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أدى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، صالة عيد الفطر المبارك في مســجد 
قصــر الصخيــر، كمــا أدى الصــالة بمعيــة جاللتــه ولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، وأصحاب الســمو األنجــال الكرام وعدد مــن كبار أفــراد العائلة المالكة 

الكريمة وعدد من الحضور.
واســـتمع جاللة الملـــك والحضور إلى 
خطبة صالة العيد التي ألقاها الشـــيخ 
محمـــد بوجنـــدل، إذ اســـتهلها بالحمد 
والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه 
وفضله، وتحدث عن المعاني السامية 
والعظيمـــة لعيـــد الفطر المبـــارك، التي 
تتجلـــى فيهـــا قيـــم األخـــوة والمـــودة 
إلـــى  بالدعـــاء  متوجًهـــا  والتراحـــم، 
يحفـــظ  بـــأن  القديـــر  العلـــي  المولـــى 
عاهـــل البـــالد ويرعـــاه ويســـدد خطاه 
ويوفقه لمـــا يحبه ويرضاه، وأن يعيد 
هـــذه المناســـبة المباركة علـــى جاللته 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة والعافية 
وطـــول العمر وعلـــى شـــعب البحرين 

الوفي بالخير والمسرات.
وبعـــد انتهـــاء الصالة، تبـــادل صاحب 
التهانـــي  الحضـــور  مـــع  الجاللـــة 
الســـعيد،  الفطـــر  بعيـــد  والتبريـــكات 
شـــاكًرا تهانيهـــم وتمنياتهـــم الطيبـــة، 
وهنـــأ جاللته شـــعب البحريـــن الكريم 

بعيـــد الفطـــر المبـــارك، ســـائالً هللا عـــز 
وجل أن يعيد هذه المناســـبة الكريمة 
على مملكـــة البحرين وشـــعبها الوفي 
بوافـــر الخير واليمـــن والبركات وعلى 
األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية بالعزة 

والرفعة والتقدم.

جاللة الملك يؤدي صالة العيد في مسجد قصر الصخير
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تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب 
باقتـــراح بقانون بشـــأن تعديل بعض 
أحـــكام قانـــون التأميـــن االجتماعـــي 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 24 

لسنة 1976.
وتتمثل فكـــرة االقتراح فـــي اختيار 
ربات البيوت لفئة دخل شـــهرية تبدأ 
بالحـــد األدنى المقـــرر للمعاش وبحد 
أقصـــى 500 دينـــار، علـــى أن تقـــوم 
بتســـديد 6 % من فئة الدخل المقرر 
وتقـــوم الحكومـــة بتســـديد 9 % من 

هذه الفئة.
مـــن  كل  بقانـــون  االقتـــراح  ووقـــع 
النـــواب عمـــار قمبـــر، وعمـــار البنـــاي، 
وحمد الكوهجي، ومحمد العباســـي، 
بشـــأن  اقتـــراح  الصالـــح  وممـــدوح 
تعديـــل بعض أحكام قانـــون التأمين 

االجتماعي
وتشـــمل المادة األولى مـــن االقتراح 

بقانـــون أن يضاف فصـــل جديد إلى 
التأميـــن  قانـــون  مـــن  الرابـــع  البـــاب 

بالمرســـوم  الصـــادر  االجتماعـــي 
بقانون رقم )24( لسنة 1976، يتعلق 

باألحـــكام العامة للتأميـــن على ربات 
البيوت.

دمج ربات البيوت في اشتراكات صندوق التقاعد
بحد أقصى 500 دينار وبنسبة 6 % من فئة الدخل الشهري
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ليلى مال اهلل

قـــال األمير تركي الفيصل، رئيس 
االســـتخبارات السعودية األسبق، 
بـــأن  يشـــعرون  الســـعوديون  إن 
خذلتهـــم،  المتحـــدة  الواليـــات 
أن  عليهـــا  كان  أنـــه  ويعتقـــدون 
تواجـــه مع الســـعودية التهديدات 
لمنطقـــة الخليـــج. وفـــي تصريـــح 
أشـــار  نيـــوز”،  “عـــرب  لموقـــع 
أن  إلـــى  الفيصـــل  تركـــي  األميـــر 

“الســـعوديين يشـــعرون باإلحباط 
فـــي الوقت الـــذي يعتقـــدون فيه 
أن الواليـــات المتحـــدة والمملكـــة 
أن  يجـــب  الســـعودية  العربيـــة 
تواجها معا التهديدات الســـتقرار 
وأمـــن منطقة الخليـــج”. وأوضح 
أن “هـــذه التهديـــدات هـــي نفـــوذ 
إيـــران فـــي اليمـــن واســـتخدامها 

للحوثيين كأداة”.

األمير تركي الفيصل: 
الواليات المتحدة خذلتنا

عرب نيوز
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األمير تركي الفيصل أثناء المقابلة مع موقع “عرب نيوز”

كنائس تخصص 
يوما سنويا 
إلحياء ذكرى 

)06(أصحاب الكهف

عواصم ـ وكاالت

األوكرانيـــة،  الزراعـــة  وزارة  أعلنـــت 
أمـــس االثنيـــن، أن أوكرانيـــا أغلقـــت 
رســـميا 4 موانـــئ على البحر األســـود 
وبحر أزوف، اســـتولت عليها القوات 

الروسية.
وذكرت الـــوزارة في بيـــان أن موانئ 
ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك 
ومينـــاء  أزوف  بحـــر  علـــى  المطلـــة 
خيرســـون المطل على البحر األســـود 
الســـيطرة  اســـتعادة  “لحيـــن  ُأغلقـــت 

عليها”.
البحريـــة  الموانـــئ  جميـــع  وعلقـــت 
األوكرانية أنشطتها نتيجة لالجتياح 

الروسي في أواخر فبراير.
علـــى  الروســـية  القـــوات  واســـتولت 
بعض الموانئ وأغلقت البعض اآلخر.
وقال الرئيس األوكرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي، أمس االثنين، إن أوكرانيا 
مـــن  المالييـــن  عشـــرات  تفقـــد  قـــد 
األطنان من الحبوب بســـبب ســـيطرة 
البحـــر  فـــي  المالحـــة  علـــى  روســـيا 

األســـود، ما قد يـــؤدي إلى أزمة غذاء 
تؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال زيلينسكي لبرنامج )60 دقيقة( 
ال  “روســـيا  األســـترالي:  اإلخبـــاري 

تســـمح للســـفن بالدخول أو الخروج، 
األســـود.  البحـــر  علـــى  تســـيطر  إنهـــا 
روســـيا تريد أن توقف اقتصاد بالدنا 

بالكامل”.

إسقاط 10مسيرات وصاروخي توتشكا وتدمير 38 منشأة عسكرية

البحر األسود في قبضة روسيا.. وأوكرانيا تغلق 4 موانئ

روسيا أعادت نشر بعض قواتها من ميناء ماريوبول



الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  أدى   
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صالة 
عيـــد الفطـــر المبارك وذلك في مســـجد 
قصـــر الصخير، كمـــا أدى الصالة بمعية 
جاللتـــه، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وأصحاب 
الســـمو األنجـــال الكرام وعـــدد من كبار 
أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من 

الحضور.
واســـتمع جاللـــة الملـــك والحضـــور إلى 
خطبـــة صالة العيد التي ألقاها الشـــيخ 
محمد بوجندل والذي اســـتهلها بالحمد 
والشكر لله ســـبحانه وتعالى على نعمه 
وفضلـــه، وتحـــدث الشـــيخ محمـــد عن 
المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر 

المبارك والتي تتجلى فيها قيم األخوة 
والمـــودة والتراحـــم، متوجًهـــا بالدعاء 
إلـــى المولـــى العلـــي القدير بـــأن يحفظ 
عاهـــل البـــالد ويرعـــاه ويســـدد خطـــاه 
ويوفقـــه لما يحبه ويرضـــاه، وأن يعيد 
هـــذه المناســـبة المباركـــة علـــى جاللته 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة والعافيـــة 
وطـــول العمـــر وعلـــى شـــعب البحريـــن 
الوفـــي بالخيـــر والمســـرات وأن يديـــم 
علـــى وطننـــا العزيز أمنـــه وأمانه وعزه 
ورخـــاءه تحت قيادة جاللته الحكيمة، 
صيامهـــم  الجميـــع  مـــن  يتقبـــل  وأن 

وقيامهم وطاعاتهم.
وبعـــد انتهـــاء الصـــالة، تبـــادل صاحب 
التهانـــي  الحضـــور  مـــع  الجاللـــة 
الســـعيد،  الفطـــر  بعيـــد  والتبريـــكات 
الطيبـــة،  وتمنياتهـــم  تهانيهـــم  شـــاكًرا 

وهنـــأ جاللتـــه شـــعب البحريـــن الكريم 
بعيد الفطر المبارك ســـائالً هللا عز وجل 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الكريمة على 
مملكـــة البحرين وشـــعبها الوفي بوافر 
الخيـــر واليمن والبركات وعلى األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية بالعـــزة والرفعـــة 
والتقدم. ورفع الحضور أصدق التهاني 
وأطيـــب التبريكات إلـــى جاللة العاهل 
بهـــذه المناســـبة الجليلـــة، مبتهلين إلى 
البـــاري جلـــت قدرتـــه أن يعيدهـــا على 
جاللتـــه أعواًمـــا عديدة بـــدوام الصحة 
والعمـــر  العافيـــة  وموفـــور  والســـعادة 
المديـــد، وأن يوفقـــه لمواصلـــة قيـــادة 
مســـيرة الخير والنمـــاء المباركة لتعزيز 
مكتســـبات الوطـــن ورفعتـــه وترســـيخ 
مكانتـــه العالميـــة وإنجازاتـــه الرياديـــة 

وتحقيق تطلعات شعبه الوفي.
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جاللة الملك يـؤدي صـالة العـــــــيد في مسجد قصر الصخيـر
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جاللتــــه مهنًئــــــا البحرينييـــــن: نتمنـــــى عـــودة الفطــر الســـــــــــعيد بوافــــر الخيــــر والعــــزة

الحضور: مواصلة قيـادة مسيـرة النمــاء لتعزيــز مكتسبـات الوطــن

إذا  احَتـَفْلـَنـا  ِبِعـْيـٍد  َفْهـَو  َتْمِجـْيـُد
اأَلَناِشْيـُد َتحـُلو   إذ   الَكـوِن   ِلَخالـِق 

َبْهَجـُتـُه أَبـا  َسلَمـاَن   أْنـَت   الِعـْيـُد  
الِعـْيـُد َلَنـا   َل َيحُلـو  َأْنَت  ِمُن ُدوِنُكْم 

ِللـَبْحـَريِن  َيـا  َحـَمـٌد َفأْنُتـُم  الِعـيُد  
َوَتـْرِدْيـُد ِذْكـٌر  َعـاَل   َقـْد  َفـاِلْسِمُكْم  

َفَضاِئُلُكم ْت   َعمَّ ِعيٍد َمَضى  ُكلِّ  في 
َتْجـِديُد ِفـْيـِه   ِعـْيٍد  َسَيـأِتي   َوُكـلُّ  

َفـاِتـَنـٌة الِعـْيـِد   ِفي  َبْحـَرْيَنَنـا   َكـَأنَّ  
الِغـْيُد ِبَهـا  ْت  َحفَّ َوَقد  ِبُحْسٍن   َتْزهو 

ـُرَنـا ُيـَعطِّ ِعْطـٌر  أرِضَنـا  في  َوَفـاَح 
َوالُعـوُد َواألْطَياُب  الِمْسُك  َوِريُحُه   

َحـَمٌد ِزْنـَتَهـا   َأرَضـًا  ْعـَب  الشَّ أَهنُِّئ 
ِفي  الِعيِد ِمنَّا  َلـُكْم  ِللَعهـِد  َتـأِكـْيـُد

الَقـلِب  ُمنَغـِرٌس َفُحـبُُّكم  َحَمـٌد  في 
َتْبِدْيـُد ِللُحـبِّ  في اأَلعَماِق    َوَليَس  

َكـُثَرْت َقـْد   َفـاأَلفَضاُل   ُد   ُأَعـدِّ َماَذا 
َفـأنَت  ِنْعـَم  َمِليٌك  َطـْبـُعـُه  الُجـوُد

ـُهـَما ِبَسَطّ َقـْد  وَعْطًفـا   َكِثيًرا  َخـيًرا 
َتحِديُد ِلإلْثـَنـيِن    َأَقـَدُر    ولْسـُت   

ـا  ُنَهـنُِّئُكـْم   ِبـالِعـْيـِد   َيـا   َحـَمـٌد إَنّ
َمْمـُدوُد الَوْقـِت   ُكـلَّ   َلـَك  َوُشْكُرَنا    

َحَمٌد ِبـاسِمُكم   َفْخـٌر   ْعِب   ِللشَّ َوإنَّ  
ْعـِب  َتْمِكـيٌن  َو  َتوِحـيُد  َفـأْنـَت  ِللشَّ

ـَْهـُدُكم  َيـا  أَبـا  َسلَمـاَن  َمْفَخـَرٌة َفع
َتْخـِلـْيـُد الُخلـِد    ِلـِبالِد   َعـْهـُدُكـْم    َو 

َكـْم َقـْد و ََعـْدَت َفَما َأْخَلْفـَت َيا  َحّمٌد
َبـْل َقـْد  َوَفـْيُت َفـَيا  ِنعـَم  الَمَواِعـْيـُد

ْفُح   َديَدُنُكـم َو َكْم َعَفـوَت َفَأنَت الصَّ
َتـْمـِدْيـُد ِلأَلْفـَراِح    ُهـَو    َفـَعـفـُوُكـم  

َفِنْعـَم  ِفْعـُلَك  َو اأَلْشَهـاُد   َتْعـِرُفُكـم
ـُْد ـي الصِّ آَبـاؤَك     ، َحَمٌد  يـا   ، ِنعـَم  َو 

ُدِني َديٌن َعِظـْيـٌم   َلُكـْم  ِعـْنِدي  ُيـَقـيِّ
َو َمـا ِبِوْسِعي  َو َلـو َحاَولـُت َتْسِدْيـُد

َلـَنـا َأْنـَت   َسْلـَمـاَن  َأَبـا   ِعـْيـٍد   َفُكـلَّ 
َمْقُصوُد ِللَخـيراِت   َو  َعـُطـوٌف   َأٌب 

“الِعـْيـُد أْنـَت أَبـا َسلَمـاَن”

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

قصيدة مهداة إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

المنامة - بنا المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
ا من رئيـــس وزراء جمهورية باكســـتان  خليفـــة، اتصـــاًل هاتفيًّ
اإلســـالمية شـــهباز شـــريف. وتم خالل التصال الهاتفي تبادل 

التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين 
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين 
والبلدين الشقيقين بالمزيد من الرخاء والتقدم والرفعة وعلى 

األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

العاهل يتبادل التهاني مع رئيس وزراء باكستان

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
ا من صاحب الســـمو  عيســـى آل خليفـــة، اتصـــاًل هاتفيًّ

الملكي األمير الحسن بن طالل.

تـــم خاللـــه تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة عيد 
الفطـــر المبـــارك، داعييـــن المولـــى ســـبحانه وتعالى أن 
يعيد هذه المناســـبة على األمتين العربية واإلســـالمية 

بالتقدم والعزة والرفعة.

... وجاللته يتبادل التهاني مع الحسن بن طالل

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، اتصـــالً هاتفيـــًا مـــن رئيـــس وزراء 

جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي.

تـــم خاللـــه تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة عيد 
الفطـــر المبـــارك، داعييـــن المولـــى ســـبحانه وتعالى أن 
يعيد هذه المناســـبة على األمتين العربية واإلســـالمية 

بالتقدم والعزة والرفعة.

... وجاللته يتبادل التهاني مع رئيس وزراء العراق
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة اتصـــالً هاتفيـــًا من صاحب الســـمو 

الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

تـــم خاللـــه تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة عيد 
الفطـــر المبـــارك، داعييـــن المولـــى ســـبحانه وتعالى أن 
يعيد هذه المناســـبة على األمتين العربية واإلســـالمية 

بالتقدم والعزة والرفعة.

... وجاللته يتبادل التهاني مع مقرن بن عبدالعزيز
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صالة العيد بجامع المغفور لها
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة بالرفاع

فرحة العيد بعدسة “^”
تصوير: رسول الحجيري
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اإلســـتراتيجية  للدراســـات  الخليـــج  مركـــز  أصـــدر 
كتابـــا جديدا بعنوان “حقوق اإلنســـان في البحرين 
بعـــد 23 عامـــا من حكـــم حمد.. حقائـــق وأرقام” من 
إعـــداد عمر الحســـن. يقـــع الكتاب الصـــادر باللغتين 
العربيـــة واالنجليزيـــة فـــي 129 ورقـــة مـــن الحجم 
الوســـط وتقـــوم فكرتـــه علـــى توضيـــح مرتكـــزات 
المســـيرة الحقوقيـــة للمملكـــة والتزامهـــا بالمعاييـــر 
)الحقـــوق  الدولييـــن  العهديـــن  عليهـــا  نـــص  التـــي 
المدنيـــة والسياســـية ثم االقتصاديـــة واالجتماعية 
والثقافيـــة( ومـــا نصت عليـــه المنظمـــات الحقوقية 
األخـــرى الدولية واإلقليمية غير الرســـمية وعددها 
17 معيـــارا. ويتضمـــن الكتـــاب أيضـــا شـــرحا وافيا 
لتعـــاون المملكـــة مـــع األمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا 

مـــع  وتعاونهـــا  وتواصلهـــا 

المنظمات الحقوقية األخرى غير الرســـمية الدولية 
منها واإلقليمية ذات الصلة.

وقـــد جـــاء في مقدمـــة الكتـــاب: وضـــع الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، منـــذ توليـــه األمانـــة خلفـــا 
لوالـــده األمير الراحل عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثـــراه- في 6 مـــارس عام 1999، مســـألة 
تعزيـــز حقوق اإلنســـان وصيانتهـــا، كأحـــد المعايير 
الرئيسية للحكم الرشـــيد ضمن مرتكزات مشروعه 
اإلصالحـــي؛ فهـــو يقـــول دومـــا بـــأن المواطـــن هـــو 
“الثـــروة البحريـــن الحقيقيـــة”، حيث تعهـــد بتمكين 
اإلنســـان مـــن كافـــة حقوقـــه السياســـية والمدنيـــة 
واالقتصادية واالجتماعيـــة والثقافية، وبأن يرتكز 
حكمـــة علـــى مبـــادئ العدالـــة والحرية والشـــفافية، 
وذلـــك في إطار رؤية شـــاملة لبناء دولـــة عصرية’، 
تعتمـــد علـــى مـــا لـــدى البحرين مـــن میـــراث ثقافي 
وتاريـــخ فـــي التســـامح والتعايـــش بيـــن مختلـــف 

األديان والمذاهب واألعراق. 
العمـــل  فـــي ميثـــاق  الرؤيـــة  تلـــك  انعكســـت  وقـــد 
الوطنـــي، الـــذي شـــاركت في إعـــداده نخبـــة تمثل 
كافة أطياف الشـــعب البحرينـــي، فهو يعد بذاته 
“وثيقة حقوقية وركيزة لعقد اجتماعي جديد، 
 2001 فـــي فبرايـــر  الشـــعب  اســـتفتي عليـــه 

بأغلبية 98.4 %. 
تم تقنينها في مواد الدســـتور لعام 2002، 
لتضـــع البحريـــن علـــى طريـــق التحـــول 

الديمقراطي.
وقـــد اتجـــه الملـــك لتحقيـــق رؤيتـــه 
دقيـــق  تنفيـــذ  خـــالل  مـــن  تلـــك 
وأمين للسياســـات والتشـــريعات 
ذلـــك  وصاحـــب  والخطـــط، 
إجـــراءات علـــى أرض الواقع؛ 
فحـــال توليـــه الحكم أصدر 
أمـــره بإلغـــاء قانـــون أمن 
أمـــن  الدولـــة ومحكمـــة 
فبرايـــر  فـــي  الدولـــة 
والســـماح   ،2001
فـــي  المبعديـــن  بعـــودة 
الخارج دون قيد أو شرط، والعفو 
الشـــامل عن المتهمين والمدانين في 

الجرائـــم الماســـة باألمن الوطني، وأخلي الســـجون 
من جميع نزالئها السياسيين، وأطلق حرية تشكيل 
الجمعيـــات السياســـية التـــي تعتبـــر بمثابـــة أحزاب 
سياســـية للمـــرة األولى في دول الخليج، وتنشـــيط 

شبكة المجتمع المدني وغير ذلك..
واســـتكماال لهـــذه الخطـــوات، أصـــدر فـــي الخامس 
عشـــر مـــن فبرايـــر 2002، دســـتورا معـــدال لدســـتور 
1973، اســـتمدت مواده من ميثـــاق العمل الوطني، 
وبموجبـــه تحولـــت البحريـــن إلى مملكة دســـتورية 
مبنيـــة على الفصل بين الســـلطات الثالث والتعاون 
بينهـــا، ومنحـــت المرأة حقوقها السياســـية ترشـــحا 
وتصويتـــا، وأنشـــئت محكمة دســـتورية، وتم تبني 
نظام برلماني قائم على مجلسين، أحدهما منتخب 
انتخابـــا حرا مباشـــرا “النواب”، واآلخـــر يتم تعيينه 
من قبل الملك “الشـــوری”، وذلك من أجل أن يوازن 
كل مجلـــس اآلخـــر من حيـــث الخبـــرة والتخصص، 
بيـــن  والمســـاواة  الشـــخصية  الحريـــات  وعـــززت 

المواطنين، وكذلك الحريات المدنية.
 وعلى مدى ســـنوات حكمه الـ 23، تم تعزيز الحرية 
النقابية، وتحري الشـــفافية، وإعالء مكانة البحرين 
الحقوقية الدوليـــة، وتأكيد قيمة العدالة، والحفاظ 
علـــى كرامـــة اإلنســـان البحريني، من خـــالل تطوير 
المنظومة الحقوقية داخل منشـــآت اإلصالح وردع 
أي انتهـــاكات، وتنظيـــم الحق في التجمع الســـلمي، 
وتوســـيع مظلـــة التأميـــن والحمايـــة االجتماعيـــة، 

وتمكيـــن المـــرأة سياســـيا واقتصاديـــا واجتماعيـــا، 
وحماية حق البحريني في ممارسة حرية االنتخاب 

والترشح واالستفتاء والتظاهر.
 ومـــا يؤكد رســـوخ هـــذه القيم في مـــدركات الملك، 
تأسيس العديد من لجان وجمعيات حقوق اإلنسان 
الحكوميـــة والبرلمانيـــة والمســـتقلة واألهلية، التي 
تعنـــي بالرصد والمتابعة والتحقـــق، وتلبي المعايير 
الدوليـــة لهذه الحقوق في أدائها، فضال عن التعاون 
اإلقليمـــي والدولـــي فـــي هـــذا المجـــال، باالنضمـــام 
إلـــى االتفاقيـــات والمعاهـــدات الحقوقيـــة العربيـــة 
والدولية، ووضع األطر الدستورية والقانونية ذات 

الصلة بها. 

محتويات الكتاب

جاء الكتاب في أربعة فصول هي كالتالي:
“مرتكزات المسيرة الحقوقية في المملكة”

وهنـــا يبـــرز المؤلـــف أربعـــة مالمـــح مهمـــة لهذه 
الرؤية الحقوقية للملك:

األول: وصول عدد التشـــريعات المعنية بحقوق 
اإلنســـان لنحو 101 تشـــريع خالل الفترة مابين 
ال  تطويريـــة  عمليـــة  ضمـــن   ”2020  1999-“

تتوقف. 
الثانـــي: ترجمة هـــذه المرجعية التشـــريعية إلى 
بنية مؤسســـية وآليات وطنية متكاملة وفاعلة 
لتتولـــى عبء تنفيذ هذه التشـــريعات ووضعها 
علـــى ارض الواقـــع، وبمـــا تحملـــه مـــن ضمانات 
لحماية حقوق اإلنســـان واالرتقاء بها وتعزيزها 

وحمايتها.
واالتفاقيـــات  العهـــود  إلـــى  االنضمـــام  الثالـــث: 

الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان. 
الرابع: االلتزام بالمعايير واآلليات التي وضعتها 
األطراف والمؤسسات الدولية المختلفة بقضايا 
حقـــوق اإلنســـان، وعددها 18 معيـــارا، كمجلس 
حقوق اإلنســـان التابع لألمم المتحدة، ووزارات 

خارجية الدول الكبرى، وغيرهما. 

البحرين وااللتزام بالمعايير الحقوقية والدولية

اســـتطاعت مملكـــة البحريـــن أن تترجـــم بصدق 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة  بالمعاييـــر  التزامهـــا 

وتبنت على مدار األعوام الـ 23 الماضية، المعايير 
التـــي وردت في العهدين الدوليين، ســـواء العهد 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وغيرهـــا 
مـــن المعايير األخرى التي طالبـــت بها المنظمات 
الدولية غير الحكومية، أو وزارات الدول الكبرى 
ومن أهمها الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة 

وغيرها وعددها حوالي 18 معيارا تقريبا.
 وبالنظـــر إلـــى جملـــة تلـــك المعاييـــر مـــن حيـــث 
البحريـــن  مملكـــة  أن  نجـــد  والهـــدف،  الفلســـفة 
طبقتها على أرض الواقع وهو ما يمكن توضيحه 

كالتالي:
شـــهدت البحرين نهضـــة ديمقراطية وتشـــريعية 
أســـهمت بتطورهـــا سياســـيا، كمـــا أسســـت لبنية 
تشـــريعية متكاملـــة، إذ اســـتطاعت منـــذ إقـــرار 
ميثاق العمل الوطني عام 2001 أن ترسخ األطر 
المؤسســـية والقانونية للعمل الديمقراطي، ومن 
أبـــرز التشـــريعات التـــي أقرتهـــا قانـــون مباشـــرة 
الحقوق السياســـية عام 2002 وقانون مجلســـي 
الشـــورى والنواب، وقانـــون تأســـيس الجمعيات 

السياسية وتعديالت قانون العقوبات وغيرها.

التعاون مع المجتمع الدولي

1 – التعاون مع مجلس حقوق اإلنسان 
2 – االستعانة بلجنة التحقيق المستقلة 

“تقييم المجتمع الدولي للمنجزات الحقوقية” 

1 األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها 
2 إشادات منظمة العفو الدولية 

3 وزارة الخارجية البريطانية 
4 وزارة الخارجية األميركية 

5 منظمات أخرى 
6 إشادات بمواجهة وباء كرونا.

كمـــا اشـــتمل الكتـــاب علـــى جـــداول االتفاقيـــات 
والمعاهدات والمشـــاركة الشعبية في االنتخابات 
التنميـــة  فـــي مؤشـــر  البحريـــن  وتطـــور ترتيـــب 
التـــي  السياســـية  والمناصـــب  عالميـــا،  البشـــرية 
شـــغلتها المرأة البحرينية فـــي الفترة من 2006 – 

2020 وغيرها.

قـــال االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمال البحريـــن: تحل 
علينـــا فـــي كل عـــام مناســـبة األول من مايـــو، وهي 
مناســـبة أثيـــرة علـــى نفـــوس القـــوى العاملـــة فـــي 
جميع أنحاء المعمورة، فتزدهي نفوســـنا باألمنيات 
والتفاؤل بمستقبل أفضل للبشر كافة، وليس لعمال 
العالم حصرًا لما تحمله هذه المناســـبة من مضامين 
عميقة للبشرية جمعاء تندرج جميعها تحت عنوان 

العمل. 
وأضـــاف: وفي هذه المناســـبة الغالية يهنئ االتحاد 
العـــام لنقابات عمال البحريـــن جميع القوى العمالية 
المنتجـــة والفاعلـــة اقتصاديـــًا، ويؤكـــد لهـــم أنـــه لن 
يدخر جهـــدًا ودون كلل في معالجـــة جميع مباعث 
القلـــق التي تنتابهم، والعمل على خلق ظروف عمل 
أفضـــل وأكثـــر مواءمـــة لتطلعاتهـــم وطموحاتهـــم 
كقوة عمل وإنتاج. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه بيان 

االتحاد:
بالعمل ترتقي األمم وتزدهر المجتمعات اإلنســـانية 
ويســـعد البشر، ويرفع اإلنسان البسيط من مستواه 
المعيشـــي؛ ســـعيًا لحيـــاة أفضل ومعيشـــٍة كريمٍة له 
وألسرته ولمجتمعه، ويتطلع نحو غٍد أجمل يعيشه 

في ظل العدالة االجتماعية بحيث تســـود المساواة 
بيـــن البشـــر ويتحقـــق التوزيع العادل للثـــروات بين 
أفراد المجتمع وينال كل فرد حقه بعدالة وإنصاف، 
وال يشـــعر فيـــه بالغبـــن أو التعـــدي علـــى حقوقـــه 
المشـــروعة، فهو قبل كل شـــيء إنسان مكافح وهو 

أيضا مشروُع تنمية وتطوير للحياة البشرية. 
ويتزامن مرور هذه المناســـبة األممية مع استكمال 
العقـــد الثانـــي من عمـــر اتحادنا العمالـــي الذي أكمل 
عشـــرين ســـنة منـــذ انطالقته فـــي العـــام 2002، إال 
أنه ال تمر هذه المناســـبة الجليلة إال ويساور العمال 
فـــي بالدنـــا كما هو الحـــال في كل مكان مـــن العالم 
المعاصـــر مباعث للقلق والخشـــية مما هـــو جاٍر من 
تراجعـــات على ســـاحة المكاســـب االجتماعية التي 
حققتهـــا القوى العاملـــة بكفاحها الـــدءوب وجهدها 

المضني على مدى عقود عديدة. 
يتابع االتحاد العام عن كثب استمرار تفشي البطالة 
وارتفاع معدالت العاطلين عن العمل، وذلك يقودنا 
إلـــى اعادة التذكيـــر بالجدل الدائم والذي ال يتوقف 
عن فرض نفســـه وهـــو ضرورة مواءمـــة مخرجات 
التعليـــم مع متطلبات ســـوق العمـــل البحرينية، كما 
يقودنـــا إلـــى مراجعة الفكـــرة األساســـية التي تقوم 

عليهـــا سياســـة ســـوق العمـــل مـــن جعـــل البحريني 
خيـــارًا مفضـــال للتوظيـــف، ومـــن ضمـــن الخيـــارات 
الكثيـــرة التي ُأدخلت على ســـوق العمل البحرينية، 
ومنهـــا تصريـــح العمـــل المـــرن وبرنامـــج البحرنـــة 
الموازي والذي أغرق ســـوق العمل البحرين بالعمالة 
غيـــر الوطنية باإلضافـــة إلى العمالة غيـــر النظامية 
تحـــت مســـميات جديدة، ويـــرى االتحـــاد العام بأنه 
آن األوان بـــأن تكـــون البحرنـــة والعامـــل البحريني 
قـــرارًا تلتزم به منظومة ســـوق العمل مكتســـبا هذا 
االلتـــزام واألحقية من دســـتور مملكة البحرين، فال 

يصح أن يكون البحريني خيارًا من ضمن الخيارات 
الكثيـــرة والمتعددة لمنظومة الســـوق التي ال توجد 
بها معايير العمل الالئق، وال توجد بها أنظمة تســـن 
الحـــد األدنى لألجر كمـــا ال توجد بها منظومة تكفل 

تكافؤ الفرص في الحصول على فرص العمل. 

الخصخصة

إن مـــن مباعـــث القلـــق األخـــرى لالتحـــاد العـــام هو 
التعليـــم  أوضـــاع قطاعـــي  فـــي  الحاصـــل  التـــردي 
والصحـــة، فالتوجه القائـــم خالل الســـنوات القليلة 
الماضيـــة هـــو خصخصـــة هذيـــن القطاعيـــن، وذلك 
توخيـــًا لتحســـين مســـتويات التعليـــم والخدمـــات 
الطبيـــة، لكـــن النتائـــج جاءت معاكســـة تمامـــًا لهذه 
التوقعات، فالجائحة الصحية التي اجتاحت العالم 
خـــالل الســـنتين الماضيتيـــن أثبتت فشـــل سياســـة 
خصخصة القطاع الصحي، إذ فشل القطاع الصحي 
الخاص بمـــا فيه من مستشـــفيات خاصة وعيادات 
ومختبـــرات خاصـــة مـــن مواجهـــة جائحـــة كورونا 
ووقـــف عاجزا أمامهـــا، وبدأت دول غربية مشـــهود 
لها بالتقـــدم في هذين القطاعين بمراجعة سياســـة 
خصخصـــة قطـــاع الصحة، فالتجربـــة أتثبت بأنه ال 

يمكـــن االعتماد على هذا القطـــاع للتصدي لألزمات 
الصحيـــة الكبـــرى، وحده القطاع الصحـــي العام هو 
القادر على هذه المواجهة والحد من انتشار وتفشي 
األوبئـــة واألمراض المعدية الخطيرة؛ لذا ندعو إلى 
إعـــادة النظـــر في توجه الخصخصة فـــي القطاعين 
الصحي والتعليمي، والعمل على التطوير المســـتمر 

واالرتقاء بالتعليم العام والصحة العامة. 

الحوار االجتماعي

إن الحـــوار االجتماعي هو الدعامة األساســـية التي 
يقـــوم عليها العمـــل النقابي كما أنه الوســـيلة األكثر 
تحضـــرًا وتطـــورًا للوصـــول إلى الحلـــول التي ُتبنى 
على توافـــق األطراف المحاورة؛ لـــذا يبدي االتحاد 
العـــام قلقه الشـــديد من تعثر منظومـــة المفاوضات 
الجماعيـــة بين النقابـــات وإدارات العمل في العديد 
مـــن المنشـــآت االقتصادية وتجاهل آليـــة التفاوض 
بينهـــا، فيمـــا طبيعة العمـــل في كل منشـــأة تقتضي 
حـــوارًا اجتماعيـــا متواصـــالً ومتصـــالً بيـــن إدارات 
المنشآت وإدارات النقابات؛ لتحسين ظروف العمل 
وتحســـين مســـتويات اإلنتاجيـــة، وتحســـين جودة 

اإلنتاج والخدمات.

االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

“حقوق اإلنسان في البحرين بعد 23 عاًما من حكم حمد” حقائق وأرقام

إلعادة النظر في توجه خصخصة القطاعين الصحي والتعليمي

مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية يصدر

ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل... اتحاد العمال:

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابة محافظة العاصمة عن تلقي النيابة العامة 
بالغًا من مركز شرطة النبيه صالح بالعثور على امرأة آسيوية 
متوفاة بالقرب من إحدى العمارات السكنية بمنطقة الجفير.

  وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا فـــور تلقيهـــا البالغ 
باالنتقـــال لمـــكان الواقعـــة، حيـــث أجـــرت المعاينـــة الالزمـــة 
وانتدبـــت الطبيب الشـــرعي وطاقم مســـرح الجريمة وطلبت 

تحريات الشرطة.
  وتبيـــن من خالل الكشـــف الطبي الشـــرعي المبدئي خلو جثة 
المتوفـــاة من أية آثار إصابية تشـــير إلى حدوث عنف جنائي 
أو مقاومة، فضالً عما ثبت بأقوال الزوج أن زوجته المتوفيه 
تعاني من حالة نفسية تتعالج عنها، وأنها قامت بإلقاء نفسها 

من مسكنهم بالطابق العشرين.
ولـــم تتوصـــل التحريات لوجود ثمة شـــبهة جنائيـــة بالواقعة، 

ومازالت التحقيقات جارية.

ال شبهة جنائية بوفاة آسيوية 
سقطت من مبنى بالجفير الدرازي يشيد بإنجازات المملكة في تعزيز حقوق العمال

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحمايتهم خالل الجائحة

بمناســبة يوم العمال العالمي، هنأ رئيس المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان 
علــي الــدرازي، جميــع العمــال فــي مملكــة البحريــن فــي كل مواقعهــم، علــى 
جهودهــم المخلصــة في خدمة الوطــن، وعلى أعمالهــم المتواصلة في نهضة 
المملكة ودعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من لدن ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

حـــق  الـــدرازي  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
العمـــال فـــي بيئـــة عمـــل آمنة وســـليمة 
تراعـــى فيهـــا جميـــع الحقـــوق العمالية 
الوطنيـــة  التشـــريعات  أكدتهـــا  التـــي 
ومعاييـــر العمل الدوليـــة، وذلك تحقيقا 
لغايـــات التنميـــة المســـتدامة ألطـــراف 
والعمـــال  )الحكومـــة  الثالثـــة  اإلنتـــاج 

وأصحاب العمل(.
ونـــَوه بالمراكـــز المتقدمـــة عالمًيـــا التي 
حصلـــت عليهـــا مملكـــة البحريـــن ضمن 
البشـــرية  بالتنميـــة  المعنيـــة  التقاريـــر 
ومشـــاركة المـــرأة الصـــادرة عـــن البنـــك 
المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج  الدولـــي 
الدوليـــة،  العمـــل  ومنظمـــة  اإلنمائـــي 

تكريًمـــا إلنجـــازات المملكـــة فـــي مجال 
حقوق العمال عموما، وما قامت به من 
إجراءات وتدابير لصون حقوق العمال 

خـــالل جائحـــة كورونـــا، وكذلـــك  تأكيد 
الحق العام في العمل للجميع.

وأكـــد الـــدرازي أن المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان تعمـــل جاهـــدة علـــى 
متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها 
المملكـــة والتي تختـــص بحماية حقوق 
العمـــال، داعًيا الى ضـــرورة االلتزام من 
أجل تعزيز وصون تلك الحقوق وكذلك 
التعـــاون بيـــن أطـــراف اإلنتـــاج الثالثة 
)الحكومـــة والعمـــال وأصحـــاب العمل(، 
وتكريس الشـــراكة المجتمعية من أجل 
حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة 

على حٍد سواء.

المنامة - بنا

علي الدرازي

عمر الحسن

أسامة الماجد
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قصة أصحاب الكهف من 
النصوص السريانية

نتطرق هنا بشـــكل مختصـــر للنصوص 
الســـريانية التـــي ذكـــرت هـــذه القصـــة، 
زكريـــا  نصـــوص  مراجعـــة  وباإلمـــكان 
وهمـــا  األفسســـي  ويوحنـــا  الفصيـــح 
كاتبا القصـــة نثرًا وهما مـــن المؤرخين 
وأمـــا  الحادثـــة،  مـــن  العهـــد  وقريبـــي 
النـــص الشـــعري فقد كتبه مـــار يعقوب 
الســـروجي )وهـــذا الـــذي أعتمـــد علـــى 

سرده كثير من المؤرخين من بعده(. 
الرومانـــي  اإلمبراطـــور  حكـــم  عندمـــا 
دقيـــوس األثيم )دقيانـــوس العام 249 
250-( المملكـــة الرومانيـــة، زار مدينـــة 
نبالئهـــا  إلـــى  أمـــره  وأصـــدر  أفســـس 
بنحـــر الذبائـــح لألصنـــام، وأمـــر بقتـــل 
المســـيحيين الذين لم يخضعوا ألمره، 
فُقتـــل عدد كبير من الناس حتى وصل 
إلى شـــبان من أبناء طبقة النبالء كانوا 
فأمهلهـــم  المســـيحية،  الديانـــة  علـــى 
دقيوس أيامـــًا على أن ينكروا ديانتهم 
المســـيحية ويقدمـــوا القرابين لألوثان 
ويخضعـــون ألمره، وانطلـــق دقيانوس 
هـــذا إلى مدن أخـــرى مجـــاورة لمدينة 
أفســـيس )تقـــع فـــي تركيا اليـــوم( على 
أن يعود إلى مدينة أفســـيس بعد أيام. 
فلجـــأ هؤالء الفتية إلى كهف يختبئون 
فيه وكانـــوا يتعبدون الرب ويســـألونه 
الرحمة وحماتهم من بطش دقيانوس، 
فأغشاهم النوم، ومرت األيام والسنين 
وهـــم في الكهف، حتى اســـتقيظوا في 
زمـــن الملـــك ثيودوســـيوس الثاني )أو 
ثيودوســـيوس الصغير( أي بعد ســـنين 
عديدة من مـــوت دقيانوس، وقد تغير 
كل شـــيء، فاإلمبراطـــور الجديـــد كان 
على الديانة المســـيحية، وقد أنتشرت 
الديانة المســـيحية فـــي اإلمبراطورية 
عهـــد  فـــي  محظـــورة  كانـــت  بعدمـــا 
دقيانـــوس ومن تبعـــه، فكانت قصتهم 
هـــذه مـــن أعاجـــب القصـــص، حتى أن 
بعـــض المصـــادر ذكـــرت أن اإلمبراطور 
ثيودوســـيوس الثانـــي لما ســـمع بقصة 

هؤالء الفتية أمر بلقائهم شخصيًا. 

سبب عداء اإلمبراطور دقيانوس 
للمسيحية

 لمـــاذا كان دقيانـــوس محاربـــًا للديانة 
المســـيحية وكذلـــك من جـــاء بعده؟... 
فـــي  الرومانيـــة  الحضـــارة  كانـــت 
ذلـــك الوقـــت تمـــر بســـنوات الضيـــاع، 
وهـــي عقـــود مـــن الزمـــن أطلـــق عليها 
المؤرخون ســـنوات الضياع والشـــتات 
وقيل إنها 300 ســـنة والسبب في ذلك 
أن اإلمبراطورية لم تشـــهد االســـتقرار 
فـــي تلك الفترة، فقـــد وقعت انقالبات 
عســـكرية واندثار في الحروب خاصة 
أمـــام الجيـــش الساســـاني فـــي وقتها، 
ولعلنـــا نذكـــر الحادثـــة التاريخيـــة بين 
شابور األول الساســـاني كسرى فارس 
فيليبويـــس  الرومانـــي  واإلمبراطـــور 
أو فيليـــب العربـــي )أصلـــه مـــن مدينة 
شـــهبا في ســـوريا اليوم لذلـــك يطلقوا 
حكـــم  وقـــد  العربـــي  فيليـــب  عليـــه 
اإلمبراطوريـــة الرومانية مـــا بين 244 
العربـــي  فيليـــب  كان  وقـــد  249م(   –

متســـاهالً مع أتباع الديانة المسيحية، 
وســـمح لهم بنوع من الحرية بممارسة 
شـــعائر دينهم، وكان علـــى خالف كبير 
مـــع القائد العســـكري وقتهـــا دقيانوس 
ممـــا زاد مـــن هـــذا الخـــالف وأدى إلـــى 
خســـارة  هـــو  العســـكري،  اإلنقـــالب 
الرومـــان أمام الجيش الساســـاني، مما 
اضطر فيليبوس العربي أن يدفع مبالغ 
ضخمة سنويًا كجزية للملك الساساني 
شـــابور األول )بالمناســـبة شابور األول 
أيضـــًا اســـتطاع أن يأســـر اإلمبراطـــور 
فالرينـــس فـــي ســـنوات الحقـــة حتـــى 
مات اآلخير في السجون الساسانية(.

ونعـــود لفيليـــب العربـــي الـــذي اضطـــر 
أن يدفـــع الجزيـــة ســـنويًا ممـــا جعـــل 
االقتصاد والخزينة الرومانية تنكمش 
حتى قام بإصدار عملة فضة ممزوجة 
بمعـــادن أخرى كالنحـــاس بعدما كانت 
بنقـــاوة  معروفـــة  الرومانيـــة  العملـــة 
الفضـــة فيها، وذلـــك ليخفف من عبء 
اســـتخدام معـــدن الفضـــة، فـــكان هـــذا 
أحـــد أهـــم أســـباب اإلنقـــالب، بجانـــب 
إعـــداده البنه ليكـــون الحاكم والوريث 
من بعـــده، وهذا أمـــر مخالف لالعراف 

وقتها. 
أن  أراد  الحكـــم  دقيانـــوس  تقلـــد  لمـــا 
تعود لإلمبراطوريـــة الرومانية هيبتها 
وقوتهـــا، فظـــن أن مـــن أهـــم أســـباب 
الهزيمـــة هـــو ابتعـــاد الناس عـــن عبادة 
جـــاء  هنـــا  ومـــن  الرومانيـــة،  األوثـــان 
قـــراره الصـــارم بقتل أتباع المســـيحية 
أو إجبارهـــم على عبـــادة األوثان حتى 

اآللهـــة  ترضـــى 

وتعـــود  الرومانيـــة  الحضـــارة  علـــى 
هيبتهـــا، )وهـــذا الطـــرح موجـــود إلـــى 
يومنا هذا، ســـواء كان طرحًا شـــعوبيًا 
أو دينيًا بشكل عام، وإن كانت مشاكل 
األمـــم وتأخرها تعتريها أســـباب أعمق 
من ذلـــك مثل شـــح المصادر، الفســـاد، 
قلـــة الكفاءات، عـــدم العـــدل، وغيرها، 
وهـــذه هي نفســـها األســـباب التي أدت 
إلـــى انهيار الحضارة الرومانية الغربية 
مع إبقاء الحضارة الرومانية الشـــرقية 

)الحقًا الحضارة البيزنطية(.
الشـــيء بالشيء يذكر، فإن سبب بقاء 
الحضارة الشـــرقية هي أن اإلمبراطور 
دقلديانـــوس )حكـــم مـــن العـــام 284 - 
305م( قـــام بمحاربة الفســـاد وتوحيد 
أسعار الســـلع، وكذلك الرواتب وأرسى 
القوانين، فكانت قبضته هذه هي التي 
أدت إلى اســـتمرار الحضارة الشـــرقية 
بعد انهيار الحضارة الرومانية الغربية، 
وهذا القانون يعـــرف تاريخيًا بقوانين 

دقلديانوس لألسعار.
اإلمبراطـــور  أن  يســـتغرب  مـــن  هنـــاك 
بالتجـــول  بنفســـه  يقـــوم  دقيانـــوس 
في األســـواق وزيـــارة المـــدن فليراجع 
النـــص للمـــؤرخ الصينـــي الـــذي كتـــب 
مختصـــر تاريخ وي - للكاتب يو هوان 
- الكتـــاب مترجم باإلنجليزية وهو من 
القـــرن 3م يذكـــر من ضمن مشـــاهداته 
أن اإلمبراطـــور الرومانـــي يتمشـــى مع 
حراســـه ومعاونوه في األســـواق وهو 
ويخالـــط  البنفســـجي  الحريـــر  يلبـــس 
الناس ويســـتمع لهم في أيـــام معلومة 

من أيام األسبوع. 

السرد اإلسالمي لرواة الكهف

ممـــا يروى عن ابن عباس وإن كان 
اإلســـناد فيه اختالف إال أن مفاد 
الروايـــة أن قريـــش بعثت النضر 
بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
بالمدينـــة،  اليهـــود  أحبـــار  إلـــى 
فطلبوا مـــن األحبـــار أن يمدوهم 
بأســـئلة يختبروا فيهـــا نبوة محمد 

صلـــى هللا عليـــه وآلـــه، فســـألوا النبـــي 
صلـــى هللا عليـــه وآله وســـلم عن ثالث 

أشياء:
عن فتية ذهبوا في الدهر األول ما  «

كان من أمرهم )يقصدون أصحاب 
الكهف(، وبالمناسبة لم يرد ذكر أهل 

الكهف في التوراة أو األنجيل، وإن 
كان النوم العميق لسنوات تم ذكره 

في بعض األسفار المحذوفة من 
التوراة والتي عليها اختالف، فمثاًل هذه 
األسفار تقبلها بعض مدارس الكنيسة 

الكاثوليكية واألرثودوكسية، بنما هي 
مرفوضة من الكنسية البروستانتية 
وال تعتبر من الكتاب المقدس مثل 

سفر المقابيين 3 و4 وسفر يهوديت 
والحكمة وغيرها... والشاهد هنا أن 

النوم العميق تم ذكره في بعض 
هذه األسفار المحذوفة، ففكرة النوم 

العميق موجودة باألساس، وكذلك 
هي موجودة ومعروفة في التراث 

المسيحي وغيرها )هذا لمن سأل كيف 
عرف اليهود بأمر هؤالء الفتية(.

سألوا عن الملك الطواف الذي طاف  «
مشارق األرض ومغاربها )ذي القرنين(، 

أما هذا فقد تم ذكره في سفر دانيال 
وغيرها من نصوص التوراة إشارة 

وتصريحًا ايضًا. 

والسؤال الثالث عن الروح ما هي؟  «
وهذه لم يتم التطرق لها بشرح مفصل 

في الكتب.

األســـئلة  إجابـــة  كانـــت  إذا  الخالصـــة 
تقـــع أما في بطـــون التـــراث والنصوص 
العبريـــة، وإما في التوراة، وإما ال إجابة 
لها أصـــالً، لذلك أجابهـــم النبي )ص( عن 
الروح بأن قال: “ويســـألونك عن الروح، 
قل الروح مـــن أمر ربي، وما أوتيتم من 

العلـــم إال قليـــالً” )اإلســـراء: 85(، أي 
أنتـــم تســـألوني عـــن شـــيء أنتم 

إجابتـــه،  تعرفـــون  ال  أنفســـكم 
وأما جواب السؤال عن الفتية 
وذي القرنيـــن، فقـــد تـــم ذكره 
فـــي ســـورة الكهـــف التـــي هي 

موضع مقالتنا هذه.
وهنا تمكن المعجزة، إذ إن هذا 

النبـــي األمي أجاب عن األســـئلة الثالثة 
وهو ال يقـــرأ، وكذلك ذكر لهم اختالفهم 
فـــي النصـــوص عن عـــدد هـــؤالء الفتية 
حيث ذكر في سورة الكهف: “َسَيُقوُلوَن 
اِبُعُهـــْم َكْلُبُهْم، َوَيُقوُلوَن َخْمَســـٌة  َثاَلَثـــٌة رَّ
َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب، َوَيُقوُلوَن 
بِّـــي َأْعَلُم  َســـْبَعٌة َوَثاِمُنُهـــْم َكْلُبُهـــْم، ُقـــل رَّ
ـــا َيْعَلُمُهـــْم ِإالَّ َقِليٌل، َفـــاَل ُتَماِر  ِتِهـــم مَّ ِبِعدَّ
ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِهًرا َواَل َتْســـَتْفِت ِفيِهم 

ْنُهْم َأَحًدا” )سورة الكهف: 22(. مِّ
وهـــذا االختـــالف فـــي العدد إنمـــا هو ما 
جـــاء من اختـــالف في نصـــوص التراث 
المســـيحي، ال كما يصوره البعض من أن 
هـــذا االختالف في العـــدد إنما من النبي 
صلـــى هللا عليه وآلـــه، والحاصل هنا أن 
النبي ذكر لهم القصة وذكر لهم اختالفهم 
حتى في عدد الفتية، وهذا األمر مذكور 
حتى في كتاب مختصر األخبار البيعية 
للكاتـــب األب بطـــرس حـــداد الـــذي ذكر 
تحت الفصل العاشـــر )السبعة المسمون 
اهـــل الكهف( في الهامـــش ذكر اختالف 
عددهـــم  أن  األشـــهر  أن  ولـــو  عددهـــم. 
ســـبعة، ُروي عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قال: 
هم )مكســـلمينا( و)يمليخا( و)مرطونس( 
و)بينونس( و)سارينونس( و)ذو نوانس( 

و)كشفيططنونس(. 

عدد السنوات التي نامها 
أصحاب الكهف

يقـــول هللا تعالـــى: “َوَلِبُثوْا ِفـــى َكْهِفِهْم 
ِتْســـًعا  َوٱْزَداُدوْا  ِســـِنيَن  ِمْاَئـــٍةۢ  ـــَث  َثَلٰ
ـــُه َأْعَلـــُم ِبَما َلِبُثوْاۖ  َلـــُهۥ َغْيُب  )25( ُقـــِل ٱللَّ

ِت َوٱأْلَْرِض ۖ َأْبِصْر ِبِهۦ َوَأْسِمْع ۚ َما  َوٰ َمٰ ٱلسَّ
ن ُدوِنِهۦ ِمن َولِىٍّۢ َواَل ُيْشـــِرُك ِفى  َلُهـــم مِّ
ُحْكِمـــِهۦٓ َأَحـــًدا )26(” )الكهف: 25 - 26(، 
وقـــد ذكـــر الطبري مســـلكين فـــي عدد 
ســـنوات النـــوم، حيث قـــال إن البعض 
يرى أنهم ناموا 309 سنوات كما اآلية، 
ولكـــن البعض ذكر )أن ال نعلم كم لبثوا( 
بدليـــل اآلية التي بعدهـــا رقم 26 فيها 
نـــص صريـــح )قـــل هللا أعلم بمـــا لبثوا( 

وهذا دليلهم على كالمهم.
وفقًا للتراث المســـيحي في القصة، فإن 
الفتية اســـتيقظوا في عهد ثيودوسيس 
الثاني )أي بعد 195عامًا تقريبًا( ومسألة 
إنمـــا اشـــتهرت مـــن مـــار  309 ســـنوات 
المصـــادر  وبعـــض  الســـروجي  يعقـــوب 
اليونانية في وقتها، وهذا أيضًا فيه بيان 
أن النبـــي صلى هللا عليه وآله أشـــار إلى 
االختـــالف في عدد الســـنين مـــع التنبيه 
لمســـألة أن النصوص التي كتبها يعقوب 
السروجي هي بالســـيريانية، فاستحالة 
أن يكـــون اطلع عليها النبي محمد صلى 
هللا عليـــه وســـلم مـــع التشـــديد على أنه 
نبـــي أمـــي ال يقـــرأ وهنا يكمـــن اإلعجاز. 
ولـــو فرضنـــا أن عـــدد الســـنين كان فعالً 
309 فهـــذا لـــن يســـتقيم ألن دقيانـــوس 
توفـــى العـــام 250م وقيـــل 251م، ولـــو 
أضفنـــا عليهـــا 309 ســـنين ســـنكون في 
العـــام 599م أي في فترة قريبة جدًا من 
فتـــرة النبي صلى هللا عليه وســـلم وهي 
الفتـــرة مـــا بيـــن اإلمبراطـــور البيزنطـــي 
فـــوكاس،  واإلمبراطـــور  تايبيرويـــس 
واســـتحالة تصـــدق هـــذا األمـــر ألن مـــن 
عهد جاستينان األول الذي توفى 565م 
أمـــور  كل  بتأريـــخ  المؤرخـــون  اشـــتغل 
الدولـــة والحكـــم لدرجـــة أن جاســـتينان 
هذا قد وظف أحد المؤرخين في بالطه 
وهـــو بروكوبيوس لوضع كتـــاب اليزال 
يبـــاع إلـــى يومنـــا هـــذا ولـــم يذكر شـــيئًا 
مـــن قصـــة الفتيـــة أصحاب الكهـــف، وال 
المؤرخون من بعـــده بخالف المؤرخين 
السابقين الذين كانوا أقرب لهذه الفترة.

ما العملة المتداولة في عهد 
الفتية أصحاب الكهف؟

قال تعالى في ســـورة الكهف عن الفتية 
إنهـــم قالـــوا: “َفاْبَعُثـــوا َأَحَدُكـــْم ِبَوِرِقُكْم 
َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة...” )سورة الكهف: 19(. 
الـــورق كما ذكر المفســـرون هـــو الفضة، 
الدراخامـــا  الرومانيـــة  العملـــة  وهـــي 
كانـــت  فقـــد  دقيانـــوس،  لإلمبراطـــور 
هـــذه العملـــة عليهـــا صـــورة اإلمبراطور 
مـــن جهـــة، ولما حكـــم ثيدوســـيوس تم 
وضـــع صـــورة ثيودوســـيس الثاني بدل 
دقيانـــوس، وإلـــى اليوم نجـــد أن بعض 
الكنائـــس األورثدكســـية والكاثوليكيـــة 
تخصـــص يومًا مـــن أيام الســـنة إلحياء 
ذكرى أصحاب الكهف، وهناك دعاء من 

األدعية أيضًا باسمهم.
أصحـــاب  حكايـــة  أمـــور  أهـــم  مـــن  إن 
الكهـــف، أن نتذكر أن نطلب الرحمة من 
هللا ســـبحانه وتعالى، ونختم مقالنا بما 
دعـــى به أصحـــاب الكهف كمـــا جاء في 
سورة الكهف “َربََّنٓا َءاِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة 
ْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشـــًدا” )الكهف: 10(،  َوَهيِّ

هذا وهللا أعلى وأعلم.

ا إلحياء ذكرى أصحاب الكهف كنائس تخصص يوًما سنويًّ
العرادي يروي قصة أصحاب الكهف وعملة “دراخاما” اإلمبراطور دقيانوس
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هذا المقال جزء من بحث أعددته عن أصحاب الكهف )نظرة وسرد تاريخي(، ونذكر هنا أن القرآن الكريم تضمن بعض الوقائع التاريخية من باب العبرة والفائدة مثل الحرب البيزنطية 
الساسانية )في سورة الروم( وكذلك قصص أقوام وأمم عاشت قبلنا مثل قوم تّبع )لقب يطلق على ملوك اليمن وهي من الحضارات العربية القديمة قبل اإلسالم( وغيرها، وأيضًا قصة 
أصحاب الكهف التي هي باألساس من التراث المسيحي وليست قصة إسالمية إنما ورد ذكرها في القرآن الكريم لسبب سنتطرق له في هذا السرد التاريخي، وأود هنا أن أشير إلى أن 
السرد التاريخي مهم، ألنه يعطي صورة أشمل للقارئ، ويبقى التاريخ رهن االكتشافات األنثروبوليجية وغيرها من الدراسات، وال أّدعي أنني أملك الحقيقة بل إن مجرد اجتهاد مني.
قصة أصحاب الكهف من القصص التي تواتر ذكرها في مصادر مختلفة حيث ذكرها د. بارتلومجي في بحثه العام 2010 بعنوان )أســطورة نائموا إفســيس – النائمون الســبعة – في 
المصادر العربية والسريانية( حيث أفاد بأن عدد المصادر التي ذكرت قصة أصحاب الكهف بلغ أكثر من 200 مصدر بينها مصادر باللغة الالتينية بلغ عددها 104 )وكان بينها نصوص 
كتبها يعقوب السروجي وهو مصدر مهم جدًا اعتمد عليه المؤرخون ممن جاؤوا بعده، وقد كان يعقوب السروجي )451 – 521 م( قديسًا للكنائس السريانية كما كان شاعرًا وأديبًا 
أيضــًا، وكذلــك 40 مصــدرًا يونانيــًا و33 مصــدرًا عربيــًا بينهــا مصــادر مســيحية ومصــادر قبطية وآرامية وســريانية وغيرهــا، مما يعطي انطباعــًا بأن قصة أصحاب الكهف منتشــرة 

ومشهورة، وبالرغم من كثرة هذه المصادر، إال أنه ورد بعض اإلختالف فيها من بينها أسماء هؤالء الفتية وعددهم والسنوات التي ناموا فيها والفترة التي عاشوها. 

فيليــب العربــي أصدر عملــة ممزوجة بمعــادن ليخفــف من عبء اســتخدام معــدن الفضة

بقلم: محمد عبدالحكيم العرادي

الفتية استيقظوا  بعد 195 عاًما تقريًبا... 
ومسألة 309 سنوات اشتهرت من مار 

يعقوب السروجي ومصادر يونانية

عملة دراخاما اإلمبراطور دقيانوسعملة ثيودوسيوس
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قــدم النائــب أحمــد الســلوم اقتراحا برغبة بشــأن جمع األنشــطة المتنوعة في ســجل تجاري واحد بدال من إصدار ســجل 
تجاري مستقل لكل نشاط من األنشطة غير المتجانسة، والذي يهدف إلى تسهيل المتابعة من قبل أصحاب المؤسسات 
والشركات للسجالت التجارية؛ كونها مدمجة في سجل تجاري واحد، كما أن العمل باالقتراح سيختصر الوقت والجهد 
المبذول في سبيل عملية التجديد المستمرة والتي تطلبها الجهات المعنية، فضال عن مساهمته في تخفيف اإلجراءات 
المتبعة على جميع أصحاب المؤسسات، باإلضافة إلى إعطاء ميزة أخرى نحو المستثمرين، بما تعمل على جذب رؤوس 

األموال. 

وذكـــر النائـــب أحمد الســـلوم أن مملكة 
وفـــق  جـــذب  بيئـــة  وفـــرت  البحريـــن 
نحـــو  هادفـــة  اســـتراتيجية  مقومـــات 
االرتقاء بالخدمات التجارية واألعمال، 
ودعـــم رواد األعمال؛ من أجل الوصول 
دعـــم  فـــي  الفعليـــة  المســـاهمة  إلـــى 

االقتصاد الوطني.
وأكد أن الدعم الحكومي جاء على رأس 
هـــذه األولويات بما ينصب في تحقيق 
هذا الهدف من خالل االســـتراتيجيات 
مملكـــة  موقـــع  تعزيـــز  نحـــو  الهادفـــة 

البحريـــن، وتقديم التســـهيالت الالزمة 
للتجـــار والمســـتثمرين وتعزيـــز رؤوس 

األموال في المملكة.
وأضاف أن الحكومة ســـعت باســـتمرار 
وتبســـيطها،  اإلجـــراءات  تقليـــل  نحـــو 
وجعلها في متناول الجميع، والحصول 
على كافة التسهيالت وفق نسق واضح 
وســـلس، بمـــا يســـهل مـــن اإلجـــراءات 
الحكومية المتبعة في هذا الشأن، الفتا 
إلى تجارب الدول الخليجية الشقيقة، 
حيث بدأت المملكة العربية الســـعودية 

في الســـير قدما في هـــذا االتجاه نحو 
تعزيـــز البيئة االســـتثمارية والتســـهيل 

على أصحاب األعمال.
تتبلـــور  المقتـــرح  فكـــرة  أن  وأوضـــح 
وتهـــدف إلى جمـــع األنشـــطة المتنوعة 
وجعلهـــا في ســـجل تجـــاري واحد بدال 
من إصدار ســـجل تجاري مســـتقل لكل 
نشـــاط من األنشـــطة غير المتجانســـة، 
وهذا من شأنه تســـهيل ممارسة العمل 
التجـــاري واختصار الوقت والجهد عبر 
االكتفـــاء بســـجل تجاري واحـــد يجمع 

هذه األنشطة المتنوعة.
يرمـــي  المقتـــرح  أن  الســـلوم  وأردف 
مـــن  التقليـــل  إلـــى  مباشـــرة  بصـــورة 
علـــى  وااللتزامـــات  الماديـــة  األعبـــاء 
إقبـــال  ظـــل  فـــي  المؤسســـات  هـــذه 
المملكـــة على المضي نحو مشـــروعات 
استراتيجية هادفة نحو جذب رؤوس 
األموال، فإن وضع مظلة واحدة تجمع 

كافـــة الســـجالت التجاريـــة في ســـجل 
تجـــاري واحد سيســـهل عملية المتابعة 
الواحـــدة، وعدم الحاجة إلى التشـــتت 
في أكثر من ســـجل تجـــاري، فضال عن 
المساهمة الفعلية في الحصر والمتابعة 
والتقييم ومدى الحاجة لالستمرار في 
هـــذه الســـجالت أو تخفيضها بما ينظم 

العملية بشكل أفضل.

تقـــدم عـــدد من أعضـــاء مجلـــس النواب 
باقتـــراح برغبـــة بشـــأن تخصيص نســـبة 
العـــام  المخطـــط  مـــن   % 10 إلـــى   % 8
لصالـــح  الجديـــدة  التعميريـــة  للمناطـــق 
القاطنين بالمناطق القديمة التي تحتاج 
للبنيـــة  وتطويـــر  تخطيـــط  إعـــادة  إلـــى 
التحتيـــة فيهـــا، ووقع علـــى االقتراح كل 
من النواب خالد بوعنق، محمد بوحمود، 

أحمد األنصاري، إبراهيم النفيعي.
وورد فـــي المذكـــرة اإليضاحية لالقتراح 
برغبـــة بأن مملكة البحرين تشـــهد عملية 
تطوير مســـتمر للمخطط العـــام بالمملكة 
وتخطيـــط المناطـــق غيـــر المخططة بما 
فـــي ذلـــك إنشـــاء مـــدن ســـكنية جديدة، 
وزيادة المساحات المتاحة على اليابسة 
أو مـــن خـــالل عمليـــة الـــردم فضـــال عـــن 
تنفيذ المشاريع التنموية واإلستراتيجية 
واالســـتثمارية، وما يســـتتبع ذلك إنشاء 

وتطويـــر البنيـــة التحتية لتلـــك المناطق 
وتوفير كافـــة المرافق بها، وذلك جميعه 
فـــي ضـــو الرؤيـــة االقتصاديـــة للمملكـــة 
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وأضافـــت أنـــه يمنـــع حاليـــا بناء الشـــقق 
فـــي المناطـــق القديمة )تصنيـــف متصل 
)أ وب(( قانونـــا فـــي حيـــن يتـــم الســـماح 
بتحويل المناطق الزراعية إلى مجمعات 
تغييـــر  بعـــد  ســـكنية  وشـــقق  تجاريـــة 

التصنيـــف، وهو ما يعـــد إجحافا بحقوق 
القاطنيـــن بالمناطق القديمة ومنعهم من 
االســـتفادة القصوى من عقاراتهم بنسبة 
بنـــاء  يســـتطيعون  )300 %( وكذلـــك ال 

شقق ألبنائهم.
ويتضمـــن االقتـــراح برغبـــة بتخصيـــص 
نســـبة من 8 % إلـــى 10 % من المخطط 
العام للمناطـــق التعميرية الجديدة العام 
القديمـــة  بالمناطـــق  القاطنيـــن  لصالـــح 

تخطيـــط  إعـــادة  إلـــى  تحتـــاج  والتـــي 
وتطوير للمرافق والبنية التحتية فيها.

ويحقـــق هـــذا االقتراح برغبة االنســـجام 
والتناســـق بين تعميـــر المناطق الجديدة 
والمناطق القديمـــة كما يؤدي إلى عملية 
انتعـــاش الحركـــة االقتصاديـــة للمناطـــق 
القديمـــة، وكذلـــك ســـيؤدي إلـــى تقليـــل 
إلعـــادة  والصيانـــة  اإلنشـــائية  التكلفـــة 

تطوير البنية التحتية لتلك المناطق.

لجمــع األنشطــة المتنوعــة بسجــل تجــاري واحــد

10 % من مخطط المناطق التعميرية لصالح القاطنين بالمناطق القديمة

في إطار تسهيل اإلجراءات على أصحاب المؤسسات... السلوم:

بحد أقصى 500 دينار وبنسبة 6 % من فئة الدخل الشهري

خالد بوعنق وإبراهيم النفيعي

مبنى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تشريع لدمج ربات البيوت في اشتراكات التقاعد
تقــدم عــدد مــن أعضــاء مجلس النــواب باقتراح بقانون بشــأن تعديــل بعض أحكام قانــون التأميــن االجتماعي الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم 24 لســنة 1976، وتتمثــل فكــرة االقتراح من خالل اختيــار ربات البيوت لفئة دخل شــهرية تبدأ 
بالحد األدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، على أن تقوم بتسديد 6 % من فئة الدخل المقرر وتقوم الحكومة 

بتسديد 9 % من هذه الفئة.

ووقع االقتـــراح بقانون كل من النواب 
وحمـــد  البنـــاي،  وعمـــار  قمبـــر،  عمـــار 
الكوهجي، ومحمد العباسي، وممدوح 
الصالـــح اقتـــراح بشـــأن تعديـــل بعض 

أحكام قانون التأمين االجتماعي
وتشـــمل المـــادة األولـــى مـــن االقتراح 
بقانـــون علـــى أن يضاف فصـــل جديد 
إلـــى البـــاب الرابع مـــن قانـــون التأمين 
االجتماعـــي الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )24( لسنة 1976، يتعلق باألحكام 

العامة للتأمين على ربات البيوت.
وتنـــص على أن “يجوز لربـــات البيوت 
تســـديد االشـــتراكات المقررة بواقع 6 
% علـــى أســـاس فئـــة الدخل الشـــهري 
التي يتم اختيارها، وتســـدد الحكومة 

9 % من فئة الدخل المختارة.
وتكون فئـــة الدخل الشـــهري عند بدء 
االشـــتراك بواقـــع الحد األدنـــى المقرر 
للمعاش وبحد أقصى قدرة 500 دينار.

وتؤدى مســـتحقات ربـــات البيوت عند 

حســـاب معـــاش الشـــيخوخة أو العجز 
أو الوفـــاة أو حســـاب تعويـــض الدفعة 
الواحـــدة فـــي حالـــة انتهاء االشـــتراك 
فـــي التأميـــن على ربـــات البيـــوت ألي 
ســـبب كان بالكيفية والشروط الواردة 

بأحكام قانون التأمين االجتماعي”. 
الماليـــة  وزيـــر  مـــن  قـــرار  ويصـــدر 
كيفيـــة  يحـــدد  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
تطبيق هـــذا الفصل بنـــاء على اقتراح 
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للتأمين 

االجتماعي.
وورد في المذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون أن المادة 5/ ب، ج من دســـتور 

مملكة البحرين على أن:
ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات 
المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع 
ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  السياســـية 
بأحـــكام  إخـــالل  دون  واالقتصاديـــة 

الشريعة اإلسالمية.

الضمـــان  تحقيـــق  الدولـــة  تكفـــل  ج- 
االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة 
الشـــيخوخة أو المـــرض أو العجـــز عن 
العمـــل أو اليتـــم أو الترمـــل أو البطالة، 
كمـــا تؤمـــن لهـــم التأميـــن االجتماعـــي 
علـــى  وتعمـــل  الصحيـــة،  والرعايـــة 
وقايتهـــم مـــن براثن الجهـــل والخوف 

والفاقة.
جاء االقتراح بقانون من أجل تحقيق 
لربـــات  الـــالزم  االجتماعـــي  الضمـــان 
أو  الشـــيخوخة  حالـــة  فـــي  البيـــوت 
المـــرض أو العجـــز عن العمـــل ويضمن 
لهـــن العيش الكريم وتعزيز االســـتقرار 
االجتماعـــي لهذه الفئة من المواطنين، 
كمـــا أن هـــذه الفكرة ســـتدعم صندوق 
التقاعـــد الذي يـــدار من الهيئـــة العامة 
مـــن  ويقلـــل  االجتماعـــي  للتأميـــن 
العجـــوزات االكتواريـــة التـــي يواجهها 

الصندوق.

عمار قمبر ومحمد العباسي

مبنى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

أحمد السلوم

محمود 
محمد البحراني 

بوحمود

عمار البناي ممدوح الصالح  حمد الكوهجي



الناشط الخيري البلوشي لـ “^”: شركات نقل لتوصيل المساعدات

 ما جديد العمل الخيري هذه األيام؟ «

نحن في موسم من مواسم الخيرات والذي 
تكثر فيه مشـــروعات الخير والتكافل، وبه 
يرســـل كل جـــار الـــى جـــاره أو مـــن يعـــرف 

حاجته )النقصة(.
واألصـــل في العمـــل الخيري فـــي البحرين 
بـــدأ بهذه )النقصه(، وتكليـــف األوالد بذلك، 
والـــذي مـــن شـــأنه أن يســـاعدهم على زرع 
مفاهيم الخيـــر والتطوع بنفوســـهم، وكلها 
تســـاعد علـــى التكافـــل بيـــن النـــاس، ولقـــد 
وفقنـــا مـــع مجموعة مـــن الخيريـــن بالعمل 
مـــن  المســـاعدات  لتوصيـــل  كوســـطاء، 
المحســـنين الى األســـر المحتاجـــة بطريقة 

تحفظ عفتها.

 هل توثقون هذه األعمال؟ «

نحـــن ال نوثـــق هـــذه األعمـــال، ألننـــي حين 
أصـــور باب بيـــت ألنني ســـاعدته، فإن هذا 
البـــاب يعرفـــه جـــاره، ولـــو انتشـــرت هـــذه 
الصورة لربما كســـرت شـــيئًا في نفس هذه 

العائلة الفقيرة أو المتعففة.
بتوصيـــل  نقـــوم  عديـــدة  حـــاالت  وفـــي 
المســـاعدات عن طريق شركات التوصيل، 
أو شـــركات النقل الغذائية، كالسوبرماركت 
وبحيث ال يعرف الجيران أن هذه األســـرة 

وصلت لها مساعدة.
وحين نقدم المساعدة لألب، فنحن ال نفعل 
ذلـــك أمام أوالده، حتى ال نكســـر مقامه، أو 
هيبتـــه، وذلك فنحن نهتم بأن نحافظ على 
كرامة وعفة األســـرة المحتاجة، ولكل فرد 

منها.

 وكيف تنظر لتجاوب الناس مع  «
ذلك في ظل الظروف االقتصادية 

الراهنة؟

عمل الخير في البحرين مســـتمر ومتزايد، 
وال يوقفـــه شـــيء أو ظـــرف، ألنـــه متأصل 
ويعبـــر عن روح أبناء البلـــد األوفياء، ومن 
األوجـــه الجميلـــة التـــي مـــررت بهـــا والتي 
منـــا  طلـــب  جـــار  الـــدالالت،  هـــذه  تحمـــل 
مســـاعدة جـــاره، بالرغـــم مـــن أنـــه قـــدم له 
المســـاعدة بالفعـــل، ولكنـــه يـــرى بأنهـــا غير 
كافيـــة، ولقد قال لنا )لو باســـتطاعتي اكثر 

ما تأخرت(.

وهل تقتصر هذه المساعدات على  «
البحرينيين فقط؟

المغتربيـــن  إخواننـــا  حتـــى  يطـــال  الخيـــر 
والذين يعيشون بيننا لوحدهم، ويخدمون 
النظافـــة  شـــركات  فـــي  والعامليـــن  البلـــد، 

والعامة وغيرها، حيث نهتم بتفطيرهم.
وحيـــن نفطـــر أحدهـــم فنحـــن نوفـــر عليه 
الـــى ثالثيـــن دينـــار بشـــهر  دينـــارًا، يصـــل 
رمضان، تســـاعده على تحويـــل هذا المبلغ 
ألوالده في بلده، لكي يكسوهم ويطعمهم.

هـــذا العامـــل والـــذي قـــد يســـاء معاملتـــه 
بموقـــف، أو كلمـــة مـــن هـــذا أو ذاك، يـــرق 
قلبـــه حيـــن يقدم لـــه أحدهم وجبـــة إفطار 
برمضـــان، مـــن مـــاء وتمـــر ولبـــن وغيرهـــا، 
سواء في مسجد أو سكن عمال أو بشارع، 
وهـــذا األمـــر هـــو واجـــب دينـــي نقـــوم به، 
وواجـــب تجـــاه المجتمع، ومـــن واجبنا هنا 
أن نحبب بنا، كل من يعيش في مجتمعنا.

ما المعايير التي ترتكزون عليها في  «
تحديد األسر المحتاجة في البحرين؟

نـــرى أوالً لمدخول األســـرة، وعدد أفرادها، 

ومصـــادر الدخل، ولقد اهتممنا خالل فترة 
الجائحـــة بالفئات األكثر تضـــررا كالعاملين 
فـــي خدمـــات الضيافـــة، وتوصيـــل الطلبة 
للمدارس، واألمهـــات التي تصنع األكل في 
البيوت، وغيرها من الوظائف والمهن التي 

انقطع دخلها.
مداخيـــل  لديهـــا  األســـر  بعـــض  أن  كمـــا 
محـــدودة، ال تخـــرج عـــن عـــالوات الدولـــة 
)الشئون(، والكثير من األسر التي نساعدها 
ال تعلم بأننا درســـنا حالتهـــا، حيث نتقصى 
األمر بهدوء مع الجيران وبعض المعارف.

وكذلك األحاديث العفوية مع ارباب األســـر 
والتـــي نتقصى منهم واقع الحـــال، كما أننا 
نتلقـــى بعـــض الطلبـــات عـــن طريـــق الخط 

الخاص بشبكات التواصل االجتماعي.
وبعـــد انتهـــاء عملنا بشـــهر رمضـــان، ننتقل 
الـــى موقع آخر من مواقع عمل الخير، وهو 
العمل االغاثي، والذي ال نســـتطيع العمل به 
بشـــكل فردي ألن له شروطًا طويلة ترتبط 
بجمـــع المال، وتحويلها الى الخارج، وعليه 
يتـــم التنســـيق بذلـــك مـــع األخـــوة بجمعية 

التربية اإلسالمية.

 على أي دول ركزتم خالل السنوات  «
األخيرة ولماذا؟

علـــى النيجـــر والتـــي تقـــع بغـــرب افريقيـــا، 
منهـــم   95% مليـــون،   15 ســـكان  وبعـــدد 
مســـلمين، وثمانين بالمئة من مساحة البلد 
صحـــراء قاحلة، وتســـجل النيجـــر -للعلم- 
ســـنويا أعلـــى نســـبة فـــي العالـــم بوفيـــات 

األطفال.
كما أنها افقر دولة على وجه األرض، وهي 
دولة حبيســـة ليـــس لها أي حـــدود بحرية، 
فحيـــن بحثنا الحال في هـــذه البلد، وجدنا 
أن توفير المياه هو الركيزة األساسية لحل 
الكثير من المشـــاكل بها، مع تزايد الجفاف، 
وأمـــراض  المجاعـــات،  بســـبب  والمـــوت 
األطفـــال، وعـــدم تعليمهـــم، والذي يســـبب 

تراجع في مؤشرات التنمية.

  ماذا رأيتم حين زرتم القرى في  «
النيجر؟

رأينـــا ان الكثيـــر من ســـكانها يشـــربون من 
ميـــاه آبـــار ســـطحية، وحيـــن فحصنـــا هذه 
الميـــاه والتـــي لونهـــا لـــون الطمـــي أو لـــون 

يشـــبه لون شـــاي )الكرك(، وجدنا أنها مليئة 
ميـــاه  وهـــي  والحشـــرات،  بالطفيليـــات، 
يشـــربون منهـــا باســـتمرار هم ومواشـــيهم، 

ويطبخون منها.
وفـــي أحيانًا أخرى، يكون هنالك بئر عميق 
وغيـــر صحـــي، علـــى بعـــد عشـــرة كيلو من 
القرية، فيقـــوم بعض أبناء القرية بالذهاب 
الـــى هنالك يوميا واحضار المياه ألهاليهم، 
فيفقدون لهذا االنشغال الفرصة بالحصول 

على التعليم.

 ما الذي يسببه شرب هذه المياه؟ «

يؤدي النتشار الكثير امراض المعدة الجهاز 
الهضمـــي، خصوصًا لدى األطفـــال، والمتبع 
عـــادة بأنـــه وحين نصـــل للقرية، بـــأن نقوم 
بتحليـــل المياه، فإذا كانت صالحة للشـــرب 
نبنـــي محطة للمياه، ويســـتفيد منها يوميا 
أهالي القريـــة والمناطق القريبـــة، وبتعداد 

الفين شخص تقريبًا.

 كم عدد محطات المياه التي قمتم  «
بنائها أخيرًا؟

الثـــالث  وخـــالل  هللا،  مـــن  بفضـــل  تمكنـــا 
الســـنوات الماضيـــة ببنـــاء قرابـــة األربعين 
محطة مياه بالنيجر، وبتبرعات أهل الخير 
في البحرين، حيث نعلن عن المشـــروعات، 
ثم نفتح باب التبرع، ونحفر ونبني ونوثق 

وبشكل سنوي.

هل هنالك مشروعات أخرى غير ذلك؟ «

بالتأكيـــد، حيث نقوم بزيـــارة القرى ونقف 
علـــى احتياجاتهـــا ونعلن عنهـــا، ولقد أعلن 
هذا العام عن مشـــروع سقاية عشرة قرى، 
وألننا حين نسقي القرية فإننا نوفر لها ماء 
للشـــرب، ونحمـــي أطفالها من شـــرب الماء 
الملـــوث، ونحميهـــم من الجفـــاف، واألبناء 
الذي يهـــدر وقته يوميا إلحضـــار الماء من 
األماكـــن البعيـــدة، ســـتكون لديـــه الفرصـــة 

لالنتظام في الدراسة.

ونحـــن بذلـــك، ال نجتهـــد على مشـــروعات 
الميـــاه فحســـب، حيـــث نهتم أيضـــًا بعالج 
األمـــراض  يعانـــون  والذيـــن  األطفـــال، 
المختلفـــة بســـبب شـــرب الميـــاه الملوثـــة، 
ولقـــد رأينا أطفاالً منتفخيـــن، وطفل عمره 
عاميـــن ال يتجـــاوز وزنـــه الكيلويـــن فقـــط، 

لهذه األسباب.

 كم عدد العمليات الجراحية التي  «
أنجزتوها في زياراتكم الخيرة؟

وفقنـــا في كل زيارة، بإجـــراء من 500 الى 
1000 عملية، منهـــا إزالة الماء األبيض من 
العين والتي تســـاعد الشخص لكي يمارس 
يكفـــل  وبـــأن  مجـــددًا،  الطبيعيـــة  حياتـــه 

أوالده.
كمـــا نكفـــل أيضـــًا العمليـــات التـــي تجـــرى 
فـــي المستشـــفيات والخاصة بإزالـــة الماء 
األسود، والذي يصاحب الطفل من الوالدة، 
ويتسبب له بالعمى إذا لم يعالج في حينه.
هنالك أيضًا المشـــروعات المتعلقة باألمور 
التنمويـــة، كمشـــروع توفيـــر ماكنة خياطة 
علـــى  الحصـــول  فـــي  لمســـاعدتها  لـــألم، 
مدخول تساعد به اسرتها، واآلخر مشروع 
المواشـــي، حيـــث نوفـــر لـــكل عائلـــة ثالثة 
رؤوس، تبتـــدئ تتكاثـــر عندهـــم، ومـــن ثم 

يبيعون ويأكلون ويشربون منها.
لدينـــا أيضـــا مشـــروعات بنـــاء المـــدارس، 
خصوصـــا وأننـــا رصدنا مـــدارس موجودة 
مبنيـــة مـــن القـــش، يضطر ألجـــل الوصول 
اليهـــا، أن يســـير الطلبة ومنهـــم أطفال كثر 
للســـير بمســـافة ســـبعة كيلو، حيث نحولها 
الى مدرســـة جديدة ومتكاملـــة، كما نحفر 
الـــى جانبهـــا بئـــر صغيـــر، وغالبـــا ال تبنـــى 
المدرســـة إال وبجوارها مســـجد بتبرع أهل 

الخير.

 ما أسس نجاح هذه المشروعات؟ «

االســـتغالل األمثـــل للصدقـــات والزكـــوات 
والمساعدات، وتوجيهها بالشكل الصحيح، 
الـــى الفئـــات األكثر تضـــررًا، والمشـــروعات 

األكثر أهمية وحاجة.

ما رأيك بالمطالبات البرلمانية بوقف  «
تصدير أموال التبرعات للخارج؟

المشروعات التي نقوم بها بالخارج، ليست 
بأمـــوال عامـــة، وانما هـــي أمـــوال تبرعات 
يطلـــب من خاللهـــا المتبرعين حفـــر بئر، أو 
بنـــاء مســـجد والذي تكـــون كلفتـــه بحدود 
6000 دينـــار بأفريقيـــا، وهـــو مبلـــغ بســـيط 
جدًا قياسًا بكلفة بناء مسجد في البحرين 
دينـــار،  الـــف  المائـــة  يتجـــاوز  قـــد  والـــذي 
فالمتبرعـــون هم من يحددون أي يجب أن 
تذهـــب أمـــوال تبرعاتهـــم، وكيـــف تصرف، 

وليس نحن.

هل نستطيع وسم الشباب البحريني  «
في العمل االغاثي بالنجاح؟

بالتأكيـــد، فالكثيـــر منهـــم اصبحـــوا قـــدوة 
لآلخرين، وتجاربهم تدرس وينظر لها بكل 
احترام وتقدير، بمـــدارس ومعاهد ومراكز 
والـــذي  البحرينـــي  الشـــباب  بناهـــا  تعليـــم 

تتحدث عنها تقارير التنمية المستدامة.
ومـــا يميزهـــم بأن ليـــس لديهم حـــدود في 
خدمـــة الجميع، بدأ من جـــاره، وحتى آخر 

بقعة في األرض.

“البالد” تحاور خالد البلوشي

متطوعو البحرين بنوا 40 محطة مياه في النيجر أفقر بلد بالعالم

الكلفة النــخــفــاض  الــبــحــريــن  خـــارج  مسجد  ــنــاء  ب يــطــلــبــون  المتبرعين  بــعــض 

عمل الخير في 
البحرين مستمر 

ومتزايد وال يوقفه 
شيء

الخير يطال إخواننا 
المغتربين والذين 

يعيشون بيننا 
ويخدمون البلد
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قال الناشــط في العمــل الخيري واإلغاثي 
خالــد البلوشــي إن االســتغالل األمثــل 
والمســاعدات،  والزكــوات  للصدقــات 
إلــى  الصحيــح،  بالشــكل  وتوجيههــا 

والمشــروعات  تضــررا،  األكثــر  الفئــات 
ركائــز  أهــم  مــن  وحاجــة،  أهميــة  األكثــر 

نجاح العمل الخيري.
وأوضح البلوشــي بحوار أجرته معه 

“البــالد” أن “عمــل الخيــر فــي البحريــن 
مســتمر ومتزايــد، وال يوقفــه شــيء أو 
ظرف، ألنه متأصل ويعبر عن روح أبناء 
البلــد األوفياء، وبأن الخير يطال حتى 
المغتربيــن في البالد والذين يعيشــون 

لوحدهم”. وفيما يلي نص الحوار:

نساعـــد أســـرا ال تعلـــم بأننـــا درسنـــا حالتهـــا ونتقصـــى أمرهـــا بهـــدوء

إبراهيم النهام | تصوير: خليل إبراهيم
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تحـــت رعايـــة وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل حميـــدان، رئيس مجلس 
إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، أقام النـــادي الهندي، مســـاء األحـــد الماضي، 
االحتفال الســـنوي بمناسبة “يوم العمال العالمي”، بحضور سفير جمهورية الهند 
لـــدى مملكة البحرين بيوش شريفاســـتاف، ورئيس النادي، كي ام جيرين، وذلك 

بمقر النادي في المنامة.

ا كبيًرا  وقد شـــهد الحفل حضـــوًرا عماليًّ
تفاعـــل  حيـــث  الهنديـــة،  الجاليـــة  مـــن 
خـــال  الفنيـــة  العـــروض  مـــع  الجميـــع 
االحتفـــال، والتـــي عبـــرت عـــن الثقافـــة 
الهنديـــة العريقـــة وما تعكســـه من روح 
التســـامح بيـــن الشـــعوب والحضـــارات 

المختلفة. 
وفـــي تصريح له، هنأ حميـــدان الجالية 
الهنديـــة بمناســـبة يوم العمـــال العالمي، 
التاريخيـــة  العاقـــات  بعمـــق  مشـــيًدا 
الصديقيـــن،  البلديـــن  تربـــط  التـــي 
منوًهـــا بإســـهامات العمـــال الهنـــود فـــي 
المســـيرة التنموية التي تشهدها مملكة 
البحرين، وما تحظى به من تقدير على 

المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين وبفضل 
القيـــادة الحكيمة لعاهـــل الباد صاحب 

آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، وحكومته الموقرة برئاسة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، اســـتطاعت تجاوز تداعيات 
جائحة كورونا )كوفيد- 19(، وحافظت 
علـــى مســـتوى الصحـــة العامـــة لجميـــع 
فـــي  خاصـــة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
مواقـــع العمل ومقار ســـكنهم، الفًتا إلى 
أن هناك العديد من الدروس المستفادة 
الســـامة  تعزيـــز  فـــي  الجائحـــة  مـــن 
والصحة المهنية، وفي مقدمة ذلك سن 
القوانيـــن والتشـــريعات العماليـــة التـــي 
تعـــزز من بيئة العمـــل الصحية واآلمنة، 
مؤكًدا أن البحرين قطعت شوًطا كبيًرا 
فـــي تعزيـــز حقـــوق العمـــال فـــي إطـــار 

التزامها الحضاري بحقوق اإلنسان.

من جانبه، أشـــاد رئيس النـــادي الهندي 
بحرص جالة عاهـــل الباد على رعاية 
مصالـــح العمـــال، وبمســـاندة حكومتـــه 
الموقرة، برئاسة سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، لتطويـــر اإلجـــراءات 
بحقـــوق  الصلـــة  ذات  والتشـــريعات 
العمـــال، ومحاربـــة أي نـــوع مـــن أنـــواع 
التمييز في االســـتخدام والمهنة، مقدًرا 
اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات  الجهـــود 
لحمايـــة  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
العمـــال وضمـــان حقوقهـــم، والتي كان 
آخرهـــا تطبيـــق نظـــام حمايـــة األجـــور، 

تحويـــل  ضمـــان  إلـــى  يهـــدف  والـــذي 
أجـــور العمال فـــي القطـــاع الخاص إلى 
حســـاباتهم المصرفيـــة بشـــكل منتظـــم 
وفـــي مواعيدها المقـــررة، حيث يحفظ 
هـــذا النظـــام الحقـــوق الماليـــة للعمـــال، 
معرًبـــا عـــن شـــكره علـــى ما تحظـــى به 
الجاليـــة الهنديـــة مـــن رعايـــة واهتمام، 
مؤكًدا أن البحرين من الدول المتقدمة 
في التشـــريعات العمالية الوطنية التي 
تتماشـــى مـــع معاييـــر العمـــل الدوليـــة 
ممـــا أكســـبها احتـــرام وتقديـــر المجتمع 

الدولي.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البحرين قطعت شوطا كبيرا في تعزيز حقوق العمال
مشيدا بإسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية... حميدان:
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BILLIONAIRE ENTERTAINMENT AND MARKERTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE ,
 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM

VICTORY  SPORT BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 33354412  or  F-201080@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

Alsaleheya coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33391522  or  BUAHMED182@GMAIL.COM

RED GONE MOBILE REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33461999  or  TAHANSMYKA@YAHOO.CO.UK

LAMAT AL NOUR FOR ALUMINIUM IRON AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33312203  or  HAYAKGLOBAL@GMAIL.COM

Al-Saibaei Freight transport by road 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39337551  or  HA9307200@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312155  or  jashim3645@gmail.com

The Seat Shop For auto Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 38304039  or  AANTAKYA@GMAIL.COM

AVN TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36208559  or  VIJITH.UNNI.VV@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 35475656  or  HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@GMAIL.COM

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM

D 4 H PRINTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33509002  or  SHEMI.SAMEER@GMAIL.COM

HASNA USMAN SOLAIMAN   HASAN (126431) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33473746  or  BAIHASNA1456@GMAIL.COM

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact
 17332808  or  BOADOL81@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / ,
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

YAQOOB AHMADI PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM

RASHED ABDULLA BUALI / NASMAT ALBAHAR - 10566 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17671248  or  RASHID.BUALI@HOTMAIL.COM

YAQOOB AHMADI PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 35109004  or  RAFIBH1233@GMAIL.COM

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

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

FAY BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact

 32188886  or  AL0000TAMIMI@HOTMAIL.COM

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  SABBAGH101@YAHOO.COM

MIRZA KHAN JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39526822  or  CH.ABKHAN96@GMAIL.COM

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

  FISHERMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17263234  or  LIVE8099@GMAIL.COM

CLEAR PATH EPC MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36642511  or  JUNAIDSK@HOTMAIL.COM

LUCKY BIRD CYCLE STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 39199881  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM

Al bashara construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33117712  or  KOUSARGHAZALA144@GMAIL.COM

SUPER LOGIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM

Jalip air conditioning and refrigerator repair workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33352576  or  junaidgulfam.gpz@gmail.com

ZEST KICHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66643747  or  ASHRAFALFAJR@HOTMAIL.COM

ALSALWA ORGANIZING CONFERENCES AND EVENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

Udupis For Packing Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 32236588  or  HUHUN888@YAHOO.COM

ELIA DENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39813206  or  ALI-HASS1969@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17250036  or  abufarastrading@gmail.com

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17660031  or  SAYED.ALTAHER33333@YAHOO.COM

DHA ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM

PUSPA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33388773  or  ALIAMMASH3388@GMAIL.COM

ABO KIRSH RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM

SALON HAIROTIC MAN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33332673  or  ALKHALDI3692@GMAIL.COM

PET MANIA FOR BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17642709  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33838905  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM

MODERN LINE FOR SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34448521  or  ABDULLAH87BH@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33838905  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM

Safrah mobile 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39124155  or  SUMAYAALBALUSHI5@GMAIL.COM

AL SAKHIR BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES ,
 suitably qualified applicants can contact

 33976541  or  SAEDFOUZIA@GMAIL.COM

Orienta Intrnational for construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM

PHIBROWS STUDIO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  SUNFACEBEAUTYCENTER@GMAIL.COM

ARIZONA GARDENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GARDENING) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33203666  or  ARIZONA.GARDENS.BH@GMAIL.COM

ABDULLAH ABDUL KADIR VEGETABLE AND FRUIT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM

LUFFY GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33700076  or  AMANIKHAMDAN87@GMAIL.COM

HUSAIN ABDULSHAHEED BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 37101997  or  HUSAINABDULBH@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com

Roshan tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 39417714  or  AHFARDAN@YAHOO.COM

NEW JUMBO WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17251721  or  INFO@JUMBOGOLD.COM

MANILA BUILDING MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17281154  or  manilacontracting@gmail.com

Najmat Al Nour Garage for Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 17612259  or  ALNOORSTAR.G@GMAIL.COM

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM

PAK AL BURAQ DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33561898  or  HAFEEZBH33@GMAIL.COM

PICK MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17737583  or  HANANO.HERZ71@GMAIL.COM

TASTE BAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM

EM BODYSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com

AL WED RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39462005  or  GULFCENTER_SMS@YAHOO.COM

Karac Express Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  AMIGO_BAHRAIN@HOTMAIL.COM

ALKARAMA FOR JUICE FRUIT CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO

Quality chicken w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17009151  or  BPOLYMER@BATELCO.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM

AL AMJAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST ,
 suitably qualified applicants can contact

 39986662  or  alamjadbh@gmail.com

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

FAN ALJOHARA KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39666338  or  ALKHSHRAM@HOTMAIL.COM

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM

SANAD HAMAD CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL ,
 suitably qualified applicants can contact
 37217801  or  binaslam315@gmail.com

QUICK WHEEL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17580103  or  SS_TAJJ@HOTMAIL.COM

OM YOUSIF DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39699702  or  ZUHRAAHMED60@ICLOUD.COM

SULTAN MARINE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17554872  or  admin@sultanengineering.com

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM
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MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 

has a vacancy for the occupation of
  GARDENER ,

 suitably qualified applicants can contact
 17701711  or  lmra@kecc.me

SALEH MIRZA ALI RADH / YAMAMAT ALJOW 7714 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17622830  or  megamanchester2018@gmail.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh

ALTAWAZEN ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvi911@gmail.com

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17583775  or  wajida.spc@gmail.com

AL MAKEENA TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262986  or  PRINCEALMAKEENA@GMAIL.COM

Wish gate Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39064483  or  alwahacity@gmail.com

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

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 17773759  or  MALIKAWANGROUP@GMAIL.COM

OSCAR PALACA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17570040  or  EALKHALDI@HOTMAIL.COM

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNING SPECIALIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.COM

Abou Elsag Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33065500  or  SPICYSAUSE@HOTMAIL.COM

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM

LOCAL BH MEDIA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EDITOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 37131813  or  finance@localbh.com

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com

Healthy Calorie Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact
 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH

SAFARI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  YOUSIF.RASOOL@HOTMAIL.COM

VETRISELVAM CONSULTING MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33340335  or  VETRICONSULTING@GMAIL.COM

Eminence Hardware Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17009786  or  MURTUZA.BORIAWALA@ECTRATECH.COM

SABZ Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33752499  or  MM.RAHEEL@GMAIL.COM

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

APOLLO LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.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

ALTADHAMON EXCAVATION CO. B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17702385  or  HABIBBINALIALAALI1967@GMAIL.COM

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

UNIQUE BEAUTY STUDIO SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 32377777  or  UNIQUEBROWSSTUDIO6@GMAIL.COM

BU SARWA AIR CONDITION AND REFRIGERATOR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33694867  or  WALEEDBANGASH1967@GMAIL.COM

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM

LOG DOT  MARKETING - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39531396  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

WAFTFORD INSPECTION SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33980065  or  ANILKRISHNANAG@GMAIL.COM

ALENTISAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39457686  or  ABDULHUSSAIN2018@HOTMAIL.COM

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

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM

ABU NABEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 35171912  or  public2016@hotmail.com

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

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

BALANCED DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

ADON INTERNTIONNAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33003406  or  AL_ASMER76@HOTMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

NASS ICE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

BALANCED DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

EMPIRE JEWELLERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 37378989  or  HABEEBMURTUZA@GMAIL.COM

SAUD CRESCENT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 34421534  or  SAUDCRESCENT@GMAIL.COM

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com

ALREEF DAIRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33774461  or  Drrazzaq82@yahoo.com

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM

FISH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17710271  or  MISHAL@ALGHALIA.COM

Quick kangaroo for delivery 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17003371  or  MOHDBAH1986@GMAIL.COM

AL SHOROOQ IRNING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33705526  or  RIDHA.ABBAS@HOTMAIL.COM

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

ALHASHIR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66121112  or  ANOODNOMAN9@GMAIL.COM

AL NAMSHAN CONTRACTING FOR ELECTRICITY AND PLUMBING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39095111  or  AL_JUMAIRI66@HOTMAIL.COM

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST ,
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

IBN SINAA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17535983  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM

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

  SECURITY MAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

  WORKER/PACKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh

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

  WORKER/PACKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh

Nahi contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39868147  or  nahii.bh@gmail.com

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17720395  or  admin@UNIQUEWLL.COM

ALMANGO VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 39267257  or  bah.troublefree.creation@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

HUDA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35335108  or  MASOOMAALIISA@GMAIL.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com

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

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33390628  or  NAVED.NAVED@GMAIL.COM

NEW MILLENNIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17213355  or  WSSBAHRAIN@YAHOO.COM

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM
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تونس - وكاالت

أعلــن الرئيــس التونســي قيــس ســعيد مســاء األحــد فــي خطــاب أذاعــه 
التلفزيــون أنــه ستتشــكل لجنــة لصياغــة دســتور لجمهوريــة جديدة في 

تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

بشـــأن  الوطنـــي  الحـــوار  إن  وقـــال 
اإلصالحـــات سيشـــمل أربع منظمات 
رئيســـة في تونـــس، في إشـــارة إلى 
للشـــغل  التونســـي  العـــام  االتحـــاد 
)المركزيـــة النقابية( والهيئة الوطنية 
واالتحـــاد  بتونـــس  للمحاميـــن 
والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي 
عـــن  للدفـــاع  التونســـية  والرابطـــة 

حقوق اإلنسان.
وقال إن من ســـاندوا اإلجراءات 

 25 فـــي  اتخذهـــا  التـــي 
يمكنهم  الماضـــي  يوليو 
المشـــاركة في الحوار، 
بينمـــا لـــن يشـــارك مـــن 

وصفهـــم بــــ ته”الخونـــة 

والالوطنيين”.
وأوضـــح أنه يعتـــزم تشـــكيل “لجنة 
لتأســـيس  اإلعـــداد  بهـــدف  عليـــا 

جمهورية جديدة”.
وقال “يطالبون )لم يسمهم( بالحوار، 
لكن أكرر اليوم الالءات الثالثة وهي 
ال صلح وال تفاوض وال اعتراف بمن 
خربـــوا البـــالد وعاثـــوا فيهـــا فســـادا 
وهـــؤالء أنفســـهم مـــن الماضـــي وال 
إلـــى  واحـــدة  عـــودة وال خطـــوة 
ســـابق  وقـــت  وفـــي  الـــوراء”. 
الرئاســـة  أعلنـــت  األحـــد، 
الشـــعبي  االســـتفتاء  أن 
المقبل ســـيقر دســـتورا 

جديدا للبالد.

سعّيد يعلن عن حوار وطني ولجنة لصياغة دستور
واشنطن - العربية نت

كشـــفت مصادر أميركيـــة متعددة 
األوروبييـــن  المســـؤولين  أن 
يســـتعدون للقيام بخطوة جديدة 
إلنقـــاذ االتفـــاق النووي مـــع إيران، 
وعرضـــوا إرســـال كبيـــر مفاوضي 
طهـــران  إلـــى  األوروبـــي  االتحـــاد 
فـــي محاولـــة لكســـر الجمـــود فـــي 
المحادثـــات، وفًقـــا لدبلوماســـيين 
“وول  صحيفـــة  أبلغـــوا  غربييـــن 

ستريت جورنال” األميركية.
إنريكـــي  إن  المصـــادر  وقالـــت 
مـــورا منســـق االتحـــاد األوروبـــي 
نظـــراءه  أبلـــغ  للمفاوضـــات، 

اإليرانييـــن أنه مســـتعد للعودة 
إلى طهـــران؛ لفتح طريق 

المـــأزق  للخـــروج مـــن 
أن  الحالي، وأضافوا 
إيـــران لـــم تســـتجب 

حتى اآلن للدعوة.

وتهـــدف المفاوضـــات، التي بدأت 
فـــي فيينا فـــي أبريـــل 2021، إلى 
االتفـــاق علـــى خطـــوات يجب أن 
تتخذها الواليات المتحدة وإيران 
لالتفـــاق  االمتثـــال  إلـــى  للعـــودة 
النـــووي لعـــام 2015 الموقـــع فـــي 
عهـــد الرئيـــس األميركـــي األســـبق 
بـــاراك أوبامـــا، والـــذي رفـــع معظم 
إيـــران  عـــن  الدوليـــة  العقوبـــات 
مقابل قيود مؤقتة على أنشـــطتها 

النووية.
وتوقفـــت المحادثـــات فـــي فيينا، 
التي تضم أيًضا بريطانيا وفرنســـا 
والصيـــن،  وروســـيا  وألمانيـــا 
منـــذ 11 مـــارس. وفـــي تلك 
المرحلـــة، قال مســـؤولون 
غربيـــون وإيرانيون إن 
نص االتفـــاق النووي 

مكتمل تقريًبا.

مصادر غربية: الصفقة النووية مع إيران تنهار
الخرطوم ـ وكاالت

قال نائب رئيس المجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، أمس 
االثنيــن، إن المخــرج الوحيــد مــن األزمة السياســية التي تعيشــها البالد 

هو “الحوار”.

وأضاف عبر تويتر “المخرج الوحيد 
من األزمة السياســـية التي تعيشـــها 
البـــالد هو الحوار، فـــال بديل للحوار 
إال الحوار، وإننا قادرون على تجاوز 
المصاعـــب كافـــة بالنقـــاش الهـــادف 
الذي يقوم على الصراحة والوضوح 
والصدق والعدل، والذي يرتكز على 
المبـــادئ الوطنيـــة الراســـخة والبعد 

عن األجندة وحب النفس”.
أن  جميعـــًا  “علينـــا  قائـــال  وتابـــع 

نتعايـــش فيما بيننـــا بالخير 
كل  ونبعـــد  والفضيلـــة، 
البعد عن أشكال الفرقة 
وأن  كافـــة،  والشـــتات 

ننبـــذ القبلية والعنصرية 

والجهوية”.
والليلة الماضية، جدد رئيس مجلس 
الســـودان،  فـــي  االنتقالـــي  الســـيادة 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 
الدعوة لـــكل المكونـــات االجتماعية 
واألحزاب السياسية وشباب الثورة 

بالترفع فوق الخالفات.
وطلـــب البرهان في كلمته لمناســـبة 
العيد تقديم مصلحة الســـودان على 
الجميـــع. وأكـــد أنـــه منـــذ ثـــورة 
مجلـــس  يواصـــل  ديســـمبر 
الســـيادة، العمـــل لتحقيـــق 
لكـــن   ، الثـــوار  آمـــال 
الخطى تعثرت بسبب 

االنقسام في البالد.

دقلو يدعو للحوار .. والبرهان: للترفع فوق الخالفات

أديس أبابا.. صدامات 
خالل صالة عيد الفطر

اإلثــنــيــن في  أمــس  لفترة وجــيــزة  مــواجــهــات  دارت 
إثيوبيين  مسلمين  شــبــان  بين  أبــابــا  أديـــس  وســط 
للدموع  المسيل  الــغــاز  استخدمت  التي  والشرطة 
بحسب  الفطر،  عيد  بمناسبة  جماعية  صــالة  خــالل 
مراسلي وكالة فرانس برس. لم تتضح بعد الظروف 
مسؤول  وقــال  المواجهات.  انـــدالع  إلــى  أدت  التي 
مسلم إن شرطًيا أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز 
في  للصالة  تجمعوا  مسلمين  على  للدموع  مسيل 
وسط العاصمة اإلثيوبية. وقالت شرطة أديس أبابا 
أعمال شغب  “تسببت  بيان مقتضب  من جانبها في 
قام بها عدد قليل من األفــراد... أثناء صالة العيد... 

بأضرار مادية”، مؤكدة عودة الهدوء.

كان عليها أن تواجه مع السعودية التهديدات الستقرار وأمن منطقة الخليج

األمير تركي الفيصل: الواليات المتحدة خذلتنا
قال األمير تركي الفيصل، رئيس االســتخبارات الســعودية األســبق، إن الســعوديون يشــعرون بأن الواليات المتحدة خذلتهم، ويعتقدون أنه كان 
عليهــا أن تواجــه مــع الســعودية التهديــدات لمنطقــة الخليــج. وفــي تصريــح لموقــع “عرب نيوز”، أشــار األميــر تركي الفيصــل إلى أن “الســعوديين 
يشــعرون باإلحبــاط فــي الوقــت الــذي يعتقدون فيــه أن الواليات المتحدة والمملكة العربية الســعودية يجب أن تواجها معا التهديدات الســتقرار 
وأمن منطقة الخليج”، موضحا أن “هذه التهديدات هي نفوذ إيران في اليمن واســتخدامها للحوثيين كأداة ليس فقط لزعزعة اســتقرار المملكة 

العربية السعودية، ولكن أيضا للتأثير على أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية على طول البحر األحمر والخليج والعربي”.

ورأى أن “إزالـــة الرئيـــس األميركي 
جـــو بايـــدن للحوثييـــن مـــن قائمة 
وجعلتهـــم  شـــجعتهم  اإلرهـــاب 
أكثـــر عدوانية فـــي هجماتهم على 
المملكة العربية السعودية، وكذلك 
علـــى اإلمـــارات”، ملمحـــا بذلك إلى 
قيـــام اإلدارة األميركيـــة الجديـــدة 
بإلغـــاء   2021 فبرايـــر   12 فـــي 
تصنيـــف جماعة الحوثـــي كمنظمة 

إرهابية أجنبية.
وردا على ســـؤال حـــول ما إذا كان 
بالخيانـــة  يشـــعرون  الســـعوديون 
مـــن قبل أحد أقـــرب حلفائهم، قال 
“لطالمـــا اعتبرنـــا  الفيصـــل:  تركـــي 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  عالقتنـــا 
“قـــال  مضيفـــا:  اســـتراتيجية”، 
فـــي  )بايـــدن(  األميركـــي  الرئيـــس 
حملتـــه االنتخابيـــة، إنـــه ســـيجعل 
المملكة العربية السعودية منبوذة. 
ممارســـة  فـــي  اســـتمر  وبالطبـــع، 
مـــا بشـــر بـــه عبـــر وقـــف العمليـــات 
المشـــتركة التـــي قامت بهـــا أميركا 
مـــع المملكة لمواجهـــة تحدي تمرد 
الحوثـــي فـــي   اليمـــن ضد الشـــعب 
اليمني. وثانيـــا اإلعالن علنا أنه لن 

يجتمع مع ولي العهد السعودي”.
وضـــح  أ اليمنـــي،  الصـــراع  وعـــن 
العربيـــة  “المملكـــة  أن  الفيصـــل 
الوقـــت  طـــوال  كانـــت  الســـعودية 
إلـــى حـــل ســـلمي للصـــراع  تدعـــو 
اليمنـــي، لكن لألســـف لم يســـتجب 
الحوثيـــون دائما لتلـــك الدعوة، أو 
تجاهلوهـــا، أو عارضوها ببســـاطة، 
يواصلـــون  اليـــوم  والحوثيـــون 

التعـــدي علـــى وقـــف إطـــالق النـــار 
المعلن”.

بـــأن  االدعـــاء  الفيصـــل  وتجاهـــل 
لـــم  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
مشـــاكل  قضيـــة  بشـــأن  تتزحـــزح 
الواليـــات  تواجههـــا  التـــي  النفـــط 
المتحـــدة، وواجهها األمير بالتأكيد 
“هـــي  نفســـها  واشـــنطن  أن  علـــى 
الســـبب بما تمر به بسبب سياستها 
فـــي مجـــال الطاقـــة”، وقـــال: “لقد 
قلـــص بايـــدن إنتـــاج النفـــط والغاز 
في الواليات المتحدة عندما كانت 
في الســـنوات القليلة الماضية أكبر 

منتج لهما”.

وأكـــد الفيصل أن الريـــاض ال تريد 
لعـــدم  ســـببا  أو  “أداة  تكـــون  أن 
االســـتقرار في أسعار النفط، ولهذا 
وأعضـــاء  المملكـــة  فـــإن  الســـبب، 
أوبك اآلخريـــن ملتزمون بحصص 

اإلنتاج التي حددوها ألنفسهم”.
األميـــر  رفـــض  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
تركي االتهام بأن الرياض اختارت 
الوقـــوف إلـــى جانب موســـكو في 
أن  إلـــى  مشـــيرا  أوكرانيـــا،  نـــزاع 
“المملكـــة أعلنـــت وصوتـــت إلدانة 
العمليـــة العســـكرية الروســـية فـــي 
الجمعيـــة  أقرتـــه  الـــذي  أوكرانيـــا 
العامة لألمم المتحدة”، مشيرا إلى 

أن “الســـعودية عرضـــت الوســـاطة 
بين روسيا وأوكرانيا”.

وتابع قائـــال: “بصفتها )الســـعودية( 
وسيطا، يتعين عليها الحفاظ على 
االرتبـــاط والقـــدرة علـــى التحـــدث 
مـــع الطرفيـــن، ونحـــن كانـــت لدينا 
البلديـــن  كال  مـــع  جيـــدة  عالقـــات 
على مر الســـنين”، مشـــددا على أن 
“المملكـــة ضـــد العملية العســـكرية، 
الـــذي  الصنـــدوق  فـــي  وســـاهمت 
لتقديـــم  المتحـــدة  األمـــم  أنشـــأته 
الدعـــم لالجئيـــن األوكرانييـــن في 
أوروبـــا. هذا هو المـــكان الذي تقف 

فيه المملكة”.

عرب نيوز

األمير تركي الفيصل أثناء المقابلة مع موقع “عرب نيوز”

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الزراعـــة األوكرانية، أمس 
رســـميًا  أغلقـــت  أوكرانيـــا  أن  )االثنيـــن(، 
أربعـــة موانئ علـــى البحر األســـود وبحر 

أزوف استولت عليها القوات الروسية.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي بيـــان أن موانـــئ 
وسكادوفســـك  وبرديانســـك  ماريوبـــول 
المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون 
المطل على البحر األســـود ُأغلقت “لحين 
اســـتعادة السيطرة عليها”. وعلقت جميع 
الموانـــئ البحريـــة األوكرانيـــة أنشـــطتها 
نتيجـــة لالجتيـــاح الروســـي فـــي أواخـــر 
فبراير. واســـتولت القوات الروسية على 

بعض الموانئ وأغلقت البعض اآلخر.
فولوديميـــر  األوكرانـــي  الرئيـــس  وقـــال 
زيلينســـكي، أمـــس، إن أوكرانيا قد تفقد 
مـــن  األطنـــان  مـــن  المالييـــن  عشـــرات 
الحبـــوب بســـبب ســـيطرة روســـيا علـــى 
المالحة في البحر األســـود، مما قد يؤدي 

إلـــى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآســـيا 
وإفريقيا.

وقـــال زيلينســـكي لبرنامـــج )60 دقيقـــة( 
اإلخباري األســـترالي: “روســـيا ال تســـمح 
للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر 
البحـــر األســـود. روســـيا تريـــد أن  علـــى 

توقف اقتصاد بالدنا بالكامل”.
مـــن جهتها، أعلنـــت الدفاع الروســـية أن 
دفاعاتهـــا الجويـــة أســـقطت مقاتلة “ميغ 
29” و10 مسيرات أوكرانية وصاروخين 
مـــن طراز “توتشـــكا يـــو” وتـــم تدمير 38 
ومعاقـــل  أوكرانيـــة  عســـكرية  منشـــأة 
أفـــاد  بالمقابـــل،  ذخيـــرة.  ومســـتودعات 
فياتشيســـالف جالدكوف، حاكم منطقة 
بيلغـــورود الروســـية، بوقـــوع انفجاريـــن 
في الســـاعات األولى من صبـــاح االثنين 
في تلك المنطقة الواقعة بجنوب روسيا 

والمتاخمة ألوكرانيا.

وأعلنت مناطق روســـية أخـــرى متاخمة 
ألوكرانيا عن عمليات قصف عبر الحدود 
منـــذ بداية العملية العســـكرية الروســـية 

على أوكرانيا يوم 24 فبراير.
مـــن جانـــب آخـــر، قـــال الرئيـــس التركي، 
إنـــه ســـيبحث  أردوغـــان،  رجـــب طيـــب 

مـــع  الجـــاري  األســـبوع  خـــالل  هاتفيـــًا 
الرئيس الروســـي، فالديميـــر بوتين، آخر 

تطورات األزمة األوكرانية.
وأعـــرب أردوغـــان عـــن أمله فـــي أن يتم 
اتخـــاذ خطـــوات ملموســـة في أنقـــرة أو 

إسطنبول لحل الصراع في أوكرانيا.

إسقاط 10 مسيرات وصاروخي توتشكا وتدمير 38 منشأة عسكرية

البحر األسود في قبضة روسيا... وأوكرانيا تغلق 4 موانئ

روسيا أعادت نشر بعض قواتها من ميناء ماريوبول

بغداد ـ سكاي نيوز عربية

جديـــدة  الحتجاجـــات  العـــراق  يتأهـــب 
“حـــراك  قيـــادات  تنســـقها  و”مختلفـــة” 
تشـــرين”، كـــرد فعـــل علـــى مـــا وصفـــوه 
حالـــة  إنهـــاء  فـــي  التكتـــالت  بـ”فشـــل” 
لتدهـــور  إضافـــة  السياســـي،  االنســـداد 
أحـــوال المعيشـــة وارتفاع نســـبة الفقر لـ 

31 بالمئة وفقا آلخر إحصائية دولية.
المنتظـــر أن تأتـــي االحتجاجـــات  ومـــن 
ببعض الوجوه الجديدة عن المعتادة في 
“حراك تشـــرين” الذي اندلع أكتوبر 2019 
بعـــد تفرق قـــواه الســـابقة، ومنهـــا حركة 
االمتداد الوطني )شاركت في االنتخابات 
البيـــت  وحـــزب  مقاعـــد(،   9 ب  وفـــازت 
الوطنـــي العراقـــي )مقاطـــع لالنتخابات(، 
وانشـــقاق قيادات عنهما بدعـــوى تعامل 

الحزبيـــن مـــع شـــخصيات فـــي الحكومة 
متهمة بقمع انتفاضة تشـــرين. وانطلقت 
اعتراضـــا   2019 أكتوبـــر  احتجاجـــات 
علـــى تـــردي األوضاع االقتصاديـــة للبلد، 
ووصلـــت  والبطالـــة.  الفســـاد  وانتشـــار 
النظـــام  إلســـقاط  المتظاهريـــن  مطالـــب 
مبكـــرة،  انتخابـــات  وإجـــراء  الحاكـــم، 
ونـــددوا بالتدخـــل اإليراني فـــي العراق. 
وتوقفـــت االحتجاجات بعد أشـــهر عقب 
برئاســـة  االنتقاليـــة  الحكومـــة  تشـــكيل 
جهـــاز  رئيـــس  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
المخابرات، واستقالة حكومة عادل عبد 
المهدي التي يحملها الشـــارع مســـؤولية 
قتـــل 740 متظاهرا، وإصابة أكثر من 17 

ألف آخرين.

تحضيرات الحتجاجات مختلفة جنوبي العراق

عواصم ـ وكاالت

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــروف مـــا يعتقـــده محللون بشـــأن 
الحرب في أوكرانيـــا، مؤكدا أن بالده 
ال تســـعى إلنهـــاء القتـــال فـــي 9 مايو، 
وهـــو اليـــوم الذي تحتفل فيه روســـيا 

“بالنصر”.
وقـــال الفـــروف فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
“ميدياســـت” اإليطالية إن “عسكريينا 
لـــن يضبطـــوا أفعالهم بشـــكل مصطنع 
مع أي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر” 
فـــي 9 مايو، ذكـــرى استســـالم ألمانيا 

النازية العام 1945.
وأشار الفروف إلى أن “وتيرة العملية 
في أوكرانيا تعتمد، في المقام األول، 
على ضرورة تقليل المخاطر المحتملة 
على الســـكان المدنيين والعســـكريين 

الروس”.
وخالل المقابلة انتقد الفروف، حجج 
الرئيـــس األوكرانـــي التـــي حـــاول من 
خاللهـــا أن ينفـــي وجـــود النازيـــة في 
زيلينســـكي  تحجـــج  حيـــث  أكرانيـــا، 

يعنـــي  مـــا  وهـــو  اليهوديـــة،  بأصولـــه 
حســـب رأيـــه أن اليهود كانـــوا ضحية 
للنازيـــة، ولذلك ال يمكـــن أن يكون هو 
مدافعـــا عنهـــا أو جـــزءا منهـــا. مضيفا 
أن “لهتلـــر أيضـــا حســـب ما أذكـــر وإذا 
لم أخطأ أصول يهودية”، واســـتحضر 
الفروف مثال روســـيا مفاده “ال توجد 

عائلة بدون عيوب”.
بالمقابـــل، اســـتدعت وزارة الخارجية 
اإلســـرائيلية الســـفير الروسي لتقديم 
توضيـــح حـــول تصريحـــات الفـــروف 

التي أعتبرتها “مشينة”.

استدعاء غاضب من إسرائيل لسفير روسيا

أديس أبابا ـ أ ف ب

الفروف: ال 
نسعى إلنهاء 
الحرب في       

“عيد النصر”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

راقبوا العيادات الخاصة.. فهناك قواعد الستغفال المواطن
مازالـــت تحـــدث حـــاالت اســـتغفال المواطـــن والضحـــك عليه في 
بعـــض العيادات الخاصة بكل أســـف، فكثيرا ما نالحظ أن موظف 
االستقبال في العيادة يعطي المواطن معلومة مبتورة بتقسيمات 
غير تقليدية، فعلى سبيل المثال.. يقول له إن فتح الملف بخمسة 
دنانير، والدخول على الطبيب لالستشارة بـ 20 دينارا، وهنا يقبل 
المواطـــن وفـــي ذهنـــه أنـــه ســـيدفع 25 دينـــارا فقط، لكنـــه بعد أن 
يدخـــل على الطبيب وينتهي من االستشـــارة تبدأ مرحلة التمهيد 
للضحك وإرســـاء قواعد فنية مدروســـة في اســـتغفاله، إذ يصعق 
بدفـــع مبلـــغ غيـــر المتفق عليـــه )25(، بـــل يقفز المبلغ إلـــى أكثر من 
30 دينارا، وعندما يستفســـر عن السبب ومن أين جاء ابتكار هذه 

الزيادة، يقول له.. إنه صندوق الدنيا.. قيمة الضريبة المضافة!
وإلثبات صحة رأيهم، يعودون إلى فصل قديم وبشـــرائح ملونة.. 
بإمكانـــك أن تدفـــع أقل إذا مـــا أخذت معنا “بكـــج”، وهذه الطريقة 
التـــي يلجـــأون إليها كحـــوار ومنولوج داخلي لخلـــق األعذار، وهم 
علـــى درايـــة تامة بأنـــه ليـــس باســـتطاعة أي مواطن توفيـــر مبلغ 

“البكج” وأغلبهم يفضل زيارة واحدة.
لكـــن القصـــة الغريبـــة والتكنيـــك الواضـــح هـــو مبلـــغ فتـــح الملف، 
فحســـب علمنا أن فتـــح الملف وفي أية عيادة يكـــون مرة واحدة 
فقط، ومن ثم يدفع المواطن رســـوم العالج، أما قضية فتح ملف 
جديـــد فـــي كل زيارة وبســـعر خمســـة دنانير، فأتصور أنها مســـألة 
تدخـــل في صميـــم الضحك علـــى المواطن، وداللـــة واضحة على 
وجود أشـــواك وعجائب في هذه العيادات الشـــاطرة التي تفوقت 
حتـــى علـــى البابليين فـــي البحـــوث الرياضية ولغة األرقـــام بدقة 

متناهية.
قـــد تكون بعض العيادات الخاصة فرضت على المواطن أســـاليب 
ملتوية بكامل ظروفها، وألزمته مجهودات خارقة لتسديد فواتير 
العـــالج بصورة مضللة، وعندما تتجلى هـــذه الحقائق للرأي العام، 
ينبغي من الجهات المختصة سرعة التحرك على الطريق الصحيح 
ومراقبـــة أســـعار العيادات الخاصـــة وآلية العمل فيهـــا من منطلق 

حماية المستهلك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في النصف األول من شـــهر رمضان الكريم، عملنا مســـحين ميدانيين لألســـبوع 
األول والثاني لمجالسنا التي قمنا بزيارتها، ملخصين روادها بمختلف محافظات 
مملكـــة البحريـــن وفقـــا لنوعياتها الثالث: مجالـــس الذكر القرآنـــي واالجتماعي، 
وزيـــارات األرحام واألقـــارب، وأخيرًا المجالس النوعيـــة والعلمية. فبلغ إجمالي 
روادهما )550( بزيارتنا لـ )41( ديوانية وفعالية، بمحافظات مملكة البحرين، كان 
معظمها من نصيب المحافظة الشمالية ومحافظة المحرق، في األسبوع األول، 
ثم استحواذ محافظة المنامة على حوالي نصف المجالس في األسبوع الثاني، 
تلتها المحافظة الشـــمالية، أما من حيث نوعية المجالس فكانت الغلبة لمجالس 
القـــرآن الكريـــم والديوانيـــات االجتماعيـــة، ومجالـــس األرحـــام في أول ســـبعة 
أيـــام، ثم ســـيطرت المجالس النوعية والعلمية في الســـبعة أيام التالية، بســـبب 
إقامـــة فعاليتيـــن رئيســـيتين خاللهما، هما: غبقـــة جمعية المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة البحرينية، ومحاضرة اإلدارة المالية لألسرة في الشهر الكريم.
فـــي النصف الثاني من الشـــهر الكريم، رصدنا زهاء )45( مجلســـًا وفعالية أخرى 
- ليصـــل إجماليهـــا )86( لـــكل الشـــهر - تميـــزت أغلبهـــا بمجالـــس الذكـــر والشـــأن 
االجتماعي، كان ذلك باألسبوع الثالث بتمثيل مناطقي متنوع وعدد كبير نسبيا. 

األســـبوع الرابع، شـــهد فعالية نوعية غاية في التألق واإلبداع، بـ “تدشين أطول 
قرآن مطوي في العالم، والســـعي لتســـجيله بقائمة غينيس لألرقام القياســـية”، 
وبلغ طوله )1250( مترًا، واستغرق إنجازه فترة جائحة كورونا )2020 - 2021(، 
قام به إبراهيم بدو المهتم بالتراث اإلســـالمي والبحريني، بمشـــاركة نوعية من 
أهـــل المحـــرق الكرام عمومًا ومـــن رئيس وبعض أعضاء مجلـــس أمناء البنائين 
خصوصـــًا. كمـــا تميـــزت العشـــر األواخـــر من شـــهر رمضـــان بإقامـــة ليلة الــــ )23( 
مـــن ليالـــي القدر بحضور زهـــاء )700( وبتوزيـــع نحو )1000( وجبة للمشـــاركين 

وذويهم، مع تنظيم راق لإلحياء وأقيمت بالجنبية بالمحافظة الشمالية.
وأقام االتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحفل الســـنوي لألول من مايو “يوم 
العمـــال العالمـــي”، والذي تقدم بالشـــكر والعرفان لمقام حضـــرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد حفظه هللا ورعاه لرعايته السامية، 
وتم تكريم )242( من العمال المجدين في مختلف مؤسســـات وشركات القطاع 
الخاص مســـاء الخميس )28 أبريل 2022(، وتركزت أغلب أنشطة األيام القالئل 
األخيرة من الشهر الكريم على الختمات القرآنية في مجالس تجاوز عددها في 

منطقة سار )210( مجالس أهلية، وكل عام وأنتم بخير.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

مجالسنا مدارسنا )4(

عيدكم مع أحلى “سلفي”
في الحقيقة، ازددت حماًســـا لكتابة هذا الموضوع بســـبب السؤال الذي 
راودني: “كم صورة ســـلفي ســـيتم التقاطهـــا اليوم بمناســـبة عيد الفطر 
الســـعيد؟” أعاده هللا عليكـــم بالخير واليمن والبـــركات، والصور المميزة 

التي تخلد ذكراكم طيًبا وسعادة.
إن حداثة هذا الموضوع أعزائي القراء هو أن صور السلفي تعد ظاهرة 
عالميـــة يســـتخدمها الصغـــار والكبـــار، حيـــث نشـــر باحثون مـــن جامعة 
بامبـــرغ فـــي ألمانيا دراســـة علميـــة حول الصـــور الذاتية لمعرفـــة زاوية 
التصويـــر الجيـــدة والطـــرق المثلـــى اللتقاطهـــا، وتأثيرها علـــى المتلقي 
واالنطباع الخاص بمن يشـــاهدها، والكثير مما يترتب عليها من مشاعر 
وارتباطـــات، وغالًبـــا ما تســـند هذ المهمة لشـــخص معين فـــي مجموعة 
مـــا، والســـبب إتقانـــه طريقة اإلمســـاك بالهاتـــف وزاوية التصويـــر، لذلك 
فهي مهارة تحتاج إلى إتقان اســـتخدام كاميـــرا الهاتف النقال للتصوير 
“الســـلفي”، وحيـــث تم تـــداول هذا المصطلـــح باإلنجليزية فـــال نجد من 
يقـــول “الصورة الذاتية” كما هي باللغة العربية، أو “الصورة الشـــخصية” 

التي يقوم صاحبها بالتقاطها لنفسه.
لـــذا الجميع يســـتمتع بلحظـــات التقاط صورة الســـلفي في كل مناســـبة 
وسواها باختيار زاوية التصوير المناسبة والحالة التي يتم فيها التقاط 
الصـــورة، لتأثيرهـــا الكبير على المشـــاهد، وهـــذا أمر في غايـــة األهمية، 
حيث سيجعل من مخترعي السلفي الفرنسيين لويس داجير وجوزيف 

نيسفور في غاية السعادة لو كانا من األحياء.
أعزائـــي، كل مـــا ســـبق صحيح ومؤثـــر بدرجة كبيرة، وحيث اننا نســـعد 
بتوثيق اللحظات الجميلة ونشـــتاق لتذكرها، لكنها تختلف من شـــخص 
آلخـــر، فإن ُزينت أنفســـنا مـــن الداخل بانعكاســـات تظهر الفـــرح وتبعث 
الطمأنينة في كل لقطة سلفي، ففي كل مشهد يستطيع الفرد المتحمس 
أن يجســـد أروع الصـــور لنفســـه، خصوصا إن أيقنـــا أن تلك الظاهرة في 
واقـــع حالها وســـيلة لتفســـير الحقيقة وفق مراحل نفســـية لها مدلوالت 
وانعكاســـات.. وعليـــه ابحثـــوا عـــن النـــدرة والذيـــن ال يميلـــون للتصوير 

الذاتي فهم في مرحلة خطرة تستوجب التدخل والمساعدة.
لـــذا فإن حقيقة الســـلفي مـــن وجهة نظري هي توثيـــق للحالة التي يرى 
الشخص نفسه من خاللها، فلن يلتقط صورة إال وهو متيقن من انبعاث 
مشـــاعر متينة مع نفســـه تتراكم بزخم اهتمامه بهذه الظاهرة والتوثيق 
من خاللها.. هكذا تبنى الصورة الحقيقية للشـــخصية التي ال تتلون وال 

تتظاهر إال كما في الواقع.

د. حورية الديري

التسابق لنيل األجر 
 مـــن المشـــاهدات الجميلـــة في شـــهر هللا الفضيـــل، اإلعالنـــات الرائعة التي 
تخـــرج بها الكثير مـــن القنوات المصريـــة، والمرتبطة بحمـــالت التبرع لبناء 

المستشفيات في شتى ربوع الجمهورية.
ومطربيـــن،  ممثليـــن،  مـــن  بهـــا،  المشـــاركين  المشـــاهير  أن  علـــى  وعـــالوة 
وشـــخصيات مجتمعيـــة ورياضيـــة معروفـــة، ال يأخـــذون نظير مشـــاركتهم 
جنيهـــًا واحدًا، فإن األمـــر يطال أيضًا المنتجيـــن، والمخرجين، والمصممين، 
وفرق العمل كلها، والذين يقدمون كل هذه الجهود بشـــكل تطوعي، تحقيقا 

للخير ليس إال.
وقـــد أســـهمت هذه المبـــادرات الرائعـــة، في تحفيـــز المصريين فـــي الداخل 
والخـــارج، بـــل وأبنـــاء العـــرب جميعـــًا علـــى تقديم تبرعـــات ماليـــة ضخمة، 
ســـاعدت على إنشـــاء مستشـــفيات عمالقة، تقدم العالج المجاني للمرضى، 
منها مستشـــفى ســـرطان األطفال الذي يعد أحد أكبر مستشـــفيات األطفال 

في العالم، ويقع في القاهرة.
كما أن العمل جار على قدم وساق، إلنشاء مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض 
وأبحـــاث القلـــب، والتـــي ســـتقدم خدماتهـــا للجمهور بشـــكل مجانـــي أيضًا، 
ويشرف عليها الطبيب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب الذي انقذ بأنامله 

الذهبية آالف األرواح خالل مسيرة عمل مضيئة ورائعة، ومشهود لها.
ويسعى خاللها الكثيرون من خالل الكثير من المشاريع األخرى، ألن يكونوا 
بيـــادق فـــي عمل الخير، ونجـــدة المرضى، عبر تحفيز النـــاس على أن يكون 

التبرع جزءا من منظومة حياتهم، ويومياتهم، وثقافتهم.
هـــذا المســـار الخير، نحتاج ألن ننظـــر إليه جيدا )هنا( على مســـتوى اإلعالم 
الرســـمي واألهلي، وعلى مستوى المبادرات الشخصية، والعائلية، خصوصا 
للمقتدرين وأصحاب المال، وعلى رأس ذلك، السعي لتحقيق أهداف البرامج 
والحمالت المستمرة التي تقودها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية التي 
تســـير على نهج تحقيق الخير للمســـتحقين، من األسر المتعففة، والمرضى، 

واأليتام واألرامل وغيرهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مـــن الســـوق الوحيدة في البـــالد يأتي لنا أبـــي بمالبس العيد، فســـتاني هو 
نســـخة من فســـتان أختي الكبرى، ال فرق سوى اللون، ننتظره على أحر من 
الجمر عند الباب الخشبي المفضي للمرآب، ما إْن يفتح باب سيارته ويضع 
قدمه على األرض حتى نتهافت عليه بلهفة صامتة، ثم يفتح باب السيارة 
الخلفـــي ليلقـــي بين أيدينا فســـتان العيد المغلف بكيس شـــفاف.. هكذا وال 
تعليق، سوى ابتسامة فرح هادئة يخفيها الخجل من أبينا، األثواب البيضاء 
كانـــت مالبس إخوتي في كل عيد، ثم صارت أمي تخيط فســـاتيننا ونحن 
ننتظرهـــا بلهفـــة، حين كبرنا قليـــال، صرنا نخيط مالبـــس العيد في محالت 
الخياطـــة، ومـــذاك تبدأ بهجـــة العيد، وتزداد فرحتنا عند اســـتالم المالبس. 
أذكر كم مرة جربت فستاني ليلة العيد، حتى أشرقْت شمسه لشدة فرحتي 

بفستاني، لدرجة أنني مازلت أذكره بكل تفاصيله وألوانه.
يبـــدأ صبـــاح العيـــد ال كغيره مـــن الصباحـــات بصـــالة العيد، ويكـــون فطور 
العيـــد مميـــزا دائما، يتوســـطه “البالليط” الذي كان يميـــز اإلفطار البحريني، 
وبـــال ملعقـــة نتناولـــه فتلتمـــع أصابعنـــا المنقوشـــة بالحنـــاء ليثيـــر بهجتنـــا 
بصـــورة طفولية رائعـــة، ويجهز “القدوع”، وهو طعـــام يحتوي على الفاكهة 

والمكســـرات والكيك يقدم للضيوف واألقارب الذين يأتون لتقديم التهاني 
بمناســـبة العيد الســـعيد، والبعـــض منهم يقدم العيدية التـــي لم تكن تتعدى 
المئـــة فلـــس، لكنهـــا كانـــت تســـعدنا أيما ســـعادة، ثم ننتشـــر فـــي الطرقات، 
ومـــن مجلـــس لمجلس، ومـــن منزل آلخـــر نطرق األبـــواب لنســـتلم العيدية 
مـــن رجاالت الحي أو بعض نســـائها. هناك على مقربة من المســـجد يجلس 
صبي من الحي يبيع مأكوالت خفيفة على صندوقه الورقي، ويعرض على 
الجـــدار خلفـــه بالونـــات اليانصيب. المحظـــوظ الوحيد، هو مـــن يقطع رقم 
البالونـــة الكبـــرى، وال أذكـــر أن ذلك حدث معي في أي عيد. كانت الشـــوارع 
تمتلـــئ بالحياة يوم العيد، وضحكات األطفـــال تضج بها الطرقات، ال نعود 
إال لوجبـــة غـــداء العيد، ثم نتجهـــز جميعا لزيارة األهـــل واألقارب في بيت 

الجد ونحن في أبهى حلة.
العيد اليوم صامت كصمت القبر.. ال فرق بينه وبين باقي األيام، فقد العيد 
زهوتـــه القديمـــة، ولم تبق منه ســـوى مظاهر قليلة، صـــار أبناؤنا ينتظرونه 
فقط ليفطروا، ويلبســـوا المالبس التي ســـعوا شـــهرا كامال لشرائها. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

العيد بين الماضي والحاضر



االتحاد البحريني لكرة القدم

يشارك الحكم الدولي لكرة الصاالت 
أســـامة إدريس فـــي إدارة مباريات 
فـــي   sea games األلعـــاب  دورة 
نســـختها الــــ 31، والتـــي تقـــام فـــي 
مدينة ها نام الفيتنامية في الفترة 

9 وحتى 21 مايو الجاري.
 واختـــارت اللجنـــة المنظمة للدورة 
أســـامة  للصـــاالت  الدولـــي  حكمنـــا 
إدارة  فـــي  للمشـــاركة  إدريـــس 
مباريات الدورة التي ستقام لفئتين 
بمســـابقة كرة الصاالت: منافســـات 

الرجال ومنافسات السيدات.
 ويعتبر أســـامة إدريس من الحكام 
النخبـــة  قائمـــة  فـــي  المعتمديـــن 
الصـــاالت  كـــرة  لحـــكام  اآلســـيوية 

التواجـــد  لـــه  2022، وســـبق  للعـــام 
فـــي العديد من البطوالت المختلفة 
علـــى جميع األصعدة بالنســـبة لكرة 
الصاالت، بما فيها كبرى المسابقات 

اآلسيوية للمنتخبات واألندية.

ويأتـــي التكليـــف اآلســـيوي تأكيًدا 
الصافـــرة  بـــه  تتميـــز  مـــا  علـــى 
تواجـــد  عبـــر  وذلـــك  البحرينيـــة، 
التحكيـــم بمختلـــف مجاالتـــه فـــي 
الدوليـــة  البطـــوالت  مـــن  العديـــد 
والقارية، عاكًسا بذلك الثقة الكبيرة 
التي يتمتع بها الحكام البحرينيون 
فـــي األوســـاط المختلفـــة؛ نظير ما 
يقدمونه من  إدارة مقتدرة تعكس 

رقي وتطور التحكيم البحريني.
 وإلى جانب الحكم أسامة إدريس، 
يشـــارك 11 حكًمـــا آخـــر فـــي إدارة 
منافســـات الـــدورة، باإلضافـــة إلـــى 
تواجـــد 3 مقيميـــن للحـــكام، عالوة 

على مراقبين اثنين للمباريات.

تقام في فيتنام بنسختها الـ31 خالل شهر مايو

 ”Sea games“ أسامة إدريس يدير مباريات دورة األلعاب

أسامة إدريس

مـــع  التعاقـــد  نـــادي ســـترة  إدارة  جـــددت 
والبرازيلـــي  بارفـــو  الغانـــي  المحترفيـــن 
جوســـتانفو؛ ليواصال تمثيل الفريق األول 
منافســـات  خـــالل  بالنـــادي  القـــدم  لكـــرة 

الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.
وجرت مراســـم توقيع العقد في مقر نادي 
ســـترة بحضـــور نائـــب رئيس النـــادي علي 
أحمد حبيب وعضو مجلس اإلدارة حبيب 

عيد.
ويلعـــب المحتـــرف الغاني بارفـــو في خط 
الهجوم، أمـــا البرازيلي جوســـتافو فيلعب 
مدافًعا. وشـــكل االثنـــان عالمة مميزة في 
تشـــكيلة المـــدرب الوطنـــي مرجـــان عيـــد 
خالل منافسات الموسم الرياضي الحالي، 
ويؤمـــل منهما الكثير، خصوًصا أن ســـترة 

سيدشـــن يوم الجمعة المقبل مشواره في 
ملحـــق الصعـــود والهبـــوط الـــذي ســـيلعب 
بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد ويضـــم 3 
أنديـــة إلـــى جانـــب ســـترة: الحـــد والبديع 
والمالكيـــة، ويتأهـــل 3 منهم لـــدوري ناصر 

بـــن حمـــد الممتـــاز، ويهبـــط الرابـــع لدوري 
الدرجة الثانية.

وحقق سترة المركز الثالث بدوري الدرجة 
الثانيـــة بعدمـــا قـــدم مســـتويات متميـــزة، 

ويأمل في الصعود من خالل الملحق.

الغاني بارفو والبرازيلي جوستافو يواصالن تمثيل “البحارة”

كرة سترة تجدد عقد محترفين

صورة جماعية بعد توقيع العقد
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مع ختام دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكـــرة القدم ودوري الدرجـــة الثانية 
لكرة القدم للموســـم الرياضي 2021 
ملحـــق  مالمـــح  اكتملـــت   ،2022  -
الصعود والهبوط، والذي ســـيجمع 4 
أنديـــة بواقع ناديين من دوري ناصر 
بن حمد الممتـــاز وناديين من دوري 

الدرجة الثانية.
البديع والحد ســـيمثالن دوري ناصر 
احتاللهمـــا  بعـــد  الممتـــاز  بـــن حمـــد 
علـــى  والتاســـع  الثامـــن  المركزيـــن 
التوالـــي فـــي ســـلم الترتيـــب، فيمـــا 
الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  ســـيمثل 
ناديا ســـترة والمالكيـــة اللذان احتال 
علـــى  والرابـــع  الثالـــث  المركزيـــن 

التوالي في جدول الترتيب.
وســـتلعب األندية األربعة دورًيا من 
دور واحـــد، وســـيتأهل مـــن خاللـــه 
3 أنديـــة إلـــى دوري ناصـــر بـــن حمد 
الممتـــاز للموســـم الرياضـــي المقبـــل 
2021 - 2022، فيما ســـيهبط النادي 

الرابع إلى دوري الدرجة الثانية.
وبحســـب جدول مباريـــات الملحق، 
فـــإن الجولـــة األولـــى ســـتقام يـــوم 
بإقامـــة   2022 مايـــو   6 الجمعـــة 
مباراتيـــن عنـــد 7 مســـاء: الحـــد مـــع 
ســـترة علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة 
الرياضيـــة، البديع مـــع المالكية على 

استاد البحرين الوطني. 
وتقـــام الجولة الثانية يـــوم الثالثاء 
10 مايـــو 2022 بمباراتيـــن في ذات 
التوقيـــت أيًضـــا: ســـترة مـــع البديـــع 
على االســـتاد الوطنـــي، المالكية مع 
الحـــد علـــى اســـتاد خليفـــة. وتقـــام 
الجولة الثالثة يوم الســـبت 14 مايو 
2022: البديع مع الحد على االستاد 
الوطنـــي، ســـترة مـــع المالكيـــة على 

استاد خليفة.
الضـــوء  “البـــالد ســـبورت”  ويســـلط 
خـــالل هـــذا التقريـــر علـــى األنديـــة 
الملحـــق،  فـــي  األربعـــة وحظوظهـــا 
خصوًصـــا مع إمكان عـــودة المالكية 
الممتـــاز  الـــدوري  إلـــى  جديـــد  مـــن 
ســـترة  غيـــاب  ومـــع  هبوطـــه،  بعـــد 
مواســـم طويلة عن الـــدوري الممتاز 
فـــإن الفرصـــة ســـانحة أمامـــه أيًضا، 
فيمـــا يســـعى البديـــع والحـــد للبقاء 

فـــي الـــدوري الممتـــاز واالبتعـــاد عن 
المفاجآت وشبح الهبوط.

البديع
مـــر فريـــق البدايـــة بفتـــرات متقلبة 
خالل هـــذا الموســـم، وأشـــرف على 
الفريق حتى اآلن 3 مدربين. البديع 
بدأ الموسم بالمدرب الوطني هشام 
الماحوزي الـــذي انتقل الحًقا ليكون 
مســـاعًدا لمدرب الخالدية، واســـتلم 
المهمة بعده الوطني بدر خليل، قبل 
أن يغـــادر األخيـــر لتدريـــب منتخب 
الناشـــئين، فيما تســـلم المهمة حالًيا 
عدنـــان  محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب 
أيـــوب، والـــذي قـــاد الفريـــق لنتائـــج 
إيجابيـــة متتاليـــة تمكن مـــن خاللها 
الفريـــق االبتعـــاد عن المركـــز األخير 
المباشـــر  الهبـــوط  مـــن  والهـــروب 

ولعـــب الملحـــق، وكان أمـــام فرصـــة 
قريبة للغايـــة أيًضا للبقاء دون لعب 
الملحـــق، لكـــن النتائـــج فـــي الجولة 

األخيرة لم تسعفه.
وبال شـــك، فإن ما قدمـــه البديع من 
مســـتويات طيبـــة خـــالل الجـــوالت 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  لـــدوري  األخيـــرة 
الممتاز، وسجل حاالت فوز متتالية 
فـــي  للبقـــاء  الفريـــق  كفـــة  ترجـــح 
الـــدوري الممتـــاز، لكن ذلك ســـيكون 
مرهوًنا باستكمال مشواره اإليجابي 

ومستوياته التصاعدية.

الحد

مـــن  المتشـــائمين  أشـــد  لـــم يتوقـــع 
الجماهير الحداويـــة أن يكون واقع 

الفريق خالل هذا الموســـم على هذا 
النحو الصعـــب، خصوًصا أن الفريق 
كان منافًســـا بقـــوة خالل الســـنوات 
األخيـــرة على بطولتـــي كأس جاللة 
الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز. 
الفريـــق الحـــداوي مثل حـــال البديع 
أيًضا أشـــرف عليه حتى اآلن خالل 
هذا الموسم 3 مدربين وطنيين هم: 
موســـى مبارك، عدنان إبراهيم، قبل 
أن يتولـــى محمـــد الشـــمالن المهمـــة 

حديًثا. 
وعلى الرغم من التغييرات العديدة 
مســـتوى  علـــى  للحـــد  جـــرت  التـــي 
الجهـــاز الفنـــي، إال أن حســـم األمور 
لصالحه واالبتعاد عن منطقة الخطر 
جـــاء قبـــل جولـــة واحدة فقـــط من 
نهاية الـــدوري، حينما حقـــق الفريق 

فوزا مهما على حساب النجمة الذي 
هبط لدوري الثانية.

وبطبيعـــة الحال، فـــإن خبرة الفريق 
الحـــداوي وعناصـــره التي ستشـــكل 
فارًقا ســـترجح كفته من دون شـــك، 
لكـــن المســـتطيل األخضـــر ســـيكون 
الحاســـم لهذه األمور فـــي المباريات 
الثالث التي يتمنى الحداويون فيها 

االبتعاد عن شبح الهبوط.

سترة

علـــى عكس الحـــال الـــذي كان عليه 
فـــي المواســـم القليلـــة الماضية ألن 
يكـــون طرًفـــا بعيـــًدا عـــن المنافســـة 
مـــن  الرغـــم  علـــى الصعـــود، وعلـــى 
بدايتـــه المتعثـــرة هذا الموســـم في 

دوري الدرجـــة الثانيـــة، إال أن فريق 
البحـــارة تغيـــر كثيـــًرا بعـــد اســـتالم 
المدرب الوطني مرجان عيد للمهمة 

خالل هذا الموسم.
بحارة ســـترة ورغم النتائج السلبية 
إال  األول،  القســـم  فـــي  المتكـــررة 
أنـــه اســـتعاد عافيته وظهـــر بصورة 
مغايرة للغايـــة، وتمكن من الوصول 
والحصـــول  الثالـــث  المركـــز  إلـــى 
علـــى الميداليـــة البرونزية في ســـلم 

الترتيب بكل جدارة واستحقاق.
ومع وصـــول ســـترة لهـــذه المرحلة، 
فإن آمال الفريـــق وطموحاته بدأت 
تـــزداد فـــي أن يكـــون الحلـــم قريًبـــا 
بتحقيق العودة إلى الدوري الممتاز.

الحالمـــة  الســـتراوية  الجماهيـــر 
بالعودة إلـــى مصاف أندية األضواء 
تـــدرك جيـــًدا أن فريقهـــا قـــادر على 
ذلـــك، وبـــال شـــك ســـتكون مســـاندة 
خـــالل هـــذه المباريـــات لفريقها من 

أجل نيل بطاقة مؤهلة.

المالكية

مـــر المالكية بأوقـــات عصيبة خالل 
هـــذا الموســـم، فالفريـــق بـــدأ بدايـــة 
إيجابيـــة للغايـــة، وتمكـــن من تصدر 
الدرجـــة  مســـتوى  علـــى  الترتيـــب 
الثانيـــة، قبـــل أن يدخـــل الفريق في 
دوامة وسلســـلة من النتائج السلبية 
المتتاليـــة التي كلفت الفريق فقدان 
المباشـــرتين، واحتـــالل  البطاقتيـــن 
المركز الرابع، وكان قريًبا من فقدانه 
أيًضـــا، لكنـــه حقق فـــوًزا مهًمـــا على 
حســـاب مدينة عيســـى فـــي الجولة 

األخيرة.
المـــدرب  بقيـــادة  زال  مـــا  الفريـــق 
الوطني ســـيد حسن عيسى، ويدرك 
جيـــًدا العبـــو الفريـــق ومـــن معظـــم 
عناصـــره الذين ســـبق لهـــم التتويج 
بلقـــب الـــدوري التاريخي فـــي العام 
2017، أن المهمـــة لـــن تكون ســـهلة، 
لكـــن الفريق يتســـلح بخبـــرة العبيه 
جماهيـــره  ومســـاندة  جهـــة،  مـــن 
العاشـــقة مـــن جهـــة أخـــرى، والتـــي 
تمنـــي النفس فـــي العودة الســـريعة 

إلى الدوري الممتاز.

فريق سترة

فريق الحد

فريق البديع

فريق المالكية

البديع والحد وسترة والمالكية يتنافسون على 3 بطاقات لدوري ناصر بن حمد الممتاز

“^ سبورت” يسلط الضوء على أندية الملحق
أحمد مهدي

ــيـــة؟ ــانـ ــثـ ــط لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الـ ــ ــاب ــ ــه ــ ــق ال ــ ــري ــ ــف ــ مــــن ال

الـــمـــقـــبـــل الــــمــــوســــم  ــة  ــ ــويـ ــ هـ ــح  ــ ــوضـ ــ تـ ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ  6

أحمد مهدي



“BRAVE CF” ُتعزز العالقة الرياضية بين البحرين وكوريا الجنوبية
ضربـــت منظمـــة BRAVE CF، التي 
تأسست العام 2016 على يد النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة 
اللجنـــة  ورئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، أمثلة مهمة 
علـــى تعزيـــز العالقـــات الدوليـــة من 

خالل التقدير المشترك للرياضة.
26 دولـــة، تواصـــل  لــــ  زيارتهـــا  مـــع 
BRAVE CF بناء وترسيخ العالقات 
والروابـــط العالمية في جميع أنحاء 
بيـــن  الجســـور  تمـــد  العالـــم، حيـــث 
مملكـــة البحريـــن وكوريـــا الجنوبية 
عبر الترويج األسرع نمًوا من خالل 

أحدث حدث عالمي في العالم.
 ،BRAVE CF 58 بطولـــة  وقدمـــت 

التي أقيمت في إنتشـــون في صالة 
 Samsan World Gymnasium
باالشـــتراك مـــع BEAST CF، عرضًا 
تضمـــن أعلـــى مســـتوى مـــن فنـــون 
شـــهدتها  التـــي  المختلطـــة  القتـــال 
المدينـــة مـــع مقاتليـــن مـــن 10 دول 
اجتمعـــوا مًعا  للتنافـــس والحصول 
علـــى فرصـــة رفع علـــم دولهـــم على 

منصة عالمية.
بيـــن  المشـــترك  التنظيـــم  ومهـــد 
BRAVE CF وBEAST CF الطريـــق 
مملكـــة  بيـــن  العالقـــة  تعزيـــز  نحـــو 
البحريـــن وكوريـــا الجنوبيـــة، وهـــو 
بمثابـــة مثـــال علـــى قـــوة الرياضـــة 
فـــي ربـــط الـــدول علـــى الرغـــم مـــن 
االختالفـــات اللغويـــة واالجتماعيـــة 

والثقافية.

يمثـــل التواصـــل الـــذي تم تأسيســـه 
العالقـــات   BRAVE CF 58 عبـــر 
القويـــة التـــي تـــم بناؤها مـــن خالل 
وكيـــف  للرياضـــة  المشـــترك  الحـــب 
تتحـــد الـــدول للعمـــل مًعـــا لتطويـــر 
الرياضيين على الُمستوى الشعبي. 

 BRAVE CF وتـــم تكريـــس بطولـــة
لتحقيـــق رؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالد 
فنـــون  بـــن حمـــد إلصـــالح صناعـــة 
مـــن  وتحويلهـــا  المختلطـــة  القتـــال 
نشـــاط تجـــاري إلـــى نشـــاط تجاري 
رياضـــي، وإتاحة الفـــرص للمقاتلين 
والصناعـــة بأكملها فـــي جميع أنحاء 
العالـــم بصـــرف النظر عن التســـويق 
واللغة والجنسية أو الدين. ونظمت 
الُمنظمـــة بطوالت فـــي 26 دولة في 

خمس قارات.

اللجنة اإلعالمية

كان عـــرض BRAVE CF فـــي كوريـــا 
مـــن أهـــم اللحظات فـــي رياضة فنون 
القتـــال المختلطـــة فـــي البـــالد حيـــث 
علـــى  الكوريـــون  المقاتلـــون  تفـــوق 
خصومهم في جميـــع أنحاء العالم بـ4 
انتصـــارات مقابـــل 3 هزائـــم، وقادهم 
أداء مذهـــل مـــن ايـــن جـــي ال، الـــذي 
تغلـــب علـــى مزوانديـــل هلونجوا في 

.BRAVE CF 58 الحدث الرئيسي لـ
بصـــرف النظـــر عن ال، تغلـــب هو تايك 
أوه، وجـــاي هيوك بانـــغ، ويرين هونغ 
على خصومهم من خارج كوريا، بينما 
فشـــل يـــون ســـونغ جانـــغ ويونغ ســـو 
جونغ وتشـــانغ هو لي فـــي الفوز على 
خصومهـــم. وتغلـــب أوه على روالندو 
والتـــر  علـــى  وبانـــغ  )الفلبيـــن(،  دي 

فـــازت  بينمـــا  )إيطاليـــا(،  كوجلينـــدرو 
يريـــن هونغ بقـــرار مـــن التحكيم على 

جاليان جوه )سنغافورة(.
 واســـتطاع ال أن يثبت قدراته القوية 
ظهـــور  أول  فـــي  الســـاحق  وأســـلوبه 
لـــه فـــي BRAVE CF، مؤكـــًدا أنه أحد 
أبـــرز المقاتلين فـــي الوزن المتوســـط 
في آســـيا من خـــالل فرض ســـيطرته 
الكاملـــة خـــالل لقائـــه ضـــد هلونغـــوا. 
المشـــترك،  الرئيســـي  الحـــدث  وفـــي 
حقـــق مارســـين بانديـــل فـــوًزا رائًعـــا 
علـــى لويس فيليبي ديـــاس، الذي كاد 
يخرج “بومبا” في الجولة الثانية قبل 
أن يستســـلم بســـبب قبضـــة المالكـــم 

البولندي. 
واســـتطاع ايسا ايســـاكوف أن يحقق 
ضـــد  القاضيـــة  بالضربـــة  انتصـــاًرا 

ماســـييج جيرسزيوســـكي، فيما أجبر 
أوه منافســـة دي على االستسالم. في 
مكان آخر، كان هناك انتصارات رائعة 
ألكســـيل ســـوال وعبـــد هللا القحطاني 

وسيم كاي شيونغ.

نتائج BRAVE CF 58 الرسمية

هـــزم  ال  جـــاي  ايـــن  المتوســـط:  الـــوزن 

مزوانديـــل هلونغوا بقـــرار إجماعي )-29

28، 27-30، 28-29(، الوزن الثقيل سوبر: 

ماريـــن باندل هزم لويـــس فيليبي دياس 
بقرار إجماعي )29-27، 29-28، 29-28(، 
الوزن الخفيف: هو تيك أوه هزم روالندو 
دي بإجبـــاره علـــى االستســـالم - الجولـــة 
األولـــى، الـــوزن الخفيف ســـوبر: عيســـى 

إيزاكوف هزم ماســـييج جييرسزوسكي 
الثانيـــة،  الجولـــة   - القاضيـــة  بالضربـــة 
وزن الــــ67 كجـــم: جـــاي هيـــوك بانغ هزم 
والتر كوليانـــدرو بقرار إجماعي )30-27، 
27-30، 28-29(، وزن الريشـــة: عبـــدهللا 
القحطانـــي هـــزم يونغ ســـو جونـــغ بقرار 
إجماعـــي )X 30-27 3(، وزن 77 كجـــم: 
اكســـيل ســـوال هزم يون سونغ يانغ بقرار 
إجماعي )3x 30-27(، وزن الذبابة: ســـيم 
كاي شيونغ هزم شانغ هو بقرار إجماعي 
)3x 29-28(، وزن الذرة: يرين هونغ هزم 
جيليـــان جـــوه بقـــرار إجماعـــي )30-27، 
28-29، 27-30(، الـــوزن الثقيـــل: ميونـــغ 
هـــوان كيـــم هزم يون ســـو ليـــم بالضربة 
القاضيـــة - الجولة األولى، وزن الريشـــة: 
جو ســـانغ يـــو ديف هـــزم دو ســـيوك أوه 

)30-27 ،30-27 ،30-25(

اللجنة اإلعالمية

“اين جي ال” يهيمن على مشهد رياضة الـ “MMA” الكوري
 ”BRAVE CF 58“ نتائج

من المنافسات

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أعرب مدير بعثة مملكة البحرين بدورة األلعاب الخليجية 
الثالثـــة التي ســـتحتضنها دولـــة الكويت الشـــقيقة من 13 
لغايـــة 31 مايـــو الجاري حســـن علي الخاجة عـــن اعتزازه 
الكبير بثقة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة لتولي منصب مدير 

البعثة.
وأكـــد الخاجـــة أن الثقة الغالية من ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة تشـــكل الدافـــع األكبر للمضـــي قدما نحو 
العمل الجاد والمضاعف إلنجاح المشـــاركة البحرينية في 
الـــدورة الخليجيـــة والمســـاهمة مـــع باقـــي أعضـــاء البعثة 
اإلداريـــة؛ لتوفيـــر مختلف الظـــروف المالئمـــة للمنتخبات 
الوطنية وتحقيق أفضل النتائج والمســـتويات التي تليق 

بسمعة الرياضة البحرينية.
 وأضاف “أعرب عن عميق شكري واعتزازي لسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة على تلك الثقة التي تشكل وسام 
فخـــر واعتـــزاز، كمـــا أثمـــن اهتمـــام ومتابعة األميـــن العام 
فـــارس مصطفـــى الكوهجـــي والـــذي يتابـــع كافة شـــؤون 
البعثة اإلدارية؛ بهدف إنجاز كافة التحضيرات للمشـــاركة 
بالـــدورة الخليجية وســـط تعـــاون من قبـــل جميع أعضاء 

الوفد اإلداري واالتحادات الوطنية المشاركة”.
وأكـــد الخاجـــة بأن البعثة اإلدارية تعمل على قدم وســـاق 

بتوجيـــه ومتابعـــة مـــن األميـــن العـــام؛ بهدف إتمـــام كافة 
اإلجـــراءات ســـواء مـــع االتحـــادات الوطنيـــة أو اللجنـــة 
المنظمـــة بدولـــة الكويـــت، مؤكدا بـــأن توليه مهـــام البعثة 
يعتبر تكليفا وليس تشـــريفا؛ بهـــدف تحقيق كافة عوامل 
النجـــاح للمشـــاركة البحرينيـــة والعودة بأكبـــر حصيلة من 

الميداليات الملونة.

بعد تعيينه مديًرا لبعثة البحرين بدورة األلعاب الخليجية

الخاجة يعرب عن اعتزازه بثقة خالد بن حمد

حسن الخاجة

كووورة

أعلـــن االتحاد الدولي لكـــرة القدم “فيفا”، 
بشـــأن  االنضبـــاط  لجنـــة  قـــرار  االثنيـــن، 
مبـــاراة الجزائر والكاميرون، التي أقيمت 
يـــوم 29 مـــارس آذار الماضـــي، في إياب 
الـــدور النهائي مـــن التصفيـــات اإلفريقية 

المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقـــرر تغريـــم االتحاد الجزائـــري 3 آالف 
فرانك سويسري، بسبب شغب الجماهير 
فـــي مدرجـــات ملعـــب مصطفى تشـــاكر، 
األلعـــاب  وإشـــعال  المقذوفـــات  بإلقـــاء 

النارية.
وكان المنتخـــب الكاميرونـــي قـــد تأهـــل 

بسيناريو مثير للمونديال.
فبعدما فـــاز منتخب الجزائر ذهاًبا بهدف 
دون رد فـــي ملعـــب جابوما، نجح أســـود 
الكاميـــرون فـــي انتـــزاع انتصـــار مفاجئ 
خـــارج أرضهـــم )1-2(، في الوقـــت القاتل 

من مباراة اإلياب.
ماليـــة  غرامـــات  أيًضـــا  الفيفـــا  وفـــرض 
كبيرة على الســـنغال ونيجيريا والكونغو 
الديمقراطيـــة، إلـــى جانب خـــوض مباراة 
خـــالل  مخالفـــات  بســـبب  جمهـــور؛  دون 

تصفيات كأس العالم 2022.
وتـــم تغريـــم نيجيريـــا 150 ألـــف فرنـــك 
سويسري؛ بســـبب مخالفات منها اقتحام 
أرضيـــة الملعـــب، وإلقـــاء المقذوفات من 
المدرجـــات خـــالل المبـــاراة، التـــي انتهت 
بالتعادل مع المنتخب الغاني 1/1 في 29 

آذار/مارس الماضي.
وجرى كذلك تغريم الكونغو الديمقراطية 
بســـبب  سويســـري؛  فرنـــك  ألـــف   120
مخالفـــات خـــالل المباراة أمـــام المنتخب 
المغربي، فـــي 25 آذار/مـــارس، من بينها: 

بشـــكل  المبـــاراة  تنظيـــم  فـــي  “الفشـــل 
مناسب”.

وتأهـــل للمونديـــال عن قـــارة إفريقيا كل 
من: الكاميرون والسنغال والمغرب وغانا 

وتونس.
وكانـــت تشـــيلي وكولومبيـــا والســـلفادور 
والهندوراس، من بين المنتخبات األخرى 
التي عوقبت بغرامات مالية وحظر، على 
األقل جزئي، علـــى حضور الجماهير، من 
قبـــل الفيفـــا؛ بســـبب مخالفـــات مختلفـــة 

خالل التصفيات.

عاقب نيجيريا والكونغو الديمقراطية

االتحاد الدولي لكرة القدم يغرم الجزائر

من مباراة الكاميرون والجزائر
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“طموح” تهنئ اتحاد الكرة
أعـــرب رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
لـــإدارة  طمـــوح  شـــركة  إدارة 
التهانـــي  خالـــص  عـــن  الرياضيـــة 
والتبريكات لمجلس إدارة االتحاد 
برئاســـة  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
بنجاح الموســـم الرياضي 2021 - 

.2022
  وأشـــادت شـــركة طمـــوح لإدارة 

بذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  الرياضيـــة 
اتحـــاد الكـــرة بالتعـــاون مـــع كافة 
ســـبيل  فـــي  األعضـــاء  األنديـــة 
إخـــراج الموســـم الكـــروي بأفضل 
صورة وهو ما تـــوج بنجاح جميع 
وظهورهـــا  الكرويـــة  المســـابقات 
تعكـــس  مميـــزة  تنظيميـــة  بحلـــة 
العمل الكبير لإتحاد وكافة لجانه 
فـــي ظل اهتمـــام الشـــيخ علي بن 

خليفة آل خليفة رئيس االتحاد.
  وأضافت شـــركة طمـــوح لإدارة 

الرياضيـــة أن الجهـــود التـــي بذلها 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
نجاحـــات  تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت 
اللعبة ورفع مستوياتها والمنافسة 
القوية بين أنديتها في المسابقات 
لإتحـــاد دوام  المحليـــة، متمنيـــة 
التوفيـــق والنجاح لمواصلة العمل 
الجاد في تنفيـــذ مختلف البرامج 
والخطـــط التـــي ترتقي بمســـتوى 
وباألخـــص  البحرينيـــة  الكـــرة 
التـــي تشـــكل ركيـــزة  المســـابقات 

أساسية للنهوض باللعبة.
  كمـــا أثنت الشـــركة علـــى التعاون 
المتميز بين طمـــوح واتحاد الكرة 
والـــذي يصـــب فـــي صالـــح تطـــور 
وازدهار اللعبة في المملكة مؤكدة 
علـــى أهميـــة تطويـــر وتنمية هذه 
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  بمـــا  العالقـــة 

نظـــرا  والمكتســـبات  النجاحـــات 
دور  مـــن  الشـــركة  بـــه  تقـــوم  لمـــا 
هـــام لدعم مشـــروع تطويـــر الكرة 

البحرينية بالتعاون والتنســـيق مع 
جميـــع الجهـــات ذات العالقة ومن 

بينها اتحاد الكرة.

شركة طموح

من ختام دوري ناصر بن حمد الممتاز

من المنافسات



رد الفنــان الســعودي رابــح صقر علــى تصريحــات فنان 
العرب محمــد عبده، التي أثارت جداًل أخيراً ولكن بشــكل 
غير مباشر، وذلك بعدما أبدى األخير رأيه في الموسيقى 
واألغنيات التي ُيقدمها رابح صقــر وعبدالمجيد عبدالله، 

والراحلين طالل مداح وأبوبكر سالم وغيرهم من مشاهير 
الغنــاء. وغرد رابح، عبر تويتر، قائــاًل: “كلنا نحب محمد عبده، 

هذا في إســقاطات كثيــرة”، رداً بذلك على تصريحات الفنــان عبده التي أدلى بها 
حينما حّل ضيفًا على اإلعالمي علي العلياني في برنامج “مراحل”.

نشرت النجمة نيللي كريم مجموعة من الصور وفيديو بصحبة 
زوجها هشام عاشور، وذلك من المالديف، احتفااًل بعيد الفطر، 
حيث علقت نيللي على الصور التي نشرتها عبر حسابها على 
“إنستجرام”: “عيد سعيد للجميع من هذا المكان السحري”. 

وعرضت أخيراً الحلقة األخيرة من مسلســل “فان أمل حربي” 
والذي شــارك بقوة في الموســم الدرامي الرمضاني 2022”، ونشر 

مخرج المسلســل ماندو العدل صورة مــن انتهاء التصوير وعلق عليهــا بـ”النهاردة 
هتتعرض أآخر حلقة لفاتن أمل حربي”.

العيد في المالديفرابح يرد

tariq.albahar@albiladpress.com 16
الثالثاء 3 مايو 2022 -  2 شوال 1443 - العدد 4949

فـــاز الفيلـــم الروائـــي القصيـــر “ 
المنشـــار “ مـــن تأليـــف وإخـــراج 
الفنان إبراهيم راشـــد الدوسري 
وبطولة الفنان إبراهيم المنسي 
والفنـــان علـــي مهـــدي وتصوير 
واإلضـــاءة  هجـــرس  خالـــد 
هجـــرس  مصعـــب  والصـــوت 
المهرجـــان  فـــي  األول  بالمركـــز 
السينمائي التحاد نقابات عمال 

البحرين.
تـــدور قصة الفيلم حـــول عامل 
بســـيط يعمل في ورشـــة نجارة 
يعاني هو والعمال في الورشـــة 
من تكرار تأخر استالم رواتبهم 
وبســـبب  المتدنيـــة  الشـــهرية 
وحقـــوق  عـــن حقوقـــه  دفاعـــه 
العمال وقيامه بمطالبة صاحب 
العمـــل باســـتالم الرواتـــب فـــي 

وقتها يتعرض للطرد من العمل.
الدوســـري  اســـتلم  وقـــد  هـــذا 
جائـــزة المركـــز األول فـــي حفل 
النقابة مساء الخميس الماضي 
الذي أقيـــم برعاية جاللة الملك 
المفدى واناب عنـــه وزير العمل 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 

حميدان.
يجدر بالذكر ان الدوسري كتب 
األفـــالم  مـــن  العديـــد  واخـــرج 
القصيرة والروائيـــة والوثائقية 
مهرجانـــات  فـــي  بهـــا  وشـــارك 
محلية وخليجية ومنها..حبيبة 
المحـــرق،  مـــن  وتـــر  الشـــمس، 
القفـــص، زمن أخر، أصابع النور، 
وردة، رماد السنين، أنياب، أنين 
النـــورس،  خريـــف  الســـواحل، 

زهرة البحر، بدور.

الدوسري يفوز بالمركز األول في 
مهرجان النقابات السينمائي

قامت سيلين ديون بترحيل 
موعد رحلتها األوروبية 

المزمعة حتى العام المقبل؛ 
بسبب مشاكل صحية. 

وقالت المغنية: ”آسفة للغاية 
الضطرارنا لتغيير خطط 
رحلتنا ألوروبا مرة 
أخرى، مشاكلي 

الصحية 
تضطرنا لذلك“.

tariq_albahhar

أعلــن الفنان مطــرف المطرف، عــن حفله الجديــد في عيد 
الفطر بالديرة، ونشــر تدوينة مرفقة مع بوستر الحفل، جاء 
فيهــا: “ليلة مطرف” ضمن حفــالت عيد الفطر في الكويت 
الثالثــاء 3 مايــو في فنــدق الجميرا… تشــرفوني وتنوروني 

بحضوركم الجميل”. وكان مطرف، قد أحيا في الفترة األخيرة 
حفلين؛ األول في السعودية ضمن أمسيات موسم الرياض في 

25 فبراير الماضي بمشاركة نخبة من نجوم الكويت ضّمت الفنانين: نوال وعبدالله 
الرويشد ونبيل شعيل وحياة الفهد، والحفل الثاني في مهرجان “فبراير الكويت”.

حفل مطرف

محرر مسافات

بدء أولى عروض “ال تتشنج” الليلة و “يا أني يا بطة 2” الخميس
الجمهور على موعد مع وجبة دسمة من الكوميديا

تنطلق مســـاء اليـــوم )الثالثـــاء( أولى 
االجتماعيـــة  المســـرحية  عـــروض 
الكوميديـــة “ال تتشـــنج” علـــى صالـــة 
برســـتيج بالنـــادي األهلي، مـــن تأليف 
وإخـــراج الفنـــان حســـين العويناتـــي، 
وتمثيـــل نخبـــة من نجـــوم الكوميديا، 
مثـــل: الفنـــان أحمـــد مبـــارك، والفنـــان 
أميـــن الصايـــغ، والفنان أحمـــد مجلي 
والفنانة فاطمـــة عبدالرحيم، والفنانة 
وفاء مكي، والفنانة فاطمة كازروني، 
والفنـــان حســـين الجمـــري، ومســـاعد 
المخرج الفنان هشـــام يوســـف، حيث 
كامـــل  المســـرحية  فريـــق  اســـتكمل 
الماضيـــة  األيـــام  خـــالل  البروفـــات 

بمنتزه عذاري.
مخرج العمل ومؤلفه ومنتجه حسين 
العويناتي وعد الجمهور بوجبة دسمة 
مـــن الكوميديـــا سيســـتمع بهـــا جميـــع 
تطـــرح  فالمســـرحية  العائلـــة،  أفـــراد 
العديد من القضايا االجتماعية وتنقل 
واقعنـــا المعـــاش، وتصـــل فـــي بعـــض 
األحيان إلى شـــارات الخطر، وخاصة 

فيما يتعلق بالمشاكل األسرية.
وبـــدوره، أكـــد الفنان أحمـــد مجلي أن 
إلـــى  ســـتنقل  تتشـــنج”  “ال  مســـرحية 
كل المتفـــرج المشـــاكل والقضايا التي 
يعيشها في حياته اليومية، في قالب 
كوميدي سيدخل البهجة واالبتسامة 

في القلوب.
من جانب آخر، يضع فريق المسرحية 
الكوميدية الثانية التي ستعرض أيام 
عيـــد الفطـــر “يـــا أنـــي يـــا بطـــة 2” آخر 

االســـتعدادات النهائيـــة قبـــل العـــرض 
األول يوم الخميـــس المقبل رابع أيام 
العيد على صالة البحرين الثقافية في 
تمام الســـاعة الثامنة مســـاء، وبالشك 
يحضر فريق العمـــل مفاجأة للجمهور 
المســـرحية  مـــن  الجـــزء  هـــذا  فـــي 
التـــي حققـــت شـــهرة كبيـــرة ووصلت 
أصداءهـــا إلـــى عمـــوم دول الخليـــج، 
خاصة شـــخصية “خاتون” التي يقوم 

وكذلـــك  محمـــد،  حســـن  الفنـــان  بهـــا 
الحضور القوي للفنان ســـامي رشدان 
والبسام علي وبقية الفريق المنسجم.
المســـرحية من تأليف وإخراج حسين 
اإلســـكافي وتمثيل نخبة من الفنانين 
الفنـــان  علـــي،  البســـام  الفنـــان  وهـــم: 
حســـن محمد، الفنان ســـامي رشدان، 
الفنـــان جعفـــر التمـــار، جعفر الســـاري، 
منـــى الروبي، حســـين العلوي، وســـبق 

لهـــذا الفريق أن قدم الجزء األول بكل 
نجاح واستقطبت المسرحية جماهير 

عريضة من داخل المملكة وخارجها.
بصورة عامة، كان الجمهور البحريني 
يطمح في مشـــاهدة أعمال مســـرحية 
أكثـــر خـــالل العيـــد، ولكـــن قـــد تكون 
المســـارح  بعـــض  منعـــت  الظـــروف 
األهلية وشـــركات اإلنتاج الخاصة من 

دخول السباق.

أحمد مجليالمخرج حسين العويناتي

وســـط حضور من الفنانيـــن واإلعالميين 
أقامـــت  ميديـــا،  السوشـــيال  ومشـــاهير 
الفـــن  نجـــوم  العليا لمهرجـــان  اللجنـــة 
للمهرجـــان،  الســـابعة  الـــدورة  واإلعـــالم 
وذلـــك تحـــت رعايـــة رجـــل األعمـــال فهد 
المعجـــل وحضـــور وزيـــر اإلعالم األســـبق 
محمـــد السنعوســـي، ورئيـــس المهرجـــان 
جمـــال العدواني، وعدد من نجوم الدراما 
واإلعـــالم الذيـــن حالفهـــم الحـــظ بجوائز 

المهرجان.
انطلـــق الحفـــل بكلمـــات ترحيبيـــة براعي 
الحفـــل والحضور من عريفتـــه هيا العبيد، 
لتقـــدم بعدهـــا بانوراما مســـجلة لـــدورات 
المهرجان السابقة مع كلمة مسجلة لراعي 
الحفل رجـــل األعمال فهـــد المعجل رحب 
فيهـــا بالحضـــور وتمنـــى لهـــم كل توفيـــق 
ونجـــاح فـــي مســـيرتهم العمليـــة، ومن ثم 
عـــرض مقطـــع فيديـــو وقفـــة وفـــاء للذين 
فقدناهـــم خالل هـــذا العـــام، العالم الفلكي 
صالـــح العجيري، والشـــاعر الشـــيخ دعيج 
الخليفـــة الصبـــاح، وقد نالت هـــذه الوقفة 

استحسان الحضور.

مـــن جهته، ألقـــى رئيس المهرجـــان جمال 
العدوانـــي كلمـــة أشـــاد فيهـــا بـــدور راعـــي 
الحفـــل رجـــل األعمال فهـــد المعجـــل لهذا 
المهرجـــان ومثمنـــا حضـــور وزيـــر اإلعالم 
االسبق اإلعالمي القدير محمد السنعوسي 
الـــذي اختارتـــه اللجنـــة العليـــا للمهرجـــان 

“شخصية المهرجان” لهذه الدورة.
ورحب رئيس المهرجـــان جمال العدواني 
المهرجـــان  شـــرف  بضيفـــة  كلمتـــه  فـــي 
المطربة شـــمس التي عبرت عن ســـعادتها 
لتواجدها في المهرجان، متمنية له النجاح 
واالســـتمرار. ومـــن ثـــم تـــم عـــرض فيلـــم 
تســـجيلي قصيـــر عن مســـيرة “شـــخصية 
المهرجان” وزير اإلعالم الكويتي األســـبق 
السنعوســـي،  محمـــد  القديـــر  اإلعالمـــي 
لتنطلـــق بعدهـــا مراســـم التكريـــم وتوزيع 
الجوائز على مستحقيها وذلك على النحو 
التالي: أهم جوائز مســـابقة نجوم رمضان 

2022 بحسب األنباء الكويتية:
- أفضل كاتب ومسلســـل درامي رمضاني 
عـــن  العميـــري  حمـــود  مشـــاري  للكاتـــب 

مسلسل “دحباش”.

درامـــي  عمـــل  وإخـــراج  إنتـــاج  أفضـــل   -
متكامـــل للمخـــرج والمنتج محمـــد العنزي 

لمسلسل ”فتح األندلس”.
- أفضل فنان دور أول النجم داود حسين 

عن دوره في مسلسل “عين الذيب”.
- أفضـــل فنانـــة دور أول النجمـــة باســـمة 
حمـــادة عـــن دورهـــا فـــي مسلســـل “حبـــي 

الباهر”.
- أفضـــل فنان دور ثان الفنـــان خالد أمين 
عن دوره في مسلسل “محمد علي رود2”.

- أفضـــل فنانـــة دور ثـــان الفنانـــة هنـــادي 
الكنـــدري عـــن دورهـــا فـــي مسلســـل “كيد 

الحريم”.
جاســـم  القديـــر  للفنـــان  خـــاص  تكريـــم   -
“حبـــي  فـــي مسلســـل  عـــن دوره  النبهـــان 

الباهر” ومسلسل “دحباش”.
- تكريـــم خاص للفنـــان القديـــر عبداإلمام 

عبدهللا عن دورة في مسلسل “دحباش”.
- تكريـــم خاص للفنـــان القدير عبدالرحمن 

العقل عن دوره في مسلسل “دحباش”.

أفضـــل محـــاورة اإلعالمية غـــادة رزوقي 
في برنامج “غبقة الحمراء”.

- تكريم خاص للفنانة مالك الكويتية.
- تكريم خاص للفنانة هبة الدري.

- شهادة تقدير للفنانة حصة النبهان.
النجـــم برنامـــج  إيمـــان  - أفضـــل مذيعـــة 

“كواليس نجم” على اليوتيوب “القبس”.
- أفضـــل برنامج مســـابقات مدفع اإلفطار 
ويمنح شـــهادة تقدير للمذيع القدير ســـعد 
الخلـــف والمذيـــع طـــالل الماجـــد والمعـــد 

نايف النعمة.
- تكريم مشـــاهير السوشـــيال ميديا خلود 

وزوجها أمين.
- شـــهادة تقديـــر لنجـــم السوشـــيال ميديا 

محسن النصار.
- أفضـــل مصمـــم كويتـــي العالمـــي نـــواف 

البدر.
- أفضل خبيرة تجميل جواهر بالس.

شـــهادة تقدير للمنتـــج عبدالعزيـــز الزيدي 
مدير شركة ليلة عمر لإلنتاج الفني.

توزيع جوائز مهرجان نجوم الفن واإلعالم الدورة السابعة

األفضل في دراما رمضان 2022 من األعمال الكويتية

محرر مسافات

جعفر الساري  حسن محمد  جانب من بروفة ال تتشنج
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محرر الشؤون المحلية

أكـــد  مجلـــس الشـــورى تقديـــره للدور 
التـــي  المرموقـــة  والمكانـــة  الكبيـــر 
حققتها الصحافة البحرينية باعتبارها 
الديمقراطيـــة  منـــاخ  تعكـــس  مـــرآة 
وحريـــة الـــرأي والتعبير فـــي المملكة، 
والتـــي أرســـى دعائمهـــا عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
مشـــروع جالتـــه  خليفـــة، ضمـــن  آل 
اإلصاحي، وحظيـــت بعناية ومتابعة 
الموقـــرة  الحكومـــة  مـــن  مســـتمرة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
بيـــان  فـــي  الشـــورى  وأشـــاد مجلـــس 
أمس، بمناســـبة اليـــوم العالمي لحرية 
الصحافـــة الـــذي يصـــادف الثالـــث من 
المهنـــي  بالمســـتوى  عـــام،  كل  مايـــو 
العاليـــة  المســـؤولية  وروح  الراقـــي، 
فـــي  العاملـــون  بهـــا  يتصـــف  التـــي 
الحقلين الصحافي واإلعامي بمملكة 
إبـــراز  فـــي  ومســـاهمتهم  البحريـــن، 
التحول الحضاري الكبير الذي تشهده 
الباد، ومواكبة المستجدات العالمية، 
بالمصداقيـــة  االلتـــزام  خـــال  مـــن 

مختلـــف  تنـــاول  فـــي  والموضوعيـــة 
القضايا واألحداث والموضوعات، مما 
يؤكد أهمية مســـاندة الجهود الرامية 
التشـــريعات  مـــن  المزيـــد  ســـن  إلـــى 
الحاميـــة والداعمة لحقـــوق الصحافة 
والصحافييـــن والمجتمع، انطاًقا من 
إيمانه بأهمية حرية الكلمة المسؤولة 
واالرتقـــاء بالعمـــل اإلعامـــي مهنًيـــا، 
وبالشكل الذي يتواكب مع التطورات 
التكنولوجية والرقمية التي يشـــهدها 

العالم.

القضيبية - مجلس الشورى

سن مزيد من التشريعات الداعمة لحقوق الصحافة
مشيداً بالمستوى المهني لإلعالميين... “الشورى”:

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المحافظة 
الشـــمالية بـــأن النيابـــة العامة 
تلقت باغًا من إدارة مكافحة 
الجرائـــم االقتصاديـــة مفـــاده 
ضبط متهم أجنبي الجنســـية 
أجهـــزة  أحـــد  بقرصنـــة  قـــام 
الصراف اآللي بمنطقة باربار، 
معـــدات  باســـتخدام  وذلـــك 

خاصة ُضبطت بحوزته.
وقـــد باشـــرت النيابـــة العامة 
التحقيـــق فـــور ورود البـــاغ 
ألحـــد  اســـتمعت  حيـــث 
المختصيـــن  المهندســـين 
بنظام الصـــراف اآللي، والذي 
قـــرر بـــأن المضبوطـــات التي 
ضبطـــت بحـــوزة المتهـــم هي 
التي تم اســـتخدامها لقرصنة 
يملـــك  المتهـــم  وأن  النظـــام 
خبرة في هذا المجال السيما 
وقد تمكـــن من القرصنة على 
الرغـــم مـــن أنظمـــة الحمايـــة 

المتوافرة.
وبنـــاًء عليـــه، تم اســـتجواب 

مواجهتـــه  وتـــم  المتهـــم 
بالمضبوطات التي عثر عليها 
النيابـــة  وأمـــرت  بحوزتـــه، 
احتياطيـــًا  بحبســـه  العامـــة 
على ذمة التحقيق كما طلبت 
تحريات الشـــرطة والتصوير 

األمني.
وأشـــار رئيس النيابـــة إلى أن 
التحقيقات مازالت مســـتمرة 
تمهيـــدًا لتقديـــم المتهـــم إلى 

المحاكمة الجنائية.

حبس المتهم باختراق الصراف اآللي في باربار

خلف والقطري يبحثان احتياجات “ثانية الشمالية”
استكمال المرافق الخدمية وصيانة الطرق والصرف الصحي

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصام خلف بمكتبه في شـــؤون األشـــغال 
النائبـــة فاطمـــة القطـــري ممثـــل الدائـــرة الثانية في 
المحافظة الشـــمالية بحضور وكيل الوزارة لشـــئون 
األشـــغال أحمـــد الخياط ومدير عـــام بلدية المنطقة 
الشمالية لمياء الفضالة وعدًدا من مسئولي الوزارة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر خلـــف بالنائبـــة 
فاطمـــة القطـــري مشـــيًدا بالدور الـــذي يلعبه أعضاء 
السلطة التشـــريعية في خدمة الوطن والمواطنين، 
مؤكًدا في الوقت ذاته أهمية التعاون المســـتمر بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية من أجل الصالح 

العام.
وتـــم خـــال المقابلـــة بحـــث عـــدد مـــن المواضيـــع 
المتعلقـــة باحتياجـــات الدائرة الثانيـــة في محافظة 
الشـــمالية والمتعلقـــة بتطويـــر المشـــاريع الخدميـــة 
والبلديـــة التي تعنى بهـــا الوزارة وصيانـــة الحدائق 
والمنتزهـــات حيـــث أكدت الـــوزارة اســـتمرارها في 
أعمـــال الصيانـــة لهذه المرافق حســـب خطـــة العمل 

والمقاوالت الزمنية ألعمال الصيانة.
كمـــا تطرقـــت النائبة فاطمـــة القطري إلـــى تخطيط 
عـــدد مـــن األراضي فـــي الدائـــرة الثانية إلـــى جانب 

اســـتكمال مرافـــق الخدمات بمرفأ الـــدراز من خال 
رصـــف المناطق الترابيـــة وإضافة مواقـــف إضافية 
للبحارة إلى جانب زيادة عدد دورات المياه بالمرفأ.

وقدمـــت النائبـــة أيضا عدًدا مـــن الطلبـــات المتعلقة 
بأعمـــال صيانـــة الطـــرق وأعمـــال صيانـــة وتشـــغيل 
الصـــرف الصحـــي وكذلـــك العمـــل علـــى تنفيـــذ قرار 
ربـــط شـــارع 41 مـــع طريـــق 3733 فـــي بنـــي جمرة، 
حيـــث أوضح الوزيـــر أن أعمال الصيانة والتشـــغيل 
لخدمتي الطرق والصرف الصحي تحظى باألولوية 
في مشـــاريع شئون األشغال ويتم تنفيذها عبر عدد 

من المناقصات الزمنية طوال العام.

وشـــدد الوزير خلف على حـــرص الوزارة على تنفيذ 
توجيهات مجلس الوزراء الموقر برئاسة ولي العهد 
األمين رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة بالعمل مـــن أجل توفير 

أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
مـــن جانبها، أشـــادت النائبة فاطمـــة القطري بجهود 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة 
العمرانـــي في تنفيذ المشـــاريع الخدميـــة في عموم 
مملكـــة البحريـــن، والتطويـــر الحاصـــل علـــى صعيد 

المشاريع الخدمية التي تقدمها.

المنامة - وزارة األشغال

ودعـــا الشـــيخ المدنـــي المؤمنين 
الصدقـــات  فـــي  التنافـــس  إلـــى 
الجارية، التي منها وقف األوقاف 
لله تعالـــى. مضيًفا: “نحـــن - ولله 
الحمد - في مملكة البحرين ننعم 
بنعمة عظيمة؛ حيث توارث أهل 
ومحكوميـــن،  حكاًمـــا  البحريـــن، 
خها  ر للوقفيات، ورسَّ سعيهم الخيِّ
وحفظها حـــكام آل خليفة الكرام 
منـــذ القـــدم وحتـــى يومنـــا هـــذا، 
اقين والمبادرين  وكانوا من الســـبَّ
إلـــى إنشـــاء الوقفيـــات الخيريـــة 
كالمساجد والجوامع وغيرها من 
دور العبـــادة، ومنها الحســـينيات 
بالمســـاجد  المرفقـــة  والصـــاالت 
ومـــا  العامـــة،  النـــاس  لمناســـبات 
أوقف علـــى صيانتهـــا وتعميرها، 
وكذلك الخيريات العامة للفقراء 
والمعوزيـــن، مـــن دون فـــرق بين 
طائفـــة وأخـــرى، حتـــى بالنســـبة 
للمواطنيـــن مـــن أصحـــاب الملـــل 
األخرى، فسمح لهم ببناء كنائس 

وصوامع”. 
وتابع: “مما أثلج قلوب الناس في 

هذا الشـــهر الكريم األمر الســـامي 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  مـــن 
مجلس الوزراء بإنشـــاء وصيانة 
والجوامـــع  المســـاجد  عشـــرات 
للطائفتيـــن، وليـــس غريًبـــا عليه؛ 
رة  حيث ورث هذه الخصال الخيِّ
خوا  عن والده وأجداده الذين رسَّ
رة بتشـــييد  هذه المبـــادرات الخيِّ
وإعـــادة بناء عشـــرات المســـاجد 
والســـنة،  للشـــيعة  والجوامـــع 
فوالـــده جالـــة الملك  مـــع ما أمر 
به من بنـــاء المســـاجد والجوامع 

أخذ على عاتقـــه كفالة كلِّ أرامل 
وأيتـــام البحريـــن المعوزيـــن، من 
غيـــر فرق بيـــن طوائفهم كصدقة 

دائمة”. 
األمـــور  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
وغيرها هي من الصدقات الثابتة 
والمقننة، الفًتا في الوقت نفســـه 
إلى أن تأكيد جالة الملك وسمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
على وجوه الخير في التشريعات، 
إنما يدل على دعوتهما الصريحة 
والـــوزارات  للنـــاس  وحثهمـــا 

والوزراء والمسؤولين في الدولة 
للحـــذو حذوهمـــا، والعمـــل علـــى 
تلبيـــة دعـــوة هللا ودعوة رســـوله 
النافعـــة  والوقفيـــات  للخيريـــات 
فـــي دنياهـــم وآخرتهـــم؛  للنـــاس 
خدمـــة لإلســـام والمســـلمين في 
هذا البلد، وترســـيًخا لذلك كمبدأ 

من مبادئ الصدقات الخيرية. 
وأعرب الشيخ المدني عن تمنياته 
ممن اســـُتؤمنوا على أمور الناس 
من الوزراء والوكاء والموظفين 
ممـــن تعنيهـــم شـــؤون الوقفيات، 

أن يعملوا بمقتضى ما علموه من 
إرادة جالـــة الملـــك وولي عهده، 
وثباًتا على المتوارث في مملكتنا 
من ترســـيخ بوادر الخير والنماء 
ولمجتمعهـــم،  ولدينهـــم  للنـــاس 
لوا علـــى الناس شـــيعًة  وأن يســـهِّ
الوقفيـــات،  إنشـــاء  فـــي  وســـنًة 
التـــي  والعراقيـــل  القيـــود  ورفـــع 
إنشـــائها وإقامتهـــا،  تحـــول دون 
أو تســـجيلها وإثباتهـــا، أو إعـــادة 
تعميرهـــا، مؤكـــًدا “إن ذلـــك خيـــٌر 
لمســـتقبل البـــاد والعبـــاد، ولئـــا 

تنفر الناس من المعروف، ولتنشأ 
الوقفيات باســـمها الصحيح الذي 
وقفـــت عليـــه، وأال تكـــون هنـــاك 
وعائليـــة،  مجتمعيـــة  خافـــات 
وإشـــكاالت قانونيـــة مســـتقبلية، 
نتيجـــة بقـــاء الوقفيات بأســـماء 
الواقفين، وعـــدم إثباتها كوقفية 
فـــي ســـجات رســـمية تحفظهـــا 
البحريـــن  مملكـــة  مظلـــة  تحـــت 
المناشـــئ  واضحـــة  الرســـمية، 
والمصـــارف والجهـــات الموقوفة 

عليها”.

استلهاًما من جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء... الشيخ المدني:

جاللة الملك أخـــذ علـــى عاتقــه كفالــة األرامــل واأليتـــام دون تفريـــق كصدقـــة دائمـــة
توجيهــــــات سمـــــو ولــي العهــد رئيــــس الوزراء لعمــارة المســاجـــد والجـوامــع محــل إشـادة

دعوة المسؤولين للتسهيل على الناس في إنشاء الوقفيات

رفع الشيخ محمد المدني في خطبة صالة العيد التي أقامها صباح أمس في مصلى 
العيــد بجبلة حبشــي تهانيــه وتبريكاته بعيد الفطر المبارك إلــى عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وإلى ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ســائاًل هللا أن يحفظهما 

ويعيد عليهما هذا العيد في خير وعافية ونماء، ومزيد عناية ربانية. 
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شكَّل برنامج الســـكن االجتماعي، والذي 
أطلـــق قبل عدة ســـنوات حلًمـــا للكثيرين 
من محدودي الدخل للحصول على منزل 
العمر واختصار ســـنوات انتظار قد تصل 
إلـــى 20 ســـنة، إال أن هـــذا الحلـــم ال يخلو 
مـــن “منغصات” من بينها ضمان الحصول 
على جـــودة بناء مالئمة وبســـعر معقول، 
وبّينـــت الكثيـــر مـــن قضايا جـــودة البناء 
والتي وصـــل بعضها إلى أروقة المحاكم، 
تبحـــث “البـــالد االقتصـــادي” عـــن خيوط 
القضيـــة بيـــن ركام المنـــازل التي تعرض 
أو  المهندســـين  مـــن  إلهمـــال  أصحابهـــا 
المستثمرين أو المقاولين، مما تسبب في 

تنغيص حلمهم وتحويله إلى كابوس.

الغش في تهيئة أرضية المنازل

ويقـــول عبـــاس الطويـــل وهـــو صاحـــب 
مؤسســـة الطويل للمقاوالت، والتي تقدم 
جانـــب  إلـــى  النقـــل  خدمـــات  مؤسســـته 
مـــواد الدفـــان، إنـــه يعـــرف الكثيرين مما 
تعرضـــوا للغش فـــي مواد الدفـــان، حيث 
غـــش  لعمليـــة  الذيـــن تعرضـــوا  أحـــد  إن 
الســـكن  برنامـــج  مـــن  المســـتفيدين  مـــن 
ا  االجتماعـــي “مزايـــا”،  ويعرفـــه شـــخصيًّ
اضطـــر إلـــى خســـارة المنـــزل ككل، بعـــد 
أن تعـــرض المنـــزل لهبـــوط كلـــي ليواجه 
التصدعـــات والتشـــققات التـــي ال يمكـــن 

معالجتها إال بالهدم الكامل.
وتحـــدث الطويـــل عـــن أن تهيئـــة األرض 
للدفـــان هي مرحلة مهمة في بناء المنزل 
قبـــل البـــدء في القواعد، حيـــث يتم حفر 
واســـتخدام  للبنـــاء  المخصصـــة  األرض 
مســـتوى صخـــور معين ومعـــدات ضغط 
للوصـــول إلـــى نســـبة الثبـــات المطلوبـــة، 
ومـــن ثم عمـــل اختبارات للتربـــة للتحقق 

من مالءمتها.
وبّيـــن الطويـــل أنـــه طلـــب منـــه ذات مرة 
إعداد عدد من األراضي بكميات قليلة من 
الدفـــان فيما يخالـــف مســـتويات الجودة 
مقابـــل توفيـــر بضعـــة آالف مـــن الدنانيـــر 
للمســـتثمر في هـــذه المنـــازل، لكنه رفض 
المشـــاركة فـــي هذه األعمال التي تســـبب 

في خسارة كبيرة لمن يشترون المنازل.

وأوضـــح أنه فضل تـــرك العمل في مجال 
مواد الردم والدفان، والتركيز على نشاط 
النقـــل، بعد أن رأى هذه الممارســـات التي 
أضرت بالســـوق، حيث يلجـــأ البعض إلى 
هـــذه المـــواد ذات الجودة الرديئة ســـواء 

بجهل منه أو بعلم.
اتبـــاع  عـــدم  عـــن  المســـؤولية  وبشـــأن 
أشـــار  البنـــاء،  عمليـــة  فـــي  المواصفـــات 
الطويـــل إلـــى أنهـــا عمليـــة مشـــتركة تبدأ 
مـــن المهندس الذي ال يقوم بالكشـــف في 
مراحل البناء، إلى المســـتثمر الذي يجب 

أن يتحقق من جودة المواد والتنفيذ.
وأشـــار إلى أن بعض المهندســـين لألسف 
يعرفـــون بــــ “أبوختـــم” حيـــث إن بعـــض 
استشـــاري  عـــن  يبحـــث  المســـتثمرين 
هندسي بأقل تكلفة ال يقوم بالكشف في 

عملية البناء.
ورأى الطويـــل أن المســـتثمرين مـــن هـــذا 
النـــوع يمكن أن يطلـــق عليهم “مجرمين” 
آالف  بضعـــة  لتوفيـــر  يســـعون  حيـــث 
الدنانيـــر علـــى حســـاب الجـــودة، حيـــث 
إن المشـــكلة تكشـــفت بصـــورة أكثـــر مـــع 
الســـكن االجتماعـــي ومحـــاوالت الكثيـــر 
مـــن محـــدودي الدخـــل اقتنـــاص فرصـــة 
الحصـــول على منزل العمر دون اإلحاطة 

بهذه المخاطر.
وبين أنه في ســـوق مـــواد الدفان والردم 
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  المقـــاوالت،   وحتـــى 
الدخـــالء علـــى المهنـــة الذيـــن ليـــس لهم 
ضميـــر ويقومـــون بالغـــش، عبـــر تقديـــم 
أســـعار بخســـة، في حين أن المواطن هو 

الحلقة األضعف.

مهندسو الكاوبوي

المكاتـــب  جمعيـــة  رئيـــس  ويعتـــرف 
الهندســـية في البحرين، مـــازن العمران، 
المهندســـين ال يتبعـــون  بعـــض  بوجـــود 
أطلـــق  مـــا  المهنيـــة، وهـــو  األخالقيـــات 
حيـــث  الكاوبـــوي”،  “مهندســـي  عليهـــم 
اعتبرهم مشـــكلة في القطاع الهندســـي 
والمعاييـــر  األخالقيـــات  وجـــود  رغـــم 
فـــي  العاملـــون  يتبعهـــا  التـــي  الدوليـــة 

القطاع الهندسي.
وأكد أن بعض المكاتب ال تقوم باإلشراف 
على البنـــاء، حيث تقـــوم بتوقيع أعمال 
فـــي حدود 300 دينار، األمـــر الذي يلقي 
بظالل الشـــك حول عدد الزيـــارات التي 
يقـــوم بهـــا المكتـــب الهندســـي للموقـــع، 
منوهًا بأن عملية الزيارة للموقع تكتسب 
المكتـــب  أن  واوضـــح  كبـــرى.  أهميـــة 
االستشـــاري هـــو المســـؤول عن ســـالمة 
البناء، وأن مسؤولية المقاول تتمثل في 
تطبيق الرســـومات وما يطلبه المهندس 
منـــه، مشـــيًرا إلـــى أن المكاتـــب تعطـــي 
ضماًنـــا لمـــدة عشـــر ســـنوات لصالحيـــة 
وقـــوة التصميم اإلنشـــائي واألمر نفســـه 

يترتب على المقاول. 
واشـــار إلى أنه وخـــالل عمله في مكتب 
هندسي منذ 37 عاًما، لم يستلم مشروع 
لـــم يتـــم فيـــه عمـــل اختبـــار لقـــوة تربـــة 
األرض التـــي ســـيقام عليهـــا البنـــاء قبل 

مباشرة المشروع.
وتابع “إن بعض االستشاريين الهندسيين 
يقبلون استالم مشاريع من المطور دون 
طلـــب اختبـــارات التربة، مشـــيًرا إلى أن 

ذلك يخالف أخالقيات الهندسة خصوًصا 
مـــن مهندســـي )الكاوبوي( والذيـــن عادة 
أســـعارهم بخســـة وبعضهـــم يعملون من 
المنـــازل”. ولفـــت إلى أن المشـــكلة تكمن 
بشكل خاص في مشاريع البناء الصغيرة 
األفـــراد  المطوريـــن  أو  والمســـتثمرين 

للمشروعات الفردية الصغيرة.

تعاون مشترك

وتطـــرق العمـــران إلـــى أهميـــة التعـــاون 
المشـــترك بيـــن مجلـــس مزاولـــة المهـــن 
الهندسية وشؤون البلديات في التعاون 
وإيقاف المكاتب التي ال تتبع أخالقيات 

المهنة.
واشـــار إلـــى أن نحـــو 50 مكتًبـــا وّقعـــت 
علـــى وثيقة أخالقية للقطاع الهندســـي، 
داعًيا الجميع للتوقيع على هذه الوثيقة، 
حيث أتاحت جمعية المكاتب الهندسية 

هذه الوثيقة منذ العام 2013.
وأشار إلى مشروع تنوي الجمعية بحثه 
مع غرفة التجارة وذلك إلنشـــاء جهاز أو 
مجلس معنـــي بمراقبة قطاع المقاوالت 
وإعطـــاء الرخـــص للعاملين فـــي القطاع 

لضمان أعلى مستويات الجودة. 

مقاولين وتجار أجانب

مـــن جانبـــه، علق رئيـــس شـــعبة العمارة 
البحرينيـــة،   المهندســـين  جمعيـــة  فـــي 
مهـــدي الجـــالوي قائـــالً “لله الحمـــد، فإن 
المواد المتوافرة بشـــكل عام في السوق 
المحليـــة هي مـــواد ذات جـــودة مقبولة 
وجيـــدة والمواد األساســـية الغـــش فيها 

وضـــرر  الدولـــة  رقابـــة  لوجـــود  قليـــل 
التالعـــب علـــى ســـمعة الفرد ومـــا له من 

تأثير على االعمال مستقباًل”.
مقاوليـــن  وجـــود  أن  الجـــالوي  ويـــرى 
وتجـــار أجانـــب حالًيا في الســـوق يهدد 
بدخول بعض المواد بجودة أقل وطرق 

بناء دون المستوى المطلوب.

نصيحه مهمة

ويقدم رئيس شـــعبة العمارة في جمعية 
المهندسين البحرينية عدًدا من النصائح 
للراغبيـــن فـــي شـــراء المنـــازل أو البناء، 
بعـــد  المقـــاول  اختيـــار  يتـــم  ان  ومنهـــا 
التحري عن أخالقيات المهنة وأن تكون 
لديـــه خبرة جيدة فـــي العمـــل، ومتمكًنا 
منه، وشـــركة معتبرة في الســـوق وذات 
سمعة حســـنة، فاألمر مشابه إلى اختيار 
الزوجـــة حيث يجب االختيار من أســـرة 

جيدة وما إلى ذلك من المواصفات.
وشـــدد الجـــالوي علـــى ضـــرورة توكيل 
مهندس ذي خبرة ومرخص، مع التأكيد 
علـــى إشـــراف حقيقـــي وتواجـــده فـــي 
الموقـــع في المراحل الرئيســـية وتطبيق 
فذلـــك  الهندســـية،  للخرائـــط  حقيقـــي 
اســـتثمار، وهو األمين على المبلغ الكلي 

للمشروع.
ودعا الجالوي الراغبين في شراء منزل 
إلـــى تجنـــب المطوريـــن الذيـــن يعملـــون 
وبهـــدف  فقـــط  األمـــوال  جنـــي  بهـــدف 
المشـــاريع   هـــذه  فـــي  الماليـــة  الربحيـــة 
قائـــاًل “ننصح المطوريـــن أن يخافوا هللا 

ويقدموا مصلحة الوطن والمواطن”.

مهندسون ال يزورون مواقع العمل

ويلقي مستشار جمعية المقاولين هشام 
مطـــر بكل اللوم على المهندس المشـــرف 
على مشروع البناء خصوًصا فيما يتعلق 
بالمنازل ومشروعات السكن االجتماعي، 
مشـــيًرا إلى أن هذه مشكلة تؤرق السوق 

والمواطنين.
ويشـــير مطـــر إلـــى أن البلديـــة بموجـــب 
إال  عمـــل  تصريـــح  تصـــدر  ال  القانـــون، 
بإصدار وتعهد بإشـــراف مـــن قبل مكتب 

هندسي.
وقـــال “اليـــوم لألســـف الشـــديد المكاتب 
الهندســـية أصبحـــت تجاريـــة، وال تقـــوم 
بالواجـــب كمـــا ينبغـــي عليهـــا )...( مثـــاًل 
بعضهـــم يقوم برســـم الخريطـــة دون أن 
التربـــة  إن  حيـــث  األرض،  علـــى  يطلـــع 

أنواع، وتختلف عملية بنائها”. 
يقـــوم  أن  أهميـــة  علـــى  مطـــر  وشـــدد 
يقـــوم  ال  وأن  بواجبهـــم،  المهندســـون 
ولصـــق”  “نســـخ  بعمليـــة  المهنـــدس 
للمخططـــات الهندســـية وعـــدم االطالع 
الخرائـــط.  تصميـــم  قبـــل  األرض  علـــى 
ورفـــض مطـــر تعليـــق شـــماعة األخطـــاء 
وعدم جودة البناء علـــى المقاول، حيث 
أشـــار إلى أن مســـؤولية المقاول تنحصر 
الهندســـية  الرســـوم  تنفيـــذ  فـــي عمليـــة 

الصادرة من المكتب المعني. 
وأشـــار إلـــى أن المكتـــب الهندســـي هـــو 
المسؤول األول واألخير لجميع المشاريع 

والرسوم التي تصدر من مكتبه.

تجربة مواطن

علـــي حســـن  المواطـــن  عبـــر  ذلـــك  إلـــى 
الـــذي اقتنـــى منزلـــه حديًثـــا عـــن طريق 
برنامـــج “مزايـــا”، مـــن خالل االتفـــاق مع 
إحدى مؤسســـات المقاوالت، لبناء منزل 
بحســـب المواصفات الخاصـــة المطلوبة، 
عن اســـتيائه من مســـتوى جـــودة أعمال 
أســـاليب  علـــى  واالعتمـــاد  التشـــطيبات 
وحلـــول بدائيـــة في بعض األعمـــال، إلى 
جانـــب ضعف الرقابة على العمال وســـير 
العمل، واالعتماد على رقابة الزبون الذي 
ال يملـــك الخبـــرة الكافيـــة لقيـــاس جودة 

العمل.

برنامــج “مزايــا” للســكن االجتماعــي هــو أحد الحلول الســكنية التــي ابتكرتها 
وزارة اإلسكان؛ لتقليص قوائم االنتظار وترك مساحة من الحرية للمستفيد 
تمكنــه مــن اختيار )بيــت العمر( بالمواصفــات والموقع المناســب. وبالرغم من 
انتشــار جائحــة “كورونــا” واتبــاع نظــام العمــل مــن المنــزل، إال أن إجــراءات 
تقديــم الطلبــات عبــر المنصــات اإللكترونيــة لم تتوقــف، بل أصبح المســتفيد 
ينجــز معامالتــه مــن أي مكان يتواجد فيــه وخالل فترة قصيــرة، والمحصلة 

النهائية حصوله على وحدته السكنية التي وقع عليها االختيار.

“البـــالد االقتصـــادي” اســـتطلع آراء بعـــض 
المســـتفيدين مـــن برنامج “مزايـــا” والذين 
فضلوا نقل طلباتهم اإلســـكانية من وحدة 
ســـكنية إلـــى “مزايـــا” بعـــد أن تيقنـــوا بـــأن 
البرنامـــج قـــد جـــاء بمزايا فريـــدة وحلول 

سريعة ومبتكرة وبميزانية مناسبة. 

الموقع جذبني لشراء بيت العمر

تحـــدث المواطن خليل إبراهيم بوعبدهللا 
عـــن تجربتـــه فـــي التعامـــل مـــع برنامـــج 
“مزايـــا” للســـكن االجتماعـــي، حيث أشـــار 
إلـــى أنـــه كان يملـــك طلبـــا إســـكانيا يعـــود 
للعـــام 2013، وكان فـــي قوائـــم االنتظـــار 
المخصصة للحصول على وحدة ســـكنية، 
ولكـــن حينما وجد المنزل المناســـب ضمن 
مشـــروع “مزايا” قام على الفور باستبدال 
طلبة اإلســـكاني من خدمة الحصول على 
وحـــدة ســـكنية  إلـــى “مزايا” بعدمـــا اقتنع 
بالمشـــروع الجديد بمنطقة ديـــار المحرق 
وأعجب كثيرًا بطريقة التصميم العصرية 
وقد شـــكل الموقع العنصر الفارق بالنسبة 

له من أي مشروع آخر.
وحـــول المعاملـــة بوزارة اإلســـكان، أشـــار 
بوعبـــدهللا بـــأن “المعاملـــة كانـــت في قمة 
اإلتقان والســـرعة وقد وضعتنـــا الموظفة 
المختصـــة بوزارة اإلســـكان علـــى الطريق 
الصحيـــح مـــن حيث إرشـــادنا إلـــى كيفية 
اختيار المنزل بداية من خرائط المشروع 
ووصـــوال إلـــى الموقـــع على الطبيعـــة، ولم 
يســـتغرق األمـــر، في إنجـــاز معاملتنا،  إلى 

أن أصبحنا نسكن اليوم بمنزل العمر، فترة 
طويلـــة، إذ ال تتجـــاوز العملية في إجمالي 

مدتها 3 أشهر.
وحول جودة المنزل ومدى قبول األســـرة 
لـــه، أوضح بوعبدهللا: “بخالف ما ســـمعت 
بـــأن بعـــض المشـــاريع قـــد تكـــون تجارية، 
اال أننـــي لـــم أر ســـوى منـــزل متكامـــل في 
ممتـــازة،  بصـــورة  وتشـــييده  تصميمـــه 
ولكننـــي أقتـــرح بـــأن تكـــون هنـــاك متابعة 
مســـتمرة مـــن قبـــل وزارة اإلســـكان لتلـــك 
المشاريع؛ للتأكد من ضمان جودتها بشكل 
مســـتمر، حيث واجهتني بعض التعديالت 

الحقًا وقد تكفلت بجميع مصاريفها”.
وأبـــدى بوعبدهللا إعجابـــه ببرنامج مزايا، 
مؤكـــدًا بأنـــه برنامـــج شـــراكة ناجحة بين 
مختلف األطـــراف، وينصح المســـتفيدين 
علـــى قوائم االنتظـــار بالتحويـــل إلى هذا 
البرنامـــج المميـــز، خصوصـــًا بـــأن القســـط 

المستقطع منه يتناسب مع إمكانياته.

معاملة سهلة دون انتظار 

أمـــا تجربـــة المواطن أحمد الســـحيقي مع 
“مزايـــا”، فكانـــت مختلفـــة نوعـــًا مـــا حيث 
اختـــار أحمـــد منـــزل العمـــر ومـــن ثـــم قرر 
اســـتبداله بمنـــزل آخـــر إال أن المعاملة بين 
الشـــراء واالستبدال لم تســـتغرق سوى 3 
أشهر من االنتظار، مشيرا إلى أن المعاملة 

مرت بكل سهولة وسالسة.
وحول أســـباب استبدال الوحدة التي قام 
بحجزها مســـبقًا، أشار الســـحيقي إلى أنه 

شـــاهد فيال أخرى بمميزات أفضل وبسعر 
مناســـب، فقرر علـــى الفور آنـــذاك العدول 
عن قراره شـــراء الفيال األولى، مؤكدًا بأن 
موظفي وزارة اإلســـكان لم يكن لديهم أي 
تحفـــظ أو اســـتياء مـــن هـــذه الخطوة بل 
علـــى العكس تم إنجـــاز معاملته في وقت 

قياسي.
ويشـــير الســـحيقي إلـــى أن طلبه الســـابق 
يتمثـــل في طلـــب وحدة ســـكنية تقدم به 
في العام 2016، وحينما شـــاهد المشـــاريع 
تـــم تخصيصهـــا لمزايـــا  اإلســـكانية التـــي 
اقتنع بالفكرة وقرر االستغناء عن سنوات 
االنتظـــار لينتقـــل فورًا إلى وحدة ســـكنية 
تجمعه مع أســـرته اختصـــارًا للوقت وفي 
الموقـــع الـــذي كان بالنســـبة لـــه أكثـــر مـــن 

مناسب.

“الكورونا” وخدمة “تحت أمرك”

كما استطلعنا رأي المواطنة ليلى عمر التي 
أكدت بأن رغبتها األولى كانت االســـتفادة 
من خدمة “مزايا” ولم تتقدم لطلب وحدة 
أو شقة أو غيرها من الخدمات اإلسكانية 
األخـــرى، حيـــث أكـــدت بأنهـــا قـــد تقدمت 
بالطلـــب في ديســـمبر 2020 واليوم مضى 
على إقامتها بالمســـكن أكثر من شـــهر بعد 

أن قامت بتجهيزه من جميع النواحي.
مـــن  بالرغـــم  أنـــه  ليلـــى  انتبـــاه  ولفـــت 

اإلجـــراءات االحترازيـــة المتبعـــة في ظل 
انتشار جائحة الكورونا إال أن طلبها قد تم 
تمريره بســـرعة عبر القنـــوات اإللكترونية 
كانـــت  أنهـــا  إلـــى  بـــكل سالســـة، مشـــيرة 
ترســـل األوراق والمســـتندات مـــن المنزل 
وتســـتعين بخدمة )تحت أمرك( في بعض 
تســـاؤالتها وكانت تجد االســـتجابة بشكل 

سريع ومباشر من الموظفين بالوزارة. 
وفي مرحلـــة اختيار المنزل أشـــارت ليلى 
إلـــى أنها اضطرت فـــي هـــذه المرحلة إلى 
مـــع  والتواصـــل  الـــوزارة  إلـــى  الحضـــور 
المعنيين الذين ساهموا بدرجة كبيرة في 
اتخاذهـــا للقرار المناســـب واختيـــار منزل 
العمـــر من بيـــن النمـــاذج المعروضـــة التي 

اطلعت عليها. 
ووجهـــت ليلـــى نصيحتهـــا للشـــباب الذين 
لـــم تتجـــاوز أعمارهـــم 35 عامـــًا الغتنـــام 
هـــذه الفرصة الثمينة والتقـــدم على الفور 
لبرنامـــج “مزايا”، فهو مشـــروع ناجح لكل 
واختيـــار  االســـتقرار  فـــي  ترغـــب  أســـرة 
المنزل المناســـب لها دون انتظار لســـنوات 

طويلة. 

“مزايا” .. الفانوس السحري

المواطنـــة فرح محمد عبرت عن تمســـكها 
ببرنامج مزايا منذ الوهلة األولى لسماعها 
عـــن هذا البرنامج، مشـــيرة إلـــى أنه صمم 

خصيصـــا لفئة الشـــباب وهو حل مناســـب 
لمن يريد االســـتفادة من خدمات اإلسكان 
بشـــكل أســـرع بـــدال مـــن أن ينتظـــر وحدة 

سكنية لسنوات طويلة. 
ووصفت فرح البرنامج بأنه ميســـر وسهل 
لمـــن يملك القـــدرة الشـــرائية المتوســـطة، 
حيـــث ســـيتمكن بـــكل سالســـة من شـــراء 

منزل احالمه في الموقع الذي يحلم به.
وحـــول أســـباب اختيارهـــا لبرنامـــج مزايا 
أوضحت فرح بأن اختيارها لهذه الخدمة 
الحـــل  هـــو  لهـــا  بالنســـبة  كان  االســـكانية 
بشـــراء  والديهـــا  لتحقيـــق حلـــم  الوحيـــد 
)بيـــت العمر(، حيث لم تكن هناك مشـــاريع 
إســـكانية تخـــدم طلبـــات مدينـــة عيســـى، 
وزارة  مـــن  فـــرح  استفســـرت  وحينمـــا 
اإلســـكان التي نصحتها باســـتبدال الطلب 
الـــى مزايـــا باســـم أحـــد األبنـــاء وبالتالـــي 
حققـــت حلم أبيهـــا وأمها بتيســـير من رب 
العالميـــن وبمســـاندة وزارة االســـكان فـــي 
اتمام اجـــراءات التحويل.. وخالل أشـــهر 

بسيطة تم استالم مفتاح البيت الجديد.
وقالـــت فـــرح “نعم أنصـــح جميع الشـــباب 
بمثابـــة  ألنـــه  البرنامـــج؛  مـــن  االســـتفادة 
حل ســـريع للســـكن الدائم، ومناســـب لكل 
األذواق واالختيارات كون خيارات السكن 
متاحـــة فـــي جميع المحافظات وســـيكون 
الخيار لديهم إما الســـكن في بيت األحالم 

أو االســـتمرار في اإلقامة بالسكن المؤقت 
أو مع األهل”. 

وبنـــك  اإلســـكان  وزارة  فـــرح  وشـــكرت 
اإلســـكان علـــى هـــذه المبـــادرات الجميلـــة 
المميزة الناجحة في توفير حياة ســـعيدة 
للمواطن، واصفة برنامج المزايا بالفانوس 

السحري الذي حقق لها حلمها.  

تملك بيتك في عمر الشباب

ومن جانبها أكدت زينب عبدالحسين أنها 
اســـتطاعت أن تتملـــك بيتـــا جديـــدا وهي 
في عمر الشـــباب من خالل تمويل ســـريع 
مدعـــوم مـــن الحكومـــة، وهـــو األمـــر الذي 
جذبها مباشـــرة للتقدم إلـــى مزايا دون أي 

خدمات أخرى. 
وأشـــارت إلـــى أنهـــا اطلعت على عشـــرات 
المواقع والمشاريع المعتمدة لتتكون لديها 
الخبرة المناسبة لتختار المنزل المميز من 
ناحية الديكور والتصميم وخدمات البنية 
التحتية والمســـاندة. وحـــول تجربتها في 
التعامـــل مـــع خطـــوات التقـــدم للبرنامـــج 
عبرت زينب عن إعجابها الشديد بالتعامل 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  للـــوزارة  اإللكترونـــي 
خدمة ســـريعة وسلسة للغاية لم تتوقعها، 
بـــل وخالل أشـــهر بســـيطة اســـتطاعت أن 
تنجـــر جميـــع اإلجـــراءات وتتســـلم منزلها 

الجديد.

ضحايا “السكن االجتماعي” على مقصلة “جودة البناء”

إجراءات تقديم طلبات “مزايا” لم تتوقف رغم الجائحة

من خطف حلم المواطن في المسكن المالئم؟

مستفيدون من البرنامج يسردون تجاربهم الناجحة في الحصول على “بيت العمر”

هشام مطر  عباس الطويل مازن العمران مهدي الجالوي

فرح محمد أحمد السحيقي زينب عبدالحسين خليل إبراهيم

المحرر االقتصادي

علي الفردان
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قال مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع اإلسكانية بوزارة اإلسكان محمد عبدالعزيز رشدان، إن شركات المقاوالت ملزمة باالستعانة بالمكاتب االستشارية المرخصة من قبل 
هيئة تنظيم مزاولة المهن الهندسية لدى شروعها في تنفيذ مشاريع أو وحدات سكنية. 

وأوضح في لقاء مع “البالد االقتصادي” أن هذه المكاتب  الهندســة تقوم بدورها بتصميم الوحدات الســكنية وفق االشــتراطات التعميرية، ليتم منح رخص البناء والشــروع في 
تنفيذ المشــروع. وأوضح أن  دور وزارة اإلســكان فيما يتعلق بتوافق المبنى باشــتراطات الهندســية أو مالءمة مســتوى البناء والجودة للســكن وعدم وجود عيوب هندســية ، 

ينحصر فقط على تحديد المكونات األساسية في الوحدة السكنية، مؤكدة أن االشتراطات التعميرية هذه وضعت في األساس لتوفير السكن بجودة عالية.

فيمـــا يلـــي نص اللقـــاء مـــع مديـــر إدارة إنشـــاء وصيانة 
المشـــاريع اإلسكانية بخصوص دور الوزارة فيما يتعلق 
بمســـتوى ونـــوع البنـــاء فيمـــا يختـــص بالمشـــروعات 
المخصصة ألصحاب الطلبات اإلسكانية في المشاريع 

الخاصة: 
هل تراعي الوزارة اشتراطات تتعلق بتوافق المبنى  «

مع المتطلبات الهندسية أو مالءمة مستوى البناء 
والجودة للسكن وعدم وجود عيوب هندسية، من 

خالل الزيارات التفتيشية أو غيرها من اإلجراءات؟

- يجـــب اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن جميـــع شـــركات 
شـــركات  إلـــى  باإلضافـــة  العقـــاري  التطويـــر 
المقاوالت، لدى شـــروعها في تنفيذ مشاريع أو 
وحدات سكنية، فإنها تكون ملزمة باالستعانة 
بالمكاتـــب االستشـــارية المرخصـــة مـــن قبل 
هيئة تنظيـــم مزاولة المهن الهندســـية، التي 
تقـــوم بدورها بتصميـــم الوحدات الســـكنية 
وفـــق االشـــتراطات التعميريـــة، ليتـــم منـــح 

رخص البناء للشروع في تنفيذ المشروع.
هـــذا  فـــي  فدورهـــا  اإلســـكان،  وزارة  أمـــا 
تحديـــد  علـــى  فقـــط  ينحصـــر  الخصـــوص 
المكونات األساســـية في الوحدة الســـكنية، 
فيمـــا يتـــرك تحديـــد المواصفـــات من حيث 
التصميـــم والقياســـات إلى المطـــور العقاري، 
وذلك إلضافة المرونة وإتاحة التنافسية بين 
الشركات لتقديم منتجاتها السكنية المتنوعة 

من حيث التصميم والمساحة.
لوحظ في اآلونة األخيرة بعض المقاولين الذين ال يتبعون  «

إجراءات الجودة في المشاريع التي تستهدف المستفيدين 
من برنامج “مزايا”، األمر الذي يخلق مخاوف من أن يقوم 

المستفيدون بشراء وحدات ال تلبي المستوى المطلوب، ما 
نصيحتكم لمن يرغب في السكن االجتماعي؟

- كمـــا ذكرنـــا، المقـــاول البحريني حاصل علـــى رخصة بناء 
لتنفيـــذ المشـــاريع وملـــزم باالشـــتراطات التعميريـــة، وفي 
الوقـــت الحالـــي أصبحـــت الممارســـة في قطـــاع المقاوالت 
تلتزم التزامـــًا تامًا بتطبيق االشـــتراطات التعميرية، وهذه 
االشـــتراطات وضعت في األســـاس لتوفير الســـكن بجودة 
عاليـــة، ويتم توظيف المكاتب الهندســـية لإلشـــراف والتي 
تقوم بدورها بالتأكد من االلتزام باالشتراطات في مختلف 

مراحل البناء.
ونحـــن بدورنـــا ننصـــح المواطن أيضـــًا بضـــرورة التأكد من 
وجـــود تراخيـــص البناء قبل الشـــروع في شـــراء أي عقار، 
وأن هنـــاك مكتـــب استشـــاري معتمـــد يشـــرف علـــى تنفيذ 
العقـــار، وتوفـــر البنيـــة التحتيـــة، أي يفضـــل االطـــاع على 

الملف الخاص باإلشراف على المشروع في كافة مراحله.
هل تتعامل الوزارة مع شكاوى تتعلق بموضوع الجودة أو  «

عيوب البناء فيما يخص بالسكن االجتماعي؟

- العاقـــة فـــي برنامج “مزايا” تنحصر بشـــكل رئيســـي بين 
المواطـــن والمطـــور العقاري، ومـــا تحدده تلـــك العاقة من 
حقوق وواجبات، ويقتصر دور وزارة اإلسكان على اعتماد 
االطـــار العـــام لمشـــاريع المطوريـــن، والتأكيد علـــى ضرورة 

االلتزام باالشـــتراطات والمواصفـــات والمعايير، وعليه في 
حـــال ماحظة أي عيوب فـــي الوحدات، فإنـــه يتعين على 

المواطن مراجعة الشركة المنفذة.
ما الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز المعروض من  «

مشروعات السكن االجتماعي في السوق المحلية، وهل 
نتوقع طرح مشروعات جديدة لهذه الفئة قريبا بحيث يكون 
ألصحاب الطلبات خيارات في السوق لالستفادة من برنامج 

“مزايا”؟ 

- وزارة اإلســـكان تبنت محور الشـــراكة مع القطاع الخاص 
منـــذ العـــام 2013، ومن أبـــرز مخرجات هـــذا المحور نجاح 
الـــوزارة فـــي توفيـــر مـــا يقـــارب 2500 وحـــدة ســـكنية عن 
طريق تنفيذ شـــركات التطوير العقاري وحدات سكنية في 
مدينة سلمان وضاحية اللوزي، فضاً عن توفير التمويات 
الميسرة عن طريق البنوك لشراء ما يقارب 10 آالف وحدة 
ســـكنية من خـــال برنامج مزايـــا، فضاً عن تنفيـــذ مبادرة 
توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية من شركة ديار المحرق 
وطرحهـــا على المســـتفيدين من الخدمـــات التمويلية التي 

تقدمها الوزارة.
وخال المرحلة المقبلة ستواصل وزارة اإلسكان مبادراتها 
لتوفيـــر المزيد من الوحدات الســـكنية عبر القطاع الخاص 
لذوي الطلبات االســـكانية، مـــن منطلق قناعتها بالدور الذي 
يضطلـــع به هـــذا القطاع فـــي منظومة الســـكن االجتماعي، 
وسنســـعى نحو المزيد من التنوع والخيارات والتسهيات، 
كما سنتوســـع في مشـــاريع برنامج تطوير حقوق األراضي 

الحكومية؛ لتوفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين.

أظهـــرت إحصـــاءات حصـــل عليهـــا “الباد 
االقتصـــادي” مـــن وزارة اإلســـكان أن عدد 
المســـتفيدين مـــن برنامـــج تمويل الســـكن 
االجتماعـــي “ مزايـــا” شـــهد نمـــوًا مطـــردًا 
خـــال الســـنوات الســـبع الماضيـــة ليكـــون 
البرنامج المحرك الرئيســـي لقطـــاع العقار 

السكني في البحرين.
وأوضحـــت األرقـــام أنـــه وحتى األســـبوع 
األول مـــن مارس 2022 بلـــغ إجمالي عدد 
المســـتفيدين مـــن برنامـــج “مزايـــا” نحـــو 
9961 مســـتفيدا، حيث شـــهد العام 2021 
قفزة كبيـــرة في عدد المســـتفيدين وذلك 

من 1691 إلى 3271 مستفيدا.
عـــدد  فـــإن  الـــوزارة،  أرقـــام  وبحســـب 
المستفيدين في العام 2022 بلغ نحو 179 
مســـتفيدا وذلك حتى األســـبوع األول من 

شهر مارس الماضي.
أعلـــى  الشـــمالية  المحافظـــة  وتعـــد 
المحافظـــات من حيـــث الوحدات التي تم 
شـــراؤها عن طريـــق برنامـــج مزايا، حيث 
شـــكلت نحو 58 % ثـــم محافظة المحرق 
بنســـبة 31 % تلتهـــا العاصمـــة فالجنوبية 

بنسب 8 % و3 % على التوالي.
وبلغ إجمالي الدعم الحكومي الذي توفره 
الوزارة للمستفيدين من برنامج مزايا من 

خال البنوك نحو 89.4 مليون دينار.

المقاولون ملزمون باالستعانة بالمكاتب االستشارية المرخصة

نحــو 10 آالف مستفيــــد مـــن بــرنـامــج “مــزايـــا”

مدير “اإلنشاء والصيانة”: ضرورة التأكد من تراخيص البناء والمكتب المعتمد لإلشراف

البرنامج يعتبر المحرك األول لسوق العقارات السكنية
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رئيس التحريرمؤنس المردي

أجمعت فعاليات ســـياحية وأصحـــاب ومديرو 
فنادق على أن الســـياحة الداخلية ساهمت في 
ارتفاع نســـب اإلشـــغال في المنشآت السياحية 
مثل الفنـــادق والمطاعم والمجمعات التجارية، 
موضحين بأن الســـياحة الداخلية باتت تشكل 
وجهة مفضلة للســـوق المحلـــي البحرينية، في 
ظل اســـتمرار بعـــض القيود على الســـفر لبعض 
البلـــدان األوروبيـــة وصعوبـــة الحصـــول علـــى 

التأشيرات المطلوبة.
إلـــى ذلك، أكـــد خبير الســـياحة رجـــل األعمال، 
تنافســـية  تعزيـــز  ضـــرورة  مكنـــاس،  أكـــرم 
القطاع الســـياحي، معربًا فـــي تصريح لـ “البالد 
االقتصـــادي” عـــن تفاؤلـــه بتحقيـــق المنشـــآت 
الســـياحية في البحرين معدالت إشـــغال عالية 
جـــدا خالل فتـــرة عيد الفطـــر المبـــارك، وأرجع 
ذلـــك إلـــى عدة أســـباب من بينهـــا تعافي قطاع 
السياحة شبه الكامل من اآلثار السلبية لجائحة 
كورونـــا، والجهود التي تقوم بها هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض؛ من أجل الترويج للقطاع 

خارج البحرين”.
وقـــال مكنـــاس “هـــذه المـــرة األولـــى منـــذ نحو 
عامين نســـتقبل عيـــد الفطر الســـعيد بعيدا عن 
اإلغالق وبعد رفع جميع اإلجراءات االحترازية 
للجائحـــة مثـــل تحديـــد عـــدد الزبائـــن داخـــل 
المنشأة السياحية أو المطعم ومنع االحتفاالت 
والبوفيهـــات وما شـــابه ذلك”. وأضـــاف “عادت 
نحـــن  لذلـــك  تـــام،  بشـــكل  لطبيعتهـــا  الحيـــاة 
متفائلون بعودة القطاع السياحي ليلعب دوره 
وتحقيق معدالت أداء ونمو توازي أو تفوق ما 

كان يسجله في العام 2019”. 
علـــى  اطـــالع  علـــى  بأنـــه  مكنـــاس  وكشـــف 
الفنـــادق والمطاعـــم  الكثيـــر مـــن  اســـتعدادات 
لمناســـبة العيد السعيد بما في ذلك تعاقدها مع 

مطربين مشهورين من بينهم محمد إسكندر”.
وأضـــاف “شـــهدنا في اآلونة األخيـــرة عددا من 
الفعاليـــات الناجحة جدا فـــي البحرين، بما في 
ذلـــك الفورموال1 التي اســـتقبلت نحو مئة ألف 
زائـــر، ومهرجـــان البحريـــن للطعـــام الـــذي زاره 
قرابـــة 170 ألـــف زائر، ومهرجـــان ذهب المنامة 
الـــذي حقق مبيعات فاقـــت المليون دينار، وكل 

ذلـــك يقـــدم مؤشـــرات إيجابيـــة علـــى تعافـــي 
القطاع السياحي في البحرين”.

مـــن  التعافـــي  آثـــار  أن  إلـــى  مكنـــاس  ولفـــت 
الجائحة ظهرت واضحة على القطاع الفندقي 
والمطاعـــم فـــي البحرين الـــذي ســـجل ارتفاعًا 
حقيقيًا وقدره 31.66 %، و39.82 % باألسعار 
الجاريـــة، وذلـــك فـــي الربـــع الرابع للعـــام 2021 
مقارنـــة بالربـــع المقابل من العـــام 2020؛ وذلك 
وفقـــا لتقديرات الحســـابات الصـــادرة عن هيئة 

المعلومات والحكومة االلكترونية مؤخرا”.
لكنه أشار إلى أنه “ال يخف على أحد التحديات 
نتيجـــة  الســـياحي  القطـــاع  يواجههـــا  التـــي 
جـــذب  علـــى  الشـــديدة  اإلقليميـــة  التنافســـية 
الســـائح، خاصـــة وأننـــا نـــرى تطـــورا كبيـــرا في 
القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، فيما يشـــكل السائح السعودي أهمية 
قصـــوى بالنســـبة للبحريـــن، وهـــذا يرفـــع مـــن 
مسؤوليتنا في عمل كل ما يلزم من أجل زيادة 
تنافســـية القطاع الســـياحي البحريني وتقديم 

كل ما هو جديد وجاذب ومبتكر”.
وفـــي نفـــس الســـياق، قـــال مديـــر عـــام فنـــدق 
جولدن توليب، عبد الرحيم الســـيد “ نتوقع أن 
تزيد نسبة إشـــغاالت الفنادق خالل عيد الفطر 
إلـــى %60 عن العـــام الماضي مرجعـــًا ذلك إلى 
النشـــاط الكبيـــر الذي تقـــوم به هيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض ووزارة الثقافـــة والفـــرق 
الموسيقية والمطربون الذين تم التعاقد معهم 
للحضـــور إلـــى البحرين خـــالل احتفـــاالت عيد 

الفطر”.
وأضاف السيد “السياحة الداخلية في البحرين 
مازالت الداعم األول لحركة اإلشـــغال الفندقي 
فـــي البحريـــن حتـــى اآلن، حيـــث لعبـــت دورًا 
مهمًا في تحقيق إشـــغاالت قياســـية وإيرادات 
عاليـــة بعد  رفـــع جميع اإلجـــراءات االحترازية 
للجائحة وفي ظل العـــروض المغرية والباقات 

الترويجية المتنوعة”.
مـــن جهتـــه، توقع نائـــب رئيس لجنـــة الضيافة 
والســـياحة بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، 
مستشار تطوير األعمال في فندق كراون بالزا، 
إبراهيم الكوهجي أن تشـــهد إشغاالت الفنادق 
والمنشـــات الســـياحية فـــي عيـــد الفطـــر هـــذا 
العـــام  إقباال متميـــزا مـــن البحرينيين واإلخوة 

الخليجييـــن”، مرجحًا أن تفـــوق الزيادة 30 % 
عـــن العـــام الماضـــي”، منوهـــًا بانحســـار جائحة 
كورونـــا ورفع كل القيود التي كانت عائق العام 
الماضي”، مشـــيرًا إلى أن األســـبوع األخير قبل 
رمضـــان شـــهد إشـــغال بنســـبة كبيـــرة للفنـــادق 
والمطاعم وخالل رمضان اســـتعادت المنشآت 
الســـياحية تنظيـــم الغبقـــات وحفـــالت اإلفطار 
وكل ذلك مؤشـــر إيجابي لنســـبة اإلشـــغال في 

عيد الفطر”.
ولفـــت الكوهجي إلى أن “الفكرة الســـائدة عند 
الغالبية أن أسعار المطاعم بالفنادق باهظة في 
أســـعارها، ولكـــن العكـــس كان صحيحـــا”، قائالً 
“تلتـــزم المطاعم داخل الفنادق بأســـعار خاصة 

ومتميزة على خالف المطاعم الخارجية”.
وأشـــار الكوهجـــي إلـــى أن إجـــازة عيـــد الفطـــر 
هذا العام ســـتكون طويلة وهذا سيساعد على 
اســـتقبال عائالت وزوار من خارج البحرين من 
دول مجلـــس التعـــاون “، منوهـــًا إلـــى البرامـــج 
التي تقدمها الفنادق وهيئة البحرين للســـياحة 

والمعارض ووزارة الثقافة.
وعـــن البرامـــج والتجهيـــزات لعيـــد الفطـــر قال 
ســـنتر،  ســـيتي  رمـــادا  لفنـــدق  المالـــك  ممثـــل 
معين عســـكر “اســـتقبلنا حجوزات لقضاء عيد 
الفطـــر منـــذ النصف الثاني مـــن رمضان، ونقدم 
مجموعة من البرامج المحببة لزبائننا باالضافة 
إلـــى الطـــرب الخليجـــي األصيـــل”، موضحا  أن 
األعـــداد فاقت كل التوقعات، ونســـتطيع توقع 
قرب التعافي الكامل لقطاع السياحة بعد زوال 

الجائحة بإذن هللا”.
وعـــن الزيـــادة في نســـبة الحجوزات عـــن العام 
الماضي، قال عسكر “نسبة الزيادة وصلت أكثر 
من 50 % عن العام الماضي مع توقعات بمزيد 
مـــن الحجـــوزات لمعظم فنـــادق البحرين” وعن 
رمـــادا ، أكد عســـكر أن اإلشـــغال بالفندق خالل 
ايـــام العيد مكتمل العـــدد” ، مضيفـــا أن الزبائن 
مـــن مختلف الجنســـيات العربيـــة والخليجية”. 
واســـتطرد بالقول “ نقـــدم أطباقا متنوعة؛ لكي 
نجذب أكبر عدد من الجنسيات”، مشيرًا إلى أن 
البرامج الترفيهية التي نظمتها هيئة الســـياحة 
ســـاعدت على اســـتقطاب األخوة األشـــقاء من 
دول الخليـــج مما انعكس بشـــكل إيجابي على 

إشغال الفنادق والمطاعم”.

بفضل البرامج المعدة من هيئة السياحة

خبراء سياحة يتوقعون زيادة 60 % 
بنسب إشغال الفنادق خالل العيد

هبة محسن

28 أبريل 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.4

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.61

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.329

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.39

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.505

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.42

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.342

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.058

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.27

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.075

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.75

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.552

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.073

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

أكرم مكناس

إبراهيم الكوهجي

تراجعـــت أســـعار النفـــط، أمـــس اإلثنيـــن، فـــي تعامالت 
شـــابها البـــطء بســـبب عطالت في آســـيا، بعـــد أن طغت 
المخـــاوف من تباطؤ النمـــو االقتصادي في الصين، أكبر 
مســـتورد للنفـــط فـــي العالـــم، علـــى مخاوف مـــن تعطل 
محتمـــل لإلمدادات جراء حظر االتحـــاد األوروبي الذي 

يلوح في األفق على النفط الخام الروسي.
كمـــا هـــددت اإلجـــراءات الصينيـــة الصارمـــة للحـــد مـــن 
للنشـــاط  أخـــرى  ضربـــة  بتوجيـــه  كوفيـــد19-،  انتشـــار 

االقتصـــادي والطلـــب. وانخفضـــت العقـــود اآلجلة لخام 
برنت 2.7 % إلى 104 دوالرات للبرميل، بينما تراجعت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكســـاس الوسيط األميركي 3 

% إلى 101 دوالر للبرميل.
واألســـواق فـــي اليابان والهند وعبر جنوب شـــرق آســـيا 

مغلقة بسبب عطالت رسمية.
وتراجعـــت األســـعار بعـــد نشـــر الصيـــن بيانات الســـبت، 
أظهرت انكماش نشـــاط المصانع فـــي ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم للشـــهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 
2020، بسبب عمليات اإلغالق لمكافحة كوفيد19-.

وعلـــى صعيـــد اإلمـــدادات، أعلنـــت المؤسســـة الوطنيـــة 
للنفـــط في ليبيا في بيان يوم األحد، أنها رفعت “مؤقتا” 
حالـــة القـــوة القاهـــرة واســـتأنفت العمليـــات فـــي ميناء 
الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و”تفريغ 
الخزانات”. وحذرت شركة النفط الحكومية السبت، من 

“كارثة بيئية” قد تحدث في الميناء.

النفط يستهل األسبوع على خسائر وقيود الصين تهدد الطلب


