) .وكتبت ناسا
في تغريدة بعد إطــاق المركبة «كويكب ديمورفوس ،نحن قادمون
إل ـيــك» .قبل ســاعــات مــن اإلق ــاع ،أعلنت شــركــة «سـبــايــس إك ــس» أن
المحدد .وقال
الظروف المناخية مؤاتية إلطالق المركبة في الوقت
ّ
المهمة تــوم ستاتلر في مؤتمر
العالم في ناسا المشارك في هــذه
ّ
مشيرا إلى أن «البشرية
صحفي إن هذا االختبار «سيكون تاريخ ًيا»،
ً
ستغ ّير للمرة األولى حركة جرم فضائي طبيعي في الفضاء».

قان�ون �صين�ي جدي�د يقي�د الم�ش�اهير..
ويـحـ�ذر مـ�ن الـتـبـاهـ�ي بـالـثـــــ�روة
أصدرت الصين قانونا يوم الثالثاء يمنع بموجبه المشاهير
على األراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل
االجتماعي .وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على المشاهير
اتباع القيم والتقاليد والعادات االشتراكية ،حيث تحارب الصين
«ثقافة المشاهير» في البالد ،ألنها وفقا لها ،تسبب اضطرابا في
طبقات المجتمع.
ويأتي هذا اإلعــان مكمال للحملة الصينية الصارمة على
صناعة الترفيه المتنامية في البالد ،حيث يقاوم المسؤولون
فضائح المشاهير ومجموعات المعجبين عبر اإلنترنت ،التي
يقولون إنها تسبب اضطرابا اجتماعيا.
ووف ـق ــا ل ـمــوقــع «ب ــزن ــس إنـ ـس ــاي ــدر» ،يـحـظــر كــذلــك ال ـقــانــون
الجديد على المشاهير نشر الشائعات ،ونشر معلومات كاذبة
أو خاصة ،واستفزاز مجموعات المعجبين ،وتشجيع المعجبين
على المشاركة في «جمع التبرعات غير القانوني أو االستثمار
غير العقالني».
وفي ذات اليوم ،منعت الجمعية الصينية للفنون المسرحية
 88شخصا من البث المباشر ،بمن في ذلك نجم البوب الصيني
كريس وو ،الذي اتُهم مؤخرا باالعتداء الجنسي.
وقالت الحكومة إن القائمة تهدف إلــى «تعزيز االنضباط
ال ــذات ــي فــي ال ـم ـجــال» و«م ـنــع الـفـنــانـيــن غـيــر الـقــانــونـيـيــن وغير
األخالقيين» من العودة إلى المجال.

ك���ن���دا ت��ت��ي��ح ت��و���ص��ي��ل
الح�شي�ش عبر خدمة «�أوبر»
أعـلـنــت شــركــة «أوب ـ ــر» ب ــدء تــوصـيــل الحشيش
وال ـمــاري ـجــوانــا إل ــى ال ـع ـمــاء فــي ك ـنــدا ،وذل ــك عن
طريق خدمة توصيل الطعام «أوبر إيتس» .واعتبرت
ال ـشــركــة أن ت ـلــك ال ـخــدمــة ت ـســاعــد ف ــي ال ـحــد من
التجارة غير المشروعة في البالد ،وتسمح للكنديين
ب ـشــراء الحشيش «اآلمـ ــن وال ـقــانــونــي» .وسيتمكن
المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء األدوية
باإلضافة إلى الحشيش ثم تسلم الطلب في الوقت
المحدد .يذكر أنه تم تشريع استخدام الماريجوانا
ألغراض ترفيهية في كندا في . 2018ومع ذلك تقوم
السلطات بالتعامل مع المصنعين غير الشرعيين
الذين ال يزالون يسيطرون على معظم السوق.

