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بسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

نعرب عن صادق العزاء والمواساة إلى 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإلى حكام اإلمارات وشعبها العزيز 
في وفاة المغفور له

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء واإلنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية واإلسالمية ونصرة قضاياها.

أســـرة »               «

رزئت األمة العربية واالسالمية أمس بوفاة رئيس دولة االمارات 
العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. 
القائد الحكيم الذي كرس حياته لخدمة شعبه وأمته، وتجاوزت 

إسهاماته الجغرافيا اإلماراتية فخدم اإلنسانية جمعاء.
وتعكـــس حالة الحـــزن التي عمت البلـــدان والقادة والشـــعوب ما 
تحظـــى بـــه القيـــادة اإلماراتية مـــن تقدير وتوقير، إذ قـــاد الفقيد 
دولة االمـــارات لمزيد من التنمية والرخـــاء فأصبحت الدولة في 

عهده متقدمة في جميع المجاالت.
ويشـــهد الجميـــع بأن فقيـــد اإلمارات الكبيـــر يعتبر مـــن القيادات 
التاريخيـــة بانخراطـــه في العمل الوطني طيلـــة 45 عاما، إذ الزم 
والـــده ومؤســـس دولـــة االتحاد الشـــيخ زايـــد آل نهيـــان بمرحلة 
التأسيس، ونهض بمسؤولياته الوطنية بكل اقتدار، وقاد مرحلة 
التمكيـــن بالدولـــة بـــكل حكمـــة وحنكـــة، وحققـــت اإلمـــارات في 
عهده الكثير من اإلنجـــازات االجتماعية واالقتصادية والتنموية 

والعلمية وغيرها.
إن المصاب جلل، وقد عبرت تعزية سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بكل بالغة عن شـــعور األســـرة البحرينية تجاه هذا الفقد 
الكبيـــر، بقـــول ســـموه إن “الدار واحـــدة والمصاب واحـــد”، حيث 
ترتبـــط المنامـــة وأبوظبي بعالقـــات وطيدة بجميع المســـتويات، 
وتحظـــى برعاية ملكية انعكســـت بالتطور الملحوظ الذي شـــمل 

كل مجاالت التعاون بين البلدين الشقيقين.
وترفع أسرة “البالد”خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو 
الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة، وإلـــى أصحـــاب الســـمو حكام 
اإلمارات، وإلى أسرة آل نهيان الكرام وشعب اإلمارات. ونتضرع 
جميًعـــا الـــى هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يتغمـــد روح الفقيـــد الكبير 

ويوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

قائد مرحلة التمكين
 باإلمارات يترجل

وداًعــا
    خليفـة بـن زايـد
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تقّدمت رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة بتعازيها 
دولـــة  قيـــادة  إلـــى  البالغـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
وشعبها وإلى الشعوب العربية 
واإلسالمية في رحيل المغفور 
لـــه بـــإذن هللا صاحـــب الســـمو 
آل  زايـــد  بـــن  الشـــيخ خليفـــة 
نهيـــان رئيـــس دولـــة اإلمارات 
داعيـــة  المتحـــّدة،  العربيـــة 
المولـــى عـــز وجـــل أن يتغّمـــد 
الفقيد ببالغ رحمته وغفرانه. 

قائـــد  وداع  “إنـــه  وقالـــت: 
مســـيرة  وراعـــي  النهضـــة 
التطـــّور فـــي دولـــة اإلمـــارات 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
فهـــو الـــذي حمـــل علـــى عاتقه 
اســـتكمال مسيرة القائد األول 
لإلمـــارات المغفور له بإذن هللا 
والده الشـــيخ زايد بن سلطان 
فقـــدت  وبرحيلـــه  نهيـــان،  آل 
األمتيـــن العربية واإلســـالمية 
قـــّل  وقائـــدًا  رؤيـــة  صاحـــب 
نظيره”. وأضافت: “على مدار 
مســـيرته، كـــّرس ســـمّوه كافة 
جهـــوده مـــن أجـــل أن تصبـــح 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 

منـــارة للخير والعطاء، وصلت 
مختلـــف  إلـــى  عطائهـــا  آثـــار 
والعالـــم  العربيـــة  الـــدول 
وبرامـــج  مشـــاريع  وقدمـــت 
للتنمية المستدامة جعلت من 
العالـــم مكانـــًا أفضـــل، كما كان 
مجلـــس  دول  علـــى  حريصـــًا 
التعاون الخليجي ومصلحتها 

وازدهارها وتطورها”. 
وأوضحـــت أن في ظـــل حكم 
اإلمـــارات  أصبحـــت  ســـموه 
مركزًا حيويـــًا لالنتاج الثقافي 
فـــي  ســـاهمت  وتوجيهاتـــه 
االرتقاء بالعمل الثقافي داخل 

دولة اإلمارات وخارجها.

المنامة - بنا

بناء علـــى توجيهات ملك البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بإقامة صالة 
الغائـــب على فقيد األمتين العربية واإلســـالمية 

المغفور له بإذن هللا تعالى، رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
خليفـــة بن زايـــد آل نهيان، وجـــه رئيس مجلس 
األوقاف الســـنية كافة األئمة بجوامع ومســـاجد 
مملكـــة البحرين بإقامة صـــالة الغائب بعد صالة 

الظهر اليوم السبت.
ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس األوقاف السنية 
وكافـــة منتســـبي إدارة األوقـــاف الســـنية ببالـــغ 
التعـــازي والمواســـاة لألشـــقاء بدولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعًبا بوفاة 

فقيد األمة العربية واإلسالمية المغفور له بإذن 
هللا تعالـــى، صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
زايـــد آل نهيـــان، ســـائلين هللا أن يتغمـــد الفقيد 
بواســـع رحمتـــه وأن يلهـــم أهله وذويه وشـــعب 

دولة اإلمارات الصبر والسلوان.

تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك...

إقامة صالة الغائب على سمو الشيخ خليفة بن زايد

الشيخة مي بنت محمد

المنامة - بنا

مي بنت محمد: الفقيد استكمل 
مسيرة القائد األول لإلمارات

أعـــرب وزير اإلعالم علـــي الرميحي عن 
أحـــر التعـــازي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشقيقة في وفاة قائد مسيرة 
التمكيـــن الراحـــل المغفـــور له بـــاذن هللا 
تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان )رحمه هللا(.  وفي تصريح 
له لشبكة ســـكاي نيوز العربية قال وزير 
اإلعالم إنني في هذا المصاب الجلل في 
فقيدة األمتين العربية واالسالمية ارفع 
التعازي إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
ولي عهـــد أبوظبـــي نائب القائـــد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، والـــى نائب 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
دبـــي   حاكـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، وإلـــى كافة أصحاب الســـمو 
حـــكام اإلمـــارات وإلـــى اصحاب الســـمو 
الشـــيوخ اشـــقاء وانجال الراحل الكبير. 
وقـــال “اليـــوم نتضـــرع الـــى هللا تعالـــى 
ان يتغمد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد 
بواســـع رحمته واســـكنه فســـيح جناته” 

منوهـــا بعطـــاء الراحـــل الكبيـــر من أجل 
وطنـــه مضيفا “هو بحـــق كما أطلق عليه 
ســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد لقب قائد 
مرحلة التمكين وامين رحلتها المباركة”.
وأضـــاف أن الراحـــل الكبيـــر يمثـــل قائد 
مرحلـــة مهمـــة فـــي قصـــة نجـــاح دولـــة 
دولـــة  قيـــادة  توليـــه  منـــذ  االمـــارات 
اإلمـــارات بعد عهد المؤســـس المغفور له 
صاحب الســـمو الشـــيخ زايد رحمه هللا، 
واســـتمرار لنهجـــه مشـــيًرا ســـعادته إلى 
بعـــض المبادارات التـــي أطلقت في عهد 
الفقيـــد الراحـــل والتي كانـــت تهدف الى 
تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن 
والتـــي من بينها االهتمام بالبيئة واألمن 
تأســـيس جائـــزة خليفـــة  فـــي  الغذائـــي 
الدولية  لالبتكار الزراعي وكذلك جائزة 
خليفة بن زايد لالعمال االنسانية والتي  
تعكـــس مـــا تتميز به دولـــة االمارات في 
هـــذا النهـــج الثابت وكذلـــك دعمه رحمه 
والتربويـــة  التعليميـــة  للمبـــادرات  هللا 
الممارســـات  دعـــم  بينهـــا  مـــن  والتـــي 
التربويـــة المبدعـــة وتخصيصـــه رحمـــه 
الحقـــل. كمـــا  بهـــذا  هللا جائـــزة خاصـــة 
أســـتذكر اعتمـــاد السياســـة العليـــا لدولة 
فـــي  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  االمـــارات 

عهده رحمـــه هللا والتي وضعـــت الدولة 
الشقيقة في الصفوف األولى بين الدول 
العربيـــة واالســـالمية التـــي تعنـــى بهـــذا 
القطـــاع. وأشـــار ســـعادة وزيـــر اإلعـــالم 
فـــي ختـــام تصريحـــه إلـــى أن المرحلـــة 
التـــي قادهـــا  ســـمو الراحـــل خليفـــة بـــن 
زايد قد اتســـمت بنهج الخير والتسامح 
والســـالم حيـــث عملـــت دولـــة االمارات 
بنشـــاط في عالقاتهـــا الخارجية بنهجها 
الواضـــح موضحـــا إن العالـــم أجمع على 
ثقـــة باســـتمرار مســـيرة الخير فـــي دولة 
االمارات العربية المتحدة. وفي تصريح 
لوزيـــر االعالم لقنـــاة العربيـــة االخبارية 
العالقـــات  وطبيعـــة  اهميـــة  علـــى  أكـــد 

البحرينيـــة االماراتيـــة المتميـــزة. وقـــال 
الرميحـــي إن هذه العالقـــات التي تربط 
بيـــن حـــكام وشـــعب البلدين الشـــقيقين 
هـــي عالقـــات تمتد لمئـــات الســـنين وما 
نـــراه اليـــوم هـــو نتـــاج ونهـــج لعالقـــات 
تاريخيـــة ممتـــدة. وأشـــار وزيـــر اإلعالم 
الى ان مملكـــة البحرين ودولة االمارات 
العربيـــة المتحدة هما بلـــد واحد وخالل 
عهـــد الراحـــل خليفـــة بن زايد اســـتمرت 
علـــى ذات النهج مـــن التميـــز منوها إلى 
أن ثبات العالقـــات البحرينية االماراتية 
ينطلـــق من نهج ســـالم وخير وتســـامح 
وهي قاعدة واحدة ال خالف عليها وهي 
التي تقود مسار هذه العالقات وتطابقها 
علـــى صعيد العالقات الخارجية للبلدين 
الشـــقيقين وهي عالقة واحدة مستمدة 
مـــن ايمـــان البلدين التـــام بنهج الســـالم 
والخيـــر والتســـامح معبـــًرا ســـعادته ان 
هذه القاعدة هي التي اعطت سياســـات 
البلديـــن الشـــقيقين صالبـــة وقـــوة إزاء 
مختلـــف المتغيرات إلى جانـــب دعمهما 
وحرصهما على مســـيرة مجلس التعاون 
الخليجـــي بمـــا يخدم تطلعـــات المجلس 

وشعوبه.

الراحل الكبير قائد مرحلة مهمة في قصة نجاح اإلمارات
العالقات تنطلق من نهج السالم والتسامح والخير... وزير اإلعالم:

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة   وزيـــر  أعـــرب 
عبداللطيـــف الزيانـــي عـــن تقـــدم 
مملكـــة البحرين، قائـــًدا وحكومة 
التعـــازي  بأصـــدق  وشـــعًبا، 
والمواســـاة إلـــى دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة بوفاة 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بن زايد آل نهيـــان رئيس الدولة، 
الـــذي انتقـــل إلـــى جوار ربـــه بعد 
مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة 
العربيـــة  أمتـــه  وقضايـــا  وطنـــه 
واإلسالمية وأياديه البيضاء في 

خدمة اإلنسانية.
وأكـــد الوزير أن مملكـــة البحرين 

بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
عاهل البـــالد، وحكومته الموقرة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، تذكر بكل الود والتقدير 
واالعتزاز مناقـــب الفقيد الراحل 
وتعزيـــز  اإلمـــارات  قيـــادة  فـــي 
النهضـــة  فـــي  الرائـــدة  مكانتهـــا 
التنمويـــة والحضاريـــة الحديثة، 
فـــي تعزيـــز  البـــارزة  وإســـهاماته 
العالقـــات البحرينيـــة اإلماراتية، 
تاريخـــي  كأنمـــوذج  وازدهارهـــا 
فـــي التالحـــم األخوي والشـــراكة 

االســـتراتيجية النابعة من وحدة 
والـــدم والمصيـــر  الديـــن واللغـــة 
والنســـب  المحبـــة  وأواصـــر 
والحـــرص  القربـــى،  ووشـــائج 

الصـــف  وحـــدة  علـــى  المشـــترك 
الخليجـــي والعربـــي، والتضامـــن 
اإلسالمي. وأكد أن وفاة صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد، 
رحمه هللا، تشكل خسارة عظيمة 
لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة ودول مجلـــس التعاون 
العربيـــة واألمـــة  لـــدول الخليـــج 
والعالـــم  واإلســـالمية  العربيـــة 
أجمـــع، والذي فقد برحيلـــه قائًدا 
حكيًما أحب بلده وشعبه، وزعيًما 
ملهًمـــا بـــذل حياتـــه فـــي توثيـــق 
روابط األخوة الخليجية ونصرة 
قضايا أمته العربية واإلســـالمية، 
وترك إرًثا عظيًما مشرًفا سيخلده 

التاريخ في إرساء قيم التسامح 
واالعتدال والســـالم ودعم العمل 
اإلنســـاني الدولـــي، أكســـبه حـــب 
الجميـــع وتقديـــر قـــادة وشـــعوب 

العالم.
وزيـــر  رفـــع  بيانـــه،  ختـــام  وفـــي 
التعـــازي  خالـــص  الخارجيـــة 
والمواســـاة إلـــى صاحـــب الســـمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  نائـــب 
العربيـــة المتحـــدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب 
السمو الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائب 
القائـــد األعلى للقوات المســـلحة، 

حـــكام  الســـمو  أصحـــاب  وإلـــى 
الشـــيخ  ســـمو  وإلـــى  اإلمـــارات، 
عبدهللا بـــن زايد آل نهيـــان وزير 
الدولـــي،  والتعـــاون  الخارجيـــة 
الكـــرام  نهيـــان  آل  أســـرة  وإلـــى 
وشعب اإلمارات العزيز وشعوب 
ســـائالً  أجمـــع،  والعالـــم  الخليـــج 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
الكبير بواســـع رحمتـــه ورضوانه، 
مـــع  النعيـــم  وأن يدخلـــه جنـــات 
والصديقيـــن،  واألبـــرار  األتقيـــاء 
وأن يلهم أســـرته وأهلـــه األعزاء 
الصبر والســـلوان وحسن العزاء.. 

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

خليفة بن زايد تاريخ مشرف في نهضة اإلمارات واألمتين العربية واإلسالمية... وزير الخارجية:

البحرين تذكر بكل الود والتقدير واالعتزاز مناقب الفقيد الراحل

عبداللطيف الزياني

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

بأمـــر من عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، تنعـــى مملكـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  البحريـــن 
المتحـــدة الشـــقيقة المغفور له صاحب الســـمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وفيما يأتي نص البيان:

بسم هللا الرحمن الرحيم
“يـــا أيتها النفـــس المطمئنـــة ارجعـــي إلى ربك 
راضية مرضيـــة فادخلي في عبـــادي وادخلي 

جنتي”.
صدق هللا العظيم

ينعـــى حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفة ملك البالد المفدى ، المغفور 
لـــه صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيـــان رئيس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الـــذي انتقـــل إلـــى جـــوار ربـــه بعد عمـــر حافل 
بالعطـــاء واإلنجازات في خدمة شـــعبه وأمته 
العربيـــة واإلســـالمية ونصـــرة قضاياهـــا، وقد 
كان رحمـــه هللا قائًدا حكيًمـــا كّرس حياته في 
خدمة شعبه وأمته وخدمة اإلنسانية، معربين 
عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان 

المالكة الكرام وشعب اإلمارات العزيز.
إن مملكـــة البحريـــن التـــي آلمها هـــذا المصاب 
الجســـيم لتعرب عـــن خالص تعازيهـــا وصادق 
مواســـاتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة 

وشـــعب اإلمـــارات، داعيًا المولى عـــّز وجّل أن 
يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه فسيح 
جناته ويلهم أســـرة آل نهيان وشعب اإلمارات 

الشقيق الصبر والسلوان.
  إنا لله وإنا إليه راجعون

وبنـــاًء على أمـــر عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة صـــدر قرار 

جاء فيه:
حـــداًدا علـــى روح الفقيـــد الراحـــل المغفور له 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ُيعلن 
الحداد الرســـمي وتنكيس األعـــالم في مملكة 

البحرين لمدة ثالثة أيام.

البحرين تنعى خليفة بن زايد: قائد حكيم كّرس حياته في خدمة شعبه وأمته

أمر ملكي بالحداد الرسمي وتنكيس األعالم 3 أيام

تقـــدم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بخالص التعازي 
إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة الشـــقيقة بوفاة 

رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وجاء في تغريدة عبر حســـاب ســـموه الرسمي: “خالص 
التعازي لألشـــقاء بدولة #اإلمارات، نسأل هللا أن يتغمد 
نهيـــان  الشـــيخ #خليفة_بن_زايـــد آل  الســـمو  صاحـــب 
بواســـع رحمته وأن يلهم أهله وشـــعبه الصبر والسلوان. 
#خليفة_بن_زايد كان قائًدا حكيًما كّرس حياته لخدمة 
شـــعبه وأمته واإلنســـانية، الدار واحدة والمصاب واحد 

وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفقيد قائد حكيم كّرس حياته لخدمة شعبه وأمته واإلنسانية

سمو ولي العهـد رئيس الوزراء: 
الـــدار واحـــدة والمصـــاب واحــــد

علي الرميحي



ترتبط دولة اإلمارات مع مملكة البحرين بعالقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة 
التي تجمع بين البلدين وإن األخبار والبيانات المفتوحة التي تتحدث عن حجم العالقة الثنائية بين مملكة البحرين ودولة االمارات العربية 
الشــقيقة هــي بــال أدنــى شــك قاعــدة خلقتها الروح األخويــة التاريخية حيث تعد تبيانا وانعكاســا للصورة المثلى في العالقــات ما بين الدول 
تتوج حاضرها ومســتقبلها مبادئ المصير الواحد، والتي تزداد صالبة على مر األيام وتســهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العالقات 

المتميزة بين البلدين.

شـــهدت العالقـــات البحرينية اإلماراتيـــة مرحلة 
السياســـي  والتكامـــل  التقـــارب  مـــن  متميـــزة 
واالقتصـــادي واالجتماعـــي واألمنـــي واإلعالمي 
والثقافي، تعززت برؤية قيادة البلدين الشقيقين 
والزيـــارات المتبادلـــة، التـــي ســـاهمت فـــي تميز 
العالقـــات بين مملكـــة البحرين ودولـــة االمارات 
العربية الشـــقيقة، ما يجمع  عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، من 
عالقـــات المحبـــة مع أخيـــه المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـــان، وإخوانـــه قادة دولة اإلمـــارات، مما جعل 
العالقـــات األخوية بين البلدين الشـــقيقين تأخذ 
أفاًقـــا أوســـع تحقـــق المصالـــح المشـــتركة وتلبي 

تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

اتحاد األخوة

اتخـــذت عالقـــة البلديـــن فـــي عـــام 2000 أبعادا 
جديـــدة وآفاقـــا رحبـــة علـــى كافـــة المســـتويات، 
ونشـــأ عـــن ذلك تشـــكيل اللجنة العليا المشـــتركة 
البلـــدان الشـــقيقان  بينهمـــا، وعلـــى أثرهـــا وّقـــع 
خالل الســـنوات األخيرة العديد مـــن االتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم فـــي مجـــاالت عـــدة، أبرزها 
لألغـــراض  الفضـــاء  واســـتخدام  استكشـــاف 
البحـــوث  فـــي  تعـــاون  وبروتوكـــول  الســـلمية، 
والتـــراث، ومذكـــرة تفاهـــم في مجـــاالت الثقافة 
ودعم الشباب، ومذكرة تفاهم المؤهالت وضمان 
الجـــودة، ومذكـــرة تفاهـــم فـــي المجـــال الزراعي 

والثروات المائية الحية.
وتتميـــز المســـيرة بيـــن البلديـــن بتنـــوع أطرهـــا 
واتجاهاتها، لتشـــمل مجـــاالت التربيـــة والتعليم 
البشـــرية،  المـــوارد  وتنميـــة  والعمـــل  العالـــي، 
والصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة، والصحـــة، 
والخدمـــات  والمواصـــالت  النقـــل  الطاقـــة، 

اللوجســـتية، التجارة، االستثمار، أسواق األوراق 
الماليـــة، األمن الســـيبراني، الـــذكاء االصطناعي، 
والتعـــاون البيئـــي بشـــأن تغيـــر المنـــاخ، إضافـــة 
إلـــى الشـــراكة القائمة بين البلديـــن في المجاالت 
السياســـية واالقتصاديـــة والعســـكرية والثقافية 
ســـواء  واالجتماعيـــة،  واإلعالميـــة  والســـياحية 
على المســـتوى الثنائي أو من خـــالل االتفاقيات 
الموقعـــة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة والجامعـــة العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون 

اإلسالمي.

تالحم االقتصادي

تطـــورًا  الثنائيـــة  العالقـــات االقتصاديـــة  تشـــهد 
التجـــاري  التبـــادل  مجـــاالت  فـــي  ملحوظـــًا 
واالســـتثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات 
المـــال واألعمـــال والســـياحة والنفـــط والطاقـــة، 
فـــي ظل تبـــادل الزيارات الرســـمية بيـــن البلدين 
التجاريـــة  والوفـــود  المســـتويات،  أعلـــى  علـــى 
واالســـتثمارية، وإقامـــة المؤتمـــرات االقتصادية 
والمعارض التجارية المشـــتركة، واكتســـبت تلك 
العالقـــات تطـــورًا ملحوظـــًا خـــالل العهـــد الزاهر 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة عاهل مملكة البحرين، في إطار العالقات 
األخوية الحميمة التي تربطه بالقيادة السياسية 
اإلماراتية ويمثل التعاون االقتصادي واتفاقيات 
التفاهـــم والتعـــاون التـــي تربـــط البلديـــن ملمحًا 
مهمـــًا فـــي مســـيرة العالقـــات المزدهـــرة بينهمـــا 
وعلى الرغم من تعـــدد وتنوع مجاالت العالقات 
بيـــن البلديـــن بشـــكل عام، حيـــث حجـــم التبادل 
التجـــاري بحســـب وزارة المالية اإلماراتية  2.47 
مليـــار دوالر منها 618 مليونـــًا صادرات بحرينية 
وإن عدد المســـتثمرين البحرينيين في الشركات 
المســـاهمة العامـــة المســـجلة لدى هيئـــة األوراق 

مســـتثمرًا  و978  ألفـــًا   13 بلـــغ  والســـلع  الماليـــة 
بحرينيـــًا فـــي حيـــن يبلـــغ عـــدد رخص األنشـــطة 
االقتصاديـــة الممنوحـــة للمواطنيـــن البحرينيين 

في اإلمارات نحو 331 رخصة.
كمـــا أن صفقـــات العقـــارات فـــي دولـــة االمـــارات 
معـــدالت  تســـجيل  واصلـــت  الشـــقيقة  العربيـــة 
أداء جيـــد مســـتقطبة المزيـــد مـــن المســـتثمرين 
البحرينييـــن الراغبيـــن بدخـــول الســـوق العقاري 
العقاريـــة  الصفقـــات  قيمـــة  وبلغـــت  اإلماراتيـــة، 
للمواطنين البحرينيين في اإلمارات خالل العام 
2020 أكثـــر مـــن 228 مليون درهـــم في حين بلغ 
عـــدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين 
فـــي اإلمـــارات 237 مواطنـــًا بحرينيـــًا ما يجســـد 
قوة الشـــراكة االســـتراتيجية بين البلدين ويعزز 

مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.
اإلماراتيـــة  المواقـــف  البحريـــن  مملكـــة  وتثمـــن 
المشـــرفة فـــي دعـــم مســـيرتها االقتصاديـــة، من 
للتنميـــة  أبوظبـــي  صنـــدوق  مســـاهمة  خـــالل 
مشـــروًعا   26 تنفيـــذ  فـــي  أبوظبـــي  وحكومـــة 
تنموًيـــا واســـتثمارًيا فـــي مملكـــة البحريـــن منـــذ 
عـــام 1974، عبـــر تقديـــم قـــروض ميســـرة ومنح 
واســـتثمارات مباشـــرة بقيمة تجاوزت 2.9 مليار 
دوالر، تمثل المنح نســـبة %90 منها، ومن أبرزها 
تدشـــين مدينة الشيخ زايد اإلســـكانية )المرحلة 
الثانيـــة ببنـــاء 200 وحدة(، والوحدات الســـكنية 
بالمدينة الشـــمالية، ومحطـــات كهرباء وماء في 
ســـترة والرفاع ومعالجة ميـــاه الصرف الصحي، 
الوحـــدات  ومشـــروع  زراعيـــة،  ومشـــروعات 
الصناعية الصغيرة، ودعم الخدمات االجتماعية 
والصحية بإنشـــاء مركز القلب ومعهد خليفة بن 
زايـــد، وفي قطاع النقل والمواصالت عبر تمويل 
المينـــاء  شـــراء خمـــس طائـــرات بوينـــج، وردم 
الجديـــد والمنطقة الصناعية فـــي الحد، وطريق 

الشـــيخ زايد، ومشـــروع توســـعة مطـــار البحرين 
الدولـــي، إلى جانب المســـاهمة فـــي دعم برنامج 

التوازن المالي، وغيرها من المشروعات.

الجغرافيا والعالقات المتوازنة  

إن العالقـــات بيـــن البلدين خصوصيـــة نابعة من 
وشـــائج القربـــى والصـــالت الحميمـــة والعالقات 
األخويـــة المتميزة بين قياداتهمـــا عالوة على ما 
يجمـــع بيـــن البلدين من روابط مشـــتركة، ســـواء 
فـــي إطـــار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أو فـــي 
اإلطاريـــن العربـــي واإلســـالمي، ولذلـــك، لم يكن 
مـــن المســـتغرب أن تدعـــم دولة اإلمـــارات بكافة 
واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية  إمكاناتهـــا 

البحرين في مختلف القضايا والتوجهات.
ظـــل  فـــي  كبيـــرة  أهميـــة  العالقـــات  وتكتســـب 
تمتـــع البلديـــن بثقـــل سياســـي وموقـــع جغرافي 
واســـتراتيجي مميـــز علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 
والعالمـــي، وتبنيهمـــا سياســـة خارجيـــة عقالنية 
ومتوازنـــة ومعتدلـــة وتوجـــه جعـــل البلديـــن من 
فـــي  المنطقـــة  علـــى مســـتوى  الرائـــدة  النمـــاذج 

مجـــاالت الديمقراطية وحقوق اإلنســـان وتنفيذ 
سياسات طموحة لإلصالح والتطوير والتحديث 

وتكريس دولة المؤسسات والقانون.

المجال الثقافي

تتقاســـم مملكة البحرين ودولة االمارات العربية 
الشقيقة موروثًا ثقافيًا مشتركًا من فنون وآداب 
شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع 
شـــعوب منطقـــة الخليـــج العربـــي، فيمـــا تنعكس 
العادات والتقاليد المشـــتركة بين الشـــعبين على 
الكثيـــر من المفـــردات في الشـــعر والنثر والقصة 
والمرويـــات  واألمثـــال  الشـــفهي  والمـــوروث 
الشـــعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق 

الحياة بصفة عامة.
ووقعت البلدان خالل الســـنوات الســـابقة العديد 
مـــن مذكـــرات وبروتوكوالت التعـــاون في مجال 
التعـــاون الثقافي للحفاظ علـــى اإلرث التاريخي 
المشـــترك للبلدين، وفي هذا اإلطار جاء مشروع 
اســـتعادة المبانـــي التراثيـــة فـــي البحريـــن الذي 
تدعمـــه اإلمارات، والذي يهدف إلى إعادة إحياء 
بيـــت »فتـــح هللا« التراثـــي فـــي مدينـــة المحـــرق 

وغيره من المواقع التراثية.

ضوء1

ضـــوء1 هو مفهوم ورؤيـــة ولغة تواصل مختلفة 
بيـــن أبنـــاء اللغـــة الواحـــدة والديـــن الواحد وإن 
أهميـــة هـــذا المشـــروع العلمـــي المشـــترك، الـــذي 
يضـــاف إلـــى ســـجل العمـــل الـــدؤوب المشـــترك 
والعالقـــات األخويـــة التاريخيـــة الراســـخة بيـــن 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة في كافة المجـــاالت واألصعدة، وتأتي 
داللـــة االســـم المســـتلهم من عنوان كتـــاب جاللة 
المشـــروع  علـــى  األول  الضـــوء  المفـــدى  الملـــك 
الواضـــح الذي ينتهجـــه البلدين ليثبـــت رفعتهما 

أمام بقية دول العالم.
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بكثير من الحزن واألســى، فقدت األمتان العربية واإلســامية والعالم أجمع 
صباح امس الجمعة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان بعــد مســيرة طويلــة مــن العطــاء 
والتنميــة والرخــاء قــاد خالهــا دولة اإلمــارات إلــى مصاف الــدول الحديثة 

المتقدمة بكل أمانة وإخاص. 

الرئاســـة  شـــؤون  وزارة  وأعلنـــت 
اإلماراتيـــة الحداد الرســـمي وتنكيس 
األعالم على المغفـــور له لمدة أربعين 
يوًما اعتباًرا من اليوم وتعطيل العمل 
في الـــوزارات والدوائر والمؤسســـات 
لمـــدة  الخـــاص  والقطـــاع  االتحاديـــة 

ثالثة أيام اعتباًرا من اليوم.
ونعـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخيه 
المغفور له رئيس دولة اإلمارات الذي 
انتقـــل إلـــى جـــوار ربـــه صبـــاح امس 
بعـــد عمٍر حافل بالعطـــاء واإلنجازات 
العربيـــة  وأمتـــه  شـــعبه  خدمـــة  فـــي 
واإلســـالمية ونصرة قضاياها، مؤكًدا 
جاللتـــه أن الفقيـــد كان قائـــًدا حكيًما 
كّرس حياته في خدمة شـــعبه وأمته 

وخدمة اإلنسانية جمعاء. 
وفي رثـــاء مودع حزيـــن وصف ولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى 
للقوات المســـلحة سمو الشيخ محمد 
بن زايد أخيه وعضيده ومعلمه فقيد 
اإلمـــارات الكبير وابنهـــا البار بأنه كان 
قائـــد “مرحلـــة التمكيـــن” فـــي الدولـــة 
وأميـــن رحلتهـــا المباركة، مشـــيًرا إلى 
بـــإذن هللا  لـــه  أن إنجـــازات المغفـــور 
ومواقفه وحكمته وعطائه ومبادراته 

في كل زاوية من زوايا الوطن.
كمـــا نعـــى المغفـــور لـــه عـــدد كبير من 
وزعمـــاء  ورؤســـاء  وأمـــراء  ملـــوك 
العالم ورؤســـاء الحكومـــات والوزراء 
وكبـــار المســـؤولين فـــي العالـــم وهـــو 
إن دّل علـــى شـــيء فهـــو يـــدل علـــى 
مشـــاعر التقدير واالحتـــرام والمحبة 
التـــي يكنونها للفقيـــد الكريم نظير ما 
قدمـــه خـــالل مســـيرته مـــن إنجازات 
ومبادرات لم يغمر بها شـــعبه فحسب 
وآثارهـــا  إســـهاماتها  امتـــدت  ولكـــن 

السخية لمعظم شعوب العالم.

مناصب الفقيد

ويعد الشـــيخ الراحـــل خليفة بن زايد 
مـــن القيادات التاريخية المشـــهود لها 
بالعطـــاء والبـــذل على مـــدى 45 عاًما 
من العمـــل الوطني في خدمة الوطن 

والمواطـــن، منـــذ أن شـــارك وهـــو في 
صبـــاه إلى جانـــب والده الشـــيخ زايد 
فـــي مرحلـــة التأســـيس لبنـــاء الوطن 
ومواكبـــة مســـيرة التقدم فـــي العالم، 
وأنجـــز بهمـــة وكفـــاءة ودرجـــة عالية 
من المســـؤولية الوطنيـــة المهام التي 
أوكلـــت إليـــه فـــي مختلـــف المناصب 
الرئيســـة التـــي شـــغلها خـــالل مراحل 
بنـــاء نهضة إمـــارة أبوظبـــي، ومن ثم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويعتبـــر المغفور له هو الرئيس الثاني 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة 
إلمـــارة   16 الــــ  والحاكـــم  الشـــقيقة 
للقـــوات  األعلـــى  والقائـــد  أبوظبـــي 
المســـلحة اإلماراتية، إذ تولى رئاســـة 
الدولـــة فـــي 3 نوفمبـــر العـــام 2004م 
خلًفـــا لوالده الراحـــل المغفور له بإذن 
بـــن  زايـــد  الشـــيخ  ســـمو  تعالـــى  هللا 
الدولـــة  نهيـــان مؤســـس  ســـلطان آل 
خليفـــة  الشـــيخ  وُولـــد  االتحاديـــة، 
بـــن زايـــد آل نهيـــان فـــي قصـــر قلعـــة 
المويجعـــي بمدينة العيـــن اإلماراتية 

العام 1948م.
وفـــي أغســـطس العـــام 1966م ُعّيـــن 
ممثـــاًل لحاكـــم أبوظبي فـــي المنطقة 
الشـــرقية ورئيًســـا لنظامهـــا القانوني، 
كمـــا عين في عـــام 1969م ولًيا للعهد 
إلمـــارة أبوظبـــي وتولـــى رئاســـة أول 
مجلـــس وزراء محلي إلمارة أبوظبي 
إضافة إلى حقيبتـــي الدفاع والمالية 
فـــي يوليـــو مـــن العـــام 1971م، كمـــا 
أصبـــح نائًبـــا لرئيس مجلـــس الوزراء 
االتحـــادي العـــام 1974م، وُعين العام 
للقـــوات  األعلـــى  للقائـــد  نائًبـــا   1976

المسلحة لدولة اإلمارات.

قائد المرحلة

وتوفيـــر  المواطـــن  رفاهيـــة  احتلـــت 
لـــه وإســـعاده  ســـبل العيـــش الكريـــم 
أن  منـــذ  الراحـــل  الفقيـــد  أولويـــات 
تولـــى مقاليـــد الحكـــم، فقـــد عرفـــت 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
طريقهـــا نحـــو نهضة تنمويـــة مواكبة 
لأللفيـــة الجديـــدة مـــن خـــالل توفيـــر 

أرقى الخدمات خاصـــة في قطاعات 
التعليم والصحة واإلســـكان والرعاية 
االجتماعيـــة وغيرهـــا مـــن المتطلبات 
التـــي تؤمـــن للمواطنيـــن  الضروريـــة 
الحياة الكريمة والمستقبل اآلمن لهم 

ألبنائهم.
ولعـــل من أبرز الخطـــوات اإلصالحية 
المهمـــة التي شـــهدتها دولـــة اإلمارات 
في عهد المغفور له الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد هو إعالنـــه عن إطـــالق برنامج 
واالقتصـــادي  السياســـي  “التمكيـــن” 
واالجتماعـــي والعلمـــي والثقافي في 
خطابه بمناســـبة اليوم الوطني الرابع 
ديســـمبر  مـــن  األول  فـــي  والثالثيـــن 
العـــام 2005، ُمدشـــًنا عصـــرا جديـــدا 
مـــن التمكيـــن الحقيقـــي للمواطنيـــن 
بفتـــح المجاالت كافة أمام المشـــاركة 
الشـــعبية بإعالن تفعيل دور المجلس 
الوطنـــي االتحـــادي وتمكينـــه ليكون 
وداعمـــة  ومرشـــدة  مســـاندة  ســـلطة 
أكبـــر  وليكـــون  التنفيذيـــة،  للســـلطة 
بقضايـــا  والتصاًقـــا  وفاعليـــة  قـــدرة 
الوطن وهموم المواطن، يبدأ بتفعيل 
دوره عبـــر انتخـــاب نصـــف أعضائـــه. 
المرحلـــة  هـــذه  إنجـــاز  بالفعـــل  وتـــم 
التاريخيـــة بنجاح بإجـــراء انتخابات 
حرة مباشـــرة لنصف أعضاء المجلس 
فـــي دورتيـــن متتاليتيـــن فـــي العـــام 
2006 والعـــام 2011 بمشـــاركة فاعلة 
للمـــرأة -ألول مـــرة- أســـفرت عن فوز 

مرشحة واحدة في كل دورة وهو ما 
مّثـــل انتصاًرا وتمكيًنـــا حقيقًيا للمرأة 

اإلماراتية. 
كما أولى الشيخ خليفة بن زايد رحمه 
هللا اهتماًما كبيًرا لمشروعات تطوير 
وتحديـــث البنيـــة التحتيـــة ومرافـــق 
الخدمـــات المختلفـــة، ووضـــع اللبنـــة 
األساســـية لتنميـــة وازدهـــار النهضـــة 
العمرانيـــة فـــي جميع إمـــارات الدولة 
الســـبع عبر بنـــاء جهـــاز إداري حديث 
ومتطـــور وبنـــى تحتيـــة ومعلوماتية 
ورقميـــة عاليـــة الجـــودة، إلـــى جانب 
االهتمـــام بتقديـــم حـــزم متميـــزة من 
واالتحاديـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات 
تتناسب مع إيقاع العصر. كما يحسب 
للقطاع الخاص والصندوق الســـيادي 
لدولـــة اإلمـــارات على جـــذب رؤوس 
األموال واالســـتثمارات وخلق فرص 
عمـــل ومنـــاخ اســـتثماري مـــن الطراز 
الرفيـــع والمأمـــون ســـاعد كثيـــًرا فـــي 
تمتعهـــا بمكانـــة متميزة علـــى خارطة 

العالم.
بالمســـتوى  االرتقـــاء  ســـبيل  وفـــي 
اإلماراتـــي  للمواطـــن  المعيشـــي 
وترسيًخا لعالقات المحبة بينه وبين 
شـــعبه، أســـس الرئيس الراحل )دائرة 
والمبانـــي  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
التجاريـــة( التـــي ُعرفـــت بيـــن الناس 
قامـــت  إذ  خليفـــة(،  الشـــيخ  )بلجنـــة 
بتقديـــم تمويالت ســـخية للمواطنين 

بدون أي فوائد، إلنشاء مباٍن تجارية 
تـــدّر عليهـــم عوائـــد ماليـــة دورية، ما 
أســـهم في زيـــادة دخـــول المواطنين 
االقتصـــادي  مســـتواهم  ورفـــع 

واالجتماعي.
مـــن  العديـــد  المغفـــور  أطلـــق  كمـــا 
المبـــادرات التـــي تهدف إلى تحســـين 
والمواطـــن  للوطـــن  الحيـــاة  جـــودة 
أبرزها تأسيس جائزة خليفة الدولية 
الزراعـــي؛  واالبتـــكار  التمـــر  لنخيـــل 
االبتـــكار  وتشـــجيع  تعزيـــز  بهـــدف 
نخيـــل  أبحـــاث  ودراســـات  الزراعـــي 
التمـــر وانتشـــارها في العالـــم وجائزة 
الشيخ خليفة لالمتياز والتي أطلقت 
كخريطة طريق بهـــدف تعزيز القدرة 
التنافســـية لقطاع األعمال في الدولة 
وإنشـــاء مؤسســـة خليفة بـــن زايد آل 
اإلنســـانية وتتمثـــل  لألعمـــال  نهيـــان 
رؤيتهـــا فـــي مبـــادرات رائـــدة لخدمة 
اإلنســـانية، كما تم اســـتحداث جائزة 
خليفـــة التربوية بهدف دعـــم التعليم 
المبدعـــة،  التربويـــة  والممارســـات 
إضافـــة إلـــى إطـــالق “مبـــادرة ابشـــر” 
لتعزيز مشـــاركة الكوادر الوطنية في 
ســـوق العمـــل وتأهيلهـــم بالتدريبـــات 
العليـــا  السياســـة  واعتمـــاد  الالزمـــة 
لدولـــة اإلمـــارات فـــي مجـــال العلـــوم 
بميزانيـــة  واالبتـــكار  والتكنولوجيـــا 
تزيـــد علـــى 300 مليـــار درهـــم، فضال 
عـــن إطـــالق برنامـــج خليفـــة لتمكين 
لتعزيـــز  “أقـــدر”  ومبـــادرة  الطـــالب 

المهارات القرائية.

سياسة متوازنة

الخارجيـــة  السياســـة  وعلـــى صعيـــد 
للدولـــة، حرص المغفـــور له منذ توليه 
مقاليـــد الحكـــم لدولة اإلمـــارات على 
الراحـــل  والـــده  مســـيرة  اســـتكمال 
التنمويـــة والنهضوية عبـــر بناء دولة 
مؤسسات قوية عصرية ذات سياسة 
خارجيـــة متزنة ورشـــيدة ومســـتقلة 
القوانيـــن  احتـــرام  علـــى  تعتمـــد 
الدوليـــة  واألعـــراف  والمواثيـــق 
األخـــرى،  الـــدول  ســـيادة  واحتـــرام 
وعـــدم التدخـــل في شـــؤون اآلخرين 
ومـــد جســـور التعـــاون والتكامـــل مع 
الدول الشـــقيقة والصديقة على مبدأ 
الســـلم  نشـــر  فـــي  الدوليـــة  الشـــراكة 
الشـــعوب  وتجنيـــب  واالســـتقرار، 

ويالت الحروب في العالم. 
وتعتبـــر دولـــة اإلمارات عضـــوا مؤثًرا 
الخليجـــي  العمـــل  منظومـــة  داخـــل 
والعربـــي المشـــترك وداعًمـــا أساســـًيا 
الســـتقرار دولهـــا ونمائهـــا ونهضتهـــا. 
وفـــي عهـــد الفقيـــد الراحـــل عاشـــت 
دولة اإلمارات أزهى عصور الحريات 
واالنفتـــاح والتســـامح والتعايـــش مع 
اآلخـــر، إضافـــة إلـــى مـــا حققتـــه مـــن 
الصعيـــد  علـــى  ملموســـة  إنجـــازات 
الحقوقـــي وفي مجال احترام حقوق 

اإلنسان.

مبادرات إنسانية

ولطالمـــا حرص ســـمو الفقيـــد الراحل 

اإلمـــارات  دولـــة  تكـــون  أن  علـــى 
عنواًنـــا عريًضـــا ومشـــرًفا فـــي مجال 
والمســـاعدات  الخيريـــة  األعمـــال 
والشـــعوب  للـــدول  اإلنســـانية 
المنكوبـــة والمتضررين مـــن الكوارث 
الطبيعيـــة وآثـــار الحـــروب واألزمات 
دون تمييـــز، لذلـــك جـــاء قرار ســـموه 
بـــن  خليفـــة  )مؤسســـة  لتأســـيس 
زايـــد آل نهيـــان لألعمـــال اإلنســـانية( 
مرتكـــزا اســـتراتيجيتها علـــى تقديـــم 
الصحـــة  مجالـــي  فـــي  المســـاعدات 
وعالمًيـــا  إقليمًيـــا  محلًيـــا،  والتعليـــم 
لتمتـــد مســـاعداتها منذ نشـــأتها ألكثر 
مـــن 87 دولـــة حـــول العالم، فـــال تكاد 
رقعـــة جغرافيـــة فـــي أصقـــاع العالـــم 
إال وكان لمؤسســـة خليفـــة بـــن زايـــد 
آل نهيـــان لألعمـــال اإلنســـانية غـــرس 
للخير من سلسلة مستشفيات الشيخ 
خليفة بن زايد ودعم األبحاث الطبية 
العمليـــة ألمـــراض الســـرطان وتقديم 
المساعدات الغذائية والطبية العاجلة 
للعديد من الدول. ليس هذا فحســـب 
بـــل كانـــت دولـــة اإلمـــارات علـــى مـــر 
تاريخها سباقة في مبادراتها السخية 
وشـــراكاتها التنموية لدعم ومســـاندة 
الدول الشقيقة والصديقة إيماًنا منها 
بالعمـــل العربـــي واإلقليمي المشـــترك 
االقتصاديـــة  للعالقـــات  تعزيـــًزا 
والسياســـية والدبلوماســـية المتميزة 
بهـــذه  اإلمـــارات  دولـــة  تجمـــع  التـــي 

الدول وشعوبها.
كما أعلن ســـمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان 2017 عاًما للخير، وبموجب 
الحكومـــة  أطلقـــت  المبـــادرة  هـــذه 
اإلمـــارات،  دولـــة  فـــي  االتحاديـــة 
عـــن  فضـــاًل  المحليـــة،  والحكومـــات 
القطاع الخاص والمؤسسات المدنية 
مئـــات من المبادرات اإلنســـانية، التي 
تخـــدم قضايـــا خيريـــة داخـــل دولـــة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة وخارجها، 
ليكـــون الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 
نهجـــا  الخيـــر  زايـــد  )خليَفـــة(  نهيـــان 
وعمال ترســـيخا فـــي إغاثـــة الملهوف 

ونشر الخير للعالم أجمع.

جوائز وأوسمة

لقـــد كـــّرس المغفـــور له ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
بتحقيـــق  منشـــغاًل  اإلمـــارات حياتـــه 
الرفاهية والتطور والنماء والســـعادة 
فاســـتحق  الكريـــم  الشـــقيق  لشـــعبه 
أن يكـــون ألكثـــر من مرة فـــي صدارة 
األكثـــر  والزعمـــاء  الرؤســـاء  قوائـــم 
تأثيـــًرا علـــى مســـتوى العالم بحســـب 

صحيفة التايمز البريطانية.
كمـــا احتلـــت دولة اإلمـــارات في عهد 
عالمًيـــا  الثالـــث  المركـــز  لـــه  المغفـــور 
فـــي مؤشـــر ثقـــة المواطنيـــن بالقادة 
السياســـيين فيها من بيـــن 148 دولة 
فـــي العالم بحســـب تقرير التنافســـية 
الدولية للمنتـــدى االقتصادي العالمي 

“دافوس” لعام 2013 - 2014.
وصّنـــف تقرير المســـح الثانـــي لألمم 
المتحدة لمؤشـــرات الســـعادة والرضا 
بين شـــعوب العالم دولة اإلمارات في 
المركـــز األول عربًيـــا والرابعة عشـــرة 
عالمًيـــا التي حققت الســـعادة والرضا 

لمواطنيها.
 كمـــا حصل المغفور لـــه على عدد من 
“القائـــد  وســـام  واألوســـمة:  الجوائـــز 
األعظـــم” من الملكـــة إليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا وهو من أعلى األوسمة 
فـــي بريطانيا وميداليـــة تقديرية من 
الملك اإلسباني خوان كارلوس خالل 
لقائهمـــا في إمـــارة أبو ظبـــي وجائزة 
“بطـــل األرض” مـــن المنظمـــة الدولية 
للبيئة اعتراًفا وتقديًرا لجهوده وعمله 
المتواصـــل طـــوال حياته فـــي حماية 
البيئـــة، إضافـــة إلـــى جائـــزة فخريـــة 
من جمعية “تيـــرف كلوب” األيرلندية 
عرفاًنـــا وتقديًرا لدوره البارز في دعم 
ســـباقات الخيل على المستوى العالم 
فضـــال عـــن الدكتـــوراه الفخريـــة فـــي 
العلوم من جامعة الخرطوم من معهد 
ألعمالـــه  تقديـــًرا  البيئيـــة  الدراســـات 
الجليلة في مجال البيئة ومســـاهمته 

في تعزيز األمن والتوازن البيئي.

المنامة - بنا

خليفة بن زايد... قائد مرحلة التمكين والمبادرات اإلنسانية
إسهامات الفقيد اإلنسانية شملت العالم أجمع
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أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى أن رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الراحل صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، قدم للعالم خدمات جليلة من خالل دور اإلمارات في نشر السالم والتعايش ودعم شعوب 
العالــم. وأشــاروا إلــى أن فقيــد اإلمــارات والخليــج العربــي واألّمــة العربيــة كــّرس حياته فــي خدمة شــعبه واالرتقاء 
بوطنه، سائًرا على نهج أبيه الشيخ زايد آل نهيان رحمه هللا في تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق اإلنجازات النوعية.

قائد حكيم 

وقالـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل أن المغفـــور له كان 
قائـــدًا حكيمـــًا  كّرس حياتـــه في خدمة 
شـــعبه واألمتيـــن العربيـــة واإلســـامية 
وخدمة اإلنســـانية جمعـــاء، وأن مناقبه 
وإســـهاماته ستظل راســـخة وبارزة في 
ومســـتقبلها،  اإلمـــارات  نهضـــة  مظاهـــر 
داعية المولى عّز وجّل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح جناته 
ويلهـــم أســـرة آل نهيـــان الكرام وشـــعب 

اإلمارات الشقيق الصبر والسلوان.
وأعربـــت عـــن إشـــادتها بمناقـــب فقيـــد 
وقائـــد  واإلســـامية،  العربيـــة  األمتيـــن 
“مرحلـــة التمكيـــن” في دولـــة اإلمارات، 
مشـــيرة إلـــى أن دولة اإلمـــارات العربية 
العربـــي  والعالـــم  الشـــقيقة  المتحـــدة 
واإلســـامي فقـــد قائـــدًا عظيمـــًا وصـــل 
التقـــدم  مراحـــل  أعلـــى  إلـــى  بدولتـــه 

والتطور والتحديث.
واستذكرت رئيسة مجلس النواب الدور 
الكبيـــر الـــذي قام به الفقيـــد - طيب هللا 
ثـــراه - فـــي توطيد العاقـــات بين دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
ودول مجلس التعاون الخليجي وجميع 
والعالـــم  واإلســـامية  العربيـــة  الـــدول 
أجمع، الســـيما ما قام به ســـموه - رحمه 
للعاقـــة  إســـهامات حققـــت  مـــن   - هللا 
األخوية الراســـخة بيـــن مملكة البحرين 
ودولة اإلمارات تقدما غير مســـبوق في 

كافة المجاالت.

خدم بلده 

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الصالـــح أن الفقيـــد قضى حياتـــه مليئة 
باإلنجازات والعطاءات في خدمة بلده 
فقـــد  واإلســـامية،  العربيـــة  واألمتيـــن 
خســـرت دولة اإلمارات والوطن العربي 
بوفاتـــه قائـــًدا حكيًمـــا ومخلًصا، ســـخر 
حياتـــه مـــن أجـــل نهضـــة وتطـــور دولة 
اإلمـــارات، وســـعى بـــكل تفـــاٍن لخدمـــة 
األمتين العربية واإلســـامية، والقضايا 
اإلنســـانية والعادلـــة، وأصبحت بصماته 
وإنجازاتـــه مشـــهودة فـــي دروب الخير 
والنماء، وعطاؤه ممتٌد على المستويات 
داعًيـــا  والدوليـــة،  واإلقليميـــة  العربيـــة 
المولـــى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن 
العربي واألمة اإلسامية بواسع رحمته 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهـــم حـــكام 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وشـــعب 
والســـلوان  الصبـــر  الشـــقيق،  اإلمـــارات 

وحسن العزاء.

خدمات جليلة

وقـــال النائب حمـــد الكوهجي إن رحيل 
الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان يمثل 
خســـارة كبيرة للعالم أجمع، حيث ســـار 

الفقيـــد علـــى درب أبيـــه القائـــد الكبيـــر 
وحكيـــم العـــرب ســـمو الشـــيخ زايـــد آل 
نهيان في العمل التنمية الشـــاملة وبناء 

االنسان.
وأعـــرب النائـــب حمـــد الكوهجـــي عـــن 
خالص تعازيه إلى حكام اإلمارات وإلى 
الشعب اإلماراتي الشقيق، داعيًا هللا أن 

يتقبل الفقيد بواسع رحمته.
للعالـــم  قـــدم  الكبيـــر  الفقيـــد  إن  وقـــال 
خدمات جليلة مـــن خال دور اإلمارات 
ودعـــم  والتعايـــش  الســـام  نشـــر  فـــي 
البرامـــج  خـــال  مـــن  العالـــم  شـــعوب 
التنمويـــة التي تســـهم في دعـــم التعليم 

والصحة واألمن.

إنجازات نوعية 

مـــن جهتـــه، أكـــد عضـــو لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلـــس النواب النائـــب غازي آل رحمة 
العربـــي  والخليـــج  اإلمـــارات  فقيـــد  أن 
واألّمة العربية كـــّرس حياته في خدمة 
شـــعبه واالرتقـــاء بوطنـــه، ســـائًرا علـــى 
نهج أبيه الشـــيخ زايد آل نهيان - رحمه 
الكبـــرى  المشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي   - هللا 
وتحقيـــق اإلنجـــازات النوعيـــة وبرامج 
التنميـــة الشـــاملة. كمـــا أّكـــد آل رحمـــة 
أن المرحـــوم الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد 
كان قائـــًدا حكيًمـــا لـــم يّدخر جهـــًدا في 
خدمة القضايا اإلنسانية على المستوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي وانتهاج سياســـات 
إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب 
المحتاجـــة باإلضافـــة إلـــى المســـاعدات 
الحكوميـــة لدولة اإلمارات، حيث تعتبر 
نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة  مؤسســـة 
لألعمال اإلنسانية ثالث أكبر جهة مانحة 
للمساعدات الخارجية في الدولة، حيث 
وصلـــت مســـاعداتها المختلفة ألكثر من 

70 دولة في مختلف أنحاء العالم.
كمـــا أّكـــد الفقيـــد الراحـــل حرصـــه على 
انتهاج سياســـة خارجية نشـــطة، تدعم 
مركز دولة اإلمارات كعضو بارز وفّعال، 
إقليميـــًا، وعالميـــًا، كمـــا كان مـــن أشـــّد 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  المناصريـــن 
نجـــاح  أن  ويؤمـــن  العربيـــة.  الخليـــج 
وإنجـــازات هـــذا المجلـــس تعكس عمق 

التاحم بين قادته.

رجل المبادرات

وأكـــد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
لحقـــوق اإلنســـان، عضو لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلـــس النواب النائب عمـــار البناي أن 
األمتيـــن العربيـــة واإلســـامية والعالـــم 
أجمع، فقدت شـــخصية عظيمة، عرفت 
بالحكمـــة وكانت رمـــزا للترابط ووحدة 

الدول العربية والشعوب الخليجية.
وأشـــار إلـــى أن المغفـــور له عـــرف دوما 
بكونه رجل المبادرات والسام والداعم 

األبرز الســـتقرار الشعوب العربية، حيث 
كان المغفـــور لـــه مـــن أشـــّد المناصرين، 
لمجلس التعـــاون الخليجي، إليمانه بأن 
نجاح وإنجـــازات هـــذا المجلس تعكس 
بالدرجـــة  قادتـــه  بيـــن  التاحـــم  عمـــق 

األولى.
وأضـــاف أن ســـموه لطالمـــا حمـــل إرث 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه 
هللا - ومضى على طريق المؤســـس في 
مد يـــد العـــون والمســـاعدة للمحتاجين 
والعمـــل علـــى مكافحـــة الفقـــر والجوع 
ومســـاعدة المعوزين حـــول العالم دون 
أو  لونهـــم  أو  جنســـياتهم  إلـــى  النظـــر 

ديانتهم.

رمز خالد 

عبدالـــرزاق  النائـــب  أشـــار  مـــن جانبـــه، 
حطـــاب إلـــى أن المغفـــور لـــه - بإذن هللا 
- الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورث 
عـــن والـــده الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 
المناقـــب  عالـــي   - - رحمـــه هللا  نهيـــان 
رمـــزا  يجعلـــه  مـــا  الخصـــال،  وعظيـــم 
خالـــدا لإلنســـانية الحقـــة والعطف على 
كل محتـــاج والرأفـــة بـــكل مـــن هـــو في 
أزمـــة. وقـــال “يمثـــل نمـــوذج خليفة بن 
زايد اإلنســـاني انعكاســـا رئيســـا لنموذج 
الشـــخصية الوطنية اإلماراتية في حب 
العطـــاء واالســـتباق ألدوار الخيـــر ، في 
الوقـــت الـــذي برز فيه كقائـــد محنك ذي 
نظـــرة ثاقبـــة مكنـــت اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة فـــي اتخـــاذ دور الريـــادة على 

المستوى العالمي”.

دعم اإلنسان

وقـــال رئيس لجنـــة الخدمـــات بمجلس 
إن  االنصـــاري  أحمـــد  النائـــب  النـــواب 
رحيـــل ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد 
يمثل خســـارة كبرى لقائـــد كبير وحكيم 
ورث الحكمـــة من أبيه، وســـار على نهج 
أبيـــه الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 
- رحمـــه هللا - فـــي العمـــل علـــى نشـــر 
التعايـــش والســـام والتوافـــق، والعمـــل 
علـــى دعم اإلنســـان فـــي كل مـــكان، كما 
والتوافـــق  للوحـــدة  رمـــزًا  الفقيـــد  كان 

والحكمة والترابط.
وقـــال االنصاري إن المغفور له بإذن هللا 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد كان داعمًا 
لمملكة البحرين، وإن البحرين ال تنســـى 
ما قدمـــه الفقيد الكبير من جهود كبيرة 
ســـاهمت فـــي الدفع بعجلـــة التنمية في 
المملكة، مشـــيدًا بمســـيرة الفقيد الكبير 

في خدمة شعبه وأمته واإلنسانية.

البيت الخليجي 

وأكـــدت عضـــو مجلـــس النـــواب النائب 
فاطمة القطري إلى أن المغفور له عرف 
دومـــا بكونـــه رجـــل المبادرات والســـام 
والداعـــم األكبـــر لدعـــم اســـتقرار البيت 

و  العربيـــة  واألمـــة  الواحـــد  الخليجـــي 
اإلسامية؛ إليمانه بأن نجاح وإنجازات 
البيـــت الخليجي يعكس عمـــق التاحم 
الفتـــة  األولـــى،  بالدرجـــة  قادتـــه  بيـــن 
إلـــى “أن مملكـــة البحرين قيادة وشـــعبا 
ترتبط بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بروابط متينة متجذرة نتيجة لما يربط 
البلديـــن مـــن روابـــط دم وعقيدة وصهر 
ونســـب، وأن األمة العربية واالســـامية 
والعالـــم أجمـــع حزين اليـــوم بوفاة أحد 
رجـــال اإلمـــارات الِعظام الذين أســـهموا 

في بناء دولة االمارات الحديثة”.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وبيـــن 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري 
إن مملكة البحرين قيادة وشـــعبا ترتبط 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة بروابط 
متينـــة متجذرة ضاربـــة بأعماقها جذور 
التاريـــخ من روابـــط دم وعقيدة وصهر 
ونســـب، وأن األمة العربية واإلســـامية 
حزينـــة اليوم جميعهـــا بوفاة أحد رجال 
اإلمارات الِعظام الذين ســـطروا التاريخ 

بأحرف من ذهب”.

دعم األشقاء

وقـــال النائـــب باســـم المالكـــي إن رحيل 
الفقيـــد الكبيـــر يشـــكل خســـارة كبيـــرة 
للعالم، حيث سخر الفقيد حياته لخدمة 
واإلســـامية  العربيـــة  واألمـــة  شـــعبه 
والعالـــم أجمع، حيـــث ســـار الفقيد على 
المؤســـس  الفقيـــد  الـــذي خطـــه  النهـــج 
الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 

هللا.
وأكـــد ان المغفور له - بـــإذن هللا - يمثل 
رمزًا خليجيًا وعربيًا وإســـاميًا وللعالم 
كمـــا كان أبـــوه الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيان، حيث ســـاهم الفقيد في دعم 
مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، كما كان له دور كبير 
بمســـيرة  مشـــيدًا  االشـــقاء،  دعـــم  فـــي 

الفقيدة الحافلة بالعمل واالنجاز.

تنمية متوازنة

وذكـــر النائب عبدهللا الـــذوادي أن تولي 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد - رحمـــه هللا 
- بـــدأ عهـــده بتجربـــة انتخابيـــة مميـــزة 
ســـنة 2006 مـــع والدة المجلس الوطني 
االتحادي، وأطلق االستراتيجية األولى 
التنميـــة  لتحقيـــق  اإلمـــارات؛  لحكومـــة 
المتوازنة والمســـتدامة وضمان تحقيق 
الرخاء لمواطني اإلمارات، وقد استلهم 
فـــي عمله سياســـات المغفور لـــه - بإذن 

هللا تعالـــى - الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان 
اإلمـــارات،  دولـــة  مؤســـس  نهيـــان  آل 
وحـــرص علـــى ازدهـــار بـــاده اقتصاديًا 
ونمو تجاري وســـياحي وكافة قطاعات 

الدولة.

عالقات أخوية 

أن  الـــذوادي  عبـــدهللا  النائـــب  وأشـــار 
بـــإذن هللا تعالـــى - كان  لـــه -  المغفـــور 
حريصـــًا علـــى العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 
دولة اإلمارات العربيـــة المتحد ومملكة 
البحريـــن، وذلـــك ضمن عاقـــات أخوية 
تســـتمد  ومتميـــزة  وثيقـــة  تاريخيـــة 
مقومات قوتهـــا وازدهارها من الروابط 
الوديـــة بيـــن قيادتـــي وشـــعبي البلدين، 
ومـــا يجمعهما من أواصر الدم والنســـب 
والمصاهـــرة ووشـــائج القربـــى، ووحدة 

الدين واللغة والهدف والمصير.

جهود حثيثة 

أحمـــد  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
العامـــر إن رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة - رحمه هللا - كان حريصًا على 
ترســـيخ العاقات الثنائيـــة مع البحرين 
التي تســـتمد مقومات قوتها وازدهارها 
من الروابط الودية بين قيادتي وشعبي 
البلديـــن، وما يجمعهما مـــن أواصر الدم 
والنســـب والمصاهرة ووشـــائج القربى، 
ووحـــدة الدين واللغة والهدف والمصير 
المشـــترك، كمـــا حـــرص رحمـــه هللا على 
دعـــم المســـيرة الخليجيـــة مـــن خـــال 
الخليجـــي وجهـــوده  التعـــاون  مجلـــس 
الحثيثـــة والمخلصـــة لنصـــرة قضاياهـــا 
ورفعة شـــأنها ودعم نهضتها ومسيرتها 

التنموية.

بناء الوطن

وأكـــد النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس 
دولـــة  رئيـــس  إن  زايـــد  علـــي  النـــواب 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة - رحمه هللا 
- حافظ على ما توارثه اإلماراتيون من 
المغفـــور له - بـــإذن هللا تعالى - الشـــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه، 
مـــن حكمة ورؤيـــة مســـتقبلية واهتمام 
في المواطنين وقضايا األمتين العربية 
واإلســـامية، وحـــب الشـــعب اإلماراتي 
وتســـخير كافة اإلمكانـــات لهم لتحقيق 
تطلعاتهـــم، ومواصلة البنـــاء والتطوير، 
واهتمامـــه البالـــغ فـــي إنجـــاح منظومة 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن خال 
الجهـــود اإلماراتيـــة الفاعلـــة فـــي دعـــم 
العاقات المشتركة، وكان دائمًا ما يؤكد 

أن هدفه األساس في دولة اإلمارات هو 
بناء الوطن والمواطن وأن الجزء األكبر 
من دخل الباد يسّخر لتعويض ما فات 
واللحـــاق بركـــب األمـــم المتقدمـــة التي 
ســـبقت في محاولة لبناء الباد، وكان - 
رحمه هللا - يعتبر أن اإلنسان هو الثروة 
الحقيقيـــة للبلـــد قبل النفـــط وبعده، كما 
إن مصلحـــة الوطـــن هـــي الهـــدف الـــذي 

يعمل من أجله ليل نهار.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ونعـــى 
واالقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب النائـــب 
أحمـــد الســـلوم، المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
تعالى صاحب الســـمو الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيـــان رئيـــس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وبعد مســـيرة حافلة 
التـــي  الواضحـــة  وبصماتـــه  بالعطـــاء 
النمـــاء  مســـيرة  اســـتكمال  إلـــى  أدت 
والتطور واالزدهار في شـــتى المجاالت 
وجعلـــت من دولة اإلمـــارات واحدة من 
والجاذبـــة  والمتطـــورة  المهمـــة  الـــدول 
مـــن  للســـياح  ومقصـــًدا  لاســـتثمارات 
جميـــع الـــدول بفضـــل التســـهيات التي 
تقدمهـــا باإلضافة إلـــى اإلمكانيات التي 
وظفتهـــا، واهتمامهـــا الواضح في علوم 
المســـتقبل، والتـــي نجحـــت في إرســـال 
لاهتمـــام  ســـابقة  فـــي  الفضـــاء  رواد 
واالستكشـــاف والمســـاهمة فـــي إنجاح 

األبحاث العلمية في هذا الملف المهم.

دعم الوحدة

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
العـــرادي أن وفـــاة المغفـــور لـــه - بإذنـــه 
تعالى - ســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـــان تمثل خســـارة كبيـــرة ليس فقط 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي، ولكـــن علـــى 
المســـتوى الدولي؛ نظير ما يمثله سموه 
باعتباره رمـــزا كبيرا وقائدا عظيما قدم 
خدمـــات إنســـانية جليلة على مســـتوى 
العالم خدمة لوطنه، ودفاعا عن القضايا 
المرتبطـــة باألمـــة العربية واإلســـامية. 
الفقيـــد  بصمـــات  أن  العـــرادي  وبيـــن 
الواسعة ستظل شاهدا على ما تركه من 
إرث كبيـــر، وإنجازات واســـعة، ومســـاٍع 
خيـــرة كان لها دورهـــا في توطيد أركان 
الدولـــة اإلماراتية الحديثـــة، إلى جانب 
دور ســـموه في دعم الوحدة الخليجية. 
وأشـــار العرادي إلـــى أن الجهود الجبارة 
التـــي قادها الفقيـــد الراحـــل جعلت من 
دولة اإلمارات علما في التقدم والريادة 
الشـــاملة، ووضعها على خارطـــة التفرد 

على مستوى المنطقة والعالم.

عبدالرزاق حطاب

أحمد السلومعلي زايد

غازي آل رحمة عيسى الدوسري

رئيس مجلس الشورى

فاطمة القطري

علي العرادي

عمار البناي

أحمد العامر

حمد الكوهجي

عبدالله الذواديباسم المالكي

أحمد االنصاريرئيسة مجلس النواب

تشريعيون: وفاة خليفة بن زايد خسارة فادحة للعالم
إسهاماته ستظل راسخة في مظاهر نهضة اإلمارات ومستقبلها
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ليلى مال اهلل

حظر استيراد وتداول السجائر دون وضع عالمة مميزة
أصـــدرت الرئيـــس التنفيـــذي للجهاز 
الوطني لإليـــرادات رنا فقيهي قرارا 
بشـــأن مراحل تطبيق نظـــام العالمة 
االنتقائيـــة  الســـلعة  علـــى  المميـــزة 
إلـــى  )الســـجائر( يحظـــر اســـتيرادها 
مملكـــة البحريـــن دون وضـــع عالمة 
مميزة صالحة مفعلة بدءا من تاريخ 

١٧ يوليو ٢٠٢٢.
ونصـــت المـــادة األولـــى مـــن القـــرار 
رقـــم )٣( لســـنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض 

أحـــكام القـــرار رقـــم )٢( لســـنة ٢٠٢٢ 
الرســـمية  الجريـــدة  فـــي  المنشـــور 
فـــي عددهـــا الخميـــس الماضي على 
أن يعـــد االطـــالع على القـــرار رقم ٢ 
لســـنة ٢٠٢٢ بشـــأن مراحـــل تطبيـــق 
نظـــام العالمـــة المميزة على الســـلعة 
يســـتبدل  الســـجائرانه  االنتقائيـــة 
بنـــص المادتيـــن )الثانيـــة( و )الثالثة( 
من القرار رقم  ٢ لســـنة ٢٠٢٢ بشأن 
مراحل تطبيق نظام العالمة المميزة 

علـــى الســـلعة االنتقائيـــة )الســـجائر( 
النصان التاليان.

ونصـــت المـــادة الثانية علـــى أن “مع 
مراعاة حـــاالت اإلعفاء من الضريبة 
القانـــون  فـــي  الـــواردة  االنتقائيـــة 
والالئحـــة يحظـــر اســـتيراد الســـلعة 
مملكـــة  إلـــى  )الســـجائر(  االنتقائيـــة 
البحريـــن دون وضـــع عالمـــة مميزة 
صالحـــة مفعلة بـــدءا مـــن تاريخ ١٧ 

يوليو ٢٠٢٢”. 

علـــى  الثالثـــة  المـــادة  ونصـــت  كمـــا 
“تحظر حيازة، أو تداول أو توريد أو 
بيع السلعة االنتقائية )السجائر( دون 
وضـــع عالمـــة مميزة صالحـــة مفعلة 

بدءا من تاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢”.
ونصـــت المـــادة الثانيـــة “علـــى كافة 
الجهـــات المعنيـــة كل فيمـــا يخصـــه 
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القـــرار، ويعمـــل 
به مـــن اليـــوم التالي لتاريخ نشـــريه 

الجريدة الرسمية”.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  نعـــت 
اإلســـالمية واألوقاف المستشار 
أســـامة علـــي العوفـــي المحامي 
التفتيـــش  رئيـــس  األول  العـــام 
القضائـــي، الذي التـــي انتقل إلى 
جـــوار ربه فجر أمـــس )الجمعة(، 
بالعطـــاء  حافلـــة  مســـيرة  بعـــد 
واإلخـــالص والتفاني في خدمة 
العدالـــة، فقـــد كان الفقيـــد أحـــد 
رجاالت القانـــون البارزين الذين 
قدموا خدمات وعطاءات جليلة 

في قطاع العدالة.
وتقدمـــت وزارة العـــدل بخالص 
التعـــازي وصـــادق المواســـاة إلى 
وجميـــع  الغالـــي  الفقيـــد  أســـرة 
منتســـبي قطـــاع العدالـــة، داعية 

يتغمـــده  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى 
بواســـع رحمتـــه ورضوانـــه، وأن 
يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
الصبـــر وحســـن  وذويـــه جميـــل 

العزاء.

“العدل” ناعية العوفي: قدم عطاءات جليلة 

اتفاق لدعم متبادل لترشيحات مجلس حقوق اإلنسان األممي
الرئيس اليوناني يتطلع لزيارة البحرين... الزياني ملتقيا نظيره في أثينا:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
جلســـة  امـــس  أثينـــا  فـــي  الزيانـــي، 
مباحثـــات مع وزيـــر خارجية جمهورية 
اليونـــان نيكـــوس دنديـــاس، فـــي إطار 
الزيـــارة الرســـمية التي يقـــوم بها وزير 

الخارجية إلى جمهورية اليونان.
وجرى خـــالل االجتماع، بحث عالقات 
التـــي  الوطيـــدة  التاريخيـــة  الصداقـــة 
تربـــط بين مملكـــة البحرين وجمهورية 
اليونـــان، ومـــا تشـــهده من نمـــو وتطور 
علـــى كافـــة الصعـــد والمســـتويات فـــي 
إطار مـــن االحتـــرام المتبـــادل والرغبة 
المشـــتركة فـــي تعزيز وتنميـــة التعاون 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الثنائـــي 
السياســـية واالقتصادية واالستثمارية 
لـــكل مـــا مـــن شـــأنه خدمـــة المصالـــح 
المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

كمـــا بحث الجانبان تطـــورات األوضاع 
السياسية واألمنية اإلقليمية والدولية 
والســـلم  األمـــن  علـــى  وانعكاســـاتها 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط 

والقارة األوروبية.
فـــي أعقـــاب جلســـة  الوزيـــران  وعقـــد 
المباحثات مؤتمرا صحافيا اســـتعرضا 

فيه ما دار في جلسة المباحثات.
وأشـــاد وزير الخارجيـــة بعمق عالقات 
الصداقة التاريخيـــة الوثيقة والتعاون 
البنـــاء بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، ومـــا 
تشـــهده مـــن نمو وتطـــور فـــي مختلف 
المجاالت وعلى كافة المســـتويات، في 
ظل الحـــرص المتبـــادل مـــن القيادتين 
الحكيمتيـــن فـــي البلديـــن علـــى تعزيز 
التعاون المشـــترك وفتـــح آفاق جديدة 
لترسيخ العالقات وتطويرها بما يخدم 

المصالح المتبادلة.
وقـــال إنـــه عقـــد مـــع وزيـــر الخارجيـــة 

مهمـــة  مباحثـــات  جلســـة  اليونانـــي 
اســـتعرضا خاللهـــا عالقـــات  ومثمـــرة، 
الصداقـــة المتميزة بيـــن البلدين، حيث 
مواصلـــة  ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد  تـــم 
التعـــاون  لتعزيـــز  المشـــتركة  الجهـــود 
الثنائي فـــي مختلف المجاالت، وزيادة 
التشاور والتنسيق المشترك، واستثمار 
الفـــرص واإلمكانـــات المتاحـــة لزيـــادة 
بمـــا يحقـــق  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق 

أهداف وتطلعات البلدين الصديقين.
وأضـــاف أن الجانبين أكـــدا على أهمية 
تطويـــر العالقـــات الثنائيـــة فـــي كافـــة 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
واالســـتثمارية والثقافيـــة والســـياحية 
وضـــرورة  والبيئـــة،  والتكنولوجيـــا 
الجـــاذب  المنـــاخ  مـــن  االســـتفادة 
لالســـتثمار فـــي كال البلديـــن، وتوســـيع 
وتعزيـــز  التجـــاري،  التبـــادل  مجـــاالت 

الشراكات.
وقـــال إن الجانبيـــن بحثـــا أيضـــا تعزيز 
التعاون المشـــترك في مجـــال التدريب 
أكاديميـــة  خـــالل  مـــن  الدبلوماســـي 
محمد بـــن مبارك آل خليفة للدراســـات 
اليونانيـــة  واألكاديميـــة  الدبلوماســـية 

للدراسات الدبلوماسية.
الجانبيـــن  الخارجيـــة إن  وقـــال وزيـــر 
األوضـــاع  مســـتجدات  حـــول  تباحثـــا 

اإلقليميـــة والدوليـــة، بما فيهـــا القضايا 
المتعلقة بالصراعات في منطقة الشرق 
والقـــارة  المتوســـط  وشـــرق  األوســـط 
األوربيـــة، وتـــم التأكيـــد علـــى ضـــرورة 
والصراعـــات  النزاعـــات  كافـــة  إنهـــاء 
بالحـــوار والطـــرق الدبلوماســـية ليعـــم 
لصالـــح  واالســـتقرار  واألمـــن  الســـلم 
وخير جميع الشـــعوب، في إطار مبادئ 
ميثاق األمم المتحدة والقيم اإلنسانية 

النبيلة.
وأوضح أن الجانبين بحثا مســـتجدات 
الحرب في أوكرانيا وانعكاســـاتها على 
استقرار وأمن القارة األوروبية واألمن 
والســـلم الدولـــي، وأكـــدا علـــى ضرورة 
التوصـــل الـــى تســـوية ســـلمية شـــاملة 
ودائمة للنزاع عبر المفاوضات والطرق 
ميثـــاق  مبـــادئ  وفـــق  الدبلوماســـية 
األمـــم المتحـــدة، حفاظـــا علـــى الســـلم 
واألمـــن في القـــارة األوروبيـــة والعالم، 
وشـــددا علـــى ضـــرورة فتـــح الممـــرات 
الحمايـــة  وتوفيـــر  للمدنييـــن  اآلمنـــة 
لهـــم، وإيصـــال المســـاعدات اإلنســـانية 

واإلغاثية لالجئين والنازحين.
وأضـــاف أنـــه تـــم التأكيـــد علـــى أهمية 
كافـــة  لمواجهـــة  الدولـــي  التعـــاون 
التحديـــات التـــي تهـــدد األمن والســـلم 
الدولييـــن، بمـــا في ذلك أســـلحة الدمار 

الشـــامل واإلرهـــاب والفكـــر المتطـــرف 
والجرائم السيبرانية.

خارجيـــة  وزيـــر  رحـــب  جانبـــه،  مـــن 
وزيـــر  بزيـــارة  اليونـــان  جمهوريـــة 
الخارجية، معرًبا عن ارتياحه للمستوى 
المتقدم التي تشهده العالقات الثنائية 
بيـــن  المتبادلـــة  الرســـمية  والزيـــارات 
بمكانـــة  مشـــيًدا  الصديقيـــن،  البلديـــن 
مملكة البحرين ودورها الرائد في بناء 
ومد جسور التعاون بين أوروبا ومنطقة 
الشـــرق األوســـط، وبالتحديـــد بمنطقة 
مجلـــس  ومنظومـــة  العربـــي  الخليـــج 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية، مؤكًدا 
تطابق الرؤى البحرينية اليونانية تجاه 
المبـــادئ والقيـــم المشـــتركة كاحتـــرام 
القانون الدولي وإدانة اســـتخدام كافة 
أشـــكال العنـــف والقـــوة فـــي العالقـــات 
الدولية، منوًها بالتوصل التفاق الدعم 
المتبـــادل لترشـــيحات مجلـــس حقوق 
اإلنســـان التابع لألمـــم المتحدة تتويًجا 

لعالقات الصداقة المتميزة.
رئيـــس  تطلـــع  دنديـــاس،  أبـــدى  كمـــا 
وزراء جمهوريـــة اليونـــان كيرياكـــوس 
ميتسوتاكيس، لزيارة مملكة البحرين، 
لمواصلـــة االرتقـــاء بمســـتوى التعـــاون 
القائم بين البلدين الصديقين والتوقيع 
على عدد من االتفاقيات في المجاالت 
والطاقـــة  والتجاريـــة،  االقتصاديـــة 
والحوكمـــة  والســـياحة،  المتجـــددة، 

الرقمية، والقطاع المالي.
حضـــر االجتمـــاع مديـــر عـــام أكاديمية 
محمد بـــن مبارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماسية الشيخة منيرة بنت خليفة 
آل خليفـــة، ومديـــر عام شـــؤون وزارة 
الخارجيـــة الســـفير طـــالل األنصـــاري، 

والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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توطيد العالقات البحرينية الهندية والتعريف بثقافة البلدين
حميدان يشارك نادي كيرال احتفاله بذكرى تأسيسه الماسي

افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمل، جميل حميـــدان، االحتفال الذي 
نظمـــه نادي كيراال ســـماجم فـــي مملكة 
البحرين، مســـاء أمس األول الخميس، 
بمناســـبة مـــرور 75 عامًا على تأسيســـه 
ســـفير  بحضـــور  وذلـــك  المملكـــة،  فـــي 
جمهوريـــة الهنـــد بيوش شريفاســـتاف، 
ورئيـــس النـــادي بي فـــي رادها كرشـــنا، 

وعدد من الشخصيات.
وتضمـــن الحفـــل معزوفـــات موســـيقية 
فلكلوريـــة تعبـــر عـــن ثقافـــة وحضـــارة 
الهنـــد وتدعو إلى إرســـاء قيم التعايش 

والتسامح المجتمعي.
وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، أشـــاد 
حميـــدان بعمق العالقـــة التاريخية بين 
حـــرص  مؤكـــًدا  الصديقيـــن،  البلديـــن 
البحريـــن بقيـــادة عاهل البـــالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 

خليفـــة، وحكومته برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، علـــى تنميـــة وتعزيـــز التعـــاون 
المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا 
والشـــعبين  البلديـــن  مصالـــح  يحقـــق 

الصديقين.
ولفـــت حميدان إلـــى أن تأســـيس نادي 
كيـــرال ســـماجم فـــي البحريـــن قبـــل 75 

عاًمـــا يعـــد عالمـــة مضيئة تعكـــس دور 
الجاليـــة الهنديـــة االجتماعـــي والعمالي 
فـــي المملكـــة، منوًها بما تزخـــر به الهند 
من حضارة وتاريخ عريق من التسامح 
الثقافـــات  مختلـــف  بيـــن  والتعايـــش 
الدينيـــة والعرقيـــة، الفًتا إلـــى دور هذه 
المؤسســـة االجتماعيـــة فـــي التعريـــف 
بثقافـــة البلديـــن بمـــن خـــالل مشـــاركة 
النادي في مختلف المناســـبات في ظل 

ما تنعم به البحرين من تسامح وحرية 
االجتماعيـــة  األنشـــطة  ممارســـة  فـــي 
والتـــي  الوافـــدة  الجاليـــات  لمختلـــف 
تعكـــس تالقـــي الشـــعوب والحضـــارات 

على هذه األرض الطيبة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيس نـــادي كيراال 
ســـماجم البحريـــن، عـــن شـــكره لوزيـــر 
علـــى  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
مشـــاركته في هذا المهرجان، الفًتا إلى 
عمـــق العالقـــات التاريخية بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهورية الهند، مشـــيًرا في 
ذات الســـياق إلـــى االهتمـــام والرعايـــة 
التـــي توليها حكومـــة البحرين في دعم 
وتأمين حقـــوق العمالة الوافدة بشـــكل 
عـــام والهندية بشـــكل خاص بما يســـهم 
البلديـــن  بيـــن  العالقـــات  توطيـــد  فـــي 
الصديقيـــن واالرتقـــاء بهـــا، مشـــيًدا بما 
وصلـــت إليـــه البحريـــن مـــن تقـــدم في 

مختلف المجاالت.

مدينة عيسى - وزارة العمل

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم عـــن فتـــح بـــاب التســـجيل للطلبـــة 
المستجدين في المدارس الحكومية الذين سيلتحقون بالصف األول 
االبتدائي للعام الدراســـي 2023-2022 من مواليد األول من ســـبتمبر 
2015 وحتى 31 أغسطس 2016، وتستمر فترة التسجيل ما بين 15 
مايو 2022 وحتى 30 مايو 2022، من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة 

مساء بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى.
وحددت الوزارة مواعيد تسجيل الطلبة المستجدين حسب التالي:

.2022 مــايــو   15 ــد  األحــ  :2015 سبتمبر  شــهــر  مــوالــيــد   -

مــايــو 2022.  16 اإلثــنــيــن  أكــتــوبــر 2015:  شــهــر  مــوالــيــد   -

.2022 مــايــو   17 الــثــاثــاء   :2015 نوفمبر  شهر  مــوالــيــد   -

.2022 مايو   18 األربــعــاء   :2015 ديسمبر  شهر  مواليد   -

.2022 مــايــو   19 الخميس   :2016 يــنــايــر  شــهــر  مــوالــيــد   -

.2022 مــايــو   22 ــد  األحــ  :2016 فــبــرايــر  شــهــر  ــيــد  مــوال  -

.2022 مــايــو   23 اإلثــنــيــن   :2016 مـــارس  شــهــر  مــوالــيــد   -

.2022 مــايــو   24 الــثــاثــاء   :2016 أبــريــل  شــهــر  مــوالــيــد   -

.2022 مــايــو   25 ــاء  ــعـ األربـ  :2016 مــايــو  شــهــر  مــوالــيــد   -

.2022 مــايــو   26 الخميس   :2016 يونيو  شهر  مــوالــيــد   -

.2022 مــايــو   29 اإلثــنــيــن   :2016 يــولــيــو  شــهــر  مــوالــيــد   -

.2022 مايو   30 الثاثاء   :2016 أغسطس  شهر  مواليد   -

واشـــترطت الوزارة لتسجيل الطلبة المستجدين الحضور الشخصي 
للطفـــل المراد تســـجيله بصحبة ولي أمره، وملء اســـتمارة تســـجيل 
الطلبة المستجدين واســـتمارة تحويل للمركز الصحي بعد تحميلهما 

من موقع وزارة التربية والتعليم وإحضارهما للمركز التسجيل.
وحـــددت الـــوزارة الوثائـــق المطلوبـــة للتســـجيل، وهي جواز الســـفر 
للطفـــل وولي األمر ســـاريا الصالحيـــة، وبطاقة الهويـــة للطفل وولي 
أمـــره ســـاريتا الصالحية، وشـــهادة ميـــالد الطفل، ونســـخة من قارئ 
بطاقة الهوية للطفل، ونســـخة من اإلقامة للطفل وولي األمر ســـاريتا 
الصالحيـــة )ألولياء األمور غير البحرينيين العاملين في المؤسســـات 

الحكومية فقط(.

“التربية” تفتح باب التسجيل 
للمستجدين في المدارس الحكومية

ليلى مال اهلل

بدءا من ١٧ يوليو ... “الوطني لإليرادات”:



مروة أحمد

تقرير طبي من المستشفى العسكري

قراء ^ متخوفون من ارتفاع أسعار سوق العقارات
اإلســـكان  وزارة  تحضيـــر  خبـــر  شـــهد 
جديـــدة  إســـكانية  برامـــج   7 إلطـــاق 
االنتظـــار  فتـــرة  تقليـــل  فـــي  تســـاهم 
اإلســـكانية  الطلبـــات  تلبيـــة  وتســـريع 
والذي انفردت به “الباد” تفاعا واســـعا 
وتناقـــا كبيـــرا عبـــر وســـائل ومنصـــات 

التواصل االجتماعي.
منصـــة  علـــى  “البـــاد”  قـــراء  وتفاعـــل 
التواصـــل االجتماعي “االنســـتغرام” مع 
الخبـــر وحظـــي بكثيـــر مـــن التعليقـــات 
اإلســـكانية  البرامـــج  حـــول  واآلراء 
الجديـــدة المتوقـــع إطاقها فـــي الفترة 

المقبلة. 
ورأى متابعـــون ضـــرورة ضبـــط أســـعار 
اســـتغال  مـــن  والحـــد  العقـــار  ســـوق 
ال  بمـــا  الجديـــدة  اإلســـكانية  البرامـــج 
يصب في مصلحة المواطن، وعلق أحد 
المتابعين بضرورة ضبط أسعار السوق؛ 

حتـــى ال يبقـــى المواطـــن مدينـــا حتـــى 
آخـــر العمر بســـبب جشـــع تجار الســـوق 
العقاريـــة. رأى آخر أن المشـــكلة ليســـت 
فـــي أســـعار العقـــارات، بـــل فـــي أجـــور 

المواطنين المتدنية.
وتوقـــع متابـــع آخـــر ارتفـــاع كبيـــر فـــي 
أســـعار األراضـــي ومـــواد البناء بســـبب 
طمـــع المطورين والمســـتثمرين، مطالبا 

بمحاسبة ومراقبة أسعار السوق. 
وطالـــب أحـــد القـــراء بخطـــة لتحديـــد 
أســـعار األراضـــي والبيـــوت قبـــل طـــرح 
البرامـــج الجديـــدة حمايـــة للمواطنيـــن 
من طمع المســـتثمرين، وحتى تســـتفيد 

أكبر شـــريحة من فـــي المجتمع من هذه 
الخدمات اإلسكانية.

وحـــذر أحـــد المتابعيـــن مـــن التاعـــب 
بســـوق العقـــارات خصوصـــا مـــع تقديم 

الحكومـــة كل مـــا هـــو أفضـــل للمواطن 
يتبـــع بعـــض المســـتثمرين والعقارييـــن 
التاعـــب كمـــا حـــدث مســـبقا  سياســـة 
بعـــد إطاق برنامج الســـكن االجتماعي 

مزايا.
وعلق آخر بأن برامج السكن االجتماعي 
)مزايـــا( كان خيـــار جيـــدا للمواطن، كما 
هـــي البرامج المتوقع اإلعـــان عنها، إال 

أن الخلل هو جشع المطورين العقاريين 
والمستثمرين. 

وطالـــب متابـــع أن تكون هـــذه البرامج 
دون  حكوميـــة  الجديـــدة  اإلســـكانية 
مشـــاركة البنوك والمطورين العقاريين؛ 
توخيـــا للتاعب بمصيـــر المواطن الذي 
بينهـــم. ورأى  الحلقـــة األضعـــف  تبقـــى 
اإلســـكانية  البرامـــج  تشـــمل  أن  متابـــع 
الجديـــدة مـــن رواتبهـــم 300 دينـــار فما 
فـــوق، وفتـــح المجـــال لمـــن هـــم فـــوق 
ســـن 40 عاما، وأن تشـــمل هذه البرامج 
المتقاعديـــن، وأيـــده آخـــر بإلغاء شـــرط 
العمر والراتب لاســـتفادة من الخدمات 

اإلسكانية.
تشـــمل  أن  المتابعيـــن  أحـــد  واقتـــرح 
البرامج الجديدة غير المتزوجين، وأيد 
متابـــع آخر االقتـــراح وأن تشـــمل فئات 

األرامل والمطلقات.

تفاعال مع خبر 
إطالق برامج 

إسكانية جديدة

بصدمـــة  أصيـــب  زوجـــي   ^
نفســـية بعد ســـقوطه علـــى الرأس 
أثناء ركوب حصان، وصاحب ذلك 
أعراض شـــلل مع تحول في الحالة 

النفسية أثناء خضوعه للعاج.
الطبيـــة  اللجـــان  تقريـــر  وبحســـب 
فإنـــه يعانـــي مـــن إصابـــة شـــديدة 
بالـــرأس مـــع نوبات صـــرع متكررة 
المشـــي  علـــى  القـــدرة  وفقـــدان 
والتواصـــل الكامـــي مـــع هلوســـة 
مـــن  فاقمـــت  وســـمعية  بصريـــة 
حالته المرضية السابقة مع فقدان 
الذاكـــرة نهائيـــا وعـــدم قدرته على 
اليوميـــة  الحياتيـــة  األمـــور  أداء 

ويعتمد على الغير.
فإنـــه  الطبيـــة  التقاريـــر  وبحســـب 
يعانـــي مـــن فقـــدان القـــدرة علـــى 
الـــكام مـــع عســـر البلـــع وبحاجـــة 
للمســـاعدة، وظهـــرت عليه أعراض 
مـــع  المبكـــرة  باركنســـون  شـــلل 
يبوســـة في األطراف أثناء العاج 
الطبيعـــي، وهو بحاجـــة إلى عناية 

خاصة.

كان زوجـــي طبيعيا قبـــل الصدمة، 
ولكنـــه اليـــوم يعاني مـــن االكتئاب 
يشـــير  حيـــث  عديـــدة،  وأمـــراض 
مستشـــفى  مـــن  الصـــادر  التقريـــر 
مـــع  معاناتـــه  إلـــى  حمـــد  الملـــك 
والهلوســـة  البصريـــة  الهلوســـة 
الســـمعية وال  يتحدث كثيًرا ولديه 
أفـــكار طفوليـــة باإلضافـــة للتخلف 

العقلي.
وقـــد كان زوجـــي مســـجونا علـــى 
ذمـــة قضيـــة قبـــل مرضـــه، وأفرج 
عنه بكفالة بسبب وضعه الصحي، 
وقدمـــت  عنـــه،  مفرجـــا  زال  ومـــا 
طلبا الســـتبدال العقوبة ليكون من 
المســـتفيدين بالعقوبـــات البديلـــة، 
وأرجـــو البت في طلبـــي، وبخاصة 
أن لدينا ابنة من ذوي االحتياجات 
وهـــي  داون(،  )متازمـــة  الخاصـــة 
متعلقة بوالدها كثيرا، وتوجد لدي 
كل التقاريـــر الطبيـــة التـــي تثبـــت 

الحالة.

البيانات لدى المحرر

صدمــة نفسية بعــد السقـــوط
من الحصان.. صرع وهلوسة

ورطة مواطن زاد راتبه فتوقف الدعم اإلسكاني عنه
1301 دينار أقساط شهرية.. ويتحمل حصة بنك اإلسكان بعد ترقيته.. ولجأ لـ “^” و“تواصل”

ســـنوات  عمرهـــا  مشـــكلتي   ^
وحتى اآلن لم تحل وزارة اإلسكان 
مـــن  أننـــي  وملخصهـــا  المشـــكلة. 
الدفعة األولى )2014( التي حصلت 
على فرصة االســـتفادة مـــن برنامج 
الســـكن االجتماعـــي، وقبـــل اطاق 
اســـم “مزايـــا” عليـــه. وكلمـــا كتبـــت 
“تواصـــل”  نظـــام  فـــي  موضوعـــي 
لـــوزارة اإلســـكان، فـــا أجـــد الحـــل 
المناســـب من الوزارة مما اضطرني 
لنشـــر  البـــاد  لصحيفـــة  للجـــوء 

موضوعي.
الســـكن  برنامـــج  مـــن  اســـتفادتي 
 4 مـــن  أكثـــر  تـــدم  لـــم  االجتماعـــي 
ســـنوات، حيـــث كان راتبي يســـمح 
بأن أدفع ربع راتبي للقسط الشهري، 
فـــي حين يتولى بنك اإلســـكان دفع 
الجـــزء المتبقـــي مـــن القســـط، وقد 
وصل مجموع ما اســـتفدته من دفع 
بنـــك اإلســـكان مـــن أقســـاط خـــال 

السنوات األربع إلى 4300 دينار. 
وبعد هذه السنوات األربع وكنتيجة 
لجدي واجتهادي في العمل حصلت 
علـــى ترقية وظيفية زاد على إثرها 
راتبـــي وصرت أدفع قســـط الســـكن 
االجتماعي كاماً دون مساهمة من 
بنك اإلسكان في دفع أي جزء منه.

مشـــروع  مبلـــغ  فـــإن  تعلـــم،  وكمـــا 
يمنحـــه  الـــذي  االجتاعـــي  الســـكن 
البنـــك التجـــاري ال يتجـــاوز 81000 
دينـــار، ويقـــوم المواطن باســـتكمال 
مبلـــغ المنـــزل المطلوب شـــراؤه هو 

فـــي حدود 40000 دينـــار وال يمكن 
توفير هذا المبلغ إال باالقتراض مرة 
أخـــرى مـــن البنـــوك حتى نســـتطيع 
أنـــا  قمـــت  وعليـــه  المنـــزل،  شـــراء 
وزوجتـــي باالقتـــراض مـــن البنـــوك 
حتـــى وصـــل عـــدد القـــروض إلى 3 
قـــروض باالضافـــة لقـــرض الســـكن 
االجتماعي المستحق لبنك من أجل 

توفير باقي المبلغ. 
واآلن وصـــل مجمـــوع المبالـــغ التي 
 1301 إلـــى  وزوجتـــي  أنـــا  ندفعهـــا 
دينـــار شـــهريًا كأقســـاط مســـتحقة 
ســـنة   25 لمـــدة  ستســـتمر  للبنـــوك 
مصاريـــف  إلـــى  باإلضافـــة  قادمـــة، 
بســـماعدة  تتعلـــق  أخـــرى  شـــهرية 
والدتـــي وديـــون أخـــرى مســـتحقة 
لبعـــض األهـــل واألصدقـــاء، وهـــذه 
، لدرجة أنني  مبالغ كبيرة جـــدًا عليَّ
مـــن  أوالدي  لتحويـــل  اضطـــررت 
المـــدارس الخاصـــة إلـــى المـــدارس 
الحكوميـــة توفيـــرًا للمـــال، ناهيـــك 
عن عـــدم قدرتي علـــى عمل صيانة 
فـــي  الحاصلـــة  التشـــققات  لبعـــض 
البيت بســـبب عدم توفـــر الميزانية 

لذلـــك ولحـــد اآلن ال يوجـــد مطبـــخ 
في البيت.

التـــي  والمبالـــغ  األقســـاط  هـــذه  إن 
أدفعهـــا جعلتنـــي أتحـــول مـــن فئـــة 
ذوي الدخل المتوسط إلى فئة ذوي 
الدخـــل المحـــدود علـــى الرغـــم أني 
أشـــغل منصبـــًا إداريـــًا محترمـــًا في 

شركة معروفة بالبحرين.
بعد مراجعتي البنـــك لمعرفة المبلغ 
المتبقـــي من القرض )81000 دينار( 
بعـــد دفع أقســـاط لمـــدة 4 ســـنوات 
أخبرونـــي أن المبلـــغ المتبقـــي هـــو 
الســـداد  حـــال  فـــي  دينـــار   73000
المباشـــر مما يعني أنه لم ينقص من 
مبلـــغ القرض غيـــر 8000 دينار، في 
حيـــن أنني دفعت لهـــم ما مجموعه 
مســـاهمة  وكانـــت  دينـــارا،   26951
المبلـــغ  هـــذا  فـــي  اإلســـكان  وزارة 
هـــي 4300 دينـــار خال 4 ســـنوات، 
وهـــذا يعنـــي أني طـــوال هـــذ المدة 
كنت أدفع للبنـــك أرباحهم فقط من 
هـــذا القرض. وبعد 13 ســـنة انتظار 
مـــن اإلســـكان  احصـــل علـــى دعـــم 
)4300 دينار( وأتحمل 21 سنة دفع 

أقساط البنك.

اقتراحاتي

إننـــي أقتـــرح الحلـــول التالية كحل 
لمشكلتي مرتبة حسب األولوية:

- الحـــل األول: تحويل ما تبقى من 
القرض من البنك إلى بنك اإلســـكان 
كقرض شـــراء منزل بدالً من السكن 
االجتماعي على أن أدفع الفرق علما 
بأن المبلغ المتبقى في حال الســـداد 
دينـــار(   73000( للبنـــك   المباشـــر 
ألن نســـبة الفائـــدة علـــى قرض بنك 

االسكان هي 3 % فقط.
الطلـــب  تحويـــل  الثانـــي:  الحـــال   -
باســـم زوجتـــي ألن راتبهـــا أقل من 
رابتي وعليه يمكننا االســـتفادة من 

مشروع السكن االجتماعي.
- الحـــل الثالـــث: إعادة جـــدول مدة 
ســـداد القرض إلى 10 ســـنوات بدالً 
أو  األربـــاح  لتقليـــل  ســـنة   25 مـــن 

إرجاع مبلغ الدعم.
- الحـــل الرابع: إلغاء خدمة الســـكن 
أقـــوم  أن  علـــى  عنـــي  االجتماعـــي 
بإرجـــاع البيت إلى البنك ويقوم هو 
ببيعـــه وتحويـــل طلبي إلـــى وحدة 
ســـكنية، ووضع طلبـــي ضمن قوائم 
االنتظـــار علمـــًا بأن طلبي من ســـنة 
2001، وعليـــه اســـتحق عاوة بدل 
إيجـــار ســـكن ) 100 دينـــار ( شـــهريا 

حتى حصولي على وحدة سكنية.

محمود علي
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رسالتنا عن طبيب غير مهني ورد إدارة المستشفيات عن صرف األدوية
لم ُتعقِّب على تجاهل مالحظاتنا في نظام “تواصل”... مرضى سكلر:

^ نشـــرنا فـــي يـــوم الســـبت الموافق 
7 مايو 2022 رســـالة بصفحة رســـائل في 
صحيفـــة الباد عن معاناة مرضى الســـكلر 
علـــى  الـــرد  األطبـــاء وتجاهـــل  أحـــد  مـــع 
المناشدات المســـتمرة من المرضى بشأنه 
وعدم تفاعل الجهات المعنية مع الشكاوى 

المرسلة عبر نظام “تواصل”. 
وجـــاء رد إدارة المستشـــفيات الحكوميـــة 
ســـريعا بنفـــس يـــوم نشـــر الرســـالة، حيث 
عممـــت ردا لجميـــع الصحـــف، ولـــم تشـــر 
بشـــكل محـــدد لما نشـــرناه من رســـالة في 
صحيفـــة البـــاد. كما أن ذات الرد قد نشـــر 

في وقت سابق بصحيفة محلية أخرى. 
وخـــا رد إدارة المستشـــفيات من اإلجابة 
على التفاصيـــل والمعطيات والماحظات 
الواردة في رســـالتنا، ولذلـــك فقد اقتضى 
ذلك التعقيب على رد إدارة المستشـــفيات 

الحكومية كاآلتي:
بســـبب سياسة األبواب المغلقة والتعاطي 
عـــن  البعـــد  كل  بعيـــد  إنشـــائي  بأســـلوب 

وتطويـــر  المرضـــى  خدمـــة  مســـاعي 
الخدمـــات المقدمـــة لهم وحتى إشـــراكهم 
في القرارات المصيرية المتعلقة بخطتهم 
العاجية، نناشـــد بتشـــكيل لجنـــة للتحقق 
فـــي أســـلوب تعاطـــي اإلدارة مع شـــكاوى 

المرضى.
المرضـــى حاولـــوا بـــكل الطـــرق المتاحـــة 
لمشـــكلة  بأســـلوب حضـــاري لوضـــع حـــل 
تعاطـــي أحـــد األطباء مـــع المرضـــى، لكن 
المرضى تفاجأوا برد إنشائي يتحدث عن 

العاج وصرف األدوية وتوفيرها.
الموضـــوع يتحـــدث عـــن ســـلوك طبيـــب 
ومعاملتـــه غيـــر المهنيـــة، فـــكان مـــن غير 
الائـــق أن يكـــون رد إدارة المستشـــفيات 
الحكوميـــة مغايـــرا عـــن صلـــب الموضوع 
الرئيـــس ووضع قائمة بمـــا قامت بتوفيره 
لمرضـــى الســـكلر ولـــو كأنـــه تفضـــل علـــى 

المريض.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  إدارة  ختمـــت 
ردها بـــأن أبوابها مفتوحة، ونتســـاءل كم 

مـــرة منذ بدايـــة العام اجتمع المســـؤولون 
مـــع المرضـــى أو ممثليهـــم بخصوص هذه 

الشكوى أو غيرها.
هنـــاك بروتوكـــوالت عالميـــة متفـــق عليها 
بحـــق تلقـــي مريـــض الســـكلر فـــي فتـــرة 
األلـــم  نوبـــة  علـــى  للســـيطرة  قياســـية 
وليس التشـــكيك فـــي مصداقيته وفرض 
باألســـلوب  لهـــا  عاقـــة  ال  بروتوكـــوالت 

العلمي بالتعاطي مع نوبة األلم.
إدارة  تتعاطـــى  أن  المفتـــرض  مـــن 
الشـــكوى  مـــع  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
وتنصـــف  منهـــا  والتحقـــق  أكبـــر  بجديـــة 
المرضـــى، ولكـــن ســـرعة نشـــر رد إنشـــائي 
في وقت قياسي يدل على عدم التعاطي 
مع مشـــكلة المرضى بصورة جدية تهدف 
لحمايتهـــم بقدر ما هي تجميل وتحســـين 
لصورة إدارة المستشفيات الحكومية في 

نظر الرأي العام.

مجموعة من مرضى السكلر

^ أعانـــي وبعـــض زمائـــي 
بجامعـــة البحريـــن مـــن مشـــكلة 
تأخر صيانة المكيفات المركزية، 
إذ نعمـــل بأجـــواء حـــارة بســـبب 
عـــدم وجـــود التكييف، ويشـــمل 
ذلـــك مبـــاٍن رئيســـة تضـــم كبـــار 

المسؤولين بالجامعة. 
وتســـببت مشـــكلة تأخـــر صيانة 
المكيفـــات أن بعـــض الموظفيـــن 
المحمولـــة  أجهزتهـــم  يحملـــون 
ألي  وينتقلـــون  تـــوب(  )الـــاب 
فيـــه  يتوافـــر  بالجامعـــة  موقـــع 
التكييف؛ ألن العمل في األجواء 
الحـــارة ال يطـــاق ويعتبـــر عامـــا 

سلبيا غير محفز لإلنتاجية.
وال وجود لردود واضحة بشـــأن 

موعد حل هذه المشكلة.
أما الموضـــوع الثاني فهو يتعلق 
بغلـــق المواقـــف الســـفلية بمبنى 
إدارة الجامعـــة علـــى الموظفين، 
واستثناء مكتب الرئاسة ونواب 

الرئاسة، وذلك بسبب الصيانة.
لمســـاحات  وجـــود  ال  ولألســـف 
ســـيارات  إليقـــاف  كافيـــة 
الموظفين مـــا يضطر الموظفين 

للتسابق صباحا. 
لـــذا أرجـــو الســـرعة فـــي صيانة 
بمبنـــى  الســـفلية  المواقـــف 
مســـاحات  توفيـــر  أو  الجامعـــة 

كافية لسيارات الموظفين.

موظف بجامعة البحرين

بعض مكيفات جامعة البحرين ال 
تعمل وسباق للحصول على “بارك”
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نجوم الفن العربي ينعون خليفة بن زايد ويعزون اإلمارات
تصدر اســـم الراحل الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائمة األكثر 
تـــداوال عبر منصات التواصل االجتماعي المختلفة على مســـتوى 
العديـــد مـــن دول المنطقـــة والعالم، بعـــد أن أعلنت وزارة شـــؤون 
الرئاسة اإلماراتية، الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
العربيـــة  اإلمـــارات واألمتـــان  دولـــة  “شـــعب  لــــ  الـــوزارة،  ونعـــت 
واإلســـامية والعالم أجمـــع قائد الوطن وراعي مســـيرته صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“، وفق وكالة 

األنباء الرسمية )وام(.
باالضافة إلى الشـــعوب، حرص العديد من نجوم الفن والمشاهير 
في الوطن العربي على التعبير عن حزنهم وألمهم برحيل الشـــيخ 
خليفة بن زايد، الذي كان قائدا عظيما مخلصا لبلده داعما ألمته.

كتب حســـين الجســـمي قائـــا “اللهم اغفر ألبي وقائدي ورئيســـي 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد اللهـــم ثبته عن الســـؤال اللهـــم ال تحرمنا 

أجره”. 
الفنانـــة اإلماراتيـــة أحـــام، كتبت سلســـلة تغريدات عبر حســـابها 
فـــي تويتـــر، أعربت فيها عن حزنهـــا، ومنها: ”خليفة بـــن زايد لُِكلِّ 
َأَجٍل ِكَتاٌب. اللهم ُنشهدك وُنشهد حملة عرشك ومائكتك وجميع 
خلقك بأن خليفة بن زايد كان خير قائد وخير والد و خير رئيس 
.. اللهـــم تجاوز عنه واجعل ما إصابة كفارة وأســـكنه جنة عرضها 

السموات واألرض. إنا لِلَِّه َوِإنَّا إليه راجعون“.
وكتـــب الفنان أصيـــل أبو بكر: “خالص التعازي وصادق المواســـاة 
لدولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة بوفاة رئيـــس الدولة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، راجين من المولى 

عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. إنا لله 
وإنا إليه راجعون”.

وقـــال الفنان ماجـــد المهندس: “إنـــا لله وإنا اليـــه راجعون خالص 
التعازي لشـــعب دولة اإلمارات وحكامها وشيوخها بوفاة المغفور 

له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا”.
وكتب الفنان المصري عمرو دياب عبر حسابه في تويتر: ”خالص 
العزاء للشعب اإلماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية الشقيقة“.
وقالـــت القديـــرة نـــوال الكويتية: “خالـــص العزاء والمواســـاة في 
فقيـــد الخليج المغفور له بإذن هللا تعالى، الّشـــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان رحمه هللا وأســـكنه فســـيح جناته واســـأل هللا أن ُيلهم 

أســـرة الفقيـــد آل نهيـــان الكـــرام والشـــعب اإلماراتـــي والخليجي 
الصبر والسلوان. إّنا لله وإّنا إليه راجعون”.

بدورها، كتبت الفنانة اللبنانية إليسا: ”كل التعازي لدولة اإلمارات 
وشـــعبها الحبيـــب بوفاة رئيس الدولة الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل 
نهيـــان. رجـــل رؤيـــوي وصاحب مســـيرة حـــوار وانفتـــاح وتقدم. 

سيذكره التاريخ صاحب األيادي البيض والتاريخ المضيء“.
وقالت المطربة داليا مبارك: “رحم هللا الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وانا اليه راجعون.”.
وكتـــب الفنـــان الســـعودى عبدالمجيـــد عبـــدهللا عبر حســـابه على 
تويتـــر، ناعيـــا الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، وقـــال: “حزنًا 
ومواســـاة ألحبتنـــا فـــي اإلمـــارات على رحيـــل فقيدهـــم وفقيدنا 

الغالي الشـــيخ خليفـــه بن زايـــد آل نهيان قـــّررْت وروتانـــا تأجيل 
حفلي يوم 27 مايو في الكويت الحبيبه.

فيمـــا كتب الفنـــان العراقي كاظم الســـاهر: ”ببالغ األســـى والحزن 
نتقـــدم بأحـــر التعـــازي وأصدق المواســـاة إلـــى الشـــعب اإلماراتي 
بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. إنا لله وإنا اليه راجعون“.

وكتبـــت ميريام فـــارس: “رحم هللا قائد الوطن الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد، تعـــازي الحارة لحكام وشـــعب اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 

وللوطن العربي والعالم أجمع”.
وكتبـــت الفنانـــة ديانـــا حـــداد عبر انســـتجرام: “إنـــا  لله وإّنـــا إليه 
راجعـــون ..والدنا الشـــيخة خليفة بن زايـــد آل نهيان في ذمة هللا 

..اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.

مسافات

tariq_albahhar

قائدا حكيما وكان له دور ريادي في دعم الفنون والثقافة

فنانون وإعالميون وأدباء بحرينيون ينعون خليفة بن زايد
نعى فنانـــون وإعاميون وأدبـــاء بحرينيون 
المغفـــور لـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، حيـــث غصـــت 
وسائل التواصل االجتماعي برسائل التعازي 
والمواساة في وفاة قائد حكيم كرس حياته 
في خدمة شـــعبه وأمته وكان له دور ريادي 
كبير في دعم الفنون والثقافة، ما جعل دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة تتبوأ 

مكانة رفيعة بين األمم.

المنتج حسين العويناتي:
أعتـــذر عـــن عـــرض المســـرحية وعظـــم هللا 

أجركم يا أهل اإلمارات. 

الفنان أمين الصايغ:
عظـــم هللا أجركـــم يـــا أهـــل اإلمارات..إنا لله 

وإنا إليه راجعون. 

الفنان خليل الرميثي:
في قلوب أهل البحرين..نعزي أنفسنا وأهلنا 
في اإلمارات العربية المتحدة واألمة العربية 
واإلســـامية والعالـــم فـــي وفاة ســـمو رئيس 
دولة اإلمارات..رحمة هللا عليك يا بوسلطان

الفنان عبداهلل ملك:
تعازينا لإلمارات الحبيبة حكومة وشعبا في 
فقيد األمة العربية واإلســـامية سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد حاكـــم اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة ..رحمـــه هللا وغفـــر لـــه وطيب هللا 

ثراه وجمعنا به في جنات النعيم. 

الفنانة شفيقة يوسف:
عظـــم هللا أجركـــم يا أهـــل اإلمـــارات الغالية 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  وجميـــع 
بوفـــاة الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
..اللهـــم اغفـــر لـــه واجعـــل قبـــره روضـــة من 
ريـــاض الجنـــة وال تجعلـــه حفـــرة مـــن حفـــر 
النيـــران. اللهـــم عافه واعف عنـــه وأكرم نزله 
ووسع مدخله واغســـله بالماء والثلج والبرد 
ونقـــه من الخطايا كما ينقـــى الثوب األبيض 

من الدنس.

الفنان عبداهلل سويد:
عظـــم هللا أجركـــم يا عيـــال زايـــد..هللا يرحمه 

ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. 

المذيع علي القطان:
رحـــم هللا فقيـــد األمـــة الراحل الشـــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان طيب هللا ثراه. نعزي شـــعب 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وقادتهـــا الكـــرام. 

أسكن هللا فقيد األمة جنات النعيم. 

أسرة األدباء والكتاب:
كتـــاب  التحـــاد  والمواســـاة  بالتعزيـــة  نتقـــدم 
دولـــة  ومواطنـــي  وأبنـــاء  اإلمـــارات  وأدبـــاء 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة في وفـــاة المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 
الفنان والمخرج جمال الصقر:

رحم هللا سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وأســـكنه فســـيح جناته..عظـــم هللا أجركـــم يا 

أهل اإلمارات.

الفنان محمود العلوي:
عظم هللا أجركم يـــا اإلمارات..إنا لله وإنا إليه 

راجعون..

الفنانة هدى سلطان:
أتقدم بخالص التعازي والمواســـاة إلى شـــعب 
اإلمـــارات الحبيـــب بوفـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا تعالـــى الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد آل نهيان 
..يرحمك هللا يا بوســـلطان ويســـكنك فســـيح 

جناته.

الشاعرة نبيلة زباري:
رحمك هللا يا أب الجميع وأكرم نزلك وأسكنك 
فســـيح جناتـــه. وخالـــص التعـــازي والمواســـاة 
لقيـــادة وشـــعب اإلمـــارات الشـــقيقة ولجميـــع 
دول الخليـــج والباد العربية..إنـــا لله وإنا إليه 

راجعون.

الفنانة نجمة عبداهلل:
عظم هللا أجركـــم أهـــل اإلمارات..اللهم ارحمه 

وأسكنه فسيح جناته. 

الفنان حمد عتيق:
هللا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يارب 
العالمين..عظـــم هللا أجركـــم يـــا أهـــل اإلمارات 
وأحســـن هللا عزاءكـــم فـــي فقيدكـــم وأســـكنه 

فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكاتب حسن مدن:
الشـــيخ خليفـــة بن زايد رئيس دولـــة اإلمارات 
التعـــازي وعظـــم هللا  ذمـــة هللا..صـــادق  فـــي 

أجوركم أهلنا في اإلمارات.

الفنان عصام ناصر:
اللهـــم ارحـــم واغفـــر لصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان واربـــط على قلوب 
أهلـــه وشـــعبه..هللا يعلـــم أن مصابكـــم الجلـــل 

مصابنا. 

تعزية اتحاد المسرحيين

كما«بعث«رئيس«مجلس«إدارة«اتحاد«««
جمعيات«المسرحيين«البحرينيين«الناقد«
يوسف«الحمدان«رسالة«تعزية«إلى«األمين«

العام«للهيئة«العربية«للمسرح«ورئيس«
مجلس«إدارة«جمعية«المسرحيين«

اإلماراتيين«الكاتب«إسماعيل«عبدهللا«هذا«
نصها:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين 
ببالغ الحزن واألسى إلى صاحب السمو 

الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
عضو االتحاد حاكم الشارقة حفظه هللا 

وأدام عزه ومجده وإلى عائلته الكرام 
وإلى كل الهيئات والمؤسسات الثقافية 

والمسرحية والفنية المنضوية تحت مظلة 
سموه لوفاة رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رحمه هللا وأسكنه 

فسيح جناته وألهم عائلته الكرام وشعب 
اإلمارات الوفي جميل الصبر والسلوان 

وأطال هللا في عمر خلفه من أبناء زايد 
مؤسس الدولة األبية الناهضة ومن 

ساندهم وجاورهم القيام بمهام مسئولية 
الدولة من أعضاء االتحاد ومن هم في 
سياق مسئوليته، سائلين المولى وجل 

أن ينعم على اإلمارات العربية المتحدة 
وطنا وحكومة وشعبا بالصحة والعافية 

وأن تظل مشعا مضيئا ساطعا في سماء 
الثقافة والفكر الخاقين في كون العالم 

كله.

متابعة: طارق البحار 

أسامة الماجد
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حملة إخطارات بلدية تطال ربع إسكان البالد القديم
المخالفات لتصحيح  األهالي  مع  بالتعاون  وعدت  األمانة  لـ“^”:  السلوم 

شــرعت أمانــة العاصمــة فــي حملة إخطــارات مخالفــة بناء لمجموعــة طالت 
نحو 52 منزالً بمشروع إسكان البالد القديم، أي ما يعادل أكثر من ربع أعداد 

الوحدات السكنية بالمشروع.

ــال مــمــثــل الــمــنــطــقــة  ــ ــن جـــهـــتـــه، قـ مــ
إنه  السلوم  أحــمــد  النائب  البرلماني 
األهالي  من  عــدد  من  اتصاالت  تلقى 
الـــذيـــن أفـــــــادوا بــتــعــلــيــق إشـــعـــارات 
بإسكان  منازلهم  على  بناء  مخالفات 
البالد القديم، وهو ما دفعه للتواصل 
مـــع الــمــخــتــصــيــن بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة 
لالستفسار بشأن األسباب التي دعت 

التخاذ هذا اإلجراء.

ــى أن األمـــانـــة أفــــادت بــأن  وأشــــار إلـ
إخطارات  عن  عبارة  اإلشعارات  هذه 
على  العمل  سيتم  مخالفات،  وليست 
الترخيص لها بما يتوافق مع القوانين 
المنظمة لها، ويحقق معايير السالمة 

المطلوبة للمبنى وقاطنيه.
اإلسكان  بــوزارة  المسؤولين  أن  وأكد 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  ووزارة 
دائًما ما يبدون  العمراني  والتخطيط 

بما  القضايا  معالجة  تــجــاه  تعاونهم 
وتفهم  المواطنين  صالح  في  يصب 

الرغبة  في  برز  ما  وهو  احتياجاتهم، 
الجادة ومساعي تطوير االشتراطات 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــتــعــمــيــر فـــي الــمــنــاطــق 
اإلسكانية والتي من المؤمل أن تعالج 
بالمشاريع  المخالفات  أنـــواع  أغــلــب 

اإلسكانية.
ــث األهــــالــــي عـــلـــى االســتــجــابــة  ــ وحـ
ــإخــطــارات بــالــتــواصــل مــع األمــانــة  ل
والــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة اإلشــكــالــيــات 
الــقــانــونــيــة، حــيــث وعـــــدت األمـــانـــة 
ــي فــي تصحيح  بــالــتــعــاون مــع األهــال
ومــعــالــجــة األوضــــاع الــقــائــمــة ووضــع 
ــمــنــاســبــة لــتــرخــيــصــهــا أو  ــات ال ــيــ ــ اآلل

تصحيحها.

النائب أحمد السلوم

أمانة العاصمة تمهل قاطني إسكان البالد القديم أسبوع إلزالة مخالفاتهم
األهالي: سعينا للحصول على تراخيص فأدار الجميع ظهره لنا

البالد  إسكان  قاطني  من  مجموعة  أفــاد 
أبلغتهم  الــعــاصــمــة  أمـــانـــة  ــأن  ــ ب ــقــديــم  ال
تم  التي  البناء  مخالفات  ــة  إزال بضرورة 
المترتبة  الــغــرامــة  ــع  بــهــا ودفـ إخــطــارهــم 
ــد  ــبـــوع واحـ ــددت مــهــلــة أسـ ــ عــلــيــهــا، وحــ
ــدم االســتــجــابــة  ــال عــ ــي حــ ــة، وفــ ــ ــإزال ــ ل
على  المخالفات  بتحويل  األمانة  ستقوم 

الجهات القضائية المختصة.
ــالد” إن األمـــانـــة  ــ ــب ــ ـــ “ال ــال األهـــالـــي لـ ــ وقـ
الماضية  الــقــلــيــلــة  األيــــام  ــالل  خـ نــظــمــت 
حملة على بيوت اإلسكان، قامت خاللها 

ودعتهم  بالمخالفات  إشــعــارات  بتعليق 
اإلجـــراءات  األمــانــة التخاذ  إلــى مراجعة 

القانونية الالزمة حيالها.
المخالفات  مــن  الكثير  أن  إلـــى  ولــفــتــوا 
الـــكـــراج، حيث  عــلــى  الــبــنــاء  فــي  تمثلت 
إلى عمل هذه  القاطنين  العديد من  عمد 
تلبية االحــتــيــاجــات  الــتــوســعــة مــن أجـــل 
المعيشية لألسرة، وأنهم سعوا في حينه 
الــالزمــة  التراخيص  على  الحصول  إلــى 
لعمل هذه التوسعة، إال أنه ولعدم تسليم 
ــان الـــمـــشـــروع لـــــــوزارة األشـــغـــال  ــكــ اإلســ

من  األمــانــة  تمكن  دون  حــال  والبلديات 
وأدار  الــبــنــاء،  تراخيص  األهــالــي  إعــطــاء 

الجميع ظهره لهم.
وقال األهالي إن العديد منهم قام بالبناء 
لهذا  إشراف هندسي  الكراج وعمل  على 
السالمة  معايير  تحقيق  لضمان  البناء؛ 
أن  إال  الــمــنــزل،  فــي  المطلوبة  الهندسية 
قرار البلدية بمخالفتهم اليوم جاء مفاجًئا 
بهم  ــرار  اإلضــ فــي  وسيتسبب  ومــتــأخــًرا 
ومعيشية  مالية  أعباء  عليهم  وسيراكم 

باهضة.

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

ضوءها  المتحدة  األمــم  سلطت 
عـــلـــى تـــجـــربـــة ســـيـــدتـــي أعـــمـــال 
بــحــريــنــيــتــيــن لــــدى مــشــاركــتــهــمــا 
األعمال  لــرواد  العالمي  بالمنتدى 
ــذي عــقــد مــؤخــًرا  ــ واالســتــثــمــار ال
معرض  فعاليات  ضمن  دبــي  فــي 
ــو، وذلــــك ضــمــن لــقــاءاتــهــا  إكــســب
ــال  ــمــ ــن رائــــــــــدات األعــ ــ عـــــــددا مـ
العربيات للحديث عن مشاريعهن 
والتحديات والعوائق التي تواجه 

المرأة العربية في سوق العمل.
ــال آالء  ــ ــمـ ــ رائــــــــدة األعـ وقــــالــــت 
ــيـــم وهـــــي مــخــتــرعــة  ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
ومـــؤســـســـة ومــــديــــرة تــنــفــيــذيــة 
ــي  لــــــشــــــركــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة فـ
التكنولوجيا واالختراع، إن قصة 
شركتها بدأت عندما كانت طالبة، 
عن  عــبــارة  اختراعها  كــان  حيث 
مازج طالء أظافر إلكتروني يتم 
حيث  الــذكــي،  بالهاتف  توصيله 
طالء  ــون  ل اخــتــيــار  للفتاة  يتيح 

األظافر الذي ترغب فيه.
وذكـــرت أنــه فــي أقــل مــن دقيقة 
طالء  لــون  بتصنيع  الجهاز  يقوم 

اللذين تم  باللون والنوع  األظافر 
اختيارهما.

ولفتت إلى أنها وبعد تخرجها من 
شركة  بتأسيس  قامت  الجامعة 

لالختراعات ومقرها البحرين.
األعمال  ــدة  رائ قالت  جهتها،  من 
وهي  عبدالعال  سنية  البحرينية 
العصائر  شركات  إحــدى  مؤسس 
بتقنية  الـــمـــعـــصـــورة  الــطــبــيــعــيــة 
لقائها اإلعالمي  البارد في  العصر 
مع موفد األمم المتحدة بالمؤتمر، 
إن معاناتها مع مشكلتها الصحية 
الــالكــتــوز  ضــد  الحساسية  وهـــي 
حياتها  نمط  تغيير  إلــى  دفعتها 
ــة جـــســـمـــهـــا بــالــعــصــائــر  ــ ــذي ــغــ ــ وت
البارد،  العصر  بتقنية  المعصورة 
التي تحفظ اإلنزيمات الموجودة 

بالفواكه والخضروات.
ــارد ال  ــ ــب ــ ال الــعــصــيــر  ــنــت أن  ــي وب
يـــتـــم عـــبـــر تـــعـــريـــض الـــفـــاكـــهـــة 
والخضروات للحرارة، وهو قليل 
يضمن  مما  لــألكــســدة،  الــتــعــرض 
بــقــاء العصير فــي أفــضــل جــودة 

من 3 إلى 5 أيام. 

األمم المتحدة تسلط الضوء على 
تجربة سيدتي أعمال بحرينيتين

سيدعلي المحافظة
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Vacancies Available
ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

suitably qualified applicants can contact
 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 33435050  or  pd.docm21@gmail.com 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33880919  or  SAAMIIR@LIVE.COM 

GOLDEN EAGLE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
suitably qualified applicants can contact

 39787710  or  SIDIII.66@GMAIL.COM 

NOUN SHEEN FOR LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
suitably qualified applicants can contact

 38388123  or  ONLINE.NAYLA@GMAIL.COM 

ALFA CARE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (ADMIN. DEVELOPMENT) 
suitably qualified applicants can contact

 17002051  or  ALIHANDOMA@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 35528453  or  AYMAN.S.S.B@HOTMAIL.COM 

TAIBA GOLD AND JEWELS TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
suitably qualified applicants can contact

 38888682  or  ALI@TAIBA.AE 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

Splash Design 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST(DISPLAY) 
suitably qualified applicants can contact

 17564006  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

IRIS BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 33121232  or  MAHA.JANAHI@HOTMAIL.COM 

RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE SERVICEMAN 
suitably qualified applicants can contact

 77122434  or  al-shabak@live.com 

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

  MASON 
suitably qualified applicants can contact

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

ALBAIT ALASEEL RESTAURANT AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

BEHBEHANI BROTHERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 17520053  or  MSHIRAZI@BEHBEHANI.COM.BH 

RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
suitably qualified applicants can contact

 77122434  or  al-shabak@live.com 

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

  CLEANER 
suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

VITOL BAHRAIN E.C 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(OPERATIONS RESEARCH) 
suitably qualified applicants can contact

 17218855  or  MAA@VITOL.COM 

MY PETS 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
suitably qualified applicants can contact

 17536617  or  MYPETS.WLL@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Al Faris Motors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

AL MOAYYED MOTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

Avisys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
suitably qualified applicants can contact

 17300616  or  karim.eissa@falghanim.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

TARQ WORLD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39292801  or  BUSHRAALHASAN191@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Blue Line Mobile 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact

 39042284  or  ABBASHELAL94@GMAIL.COM 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17232610  or  MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.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 

NEHEMIAH Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 13104075  or  NEHEMIAHBH@GMAIL.COM 

Tylos food transportation 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 33738685  or  HUSSAIN-DHAIF@HOTMAIL.COM 

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 32022227  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM 

Unicorn Technology Centre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17260082  or  INFO@UTCBH.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

NAYAB CONCEPT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
suitably qualified applicants can contact

 34440285  or  INFO@NAYABCONCEPT.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

MILTEX POWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 66304324  or  ak4728655@gmail.com 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

suitably qualified applicants can contact
 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

PIVOT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39071916  or  AM.REEHAM999@HOTMAIL.CO.UK 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ROLANDA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact
 17715158  or  ahmedqmalik@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
suitably qualified applicants can contact

 17540666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

TURN WALK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39768042  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

GULF SEA INDUSTRIAL MAINTENANCE WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

SYNDICATE INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTION CLERK 
suitably qualified applicants can contact

 66659444  or  ANKUSHBAIIT@YAHOO.COM 

EMERGING ENERGY CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
suitably qualified applicants can contact
 35357983  or  SHIJIMICLE@GMAIL.COM 

Noor Al Hamala Cold Store W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 34336752  or  EHSANMASOOD500@GMAIL.COM 

MAZAHEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 17405030  or  RED462368@GMAIL.COM 

BADER AHMED SALMAN KAIKSOW 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17731717  or  hr@bakgroup.net 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

GHAREEB NAWAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 36352227  or  MARIAM.ICICI@GMAIL.COM 

CAKE BOUTIQUE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
suitably qualified applicants can contact

 33553997  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

PROFIT SPORT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

suitably qualified applicants can contact
 33465887  or  ASHOURASSEM@YAHOO.COM 

AL HAGYAT GENTILMIN SAIRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
suitably qualified applicants can contact

 39939668  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

ART POINT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
suitably qualified applicants can contact

 39050863  or  ASAMO_19@HOTMAIL.COM 

CEDAR ALBAHRAIN FURNISHING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 39763065  or  MJABER60@YAHOO.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

NINE STARS PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 66924438  or  ZAFARMA4@GMAIL.COM 

Best Led Lighting Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

suitably qualified applicants can contact

 36358770  or  RABEE_LIGHTINGHOUSE@HOTMAIL.COM 

Super Glaze Aluminium WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 33559921  or  superglazealuminium@gmail.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

CITY LAND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

suitably qualified applicants can contact

 33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

SANSHERO COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17411104  or  ABDULLAALIEBRAHIM@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 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

OUTI LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 32222273  or  REEM-ERHAMA@HOTMAIL.COM 

SUPER MOON TRADING Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39444207  or  AN4@GMAIL.COM 

SANTAZIA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

suitably qualified applicants can contact

 33097003  or  HAMZA-ALHAWAJ@OUTLOOK.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALMOOLANI WEDDING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 39460774  or  ALJAMAHEER.AY@GMAIL.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17272740  or  mahmoa@spu.edu 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 

suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

PARK POINT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

suitably qualified applicants can contact

 66779955  or  swathi@park-point.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Unicorp Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

Unicorp Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

suitably qualified applicants can contact

 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

GARRAGE SAYED ALI SAYED EBRAHIM SABT 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 39663277  or  BUMOHDFATI0@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

BLACK LION CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 39256699  or  BLC.EST@HOTMAIL.COM 

Gulf House Medical System W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com

السبت 14 مايو 2022 - 13 شوال 1443 - العدد 104960



11 السبت 14 مايو 2022 - 13 شوال 1443 - العدد 4960 Vacancies Available
KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

ALSAFWA CAR SERVIES 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL ENGINEER(CARS) 

suitably qualified applicants can contact
 36272726  or  boadol81@gmail.com 

Commissioning specialist services co s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
suitably qualified applicants can contact

 39080620  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

NAVEEL INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  NAVEELSHAHZAD11@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  HEAVY DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

ALMAHMOOD PEAPLS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact
 39437171  or  ALMAHMOODPEARLS@GMAIL.COM 

ALMAHMOOD PEAPLS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
suitably qualified applicants can contact

 39437171  or  ALMAHMOODPEARLS@GMAIL.COM 

F E 26  FOR SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  ABDULLA.ABUDAHOOM@GMAIL.COM 

BAHRAIN INSULATION TECHNOLGY CO. BITCO - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
suitably qualified applicants can contact

 17555090  or  shahbaz.bitcobahrain@gmail.com 

ANWAR ALSADIQ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33703444  or  ALI.ABEDALI1980@HOTMAIL.COM 

ZAFAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39859292  or  RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

BEAUTIFUL IMAGINATION SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33692959  or  GRAVEL7099@GMAIL.COM 

Crepele for creps & waffles 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FINANCIAL) 
suitably qualified applicants can contact

 39661998  or  HAKIM@BCCI.BH 

BU ALLAWI FOR SALE TRADE IN WASTE AND SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
suitably qualified applicants can contact

 33015453  or  N_MOTORCYCLE@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvi911@gmail.com 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvi911@gmail.com 

Bella pizzeria italiano restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 39522994  or  BELLAPIZZERIABAH@GMAIL.COM 

REVAL DENTAL LAB WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
suitably qualified applicants can contact

 36434443  or  HAMEED@HBAHMAN.COM 

MOON SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
suitably qualified applicants can contact

 36449982  or  MOONSANDEXC@GMAIL.COM 

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  buzaal1970@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 
suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.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 

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

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

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

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
suitably qualified applicants can contact

 17313131  or  NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ADAM CAR RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
suitably qualified applicants can contact

 33693888  or  ADAM.BUALLAY@LIVE.COM 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
suitably qualified applicants can contact

 39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

V R D TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact

 35405757  or  HATANBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Maya optics W.L,L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact
 33402304  or  mayaoptics99@gmail.com 

SOLAR CLOUD ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

AL KUDS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
suitably qualified applicants can contact

 33133301  or  ALQUDSCARGO@GMAIL.COM 

WAJIHA ALEEM BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 32004335  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
suitably qualified applicants can contact

 33878887  or  ALITURK@TURK.BH 

TECHMAN ALUMINUM AND STEEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 39900128  or  GMANJALI@YAHOO.COM 

Noor Al-Buraq upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 36367476  or  MAHDIYAEBRAHIM7@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

Union MAM General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

GOURMET BURGER CALL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

Bent Al Dhaen Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
suitably qualified applicants can contact

 36650686  or  RASHIDALDHAEN@GMAIL.COM 

AUTO SPACE S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact
 33470804  or  autospacebh@gmail.com 

BAWARCHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
suitably qualified applicants can contact

 33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

AL -MAHD SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  ELECTRICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Shri Shri Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17713199  or  sarah_noor_mohd@yahoo.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 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

ACCENT FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39806594  or  KIRANASLAM3980@GMAIL.COM 

ASEER STAR RESTURENT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact

 39679779  or  SAIFI-CENTRE@LIVE.CO.UK 

MOALAM BAHRAIN ALUMINIUM AND STEEL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33092236  or  SALAMAATEEQ18@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
suitably qualified applicants can contact

 33002656  or  REDLINJOSE@GMAIL.COM 

Basheer Town Gold Smiths 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
suitably qualified applicants can contact

 39080620  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

BEHARI DREEM STAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33599768  or  BT4WLL@GMAIL.COM 

BEHARI DREEM STAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33599768  or  BT4WLL@GMAIL.COM 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17772264  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

JAMMALA FOR GYPSUN CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39668896  or  JAMMALAGYPSUM@GMAIL.COM 

AL MAQAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39090787  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

SMOOKA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 36369596  or  BUSUBAH2006@GMAIL.COM 

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM 

BASMAH SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
suitably qualified applicants can contact

 33900911  or  SULTANHOMECO@GMAIL.COM 

FALCON PACK INDUSTRY (Foreign Branch ) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
suitably qualified applicants can contact

 39970982  or  MANOJ.NARAYANKUTTY@GMAIL.COM 

MASTOI  ELECTIRCAL EQUIPMENT REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 32394860  or  KHANMASTOI199@GMAIL.COM 

SCRAP QAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 17684285  or  SHAKERMAHAMOOD@GMAIL.COM 

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
suitably qualified applicants can contact

 39662961  or  Majelanc@gmail.com 

Najmat Al Dar Construction  Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39609056  or  aldar76@hotmail.com 

EID MOHAMMED ALI HUSSAIN DHAW ALMUSBAH7115 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
suitably qualified applicants can contact
 17294159  or  Eidalhamoodii@gmail.com 

A Y A SHIPPING AND CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

 66666651  or  ALWADI2000@HOTMAIL.COM 

FIRST WISH DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39845880  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

ETQANCO TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 39417777  or  HABIB-1984@HOTMAIL.COM 

BRICKS VALLEY PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33565857  or  ALAMGCIWLL@GMAIL.COM 

SHOWJAN GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
suitably qualified applicants can contact

 33888242  or  YUNES_LINE@HOTMAIL.COM 

PLANET MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 33380224  or  PLANETMEDIA.BH@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 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 



اتساع نفوذ اإلمارات الدبلوماسي وانخراطها بملفات إقليمية في عهد الراحل

فـــي ظل عهـــد رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الراحـــل خليفـــة بـــن زايـــد، شـــهدت 
مصحوبـــا  هائـــا،  اقتصاديـــا  تقدمـــا  الدولـــة 
باتساع دائرة نفوذها الدبلوماسي مع انخراط 

أبوظبي المتزايد في الملفات االقليمية.
وقد نجح الشـــيخ خليفة المولود في ســـبتمبر 
1948، في خافة والده الشـــيخ زايد مؤسس 
اإلمـــارات، ســـنة 2004، فـــي منصبـــي حاكـــم 

أبوظبي ورئيس الدولة الخليجية. 
اســـتلهم الشـــيخ خليفـــة فـــي عمله سياســـات 
والـــده، مهنـــدس الفدرالية اإلماراتية، فســـاند 

ســـنوات  طـــوال  األخـــرى  الســـت  اإلمـــارات 
رئاسته.

بدأ عهده بتجربة انتخابية مع والدة المجلس 
الوطنـــي االتحـــادي، وهـــو مجلس استشـــاري 

يضم 40 عضوا بينهم نساء.

 الفروسية والهجن 

لمؤســـس  البكـــر  االبـــن  هـــو  خليفـــة  الشـــيخ 
هـــي  ووالدتـــه  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
واحـــدة مـــن بنـــات عم الشـــيخ زايد، الشـــيخة 

حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.
وبســـبب عـــدم وجـــود مـــدارس نظاميـــة فـــي 
مدينـــة العين، بدأت تربية الشـــيخ خليفة عبر 

حفظ القرآن وكان مازما دائما لوالده.
وفـــي ســـبتمبر 1966، شـــغل الشـــيخ خليفـــة 
منصـــب حاكم أبوظبي في المنطقة الشـــرقية 
ورئيـــس المحاكـــم فيهـــا، قبـــل أن يصبـــح في 
األول مـــن فبرايـــر 1969 وليـــا لعهـــد أبوظبـــي 

وكان عمره حينها 21 عاما. 
تولى في العام ذاته رئاسة الدفاع في أبوظبي 
مع نشـــأة قوة دفـــاع اإلمارة التـــي مثلت نواة 

جيش اإلمارات العربية المتحدة. 
كما شـــغل في األول من يوليـــو 1971 منصب 
رئيـــس مجلـــس وزارة إمارة أبوظبـــي وتولى 

وزارتي الدفاع والمالية.
وبعـــد قيـــام دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
فـــي ديســـمبر 1971 وتشـــكيل مجلـــس وزراء 
اتحادي، أصبح الشـــيخ خليفة يشـــغل منصب 

نائب رئيس مجلس الوزراء االتحادي.
وعّيـــن نائبـــا للقائد األعلـــى للقوات المســـلحة 
لدولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة في 1976 
االعلـــى  المجلـــس  قـــرار  أعقـــاب  فـــي  وذلـــك 

لاتحـــاد بدمج القوات المســـلحة تحت قيادة 
واحدة وعلم واحد.

وحرص الشيخ خليفة على غرار والده الشيخ 
زايد، على التواصل مع القبائل الذين اســـتقبل 

ممثلين عنها بانتظام. 
وخاصـــة  الرياضـــة  بتشـــجيعه  عـــرف  وقـــد 
الرياضات التراثية مثل الفروســـية وســـباقات 

الهجن. وهو مولع بصيد السمك وبالصقور.
والشـــيخ خليفـــة كان متزوجـــا مـــن الشـــيخة 
شمسة بنت سهيل المزروعي، وهو أب البنين 

وست بنات.

أعلنـــت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
رئيـــس  وفـــاة  الجمعـــة،  أمـــس  الشـــقيقة، 
الدولـــة الشـــيخ خليفة بن زايـــد الذي لقب 
علـــى نحـــو واســـع خـــال مســـيرته بزعيم 

االنسانية. 
وكتبت وزارة شؤون الرئاسة في حسابها 
دولـــة  شـــعب  إلـــى  “ننعـــى  تويتـــر:  علـــى 
اإلمـــارات واألمتيـــن العربية واإلســـامية 
والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته 
الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيـــان، رئيس 
الدولـــة الذي انتقـــل إلى جوار ربـــه راضيًا 

مرضيًا اليوم 13 مايو”.
وأعلنـــت وزارة شـــؤون الرئاســـة الحـــداد 
الرســـمي وتنكيس األعام لمـــدة 40 يومًا 
اعتبـــارًا مـــن أمـــس وتعطيـــل العمـــل فـــي 
الوزارات والدوائر والمؤسسات االتحادية 
والمحليـــة والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا 
مـــن يوم الســـبت على أن يســـتأنف الدوام 

الرسمي يوم الثاثاء المقبل.
إلـــى ذلـــك، أوضحـــت أن صـــاة الجنـــازة 
أقيمـــت أمـــس بعـــد صـــاة المغـــرب فـــي 
مســـجد الشـــيخ ســـلطان بن زايد، على أن 
تقـــام صـــاة الغائـــب فـــي جميـــع مســـاجد 
الدولـــة. يشـــار إلـــى أن الشـــيخ خليفة ولد 
ســـنة 1948، وعين وليًا لعهد أبوظبي عام 
1969، ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيســـًا 
لدولـــة اإلمارات. يذكر أن المجلس األعلى 
االتحـــادي فـــي اإلمـــارات، أعاد فـــي مطلع 
نوفمبر الماضي انتخاب الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان، رئيســـا للدولة وذلك لفترة 

والية رابعة تمتد لخمس سنوات. 
وفـــي ظل رئاســـته، شـــهدت البـــاد تقدمًا 
اقتصاديًا كبيـــرًا، ونموًا تجاريًا وســـياحيًا 

ملموسًا.

قائد “مرحلة التمكين”

إلـــى ذلك، نعـــى ولي عهـــد أبوظبـــي نائب 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان، أمـــس الجمعة، 
رئيس اإلمارات الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان. وقال في تغريدة على حســـابه في 
تويتر إن اإلمارات فقدت ابنها البار وقائد 
“مرحلـــة التمكين” وأمين رحلتها المباركة، 
وحكمـــة  وإنجـــازات  مواقـــف  أن  مؤكـــدًا 
وعطاء ومبادرات الشـــيخ خليفة بن زايد 

في كل زاوية من زوايا الوطن.

“قاد مسيرة الوطن بإخالص”

بـــدوره، نعى رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
شـــؤون الرئاســـة الشـــيخ منصور بن زايد، 

الشـــيخ  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
خليفة بن زايد.

 وكتـــب فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه فـــي 
تويتـــر: “نودع اليوم )أمـــس( قائدًا مؤمنًا، 
ورئيســـًا ملهمًا، وأخًا ناصحـــًا ومعلمًا، قاد 
مســـيرة الوطـــن بإخـــاص ورســـخ نهضة 
الدولة”، مضيفًا أن الشيخ خليفة بن زايد 
كان مدرســـة فـــي األخـــاق وحـــب الخير 

والبذل والعطاء.

“قائد عظيم”

مـــن جانبـــه، نعـــى نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وزير الداخلية الشـــيخ ســـيف بن 

زايـــد، الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد. وقال في 
تغريدة على حســـابه في تويتر إن الشيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان “قائـــد عظيـــم 
حمل األمانة بإخاص وفاز بمحبة شـــعبه 
وجلـــب لوطنـــه محبـــة العالـــم، فأضحـــت 

اإلمارات منارة شامخة”.

“ترك بصمات ال تنسى”

التنفيـــذي  المجلـــس  نائـــب  نعـــى  كذلـــك 
إلمـــارة أبوظبـــي الشـــيخ هزاع بـــن زايد، 
نائب، الشـــيخ خليفة بن زايد. وكتب في 
تغريـــدة على حســـابه في تويتـــر: “نعزي 
أنفســـنا وأبنـــاء اإلمـــارات والعالـــم أجمـــع 

برحيل الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
القائـــد الفـــذ صاحـــب المســـيرة المضيئـــة 
دعائمهـــا  وترســـيخ  الدولـــة  تاريـــخ  فـــي 
والذي تـــرك بصمات ال تنســـى وإنجازات 

ال تحصى في نهضة اإلمارات ورفعتها”.

“مسيرة مظفرة ناجحة”

كمـــا نعى رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة 
زايـــد العليا ألصحـــاب الهمم الشـــيخ خالد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، رئيس الدولـــة. وقال 
فـــي كلمـــة له: “فقدنـــا أبًا وأخـــًا ووالدًا قاد 
مســـيرة وطننا اإلمـــارات العربية المتحدة 
في مســـيرة مظفـــرة ناجحة” بعد الشـــيخ 

الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

“رئيس ملهم”

الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  نعـــى  بـــدوره، 
الشـــيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة. 
وقـــال فـــي كلمة له: “نـــودع اليـــوم )أمس( 
قائـــدًا عظيمًا ورئيســـًا ملهمـــًا وأخًا ناصحًا 
معلمًا قاد ســـفينة الوطن بإخاص ورسخ 
أســـس نهضـــة البـــاد ورفـــع بنيانهـــا وكان 
مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء”.

خدم رعيته وأحب شعبه

من جهته، نعى نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم، الشيخ خليفة 
بـــن زايد.وكتـــب على حســـابه فـــي تويتر: 
وبنفـــوس  الحـــزن..  يعتصرهـــا  “بقلـــوب 
مؤمنـــة بقضـــاء هللا وقدره.. ننعـــى راعي 
مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان لشـــعب اإلمارات وللشعوب 
العربية واإلســـامية وللعالـــم”. كما أضاف 
أن الشـــيخ خليفة بن زايد قـــد أدى أمانته 

وخدم رعيته وأحب شعبه.

“قائد مسيرة الريادة”

كذلـــك نعـــى وزيـــر الخارجيـــة اإلماراتـــي 
الشـــيخ عبدهللا بن زايد، الشيخ خليفة بن 
زايد. وقـــال في تغريدة على حســـابه في 
تويتـــر: “نودع اليوم )أمـــس( ابن اإلمارات 
البار وقائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد 

العمل الوطني المخلص”. 
وتابـــع: “أخي ومعلمي وســـيدي خليفة بن 
زايد ســـتظل حاضرًا فـــي وجداننا، وتبقى 
رحلتـــك العامـــرة بالعطـــاء للوطـــن واألمة 
أجمع مســـيرة خالـــدة تنيـــر دروبنا لخدمة 

شعبنا”.

أبوظبي - وكاالت

تشييع خليفة بن زايد.. واقامة صالة الغائب بمساجد اإلمارات
محمد بن راشد: الفقيد أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه
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واشنطن - وكاالت

وجـــه الرئيس األميركـــي جو بايدن تحيـــة لذكرى 
رئيـــس دولـــة اإلمارات الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيـــان، الـــذي توفـــي أمـــس الجمعـــة عـــن 73 عاما 
قائـــا إنـــه كان “شـــريكا وصديقا حقيقيـــا للواليات 

المتحدة”.
 وأضاف “ســـنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العاقات 
المتحـــدة  الواليـــات  وشـــعبي  حكومتـــي  بيـــن 

واإلمارات العربية المتحدة”.
وقدم الرئيـــس األميركي جو بايـــدن، أحر التعازي 
لجميع اإلماراتيين في وفاة رئيس دولة اإلمارات، 

مشيًرا إلى أنها خسارة فادحة.
بـــدوره، قال وزير الدفاع األميركي لويد أوســـتون 
فـــي بيـــان، إن الشـــيخ خليفـــة كان صاحـــب رؤيـــة 
فـــي المنطقـــة وصديقـــا ألميـــركا. وأضـــاف “نيابـــة 
عـــن وزارة الدفـــاع والموظفيـــن األميركيين الذين 
خدموا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أتقدم 

بأحـــر التعـــازي ألســـرة رئيـــس وشـــعب اإلمـــارات 
العربية المتحدة”.

كمـــا قدمـــت الســـفارة األميركية باإلمـــارات العزاء 
للشـــعب اإلماراتي، مؤكدة أن “الشـــيخ خليفة كان 

صديقا حقيقيا للواليات المتحدة”.

صاحب رؤية في المنطقة

بايدن: خليفة بن زايد “شريك وصديق حقيقي”

الرئيس األميركي

دبي - العربية.نت

أعـــرب خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، وولي 
عهـــده األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، عـــن 
بالـــغ التعزيـــة والمواســـاة لحكومة دولة 
وعائلـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
آل نهيـــان الكريمـــة والشـــعب اإلماراتي 
الشـــقيق، ولألمتين العربية واإلسامية 
في وفاة قائد قدم الكثير لشـــعبه وأمته 

والعالم.
وذكر الديوان الملكي، أمس الجمعة، أن 
خادم الحرمين الشـــريفين، وولي عهده 
تلقيـــا ببالـــغ الحـــزن وعظيـــم األســـى نبأ 
وفاة الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان، 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

كمـــا أكـــد الملك ســـلمان، واألميـــر محمد 
بن سلمان أن المملكة العربية السعودية 

وشـــعبها يشـــاطرون األشـــقاء في دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة أحزانهـــم، 
فـــي هذا المصاب الجلـــل، داعين هللا أن 
يديم علـــى اإلمارات األمن واالســـتقرار 

والرخاء واالزدهار.

بدورهـــا، أعربـــت الخارجية الســـعودية، 
عن خالـــص العزاء والمواســـاة لحكومة 
وشـــعب دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة فـــي وفـــاة الشـــيخ خليفـــة بن 

زايد.

الملك سلمان وولي العهد:

الشيخ خليفة قائد قدم الكثير لشعبه والعالم

الملك سلمان وولي العهد

عقب إعـــان وفاة رئيس دولـــة اإلمارات، 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد، أمـــس الجمعة، 
توالت التعازي لإلمارات وقادتها وشـــعبها 
الحـــزن  خيـــم  حيـــث  العالـــم،  دول  مـــن 
واألســـى علـــى رحيلـــه. فقـــد نعـــى األمين 
العـــام لمجلس التعاون الخليجي، الشـــيخ 
دعـــم  فـــي  ســـاهم  أنـــه  مؤكـــدًا  خليفـــة، 
وترســـيخ مســـيرة مجلس التعاون. وقال 
نايف فاح مبارك الحجرف “فقدنا برحيله 

قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا”.
بدوره، نعـــى أحمد أبوالغيط، األمين العام 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة، بعميـــق الحـــزن 
واألســـى، الشيخ خليفة، معربًا عن خالص 
تعازيه للدولة، قيادًة وحكومًة وشعبًا، في 
هـــذا المصاب الكبيـــر. ووجه بتنكيس علم 
الجامعـــة العربية لمدة ثاثة أيـــام؛ حدادًا 

على روح فقيد األمة العربية.

حداد في عدة دول عربية

كذلـــك، أعلن أميـــر الكويت الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح الحداد الرســـمي 

على وفاة الشيخ خليفة لثاثة أيام.
الحـــداد  ُعمـــان  ســـلطنة  أعلنـــت  كذلـــك، 
الرســـمي وتنكيـــس األعـــام لمـــدة 3 أيام. 
وقال ســـلطان عمان، هيثم بـــن طارق، إن 
الشيخ خليفة كان أحد القادة العرب الذين 
واإلســـامية”،  العربيـــة  األمتيـــن  خدمـــوا 

مضيفًا فقدنا قائدا فذا”. 
الملـــك  األردنـــي  العاهـــل  نعـــى  بـــدوره 
عبـــدهللا الثانـــي الرئيـــس الراحـــل، قائـــا 
“فقدنـــا أخـــا عزيزا وقائدا فـــذا”، مؤكدا أن 
الشـــيخ خليفة كرس حياته لخدمة وطنه 

واألمتين العربية واإلسامية.
إلى ذلك، نعى رئيـــس المجلس األوروبي، 
شارل ميشـــيل، الشـــيخ خليفة، معربا عن 
تعازيـــه ألســـرته وشـــعب اإلمـــارات. وقال 
عبـــر تويتـــر إن اإلمـــارات أصبحـــت تحت 
قيـــادة الرئيـــس الراحـــل رائدة فـــي مجال 
التنميـــة المســـتدامة واالقتصـــاد المتنوع. 
كما تقدمت رئيســـة المفوضية األوروبية، 
أورســـوال فـــون ديـــر اليـــن بتعازيهـــا إلـــى 

الشعب اإلماراتي.
فيما قـــال رئيـــس وزراء بريطانيا بوريس 
الراحـــل  اإلمـــارات  رئيـــس  إن  جونســـون 
كان قائـــدا حكيمـــا وســـاهم فـــي اســـتقرار 

المنطقة.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  قـــدم  كمـــا 
ماكـــرو، العـــزاء للشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
وشـــعب اإلمـــارات بوفـــاة الشـــيخ خليفة. 
بدورهـــا أعربـــت موســـكو عن حزنهـــا لهذا 
الشـــيخ  إلـــى أن وفـــاة  الرحيـــل، مشـــيرة 

خليفة خسارة كبيرة للشعب اإلماراتي.
وأبدى رئيس وزراء الهند، ناريندار مودي 
حزنـــه لهـــذا الرحيـــل، مؤكـــدًا أن الشـــيخ 
خليفـــة كان رجـــل دولة عظيمـــا وقائدا ذا 

رؤية.

“من أعظم القادة”

الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح  نعـــى  كمـــا 
السيســـي ببالـــغ الحـــزن واألســـى، رئيـــس 

دولـــة اإلمـــارات، وقـــال في تدوينـــة على 
صفحته الرســـمية علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعي: “أنعى بخالص الحزن واألسى 
رجـــا من أغلى الرجـــال، وقائدا من أعظم 
القـــادة..”. وأضـــاف “كان الشـــيخ خليفـــة 
محبـــا لمصـــر بحـــق، وصديقـــا مخلصا في 
كل الظـــروف واألحـــوال”. كمـــا نعـــاه أيضًا 
الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد تبون، قائا 
إن “وفـــاة الشـــيخ خليفـــة فاجعـــة أليمـــة 

ونعزي شعب اإلمارات”.
وتقـــدم الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد 
بالعـــزاء للشـــيخ محمـــد بـــن زايد وشـــعب 

اإلمارات بوفاة الشيخ خليفة.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن  كذلـــك، 
الرئاســـي اليمنـــي، رشـــاد العليمـــي الحداد 

وتنكيس األعام لثاثة أيام.

“عرف بحكمته وعطائه”

برهـــم  العراقـــي  الرئيـــس  أعـــرب  بـــدوره، 

صالح عـــن حزنه لوفاة الشـــيخ خليفة بن 
زايد، قائا إنه “ُعرف بحكمته وعطائه في 
ســـبيل وطنه واألمة العربية واإلسامية”. 
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أيضـــًا  ونعـــاه 
مصطفى الكاظمي. وفي موريتانيا أعلنت 
الرئاســـة حـــدادا وطنيـــا لمدة 3 أيـــام على 

وفاة الشيخ خليفة بن زايد.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغـــان عبر تويتر، إنه تلقى ببالغ 
الحزن واألســـى نبأ وفـــاة رئيس اإلمارات، 
فيمـــا نقلت وكالة األناضـــول عن أردوغان 
قولـــه إنـــه ســـيجري زيـــارة إلـــى اإلمارات 

لتقديم التعازي.
فيما نعى رئيس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمـــد المنفـــي رئيس اإلمـــارات. كما نعاه 
رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد 

الدبيبة.
كذلـــك، أعلنـــت رئاســـة الـــوزراء اللبنانيـــة 
الحداد الرسمي وتنكيس األعام لـ 3 أيام.

بدوره، قـــدم رئيس الوزراء اإلثيوبي، أبي 
أحمد، التعازي في وفاة الرئيس اإلماراتي 

الراحل.
إلـــى ذلك، أعـــرب رئيس مجلس الســـيادة 
عـــن  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـودان  فـــي 
خالـــص تعازيـــه للشـــعب اإلماراتـــي، ناعيا 
الشـــيخ خليفـــة قائـــا “فقدنـــا قائـــدًا فـــذًا، 
ورجـــاً حكيمـــًا أســـهم فـــي نهضـــة بـــاده، 
حتى صارت نموذجـــًا يحتذى في التنمية 

والتطور”.
وتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بالتعـــازي للشـــيخ محمد بـــن زايـــد وأبناء 
الشـــيخ خليفة، وللشـــيخ محمد بن راشـــد 
وللحكومـــة والشـــعب اإلماراتـــي في وفاة 
الشـــيخ خليفـــة. وأعلنـــت وكالـــة األنبـــاء 
الفلسطينية الحداد وتنكيس األعام ليوم 

واحد.
كذلك، قدم الرئيس الســـوري بشـــار األسد 
العـــزاء في وفاة الشـــيخ خليفة بـــن زايد، 

نهضـــة  فـــي  األثـــر  عظيـــم  لـــه  “إن  قائـــا 
اإلمارات والمكانة الكبيرة التي حققتها”.

أيضـــا قـــدم رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، 
“حكومـــة  إلـــى  التعـــازي  بينيـــت،  نفتالـــي 
اإلمـــارات وإلـــى شـــعبها فـــي وفـــاة رئيس 
الدولة الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان”، 
مؤكـــدا أن تراث الشـــيخ خليفـــة وعطاءه 

الكبيرين يحظيان بتقدير كبير.

“فقدت اإلمارات زعيما ذا بصيرة”

مـــن جهتـــه، عبـــر رئيـــس وزراء باكســـتان 
شهباز شـــريف عن تعازيه الحارة لحكومة 
وشـــعب اإلمارات بوفاة الشيخ خليفة بن 
زايـــد، معتبـــرا أن اإلمـــارات فقـــدت زعيما 
ذا بصيـــرة كمـــا فقـــدت باكســـتان صديقـــا 

عظيما.
أيضـــا، تقدمـــت رابطـــة العالـــم اإلســـامي 
بالعزاء والمواساة لقادة اإلمارات وشعبها 

في وفاة الشيخ خليفة.

عواصم - وكاالت

زعماء ينعون رئيس اإلمارات... والحداد يخيم على دول العالم
الراحل كان قائدا حكيما وساهم في استقرار المنطقة
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الرئيس العراقي

الرئيس الفرنسي

الرئيس المصريأمير الكويت

أحمد  أبوالغيط

العاهل المغربي

نايف الحجرفرئيس الوزراء البريطاني
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واشنطن - أف ب

بحث الرئيس األميركي جو بايدن الجمعة 
مـــع العاهل األردنـــي عبـــدهللا الثاني الذي 
يـــزور واشـــنطن “آليات” لوقـــف العنف في 
إســـرائيل والضفة الغربيـــة المحتلة، وفق 

ما أعلن البيت األبيض أمس.
وأورد بيـــان أن الجانبيـــن “ناقشـــا آليـــات 
ملحـــة لوقـــف العنـــف وتهدئـــة الخطابات 
والحد من التوترات في اسرائيل والضفة 
الغربية”. وأعلن األردن، الثالثاء، أن الملك 
عبدهللا الثانـــي يلتقي الرئيـــس األميركي 

جو بايدن، في البيت األبيض الجمعة.
األردنـــي  الملكـــي  للديـــوان  بيـــان  ووفـــق 
واشـــنطن،  األميركيـــة  العاصمـــة  “تشـــهد 
قمة تجمع الملـــك عبدهللا الثاني بالرئيس 

األميركي في البيت األبيض”.

وأفـــاد البيـــان أن القمـــة “تتناول الشـــراكة 
وســـبل  البلديـــن،  بيـــن  االســـتراتيجية 
تعزيزهـــا في مختلـــف المجـــاالت، إضافة 

إلى آخر التطورات اإلقليمية والدولية”.
لقـــاءات  يســـبقها  “القمـــة  أن  وأوضـــح 
مـــع أركان اإلدارة  العاهـــل األردنـــي  بيـــن 
األميركية، وقيادات الكونغرس، وأعضاء 
لجان العالقات الخارجية، والمخصصات، 
والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ 
الملـــك عبـــدهللا  األميركـــي”. كمـــا يلتقـــي 
الثانـــي أيضـــا “أعضـــاء لجنتـــي الخدمات 
العسكرية، والشـــؤون الخارجية، واللجنة 
الخارجيـــة  وزارة  لمخصصـــات  الفرعيـــة 
ذات  والبرامـــج  الخارجيـــة  والعمليـــات 
الصلـــة فـــي مجلـــس النـــواب األميركـــي”، 

حسب البيان ذاته.

بايدن والعاهل األردني بحثا “آليات لوقف العنف”

اقـــــتـــــحـــــمـــــت الـــــــقـــــــوات 
ــرم  ــ اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة حــ
ــقـــدس  مــســتــشــفــى فــــي الـ
ــدى إخـــــراج نقش  ــ أمــــس ل
الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبــو 
لمراسم  اســتــعــداًدا  عاقلة 
دفنها، وقالت الشرطة إنها 

تصرفت ضد أشخاص “يخلون بالنظام العام”. 
يوم  قتلت  التي  الصحافية  نعش  فلسطين  تلفزيون  بثها  مشاهد  وأظــهــرت 
األربعاء أثناء تغطية عملية أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يكاد 

يسقط أرًضا فيما عناصر الشرطة اإلسرائيلية يفرقون المحتشدين. 
وشاهد صحافيون القوات اإلسرائيلية تقتحم باحة مستشفى القديس يوسف 

في القدس الشرقية المحتلة.
وشارك آالف الفلسطينيين أمس في القدس الشرقية في تشييع  أبو عاقلة. 

وبعد أن رّجحت مقتلها بنيران فلسطينية، عادت إسرائيل لتقول أمس إنها ال 
تستبعد أن تكون الرصاصة انطلقت من سالح أحد جنودها. 

عنيفة  اشتباكات  لالجئين   جنين  مخيم  في  اندلعت  شيرين،  جنازة  وخــالل 
جديدة أمس ُقتل خاللها شرطي إسرائيلي مقيم في مستوطنة في المنطقة 

ا خالل عملية اقتحام جديدة للجيش اإلسرائيلي. وأصيب 13 فلسطينيًّ

تشييع أبو عاقلة لمثواها األخير
بيروت - وكاالت

ــود  ــنـ ــرة جـ ــ ــشـ ــ ــل عـ ــ ــت ــ ق
ــل  ــى األقـ ســـوريـــيـــن عــل
ــجــمــعــة جـــراء  أمــــس ال
ــداف فـــصـــائـــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
مقاتلة حافلة تقلهم في 
ــبــالد، وفـــق ما  شــمــال ال
أوضح اإلعالم الرسمي 

السوري، في حصيلة هي األكثر دموية منذ عامين، بحسب المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان. ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( عن مصدر 
عسكري قوله “عند الساعة التاسعة والنصف )6:30 ت غ( من صباح اليوم 
)أمس( ، قام اإلرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ مضاد 
“استشهاد عشرة عسكريين  إلى  أدى  ما  الغربي”،  ريف حلب  في  للدروع 
وجرح تسعة آخرين”. وكان مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن أفاد 
استهدفت  الغربي”  ريف حلب  متمركزة في  “فصائل  أن  في وقت سابق 
بلدتي  من  يتحدرون  لدمشق  موالين  “تقّل مسلحين  كانت  التي  الحافلة 

نبل والزهراء” ذات الغالبية الشيعية، موردًا حصيلة القتلى ذاتها.
أن  الصاروخ، علمًا  التي أطلقت  الفصائل  المرصد هوية  ولم تتضح وفق 
تتواجد  حيث  المنطقة،  على  تسيطر  سابقًا(  )النصرة  الشام  تحرير  هيئة 

كذلك فصائل أخرى معارضة.

مقتل عشرة جنود في شمال سوريا
عدن - وكاالت

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ــســمــاح لــلــمــواطــنــيــن الــذيــن  ال
ــق  ــاطـ ــنـ ــمـ ــي الـ ــ ــ يـــعـــيـــشـــون ف
المتمردين  لسيطرة  الخاضعة 
باستخدام  بالسفر  الحوثيين 
جــــــــــوازات ســـفـــر اصـــدرتـــهـــا 

سلطات المتمردين. 
التنفيذ، بوساطة من االمم المتحدة، على أن  والشهر الماضي، دخلت هدنة حيز 

تستمر لشهرين. 
المفتوح فقط  الدولي  ويشمل االتفاق السماح برحالت تجارية من مطار صنعاء 
لرحالت المساعدات منذ 2016، ما يمّثل بارقة أمل في الصراع بعد حرب مدمرة. 
لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  من  سنوات  ست  منذ  تجارية  رحلة  أول  تأجيل  وتم 

الميليشيات في 24 من ابريل الماضي.
مع  االيجابي  تعاطيها  استمرار  “تعلن  اليمنية  الحكومة  إن  يمني  مسؤول  وقــال 
من  اليمنية  طيران  رحــالت  تسيير  بخصوص  وتعهداته  المبعوث  مكتب  مبادرة 

مطار صنعاء الى المملكة االردنية الهاشمية خالل فترة الهدنة”. 
الذي وقع رهينة  اليمني  للشعب  الفرصة  “إتاحة  الهدف من ذلك هو  أن  وأوضــح 
للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين”.

ولم يتم تحديد موعد انطالق أول طائرة من مطار صنعاء.

استئناف الطيران من صنعاء

العالم

الفروف: االتحاد األوروبي “طرف عدواني وذي نزعة حربية”

مجموعة السبع تدعم أوكرانيا “حتى النصر”
أظهرت مجموعة السبع وحدتها أمس 
الجمعة في دعم أوكرانيا “حتى النصر” 
فـــي مـــوازاة اتهـــام الجيـــش الروســـي 

بارتكاب مزيد من جرائم الحرب.
ودعـــت المملكـــة المتحـــدة إلـــى منـــح 
“مزيد من األســـلحة” ألوكرانيا وفرض 
عقوبـــات جديدة على روســـيا، وأكدت 
فرنســـا لكييـــف دعـــم مجموعة الســـبع 
اجتمـــاع  بمناســـبة  النصـــر”  “حتـــى 
وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء فـــي 

المجموعة في شمال ألمانيا.
وقـــال وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لـــو دريـــان “لســـنا في حـــرب ضد 
روســـيا، روســـيا هـــي التي تشـــّن حربا 
علـــى أوكرانيـــا: هنـــاك معتـــد ومعتدى 

عليه ونحن ندعم المعتدى عليه”.
بمناســـبة  األوروبـــي  االتحـــاد  وأعلـــن 
هـــذا االجتمـــاع أنـــه ســـيقدم ألوكرانيا 
مســـاعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 
مليـــون يـــورو، ليصـــل تمويلـــه للجهـــد 
العسكري األوكراني “إلى ملياري يورو 

في المجموع”.
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الروسي سيرغي الفروف أثناء زيارته 
طاجيكســـتان، إن االتحـــاد األوروبـــي 
تحّول إلى “طـــرف عدواني وذي نزعة 
حربية”. ويســـتمر حتى اليوم الســـبت 
اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة 
السبع )ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا وكندا 
والواليـــات المتحدة واليابان والمملكة 
المتحدة(، بحضور نظيريهم األوكراني 
نيكـــو  والمولدافـــي  كوليبـــا  دميتـــرو 

بوبيسكو.

 معسكرات فرز

وتصاعدت الجمعة االتهامات الموجهة 
للجيش الروســـي بارتكاب جرائم على 
األســـبوع  فـــي  األوكرانيـــة  األراضـــي 
الثانـــي عشـــر من الحرب، بمـــا في ذلك 
األشـــخاص  القســـري آلالف  الترحيـــل 

نحو “معسكرات فرز”. 

وبّثـــت قناتـــا “ســـي إن إن” األميركيـــة 
و”بـــي بـــي ســـي” البريطانيـــة لقطـــات 
وفقهمـــا  تظهـــر  مراقبـــة  لكاميـــرات 
مقتـــل مدنييـــن أوكرانييـــن اثنين غير 
مســـلحين برصـــاص عســـكريين روس 
منتصـــف  فـــي  كييـــف  ضواحـــي  فـــي 

مارس.
وتظهر اللقطات عسكريين يفتشونهما 
فـــي محـــل تجـــاري ثـــم يطلقـــون النار 
يمضيـــان  الخلـــف وهمـــا  مـــن  عليهمـــا 
فـــي حـــال ســـبيلهما. ووفـــق “ســـي إن 
إن” تحقـــق النيابـــة العامـــة األوكرانية 
فـــي هـــذه الواقعـــة علـــى أســـاس أنهـــا 
جريمة حرب. يضاف هذا الفيديو إلى 
شهادات عديدة حول االنتهاكات التي 
اتهمت بها كييف القوات الروســـية في 
أوكرانيـــا. اتهمـــت النيابـــة العامـــة فـــي 
منطقة خاركيف شـــرق البالد وشـــهود 
القوات الروسية بإطالق النار من دبابة 
فـــي 27 مـــارس علـــى منزل فـــي قرية 
قرب ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما أسفر 
عـــن مقتل عدد مـــن المدنيين. فمع مع 
وصـــول الدبابة بدأ الســـكان “بالدخول 
إلى المنزل لالختباء. أطلقت النار على 
الباب بعيد ذلك وقتل أربعة أشـــخاص 

وجرح اثنان”، وفق أولغا كاربينكو )52 
عامـــا( التي ُقتلـــت ابنتها بعـــد إصابتها 

بشظايا في الحادثة.
وســـيحاكم عســـكري روســـي يبلـــغ 21 
عاًمـــا بتهمة ارتكاب جرائـــم حرب في 
بهـــذه  أول محاكمـــة  وهـــي  أوكرانيـــا، 
التهمة في البالد منذ أن بدأت روســـيا 

غزوها في 24 فبراير.
علـــى صعيـــد متصل، اتهمـــت الواليات 
المتحـــدة الجيـــش الروســـي بأنـــه نقل 
مـــن  عـــدة”  “آالفـــا  الحـــرب  بـــدء  منـــذ 
األوكرانييـــن “قســـرا” إلى “معســـكرات 
لمعاملـــة  يتعرضـــون  حيـــث  فـــرز”، 

“قاسية”. 
وقال مايكل كاربنتر الســـفير األميركي 
فـــي  والتعـــاون  األمـــن  منظمـــة  لـــدى 
أوروبـــا إن “الواليـــات المتحـــدة تقـــّدر 
أن القـــوات الروســـية نقلـــت آالفا عدة 
+معســـكرات  إلـــى  األوكرانييـــن  مـــن 
الفـــرز+ هـــذه، وأجلت عشـــرات اآلالف 
علـــى األقل إلى روســـيا أو إلـــى أراض 
تسيطر عليها روسيا، وأحيانا من دون 
أن ُتبلـــغ َمـــن تـــم إجالؤهـــم بوجهتهـــم 
النهائيـــة”. مـــن جانبهـــا، اتهمـــت كييف 
موســـكو بترحيـــل 1,2 مليون شـــخص 

إلى روسيا.
الدفـــاع  وزيـــر  طالـــب  جهتـــه،  مـــن 
األميركـــي لويد أوســـتن أمـــس نظيره 
بوقـــف  شـــويغو  ســـيرغي  الروســـي 
“فوري” إلطالق النـــار في أوكرانيا في 
أول اتصـــال هاتفـــي بينهمـــا منـــذ بـــدء 

الحرب، وفق ما أعلن البنتاغون.

طرد دبلوماسيين 

أعلنت روسيا طرد عشرة دبلوماسيين 
رومانييـــن، على ما أكد البلدان، أمس، 
ردا علـــى خطـــوة مماثلة مـــن رومانيا 

في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الرومانيـــة 
فـــي بيـــان إن “االتحاد الروســـي أعلن 
عشـــرة مـــن موظفـــي ســـفارة رومانيا 
في موســـكو أشـــخاصا غيـــر مرغوب 

فيهم”.
وأكـــدت موســـكو األنبـــاء التـــي تأتي 
بعـــد اإلعـــالن فـــي 5 أبريل عـــن طرد 
عشـــرة دبلوماســـيين روس “انتهكت 
حـــول  فيينـــا  معاهـــدة  تصرفاتهـــم 
العالقـــات الدبلوماســـية”، وفق وزارة 

الخارجية الرومانية.

عواصم - وكاالت

واشنطن: االتفاق مع طهران يبقى بعيد المنال

بوريل يعلن إعادة فتح مفاوضات “النووي” اإليراني
أعلــن وزيــر خارجيــة االتحــاد األوروبي جوزيب بوريل أمس أنــه “أعيد فتح” 
المفاوضــات بشــأن إحيــاء االتفــاق النووي التي تشــهد حالة مــن الجمود منذ 

عدة سنوات.

وقـــال بوريل من فانغلز في شـــمال ألمانيا 
حيث يشـــارك في اجتماع وزراء خارجية 
كانـــت  “المفاوضـــات  الســـبع  مجموعـــة 

متوقفة وأعيد فتحها”.
ويشير بوريل بذلك إلى نتيجة المحادثات 
التي جرت في اليوم الســـابق بين منســـق 
االتحـــاد األوروبـــي للمفاوضـــات النوويـــة 
اإليرانية إنريكي مـــورا وكبير المفاوضين 
اإليرانييـــن علـــي باقـــري إلعـــادة إطـــالق 

اتفاق 2015.
وقـــال بوريـــل “أقـــدر هـــذا االجتمـــاع فـــي 
إيـــران بشـــكل إيجابـــي جـــدًا. المفاوضات 
متوقفة منذ شهرين بسبب هذه الخالفات 
حول ما يجب فعله مع الحرس الثوري”، 

ومن بين النقاط الشائكة الرئيسية مطالبة 
طهران الواليات المتحدة بشطب الحرس 

الثوري من الئحة المنظمات اإلرهابية.
وشـــدد المســـؤول األوروبي علـــى أن “هذا 
النـــوع مـــن األمـــور ال يمكن حله بيـــن ليلة 
وضحاهـــا. يمكننـــا القـــول إن األمور كانت 
متوقفـــة وتمـــت حلحلتهـــا”. مـــن جهتهـــا، 
أن  أمـــس  المتحـــدة  الواليـــات  اعتبـــرت 
التوصـــل إلـــى تســـوية مـــع إيـــران إلحياء 
االتفاق حول برنامجها النووي يبقى بعيد 
المنـــال رغـــم التفـــاؤل الذي أبـــداه االتحاد 

األوروبي بعد زيارة مفاوضه لطهران.
إذ أعـــرب متحدث باســـم وزارة الخارجية 
األميركيـــة عـــن تقديـــره لزيـــارة المبعـــوث 

إنريكـــي مـــورا، لكنـــه أضـــاف: “ومـــع ذلك، 
فـــإن االتفـــاق فـــي هـــذه المرحلـــة مـــازال 
غير مؤكـــد”. وقال المتحـــدث “على إيران 
أن تقـــرر ما إذا كانت تتمســـك بشـــروط ال 
عالقـــة لها” بالنووي “أو مـــا إذا كانت تريد 

بلوغ اتفاق سريعًا”.
واضاف “نحن وشركاؤنا النزال مستعدين 

منـــذ وقت غيـــر قصيـــر. الكرة فـــي ملعب 
إيران”.

رفع األسعار

اليوميـــن  خـــالل  إيرانيـــة  مـــدن  شـــهدت 
الماضيين احتجاجات شـــارك فيها المئات 
رفضـــًا لقـــرار الحكومة رفع أســـعار العديد 

وفـــق  األساســـية،  الغذائيـــة  المـــواد  مـــن 
مـــا أفـــاد اإلعـــالم الرســـمي أمـــس. وأعلن 
الرئيـــس إبراهيـــم رئيســـي أخيرًا سلســـلة 
الصعوبـــات  لمواجهـــة  اإلجـــراءات  مـــن 
البـــالد،  منهـــا  تعانـــي  التـــي  االقتصاديـــة 
تشـــمل تعديالت جذرية فـــي نظام الدعم 
مـــواد كزيـــت  أســـعار  الحكومـــي وزيـــادة 
الطهـــو ولحـــوم والبيـــض. وقبيـــل دخـــول 

األســـعار الجديـــدة حيـــز التنفيـــذ رســـميًا 
اعتبـــارًا من أمس، نـــزل مئـــات اإليرانيين 
إلى الشوارع في مدن عدة رفضًا لها، وفق 

ما أفادت وكالة األنباء الرسمية “إرنا”. 
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 شخصًا 
تـــم توقيفهـــم علـــى هامـــش احتجاجـــات 
فـــي دزفول بمحافظة خوزســـتان )جنوب 
غرب( وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير 
أحمـــد، حيـــث رفـــع محتجـــون شـــعارات 
تطالب السلطات بالعودة عن رفع األسعار.
وزيـــر  معـــاون  أكـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
خارجيـــة االتحاد األوروبـــي انريكي مورا 
أمس أنه طلب من المسؤولين في طهران 
اإلفراج عن األكاديمي اإليراني-السويدي 
بالتجســـس  المـــدان  أحمـــد رضـــا جاللـــي 
والصـــادر بحقه حكم باإلعدام يخشـــى أن 

يتم تنفيذه قريبًا.

عواصم - وكاالت

االحتجاجات في ايران على ارتفاع األسعار

اجتماع قادة مجموعة السبع
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أزمة أوكرانيا.. ضياع اإلعالم العربي )1(
أزمة أوكرانيا أوضحت لنا كيف أن دول الناتو وضعت شعارات حرية اإلعالم 
والصحافـــة والتعبيـــر تحـــت أقـــدام أمنها االســـتراتيجي، فقد منعت وســـائل 
اإلعالم الروســـية وحلفاءها من ممارســـة حرية التعبير والصحافة في بلدان 
الناتو، وألغت بثها وتصريحات ممارســـة أعمالها وضيقت الخناق عليها، أيضا 
لـــم نجد أية ممارســـة لحرية التعبير والصحافة من قبل أية وســـيلة إعالمية 
في بلدان الناتو تقوم فيه بموقف مؤيد ولو بنســـبة بســـيطة لحق روسيا في 

منع توسع الناتو ليكون على حدود موسكو.
علـــى العمـــوم نحـــن نعلـــم أن شـــعارات حرية التعبيـــر والـــرأي والصحافة هي 
مجرد شـــعارات تســـتخدمها هذه الـــدول البتزاز اآلخرين، وهو حق مشـــروع 
فـــي عالـــم السياســـة القـــذر، ونعلم أنهـــا تدوس على هـــذه الشـــعارات متى ما 
شـــعرت بتهديد أمنهـــا، ونعلم أن وســـائل اإلعالم الغربية، كبقيـــة دول العالم، 
هـــي تابعة ومنفذة ومســـايرة للسياســـة العامة للدولة “وليـــس بالطبع للحزب 
الجمهـــوري أو الديمقراطـــي، وليـــس لحـــزب العمـــال أو المحافظيـــن، وليـــس 
للحـــزب الديمقراطـــي المســـيحي أو االشـــتراكيين، بـــل للسياســـة الخارجيـــة 
العامـــة للدولـــة”، وهذا ما نالحظـــه بقيام اإلعالم التابع لـــدول الناتو بالوقوف 
وقفـــة رجل واحد والتناغم مع سياســـات دولهـــم بخصوص هذه األزمة، ومن 
قبلهـــا وقفت وســـائل اإلعالم هـــذه مع سياســـات دولها، ومازلنـــا نذكر وقوف 
هذا اإلعالم مع سياســـات واشـــنطن ولندن في تســـويق كذبة وجود أســـلحة 
دمار شامل في العراق، والتي تبين الحقا عدم صدقها وباعتراف المسؤولين 
األميركيين والبريطانيين أنفســـهم، كذلك قيام وســـائل اإلعالم هذه بتسويق 
ادعـــاء واشـــنطن ولنـــدن بامتالك المقبور بـــن الدن أســـلحة كيماوية والجمرة 
الخبيثة، وبالتالي تســـويق غزو أفغانســـتان، والتي انســـحبت منها واشـــنطن 
ولنـــدن بـــكل ذل كمـــا يقول بعـــض أعضاء الكونغـــرس، باإلضافـــة إلى وقوف 
وســـائل اإلعالم هذه مع سياســـات الناتو لغزو ليبيا، وأيضا تســـويقها مؤامرة 

الربيع العربي التي دعمها أوباما ولندن وأوروبا.
لهـــذا فـــإن اإلعـــالم الغربي إعـــالم بمجمله مؤيد لسياســـات دولـــه في تحقيق 
مصالحها الخارجية، بما فيها غزو البلدان واإلضرار بها وابتزازها، وهو إعالم 
وطنـــي بال شـــك، فهو يســـتخدم شـــعارات حريـــة اإلعالم ضد اآلخريـــن، لكنه 
يضعها وراء ظهره عندما يشعر أنها تضر مصالح دوله كما هو الحال مع أزمة 

أوكرانيا. وللمقال بقية.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

ارتفاع أسعار حمالت الحج 
يترقـــب الكثير مـــن أهل البحرين الذين ينوون أداء شـــعيرة الحج موســـم 
الحـــج من عـــام إلى عام وهم على أحر من الجمر، إال أن اإلشـــكالية الكبرى 
التـــي تقـــف أمامهم فـــي تحقيق هـــذه األمنيـــة تتلخص في ارتفاع أســـعار 
حمـــالت الحـــج التـــي تجـــاوزت 3 آالف دينـــار، بزيـــادة تقارب الــــ 40 بالمئة 

مقارنة بالمواسم السابقة، “وعلى هالحسبة وين يقدر الفقير يحج”.
باللـــه عليكـــم كيف يســـتطيع المواطن البســـيط صاحب المدخول الشـــهري 
الضعيـــف أن يحـــج هذا العام “مـــن مكدته”، وإمكانياته المادية ال تتماشـــى 
مع تلك المبالغ الكبيرة التي يطلبها أصحاب حمالت الحج، وبالتالي سوف 
يحرم من أداء هذه الشـــعيرة المقدســـة؟ لهذا ما الذي يمنع من تحديد تلك 
األســـعار مثلمـــا عملت الكثيـــر من الـــدول العربية واإلســـالمية ومن ضمنها 
الشـــقيقة العظمـــى المملكـــة العربية الســـعودية؟ لماذا ال تقنن صـــور البذخ 
واإلســـراف في تنـــوع األطعمة و”البوفيهات” التي تقـــدم للحجاح واختيار 
الفنـــادق والشـــقق الفاخرة كي يقيموا فيها، والباصـــات والمركبات المزودة 
بكل سبل الراحة، إضافة إلى ذلك هناك حزمة أخرى من الرفاهية والراحة 
واالســـتجمام، كل هذه الفواتير المضاعفة والمصاريف الزائدة عن الحاجة 

التـــي ال داعـــي لها يتحمـــل كلفتها المالية الحاج مـــن جيبه الخاص وتصبح 
عبئا ماليا على كاهله.

كاتب الســـطور شـــاهد تلك الصور وعايشـــها لحظة بلحظة عندما حج في 
إحدى الســـنوات الماضية، لدرجة أن الحملة التي ذهبت من خاللها وفرت 
لجميـــع الحجـــاج “حصا رمـــي الجمرات في كيس من القمـــاش الفاخر آخبر 
مخمل لونه بني”، ولم تغب عن بالي رغم مرور كل تلك الســـنوات “أشـــكال 
أصيـــاخ الشـــاورما واحد ديـــاي والثاني لحم، وكل صيخ يشـــبع له ديرة من 
كبر حجمه، ومحد ياكل منه من الشـــبعة، ومســـويينه يا دهينه ال تنكتين”، 
وعندمـــا كنت أتحدث مع المســـؤولين عن الحملة وعـــن الرفاهية المفرطة 
والخدمـــات المتميزة غيـــر الضرورية التي كنت أشـــاهدها لم أجد الجواب 

المقنع لما يحصل.
نتفق جميعا على أن الحاج بحاجة ماسة إلى توفير احتياجاته الضرورية 
واألخـــذ بالمالحظـــات الخاصـــة به كي يتحقق مســـتوى االرتقـــاء بالخدمة 
المقدمـــة لـــه، وبالتالـــي يتفـــرغ ألداء شـــعيرته، لكـــن بالقدر المعقـــول الذي 

يتماشى مع ميزانية الحجاج، خصوصا البسطاء منهم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

االتحاد السوفييتي والقضية الفلسطينية
فـــي مثل هذا اليوم تحل ذكرى مرور 74 عامًا على نكبة فلســـطين العربية 
وتأســـيس “إســـرائيل” التي ســـرعان ما حظيـــت بالشـــرعية الدولية، وعلى 
عكـــس مـــا شـــاع وترســـخ ذهنيـــًا فـــي الذاكـــرة العربية بـــأن الـــدول الكبرى 
الغربيـــة، وعلى رأســـها الواليـــات المتحدة، هـــي التي لعبت الدور الحاســـم 
فـــي دعم إســـرائيل خالل حرب 48، فـــإن االتحاد الســـوفييتي لم يكن في 
طليعـــة الـــدول الكبرى التي ســـارعت باالعتراف الكامل بهـــا بعد ثالثة أيام 
مـــن إعالنها فحســـب، بـــل وكان صاحب الفضـــل األول فـــي انتصارها على 
الجيوش العربية والمقاومة الفلســـطينية من خالل دعمها سياســـيًا ومدها 
باألســـلحة الثقيلـــة والمقاتـــالت والعتـــاد والرجال، وهذا ما اســـتخلصه من 
دراسته لوثائق الكومنتيرن واألرشيف السوفييتي البروفيسور المستعرب 
في جامعة العلوم اإلنســـانية بموســـكو غريغوري كوســـاتش، ومع إشـــادته 
بمـــؤرخ اليســـار المصـــري رفعت الســـعيد والكاتـــب اللبنانـــي محمد دكروب 
فإنـــه يعتب علـــى المؤرخين والباحثين اليســـاريين العرب عـــدم اهتمامهم 

باالطالع على وثائق الكومنتيرن بعد أن رفع غطاء السرية عنها.
ويكشـــف أن “البرافـــدا” نشـــرت هـــذا التعليق فـــي 30 مايـــو 1948: “ينبغي 
القول بوضوح ان العرب بشنهم حربا ضد دولة إسرائيل الفتية ال يقاتلون 
مـــن أجـــل مصالـــح قومية وال من أجل اســـتقاللهم، والشـــعب الســـوفييتي 
بالرغم من كل تعاطفه مع الشـــعب العربي يدين سياســـتهم العدوانية التي 
يتبعونهـــا بحـــق إســـرائيل”! فـــي حين جـــاء في خطـــاب أندريـــه جروميكو 
رئيـــس الوفد الســـوفييتي لألمم المتحدة عـــام 1947:”إن مئات اآلالف من 
اليهـــود يجوبـــون اآلفاق فـــي بلدان أوروبـــا بحثًا عن مأوى. لقـــد آن األوان 
لتقديـــم العـــون لهؤالء الناس، إن العرب يدعون أن تقســـيم فلســـطين ظلم 
تاريخـــي، لكـــن ال يمكننـــا موافقتهـــم في هـــذه الرؤية، إذ يكفي أن الشـــعب 
اليهودي كان مرتبطًا بايرتز إسرائيل على امتداد فترة طويلة”. والحال أن 
هذا الموقف الغريب الذي انساق إليه السوفييت لم يكن إال بسبب أخطاء 
قاتلة في حساباتهم وأوهام استبدت بهم بأن تقف الدولة العبرية الجديدة 
إلى جانبهم في وجه الغرب ومصالحه في الشـــرق األوســـط، على أنهم لم 
يعـــوا خطأ هـــذا الرهان إال فـــي منتصف الخمســـينيات مع صعـــود الزعامة 

الناصرية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

أدى ارتفـــاع أســـعار الخبـــز إلى جانب االرتفاع المتزايد باســـتمرار في أســـعار 
كل شـــيء إلـــى انطالق احتجاجات شـــعبية فـــي مختلف المدن، ال ســـيما في 
محافظتي خوزستان وفارس، ووصل الوضع إلى نقطة استحوذ فيها الخوف 
مـــن انفجـــار غضب أبناء الوطن على نظام خامنئـــي بأكمله وحكومة محبوبه 
ر القادة  المدلَّل، الجالد رئيسي. ويمكن مالحظة ذلك بوضوح من خالل تصدُّ

المنتمين واألوفياء للولي الفقيه وواليته؛ المشهد بوتيرة متسارعة. 
بيـــد أن الهدف من ذلك هو التملـــق والتبجح باألكاذيب، واالتجاه نحو المزيد 
مـــن االحتيال إلخمـــاد غضب أبناء الوطن، وقاموا من منطلق أوهاهم بخداع 
ر  الُســـَذج من أبناء الوطن بما يســـمى بـ “الكوبون”، فعلى ســـبيل المثال، تصدَّ
الحرســـي رضائـــي، العضـــو المفصول مـــن الفريـــق االقتصادي لرئيســـي، يوم 
السبت، 7 مايو 2022، ليقول في مقابلة مع قناة “شبكه اول” المتلفزة التابعة 
لتلفزيـــون الماللي: “يتـــم اآلن منح المواطنين الدوالر الممنـــوح للتجار مجاًنا 
وقيمته 4200 تومان؛ في شكل كوبون، نظًرا ألنه من الضروري أن يتم إنجاز 
هـــذا العمـــل، في نهاية المطاف، بشـــكل أكثر هـــدوًءا، وكان مـــن المقرر إيداع 
هـــذا الكوبون، خـــالل الشـــهرين األولين كقيمة، فـــي حســـاب المواطنين نقًدا 

وائتماًنا... إلخ. ويجب أن يتم منح كل فرد من الطبقات الدنيا كوبوًنا قيمته 
400,000 تومان، والطبقات العليا كوبوًنا قيمته 300,000 تومان”.

والجدير بالذكر أن المبالغ التي ذكرها هذا الحرســـي التابع لخامنئي، ال تكفي 
لشـــراء ما يتراوح بين 30 إلى 40 رغيًفا من الخبز شـــهرًيا، نظًرا الرتفاع ســـعر 
الدقيـــق بمقدار يتـــراوح بين 10 إلى 13 مرة! إال أنه تراجع في تصريحه هذا، 
له إلى  بعـــد أقـــل من ســـاعة، خـــالل اتصال آخـــر بنفس مقـــدم البرنامـــج، وحوَّ
ده، كاشـــًفا بلسانه طبيعته ودافعه المناهض  وعد واه، وذلك تلبية ألوامر ســـيِّ
للشـــعب، قائـــاًل: “يجب النظـــر في األمر بدقة من خالل مـــوارد ميزانية البالد، 
وكذلـــك مـــن خـــالل الضروريـــات األخـــرى... إلخ. ويجـــب أن نرى، فـــي األيام 
المقبلـــة، مصادر ذلـــك، وأن نضع بعض النقاط األخرى في االعتبار، ويجب أن 
نأخـــذ علـــى محمل الجد أننا ال نعتبر أنفســـنا واقفين بجانـــب المواطنين على 

اإلطالق”.
إذا يسعى الجالد رئيسي، تلبية ألمر خامنئي، إلى االحتيال في آن واحد على 
األسباب الـ 3 النفجار غضب أبناء الوطن والخروج حسبما يمليه عليه خياله 

المريض، من خالل االتجاه نحو الشعوذة بـ “الكوبون”. “مجاهدين”.

عباس صنوبري

الكوبون والدعم النقدي... خدعة

ُفجعـــت الصحافـــة العربيـــة باغتيال شـــيرين أبو عاقلـــة التي اســـتهدفتها رصاصات 
غادرة فاجرة، وقعت على األرض التي أحبتها “جنين” أثناء نقلها أحداث فلســـطين، 
حيث ُولدت بفلسطين وتربت على أرضها، ولم تغادرها فعملت بفلسطين كإعالمية 

منُذ 1997م حتى تاريخ استشهادها.
فلســـطين  أحـــداث  تغطيـــة  علـــى  وعملـــت  “فلســـطين”،  اإلعالميـــة  مادتهـــا  كانـــت 
وانتفاضاتها وثوراتها وجرائم اجتياح ُمدن فلســـطين ومخيماتها بجنين وطولكرم، 
وســـارت لتغطيـــة كل الغـــارات التي تعرض لها قطاع غزة، ودخلت ســـجن عســـقالن 
حيث أجرت مقابالت مع األســـرى الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة 

بالسجن، ومساحة نشاطها طويلة وكثيرة، بمساحة حق فلسطين.
لقـــد أدانت الدولة الفلســـطينية والبحرين ودول العالم أجمع بمســـؤوليها ومنظماتها 
هذه الجريمة الغادرة، وطالبت بمحاســـبة من تعمد اســـتهداف الشهيدة وقتلها، وقد 
أســـكت االعتداء صوت شـــيرين لكنه لم ُيســـِكت الحق، الحق الذي يدوي على أرض 
فلسطين، كانت بصوتها نًدا شرًسا، قوًيا بقوة صمود الشعب الفلسطيني، كانت تقول 
الحقيقـــة والحق بما امتلكت من القوة والشـــجاعة والجرأة، فاســـتحقت المشـــاهدة 
مـــن المالييـــن الذين يتابعون أخبارهـــا وتعليقاتها، لم تكن شـــيرين مجرد مذيعة بل 
كانت فارسة مغوارة تقتحم أرض المعارك بال خوف وال وَجل، فكانت هي فلسطين 

وفلسطين هي شيرين.
إن اغتيال الصحافيين واالعتداء عليهم انتهاك إلنسانيتهم ومهنة الصحافة وحرية 
الرأي والتعبير، وهي ممارســـة تخرق القوانين واألعـــراف الدولية، بغية منع اإلعالم 
من أداء رســـالته ووظيفته، فهذا االغتيال جزء من سياســـة اســـتهداف الصحافيين 
لطمـــس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت، واإلدانة الفلســـطينية والعربية والدولية 
واالحتجاجـــات لـــن تكـــون شـــيًئا إن لـــم تتـــم محاســـبة مرتكبـــي الُجـــرم. إن اغتيال 
الشـــهيدة اغتيـــال لفلســـطين واألمـــة العربية ومصادرة لحـــق حرية الـــرأي والتعبير، 
وعلـــى الـــدول والمنظمـــات وشـــعوب العالـــم أن يقفوا وقفـــة حق مع مـــا حصل وبما 
يتوافـــق مـــع القوانين اإلنســـانية والمواثيق والمعاهدات الدوليـــة، وبذل التعاون مع 
اإلعالميين والصحافيين والمراســـلين الذين يبحثون عن الحقيقة، والذين ُيقدمون 
التضحيـــات دفاًعـــا عـــن الحريـــة والعدالة، فالعالـــم اليوم يحتـــاج إلى الكلمـــة الُحرة 
الصادقـــة والقوانيـــن التي تحمي حياة وحقوق الصحافيين والتي تؤمن لهم العيش 

الكريم. 
لقد سقط الكثير من الصحافيين كشهداء لحرية القلم والكلمة، ولم تتوقف المسيرة، 
فهنـــاك مـــن أكمـــل الطريق بـــال كلل وال ملل، وصـــدع صوتهم حتى اآلفـــاق، رحم هللا 

الشهيدة، والمجد والخلود لشهداء أمتنا العربية.

عبدعلي الغسرة

شهيدة الصحافة والحقيقة

منطلقات



مركز تمكين شباب أبوصيبع

القـــدم،  لكـــرة   )33( الصيفيـــة  أبوصيبـــع  دورة  انطلقـــت 
الخميـــس 12 مايـــو 2022، والتـــي ينظمهـــا مركـــز تمكيـــن 

شباب أبوصيبع.
وتعتبـــر دورة أبوصيبـــع مـــن أقـــدم الـــدورات الصيفيـــة، 
وتشـــهد مشـــاركة واســـعة مـــن قبـــل الشـــباب البحرينـــي، 
وفـــي هـــذا العـــام تـــم تســـجيل 112 العًبا توزعـــوا على 8 
فرق بواقع 4 فرق لكل مجموعة. وبحســـب نظام الدورة، 
يتأهـــل من كل مجموعة فريقـــان اثنان إلى نصف النهائي 

وصوالً للمباراة النهائية.
ويشـــارك في الدورة 8 فرق: عبدالعزيز خليل للسيراميك، 
مشـــويات بوابـــة الجوهريـــة، الحرميـــن، مطبـــخ الخبـــاز، 

.HPC ،السرايا للمقاوالت، مبخرة الطهر
وأقيمـــت المبـــاراة االفتتاحيـــة بين فريقي مطبـــخ الخباز 
والحرمين، وأسفرت عن فوز مطبخ الخباز على الحرمين 
بأربعة أهداف مقابل واحد. وســـجل للفريق الفائز: حميد 
الخبـــاز )هدفين(، مجيد عبدهللا ولؤي محمد، فيما ســـجل 
محمد مهدي للفريق الخاســـر. وحصل العب فريق مطبخ 
الخباز حميد الخباز على جائزة أفضل العب في المباراة. 

أدار المبـــاراة الحكم ســـيد عدنان ناصـــر، وعاونه إبراهيم 
جاســـم وســـيد علوي جليل، ومراقب المباراة ســـيد عزيز 

السادة. وشهدت المباراة حضوًرا جماهيرًيا الفًتا.
ويلتقـــي اليـــوم الســـبت الموافـــق 14 مايـــو 2022 فريقـــا 
بـــرادات الجوهرية وHPC، عند الســـاعة 4.20 عصًرا على 

ملعب الخباز.
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من منافسات الدورة

عـــن  الكويتيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
تأجيـــل دورة األلعاب الخليجيـــة الثالثة التي 
تحتضنهـــا دولـــة الكويـــت الشـــقيقة مـــن 13 
لغايـــة 31 مايـــو الجـــاري لمـــدة 3 أيـــام حدادا 
لوفـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى رئيـــس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن زايـــد آل نهيان. وأصـــدرت اللجنة 
األولمبية تعميما رســـميا باســـم رئيس اللجنة 
األولمبية الكويتية الشـــيخ فهـــد ناصر صباح 
األحمـــد الصباح عبرت خالله عـــن بالغ الحزن 
واألســـى لوفـــاة الراحـــل، وأكدت فيـــه تأجيل 
جميـــع المنافســـات الرياضية للـــدورة على أن 
تبـــدأ يوم االثنين الموافق 16 مايو مع إصدار 

جدول زمني جديد.
 وكان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ منافســـات الدورة 
بانطـــالق  الجـــاري  مايـــو   13 الجمعـــة  يـــوم 
مســـابقة ألعاب القوى للسيدات قبل أن يتقرر 
التأجيل لتقام منافســـات ســـيدات أم األلعاب 

من 16 لغاية 18 مايو. ووفقا للجدول الزمني 
الجديـــد فإن فترة الدورة لن تتغير إذ ســـيقام 
حفـــل االفتتـــاح بتاريـــخ 22 مايو وســـتختتم 
الدورة بتاريخ 31 من الشهر ذاته دون إضافة 
أيام رغم التوقف الذي سيطالها لمدة 3 أيام.

 هـــذا وأصـــدر ديـــوان الخدمة المدنيـــة بدولة 
الكويت الشـــقيقة تعميما بتعطيـــل العمل في 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة لمـــدة 3 أيام 
اعتبارا من الجمعة 13 مايو وتنكيس األعالم 

لمدة 40 يوما.
 وتلقـــت البعثة البحرينية نبأ وفاة المغفور له 
بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان ببالغ الحزن واألســـى حيث استذكر 
الجميـــع مناقـــب الراحـــل ودوره فـــي خدمـــة 
قضايـــا األمـــة العربيـــة واإلســـالمية، وجهـــود 
اإلماراتيـــة  بالرياضـــة  االرتقـــاء  فـــي  ســـموه 
والخليجيـــة من خالل دعمـــه ورعايته للكثير 
مـــن البطـــوالت واألحـــداث الرياضيـــة بدولـــة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة.  وتعـــرب اللجنة 
األولمبية البحرينية والبعثـــة اإلدارية لمملكة 
البحريـــن فـــي دولـــة الكويـــت الشـــقيقة عـــن 
خالص التعازي والمواساة إلى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة قيادة وحكومة وشـــعبا بهذا 
المصـــاب الجلل، ســـائلين المولى العلي القدير 
أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ويســـكنه 

فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الحزن يعم البعثة البحرينية بوفاة خليفة بن زايد

تأجيل دورة األلعاب الخليجية لمدة 3 أيام

المنامة- مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

نعى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي 
لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفة المغفـــور له بإذن هللا صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الـــذي انتقل إلـــى رحمة هللا تعالى اليوم 

الجمعة )أمس(.
وأعرب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة عن حزنـــه العميق لوفاة صاحب 
آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الســـمو 
نهيان، مســـتذكرًا السيرة العطرة لسموه 
ومكانته المرموقة كقائد فذ بذل الغالي 
والنفيـــس فـــي ســـبيل رفعـــة وازدهـــار 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، ودعم 

ومساندة القضايا اإلنسانية العادلة.
وأكـــد رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم أن الرعايـــة الفائقـــة التـــي أوالها 
الراحـــل الكبيـــر لكـــرة القـــدم اإلماراتية 
كان لهـــا أطيب األثر في ترســـيخ مكانة 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة على 

ساحة كرة القدم اآلسيوية والعالمية.
وأعرب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة عـــن خالص العـــزاء والمواســـاة 
إلـــى أســـرة آل نهيان الكريمـــة وحكومة 
وشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بوفاة صاحب الســـمو الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيـــان، داعيـــًا هللا أن يتغمـــده 
بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح جناته 
ويلهم الجميع الصبر والســـلوان وحسن 

العزاء.

رئيس االتحاد اآلسيوي ينعى خليفة بن زايد

سلمان بن إبراهيم يستعرض آفاق تطوير الكرة اآلسيوية
خالل لقائه مع رئيس الوزراء األوزبكي

جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  اســـتقبل 
أوزبكســـتان عبـــدهللا أريبـــوف رئيس 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القـــدم النائب 
األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القدم الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم آل 
خليفة؛ بمناسبة الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها رئيس االتحاد اآلسيوي إلى 

العاصمة طشقند.
وتـــم خالل اللقـــاء اســـتعراض خطط 
االتحاد اآلســـيوي المستقبلية لتطوير 
القـــارة  أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  اللعبـــة 
علـــى  الوقـــوف  تـــم  كمـــا  اآلســـيوية، 
المتعلقـــة  التحضيـــرات  مســـتجدات 
بإقامـــة بطولـــة آســـيا تحـــت 23 عاما 
التي ســـتحتضنها أوزبكســـتان الشـــهر 
المقبل،حيـــث تم التأكيـــد على أهمية 
البطولـــة فـــي تطويـــر مســـيرة الكـــرة 

بـــه  تتمتـــع  مـــا  وإبـــراز  اآلســـيوية، 
أوزبكســـتان مـــن بيئة جاذبـــة لتنظيم 

البطوالت الرياضية القارية. 
وخـــالل اللقـــاء الذي حضـــره عدد من 
المســـؤولين في االتحادين اآلســـيوي 
واألوزبكـــي رحـــب أريبـــوف بالشـــيخ 
ســـلمان بن ابراهيم آل خليفة، مشيدا 
بجهـــوده فـــي خدمة الكرة اآلســـيوية 
ومواقفـــه الداعمـــة للكـــرة األوزبكيـــة 
بالنجـــاح  لـــه  تمنياتـــه  عـــن  ومعربـــًا 
المســـتمر في قيـــادة مســـيرة االتحاد 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  اآلســـيوي نحـــو 

والنماء. 
االتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
شـــكره  عـــن  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
وتقديره إلى رئيس الوزراء األوزبكي 
على كرم الضيافة وحسن االستقبال، 

مشيدا بالتطور المتنامي في مستوى 
كـــرة القـــدم األزبكيـــة، مؤكـــدًا حرص 
االتحاد اآلسيوي على تقديم مختلف 
أشكال الدعم والمساندة ألوزبكستان 

فـــي إطـــار برامـــج التطويـــر المتنوعة 
وذلـــك بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز جهـــود 
االتحـــاد األوزبكـــي الراميـــة لالرتقـــاء 

بالمنظومة الكروية في البالد.

طشقند - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

جانب من اللقاء

سلمان بن إبراهيم

لندن - المكتب اإلعالمي

ســـجل ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد 
الفريق الملكي للقدرة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، إضافة 
بعـــد  البحرينيـــة  للقـــدرة  جديـــدة 
أن أحـــرز المركـــز األول في ســـباق 
160 كم لبطولة ويندســـور الدولية 
للفروســـية، وســـط مشـــاركة جيدة 
مـــن مختلـــف دول  الفرســـان  مـــن 

العالم.
وتمكن ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة من قيادة الفريق الملكي 
إلـــى مراكـــز متميـــزة فـــي الســـباق 
الذي ينظم لمســـافة 160 كم للمرة 
األولى بعد منافســـة قوية ومثيرة 
مـــع عـــدة فرســـان أبرزهم فرســـان 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
إذ اشتدت المنافسة حتى المرحلة 
الخامســـة واألخيـــرة من الســـباق، 
وجـــاء الفارس عبدالرحمـــن الزايد 
فـــي المركـــز الثالـــث، فيمـــا أحرزت 
الثانـــي،  المركـــز  البرتغاليـــة ماريـــا 

واحتـــل الفـــارس اإلماراتي ســـيف 
المزروعي المركز الرابع.

فـــارس  فـــوز  البطولـــة  وشـــهدت   
الفريق محمد عبدالحميد الهاشمي 
 120 ســـباق  فـــي  األول  بالمركـــز 
كم، والفارســـة شـــهد وليـــد األحمد 
جاءت في المركز الثاني، والفارس 
ناصـــر القحطانـــي بالمركـــز الثالـــث 
بعـــد منافســـة قويـــة ومثيـــرة بين 
الفرســـان، إضافة إلى تألق الفارس 
الشـــاب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 

فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة فـــي 
الســـباق وتمكن من إنهاء المراحل 

بنجاح.
 وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن تحقيق المركز األول 
يأتـــي فـــي إطـــار الدعـــم والرعاية 
التي تحظى بها رياضة الفروســـية 
البحرينيـــة مـــن لـــدن عاهـــل البالد 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
واهتمـــام  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
ومساندة ولي العهد رئيس مجلس 

الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة “وضعنـــا رؤيـــة تطـــور 
بطولة ويندسور الدولية للفروسية 
عبر إضافة سباق 160 كم في ظل 
حرص الـــدول على المشـــاركة في 
هذه المســـافة التي تشـــكل إضافة 
قوية للفرســـان خصوًصـــا أن هناك 
العديـــد من الفرســـان سيشـــاركون 
إذ  القادمـــة،  العالـــم  بطولـــة  فـــي 

إن إقامـــة المســـافة للمـــرة األولـــى 
شهدت منافسة قوية بين الفرسان 
وهـــذا مـــا يؤكـــد حـــرص الفرســـان 

على الحضور القوي”.
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة “ســـتكون نتائـــج 
بطولـــة ويندســـور الدوليـــة للقدرة 
دافًعـــا للفريـــق الملكي للمشـــاركات 
القادمة، إذ سنحرص على مواصلة 
تأكيد ريـــادة القدرة البحرينية في 

المحافل الخارجية القادمة”.

من السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد في السباق

سجل إضافة جديدة للقدرة البحرينية

ناصر بن حمد بطال لسباق 160 كم في بطولة ويندسور الدولية للقدرة
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قدمت شـــركة البحرين لتصليح الســـفن والهندسة “باســـرك”، انطالًقا من دورها 
ا  فـــي دعـــم المجتمـــع البحريني ومســـؤوليتها تجـــاه مختلـــف فئاته، دعًمـــا ماليًّ
لجمعيـــة النـــور للبر، لمســـاعدتهم على الوفاء بواجباتهم وتنفيـــذ برامجها تجاه 
المجتمـــع البحرينـــي.  وفـــي هذا الصدد، أشـــادت إدارة الشـــركة بالـــدور الفعال 
والمقدر والمساهمة الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في رعاية الفئات المحتاجة 
في المجتمع. قامت بتســـليم الدعم نرجس الموسوي الرئيس التنفيذي للموارد 
البشـــرية في شـــركة البحرين لتصليح الســـفن والهندسة واســـتلمته هبة جمال 
مديرة الشؤون المالية بجمعية النور للبر، التي بدورها تقدمت بخالص شكرها 
لمجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن لتصليـــح الســـفن والهندســـة لدعمهـــا األعمـــال 

اإلنسانية والخيرية واالجتماعية في مملكة البحرين.

ا لجمعية النور للبر “باسرك” تقدم دعًما ماليًّ

“تيكسل” تطلب طائرتي شحن إضافيتين لدى بوينج طراز 737-800

“توب ريتد” يتيح لرواد األعمال مؤشر أداء يساعد على المنافسة

لتوسيع الوجهات وزيادة عروض الحموالت

تطبيق بحريني يقدم للمستخدمين فرصة تقييم المتاجر

وقعت شـــركة بوينج لطائرات الشـــحن الجوي المحّولة ومقرها 
البحريـــن وشـــركة تيكســـل للطيران التابعة لشـــركة تشيشـــولم 
إنتربرايزيز، اتفاقية لطلب طائرتين شحن محّولَتين إضافيتين 

من طراز بوينج 737-800.
وطلبت شركة تيكسل في السابق طائرتين من طراز 737-800 
BCF، وأعيد تســـليم األولى في شـــهر يناير لتصبح أول شـــركة 
طيـــران فـــي منطقة الشـــرق األوســـط تضـــم طائـــرة 737-800 
محوّلـــة إلـــى أســـطول طائراتها. ومن المقرر أن تتســـلم شـــركة 
الطيران طائرتها الثانية من طراز 800-737 المحوّلة في وقت 

الحق من الصيف الجاري. 
وســـيعزز الطلـــب اإلضافـــي مجموع أســـطول طائرات تيكســـل 
للطيـــران المحولـــة مـــن طـــراز 800-737 ليصل إلـــى 4 طائرات 

بمجرد إعادة تسليم طائرات الشحن المكتملة.
وقـــال جورج تشيشـــولم، الرئيس التنفيذي لشـــركة تشيشـــولم 
بشـــكل  “اســـتجاب عمالؤنـــا  للطيـــران:  إنتربرايزيـــز وتيكســـل 

إيجابـــي للغايـــة لعمليـــة وأداء وقـــدرات أول طائـــرة محوّلة مـــن طـــراز 800-737 قمنا 
بتشغيلها في شهر فبراير. وعززت هذه االستجابة األولية ثقتنا بالمنتج وقررنا إضافة 
طائرتين من طراز BCF إلى أســـطولنا لمســـاعدتنا على تلبية الطلب المتزايد باستمرار. 

وســـنتمكن عبـــر هـــذه الطائـــرات مـــن توســـيع وجهاتنـــا وزيادة 
عروض الحموالت لعمالئنا”.

من جانبه، قال جينس شتاينهاغن، مدير شركة بوينج لطائرات 
الشحن الجوي المحّولة “تعّد تجربة تيكسل للطيران مع طائرة 
المحوّلـــة من طراز 800-737 شـــهادة على تنوع وكفاءة طائرة 
الشـــحن هذه. ويســـرنا أن نوفر للشركة طائرتين إضافيتين من 
الطـــراز ذاته لنعزز قدرات الشـــحن لديها كـــي تتمكن من اغتنام 
فـــرص النمـــو في المنطقـــة عبر طائـــرات الشـــحن القوية وذات 

قدرات الحمولة األعلى”. 
تســـتطيع الطائـــرة المحوّلـــة مـــن طـــراز 800-737 تلبية حمولة 
أكبـــر تصـــل إلى 23.9 طـــن )52800 رطـــل(، وأن تطير لمســـافة 
أبعـــد تصل إلى 2025 ميل بحري )3750 كم( مقارنًة بــــطائرات 
الشـــحن الكالســـيكية من طراز 737. وتم تقديم طلبات عالمية 

على طراز 800-737 تجاوزت 200 طلب والتزام.
تأسســـت شـــركة Texel Air WLL في العام 2013، وهي شـــركة 
تابعة لشركة تشيشولم إنتربرايزيز المختصة بالطيران والمسجلة في البحرين. وتدير 
الشـــركة عمليـــات شـــحن البضائـــع للطـــرف الثالث وتوفـــر المرافـــق وخدمـــات الصيانة 

واإلصالح الشاملة.

التجاريـــة  للمعامـــالت  المســـبوق  غيـــر  االرتفـــاع  أدى 
اإللكترونية التي فرضتها الجائحة، إلى نشـــوء حاجة 
علـــى  يدلهـــم  إلكترونـــي  لمؤشـــر  األعمـــال  رواد  بيـــن 
مســـتوى رضا الزبائن عن خدماتهم وسلعهم التجارية، 
ويمكنهـــم التعويـــل عليـــه كمؤشـــر أداء يبرزهـــم أمام 

المستهلكين قبالة منافسيهم. 
هذا ما أطلقته “توب ريتد” أخيرا بعد تحسين تطبيقها 

المتوافر على منصتي أبل ستور وأندرويد. 
أتاحـــت  التـــي  التجريبيـــة  نســـختها  نجـــاح  فبعـــد 
للمســـتهلكين تقييـــم مـــا يربـــو على ألف محـــل تجاري 
تعـــددت أنشـــطتهم بيـــن 17 نشـــاطا تجاريـــا شـــملت 
عيـــادات طبيـــة، وخدمـــات منزليـــة، ومنتجات وســـلع 
اســـتهالكية وعـــروض ترفيـــه ومطاعم وغيرهـــا، فقد 
منحـــت نســـختها المطـــورة لرجال األعمال واألنشـــطة 
فـــي  أنفســـها  تســـجيل  إمـــكان  والخدميـــة  التجاريـــة 
التطبيق لتسهيل وصول الزبائن إليهم ومعرفة آرائهم 

في خدماتهم ومنتجاتهم.
منـــه  يســـتفيد  بحرينـــي  تطبيـــق  ريتـــد”  “تـــوب  و 

المســـتخدمون والتجار على حد سواء. فهو على غرار 
أكثـــر التطبيقات العالمية شـــهرة، يتيح للمســـتخدمين 
تقييـــم المحـــال التجاريـــة والخدميـــة بمـــا يفيـــد بقية 
طلبـــا  األكثـــر  اختيـــار  عليهـــم  ويســـهل  المتصفحيـــن 
واألعلـــى تقييمـــا، فيما يتيح للتجـــار أيضا معرفة آراء 
الزبائـــن فـــي محالهم، ومحـــال منافســـيهم. وقد أطلق 
نســـخته األولى في 2018 ثم جرى تحديثها في العام 

الحالي. 
وعـــن ذلك يقول مؤسســـه عيســـى مبارك “بلـــغ الوعي 
االســـتهالكي اليـــوم مســـتوى جديـــدا لـــم يصـــل إليـــه 
مـــن قبـــل، خصوصـــا مـــع االزديـــاد الكبيـــر للمعامـــالت 
اإللكترونيـــة وتوافـــر المنتجـــات بشـــكل متنافـــس في 
الفضـــاء اإللكترونـــي. لـــم تعـــد الحاجة مقتصـــرة على 
المستهلكين، بل أصبح لزاما على المنتجين وأصحاب 
األعمال االستفادة من آراء عمالئهم لتطوير وتحسين 
منتجاتهـــم. هذه اآلراء والتقييـــم المعلن الموجود في 
الفضاء العام الذي يتيحه التطبيق يمّكن رائد األعمال 
الذكي من اتخاذه مؤشرا ليس على رضا الزبون فقط، 

بل للتنافس والتباهي به أمام منافسيه”. 
وأضـــاف “حينما تكون صاحب منتج أو خدمة وتقول 
إن محلـــي التجاري أو عيادتي، أو مدرســـتي، أو حتى 
حســـابي فـــي انســـتغرام حاصـــل علـــى تقييـــم يفـــوق 
4 نجـــوم علـــى تطبيـــق )تـــوب ريتـــد(، فهـــذا يعني أنك 
تمتلك بضاعة ومنتجا يلقى قبول واستحسان الزبون 

وتصبح في محل منافسة مع اآلخرين”.

نزلت دون مستوى األلفي نقطة

بورصة البحرين تتكبد خسائر ملموسة بانخفاض 4.6 %
تكبدت بورصة البحرين خســـائر ملموســـة خالل أول أســـبوع من التداوالت بعد إجازة 
عيد الفطر المبارك، مع تســـجيل مؤشـــر البحرين العام انخفاضا بنســـبة 4.61 % ليغلق 

عند مستوى 1,959.67 نقطة، لينزل دون مستوى األلفي نقطة. 
وبلغت كمية األسهم المتداولة في بورصة البحرين خالل األسبوع الماضي 15 مليونا 
و405 آالف و726 سهما بقيمة إجمالية قدرها 4 ماليين و957 ألفا و145 دينارا، نفذها 

الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 647 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الجاري أسهم 30 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 
شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار 
إقفالهـــا الســـابق.  واســـتحوذ على المركـــز األول في تعامالت األســـبوع الماضي قطاع 
المواد األساســـية، حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة مليونين و138 ألف و699 دينار 

أو مـــا نســـبته 43.14 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
مليون و692 ألفا و568 سهما، تم تنفيذها من خالل 230 صفقة.

أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانـــت من نصيـــب قطاع المـــال، إذ 

بلغت قيمة أســـهمه المتداولة مليونين و109 آالف و375 دينارا بنســـبة 42.55 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة في البورصـــة وبكمية قدرهـــا 11 مليونـــا و967 ألفا 
و244 سهما، تم تنفيذها من خالل 270 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت 
شـــركة ألمنيوم البحرين )البا( في المركز األول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها 
مليونين و138 ألفا و699 دينارا وبنسبة 43.14 % من قيمة األسهم المتداولة وبكمية 

قدرها مليون و692 ألفا و568 سهما، تم تنفيذها من خالل 230 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 868 ألفا و110 
دنانير وبنسبة 17.51 % من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 7 ماليين و29 ألفا 

و266 سهما، تم تنفيذها من خالل 60 صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األســـهم المتداولة 991 ألفـــا و429 دينارا، في حين كان 
المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة 3 ماليين و81 ألفا و145 سهما، 
أمـــا متوســـط عـــدد الصفقات خالل األســـبوع الماضـــي فبلغ 129 

صفقة.
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 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات
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311,120.750
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8.55%
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موظف منتج خير من رائد أعمال فاشل
تخيـــل أن تفضـــي أجمـــل ســـنوات عمرك فـــي تقديم كل جهـــد ووقت في 
إنشاء أو توسعة مبنى ضخم، وبعد مضي كل تلك السنوات تلتفت للخلف 
لتجد أنك مجرد عابر ســـبيل أو مقيـــم مؤقت في هذا المبنى، وقد انتهت 
عالقتك فيه بشـــهادة شـــكر وكعكة واحتفال للتقاعد في أحسن األحوال، 
إضافة إلى تعويض نهاية خدمة كنت تنظر إليه خالل ســـنوات وظيفتك 
على أنه جمل كبير ســـيحملك إلى النهاية السعيدة وإذا هو صوص صغير 

تبخر من بين أصابعك سريعا ولم يبق منه سوى الريش.
لكن بالمقابل هل ريادة األعمال هي الحل األمثل بالنسبة لك؟ هل فعال كل 
رواد األعمال رابحين وكل الموظفين خاسرين؟ أليست الصورة السوداء 
عـــن الوظيفة يرســـمها فقـــط رواد أعمال ينطبق عليهم المثل الشـــعبي “ما 

يمدح السوق إال من ربح فيه”؟
حقيقة األمر ريادة األعمال ليست بهذه السهولة التي يتصورها البعيد عن 
عالم األعمال، فهي بحاجة لســـاعات عمل أكثر بكثير من الوظيفة ونســـبة 
مخاطـــرة قد تصل برائد العمـــل إلى الهاوية، كما ال يوجد أي دعم حقيقي 
في حال الخســـارة ال ســـمح هللا، فال يوجد جهة في العالم مســـتعدة لدفع 
ديـــون رائـــد العمل فـــي حالة الخســـارة، وفي نفس الوقت يقـــع الرواد في 
دائرة توقعات المجتمع والسلطة، فهم يتوقعون منه دفع الضرائب والبيع 
بأســـعار منخفضة وتوفير فرص عمل كثيرة وأن يتحمل أغلب المشـــاكل 

االقتصادية وإال سيكون عنوانه التاجر الجشع.
كل هـــذه الســـلبيات ال تعنـــي بـــأن العمـــل الحر ســـيئ ويجب تجنبـــه لكنها 
صورة واقعية لكل من يعتقد أن ريادة األعمال أفضل من العمل الوظيفي 
أو العكس، فبطبيعة الحال كل شـــيء في الحياة له إيجابياته وســـلبياته، 
ومـــن إيجابيـــات ريـــادة األعمـــال عـــدم وجـــود حدود كمـــا هو الحـــال في 
الوظيفـــة، فرائـــد العمل قادر على العمل في أي مجـــال ومن أي مكان في 
العالـــم، كما ال يوجد حـــدود للربح على عكس الراتب الوظيفي، أيًضا رائد 
األعمـــال قادر أن يبرز إنجازاته بشـــكل أكبر للمجتمع على عكس الموظف 
الـــذي من الممكن جًدا أن ُيظلم وتنســـب إنجازاته ألشـــخاص آخرين على 
حســـب منصبهـــم الوظيفي، لكـــن كيف من الممكن أن يعمـــل رواد األعمال 

من دون موظفين؟
سر نجاح أغلب الشركات في العالم يعود لجودة موظفيها، وال يمكن لرواد 
األعمال التوســـع بالنجاح من دون موظفين، وبســـبب هذه األهمية يوجد 
الكثيـــر من اإليجابيات للعمل كموظف بدل ريادة األعمال، فالموظف غير 
ملزم بخســـارة الشـــركة وال يتحمل ضغط التزاماتها المالية، ولديه القدرة 
لالنتقـــال ألي وظيفـــة وفـــي أي وقت مناســـب له، كما أن هنـــاك الكثير من 
الدعـــم الحكومـــي المقدم للموظفيـــن وهو محرم علـــى رواد األعمال مثل 
بـــدل التعطـــل، فهـــل يعنـــي أن العمـــل الوظيفـــي أمـــان أكثر؟ فقـــط تخيل 

مجتمعا من دون رواد أعمال، كيف يمكن أن يكون هناك وظائف!
الوظيفـــة أم العمـــل الحر ســـؤال لن تجـــد له إجابة نموذجيـــة، كل منهم له 
سلبياته وإيجابياته، وتحديد األنسب لك يتوقف على طموحك والتزامك 

ونشاطك وشغفك وطبيعة شخصيتك.

نداء لدعاة التحفيز

“بـــس عـــاد” توقفوا عن دفـــع الناس الختيـــارات هي فقـــط بمخيلتكم أنها 
األفضـــل، ال تدفعـــوا الناس لكـــره وظائفهـــم وايهامهم بأن ريـــادة األعمال 
أو المتاجـــرة بالبتكويـــن هو الحلم الوردي ســـهل التحقيق، وأكاد أجزم أن 
غالبيتكم لم يجرب ما يقول، بل نقل منشـــورات أجنبية وترجمها للعربية 

لكي يبدو من المؤثرين.

خليل القاهري

اقتصاد



نشــرت صحيفــةTHE NATIONAL اإلماراتيــة الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة أخيــًرا تحليال 
اقتصاديا بشــأن نمو اقتصاد البحرين بنســبة 3 % في 2022 بســبب ارتفاع أسعار النفط 
وانتعــاش مــا بعــد الجائحة، وفقا لدراســة جديــدة أجراها بنــك الكويت الوطنــي أخيرا، 
والــذي أكــد فــي توقعاته لالقتصــاد الكلي أن التوازن المالي في الدولــة الخليجية - التي 
ســجلت نمــوا بنســبة 2.2 فــي ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي في عــام 2021 - مــن المتوقع أن 
يتأرجــح مــرة أخــرى إلى فائض هذا العــام، متقدما على هدف المنامة الذي تأخر بســبب 

الجائحة والمتمثل في تحقيق التوازن بحلول عام 2024.

وقال البنك إن أي تراجع في أسعار النفط 
ــداف بــرنــامــج  ــ أو تــنــفــيــذ غــيــر مــكــتــمــل ألهـ
على  مخاطر  يمثل  للبالد  المالي  الــتــوازن 
النمو، وقال إنه على الرغم من أن البحرين 
هي واحدة من أكثر االقتصادات تنوعا في 
تستفيد  أن  يمكن  أنها  إال  الخليج،  منطقة 

ارتفاع  أكثر من غيرها من 
الــنــفــط نظرا  عــائــدات 
لنقاط ضعفها المالية 
يهدف  التي  الخاصة 
ــامــــج اإلصــــــالح  ــ ــرن ــ ب
“في  معالجتها،   إلــى 

ــع، يــمــكــن  ــ ــواقـ ــ الـ
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ
تــســجــل  أن 
فــائــض  أول 
منذ  لها  مالي 

عام  في  عاما   14
متجاوزة   ،2022

هـــدفـــهـــا “الـــمـــؤجـــل 
المتمثل  الجائحة”  بسبب 

في  الـــتـــوازن  تحقيق  فــي 
األمور  وتتطلع  الميزانية”، 

في  البحريني  االقــتــصــاد  ــى  إل
الوقت الذي ينفذ فيه برنامج 
ــــي، والـــــذي  ــال ــمــ ــ الـــــتـــــوازن ال
الوطني  الكويت  بنك  يــقــول 

النمو  تــوقــعــات  سيقود  ــه  إن
ــالد عـــلـــى الـــمـــدى  ــ ــب ــ ــي ال فــ

المتوسط.
وفي الشهر الماضي، عدلت 

وكـــالـــة “مــــوديــــز” لــخــدمــات 
الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 

ــى “مــســتــقــرة” مع  تــوقــعــاتــهــا لــلــبــحــريــن إلـ
أسعار  ارتفاع  من  البالد  اقتصاد  استفادة 
النفط واستمرار الحكومة في إصالحاتها 
ــة الــتــصــنــيــف  ــالـ ــدت وكـ ــ الــمــالــيــة، كــمــا أكـ
األجل  B2 طويل  االئتماني على تصنيف 
في  المضمونة  غير  التصنيفات  وأعــلــى 
النظرة  فــي  التغيير  أن  وأضــافــت  الــبــالد. 
مخاطر  في  تراجعا  “يعكس  المستقبلية 
تصنيفات  عــلــى  الــســلــبــي  الــجــانــب 

واســـتندت أهـــداف المنامـــة المعدلـــة في البحرين”. 
إطـــار البرنامج إلى ســـعر نفط متوقع يبلغ 
60 دوالرا للبرميـــل فـــي الفتـــرة من 2022 
إلـــى 2024، والـــذي يبـــدو اآلن “متشـــائما 
مـــن  تتأرجـــح  الميزانيـــة  “نـــرى  للغايـــة”، 
عجز قـــدره 3.7 في 
المائـــة مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي 
فـــي عـــام 2021 إلـــى 
فائـــض صغيـــر هـــذا العـــام 
والعام المقبـــل. وباإلضافة 
إلـــى القفـــزة في اإليـــرادات 
تعزيـــز  ســـيتم  النفطيـــة، 
اإليرادات غيـــر النفطية إلى نحو 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن   %  6.2
خـــالل  مـــن   2023  -  2022 الفتـــرة  فـــي 
تأثيـــر ارتفـــاع ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
وتعزيز تحصيل اإليـــرادات”، كما يبدو أن 
الحكومة مستعدة لاللتزام بمبادرات بنك 
االحتياطي الفيدرالي لترشيد اإلنفاق، بما 
فـــي ذلك خفـــض القوى العاملة وتبســـيط 
باإلصـــالح.  التزامهـــا  وتعزيـــز  الدعـــم، 
وتستهدف إنفاق 20 في المائة من الناتج 
 ،2024 عـــام  بحلـــول  اإلجمالـــي  المحلـــي 
انخفاضـــا من الذروة األخيـــرة التي بلغت 

28.7 في المائة في عام 2020”.
ويتوقـــع بنـــك الكويـــت الوطنـــي أن يبلـــغ 
النمـــو غير النفطي فـــي البحرين 3 % في 
عـــام 2022 - وهـــو أفضل قليـــال من العام 
الماضـــي - ويرجع ذلك جزئيـــا إلى القيود 
المســـتجد  كورونـــا  بفيـــروس  المرتبطـــة 
)كوفيـــد - 19( التي تم رفعها إلى حد كبير 
خالل الربع األول من عام 2022 والتي لم 

يتم إعادة فرضها.
وأضـــاف أن القطاع المالي الحيوي - الذي 
يشـــكل 20 فـــي المائة من الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي غيـــر النفطـــي - سيســـتفيد من 
نشـــاط أقوى وارتفاع أسعار الفائدة، األمر 
الذي سيساعد بدوره في تعويض العبء 
علـــى النشـــاط مـــن تدابيـــر ضبـــط أوضاع 

المالية العامة.
إلـــى   - المركـــزي  البحريـــن  قـــام مصـــرف 
جانـــب الجهات التنظيميـــة المصرفية في 
واإلمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
العربيـــة المتحـــدة والكويـــت وقطـــر - في 
5 مايو بزيادة ســـعر الفائدة الرئيسي على 
تســـهيل الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 
50 نقطة أســـاس إلـــى 1.75 في المائة من 
1.25 في المائة، في أعقاب تحرك مجلس 
االحتياطـــي الفيدرالي لرفع ســـعر الفائدة 
مئويـــة،  نقطـــة  نصـــف  بمقـــدار  الرئيســـي 
ويعد القـــرار األكثر “قـــوة”  للبنك المركزي 

األمريكي منذ 22 عاما.
كما تم رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة 
واحدة من 1.5 في المائة من 1 في المائة، 
وســـعر الفائدة على الودائع لمدة 4 أسابيع 
مـــن 1.5 فـــي المائة مـــن 1.75 فـــي المائة، 
وأسعار الفائدة على اإلقراض من 2.5 في 
المائـــة إلـــى 3 في المائـــة. “يمكن أن يؤدي 
ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة أيضـــا إلـــى تفاقم 
ديناميكيـــات ديـــون القطاع العـــام. وعلى 
الجانـــب اآلخـــر، يمكـــن أن يـــؤدي ارتفـــاع 
أسعار النفط أو تنفيذ اإلصالحات بسرعة 

ونجـــاح إلـــى تحســـين النمو غيـــر النفطي 
والتصنيف االئتماني للحكومة”.

كمـــا وضـــع المصـــرف المركـــزي فـــي وقت 
سابق من هذا الشهر قواعد جديدة تحكم 
األنشـــطة القائمة علـــى التمويل الجماعي، 
حيث تتطلع المملكـــة إلى فتح المزيد من 
سبل التمويل للشركات الصغيرة وتوسيع 
نطـــاق الســـيولة. ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن 
يواصـــل قطاعـــا الســـياحة والضيافـــة في 
البحرين انتعاشهما، في حين من المتوقع 
الهيدروكربونـــات  قطـــاع  يتوســـع  أن 
بشـــكل طفيف وفقا لزيـــادات إنتاج النفط 

المخطط لها من قبل تحالف أوبك+.
وارتفـــع التضخـــم في البحريـــن إلى أعلى 
مســـتوى لـــه فـــي 6 ســـنوات عنـــد 3.2 في 
المائـــة علـــى أســـاس ســـنوي فـــي فبرايـــر، 
مدفوعـــا فـــي الغالـــب بمضاعفـــة ضريبـــة 
القيمـــة المضافة إلى 10 في المائة مقارنة 
بشهر يناير، ومن المتوقع أن يؤدي تعافي 
الطلب وارتفاع أســـعار السلع العالمية إلى 
دفع التضخم إلى مســـتوى ال يزال معتدال 
بنســـبة ٪3 فـــي المتوســـط فـــي الفتـــرة 

.2022-2023

اقتصاد البحرين ينمو 3 % في 2022 الرتفاع أسعار النفط وانتعاش ما بعد الجائحة
THE NATIONAL في تحليل لصحيفة

ـــدة ـــار الفــائــ ـــاع أسعــ ـــوى وارتفــ ـــاط أقــ ـــن نشـــ ـــد مــ ـــاع المــالـــــي سيستفيــ القطــ

ــاري ــام الجـ ــي العـ ــا فـ ــذ 14 عامـ ــا منـ ــي لهـ ــض مالـ ــجيل أول فائـ ــة تسـ ــن للحكومـ يمكـ
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تعميق العالقات االقتصادية بين البحرين وأميركا

تسليط الضوء على مبادرات الشركات باالستدامة

أسعار النفط تعود لالرتفاع.. ومخاوف ضعف الطلب تحد من المكاسب

غرفة التجارة األميركية تقّدم سفير واشنطن ألعضائها

“جمعية الشرق األوسط” تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي إلدارة المرافق

توقعات بانخفاض إنتاج روسيا نحو 3 ماليين برميل يوميًّا من يوليو

تشـــّرفت غرفـــة التجـــارة األميركيـــة فـــي البحريـــن 
)AmCham( بتقديم الســـفير ســـتيفن بوندي ســـفير 
الواليـــات المتحـــدة األميركية في مملكـــة البحرين 
ألعضائها ومجتمع األعمال األوســـع في حفل غداء 

لشبكات األعمال الذي تنظمها مؤخًرا كل شهرين. 
 وقـــد قّدم الســـفير “بونـــدي” تحديثـــات مهمة حول 
الواليـــات  بيـــن  الثنائيـــة  االقتصاديـــة  األولويـــات 
المتحـــدة والبحريـــن، قائـــًا: “أود التأكيـــد علـــى أن 
السفارة األميركية موجودة هنا لدعم غرفة التجارة 
األميركيـــة في البحرين. وإن قوة العاقات الثنائية 
علـــى  مبنيـــة  والبحريـــن  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 
التجـــارة الحرة واالزدهـــار المشـــترك، وتلعب غرفة 
ـــا في  التجـــارة األميركيـــة )AmCham( دوًرا محوريًّ
تعزيز فرص األعمال واالستثمار الجديدة للشركات 

األميركية والبحرينية والعالمية األخرى. 
 وعلق بوندي بأن غرفة التجارة األميركية تعد شريًكا 
حاســـًما لدعم التعافي االقتصادي في البحرين بعد 
الجائحـــة، باإلضافـــة إلـــى أن التعاون المســـتمر بين 
الســـفارة وأعضاء غرفة التجارة األميركية سيعمل 
علـــى تعميـــق العاقـــات االقتصاديـــة بيـــن البحرين 
والواليـــات المتحدة بمـــا يعود بالنفع بيـــن البلدين”. 
كمـــا تقـــّدر غرفـــة التجـــارة األميركيـــة شـــراكتها مع 
الســـفارة األميركيـــة وتتطلـــع إلـــى العمل عـــن كثب 

لتطوير مجتمع األعمال األميركي -البحريني.

ســّلطت جمعية الشــرق األوسط إلدارة المرافق )MEFMA(، الضوء على موضوع 
الســتدامة خــال ندوتهــا الفتراضية التــي عقدت احتفاًل باليــوم العالمي إلدارة 

المرافق تحت شعار “قيادة إدارة المرافق نحو مستقبل ُمستدام”. 

التـــي  االفتراضيـــة،  النـــدوة  وجمعـــت 
أقيمـــت برعايـــة “أيـــه. جي. فاســـيليتيز 
AG Facilities Solu- )سوليوشـــنز” 

tions(، مختصـــي المجـــال مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم لمناقشـــة دور االســـتدامة 
فـــي التطويـــر المســـتمر لمجتمـــع إدارة 

المرافق. 
عـــدد  علـــى  الضـــوء  تســـليط  تـــم  كمـــا   
كبيـــر من مبـــادرات االســـتدامة من قبل 
الشـــركات األعضـــاء في جمعية الشـــرق 
األوســـط إلدارة المرافـــق والتـــي توضح 

جهودها األخيرة في مجال البيئة. 

 وقـــال المهنـــدس علي الســـويدي، نائب 
رئيـــس جمعيـــة الشـــرق األوســـط إلدارة 
المرافـــق ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
المرافـــق:  إلدارة  العالميـــة  الجمعيـــة 
“أقيمـــت النـــدوة االفتراضية هـــذا العام 
احتفـــاًء باليوم العالمـــي إلدارة المرافق، 
وهـــو مـــن أبـــرز الفعاليـــات فـــي قطاعنا، 
حيث جمعت الندوة أصحاب المصلحة، 
واســـتعرضنا مـــن خالهـــا التقـــدم الـــذي 
حققنـــاه ونتـــاج اعتمادنـــا الدائـــم علـــى 
المســـتدامة.  والمنهجيـــات  الممارســـات 
كمـــا أتاحـــت لنـــا النـــدوة فرصـــًة إلظهار 

التقديـــر لمســـاهمات أعضـــاء الجمعيـــة 
ونجاحاتهم، والتي تحثنا على االستمرار 
بالتقـــدم وتطويـــر حلـــول أفضـــل إلدارة 
المرافـــق بما يتوافق مع أجنـــدة التنمية 

المســـتدامة للمنطقة. عـــاوًة على ذلك، 
عكســـت الندوة التزامنا الراســـخ بتوفير 
منصة للتواصل تمّكـــن أعضاء الجمعية 
وغيرهـــم مـــن أصحـــاب المصلحـــة مـــن 
العمـــل مًعا لتمكين قطـــاع إدارة المرافق 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وضمـــان 

مواكبته الحتياجات العصر”.  
إلدارة  العالمـــي  اليـــوم  إطـــاق  وتـــم   
مهنـــة  مكانـــة  تعزيـــز  بهـــدف  المرافـــق 
إدارة المرافـــق علـــى المســـتوى العالمي. 
وفي إطار مشـــاركتها فـــي تحقيق نفس 
الهـــدف، كانت جمعية الشـــرق األوســـط 
غيـــر  مؤسســـة  وهـــي  المرافـــق،  إلدارة 
ربحيـــة مختصـــة بـــإدارة المرافـــق، فـــي 
طليعـــة المبادريـــن لبنـــاء مجتمـــع إدارة 

مرافق قوي في المنطقة.

واصلـــت أســـعار النفـــط صعودهـــا أمـــس الجمعـــة، لكنها 
تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع، 
إذ فـــاق تأثيـــر المخـــاوف مـــن التضخـــم وتباطـــؤ النمـــو 
العالمـــي بفعـــل عمليـــات اإلغاق فـــي الصيـــن لمكافحة 
الجائحـــة، إثـــر القلـــق من تضـــاؤل إمـــدادات الوقود من 
روسيا. وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 1.81 دوالر، 

بما يعادل 1.7 % إلى 109.26 دوالر للبرميل.
وصعـــدت العقود اآلجلة لخام غرب تكســـاس الوســـيط 
األميركـــي 1.55 دوالر، أو 1.5 %، إلـــى 107.68 دوالر 

للبرميل.
ومـــع ذلـــك، تتجه عقـــود خامـــي القياس نحو تســـجيل 
تراجـــع أســـبوعي، مع توقع انخفاض خـــام برنت نحو 3 

% وهبوط الخام األميركي حوالي 2 %.
وما زالت الســـوق تشهد تقلبا مع احتمال فرض االتحاد 
األوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي 
إلـــى نقص المعـــروض، والمخاوف إزاء الطلـــب العالمي 
المتعثر. وقال الشـــريك اإلداري في “إس.بي.آي” إلدارة 
األصـــول، ســـتيفن إينيس، إن تجار النفـــط يبحثون عن 
“بصيـــص مـــن الضـــوء في نهايـــة نفق اإلغـــاق الصيني 
القاتـــم”. وأضـــاف: “مع ذلك، فإننا نعـــود دوما إلى نقطة 
البدايـــة مـــع المقارنة بين تراجع أعـــداد الحاالت وزيادة 

تمسك السلطات بسياسة صفر كوفيد”.
وأدى التضخـــم والرفع الحاد ألســـعار الفائدة إلى صعود 
الدوالر األميركي إلى أعلى مســـتوياته في 20 عاما مما 
حـــد مـــن مكاســـب أســـعار النفـــط، إذ إن ارتفـــاع الدوالر 

يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعمات أخرى.
لكـــن المحلليـــن يواصلـــون التركيز علـــى احتمال فرض 
االتحـــاد األوروبـــي حظرا علـــى النفط الروســـي بعد أن 
فرضـــت موســـكو عقوبات هذا األســـبوع علـــى وحدات 
أوروبية تابعة لشركة غازبروم المملوكة للدولة وبعد أن 

أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.
وقال كبير محللي السوق في أواندا، جيفري هالي، في 
مذكـــرة: “مع ارتفاع أســـعار الغـــاز الطبيعي فـــي أوروبا، 

فإنه من المحتم أن يمتد بعض التأثير إلى النفط”.
وسلط تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، الخميس، 

الضـــوء علـــى العوامـــل المتناقضـــة في الســـوق، إذ قال 
إن ارتفـــاع إنتاج النفط في الشـــرق األوســـط والواليات 
المتحـــدة وتباطـــؤ نمـــو الطلب “مـــن المتوقـــع أن يحوال 
دون حدوث عجز حاد في اإلمدادات وسط االضطراب 

المتزايد باإلمدادات الروسية”.
وقالـــت الوكالـــة إنهـــا تتوقـــع انخفـــاض إنتـــاج روســـيا 
نحـــو 3 ماييـــن برميـــل يوميـــا مـــن يوليـــو، أي نحـــو 3 
أمثـــال المتوقف حاليـــا، وذلك إذا تم توســـيع العقوبات 
المفروضـــة عليهـــا بســـبب حربهـــا علـــى أوكرانيـــا أو إذا 

منعت المزيد من الشراء.

علي السويدي

العمالت الرقمية.. الوجه والوجه اآلخر
نعيـــش في عصـــر قّلت فيـــه العمليات النقديـــة المعتـــادة وهيمنت فيه 
العمليات والمدفوعات اإللكترونية، فظهر ما يســـمى بالعمات الرقمية 
أو المشـــفرة “Cryptocurrencies”. بـــدأ هذا العصر فـــي عام 2009 مع 
ظهـــور العملـــة الرقميـــة األولى وهـــي عملـــة البيتكوين، تلتهـــا العمات 
األخـــرى مثـــل Litecoin وEthereum. وبالرغم مـــن أنها قوبلت بالكثير 
مـــن الشـــك فـــي بداية ظهورهـــا إال أنها القـــت رواًجا على نطاق واســـع 
فـــي مختلـــف دول العالم، وشـــهدت طلًبا متزايًدا عليهـــا أّدى إلى زيادة 

أسعارها إلى مستويات قياسية ال يمكن تصورها. 
العمات الرقمية هي عمات غير ملموســـة متوفرة في شـــكل رقمي أو 
إلكترونـــي بداًل من الشـــكل المـــادي، ويتم التعامل بها باســـتخدام جهاز 
كمبيوتـــر أو محفظة إلكترونية، ولكنهـــا تحتوي على جميع الخصائص 
الكامنـــة فـــي العملة المادية ويمكن اســـتخدامها لتنفيـــذ عمليات الدفع 
حيـــث يمكـــن ألي شـــخص شـــراء وتخزين وبيـــع العمـــات الرقمية من 

خال األجهزة الذكية.
وللعمات الرقمية الكثير من اإليجابيات من أهمها ما يلي: 

- علـــى عكـــس العمات العادية التي تواجه خطـــر التضخم، فإن العملة 
الرقميـــة هـــي فكرة ولدت على أســـاس تحديـــد قيمتها الســـوقية التي 
تـــزداد مـــع ارتفـــاع الطلب عليهـــا، ممـــا يزيد مـــن قيمتهـــا ويحميها من 

التضخم على المدى الطويل.
- تعتمـــد العمـــات الرقميـــة علـــى خوارزميـــات مختلفـــة يصعـــب فـــك 

ا. تشفيرها أو تحليلها مما يجعلها آمنة نسبيًّ
- للعمات الرقمية ســـعر صرف حيث يمكن اســـتبدال العمات الرقمية 
بالعمـــات العاديـــة مثـــل الدوالر األميركـــي أو اليورو، وهذا ســـاهم في 

انتشارها وزيادة الطلب عليها. 
- علـــى خاف العمات العادية التي يســـيطر عليها البنك المركزي، فإن 
العمـــات الرقمية المركزية وال يمكن التحكم فيها أو إيقاف تداولها إال 

من قبل األشخاص الذين يمتلكون الحصة األكبر منها.
 وبالرغـــم مـــن إيجابياتهـــا إال أن العمـــات الرقميـــة تعانـــي مـــن بعـــض 

السلبيات أهمها:
ا اســـتخدام العمـــات الرقميـــة فـــي المعامـــات غير  - مـــن الســـهل جـــدًّ

المشروعة مثل غسيل األموال.
- علـــى الرغم مـــن ميزة الخصوصيـــة التي تتمّتع بها العمـــات الرقمية 
إال أنهـــا يمكـــن أن تكون أحـــد عيوبها أيًضا. حيث إنه فـــي حالة فقدان 
المســـتخدم المفتـــاح الخـــاص بمحفظتـــه الرقميـــة فســـتبقى المحفظة 

مقفلة بما فيها من عمات.
- للعمـــات الرقميـــة آثـــار ســـلبية علـــى البيئة، حيـــث إن عمليـــة تعدين 
العمات الرقمية “Mining” تعتبر عملية معقدة تتطلب أجهزة كمبيوتر 

حديثة ومتطورة، مما يجعلها شديدة االستهاك للطاقة.
- فـــي التعامل بالعمات الرقمية، وفي حالة قيام المســـتخدم بإرســـال 

أموال إلى عنوان محفظة بالخطأ فا يمكن استردادها.
وفي الختام، فإن بعض الخبراء يشـــعرون بالقلق من أن انهيارالعمات 
المشـــفرة قد يـــؤدي إلى أزمة اقتصاديـــة عالمية جديـــدة، في حين أن 
البعـــض اآلخر ينظر لهذه العمات على أنها وســـيلة لتفادي التضخم أو 

للمضاربة.

د. رباب حسن أحمد

أستاذ مساعد بكلية إدارة األعمال، جامعة البحرين

انخفض النحاس إلى أقل من 9,000 
دوالر للطن، للمرة األولى منذ أكتوبر، 
فـــي وقـــت تراجعـــت أســـعار المعادن 
األخـــرى وســـط المخـــاوف المتزايدة 

بشأن ضعف الطلب العالمي.
وانخفـــض النحاس، الـــذي ُينظر إليه 
عادًة على أنه مقياس ألداء االقتصاد 
أعلـــى  مـــن   % 15 بمقـــدار  العالمـــي، 
مستوى قياسي سجله في مارس، مع 
تحـــول تركيز المســـتثمرين من نقص 
اإلمدادات، إلى ضعف االســـتهاك، إذ 
يتزايـــد القلق من تضـــرر الطلب على 
السياســـة  تشـــديد  بســـبب  المعـــادن 
النقديـــة األميركية، والصعوبات التي 
األوروبيـــة،  االقتصـــادات  تواجههـــا 
وإجـــراءات “كوفيد 19” الصارمة في 
الصيـــن التـــي تعتبـــر أكبر مســـتخدم 

للمعدن في العالم.
وهبـــط النحـــاس بنحـــو 4.3 % إلـــى 
8,938 دوالًرا للطـــن في بورصة لندن 
للمعـــادن، قبل أن يقلص خســـائره مع 
توتر المعنويات في األسواق المالية. 
وتراجعـــت المعادن األخـــرى أيًضا، إذ 
وصـــل انخفـــاض القصديـــر إلـــى أكثر 
مـــن 10 %، فـــي أكبـــر هبـــوط له في 

شهرين.
وقـــال المحلـــل لـــدى “إي دي آنـــد إف 
 ED&F Man( ”مـــان كابيتال ماركتس
Capital Markets( إد مائيـــر “لحقت 
الســـلع فـــي جلســـة الخميـــس بأزمـــة 
أســـهم يـــوم األربعـــاء، حيـــث دفعـــت 
متغيرات أخرى إلى البيع أيضًا. تبدو 
الرســـوم البيانيـــة فـــي كافـــة المعادن 
الســـتة مكســـورة وال يتبقى ما ُيشبه 

اتجاهًا صعوديًا في أي منها”.
ودفـــع ارتفـــاع معـــدالت التضخم في 
الواليـــات المتحدة، بنـــك االحتياطي 
الفيدرالـــي إلى التحرك بقوة من أجل 
كبـــح ضغـــوط األســـعار، األمـــر الـــذي 
أدى إلـــى تزايد المخاوف من احتمال 
حدوث ركود اقتصادي. وأدت النبرة 
المتشـــّددة على نحو متزايد من قبل 
األصـــول  زعزعـــة  إلـــى  المســـؤولين، 
كافـــة  فـــي  بالمخاطـــر  المحفوفـــة 

األسواق.
وفـــي الصيـــن، حـــّث رئيـــس مجلـــس 
الدولـــة، لي كه تشـــيانغ، المســـؤولين 
علـــى اســـتخدام السياســـات الماليـــة 
فـــي  االســـتقرار  لتحقيـــق  والنقديـــة 

التوظيف واالقتصاد.

ألول مرة منذ أكتوبر.. النحاس يهبط 
ألقــل مــن 9 آالف دوالر للطــن
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.225

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.385

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.95

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.093

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.308

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.499

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.47

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري 

7000 دينار تعويض لمالك طّراد حرقه قاصر
أفادت المحامية هدى الشاعر وكيلة المجني عليه مالك الطراد في تفصيل وقائع الدعوى محل الحكم، بأن الحدث 
القاصــر محــل االدعــاء أشــعل وآخــر مجهــول حريقًا عمًدا فــي الســفينة المملوكة للمدّعــي المجني عليــه وصدر حكم 

جنائي نهائي بإدانته وتسليمه لولي أمره. 

واستطردت الشاعر بأن المدّعي قد تضّرر من تلف السفينة محل الواقعة المملوكة 
له من عدة نواٍح، منها صور الضرر المادي، والتعويض عن فوات الفرصة، ففيما 
يتعلق بالضرر المادي، فقد خسر المدّعي السفينة والتي هلكت بالكامل وكانت 

قيمتها السوقية تقّدر بحوالي 7000 إلى 7500 دينار وقت وقوع الحادثة. 
وأمـــا فيمـــا يتعّلـــق بالمطالبـــة بالتعويـــض عـــن فـــوات الفرصـــة فيتمّثل في 
ـــب من خالل اســـتخدام الســـفينة في أغراض  اعتمـــاد المدّعـــي في التكسُّ
الصيد والبيع والسياحة والتجارة، حيث كان يعتمد على السفينة كمصدر 

إضافي للدخل وقد ترتّب على حرقها توقُّف دخله لفترة طويلة.
ق كافة  وأضافت الشـــاعر بأن المدّعي أّيد موقفه القانوني بما يثبت تحقُّ
ـــا ببّينته المقدّمة في أقوال  أوجـــه الضرر محل التعويض المطلوب الئحيًّ
الشـــهود مضاًفـــا لهـــا مســـتنداته المالية والتـــي توّضح بأن فعـــل القاصر 
تســـبّب بضـــرر ال زالـــت تبعاتـــه قائمـــة حتـــى حينـــه فـــي نواحي 
حياتـــه المهنية والمادية، فهو مثقـــل بالقروض القديمة فضاًل 
عـــن الديـــون وااللتزامـــات الحديثة التـــي تكّبدهـــا لتغطية 
خســـاراته السابقة ومديونياته القديمة كونه فقد مصدر 

دخله اإلضافي.
واســـتدركت الشـــاعر أنـــه إثـــْر التفصيل الســـابق وبعد 
المقّدمـــة  الثبـــوت  أدلـــة  لكافـــة  المحكمـــة  اطمئنـــان 
وثبـــوت الضرر واســـتحقاق التعويض وفق المعايير 
القانونيـــة، انتهت عدالـــة المحكمة الكبـــرى المدنّية 
بدائرتهـــا الثامنة إلى الحكم بإلـــزام المدعى عليه 
بواليتـــه الطبيعيـــة عن ابنـــه القاصر بـــأن يؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 7000 دينار مع المناســـب 
مـــن المصروفـــات و20 دينـــاًرا مقابـــل أتعاب 

المحاماة.

المحرر االقتصادي

ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

نعرب عن صادق العزاء والمواساة إلى 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإلى حكام اإلمارات وشعبها العزيز 
في وفاة المغفور له

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء واإلنجازات في خدمة 
شعبه وأمته العربية واإلسالمية ونصرة قضاياها.

عائلــــة


